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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
 من 2 إلى 8 مارس  

2021

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

الذكرى  املغربية  املناضلة  القوى  احيت 
احيت  كما  فبراير،   20 حلركة  العاشرة 
التونسية  املــنــاضــلــة  الــيــســاريــة  ــوى  ــق ال
بتونس؛  الثورية  للهبة  العاشرة  الذكرى 
مسيرته  اجلزائر  حراك  استأنف   حني  يف 
 22 النتفاضة  الثانية  الذكرى  مبناسبة 
ان  تــبــني  املـــؤشـــرات  ــل  ك  .2019 فــبــرايــر 
مسيراتها  ملواصلة  تستعد  منطقتنا  شعوب 
الصحي  احلجر  من  اخلروج  مع  الكفاحية 
بــوادر  امــام  اننا  كــورونــا.  بسبب  املــفــروض 
حد  الى  تشبه  شعوبنا  نضاالت  انتعاشة 
خلت.  ســنــوات   10 قبل  عاشته  مــا  بعيد 
حتقق  مــا  هــو  ــن  ــراه ال الــوضــع  يف  املتغير 
االخــفــاقــات  ــن  م مستخلصة  دروس  ــن  م
االولى  النضالية  االنطالقة  عرفتها  التي 
قدمته  الذي  املخاتل  باخلطاب  واالنخداع 
تشكل  باعتبارها  السياسي  االسالم  قوى 
لهذا  فكان  االســتــبــداد.  النظمة  البديل 
تكشفت  ما  سرعان  لكنه  وقعه  اخلطاب 
جوهريا  يختلف  ال  بأنه  فتكشف  حدوده 
ويف  الشكل  يف  اال  االستبداد  انظمة  عن 
ــام الــتــي ســوقــهــا. يف مــقــابــل ذلــك،  ــ االوه
التي  التقدمية  القوى  ووهن  ضعف  استمر 
السيرورات  بــدايــة  يف  غائبة  شبه  كانت 
حتقق  ــم  ول مكانها  ــراوح  تـ ــي  وه الــثــوريــة 
املمثل  تــصــبــح  ان  أي  املــطــلــوب  الــتــحــول 
الفءات  او  االجتماعية  للطبقة  الطبقي 
لم  متثلها.  انها  تدعي  التي  االجتماعية 
الطبقي  التحول  ذلك  الساعة  حلد  يحدث 
واضحة  سياسية  تعبيرات  مبوجبه  لتصبح 
يف  االساسية  الطبقات  عن  تعبر  .املعالم  تنا مجتمعا

الطوارئ  والنظام  اجلائحة  ظروف  رغم 
القائم  الــنــظــام  استغله  ــذي  الـ الــصــحــي 
فان  احتجاجية  حركة  كل  قمع  اجل  من 
حركات  انــطــالق  تعرف  ببالدنا  الساحة 
اخرها  كان  شعبي  طابع  ذات  احتجاجية 
تتوقف  لم  جهتها  من  الفنيدق.  انتفاضة 
نظمت  بحيث  العاملة  الطبقة  نــضــاالت 
ــات عــن الــعــمــل واعــتــصــامــات امــام  اضــراب
وكان  مسيرات.  تنظيم  او  االنتاج  وحدات 
باعتصام  املصحوب  البطولي  ــراب  االضـ
يوما   377 دام  امــانــور  عمال  نظمه  وقــد 
اهم  حتقيق  مــن  مكن  باالنتصار  وانتهى 
النقابيني  عـــودة  ــا  ــه رأس عــلــى  املــطــالــب 
نضاالت  ــك  ذل ــى  ال ينضاف  ــن.  ــرودي ــط امل
تلك  التعاقد  عليهم  املــفــروض  االســاتــذة 
ــني االضـــراب  ــت ب ــ ــتــي زاوج ــاالت ال ــض ــن املركزية.ال او  اجلهوية  واملسيرات 
ومعها  العمالية  اجلماهير  كانت  فــاذا 
والتفقير  لالستغالل  ترضخ  لم  املوظفون 
يف  الشعبية  اجلماهير  كانت  واذا  املمنهج 
يف  تــخــرج  املهمشة  املــنــاطــق  مــن  الــعــديــد 
قوى  وحتدي  للتظاهر  وقفات  او  مسيرات 
احلق  حول  املتمحورة  املطالب  وطرح  القمع 
والصحة  التعليم  ويف  الــكــرمي  الشغل  يف 
تعبيد  او  للشرب  الصالح  املاء  يف  احلق  ويف 
النقابية  القوى  فان  العزلة،  وفك  الطرق 
عن  وتخلت  الساحة  عن  غابت  والسياسية 
كان  الكادحة.  اجلماهير  جتاه  واجباتها 
فبراير   20 حلركة  العاشرة  الذكرى  احياء 
وحدها  الفاضح.  التخاذل  هذا  عن  معبرا 
ــقــوى املــنــاضــلــة هــي مــن انــخــرط  بــعــض ال
تخرج  ان  واستطاعت  الــذكــرى  احياء  يف 

متحدية  نقطة   40 يف  رمزية  وقفات  يف 
للتنكيل  املناضلون  وتعرض  القمع  جحافل 
الظاهرة  وتبقى  واملضايقات.  واالعتقال 
االنفراد  يف  القوى  بعض  رغبة  هي  امللفتة 
ساهم  وقد  االحتجاجية  االنشطة  ببعض 
الغموض  وبث  التشرذم  من  املزيد  يف  املعارضة.ذلك  صوت  واضعاف 
ــة  ــبــه اجل ــاب  ــ ــ اص ــذي  ــ ــ ال الـــشـــلـــل  ان 
االجــتــمــاعــيــة ومــقــاطــعــة االحــتــجــاجــات 
ميكن  ال  اليسار  مكونات  بعض  طــرف  من 
لالنتخابات  التهيئ  ــن  ع مبــعــزل  فهمه 
هذه  ان  املقبلة.  والتشريعية  الترابية 
يف  املــشــاركــة  تعتبر  والــنــقــابــات  ــزاب  االحـ
االلــتــزام  تستوجب  املقبلة  االنــتــخــابــات 
ميكنه  ما  كل  وجتنب  االجتماعي  بالسلم 
الن  الشعبية  النضالية  احلركية  تقوية 
ملقاطعة  املتصاعد  االجتاه  يخدم  قد  ذلك 
بأنها  االحــزاب  هذه  تعتقد  االنتخابات. 
احلكم  مع  اجلارية  التفاهمات  يف  ستجني 
الى  انخرطت  هي  ان  ستحققه  مما  الغاضبة.اكثر  اجلماهير  جانب 
على عكس هذا التوجه املتخاذل نرى ان 
االنخراط  من  للمزيد  جدا  مناسب  الوقت 
يف احلــركــة اجلــمــاهــيــريــة واملــســاهــمــة يف 
وكلما  املقاومة.  اشكال  وكل  النضال  تنظيم 
توفرت  كلما  النضاالت  هذه  مثل  اندلعت 
ما  على  الــدفــاع  و  املطالب  انــتــزاع  ــروط  ش
بديل  فال  هزالتها،  على  مكاسب  من  تبقى 
من  وباملزيد  وحده  بالنضال  املقاومة.  عن 
التراجع  ويفرض  احلقوق،  تنتزع  النضال، 
انتفاضة  يف  وقع  كما  املتغول  النظام  الفنيدق.على 
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10 قضية املرأة بني لينني وكالرا 

زيتكن

الـــعـــامـــلـــة  ــة  ــ ــق ــ ــب ــ ــط ــ ال حــــــــزب 
إال  يتحقق  لن  الكادحين  وعموم 

بالمساهمة الفعلية للنساء

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

حتت جنح كورونا املخزن يعتدي 

على احلقوق

كلمة العدد
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.  الثمن :  4 دراهم

الفنان الفطري

399

تونس...معيقات مساهمة 

العامالت الزراعيات في املسار 

الثوري

االنخراط السياسي والنقابي للمرأة 
ضرورة لبناء حزب الطبقة العاملة 

عتيقة الضعيف ضيفة العدد : 



العدد : 399   2
من  2  إلى 8  مارس   2021 الثانية

غداة   ،  2021 فبراير   21 يوم  الوطنية  الكتابة  اجتمعت 
العاشرة  للذكرى  املصادف  الشعب  لعيد  النضالي  اإلحياء 
حلركة 20 فبراير املجيدة التي مت تخليدها، من طرف اجلبهة 
القمع  رغم  قوي  نضالي  بشكل   مكوناتها،  وسائر  االجتماعية 
  . واالحتجاجات  الوقفات  جل  على  سلط  الــذي  البوليسي 
وتدارسها  واإلقليمية  الدولية  املستجدات  على  وقوفها  وبعد 
وما  لبالدنا  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  لألوضاع 
وحصار  قمع  من  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  تعيشه 
تفقير  ومــن  املكتسبات  عن  وتراجع  للحقوق  وهضم  وطــرد 

: يلي  ما  سجلت  املعيشة  غالء  تصاعد  بسبب 

الدولة  سلطته  الذي  البوليسي  بالقمع  ،بقوة،  تندد   •
التي  السلمية  واالحتجاجات  الوقفات  جل  على  املخزنية 
العاشرة  الذكرى  مبناسبة  االجتماعية  اجلبهة  إليها  دعت 
20 فبراير املجيدة، وِتؤكد أن القمع والرفس والتنكيل  حلركة 
إال  يزيدهم/هن  لن  واعتقالهم/هن  واملناضلني  باملناضالت 
من  النضال  ومواصلة  احلركة  مبطالب  التشبث  على  إصرارا 
العيش  يضمن  مغرب  املخزن،  سيطرة  من  متحرر  مغرب  املغربي.أجل  للشعب  الكرمي 

الدولة  واملتواصل، من طرف  املتصاعد  • تشجب االعتداء 
واستغالل  الشغيلة  ومكتسبات  حقوق  على  والــبــاطــرونــا، 
وتعميق  النقابية  احلقوق  هضم  من  للمزيد  الصحي  الوضع 

الطرد.  وتعميم  الهشاشة 

الشعب  فئات  وكافة  العاملة  الطبقة  نضاالت  حتيي   •
ويف  لدعمها.  املناضلة  النقابات  وتدعو  احلقوق  املهضومة 
الزراعيني  للعمال  البطولية  بالنضاالت  تذكر  الصدد  هذا 
الشركات  وعــمــال  عــامــالت  ماسة)اعتصام  ســوس  مبنطقة 
وحوامض   ،AZURAو صوبروفيل،   و  روزافــلــور،  الفالحية: 
 Peper و   ،Palmagro Maroc ومختبر  سواس،  و  تارودانت، 
وعمال  بالقنيطرة،  ستروين  بوجو  مصنع  وعمال     )world
املستغلة  الشركة  وعــمــال  بــاكــاديــر،  للبناء  الــوالف  شركة 
بالعرائش،  الــكــرامــي  مطحنة  وعــمــال  ــورا،  ــزاك ب للمعادن 

وعمال  بخريبكة،  بوجنيبة  جلماعة  اجلماعية  والشغيلة 
موبيليس  شركة  وعمال  مبراكش،  العقاري  الغالي  مشروع 
بخنيفرة،  احلــضــري  النقل  شــركــة  وعــمــال  بــوجــدة،  ديــف 
منذ  بالرباط  املعتصمني  السيار  الطريق  صيانة  وعــمــال 
عطور  وعــامــالت  بــنــور،   بسدي  الوساطة  وعمال  اسابيع، 

حتيي   كما  التقاعد.  عليهم  فرض  الذين  واألساتذة  املغرب، 
والتقنيني  املعطلني  واحــتــجــاجــات  الــطــالبــيــة  الــنــضــاالت 
العمومية،  املؤسسات  من  بعدد  الفالحي  القطاع  ومستخدمي 
مع  تضامنها  ــن  ع وتــعــبــر  ــيــة،   احملــل اجلــمــاعــات  ومــوظــفــي 
احلياة  ووسائل  والسكن  األرض  أجل  من  الشعبية  النضاالت 
فبراير   5 منذ  املــتــواصــل  الشعبي  احلـــراك  مــع  و  الكرمي.الــكــرميــة   والعيش  الشغل  اجل  من  )كاستييخو(  بالفندق  

مكتسبات  إقبار  على  املخزنية  الدولة  إصرار  أن  تؤكد   •
الصحفيني  اعتقال  عبر  احلريات  مجال  يف  املغربي،  الشعب 
واستمرارها   التغيير  قوى  بصمود  مواجهته  سيتم   ، واملدونني 

اإلفراج  طلب  وجتدد  والترهيب،  واحلصار  القمع  مقاومة  يف 
حراك  معتقلي  مقدمتهم  ويف  السياسيني  املعتقلني  كافة  الريف.عن 

الكيان  مع  العالقة  وربــط  بالتطبيع  تنديدها  تكرر   •
املغربي  املجتمع  مكونات  جلميع  دعوتها  وتوجه  الصهيوني، 

املجتمع  صهينة  حملاولة  واحلازم  اجلماعي  للتصدي  املناضلة 
والتعليم،  التربية  قطاع  اختراق  خالل  من  خاصة  املغربي، 
قريبا  للتأسيس  الوحدوية  املبادرة  املناسبة  بهذه  وتثمن 

التطبيع.  وضد  فلسطني  لدعم  املغربية  للجبهة 

من  كل  يف  الثورية  السيرورات  مع  تضامنها  عن  تعبر    •
االنعتاق  اجل  من  الشعوب  نضاالت  كل  ومع  وتونس  اجلزائر 

واالمبريالية.  الرأسمالية  سيطرة   من 

الوطنية الكتابة  عن 

الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي

  مطالب 20 فرباير قامئة واملخزن لن يستطيع إيقاف النضال الشعبي

املائدة   زيت  أسعار  يف  مهولة  بزيادة  املغربي  الشعب  فوجئ 
تصاعد  الستباق  محاولة  ويف  الواحد(.  اللتر  يف  دراهــم   2(
شركة  أصدرت  عليها،  الطريق  وقطع  الشعبية  املقاطعة  حملة 
اجلائحة  استعمال  خالله  من  حتاول  بالغا  كريستال  لوسيور 
الصعيد  على  لإلنتاج  الضرورية  املواد  اسعار  وغالء  واجلفاف 

الالشعبي.  اإلجراء  هذا  لتبرير  وغيرها  العاملي 

على  تستحوذ  كريسطال  لوسيور  شركة  فان  واحلقيقة 
االحتكار  هذا  وبفضل  باملغرب  الزيوت  سوق  من  كبير  2012(.جزء  مليار درهم سنة  أرباحا ضخمة كل سنة )4  تراكم 

الشرائية  للقدرة  موجعة  ضربة  الــزيــادة  هــذه  وتشكل 
نسمة.الهزيلة أصال ألوسع اجلماهير الشعبية علما أن عدد الفقراء  مليون   22 يناهز   بالدنا  يف 

لقضية  البالغة  االهمية  أخــرى  مرة  الزيادة  هذه  وتثير 

على  تتوفر  التي  لبالدنا  الغذائية  السيادة 

وطأة  من  للتخفيف  الزراعية  اإلمكانيات  من  يكفي  ما  على 
ذلك  ومع  واحلبوب  والسكر  الزيت  مجال  يف  العاملية  السوق 
يف  متجسدة  املجال  هذا  يف  الغذائية  بلدنا  تبعية  تستمر 
من   50% من  يقرب  وما  الزيوت  من   90% من  ألزيد  السكر.استيراده  من   70% وحوالي  الطري  القمح 

يلي: ما  يعلن  الدميقراطي  النهج  فإن  سبق  مما  انطالقا 

عنها  الفوري  بالتراجع  ويطالب  الزيادة  هذه  يدين   -  1
الشعب  تفقير  من  املزيد  مسؤولية  املخزنية  الدولة  متريرها.ويحمل  على  بالسكوت  املغربي 

لزيت  الشعبية  املقاطعة  حلركة  مساندته  عن  يعبر   -  2
التراجع  فرض  حتى  والتبعية  االحتكار  رمز  كريستال  الزيادة.لسيور  قرار  عن 

يعملون  الذين  املستوردين  لسلطة  حد  بوضع  يطالب   -  3
تراكم  أجل  من  الوطني  االنتاج  لتهميش  وسعهم  يف  ما  االستيراد.كل  عبر  االرباح 

لعيش  االســاســيــة  ــواد  ــ امل غـــالء  مــســؤولــيــة  يحمل   -  4
التي  للدولة  االستراتيجية  لالختيارات  الشعبية  اجلماهير 
الشعب  بتمكني  ويطالب  لشعبنا  الغذائية  السيادة  يف  تفرط 
وباسعار  الغذائية  املــواد  يف  الــذاتــي  االكتفاء  مــن  املغربي 
ان  ويعتبر  الشعبية  للجماهير  الشرائية  للطاقة  مالئمة 
للخارج  التبعية  مع  بالقطع  مرتبط  الغذائية  السيادة  حتقيق 
متحور  مستقل  وطني  اقتصاد  وبناء  جذري  زراعي  املغربي.وباصالح  للشعب  االساسية  احلاجيات  توفير  حول 

الوطنية الكتابة 

.2021 25 فرباير 

النهج الدميقراطي
إدانة الزيادة يف أسعار الزيت ومساندة مقاطعة لوسيور كريسطال
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

والعمال  العماالت  قضايا  على  العمومي  الترافع  ملواصلة 
الواسعة  الزراعيني يف بالدنا ومن أجل إنصاف هذه الشريحة 
اجلسام  لتضحياتها  تقديرا  املغربية  العاملة  الطبقة  من 
جازف  حيث  بالدنا،  جتتازها  التي  اجلائحة  ظل  يف  خصوصا 
لتمكني  وصحتهم  بسالمتهم  الزراعيون  والعمال  العامالت 
املساهمة  عناء  وحتمل  اليومي  غذائه  من  املغربي  الشعب 
احلاسمة يف استمرار القطاع الفالحي مصدرا للعملة الصعبة 
املالية  وزارتــي  من  باعتراف  األخــرى  منابعها  جفت  عندما 

نتيجة  بشع  استغالل  شروط  يف  ســواء،  حد  على  والفالحة 
أحوال  وسوء  املعيشة  كلفة  غالء  ظل  يف  األجــور  النخفاض 
اجلفاف؛  سنوات  وتوالي  التهميش  وطأة  حتث  القروي  العالم 
للعمال  الوطنية  النقابة  يف  الــيــوم  نقف  ــار  اإلطـ ــذا  ه يف 
للقطاع  الوطنية  اجلامعة  لــواء  حتث  املنضوية  الزراعيني 
ألف   200 و  مليون  حوالي  بواقع  التذكير  لنعيد  الفالحي 
التلفيف  مواطن يكدحون يف احلقول والضيعات ويف محطات 

على امتداد التراب الوطني؛ وذلك كما يلي :

1 التشغيل ،األجور واملعاشات:

منهم  العاملني  الزراعيني،  والعامالت  العمال  استمرار  ـ 
تدني  بسبب  الفقر  عتبة  حتت  أسرهم،  وأفراد  واملتقاعدين 
واالجتماعية  الصحية  للتغطية  التام  شبه  والغياب  األجور 
البادية  يف  االجتماعية  اخلدمات  وانهيار  واملعاشات  املغربية.وهزالة 

التزام  رغم  العمل  وساعات  األجور  يف  التمييز  استمرار  ـ 
احلد  مبماثلة   2011 أبريل   26 منذ  والباطرونا  احلكومة 
األدنى لألجر الفالحي SMAG مع نظيره يف القطاع الصناعي 
من  بأكثر  يزيد  الذي  األخير  هذا   ،SMIG القطاعات  وباقي 
احلوار  بنتائج  خطيرا  استهتارا  يعد  ما  وهو  األول؛  عن  االجتماعية.35%  املفاوضة  وبقواعد  االجتماعي 

الفردي  والفصل  اجلماعي  التسريح  إلى  اللجوء  تنامي  ـ 
خالفا  كورونا  عن  الناجمة  األزمة  بذريعة  والعمال  للعامالت 
التصديرية  الفالحة  بكون  تقر  التي  الرسمية  للتقارير 

استفادت كثيرا من اجلائحة. 

تنحدر  التي  العامل  اليد  يف  السمسرة  ظاهرة  تنامي  ـ 
من  ومسمع  مرأى  على  البشر،  يف  االجتار  جرمية  الى  أحيانا 
أخطبوط  ومتــدد  والقضائية،  والشغلية  احمللية  السلطات 
شركات التشغيل املؤقت غير املرخصة وعدم احترام املرخصة 
باداء  مطالبة  خدمات  شركات  باعتبارها  الشغل  لقانون  منها 

SMAG SMIG لعمالها وليس  

الشغل  وضرب  الشغلية  العالقة  يف  الهشاشة  استفحال  ـ 
بدعوى  التلفيف  ومحطات  الفالحية  الضيعات  يف  القار 

أنشطة  وجــود  واقــع  على  ضدا  الفالحي،  النشاط  موسمية 
فالحية دائمة وعلى وجود عمال يعملون يف وضعية "مؤقت'" 
من األحيان الى ثالثني سنة.لدى نفس املشغل ألزيد من عشر سنوات وقد تصل يف الكثير 

ـ اللجوء الى الضغط على العمال والعامالت عبر الرفع من 
العمل  الواحد وفرض  العامل  العمل بشكل يفوق طاقة  وتيرة 
قدرتهم  عدم  بدعوى  العمال  وتسريح  "العطش"  على إعطاء املردودية املفروضة.بالقطعة 

2 الحماية االجمتاعية ورشوط الصحة والسالمة:

ـ استمرار القطاع الفالحي على رأس القطاعات التي تعرف 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  التصريح  يف  مهوال  انخفاضا 
االجتماعي واألقل استفادة من التغطية الصحية االجبارية. 
وهو ما اتضح بشكل سافريف ظل اجلائحة حيث استفاد عدد 
الهزيل الذي مت حتديده  التعويض  العمال من  قليل جدا من 
شهر  حدود  الى  بهم  املصرح  للعمال  بالنسبة  درهم،   2000 يف 
يف  الفالحة  وزارة  قــرار  ذلــك  بعد  صــدر  بل  2020؛  فبراير 
من  والعمال  العامالت  جميع  بحرمان  السنة  نفس  من  أبريل 
الدونية  احلكومية  وللنظرة  للتمييز  تكريسا  التعويض  الزراعيني.هذا  والعمال  للعامالت 

ـ ضعف استفادة العمال الزراعيني من التعويض عن فقدام 
القطاع  يف  خصوصا  التعجيزية،  الــشــروط  بسبب  الشعل 
لدى  بالعمال  الصريح  من  بالتهرب  املعروف  الفالحي  CNSS.اخلاص 

عنها  تنجم  التي  وتلك  املميتة  السير  ــوادث  ح توالي  ـ 

الزراعيني  العمال  العامالت  صفوف  يف  مستدامة  عاهات 
وسائل  يف  جدا  كبيرة  بأعداد  مكدسني  نقلهم  ظروف  بسبب 
فرض  ــوات  ق من  ومسمع  ــرآى  م وعلى  بالبشر  تليق  ال  تطبيق قانون السير واجلوالن، و باقي السلطات احلكومية.نقل 

املزروعات يف  الكيماوية يف معاجلة  املواد  انتشار استعمال  ـ 
املبيدات  استعمال  ملنع  واإلدارية  الطبية  املراقبة  ضعف  ظل 
املبيدات  استعمال  وزجر  استعمالها  يف  املبالغة  أو  احملضورة 
وسالمة  صحة  على  للقلق  يدعو  مما  الصالحية،  العامالت والعمال الزراعيني واملستهلكني على حد سواء.املنتهية 

3 املفاوضة الجماعية ومراقبة تطبيق قانون الشغل 
النقابية:  والحرايت 

سياق  ويف  النقابية  احلــريــات  على  ــداء  ــت االع تنامي  ـ 
ظل  يف  املواطنني  حقوق  كافة  تشهده  الــذي  العام  الصحية.التراجع  الطوارئ  حالة 

العمل  حرية  كعرقلة  املضربني  للعمال  التهم  تلفيق  ـ 
النضاالت  لردع  عمدا،  النار  بإضرام  وحتى  اجلرح  و  والضرب 
قانون  بتطبيق  املطالبة  بدافع  تكون  ما  غالبا  التي  الشعل على عالته أو حماية مكتسبات بسيطة.العمالية 

واحلق  اإلضــراب  يف  باحلق  احلكومي  التحرش  استمرار  ـ 
حقوق  تدعم  التي  الناذرة  والفصول  النقابي  التنظيم  يف 
األجراء عبر السعي لتمرير مشرع القانون التكبيلي لإلضراب 
الشغل.ومشروع قانون التحكم يف نقابات العمال والتعديل التراجعي  ملدونة 

االجتماعي  والضمان  الشغل  مفتشيات  أغلب  متلص  ـ 
التصالح  مبحاوالت  القيام  يف  بواجبها  من  األقاليم  وعماالت 
املخالفات،  وضبط  واملصاحلة  البحث  جلان  اجتماعات  وعقد 
الفردية  الشكايات  تراكم  عنه  نتج  مما  اجلائحة،  بدريعة 
والعمال  العامالت  ثمنه  تؤدي  ما  وهو  اجلماعية  من حقوقهم االساسية.والنزاعات 

ـ ضعف أداء جهاز التفتيش الذي أصبحت أغلب تدخالته 
والتحفيزات  املالئم  القانوني  اإلطــار  غياب  بسبب  صورية 
العمالية،  املراكز  الضرورية وبعده عن  العمل  الكافية ووسائل 
وبسبب فساد عدد من عناصر هذا اجلهاز وقلة عدد املفتشني 
يتعدى  ال  حيث  والسالم  الصحة  مهندسي  و  الشغل  وأطباء 
عشرات  مقابل  يف   37 الفالحي  القطاع  يف  االجمالي  عددهم 

التلفيف. اآلف من الضيعات الفالحية ومحطات 

من  فيها  البث  وتأخر  العمال  شكايات  من  آالف  تراكم  ـ 
أن  يفترض  التي  باألجور  املتعلقة  تلك  حتى  القضاء  طرف 
األحكام  من  عدد  وسقوط  استعجالية؛  بصفة  معاجلتها  تتم 
التنفيذ"  مستنقع"صعوبات  يف  العمال  لفائدة  تكون  التي 
العمال  مستحقات  أداء  من  االفالت  من  الباطرونا  متكن  حتى بعد صدور أحكام نهائية لفائدتهم.التي 

الفصول  على  جتهز  التي  القضائية  االجتهادات  تنامي  ـ 
احلريات  وتضمن  الشغلية  احلقوق  بعض  حتمي  التي  القليلة 

النقابية واحلق يف اإلضراب. 

والعمال  للعامالت  األساسية  الحقوق  عىل  لالعتداء  مناذج   4
الزراعيني يف عدد من مناطق البالد:

أغلبها  يف  تخص  التي  العامة  االوضاع  هذه  وفضح  لتأكيد 

النقابة الوطنية للعامل الزراعيني تنظم  
أيام نضالية وتضامنية وطنية ما من 16 إىل23 فرباير

تمتة الصفحة 4 
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الدريوش  بإقليم  للشغل  املغربي  االحتاد  نقابة  قررت 
أمام   فبراير   27 السبت  يــوم  احتجاجية  وقفة  تنفيذ 
املستشفى االقليمي بالدريوش الذي لم يتم فتحه بعد 
يف وجه مرضى اإلقليم بسبب  التأخر يف عملية جتهيزه 
املستشفى  بكون  الصحة  لوزير  سابقة  تصريحات  رغم 

سيكون جاهزا قبل متم سنة 2020.
صحفي  تصريح  عبر  النقابة  عنه  أعلنت  الوقفة  قرار 
لوسائل  للشغل  املغربي  لالحتاد  العام  الكاتب  قدمه 
االعالم احمللية زوال يوم السبت 20 فبراير، حيث تضمن 
القضايا  مختلف  حول  مفصل  تقرير  تقدمي  التصريح 
جانب  إلى  باإلقليم،  النقابة  تتابعها  التي  االجتماعية 
وزارة  مسؤولي  وتصريحات  النقابة  حتركات  مجمل  سرد 
الصحة بخصوص املستشفى االقليمي بالدريوش، حيث 
سبق يف هذا اإلطار أن وجه ميلودي موخاريق األمني العام 
ووزير  الصحة  ووزير  احلكومة  لرئيس  رسالة  للمركزية 
الداخلية يطلب منهم التدخل لفتح املستشفى االقليمي 
مقدمتها  ويف  الــدريــوش  ساكنة  معاناة  من  والتخفيف 
النقابي احمللي  املكتب  أن عقد  العاملة، كما سبق  الطبقة 
لذات النقابة سلسلة من اللقاءات مع السلطات اإلقليمية 
معاجلة  يتم  أن  دون  وجهويا  إقليميا  الــوزارة  ممثلي  ومع 

مشكل التأخر يف فتح املستشفى.
يشار إلى أن االحتاد املغربي للشغل وعبر ذات التصريح 

الوقفة  بــأن  اعتبر  بالدريوش  العام  لكاتبه  الصحفي 
لبرنامج  مقدمة  تعتبر  خوضها  املــقــرر  االحتجاجية 
احتجاجي سيتخذ طابعا شعبيا واسعا على ارضية كافة 
القضايا االجتماعية األساسية التي تهم الطبقة العاملة 
املوظفني  يف  اخلصاص  راسها  وعلى  الــدريــوش،  بإقليم 
باإلدارات واجلماعات الترابية، وضعف فرص الشغل القار، 
بالدريوش  اإلقليمية  واملديريات  املصالح  بعض  وغياب 
رغم مرور أزيد من عشر سنوات على استقالليته اإلدارية 

عن الناظور.

منها  كثير  ينطبق  فيما  زراعي  وعامل  عاملة  مليون  من  أزيد 
عن  الوقوف  أجل  ومن  بالدنا.  يف  العاملة  الطبقة  عموم  على 
املناطق جندد  معاناة و نضاالت أخواتنا وإخواننا يف عدد من 
عرضها اليوم على الرأي العام الوطني وعلى مختلف الفاعلني 

العاملة كما يلي: وأصدقاء وحلفاء الطبقة 

:حيث  بها  ايت  اشتوكة  إقليم  يف  وبالضبط  ماسة  سوس  يف 
وسوبروفيل  روزافلور  وعمال  عمالت  أوضاع  متابعة  من  يتبني 
وتواطؤ  تقصير  ضحايا  أنهم  ــواس  وس  Pepper World و 
يعانون  جعلهم  مما  القضائية  و  واحمللية  الشغلية  السلطات 
ازيد  طال  الذي  التشريد  من  سنوات،  منذ  أحيانا  شهور،  مند 
التغطية  ومن  التعويضات  من  واحلرمان  منهم  فردا   1700 من 
مواجهة  يف  قاسية  ظــروف  يف  لشهور  واالعتصام  الصحية، 
طرف  من  معتصمهم  يف  مهاجمتهم  عن  فضال  اجلائحة  خطر 
ودون  حماية  أي  غياب  يف  الباطرونا  من  بتحريض  البلطجية 
من  ضدهم  شكايات  حترير  مت  الــذي  للمعتدين  اعتقال 
النقابية  احلرية  ضرب  عن  ناهيك  الضحايا.  العامالت  طرف 
بالطرد  النقابيني  واملسؤولني  األجــراء  مناديب  باستهداف 

التعسفي. 

ب يف جهة الغرب حيث يعاني عمال الضيعة التابعة لعطور 
وسيدي  الدليمي  ــالك  وأم بالقنيطرة  أكــري  ومليح  املغرب 
من  بلقصيري  مبشرع  الفالحية  لألمالك  التابعة   2 الكامل 
ممثلي  مع  االتفاقات  من  بالتملص  والتالعب  العمال  تشريد 
مؤقت  وضعية  يف  عمال  باستمرار  الهشاشة  وتسييد  العمال 
احملدد  العمل  عقود  فرض  ومحاوالت  العمل  من  سنة   30 بعد 
للعمال  التهم  وتلفيق  احملاكمات  وافتعال  العمال  على  املدة 

النقابي. انتمائهم  العمال بسبب  والتمييز بني  املضربني 

ـ جهة بني مالل خنيفرة: وحتديدا يف الضيعتني التابعتني 
لشركة صوطاكري وضيعات: عمر و شوكبي أكر واحلاج سبيل 
وصفاء العلوي وطارق القباج يف كل من الفقيه بنصالح و بني 
مالل حيث تصر الباطرونا على التحايل لتأبيد عقود الشغل 
الوطني  الصندوق  لدى  التصريح  من  العمال  وحرمان  املؤقتة 

االجتماعي.  للضمان 

إدارة  تشن  :حيث  اخلميسات  باقليم  وملعازيز  تيداس  يف  ـ 

على  شرسا  هجوما  الفالحية  األمالك  املغرب/  عطور  شركة 
بسبب  التعسفي  الــطــرد  ــدود  ح إلــى  وصــل  النقابي  العمل 
والتحرش  للعمال  املــبــاشــر  والــتــهــديــد  النقابي  االنــتــمــاء 
على  الشركة  تصر  كما  العامالت،  على  اجلسدي  واالعتداء 
التوقيف  إلى  إضافة  اإلتفاقات  وتنفيد  العمال  تدومي  رفض 
ملا  ملعازيز  بضيعة  املرتبطات  للعمالت  واإلنتقامي  العمدي 

يزيد عن عشرين سنة دون التصريح بأيام العمل الفعلية. 

بـــعـــض االراضـــــــي الــفــاحــيــة  5 أوضــــــاع الـــعـــمـــال الـــزراعـــيـــن يف 
للخواص: تسليمها  مت  التي  للدولة  اململوكة 

عدد  يف  الزراعيني  العمال  واقع  املناسبة  بهذه  نعرض  كما 
التي مت تفويتها حتث مسؤولية وزارة  الفالحية  من الضيعات 
الفاشلة  الشراكة  مشاريع  إطار  يف  اخلاص  للقطاع  الفالحة، 
املماثلة  الفالحية  واملؤسسات  سوجيطا  و  صوديا  أراضي  على 
هالسطا  لشركات  التابعة  بالضيعات  أساسا  األمــر  ويتعلق 
 SAAGو بالقنيطرة  أكــري  ومليح  سابقا(  وكوميز  )باكيي 
وGOLDENEXORESTRADING وجود آكري  وأمالك أوماللة 
السالم  وضيعتي  تارودانت،  حوامض  وضيعة  قاسم،  بسيدي 
وكابي اكرو يف بني مالل. حيث يعاني العمال يف هذه الضيعات 
املثال ال احلصر من احلرمان من االجور و الصريح  على سبيل 
وحرمان  لألسر  جتويع  من  ذلك  يستتبع  ما  مع   CNSS لدى 
وباقي  العائلية  للتعويضات  ضياع  و  التمدرس  من  األبناء 
الشغل  فرص  وانعدام  الصحية  التغطية  وغياب  التعويضات، 
وقعوها  التي  االستثمار  عقود  يف  املستثمرون  بها  وعد  التي 
مع الدولة مقابل حيازتهم ألجود األراضي الفالحية اململوكة 

للدولة.

العاجلة: مطالبنا   6
واقع  عن  سريعة  حملة  تشكل  أعاله  إليها  املشار  األوضاع  إن 
ظل  يف  الــزراعــيــون  والعمال  العامالت  فيه  يتخبط  مؤلم 
التجاهل التام من طرف السلطات الشغلية واحلكومية عموما، 
للجامعة  سبق  مطلبية  ملــذكــرة  محينا  مــوجــزا  يشكل  كما 
منذ  مبضامينها  وذكرت  وضعتها  أن  الفالحي  للقطاع  الوطنية 
احلكومة؛  لرئاسة  العرائض  من  آالف  شأنها  يف  ورفعت  سنوات 

يومي  لنضال  أرضــيــة  واملــطــالــب  األوضـــاع  ــذه  ه تشكل  كما 
ربوع  عبر  الزراعيون  العمال  ويخوضه  العامالت  تخوضه 
البالد، وموضوع حمالت وطنية سنوية تنظمها جامعتنا دون 
العامالت  الصاغية؛ مما يؤكد اإلحساس لذى  أن تلقى اآلدان 
الوضاع  هذه  على  الرسمي  الصمت  بأن  الزراعيني  والعمال 
خبزهم  من  مستقطعة  يومية  هدية  سوى  ليس  وجتاهلها 
اجلشعة؛  للباطونا  احلكومة  تقدمها  كرامتهم،  حساب  وعلى 
أن  مكافحة  عمالية  كنقابة  اليوم  علينا  يستوجب  ما  وهو 

: جندد املطالبة بإنصاف العامالت والعمال الزراعيني عبر 

الضيعات  يف  والعمال  العامالت  معاناة  مرفع  التعجيل  ـ 
املشار اليها اعاله.

فوري  بشكل  العمل  وساعات  ــور  األج يف  التمييز  برفع  ـ 
.SMAGو SMIG ،تفنيذا لالتفاق على املمثالة بني 

ـ حماية حقوقهم القانونية من خالل جهاز تفتيش نظيف 
وقوي، وتصعيد اجلزاءات ضد منتهكي حقوق العمال ثم عبر 
العمال  حقوق  على  االعتداءات  يردع  ومستقل  نزيه  قضاء 

وقادر على فرض تنفيذ األحكام التي تصدر لفائدتهم.

العمال ومأسسة  النقابية وحماية ممثلي  ـ ضمان احلريات 
التشريعات  تضمنه  دســتــوري  كحق  اجلماعية  املــفــاوضــة 
صعيد  وعلى  اإلنتاجية  املؤسسات  يف  الدولية  و  الوطنية 
مناخ  وتوفير  املــركــزي،  املستوى  وعلى  واجلــهــات  األقاليم 
القار  الشغل  ضمان  إلى  تؤدي  جماعية  شغل  اتفاقيات  توقيع 
والالئق وحتسني دخل العمال ومعاشاتهم ومتتيعهم باحلماية 

االجتماعية.

الدولة  ألراضــي  اخلــواص  شركات  حيازة  استمرار  ربط  ـ 
وضمان  بها  املوعود  االستثمارات  تنفيذ  بشروط  الفالحية 
ومواطنات  كمواطنني  ومتكينهم  العمال  ومكتسبات  حقوق 
العدالة  من  إطار  يف  الكرمي  العيش  وظروف  الالئق  السكن  من 
يف  القروية  الساكنة  كافة  لفائدة  واملجالية  االجتماعية 
البادية  تنتجها  التي  والهائلة  املتنوعة  الــثــروات  مقابل 

املغربية.

الشغيلة الصحية تطالب بتجهيز وفتح املستشفى االقليمي

تمتة النقابة الوطنية للعمال الزراعيني

الدريوش 

خطابات  تنفضح  أخـــرى،  مــرة 
حني  بــاملــغــرب،  املخزنية  ــة  ــدول ال
باب  ســاحــة  القمع  قـــوات  احتلت 
اجلبهة  كانت  أين  بالرباط،  احلد 
االجــتــمــاعــيــة لــلــربــاط وســـال قد 
يف  احتجاجية  وقفة  تنفيذ  قررت 
20 فبراير  الذكرى العاشرة حلركة 

املجيدة.
املخزني،  احلكم  نظام  أبى  ولقد   
قــواتــه  ويــســلــط  يــجــيــش  أن  إال 
الشرفاء،  املناضلني  على  القمعية 
العديد  على  االعــتــداء  مت  حيث 
والرفس،  الضرب  عبر  املناضلني  من 
باإلضافة إلى اعتقال املناضل  أمني 
إطالق  فــرض  يتم  أن  قبل  شباري 

سراحه.
االجتماعية  اجلبهة  يف  إنــنــا،   
ــال، ونــحــن نــؤكــد أن  بــالــربــاط وسـ
التي  واملشروعة  العادلة  املطالب 
زالت  ال  فبراير   20 حركة  رفعتها 

ما  نعلن  فإننا  راعنبة،  وذات  قائمة 
يلي :

الوحشي  بالقمع  تــنــديــدنــا   -
اجلبهة  لــهــا  دعـــت  الــتــي  للوقفة 
الــذكــرى  لتخليد  االجــتــمــاعــيــة 
العاشرة حلركة 20 فبراير، وإدانتنا 

العتقال الرفيق أمني شباري.
إطــالق  مطلب  على  تأكيدنا   -
السياسيني  املعتقلني  كافة  ــراح  س

ومعتلقي الرأي ببالدنا.
اجلــمــاهــيــر  كـــافـــة  دعــوتــنــا   -
ــول  ــى االلـــتـــفـــاف ح ــ ــة ال ــي ــرب ــغ امل
الهيآت  وكل  االجتماعية،  اجلبهة 

الدميقراطية املناضلة.
ضد  الــنــضــال  يف  اســتــمــرارنــا   -
الــفــســاد والســتــبــداد، ومـــن أجــل 
ــة والـــعـــدالـــة  ــرامـ ــكـ ــة والـ ــريـ احلـ
ومغربي  واملــســاواة،  االجتماعية 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

الرباط 
قمع مخزين لوقفة 20 فرباير 



العدد : 399   5
من  2  إلى 8  مارس   2021 والشيوعية  العمالية  احلركة  تاريخ  من 

ملاذا نقوم بهذه الدراسة؟ من هم األشخاص أو الفئات التي 
أن  ميكننا  ماذا  عليها؟  احلصول  مت  التي  بالنتائج  تهتم  قد 

نفعل بهذه النتائج؟

 Clean( النظيفة  املالبس  بحملة  والتزامنا   SETEM من 
Clothes Campaign(، أمضينا سنوات يف التنديد بانتهاكات 

الناحية  من  تسبب،  التي  والبيئة  والعمالة  اإلنسان  حقوق 
حتدث  التي  املتكافئة  غير  القوة  عالقات  والعاملية،  الهيكلية 
بني العالمات التجارية الرئيسية للمالبس يف العالم والعاملني 
القطاع  التجارية.  العالمات  هذه  موردي  من  جزء  هم  الذين 
العبودية  حاالت  من   ٪40 من  أكثر  عن  حالًيا  مسؤول  اخلاص 
احلديثة، والتي تؤثر على أكثر من 40 مليون شخص. توظف 
العالم وأكثر من  60 مليون شخص يف  أكثر من  النسيج  صناعة 
80٪ منهم يعتبرون شابات قادمات من املناطق الريفية ولديهن 
دراسات أساسية ويأتون للعمل دون فكرة واضحة عن حقوقهن 
كأفراد وكعامالت. باإلضافة إلى ذلك، فهم يتحملون مسؤولية 
على  لهم  يشرحون  ال  الذين  عائالتهم،  إلى  ــوال  األم إرســال 
ال  كما  ويأكلون،  ويعملون  فيها  يعيشون  التي  الظروف  األرجح 
أو  املستمرة  التهديدات  أو  يعانون  التي  اإلهانات  التحرش اجلنسي الذي يواجهونه فقط لكونهن نساء.يشاركونهم 

علينا  يجب  أنــه  نعتقد  األشــخــاص،  ــؤالء  ه عــن  للدفاع 
التي يعمل فيها الرجال والنساء يوًما بعد يوم.االستمرار يف إدانة الظروف غير العادلة وغير الصحية واملهملة 

املشاركة  للحكومات  العامة  والهيئات  اإلدارات  على  يجب 
اخلجل  من  ــى  األدن باحلد  تشعر  أن  الــدراســة  هــذه  نتائج  يف 
اآللية  محركو  هم  الذين  العمال،  بأن  للسماح  الشديد  والقلق 
اإلنتاجية التي تولد موارد اقتصادية باملاليني، يكونوا ضحايا 
أقل  للسلطة ويعملون بأجور  ومتعرضني لسوء استخدام دائم 
من احلد األدنى املتفق عليه، متعرضني حلوادث يف مكان العمل 
بسبب انعدام األمن والظروف غير الصحية يف املصانع ودون أي 
نتائج،  أي  حتقق  ال  النقابات  فحتى  القانوني.  الدعم  من  نوع 
هذه  كل  تنشأ  حل.  وجود  املمكن  من  كان  أنه  من  الرغم  على 
املشاكل من عدم االمتثال لاللتزامات القانونية والقضائية التي 
نصت عليها الدول يف دساتيرها ويف املعاهدات الدولية مبوجب 
األخالقية  املــدونــات  يف  املتحدة  لــألمم  التوجيهية  املــبــادئ 
االجتماعية  املسؤولية  مبادرات  يف  أو  الدولية  العمل  ملنظمة 
اآلخر  العامل  احلرة.  التجارة  اتفاقيات  يف  املوجودة  للشركات 
الذي أدى إلى هذا الوضع هو حترير األسواق العاملية وسالسل 
واالعتداءات على البيئة مخفية.التوريد اخلاصة بها حيث تظل معظم انتهاكات حقوق اإلنسان 

تدير  التي  األعمال  ومجموعات  املستثمرين  على  يجب 
الذي  القناع  إزالــة  للمالبس  التجارية  العالمات  يف  وتتحكم 
عند  مسؤوليتهم  عن  وقانونيًا  اجتماعيًا  بعيدين  يبقيهم 
لعدم  كمولدات  تعمل  والتي  مناقصاتهم،  يف  األسعار  حتديد 
وفًقا  العاملية.  األسواق  مستويات  جميع  على  الهيكلية  املساواة 
 ،2019 عام  يف   )OIT( الدولية  العمل  منظمة  أجرتها  لدراسة 
تكلفة  من  بأقل  البيع  إلى  املنسوجات  موردي  من   ٪80 اضطر 
احلــدود  على  أثــر  مما  املناقصات،  تخصيص  لضمان  اإلنتاج 
عند  فقط  تدخلت  وقد  املنتجة  البلدان  يف  لألجور  القانونية 
عناصر  من  وغيرهم  االجتماعية  واملنظمات  النشطاء  ضغط 

التغيير، ولكي تتكيف األسعار التي تفرضها العالمات التجارية 
وحققت  املوردة،  البلدان  يف  لألجور  القانوني  األدنى  احلد  مع 
لو  حتى  الشراء،  أسعار  تزيد  التجارية  العالمات  من   ٪25 استغرق تطبيقها أكثر من 12 أسبوًعا.أن 

العالمات  حتفزها  الــتــي  األزيـــاء  مستهلكي  على  يجب 
 )fast fashion( السريعة  لألزياء  املستهلك  بدافع  التجارية 
للمالبس  للغاية  املنخفضة  األسعار  إلى  ينجذبون  والذين 
واألحذية، تخفيضات بعد تخفيضات، أن يسألوا أنفسهم كيف 
االعتبار  عني  يف  نأخذ  أن  يجب  األسعار.  هذه  حتقيق  ميكن 
املواطنون مقابل  التي يتحملها  والبيئية  التكلفة االجتماعية 
فرق  حتددها  التي  اجلمالية  مع  والتماهي  األزيــاء"  "ارتــداء 
إنفاق  إلى  تدفع  التي  التجارية،  للعالمات  واإلعالن  التسويق 
األموال بشكل دائم واالستدانة للحصول أسبوعيًا على قطعة 
التي لن تدوم طوياًل ألن جودتها أقل  أو األحذية  من املالبس 
بسرعة،  إهمالها  يتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  والتي  سعرها  حيث يتم شراء واحدة جديدة يف التخفيضات التالية.من 

حتسني  أجــل  من  تكافح  التي  االجتماعية  الكيانات  دور 
وأحذيتنا،  مالبسنا  يصنعون  الذين  األشخاص  عمل  ظروف 
 )Clean Clothes Campaign( النظيفة  املالبس  حملة  مثل 
النظيفة )Campanya de Roba Neta( )يف  املالبس  وحملة 
التواصل )يف   )Attawassoul( وجمعية )حالتنا يف كاتالونيا
املغرب(، يتمثل يف توليد املعرفة للتأثير من خالل مجموعات 
يف  املعلومات  هذه  يأخذون  بحيث  العامة  اإلدارات  يف  العمل 
من   ٪20 من  )أكثر  العامة  مشترياتهم  إجــراء  عند  االعتبار 
السياسي  املستوى  على  نناضل  كما  اإلجمالي(.  احمللي  الناجت 
على  تشرف  التي  الوطنية  التشريعات  لتحقيق  والبرملاني 
ويف  اخلارج.  يف  أعمالها  يف  احمللية  التجارية  العالمات  تشغيل 
احلقوق  قانون  تسجيل  مت  أشهر،  بضعة  قبل  الصدد،  هــذا 
كاتالونيا، لضمان حماية حقوق  التجارية يف برملان  واألعمال 
العمال -من أي بلد كانوا- الذين يعملون يف سالسل توزيع هذه 
واملعاهدات امللزمة بشأن مسؤولياتها كشركات عبر-وطنية.العالمات التجارية من قبل اتفاقيات العناية الواجبة الدولية 

حمالت  وتنفيذ  الدراسات  ونشر  دعم  يف  نستمر  أن  يجب 
من  وظيفة  كل  من  عمل...  وورشــات  تدريبية  ودورات  توعية 
وظائفنا، من أجل إنشاء معاهدة ملزمة للشركات عبر الوطنية، 
املستوى  إلى  احلالية  األطر  توصيات  مستوى  من  تنتقل  لكي 
املستثمرين  من  أو  الــدول  حيث  من  سواء  اإللزامي،  القانوني 
والبيئة،  والعمالة  اإلنسان  حقوق  احترام  لضمان  وأن هذا ال يشكل امتياًزا بل حًقا غير قابل للتصرف.والشركات، 

 Clean Clothes Campaign)) النظيفة  املالبس  حملة 
املنظمات  من  دولية  شبكة  هي   )(Campanya Roba Neta

التي  املستهلكني  ومنظمات  العمالية  والنقابات  احلكومية  غير 
تهدف إلى حتسني ظروف العاملني يف صناعة املالبس العاملية. 
أنشأت عام 1989 يف هولندا، نتيجة مظاهرة نظمتها جمعيات 
العمل  بظروف  للتنديد  األقسام  متعدد  متجر  أمام  الشنيع لعامالت النسيج يف إندونيسيا وماليزيا والفلبني.نسوية 

من  الدولية  احلملة  تقريب  على  وطني  متثيل  كل  يعمل 
املواطنني احملليني وتكييف احملتويات مع لغتهم وتنفيذ أعمال 
التأثير االجتماعي والسياسي والتجاري. ينسق احتاد سيتيم 

سيتيم  وتنسق  إسبانيا  يف  النظيفة  املالبس  حملة   SETEM
يف  النظيفة  املالبس  حملة   SETEM Catalunya كاتالونيا منذ عام 1997.كااتلونيا 

التاريخ هو أفضل حليف لنا !

مأساة  حتولت  الرجال،  ألقمصة  مصنع  يف   1911 عام  يف 
يف  حريق  العاملة:  للمرأة  العاملي  اليوم  بداية  إلى  تاريخية 
500 عامل،  أكثر من  مصنع نسيج بنيويورك، حيث كان يعمل 
معظمهم من النساء املهاجرات من أوروبا الشرقية وإيطاليا بني 
الرابعة عشرة والثالثة والعشرين. كانوا يعملون عشر ساعات 
وكانوا  السبت.  أيــام  يف  ساعات  سبع  إلى  باإلضافة  اليوم  يف 
يكسبون ما بني 7 دوالرات و12 دوالًرا مقابل 52 ساعة عمل يف 
األسبوع ما يعادل حالًيا حوالي 285 دوالًرا يف األسبوع أو 3.20 
دوالًرا إلى 5.50 دوالرات للساعة. صورة للنار يف مصنع مالبس 
25 مارس  Triangle Shirtwaist، حي يف مانهاتن، نيويورك، 

 .1911

خلفية
يف  املجتمعات  مــن  وغــيــرهــا  كاتالونيا  ــن  وم عــقــود  منذ 
والتي  التواصول  وجمعية   SETEM قامت  اإلسبانية  األراضي 
والتوعية  التعاون  بأعمال  )املغرب(،  طنجة  يف  مقرها  يوجد 
السلطة  وانتهاكات  بالهشاشة  للتنديد  السياسية،  والدعوة 
أجل  من  التعاون  إجــراءات  صياغة  بهدف  النسيج  صناعة  يف 
يتعلق  فيما  والبيئية.  والعمالية  االجتماعية  العدالة  حتقيق 
بقطاع النسيج واملالبس، مت إنشاء آالف الوظائف بني الدولتني 
الذين  لألشخاص  املعيشية  الظروف  لكن  واملغربية،  يقومون بهذا العمل كانت دائًما األكثر خطورة وقسوة.اإلسبانية 

مدينة  )وخاصة  املغرب  أصبح  الثمانينيات،  ــر  أواخ منذ 
طنجة( مركًزا مهًما للخياطة وصناعة املالبس إلسبانيا وجزء 
يف ذلك الشركات الكبيرة ذات التواجد الدولي.كبير من أوروبا. يتم تصنيع املالبس جلميع أنواع الشركات، مبا 

بني  العالقات  تشجيع  أجل  من  التواصل  جمعية  إنشاء  مت 
اقتراح  خالل  من  للتبادل  مساحة  ومنحهن  العامالت  النساء 
التوعية  وأنشطة  األجنبية  اللغات  وتعلم  األمية  محو  أنشطة 
العاملة.  ــرأة  امل على  خــاص  بشكل  تؤثر  التي  القضايا  حــول 
السياسي  ضميرهن  حتــريــر  هــو  شـــيء،  كــل  قبل  ــدف،  ــه وال
املشاركة يف املبادرات اجلماعية.واالجتماعي من خالل حتسني احلياة اليومية وإتاحة إمكانية 

إن نقابات األغلبية، مثل:
و  (CDT (Confédération démocratique du travail  

)ODT (Organisation Démocratique du Travail

عمليًا.  مــوجــودة  غير  املغربي  املالبس  صناعة  قطاع  يف 
حقيقة أن غالبية العاملني يف هذا القطاع هم نساء ال تساعد 
مختلفة.  عوامل  بسبب  النقابية،  الهياكل  يف  مشاركتهن  على 
احلصول  يف  منه  يعانني  الذي  التمييز  فإن  أخرى،  ناحية  من 
على التعليم هو السبب يف أن معظم العامالت ال يعرفن القراءة 
األطفال  رعاية  لهم  تترك  ال  أخــرى،  ناحية  من  الكتابة.  أو 
وقًتا  الطويلة  العمل  ساعات  إلى  إضافة  األسرية  لالجتماعات أو األنشطة خارج النطاق املباشر.واملسؤوليات 

يف دراسة حول واقع العاملني يف النسيج واأللبسة بطنجة
يف  النسيج  مصانع  يف  العمل  ظروف  حول  إفرادية  "حالة  املهمة  الدراسة  اجزاء  يف  الدميقراطي  الهنج  جريدة  تقدم  السابق،  العدد  يف  لها  ملخص  نرش  بعد 

طنجة"، املنجزة سنة 2019، من طرف منظمة "حملة املالبس النظيفة سيتمي كااتلونيا" (SETEM CATALUNYA)  برشاكة مع جمعية تواصل بطنجة. وتستند 

الدراسة عىل املعلومات املستخرجة من التحليل اإلحصايئ للممسوحات اليت أجريت يف إطار بحث ميداين هيدف إىل التعرف من أفواه العامالت  والعمال عىل 

ظروف العمل يف مصانع النسيج يف طنجة، عىل ان ننرش ابيق االجزاء يف األعداد القادمة.
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فهم  يتطلب  بــاملــغــرب  الــســيــاســيــة  اللحظة  تفسير  إن 
على  الترابط  وحلقات  بالبنى  عالقته  يف  الواقع  دياليكتيك 
العام  وبالوضع  والسياسي،  واالجتماعي  االقتصادي  املستوى 
عن  تبتعد  ال  انها  عنها  يقال  ما  أقل  بأزمة  مير  الذي  الدولي 
كبير  حد  إلى  حتاكي  وأنها  النيولبرالية  الرأسمالية  األزمة 
األزمات الكارثية من القرن املاضي. إال أن هذه األزمة البنيوية 
صاحبتها كارثة وبائية اجتاحت العالم ولم تترك شبرا واحدا 
االقتصادية  األزمات  منطق  ويف  مأمن.  يف  األرضية  الكرة  من 
ان  إال  والغذائية،  والصحية  البيئية  الــكــوارث  عنها  تتولد 
وقد  خطورة  األكثر  العوامل  إحــدى  تعتبر  كورونا  جائحة 
هذه  وعممت  للراسمالية  البنيوية  االزمة  وثيرة  من  االزمة يف ظرف قياسي على كل ربوع العالم.سرعت 
التي  القوية  بالصدمات  املنهك  االقتصادي  املناخ  هذا  ويف 
ال تتركه يتعافى فإن اقتصاد البالد و الذي هو جزء من هذه 
البنية الرخوة و الهشة ال يستطيع الصمود يف وجه الصدمات 
و املخاطر و إن كانت حالته قبل اجلائحة تتسم بنفس الوصف 
مرهون  اقتصاد  بكونه  (و  ريعي  )اقتصاد  ذاتها  طبيعته  لكون 
وبفعل  الدولية  مؤسساته  و  الرأسمالي  للنظام  بالتبعية 
توقعات  على  يبنى  حيث  ومقوماته  طبيعته  تخص  عوامل 
ألن  التوقعات،  هذه  بخيبة  تنتهي  ما  غالبا  انتظارية  آفاق  و 
أحد مداخله ترتكز على قطاعات ال تخضع لهذه التوقعات ) 
الفالحة والسياحة( التي عرف منوها تراجعا بسبب الظرفية 
3.8 خالل  بلغت نسبة منو االقتصاد  املتتالية ،حيث  املناخية 
%90 من  %7 و دائنية داخلية تفوق  الناجت الداخلي العام.2020 و بنسبة انكماش 
صادقت  حيث  البالد،  فأغرقت  اخلارجية  املديونية  أمــا 
احلكومة على كسر السقف املسموح به للمديونية اخلارجية، 
وبهذا اصبح االقتراض من املؤسسات الدولية الوسيلة الوحيدة 
يف  احلاصل  والعجز  العمومية  النفقات  عجز  لسد  ميزانية الدولة ويف ميزان األداء التجاري اخلارجي.للدولة 
عن  كشفت  التي  العوامل  إحــدى  كورونا  جائحة  وتعتبر 
الصدمة  يتحمل  لم  ألنه  املغربي  االقتصاد  وضعف  هشاشة 
وإلنــقــاذه  ــالس،  اإلفـ حافة  على  وجعلته  وجيز  لوقت  ولــو 
اخلارجي  االقتراض  الى  احلكومة  جلأت  الوضعية  هذه  من 
الدولة  حصلت   2020 ميزانية  وخالل  التنمية،  برامج  وإلغاء 
لتغطية  ائتمانية  وخطوط  قروض  سبعة  مجموعه  ما  على 
وأبعادها،  اجلائحة  ملواجهة  املالية  الكلفة  يف  احلاصل  العجز 
بعض  وشلت  اخلــاص،  لالستثمار  تراجعا  املغرب  يشهد  كما 
اعالن  بعد  املغربي  االقتصاد  عليها  يعتمد  التي  القطاعات 
للمواطنني،  الصحي  واحلجر  الصحية  الطوارئ  حالة  الدولة 
والنقل  ــران  ــي ــط وال الــســيــاحــة  قــطــاع  يف  ــا  ــاس أس وتــتــحــدد 
املوجهة  اإلنتاجية  القطاعات  وبعض  التقليدية  النسيج(.والصناعة  للتصدير)قطاع 
ملواجهة  صــنــدوق  إنــشــاء  عــن  أعلن  مـــارس2020   15 اجلائحة والتكفل بالنفقات يف املجال االجتماعي والصحي.ويف 
إن ظهور الدولة مبظهر حامية وساهرة على حياة املواطنني 
عدة  عبر  صرفتها  قوانني  مجموعة  وإصـــدار  بإجراءاتها  
عدم  عن  أبانت  ما  وسرعان  كثيرا،  تصمد  لم  وزارية  قطاعات 
للمواطنني  قدمته  الذي  الدعم  ومنها  بها.  وااللتزام  التقيد 
يف  الدولة  عورة  انكشفت  حيث  العاملة،  والطبقة  واألجــراء 
الى  جلأت  اذ  الشغيلة؛  القوانني  فعالية  ومدى  التشغيل  مجال 
يف  العاملة  بالطبقة  زج  حني  يف  العمل  أرباب  عن  الطرف  غض 

الوقاية  شروط  احترام  ودون  القاتلة  الوبائية  الظروف  عز 
والعامالت  العمال  حياة  عــرض  مما  الــوبــاء،  من  واالحــتــراز 
الناس  حياة  على  قلقة  تكن  لم  فالدولة  للخطر.  ــراء  واالج
تعرضه  من  الرأسمال  ووضع  حالة  على  قلقة  كانت  ما  بقدر 
عبر  األمـــوال  ضــخ  على  عملت  الــصــدد  ــذا  ه ويف  لــإلفــالس، 
 45 بقيمة  االستثمار  صندوق  صيغة  يف  البنكية  املؤسسات 
الدولة،  ميزانية  من  مليار   15 لفائدته  خصمت  درهم  مليار 
نسب  عبر  الــدولــة  لها  تسوق  التي  االطمئنان  حالة  ورغــم 
حجم   %-1 نسبة  و   4.7% النمو  نسبة  لالقتصاد  توقعاتها 
والبطالة  الفقر  نسب  تقيس  جديدة  أرقام  انبثقت  التضخم، 
تعيشها  التي  احلصار  شبه  حالة  بسبب  نسبها  ازدادت  التي 
... يف  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  القطاعات،  هذه 
عالقتها مع ما هو مفروض من اخلارج وتدني فرص االستثمار؛ 

انخفاض  الى  تؤدي  بدورها  التي  البطالة  الى  يؤدي  هذا  كل 
والتي  التجارية  االستثمارات  انهيار  الى  يؤدي  والذي  الطلب 
يف  التوقعات  تصبح  وهكذا  البطالة،  ازدياد  الى  تؤدي  مهب الريح حسب النظرية الكنزية.بدورها 

عىل املستوى االجمتاعي
الدولة  واستغلت  احلياة  مناحي  مختلف  على  الوباء  اثر 
اليومية  االمـــور  مــن  الــعــديــد  وغــيــرت  الــوبــائــيــة  ــروف  ــظ ال
على  وأجبرتهم  واالدارات  املصالح  مع  عالقتهم  يف  للمواطنني 
الرقمية  والبيئة  الشروط  تهيئة  دون  الرقميات  استعمال 
الستعمالها مما أربك حياتهم اليومية ويف مقدمتهم العاملون 
والطلبة  واآلبــاء  واالمهات  أسالكه،  مبختلف  التعليم  بقطاع 
االنترنيت،  عبر  معاصر  تعليم  على  احلصول  يحاولون  الذين 
الشاسعة  االجتماعية  الفوارق  جلي  بشكل  أظهر  الذي  األمر 
للوصول الى تكنولوجيا املعرفة، مبعنى آخر عدم املساواة بني 
انضافت مشاكل جديدة لم تكن األسر  الشعبية حيث  الفئات 
تأزمي  يف  ساهمت  بنفقات  كاهلها  أثقل  مما  تتوقعها  الشعبية 
عن  التعليم  الدولة  فرضت  االطار  هذا  ويف  املعيشية،  األوضاع 
بعد وكرسته كواقع يف سياق جديد للتعليم باملغرب، وبالتالي 
التعليم  يف  الفقيرة  ــر  واألس الشعبية  اجلماهير  حق  ضــرب 
للهيمنة  للقطاع اخلاص  املجال  إفساح  وجودته وهذا ينم عن 
تسعى  التي  النيولبرالية  انصياعا  التعليم  عن  مطلق  إلى تسليع كل اخلدمات التي كان يستفيد منها الشعب.بشكل 
تبني  وقد  التعليم،  عن  حاال  يقل  فال  الصحي  القطاع   أما 
الضمير  وانعدام  جشع  عن  أبان  اخلاص  القطاع  أن  بامللموس 
مهنيو  وتقدم  اخللف  الى  وتــوارى  الوباء  مع  تعامله  يف  املهني 

مكافحة  يف  للعمل  االمامية  الصفوف  العمومية  الصحة 
مما   )... ممرضون  )اطباء،  منهم  العديد  فاستشهد  اجلائحة 
اخلاص  القطاع  يكون  وبهذا  للقطاع  جسيمة  خسارة  شكل 
واجلشعة  االنتهازية  ونواياه  الطفيلية  حقيقته  عن  أبان  قد 
للمعركة  ظهره  بإدارة  واإلنسانية  االخالقية  القيم  وانعدام 
ونسبة  املصابني  عــدد  حيث  من  الوباء  ذروة  ويف  الوبائية. 
تبني  اجلماهير،  صفوف  يف  واخلــوف  الهلع  ودرجــة  الوفيات 
احتضان  من  ســواء  الوباء  مع  للتعاطي  للدولة  التام  العجز 
واالدوية   املخبرية  التحاليل  بتوفير  او  املصابني  واستشفاء 
على  وهيمنتها  القمعي  حضورها  من  ذلــك  مقابل  وصعدت 
االداري  اجلهاز  اعاد  مما  واملدونني،  الصحافة  قمع  و  املشهد 
على  وهيمنتها  للظهور  الداخلية  لوزارة  واالعالمي  الطفيلي 
توطدت  التي  املساعدات  توزيع  على  فإشرافها  وذلك  املشهد 

الطبيعية  الــكــوارث  وخــالل  القدم  منذ  املخزنية  البنية  يف 
للمخزن  الرمزية  العالقة  حتدد  والتي   ) البون  )عام  املاضية 
اصبحت  حيث  له،  الــوالء  ودرجــة  املواطنني  من  التعاطي  يف 
البعد  يكرس  املخزنية  بالسلطة  لصيقا  مفهوما  )القفة( 
االجتماعية  للحياة  حتقير  وهو  والعطاء  الديني  اإلحساني 
األساسية  احلقوق  ويضرب  والعوز  الفقر  ويشرعن  للمواطنني 
للمواطنني، يف الوقت الذي أبانت اجلماهير الشعبية عن قيم 
املجتمع  عبر  أو  تطوعها  و  تضامنها  خالل  من  راقية  انسانية 
املدني وهو ما أحرج الدولة املخزنية  ألنه يضايقها كما حدث 
تقدميها  خــالل  من  االنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  مع 
الدولة  مستشفيات  لبعض  والصيدلية  الطبية  املتهالكة، رغم تواضعها عملت الدولة على مضايقتها و منعها.للمساهمات 
التي  اإلجــراءات  من  حزمة  اكبر  مترير  على  الدولة  تعمل 
وتقدمي  خدماتها  بتقليص  وذلك  عليها،  النيوليبرالية  متليها 
يف  التوظيف  مناصب  وتقليص  العمومي  القطاع  من  تبقى  ما 
يكرس  الــذي  بالتعاقد  التوظيف  محله  وحل  العام  القطاع 
التي  الوسطى  الطبقات  وضمور  االستقرار  وعــدم  الهشاشة 
الذي  البالغ  التأثير  وكذا  الدولة،  لتوازن  أمان  صمام  كانت 
االستهالك  مستوى  على  االقتصادية  الــدورة  عليه  أصبحت 
مستمر  تزايد  يف  البطالة  أعداد  حيث  سلبا،  املعيشة  وسقف 
الشرائية  للقدرة  كبير  تراجع  أمام  والضرائب  األسعار  وارتفاع 
بفعل جتميد األجور والرواتب وجتميد احلوارات االجتماعية 
والرواتب  القضم من األجور  الدولة سياسة  ونهجت  والنقابية 
كتلة  من  التخفيض  أساس  على  الدولة  ميزانية  إلنعاش  كحل 
استفادت  التي  الشركات  جتاه  اجراءات  اتخاذ  عوض  األجور 

تحت جنح كورونا الدولة تخلط االوراق وتعتدي عىل حقوق الشعب 
كرمي حلسن
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دور النساء يف بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ت

يتناول ملف االعدد موضوع املساهمة النضالية للرمأة سياسيا ونقابيا وحقوقيا واملشاركة 
الوازنة للنساء يف الحركات االحتجاجية الجماهريية . ويف سياق التطور الهام الذي سيعرفه 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  إبعالن  الخامس  الوطين  املؤمتر  يف  الدميقراطي  الهنج  تنظمي 
الكادحني يخصص امللف محورا إلبراز املساهمة النسائية يف هذا التطور الجذري من خالل 

العمل التعبوي والتنظميي والنظري الذي يقوم به القطاع النسايئ للهنج الدميقراطي . 

فهن  كبيرة،  نضالية  قــوة  حاليا،  باملغرب،  النساء  تشكل 
االحتجاجية  واحلــركــات  النضاالت  مختلف  يف  متواجدات 
املمتدة يف الزمان واملكان، ومتواجدات، يف طليعة هذه النضاالت 
مواجهة  يف  لوجه  وجها  يجعلهن  مما  قيادتها  يف  األجهزة املخزية القمعية.ومساهمات، 

وحيويتها،  أهميتها  رغم  النسائية،  النضاالت  هذه  أن  غير 
يجعلها  مما  سياسي،  توجه  بأي  مؤطرة  وغير  عفوية،  تبقى، 
ذات أفق محدود ال يتجاوز حدود مطالب اجتماعية واقتصادية 

يف  واالعتقاالت.  بالقمع  تواجه  والتي  حقوقية  حمولة  ذات 
حني أن املطلوب هو أن ترقى هذه املطالب إلى مطالب سياسية 
واضحة متس بنية النظام املخزني باعتباره املسؤول عن واقع 
النضال  إلــى  املواطنني/ات  يدفع  الــذي  واحلــرمــان...  واالحتجاج.البؤس 

ــتــي جتــعــل الــنــضــاالت  ــني أكــبــر األســـبـــاب ال ــن ب ــعــل م ول
االجتماعية والشعبية ويف قلبها نضاالت النساء، بدون بوصلة 
حزب  أي  ــوري،  ث سياسي  تنظيم  إلــى  افتقارها  هو  سياسية 
الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ات، يؤطرها ويساعدها على 
امتالك نظرية التغيير الثوري واالرتقاء بنضالها االجتماعي 

إلى النضال السياسي الذي هو أرقى أشكال الصراع الطبقي. 

إذن ملاذا حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ات؟

الدميقراطي،  النهج  ومناضالت  مناضلو  ــازال  وم ظل  لقد 
األداة  بناء  ــرورة  وضـ بأهمية  مقتنعني/ات  تأسيسه،  منذ 

أن  باعتبار  الكادحني/ت،   وعموم  العاملة  للطبقة  الثورية 
املنتجة  الطبقة  هي  الكادحني/ات  كل  ومعها  العاملة  الطبقة 
وتتعرض  تنتجه،  مما  واحملرومة  الرأسمالية  املجتمعات  يف 
البؤس  حياة  تعيش  يجعلها  بشع،  وحشي  رأسمالي  الستغالل 
الوحيدة،  الطبقة  وهــي  احلقيقة،  واملعاناة  املدقع  والفقر 
مطامحها  عن  تعبر  التي  السياسية،  أداتها  إلى  تفتقر  التي 
وانتظاراتها السياسية وتؤطر وتقود نضاالتها من أجل التغيير 
للتمكن  وبالتالي  لصاحلها،  السياسية  السلطة  حلسم  الثوري 
من بسط هيمنتها الفكرية والسياسية على املجتمع، كما يقول 

غرامشي، وتسييد مشروعها املجتمعي مبا هو مشروع يستهدف 
بناء املجتمع االشتراكي ذي األفق الشيوعي الذي ينتفي فيه 
تاريخيا  املؤهلة  الوحيدة  الطبقة  إنها  الرأسمالي،  االستغالل 
عجلة  توقيف  مبقدورها  أن  بحكم  الثوري  التغيير  لقيادة 
البورجوازية املتحكمة يف رقابها،  وبالتالي فهي الطبقة التي ليس لها ما تخسر غير أغاللها.اإلنتاج وتأزمي الوضع وخنق 

من هذا املنطلق يطرح سؤال: ما هو الدور الذي ميكن للنساء 
بناء  مهمة  إجناز  يف  مساهمتهن  أجل  من  به  القيام  املناضالت 
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ت انطالقا من موقعهن 
النضالي يف الصراع الطبقي؟ ذلك أن مسؤولية بناء هذا احلزب 
ليست خاصة بالرجال فقط، بل هي ملقاة على عاتقهن كذلك، 
قلب نضاالت املجتمع على كل الواجهات النضالية.وخاصة املناضالت اليساريات واملاركسيات، اللواتي يتواجدن يف 

هو  املهمة  هذه  إجناز  عملية  يف  به  البدء  يجب  ما  أول  إن   
النضال من  وربط  النسائية  للقضية  واضح  بلورة تصور نظري 

املتوحشة  الرأسمالية  ضد  العام  بالنضال  النساء  حترر  أجل 
وأدواتها، تصور متقدم يعتمد على املرجعية املاركسية واألخذ 
الرأسمالية بالصراع الطبقي واالضطهاد اجلنسي.بعني االعتبار ما أبدعه الفكر املاركسي يف مجال حتليل عالقة 

دروســا  العاملية  النسائية  التجارب  نــضــاالت  لنا  وتــقــدم 
من  النساء،  فاضطهاد  وتقييمها،  استيعابها  يجب  بليغة 
أو  طبقة  متــارســه  طبقي،  اضطهاد  هــو  املــاركــســي،  املنظور 
طبقات مسيطرة ضد طبقة أو طبقات مسيطر عليها، غير أن 
الضطهاد  يتعرضن  كمجتمعنا،  الطبقي  املجتمع  يف  النساء، 
مزدوج، اضطهاد مجتمعي جنسي واضطهاد اقتصادي متارسه 
االقتصادي.الباطرونا املتوحشة عبر االستغالل الفاحش يف مواقع اإلنتاج 

النساء  حتــرر  "أن  أطــروحــة  فهم  ينبغي  ــار  اإلط هــذا  ويف   
الطبقات  بتحرر  رهني  املجتمع  وحترر  املجتمع  بتحرر  رهني 
البورجوازية  الطبقات  سيطرة  من  املــســودة  ونظامها الرأسمالي ومن االمبريالية ككل ووكالئها احملليني.االجتماعية" 

واليساريات  املاركسيات  لكل  الكبير  ــدور  ال يأتي  هنا  من 
الثوريات يف املساهمة واملشاركة يف تنزيل هذا املشروع التاريخي 
واألدوار  واملهام  اخلطط  وضــع  عبر  وذلــك  الــواقــع،  أرض  املنوط بهن، والتي من بينها.على 

مواقع  يف  والكادحات  العامالت  النساء  وســط  التجذر    -
والعمل  النقابي  العمل  يف  االنخراط  على  وحثهن  تواجدهن، 
يف  وليس  العاملة  الطبقة  خدمة  يف  ليكون  دمقرطته  على 
معهن،  التواصل  يف  اخلطاب  تبسيط  ضــرورة  مع  استخدامها 
الفئات  ضمن  النساء  حتتله  ــذي  ال للموقع  بالنظر  ــك  وذل
من  فقط  ليس  كادحة  وفئات  عاملة  طبقة  من  املستهدفة 
االستغالل  نوعية  حيث  من  وكذلك،  بل،  العددية  الناحية 
الذي  والثقايف  االجتماعي  العنف  ومستوى  له  يتعرضن  ميارس عليهن بأشكال مختلفة.الذي 

إلى الوعي السياسي بأسبابه السياسية الطبقية.- املساهمة يف رفع وعي النساء من مجرد اإلحساس بالظلم 

واالستفادة  لوهجها  االشتراكية  استرجاع  يف  املساهمة   -
من اجتهادات القوى املاركسية ونضاالت وثورات الشعوب التي 
مجال  يف  وخاصة  الرأسمالية  مع  القطيعة  ــداث  إح حقوق النساء.حاولت 

بأهمية  واملاركسيات  اليساريات  النساء  إقناع  على  العمل   -
من  ليساهمن  النقاش  يف  وإشراكهن  املنظم،  السياسي  العمل 
مواقعهن يف بناء املواقف والتصورات واالستراتيجيات املرتبطة 

ربيعة مرباح

االنخراط السيايس والنقايب للرمأة رضورة لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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موقع النساء يف الحراك ومآل مطالبهن
تعسفا  سمي  ما  حول  كتبوا  الذين  من  العديد  يجمع 
كلها  أسبابها  ان  العربي"،  "الربيع  أو  العربية"  ب"الثورات 
على  تتغذى  متوحشة  طبقية  "منو   : يف  أساسا  تتلخص 
الفجور  البطالة.  واستشراء  الدخل،  توزيع  عدالة  انعدام 
داست  التي  العربية  التسلطية  األنظمة  متارسه  الــذي 
اإلنسان  وضع  مما   ....... العربي،  اإلنسان  كرامة  بأقدامها 
يكون!".  أن  فقّرر  ــون،  أك ال  أو  أكــون  ــودي:  وج حتــّد  أمــام 
تلك  يف  والتعسف  للظلم  تعرضا  أكثر  بالطبع  هن  والنساء 
التغيير.   أجل  من  بالنضال  أكثر  معنيات  فهن  املجتمعات 
التي  الــشــعــبــيــة  بــاالنــتــفــاضــات  عــالقــتــهــن  متــيــزت  فــهــل 
األوسط  والشرق  إفريقيا  شمال  بلدان  مختلف  يف  اندلعت 

ذاك؟ وضعهن  خصوصية  تبرز  مبميزات 
األردنية  والكاتبة  الصحفية  عندوني،  مليس  صرحت 
يف   2011 وانتفاضات  النساء  حول  محاضراتها  إحدى  يف 
يف  للمرأة  وقع  ما  أفضل  إن   : والعربية  املغاربية  املنطقة 
وإن   ،2011 ثورات  هي  مضت  عقود  منذ  "العربية"  املنطقة 
أيضا.  الثورات  لتلك  وقع  ما  أحسن  هي  فيها  املرأة  مشاركة 
االنتفاضات  يف  النساء  مكانة  عن  احلديث  يجعل  وهــذا 
يبدو  سنوات  عشر  قبل  املنطقة  عرفتها  التي  الشعبية 
منصهرتني  واالنــتــفــاضــة  املـــرأة  حــيــث  مــنــطــق  ذي  غــيــر 
لضمان  فقط  مهمة  ليست  املشاركة  وتلك  ومتماهيتني. 
ضرورية  هي  بل  الثورات  بعد  مكاسب  عن  النساء  حتصل 
بل  أهدافها،  حتقيق  يف  ذاتها  حد  يف  الثورات  تلك  لنجاح 
حملته  الــذي  اإلســم  ذاك  لتستحق  حتى  لها  وضــروريــة 
وحرب  عنف  إلى  تتحول  أن  قبل  األقــل  على  بدايتها  يف 

املناطق.   بعض  يف  وتقتيت 
له  كــان  الصاخبة  املــظــاهــرات  تلك  يف  ــرأة  امل مشاركة   
وجه  يف  الشعوب  نضال  صفوف  لتعزيز  فقط  ليس  دور 
املشاركة  تلك  ألن  بل  والفاسدة  االستبدادية  األنظمة 
فيه  يكون  الذي  السائد  الذكوري  املجتمع  منوذج  تكسر 
املجال  ويف  العام  املجال  يف  واملتحكم  الناهي،  اآلمر  الرجل 
يف  املــرأة  صــورة  تعاكس  بل  تعكس،  ال  صــورة  هي  اخلــاص. 
ففي  ويظلمهن.  النساء  يقصي  الــذي  الذكوري  املجتمع 
الكثيفة  املــظــاهــرات  ويف  املنصات  ويف  التحرير  ميادين 
احلصار،  ــواع  أن كــل  تتحدين  النساء  الكاميرات  ــورت  ص

والتهميش.   التحقير  من  عقود  غبار  وترفعن 
 ،2011 انتفاضات  شــهــدت  الــتــي  الــبــلــدان  مختلف  يف 
االقتصادية  واألوضاع  السياسية  السياقات  فيها  تتباين 
يف  خروجهن  شكل  وبينما  آخر.  إلى  بلد  من  النساء  وحال 
يف  بينهن  مشتركا  عامال  للمظاهرات  وقيادتهن  الشوارع 
كما   ،2011 سنة  ينطلق  لم  نضالهن  فإن  البلدان،  أغلب 
باملنطقة  شعوب  نضال  انطالق  نقطة  السنة  هذه  تكن  لم 
وتضحيات  واحلراكات  االنتفاضات  تعددت  فقد  كذلك. 
لكن  السابقة.  العقود  خالل  النساء  ضمنها  ومن  الشعوب 
االقتصادية  املطالب  من  االحتجاج  سقف  ارتفع   2011 سنة 
رحيل  كمطلب  السياسية،  املطالب  إلــى  واالجتماعية 
ومن  البلدان.  أغلب  يف  رفع  الذي  األنظمة  وإسقاط  احلكام 
اتفاقية  عن  والتحفظات  القانوني،  احليف  رفع  مطالب 
املنطقة،  يف  النسائية  احلركة  عليه  جتمع  الذي  سيداو 
والثروة،  السلطة  تقاسم  مبطالب  النساء  حناجر  صدحت 
منها،  ــزءا  جـ نــظــريــا،  ولـــو  ــس،  ــون ت يف  الــنــســاء  ــت  ــرض وف
يف  املناصفة  إدمــاج  عبر  السياسية  املشاركة  يف  واملتجلي 

االنتخابية.  اللوائح 

كل  إلــى  جلــأت  للثورة  املــضــادة  القوى  أن  املــعــروف  ومــن 
التي  االمبريالية  بالقوى  واالســتــقــواء  العنف  أشــكــال 
ولم  اجلنوب  بلدان  يف  الدميقراطية  نحو  تقدم  أي  تناهض 
الثورة  يف  املشاركة  القوى  وال  االنتقالية  احلكومات  تتمكن 
الدميقراطية  بــنــاء  يف  املتجسدة  أهــدافــهــا  حتقيق  مــن 
إال  حتل  أزمة  أي  أن  أيضا  املعروف  ومن  التنمية.  وحتقيق 
املنطقة  شهدته  ما  وهو  حطبها،  أول  النساء  مطالب  وكانت 
النازحني  صفوف  مألن  حيث  النساء  ألوضاع  فظيع  ترد  من 
ومت  فــيــهــا،  كــســالح  واستعملن  األهــلــيــة  ــروب  احلـ بسبب 
أجسادهن  واستهدت  اجلديدة  النخاسة  أسواق  يف  بيعهن 
بلدان  بعض  يف  املسلحة  اجلماعات  طــرف  من  وكرامتهن 
املقاومة  من  النساء  متكنت  التي  تونس  يف  وحتى  املشرق. 
املستهدفات  أكبر  بدورهن  كن  التحديات،  كل  ومواجهة 
بعد  تونس،  يف  التغيير  قوى  تواجه  التي  التهديدات  من 

الشعبي.  احلراك  من  الثانية  املوجة  انطالق 
صاخبة  مــظــاهــرات  بـــدوره  عــرف  فقد  املــغــرب،  يف  أمــا 

ــ  فبراير   20 بني  ما  وقرية  مدينة   100 من  أكثر  يف  نظمت 
الشوارع  يف  الشعبية  املسيرات  فيه  خرجت  يوم  أول  تاريخ 
حيث   ،2011 ونــهــايــة  ـــ  ـ لــلــحــراك  اإلســـم  أعــطــى  والـــذي 
يف  بدأت  متعددة،  وأنشطة  وقفات  إلى  املسيرات  حتولت 
املتصاعد  الهجوم  بعد  توقفت  أن  إلى  فشيئا  شيئا  التراجع 
 .2014 سنة  منتصف  يف  واحلقوق  احلريات  على  للسلطة 
من  املنطقة  عرفته  مبا  احلــراك  انطالق  سياق  يتميز 
الطغيان.  رموز  بعض  سقوط  إلى  أدت  شعبية  احتجاجات 
سياسية  بشروط  أيضا  احلراك  انطالق  فترة  ُعِرفت  لكن 
اجلديد،  العهد  خطابات  زيف  انكشاف  ميزتها  داخلية 
لم  التي  االنتقالية  بالعدالة  سمي  ما  حقيقة  وانفضاح 
وتعمق  التحكم  تشديد  نحو  ينزع  مخطط  إلى  إال  تفض 
من  عدد  إلى  أدت  التي  واالجتماعية،  االقتصادية  األزمة 
وبكارة  وصفرو  و2008   2005 سنتي  كالعيون  احلراكات 
وإفني  ــدادس  ن وبومالن  وكلميم   2007 سنة  بالعرائش 
التدهور  تعكس  التي  احلراكات  من  وغيرها   2008 سنة 

واملواطنني.  املواطنات  ألوضاع  املتزايد 
عقد  ملرحلة  استمرارا  إال  الوضعية  هــذه  تشكل  ولــم 
يف  جتلى  نسبيا،  سياسيا  انفراجا  شهد  الذي  التسعينات 
مستقلة،  صحافة  بروز  خالل  من  العمومي  النقاش  تطور 
اإلعالن  بعد  احلقوقي  خاصة  ــ  املدني  للمجتمع  وانتعاش 

وسمح  ــ   1990 سنة  اإلنسان  حلقوق  الوطني  امليثاق  عن 
الدميقراطي،  كالنهج  جديدة  يسارية  تنظيمات  بتشكل 
الوطنية  كاجلمعية  مسبوقة  غير  اجتماعية  حركة  ونشأة 
متيز  لكنه   .1991 سنة  باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة 
املجلس  تشكيل  عبر  النسائية  احلركة  صوت  بارتفاع  أيضا 
عن  والدفاع  الشخصية  األحوال  مدونة  لتغيير  الوطني 
املؤمتر  يف  للمشاركة  وإعدادها   ،1993 سنة  املرأة  حقوق 

باملرأة.  املعني  الدولي 
والظروف  املوضوعية  الظروف  أن  اعتبار  ميكن  إذا  هكذا 
مواتية  كلها  كانت  املجتمعي  التغيير  حلركة  الــذاتــيــة 
السياسية  املطالب  ابرزت  التي  فبراير   20 حراك  النطالق 
والتالية  الــســابــقــة  احلــراكــات  كــل  عــكــس  أكــبــر،  بشكل 
االقتصادية  املطالب  هــي  األســاســي  محركها  كــان  التي 
دون  تنمية  ال  أن  يــقــول  احلـــراك  وكــأن  واالجــتــمــاعــيــة، 
حل  دون  االقتصادية  األزمــة  من  خــروج  وال  دميقراطية 
شعارا  فبراير   20 حركة  رفعت  فقد  السياسية.  األزمــة 

واالستبداد.  الفساد  إسقاط  يف  يتجسد  وجامعا  مؤطرا 
لم  املعروفة  النسائية  التنظيمات  من  العديد  أن  ورغم 
اعتبرت  بل  فبراير،   20 حركة  مسيرات  يف  للمشاركة  تدع 
املكان  نفس  يف  ستتواجد  ألنها  بنضالها  مضرة  املشاركة 
وخاصة  ــ  اإلسالمية  احلركة  إلى  واملنتمني  املنتميات  مع 
ــان الــذي اخــتــار بـــدوره املــشــاركــة ودعــم  ــس الــعــدل واإلح
عن  تراجعا  يعتبر  قد  مما  ــــ   املغربي  الشعبي  ــراك  احل
الدينية  احلركات  من  النسائية  للحركة  ثابتة  مواقف 
كانت  فقد  املــوقــف،  ــذا  ه مــن  بــالــرغــم  لكن  ــام.  ع بشكل 
التي  النسائية  الشابة  بالطاقات  تعج  احلركة  صفوف 
يف  الكلمة  وأخــذت  النقاشات  ونظمت  املظاهرات،  قــادت 
يف  كناشطات  الندوات  يف  وشاركت  واملسيرات  التجمعات 
بشتى  البوليسي  والعنف  للقمع  عرضة  وكــن  احلــركــة، 

أنواعه.
تصريحاتها  يف  تطرح  لم  فبراير   20 حركة  أن  صحيح 
قضايا  التأسيسية  والبالغات  األولــى  الفيديو  وأشرطة 
من  عامال  شكل  ما  وهو  وحقوقهن.  النساء  وحرية  املساواة 
باستثناء  بها،  النسائية  احلركة  التحاق  لعدم  العوامل 
 20 حركة   لدعم  الوطني  "املجلس  لكن  اجلمعيات.  بعض 
يف  ــارس،  م شهر  بداية  يف  التاسيس،  منذ  أشــار  فبراير" 
اجلنسني  بني  املساواة  إلى  باإلجماع  عليه  املصادق  بيانه 

سعيدة 

تمتة يف الصفحة  11 
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أهمية العمل النقايب املنظم وسط النساء العامالت
وال  املرأة،  حترر  بدون  للمجتمع  الحترر   " لينني  يقول 
لينني  قولة  تاملنا  اذا  املجتمع"،  حترر  بدون  املرأة  حترر 
املــرأة  حتــرر  بني  جدلية  عالقة  هناك  أن  لنا  تبني  هاته 
يستقيم  فــال  ــرى،  أخ جهة  مــن  املجتمع  ــرر  وحت جهة  مــن 
وتأثر.  تأثير  عالقة  بينهما  مبعنى  الثاني  دون  األول 
بذاتها  وعيا  اكتسابها  هو  املرأة  لتحرر  األساسي  واملدخل 

اجلدي  انخراطها  يتطلب  الذي  األمر  الطبقي،  وبانتمائها 
يضمن  والذي  املنظم  النقابي  العمل  بواسطة   واملسؤول 
أســاســي  مــكــون  او  كعنصر  وكــذلــك  الطبقي  الــوعــي  لــهــا 
للراسمال  واملراكمة   للخيرات  املنتجة  العاملة  للطبقة 
يف  املتمثل  املجتمع  يف  نقيضني  بني  صــراع  هناك  ــادام  وم
وادواتـــه   االنــتــاج  لوسائل  املالكة  الــبــرجــوازيــة  الطبقة 
القيمة  لفائض  املنتجة  )البروليتاريا(  العاملة  والطبقة 
الفتات  من  اال  تستفيد  وال  العضلية  قوتها  سوى  متلك  ،وال 
العاملة  املرأة  وعي  فإن  هنا  العمل.من  رب  به  يجود  الذي 
النقابي  العمل  يف  انخراطها  يتطلب  عام  بشكل  والكادحة 
رفيقهاالرجل  جانب  إلى  للدفاع  املجال  لها  سيفتح  الذي 
مستغليها،   طــرف  مــن  واملــهــدورة  املسلوبة  حقوقها   عــن 
جهة  من  وجنسيا  جهة،  من  طبقيا  مــزدوجــا،   استغالال 
اساسيتني:  واجهتني  على  النضال  املرأة  على  لهذا  أخرى، 
رفيقها  جانب  إلى  عام  ونضال  وأم،  كامراة  بها  خاص  الرجل.نضال 

سنالحظ  الــتــاريــخ،  الــى  سريعة  نــظــرة  القينا  مــا  اذا 
واالستعباد  القهر  ضد  النضاالت  جميع  يف  املــرأة  حضور 
بل  الطالئع  ضمن  وتوجد  املــعــارك،  تتصدر  بل  والظلم، 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تقود  األحيان  بعض  يف  كانت 
لوكسمبورغ  روزا  زتــكــني،  كــالرا  نذكر  قــد  املــعــارك،  هــذه 
من  تناضل  ما  قضية  املــرأة  تتبنى  عندما  النه  النصر.وغيرها.  حتى  املسير  يف  عزم  وكلها   ، هوادة  بدون  أجلها 

ككل،  املجتمع  هي  بل  املجتمع  نصف  شك  بدون  املــرأة 
واملستقبل،  احلاضر  فهي  املقبلة،  األجيال  وتربي  تنجب 

اوضاعها  من  التحرر  الى  تواقة  بدورها،  املغربية  واملــرأة 
ــار وتــتــحــمــل مــســؤولــيــة  ــت ــخ ــل وت ــغ ــش ــر ال ــب اخلـــاصـــة ع
كما  ماهيتها،  عن  سابق  وجودها  بأن  مؤمنة  اختياراتها، 
طموحة  مكافحة،  املغربية  املراة  ساتر.  بول  جون  يقول 
لتحقق  النقابي  العمل  يف  االندماج  اال  ينقصها  ال  وصبورة 
باملغرب  النقابي  املشهد  ان  من  الرغم  على  بذاتها.  وعيها 

نسبة   % التنقيب  يف  ضئيلة  ونسبا  وتشرذما  متزقا  يعرف 
النهوض  الضروري  من  اصبح  فإنه  النقابي-  االنتماء  إلى 
حتمل  من  املرأة  متكني  وكذلك  دمقرطته  على  والعمل  به 
عن  للتعبير  للنقابة  التقريرية  الهياكل  يف  املسؤولية 
اال  االمر  هذا  يتاتى  ولن  واملعنوية،  منها  املادية  مطالبها 
بل  فقط  املجتمع  يف  الذكورية  العقلية  على  القضاء  عبر: 
من  تاهيلها   التنظيم،  او  النقابة  داخل  رفاقها  مع  حتى 
مع  املسؤولية  حتملها  والسياسي،  النقابي  التكوين  خالل 

...الخ  خصوصياتها،  مراعاة 

املرأة املغربية حاضرة يف كل املعارك، يف الشارع العمومي 
فنراها  التعاقد،  عليهن  فرض  اللواتي  االستاذات  )منوذج 
مع  متساو  بشكل  والشتم  واالكل  الضرب  من  نصيبها  تاخذ 
ففي  بانصاف،  تعامل  ال  أخرى  مواقع  يف  لكنها  رفاقها،( 
نفس  مزاولتها  من  بالرغم  أقل  اجرا  تتقاضي  املهن  بعض 
العامالت  جند  مثال  النسيج  قطاع  ففي  الرجل.  مع  العمل 

الرجل،  هو  عدوها  ان  يعني  ال  وهذا  العمال،  من  اجرا  أقل 
االجر  يف  املساواة  اجل  من  جانبه  الى  تناضل  ان  يجب  بل 
مبعنى  معا  يطالهما  الــذي  احليف  رفــع  اجــل  من  وكذلك 
كل  ضد  العام  ونضالها  يتناقض  ال  باملرأة  اخلاص  واالضطهاد.النضال  االستغالل  اشكال 

العاملة  املرأة  تنتظم  ان  امللحة  الضرورة  من  اصبح  لقد 
الطبقية  مصاحلها  عن  يعبر  سياسي  إطار  يف  والكادحة 
النهج  يــتــوق  مــا  وهـــذا  ــني،  ــادح ــك وال الــعــمــال  جــانــب  ــى  ال
حزب  "بناء  اخلامس  مؤمتر  يف  عنه  االعالن  الكادحني".الدميقراطي  وعموم  العاملة  الطبقة 

باستشهاد  تفاجأنا  املقالة،  هذه  صياغة  بصدد  ونحن 
يوم  صبيحة  طنجة  مبدينة  وعاملة  عامل   28 يتجاوز  ما 
الفيضانات  جراء  للنسيج  معمل  غرق  اثر   08/02/2021

يتم  عامالت،  الضحايا  اغلب  إن  املدينة،  عرفتها  التي 
احمللية  السلطات  انــظــار  وامـــام  بشع  بشكل  استغاللهن 
انه  الــشــغــل.  مندوبية  مــن  رقــيــب  او  حسيب  اي  وبـــدون 
يحصل  ان  االمــر  لهذا  كان  وما  جتلياته  أقسى  يف  العبث 
ألنها  بحقوقها،  الوعي  متام  واعية  العاملة  املرأة  كانت  لو 
أجل  من  والتفاوض  النضال  على  ستعمل  كذلك  كانت  لو 
قبول  وليس  شيء،  كل  وقبل  اوال  العمل،  ظروف  حتسني 
وباجر  التهوية  حتى  فيه  تتوفر  ال  قبو  داخل  االشتغال 
النقابي  العمل  ان  الــى  نخلص  ان  ميكن  واخــيــرا  زهــيــد. 
واالستغالل،  العبودية  من  املرأة  لتحرر  السبيل  هو  املنظم 
لن  ألنكن  حترركن،  اجل  من  احتــدن  العالم  عامالت  اغاللكن.فيا  سوى  تخسرن 

زهرة حاكيمي

لقد اصبح من الضرورة 
الملحة ان تنتظم المرأة 

العاملة والكادحة في 
إطار سياسي يعبر عن 
مصالحها الطبقية الى 

جانب العمال والكادحين، 
وهذا ما يتوق النهج 

الديمقراطي االعالن عنه 
في مؤتمر الخامس "بناء 

حزب الطبقة العاملة 
وعموم الكادحين
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نظرية  قضايا 

قضية املرأة بني لينني وكالرا زيتكن
ورد يف كتاب )املرأة يف التراث االشتراكي( ملجموعة مؤلفني، 
وجهة  فيه  تعرض  زيتكني  لكالرا  نص  طرابيشي  جورج  ترجمة 
نظر لينني يف قضية املرأة من خالل حوار دار بينهما، كان فرصة 
مع  التعامل  يف  الشيوعيني  بعض  أخطاء  على  يقف  كي  للينني 
الثوري  املسار  لتعديل  توجيهاته  ويقدم  النسائية،  املسالة 

التحرري، ومما جاء يف احلوار ما يلي :  
1 - أهمية املسالة النسائية يف التغيري الثوري

احلركة  واعتبر  كبيرة،  أهمية  ــرأة  امل مسالة  لينني  أعطى 
اعتبر مساواة  أساسيا يف حركة اجلماهير، كما  النسائية جزءا 
ضرورة  على  يؤكد  كان  لذلك  الشيوعية.  مبادئ  من  مبدأ  املرأة 
خلق حركة نسائية عاملية، تقوم على أساس النظرية املاركسية 
عدم  يف  ويرى  األخرى،  واألحزاب  الشيوعيني  بني  تفصل  التي 
النسائية  باملسالة  الشيوعية  لألممية  الثاني  املؤمتر  انشغال 
خطا يجب تداركه. ويف إطار ثناء كالرا زيتكني على دور النساء 
للدور  وتقديره  اعترافه  لينني  أبدى  الثورة،  أثناء  الروسيات، 
وقدرة  الثورة  انتصار  يف  البروليتاريات  النساء  لعبته  الــذي 
احلزب  هياكل  يف  مناصب  احتالل  على  الشيوعيات  النساء 
ديكتاتورية  كون  من  الرغم  على  انه  كيف  وأوضــح  البلشفي. 
للمرأة،  التامة  االجتماعية  املساواة  تأسيس  بدأت  البروليتاريا 
الثانية  األممية  عمل  يجعل  عاملية  نسائية  حركة  غياب  فان 
األجنبية املنتمية لألممية الشيوعية.ناقصا، ومن مت ضرورة العمل الثوري الشيوعي يف أحزاب البلدان 
2 - مسؤولية الحزب يف تنظمي النساء وأتهيلهن للنضال 

الثوري

لم تلق محاولة بعض الشيوعيات - خاصة يف أملانيا - تنظيم 
و  نقاشهن  يف  ــزواج  الـ و  اجلنس  مبسائل  واهتمامهن  البغايا 
من  الترحيب  تلق  لم  للعامالت،  التربوي  و  السياسي  تكوينهن 
الدروس  أن  و  الثوري،  انحرافا عن اخلط  اعتبر ذلك  لينني، بل 
التي تقدم للعامالت يف أملانيا هي دروس ناقصة طاملا ال تنطلق 
تشوش  أن  من شانها  و  ماركسي،  و حتليل  مادية  نظر  وجهة  من 
مناسب   غير  الوقت  ان  ثم  الطبقي،  وعيهن  و  العامالت  فكر 
ديكتاتورية  دولة  فيه  تكافح  الذي  الوقت  يف  إذ  اهتمام،  لهكذا 
الروليتاريا ضد مناهضي الثورة يجب أن توجه أفكار العامالت 
نحو الثورة البروليتارية، الن هذه الثورة هي التي ستضع األسس 
بإعادة  البغاء  تعالج ظاهرة  و  للعالقات اجلديدة بني اجلنسني 
النساء إلى العمل املنتج و متكنهن من اخذ مكانتهن يف االقتصاد 
االجتماعي، و لهذا على األحزاب الشيوعية أن تضع خطة عمل 
يهتم  وأن  للعامالت،  واالجتماعي  السياسي  للتثقيف  منظم 
جدول أعمالها  بالقضايا واملسائل الكبرى و تأثيرها على حياة 
اجلماهير النسائية ) البطالة، ظروف العمل، انخفاض األجور، 
الضرائب...( و يرى لينني أن عمل احلزب الدعائي التحريضي 

يف املسالة النسائية يقوم على :
على  يركز  الــذي  اإليديولوجي  التصور  توضيح  أوال:   -
الشيوعية،  طريق  عن  إال  يكون  ال  احلقيقي  املــرأة  حترير  أن 
وبالتالي توضيح الصلة بني وضع املرأة كانسان وعضو يف املجتمع 
الذي يجعل  التصور  امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج. هذا  وبني 
وربطها  العمالية  االجتماعية  القضية  من  جزء  املــرأة  قضية 
الشيوعية  فاحلركة  والثورة.  البروليتاري  الطبقي  بالنضال 
جميع  حركة  من  وجــزء  جماهيرية  تكون  أن  يجب  النسائية 
أال  التاريخية  مبهمتها  وتقوم  الرأسمالية  وضحايا  املستغلني 
استقطاب  وجب  الغاية  ولهذه  الشيوعي.  املجتمع  بناء  وهي 
النساء الكادحات يف املدن والقرى إلى االشتراك يف النضال من 
ال ميكن أن تقوم حركة نسائية حقيقية.اجل إعادة بناء املجتمع على أسس شيوعية، الن بدون النساء 
هياكل  بتشكيل  وذلك  تنظيمية  بإجراءات  القيام  ثانيا:   -
باحلزب،  وربطها  النساء  جماهير  استنهاض  مهمتها  جلن  أو 
الشيوعية  فاملرأة  للشيوعيات،  خاصة  منفردة  منظمات  ال  إذ 
احلقوق  بنفس  الشيوعي  الرجل  مثل  احلــزب  يف  عضوة  هي 

والواجبات، وعمل احلزب كما يقول لينني "جنندهن ونسلحهن 
احلزب  قيادة  حتت  البروليتاري  الطبقي  النضال  اجــل  من 
الشيوعي وبالتالي فاحلزب يف حاجة إلى أشكال تنظيمية وطرق 
البورجوازي  الدفاع  املقصود  وليس  بالنساء"  خاصة  للتحريض 
وسط  املنظم  للعمل  خاصة  هيئات  وإنشاء  ــرأة.  امل حقوق  عن 
النساء تابعة للحزب من شانه أن يرفع عدد النساء يف احلزب. 
لهذا " يجب العمل الكثير والبحث عن الطريق الذي يوصلنا الى 
البروليتاريا بدون  ان نقيم ديكتاتورية  النساء. نحن ال يسعنا 
بدونهن"  الشيوعي  بالبناء  نقوم  أن  يسعنا  وال  النساء  ماليني 

كما يقول لينني. واملقصود بجماهير النساء ليس البروليتاريات 
مختلف  من  والنساء  كذلك  الفالحات  وإمنا  فحسب،  فئات البورجوازية الصغيرة وكل النساء ضحايا الرأسمالية.العامالت 
- ثالثا: رفع مطالب لصالح النساء، ليس من منطلق إصالحي 
البورجوازي واالستغالل  النظام  النساء يف ظل  ولكن من معاناة 
وبرفع  احلقوق،  يف  للرجال  مساويات  وبوصفهن  الرأسمالي، 
وعيهن للعمل »سنفعل ذلك كثوريني يدعون النساء الى العمل 
بأنفسهن على حتويل االقتصاد والبناء الفوقي االيديولوجي 
النساء  وسط  للعمل  خاصة  لهيئات  البعض  مقاومة  ورغــم   ."
اجل  من  النضال  يستمر  ان  يجب  اجلهن،  من  مطالب  ــع  ورف
العامة  املصالح  مع  وبارتباط  القائمة  للظروف  تبعا  املطالب 
مستغلة  بانها  تشعر  التي  النسائية  وباجلماهير  للبروليتاريا، 
العمل  رب  وسلطان  الرجال،  سيادة  من  ومخنوقة  ومستعبدة 
واملجتمع البورجوازي. وهذا ما يكسب احلزب ثقة النساء ويرفع 
وعيهن ليعرفن ان حتقيق املساواة التامة مع الرجال يعني أيضا 

وإقامة دولة ديكتاتورية  البورجوازية  البروليتاريا.القضاء على فكر وحكم 
3 - تجربة روسيا السوفياتية يف العمل عىل قضية املرأة

االهتمام  يف  منوذجية  لتجربة  السوفياتية  روسيا  أسست 
النساء من منطلق  النسائية وطرحت مطالب من اجل  باملسالة 
فهم و حتليل واقعي لوضع املرأة يف املجتمع، و غدت هذه املطالب 
الفاصل بني وضع  الفرق  الشيوعي، فحدث  املجتمع  لبناء  لبنة 
وضعهن  بني  و  بالسلطة"  البروليتاريا  ظفر   " ظل  يف  النساء 
األحــزاب  حيث  ــا  أوروب دول  اي  ــدود"  احل من  االخــر  اجلانب  يف 

لم  النسائية،  للمسالة  واضحا  فهما  بعد  متتلك  لم  االشتراكية 
حتت  الكادحات  للنساء  جماهيرية  حركة  تطوير  أن  تــدرك 
حزبي،  واجب  احلزب   عمل  نصف  هو  الشيوعي  احلزب  قيادة 
النسائية  اجلماهير  بني  التحريض  و  والدعاية  التعبئة  و  وأن 
لتنخرطن يف النضال البروليتاري الطبقي الثوري ليست مهمة 
الشيوعيات وحدهن ، و هذا يكشف عن سيادة العقلية الذكورية 
يف  جهدها  و  وقتها  املــرأة  تستنفذ  أن  يقبلون  شيوعيني  وسط 
عمل يعتبرونه واجبها سواء يف جانب النضال أو يف جانب احلياة 
العملية اليومية. ويقول لينني يف توجيه لكالرا زيتكني" يجب 
أخر  من  القدمية  االستعبادية  النظر  وجهة  نستأصل  أن  علينا 
أو يف صفوف اجلماهير، وهذا  جذورها سواء يف صفوف احلزب 
 - الرفاق  من  اركان  هيئة  وبإنشاء  السياسية...  مبهماتنا  يتعلق 
رجاال ونساء - من الذين تلقوا إعدادا نظريا وعمليا متينا لكي 
الكادحات". وكان  النساء  يقوموا بالعمل احلزبي ويحركوه بني 
روسيا  يف  الراهنة  الظروف  عن  كــالرا،  ســؤال  عن  لينني  جــواب 
واحلــزب  البروليتاريا  ديكتاتورية  حكومة  ان  السوفياتية، 
الشيوعي والنقابات يبذلون جهودا من اجل تأسيس بنية فكرية 
جديدة تستوعب القيم الشيوعية ويعملون على تطبيق برنامج 
التغيير الثوري - اقتصاديا واجتماعيا - الذي ينطلق من إقرار 
املساواة التامة بني النساء والرجال، إن على مستوى القانون أو يف 
الواقع يف جميع امليادين. "إننا نطبق بكل جد مطلب برنامجنا 
بتكليف املجتمع بوظائف االقتصاد البيتي الفردي االقتصادية 
والتربوية. وعلى هذا السبيل تتحرر املرأة من العبودية البيتية 
التامة  اإلمكانية  لها  تتوفر  و  للزوج  تبعية  كل  من  و  القدمية 
التغيير ال  للنشاط يف املجتمع حسب كفاءتها و ميولها". مسار 
اجلماهير  بحاجة  مقارنة  قليل  هو  حتقق  وما  بدايته  يف  زال 
كان  ما  على  ثــورة  نفسه  الوقت  يف  ولكنه  الكادحة  النسائية 
عليه حال املرأة يف روسيا القيصرية، وجتاوز ملا يتحقق للمرأة يف 
الدول الرأسمالية. وهو مسار يف اجتاه التطور بتحرير جماهير 
السوفياتية  والدولة  الفردي  املنزلي  االقتصاد  أسيرات  نسائية 
عازمة على تطوير وسائل االنتاج الصناعي والفالحي لتحرير 
الشيوعي وحتصني قيمه الشيوعية.النساء من عبء العمل غير املجدي وإشراكهن يف بناء املجتمع 

نعيمة الشبلي

رفع مطالب لصالح 
النساء، ليس من منطلق 
إصالحي ولكن من معاناة 

النساء في ظل النظام 
ي واالستغالل  البورجواز

الرأسمالي، وبوصفهن 
مساويات للرجال في 

الحقوق، وبرفع وعيهن 
للعمل سنفعل ذلك 

كثوريين
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هذا  ورغــم  املدنية.  احلقوق  فيها  مبا  احلقوق  جميع  يف 
الشابات  تواجدت  النسائية،  احلركة  من  الصادر  املوقف 
بانتمائاتهن  فــبــرايــر،   20 حــركــة  مــســيــرات  واجــهــة  يف 
الــعــديــد من  املــتــعــددة، ومــنــذ انــطــالق احلـــراك. وقـــدن 
وساهمن  الوقفات  من  الكثير  يف  الكلمة  وأخذن  املظاهرات، 
"املساواة  مطلب  دمج  يف  وساهمن  وامللتقيات،  الندوات  يف 

والكرامة  "احلرية  جانب  إلى  احلركة  مطالب  يف  االجتماعية".الفعلية"  والعدالة 
 20 حركة  خــروج  عن  سنوات  عشر  مــرور  بعد  واآلن، 
ردة  مرحلة  يف  البالد  دخــول  وبعد  الــشــارع،  إلــى  فبراير 
سياسية  تدابير  وضع  من  سنة  وبعد   ،2014 منذ  حقوقية 
استغلت  سنة  وهــي  كــورونــا،  جائحة  انتشار  ضد  خانقة 
االستبداد  لتشديد  استغالل  أميا  اجلائحة  السلطة  فيها 
مستوى  على  عميقة  أزمة  املغرب  يعيش  الفساد،  وتكريس 
واجتماعي،  اقتصادي  مستوى  وعلى  واحلقوق  احلريات 

ارتباط.  أشد  مرتبطان  مستويان  طبعا  وهما 

تراجع  هــو  التدهور  هــذا  على  مؤشرين  أحسن  لعل 
التي  ــدود"  ح بال  "مراسلون  منظمة  تصنيف  يف  املغرب 
الدولية"  "تراسبارانسي  وترتيب   ، الصحافة  بحرية  تهتم 
والسياسي،  املالي  والفساد  الرشوة  بوضعية  تعنى  الذي 
ما  وهــو  املــغــرب.   ترتيب  يف  تراجعا  كالهما  سجال  حيث 
من  أوكسفام  منظمة  نشرته  ما  خــالل  من  أيضا  يتضح 

اجلائحة  عز  يف  ثرواتهم  تنمية  من  املغرب  أغنياء  متكن 
الفقر  واملواطنني  املواطنات  أغلب  خاللها  يكابد  التي 
احلياة،  على  البقاء  أجل  من  ويقاومون  والعطالة  واجلوع 
بسبب  التعليم  مصاريف  وتزايد  العمل،  فقدان  بسبب 
األخرين  املرضى  أغلب  الدولة  وإهمال  بعد،  عن  التعليم 
ملرضى  حتى  الواجبة  الرعاية  توفير  من  تتمكن  أن  دون 
تؤدي  وعوامل  شروط  كلها  وهي  احلاالت.  غالب  يف  كوفيد 
ذلك  إلى  أشارت  كما  النساء  أوضاع  تدهور  إلى  بالضرورة 
الضرر  مدى  على  وقفت  التي  الدولية  الهيآت  من  العديد 
سياسات  عن  الناجتة  األزمــات  بسبب  النساء  حلق  الذي 

اجلائحة. ضد  الدول 
الكثيرين  الشباب  فاجأ  كما  أنــه،  القول  ميكن  لهذا 
يبحث  باعتباره  الشاب  عن  السلبية  الصورة  بتكسيرهم 
على  وبرهنتهم  واالنتهازية،  الفردية  احللول  عن  فقط 
احتالل  وتــدبــيــر  والــقــيــادة  التأطير  يف  خــالقــة  قـــدرات 
النطاق  الواسعة  املشاركة  أيضا  "كانت  الــعــام،  الفضاء 
االستبدادية  لألنظمة  صدمة   ،2011 انتفاضات  يف  للمرأة 
واملــشــاركــة  ــوارع  ــش ال ــى  إل ــنــزول  ال منها  تتوقع  لــم  الــتــي 
التي  اجلسيمة  املخاطر  مــن  الــرغــم  على  املــظــاهــرات  يف 
اليمنيات،  الــنــاشــطــات  إحـــدى  صــرحــت  كــمــا  واجــهــتــهــا" 
إلى  أدت   2011 عام  مظاهرات  يف  مشاركتهن  أن  مضيفة 
أظهر  مما  االستخبارات،  ووكاالت  الديكتاتوريات  إرباك 
واملساهمة  الكيانات  هــذه  من  العميق  الشعبي  التنصل 
كما  القمعية.  األنظمة  من  للعديد  السريع  السقوط  يف 
على  التغلب  يف  تلعبه  أن  ميكن  الذي  املهم  الدور  عن  كشفت 
حقيقية  سياسية  إصالحات  وحتقيق  التغيير،  مقاومة 
باحملسوبية  ابتليت  التي  االستبدادية  األنظمة  وحتدي 
أن  والثقافية  السياسية  النخب  تتوقع  لم  الشعبية.والــفــســاد".  االنتفاضات  يف  مهًما  دوًرا  النساء  تلعب 
صــورة  أعــطــى  مــن  والــشــبــاب  النساء  كــانــت  إذا،  هــكــذا 
مسألة  وهذه   .2011 سنة  الشعبية  لالنتفاضات  متميزة 
للنظم  رئيسيتان  ضحيتان  الفئتان  تعتبر  إذ  طبيعية، 
حقوقه  وتنتهك  اإلنسان  كرامة  حتترم  ال  التي  الفاسدة 
كان  فقد  ولذلك  واملساواة.  األساسية  واحلريات  احلرية  يف 
رغم  السياسي  التغيير  يف  الراغبني  أول  والنساء  الشباب 
احتل  الذي  فبالقدر  أخــرى،  جهة  ومن  احملتملة.  كلفته 
فقد  لالنتفاضات  األمامية  اجلبهات  ةالنساء  الشباب  فيه 
االنتقام.  وسياسات  املضادة  للثورات  هدفا  أيضا  كانوا 
يف  غاليا  الثمن  أخرى  مرة  والشباب  النساء  تؤدي  والتراجعات.ولهذا  الردة  زمن 

مبهمة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ت. 

 - احلرص على أن يقتنع الرفاق بضرورة مشاركة النساء يف 
مختلف مراحل حتقيقه. 

-  نشر الفكر املاركسي والتعريف بهذا املشروع الذي يخدم 
وضعهن كعامالت وكادحات. وهو ما يعني أنه علينا القطع مع 
املتعالية  النظرة  من  املستمدة  السائدة  النسوية  النظريات 
املضطهدة  للشعوب  املنتميات  النساء  اجتاه  األبوي  والتعامل 

واحملتقرة لثقافاتهن. 

النسائية واملتعددة األبعاد  النضاالت  التواجد يف طليعة   -
اليساريات  النساء  على  يطرح  املجال  هذا  ويف  املخزن.  ضد 
أدوات  بناء  أجــل  من  العمل  مهمة  يف  املساهمة  واملاركسيات 
للجماهير  الذاتي  الدفاع  أدوات  ببناء  بدء  اجلذري  التغيير 

النسائية الكادحة، وبناء وتقوية ومتتني اجلبهات والشبكات.

التي  واملاركسية  اليسارية  التنظيمات  مع  نقاشات  فتح   -
اجلبهة  لتقوية  اجلــذري،  التغيير  يف  حقيقية  مصلحة  لها 
اليسارية من خالل عمل نضالي نسائي يساري  الدميقراطية 
للواجهة  النسائية  للقضية  اليساري  التصور  إعادة  يف  يساهم 
وتقوية العالقات النضالية مع النساء املاركسيات خاصة.وبناء عالقات نضالية مع احلركة النسائية الدميقراطية عامة 

العامالت والكادحات  النساء، خاصة  العمل على انخراط   -
التقدمي يف أفق بناء حزب الطبقة  العمل السياسي  منهن، يف 

العاملة وعموم الكادحني/ات. 

برنامج  بلورة  على  والعمل  إغناؤها  ميكن  األفكار  هذه  إن 
نضالي ملساهمة النساء املناضالت يف بناء حزب الطبقة العاملة 

وعموم الكادحني/ات.

 الخالصة:     

النساء  أن عملية مشاركة  إلى  التنبيه  لكل ما تقدم، يجب 
يف العمل السياسي من جهة ومساهمتهن يف بناء حزب الطبقة 
مسألة  ليست  أخــرى،  جهة  من  الكادحني/ت  وعموم  العاملة 
من  وحتــد  النساء  تعترض  التي  الصعوبات  بحكم  بسيطة 
السياسي  العمل  يف  وخاصة  السياسي  العمل  يف  مشاركتهن 

اليساري اجلذري، ومن بني هذه الصعوبات.

طرف  من  النساء  على  املمارسان  واإلقــصــاء  التهميش   -
املجتمع  ومن  القمعية  وأجهزته  االستبدادي  املخزني  الذكوري.النظام 

- األمية والتي تنال النساء منها القسط األكبر. 

- الفقر واحلرمان والبطالة والتمييز على أساس اجلنس.  

- عدم استقاللية أغلب النساء اقتصاديا. 

- قسمة العمل بني اجلنسني، وأبرز أوجه هذه القسمة هو 
ويتولى الرجال عموما العمل السياسي.إسناد العمل املنزلي للنساء حتى يف صفوف بعض املناضلني/ت، 

 لهذا فإن دور النساء يف بناء حزب الطبقة العاملة وعموم 
الكادحني/ت مرتبط جدليا وبالضرورة بالعمل اجلماعي لكل 
النشيطة نساء ورجاال يف بناء احلزب املنشود.اليساريات واملاركسيات باخلصوص ومبشاركة الطبقة العاملة 

اليساريات  املناضالت  جميع  جهود  تضافر  هو  املطلوب  إذن 
املاركسيني واليساريني إلجناح هذا  واملاركسيات إلى جانب كل 
الطبقة  ستتبوأ  خالله  من  الــذي  الكبير  التاريخي  املشروع 
أجل  من  الثوري  النضال  قيادة  الكادحني/ات  وعموم  العاملة 
شيوعي.التغيير اجلذري وبناء املجتمع االشتراكي يف أفق بناء مجتمع 

تتمة مقال دور النساء يف بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ت

تتمة مقال موقع النساء يف الحراك ومآل مطالبهن 
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الدولية 

ما الذي يعيق مساهمة العامالت الزراعيات يف املسار الثوري يف تونس

خالل  تونس  شهدته  ــذي  ال الــثــوري  احلــراك  خضّم  يف 
الذين  والصحافيون  املراقبون  أشاد  تالها،  وما   2011 سنة 
بالدور  الصحفي  السبق  لكسب  البالد  على  باملئات  توافدوا 
النّد  وقفة  وقفن  الالتي  تونس  نساء  لعبته  الذي  الريادي 
يف  املعارك  من  معركة  أي  عن  يتخلفن  ولم  رجالها  مع  للنّد 
التصّدي  يف  وكذلك  البائد،  النظام  مخلفات  كنس  سبيل 
هّبة  يذكر  فاجلميع  اجلــدد.  للحكام  الظالمية  للمشاريع 
نساء تونس الالتي خرجن بعشرات اآلالف يوم الثالث عشر 
لتمرير  النهضة  حركة  مبسعى  للتنديد   2013 أغسطس  من 
التي حتققت  املكاسب  القليل من  دستور رجعي يتراجع على 

املتعلقة  منها  وخاصة  الدستور،  حزب  حكم  إبان  بالنضاالت 
الشخصية.  باألحوال 

الكبرى  املدن  يف  رحاها  تدور  كانت  املعارك  هذه  مثل  لكن 
أمام  باخلصوص  تركزت  وقد  البالد،  عاصمة  منها  وخاصة 
من  شرائح  فيها  وشاركت  وحوله،  التأسيسي  املجلس  قبة 
فيها  مبا  الطبقية،  واالنتماءات  األعمار  مختلف  من  النساء 
املنتشرة  الصناعية  املؤسسات  يف  للعامالت  الالفت  احلضور 
جند  أن  جّدا  الصعب  من  أنه  إال  الكبرى.   تونس  منطقة  يف 
عموما،  الريفيات  النساء  أو  الــزراعــة  عامالت  بينهن  من 
شهر  يف  الفائقة  للمقاومة  وروح  شجاعة  من  أبدينه  ما  رغم 
لهيبها  وامتد  البالد  دواخل  من  شرارتها  انطلقت  التي  الثورة 
والبطش  الوحشي  القمع  من  تسلم  لم  التي  أريافها  إلــى 
والترهيب، وتصّدر شبابها قائمات شهداء الثورة وجرحاها. 

االستبدادي للحكم  الثقيل  اإلرث 

السابقني  العهدين  يف  الريفية  املرأة  وضعية  متيزت  لقد 
القليل  القليل  إال  ينلها  فلم  واإلهمال،  املمنهج  بالتهميش 
مما نال مثيالتها من سكان املدن، خاصة يف مجاالت التعليم 
املتعاقبة  السياسات  تعّمق  لــم  إذ  والتشغيل،  والصحة 
جهات  بني  الفوارق  وكذلك  بل  فحسب،  الطبقية  الفوارق 
البالد وخاصة بني املدينة والريف بكل استتباعاتها. فاملرأة 
الرخيصة  البرامج  يف  إال  مكانة  لها  جتد  تكن  لم  الريفية 
عقود  مدى  على  تشيد  انفكت  ما  التي  التعليمات  إلعالم 
وعن  الريفيات  النساء  وضعية  حتسني  على  الدولة  بحرص 
ففي  الزراعة.  عامالت  حلماية  القانونية  املنظومات  تطوير 
وقع  على  األرياف  نساء  عاشت  السعيد،  البورقيبي  العهد 
سوى  هدف  من  لها  يكن  لم  التي  الريفية"  "التنمية  برامج 

يرّف  ال  الذي  احلنون  األب  األكبر"،  "املجاهد  صورة   تلميع 
فيهم  مبن  الرعية  أفراد  كامل  على  اطمأن  متى  إال  جفن  له 
املنسيات يف أعماق أرياف تونس. وقد سار خلفه اجلنرال بن 
للنهوض  اجلمهورية  رئيس  "جائزة  فأحدث  دربه،  على  علي 
امتداد  على  سنويا  إسنادها  تواصل  التي  الريفية"  باملرأة 
ساهمت  مــدى  أي  إلــى  نتساءل  أن  لنا  يحّق  لذلك  حكمه. 
الريفية،  باملرأة  فعال  النهوض  يف  املزعومة  البرامج  تلك 
ُيعلن  كان  التي  اخليالية  لألرقام  طبقا  حالها  حتّسن  وهل 
وجدنا  لذلك  ال،  قطعا  ذاك؟  أو  البرنامج  لهذا  رصدها  عن 
التي  احلــركــات  جميع  يف  األمــامــيــة  الــصــفــوف  يف  الــنــســاء 

يف  أمال  وبعدها،  وخاللها  الثورة  قبيل  تونس  أرياف  العهد اجلديد.شهدتها  أوضاعهن حتسنا مع  أن تشهد 

تدهور أوضاع عامالت األرايف خالل العرشية األخرية

ازداد  حالها  أن  إذ  حصل،  الــذي  هو  متاما  العكس  أن  إال 
تتصّدر  أصبحت  التي  أخبارها  أن  حتى  عام  بعد  عاما  سوءا 
تتعّرض  التي  الطرقات  بحوادث  إال  تتعلق  تكاد  ال  الصحف 
على  اصطلح  ما  يف  للعمل  نقلهن  عند  األريـــاف  نساء  لها 
إذ  املــوت".  "شاحنات  بـ  األخيرة  السنوات  خالل  تسميته 
توفيت  األخيرة  األربعة  السنوات  خالل  أنه  األرقام  تشير 
تلك  خالل  جريحة   500 من  أكثر  وأحصيت  عاملة  أربعون 

تتنقلن   ).47%( العامالت  نصف  حوالي  أن  رغم  احلوادث، 
 .%  38 تستقل  فيما  العمل،  مكان  إلى  للوصول  األقدام  على 
فقط منهن شاحنات املوت. وهو ما حدا باألحزاب السياسية 
إيالء  إلى  املدني  املجتمع  وجمعيات  االجتماعية  واملنظمات 
امليدانية  الدراسات  فتعّددت  خاصة.  عناية  املسألة  هذه 
تعيشها  التي  املــزريــة  ــاع  األوضـ حقيقة  عــن  كشفت  التي 
متثل  أصبحت  أنها  ورغم  الزراعية،  فالعاملة  الفئة.  هذه 
وضعها  أن  إال  الفالحية،  العاملة  اليد  من   .60% يقارب  ما 
القارات  العامالت  فنسبة  والالمساواة.  بالهشاشة  يتمّيز 
عند  وحتى  موسميات.  البقية  تظل  فيما   ،.%  8 تتجاوز  ال 
إمضاء بعضهن لعقود عمل، فإنهن ال يحصلن على نسخ منها 
2011. كما تقّدر العامالت أن  وقد أمضي معظمها  بعد سنة 
أن يصل  الفالحيني ميكن  العمال  الفارق بني أجورهن وأجور 
%50. كما تشير عديد التحقيقات امليدانية والدراسات  إلى 
أن العامالت تشتغلن يف ظروف قاسية وخطيرة ودون وسائل 
التي  باملبيدات  لصيقة  مالمسة  يف  فهّن  كافية.  وقــايــة 
مبعاجلة  تتكفلن  إذ  الطفيلية،  األعشاب  ملقاومة  تستعمل 
تتكفلن  أي حماية. كما  بدون  الطفيلية  األعشاب  من   %  75
متواترة  تصريحات  وحسب  وقاية.  دون  احليوانات  مبعاجلة 
للقيام  استعداد  على  النساء  غير  يوجد  ال  فإنه  للمشغلني، 
تغطية  بأي  منهن   %  97 تتمتع  ال  كما  األعمال.  هذه  واجتماعية.مبثل  صحية 

املنسية  تــونــس  أريـــاف  يف  النساء  تساهم  املقابل  ويف 
جتبرهن  الــذي  الوقت  يف  العائالت،  دخــل  من   %  57.9 بـ 

التخلي  على  القانونية  النصوص  بعض  وتخلف  التقاليد 
وهو  الذكور،  األشقاء  لصالح  األراضي  إرث  يف  حصصهن  عن 
واحلصول  فالحية  مشاريع  بعث  فرصة  عليهن  يفّوت  ما 
ملالكي  األولوية  تعطي  التي  البنوك  من  متويل  قروض  كـ"أجيرات".على  وضعيتهن  يؤبد  مما  األراضي، 

الحلقة املفقودة يف نضال عامالت األرايف؟ أين تكمن 

التي تكّبل جزءا  املزرية  أمام هذه الوضعية  العمل إذن  ما 
هاما من اليد العاملة يف قطاع استراتيجي يقف عليه نهوض 
إن  التنظم.  ومزيد  والتنظم  التنظم  غير  شيء  ال  األمم؟ 
الزراعيات  العامالت  على  املسّلط  واالستغالل  القهر  صنوف 
صوتهّن  إسماع  من  هؤالء  متّكن  متى  إال  منها  احلّد  ميكن  ال 
من  للنضال  واالستعداد  واآلجلة  العاجلة  مطالبهن  وبلورة 
يف  حصلت  التي  املشابهة  التجارب  من  نعلم  ونحن  أجلها. 
متى  التحقيق  ممكن  ذلك  أن  العالم  من  عديدة  أصقاع 
التنظيم  العامالت احلّد األدنى من  الصنف من  لهذا  توفر 
الذي  هو  النقابي  التنظيم  ولعل  طبيعته.  كانت  مهما 
اليوم.  املستعجلة  أوضاعهم  الــى  االستجابة  بإمكانه 
ميكن  سابقة  تونس  يف  النضالي  النقابي  التاريخ  يف  ولنا 
اجلريد  واحــات  شهدتها  منها  واالستفادة  عليها  البناء 
حيث  املــاضــي  الــقــرن  ثمانينات  يف  التونسي  باجلنوب 
ما  إنتاج  عالقات  حتكمهم  كانت  فالحيون  عمال  متكن 
من  اخلماسة(  بنظام  لدينا  يعرف  )مــا  رأسمالية  قبل 
فاوضت  نقابات  وتأسيس  صفوفهم  وتوحيد  شملهم  جمع 
املكاسب  بعض  منهم  وافتكت  األراضـــي  مالكي  باسمهم 
الصحية  والرعاية  االجتماعية  التغطية  أقلها  ليس 
تأتيه  لن  التمشي  وهذا  التقاعد.  منظومة  يف  واالنخراط 
وحدهم  بل  النقابات،  رأس  على  املتنفذة  البيروقراطيات 
شرائحها.النقابيون الثوريون هم من يجرأ على طرق أبواب السماء  العاملة بكل  الطبقة  حتّرر  أجل  من 

مرتضى العبيدي

لقد تميزت وضعية 
المرأة الريفية في 

العهدين السابقين 
بالتهميش الممنهج 
واإلهمال، فلم ينلها 
إال القليل القليل مما 

نال مثيالتها من سكان 
المدن، خاصة في 

مجاالت التعليم والصحة 
والتشغيل
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الشباب املكافح ومهمة بناء حزب الطبقة العاملة

املاضي  القرن  من  والــســادس  اخلامس  العقد  منذ  يطرح 
بناء  إشكالية  الشباب،  وخاصة  باملغرب  املناضلني  كل  على 
ويف  الشعبية  احلركة  نضاالت  لتأطير  تنظيمية  سياسية  أداة 
مقدمتها احلركة العمالية املغربية. وهو إشكال حاولت احلركة 
منظمة  خاصة  الثالث  بفصائلها  املغربية  اللنينية  املاركسية 
النهج  عليه  عمل  ما  هو  وكذلك  عليه  اإلجــابــة  ــام  األم الــى 
عبر  هذا،  يومنا  إلى   1995 سنة  تأسيسه  منذ  الدميقراطي 
والنضالي  والتنظيمي  والسياسي  الفكري  العمل  من  سيرورة 
حزب  على  القادم  مؤمتره  يف  باإلعالن  تتويجه  سيتم  الدؤوب 
مرتبطة  كانت  سيرورة  الكادحني،  وعموم  العاملة  الطبقة 
الشبابية عموما  النضالي للشباب، وباحلركة  والتزال بالزخم 
حراك  فبراير،   20 )حركة  خارجها  او  اجلامعات  داخل  سواء 
الريف وجرادة..(. وهو الشيء الذي كان مطروحا كذلك، لدى 
مجتمعات  يف  سواء  بالعالم  والعمالية  الشعبية  املنظمات  جل 
استطاع  حد  أي  فإلى  التبعية.   الرأسمالية  أو  املركز  رأسمالية 
يتوجب  الذي  وما  املهمة؟  هذه  يف  االنخراط  اليوم  الشباب 
علينا فعله كشباب ماركسي لدمج مختلف الطاقات الشابة يف 

هذه السيرورة؟
خطاب  يف  لينني  فالدميير  الرفيق  البروليتاريا  معلم  يقول 
ألقي يف املؤمتر الثالث الحتاد الشبيبة الشيوعي لعامة روسيا 
أن  يستطيع  ال  الصاعد  اجليل  إن   "  1920 األول  تشرين   2 يف 
دراسته  يف  يخطوها  خطوة  كل  ربط  إذا  إال  الشيوعية  يتعلم 
وتربيته و تعليمه ، بالنضال الذائب الذي يخوضه البروليتاريا 
والشغيلة ضد مجتمع املستغلني القدمي" إن هذه املقولة املليئة 
عن  تعبر  االجتماعية،  احلركات  لدينامية  العلمي  بالفهم 
مدى ربط لينني لفئة الشباب باإلشكال األساسي الذي يعرفه 

وسائل  ميلك  من  بني  التناقض  وهو  أال  الرأسمالي،  املجتمع 
بهذا  ذاتــي  وعي  بناء  من  ميكنها  حتى  ميلك،  ال  ومن  االنتاج 
طبقة  غير  أخــرى  لطبقة  تنتمي  كانت  وان  حتى  التناقض، 
العديد  فيه  يتداخل  التي  الذاتي  الوعي  هذا  البروليتاريا. 
مثل  عديدة  ظواهر  لنا  يفسر  الذي  هو  النفسية  العوامل  من 

البرجوازية(  )الشبيبة  البرجوازية  أبناء  من  جماهير  على آبائهم ونظامهم الرأسمالي، وحتولها إلى صف اليسار"."مترد 
ومهمة بناء الوعي الذاتي جلماهير الشباب املكافح، تتطلب 
مبختلف  ببالدنا،  التقدمي  املناضل  الشباب  مختلف  تعبئة 
تياراتهم ومشاربهم، إلطالق دينامية من العمل املشترك حتى 
يتم تعليم مختلف الشباب وجذب شباب آخر مرتبط ميدانيا 

جتارب  على  االنفتاح  ال  وملا  ببالدنا،  الطبقي  النضال  بحركة 
يكون  أن  يجب  العمل  هذا  كل  العالم.  قــارات  مبختلف  شباب 
أن يرتبط مبا هو رقمي )مواقع  يف نظري يوميا ودؤوبا، ميكن 
ان  يجب  ال  ولكن  اإلشعاع،  سبيل  على  االجتماعي(  التواصل 
يكون محصورا به، هذا احلصر الذي ارتبطت به جل االنشطة 
انضاف  حيث  يومنا،  وإلى  كورونا  وباء  ظهور  منذ  التوعوية 
حصار الوباء هذا للحصار املخزني املستمر، ليتم كبح نضاالت 

شعبنا ومن بينها نضاالت القوى التقدمية واملناضلة. 
إن هذا الوعي الذاتي إذا ارتبط بالنضاالت امليدانية، ارتباط 
النظرية السياسية باملمارسة العملية جلماهير شعبنا وخاصة 
منها الطبقة العاملة، سيؤدي ال محال لتكوين طاقات عديدة 
ستساهم يف بناء أداة فعالة وهي حزب الطبقة العاملة وعموم 
املاركسي  الشباب  سيستطيع  الــذي  احلــزب  هــذا  الكادحني، 
وتأطيرها  العاملة،  الطبقة  مع  احلقيقي  االنــدمــاج  خالله 
وتنظيمها وحتقيق مجتمع بديل ينتفي فيه استغالل اإلنسان 
ألخيه اإلنسان. من أجل الوصول لهذا الهدف املشترك لدى كل 
الشباب املاركسي يجب على كل مناضل حقيقي مؤمن بضرورة 
واالنــخــراط  املشترك  املــشــروع  بهذا  قدما  للدفع  التنظيم، 
الشباب،  جلماهير  حقيقي  ذاتي  وعي  بناء  دينامية  يف  الفعلي 
وباملصانع  باجلامعات  الشباب  بحركات  امليداني  واالرتــبــاط 
وبالنوادي وبالوقفات االحتجاجية لألساتذة/ات الذين فرض 
عليهم التعاقد، واملنددة بغالء االسعار وبالعوملة وبالعنف ضد 
الى  إضافة  السياسيني.  املعتقلني  سراح  إطالق  أجل  ومن  املرأة 
جديدة للسير قدما بالعمل الشبابي املوحد.العمل يدا يف يد على بناء وحدة شبابية ماركسية وطرح افكار 

آدم روبي

 

الدولة من الفساد ومحاسبة الضالعني فيه.من خيرات البالد، ومنها التضريب على األرباح والثروة وتطهير 
وهكذا هنجت الدولة املخزنية اسرتاتيجيتني :

والتعبيرية  االحتجاجية  للحركات  عام  قمع  -استراتيجية 

االحتجاج  يف  كاحلق  واملدنية  السياسية  احلــقــوق  ــرمي  والتنظيم.وجت والتظاهر 
الدولة  تكنه  التي  العداء  مستوى  يظهر  الصدد  هــذا  ويف 
احلقوقية  وللحركة  ــان  ــس اإلن حلــقــوق  املغربية  للجمعية 
التي  الدولة  عن  املستقلة  والشخصيات  واملدونني  والصحافة 

تعارض استراتيجية الدولة أوتنتقدها. 
الشعبية  ــات  ــراك احل معتقلي  مــع  الــدولــة  تعاطي  ويفسر 

وضمنهم معتقلو حراك الريف، وكان آخرها حراك بني جتيت 
املناضلني  من  لالنتقام  القضاء  وتوظيف  للقمع  تتعرض  والتي 
الدولة  وتشدد  الشعبية  اجلماهير  مصالح  عن  وتصلفها أمام املطالب ولو كانت بسيطة.واملدافعني 

شكلية  دميقراطية  تنشيط  هي  الثانية  االستراتيجية   -
املنتخبة  املجالس  عبر  شكلي  اقتصادي  وإلقالع  للتنمية  تروج 
واملخططات والتصاميم التي تخدم القطاعات النيوليبرالية أو 
التي تعمل الدولة على فتحها لفائدة الرأسمال اخلارجي. وهذه 
بها  للعمل  تسوقها  سياسية  آليات  من  لها  بد  ال  االستراتيجية 
األحزاب  ضم  إلى  النظام  عمل  حيث  السياسي،  لإلغراء  كطعم 
تفكيكها  على  عمل  بعدما  الدولة  حلف  يف  وجمعها  السياسية 

اجلماهير،  عن  وإبعادها  احلركة  عن  قدرتها  وشل  الداخل  من 
كورال  يف  أدمجت  جوقة  إلى  وحتولت  القوة  خائرة  واصبحت 
الدولة املخزنية والتالي حتول وجودها خلدمة النظام املخزني 
و  وسطها  و  بيمينها  جميعها  وصــارت  االستعماري  والرأسمال 
يسارها التقليدي تصدح فى األسواق كبائع احلوت الذي يصيح 
السمك  من  وليس  منه  تفوح  النتنة  الرائحة  إن  الناس  املعروض للبيع.ليقنع 
لالنتخابات  نفسها  الدولة  تهيئ  احلملة  هذه  مع  ومــوازاة 
على  بالعمل  اجلارية  السنة  صيف  يف  تتم  ان  املرجح  من  والتي 
بتصميم  السياسية  للخريطة  جديدة  دينامية  ترتيب  إعادة 
امليتة  احلزبية  الهياكل  يف  ــروح  ال بث  ــادة  إلع /قــدمي  جديد 
والتي تتخذ من هزائمها حجة التظاهر مبظهر الشجاع يف إطار 
اإلجماع الوطني والدفاع عن الوطن أمام التحديات اخلارجية، 
بأرخص  التاريخي  وإرثها  مواقفها  شرف  باعت  أنها  واحلقيقة 
إلى  وانزوائها  تسمرها  يف  وضــوح  بكل  هذا  ويتجلى  األثمان. 
الركن حينما يتعلق األمر باالعتقال السياسي والقمع وجترمي 
انكشف  فيما  أو  املعارضني  على  والتضييق  والتظاهر  االحتجاج 
مع  بالتطبيع  اخلارجية  املخزنية  الدولة  سياسة  مستور  من 
الثانية  الدرجة  من  سياسية  مبعادلة  الصهيوني  الكيان  دولة 
مسألة  حول  االمريكية  املتحدة  الواليات  مبوقف  واالبتهاج 
االعتراف مبغربية الصحراء الغربية، والذي لم يكن إال إخراجا 
القضية  حول  املخزنية  الدولة  مبواقف  املتعلقة  األوراق  خللط 
املخزني ورقة  النظام  استغلها  التي  القرن  الفلسطينية وصفقة 
اخلارجي الدولي واالقليمي.رابحة على مستوى الداخل وسدادة وقوة الدولة على املستوى 

تمتة مقال تحت جنح كوروان الدولة تخلط االوراق وتعتدي عىل حقوق الشعب 
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الثقافة  و التغيريالفنان الفطري

الثقافية

الشمس": يف  صاحب:"رجال  قال  قضية،كما  اإلنسان 

 غسان.ك.،أو هو قضية القضايا كما قلت يف مقال سابق،لذلك 
الكائن  اعتبار  أمكن  كيف  بإضاءة  الفلسطينّي  األدب  احتفى 
أرضه  من  ُيحَرم  حني  الفكر،السيما  يف  والعزى  الالت  البشرّي 
ماضيه  حريته،فُيصاَدر  تعتَقل  كرامته،و  تخَرم  السمراء، 
عن  نفسه  القول  قل  الطريف،و  حاضره  على  التليد...ُيجَهز 
الفلسطينيان  الثقافيان  والالوعُي  الوعُي  مستقبله.وُيختبر 
ثيمة  استحضار  مستويات  َوفــق  بعامة  والعربيان  بخاصة، 
اإلبداعية  الذائقتني  يف  تغييبها  املغتصبة،أو  وقضيضا.Thémeاألرض  قضا  التعبيرية  األشكال  هذا  يف  والنقدية،تستوي 

أجــتــزئ  أن  حــســبــي  ــا  ــدي ــري جت ــي  ــالم ك ــون  ــك ي ال  ــى  ــت وح
معني  رائــعــة  مفاصل  مــن  مفصال  اللبيب-  الــقــارئ  لــك-أيــهــا 

بسيسو:"املعركة"،يقول:

الكفاح يف  رفيقي  يا  مكاني  فخذ  سقطت  إن  أنا 

أنا لم أمت !أنا لم أزل أدعوك من خلف اجلراح

ألم تَر كيف وظف الشاعر ضمير املتكلم)أنا...ت....ي..ي..( 
القصيدة  يحرِم  لم  ذلك  أن  والتذكير،إال  اإلفــراد  حالتي  يف 
ضمير  على  انفتح  اإلنسانية)الكونية(؛إِذ  األبعاد  والشاعَر 
يندمجان(،  َليتماهيان)  ِإنهما  حتى  املفرد،املذكر  نضالّي.اخلطاب  نسيج  هما  فإذا 

على  الفلسطينيني  بقدرة  الفلسطينية،و  بالقضية  مؤمن 
استعادة  واحلرية،بعد  واالستقالل  الكرامة  يف  حقوقهم  انتزاع 
فاعلية  الشاعر  الصهيونّي..وليحقق  الكيان  إيــاه  سلبهم  ما 
اإلنشائّي  األسلوب  إلى  إيجابيته،عمد  و  الفلسطينّي  اإلنسان 
هي  املستلزمة  اإلجنازية  قوته  الذي  األمر  قبيل  من  الطلبّي 
الكرامة،فكما  معركة  يف  االنخراط  على  التحريض  احلــث،و 
يف  حقيه:  عــن  مدافعا  استرخصها  التي  بحياته  هــو  جــاد 
ما  يواصل  أن  إلى  رفيقه  الهواء،يدعو  يف  املستقل،  الوجود 
تفيد  ب)يا(،التي  املصدر  هو)..خذ....انظْر...(،والنداء  عظيم.بدأه  شأو  من  له  ملا  البعيد  منزلة  القريب  رفيقه  نّزل  أنه 

اجلبال حمُر  لنا  تقذفه  البركان  وْلتحملوا 

للقتال شعبك  كل  لك  يستجْب  طبولك  واقرْع 

أن  يريد  بــإصــرار،وال  النصر  نحو  ميشي  ــورّي  ث شاعر  إنــه 
سالكة  تكون  لن  الطريق،  تلك،ألن  مشيته  يف  وحيدا  رفيق.يكون  بدون 

زال املوت  عهد  أفيقوا:إن  املوتى  أيها  يا 

لنا احلياة الذي قد حددته  اليوم  هذا هو 

تــواتــرِت  وِإْن  احلــيــاة  يف  الــرغــبــة  شــاعــرنــا  يــداعــب  هــكــذا 
الفلسطينيني  املبدعني  كدأب  اإلكراهات  تناسلت  و  العوائق، 

قال: من  رأي  املدجنني،على  ،التقدميني،غير 

الرفيق يكرم  من 

خطاه فليتبع 

بكنانة  ،ما  قالئد  تعداد  يف  أسترسل  بأن  احليز  يسمح  ال 
"األدبّي" تزاوج  حظَر  تدحض  قصائد،بدائع  من  بسيسو 

 le"السياسّي  " و  الــنــقــدّي"   " ذلــك  يف  تآلفيا)هارمونيا(.le littéraire)مبا  politique،تزاوجا 

النضال املمتد
أن  البــد  ــام  إم الشيخ  نذكر  عندما 
علي    محمد  الــفــطــري  الــفــنــان  نــذكــر 
األربــعــني  قــرابــة  الشيخ  رافـــق  الـــذي 
يسهر  ال  والذي  عنه  يفترق  ولم  عاما 
ال  علي  ومحمد  أبدا  بدونه...  االمــام 
من  يكن  ولم   ، والكتابة  القراءة  يجيد 
وجنم  الشيخ  رفقته  ولكن  رساما  قبل 
مثله  الفنية،  الطاقة  هذه  له  فجرت 
اللبان... وإحساسا  مثل النحات محمد 
ميثلها  التي  الظاهرة  هذه  بأهمية  منا 
لنا  كان  املتواضع  الهادي،  الفنان  هذا 
ليتحدث  معه  القصيرة  الوقفة  هذه 
أسئلو  دون   ... كــفــنــان  بــدايــتــه  عــن 
أنا  قوله:  علي  محمد  ابتدأ  وأجوبة 
حتى  أفكر  ولم  رساما  قبل  من  أكن  لم 
صغيرا  كنت  وعندما   ، ــر  األم هــذا  يف 
كانت عائلتي فقيرة جدا وكان على أي 
صفة  أي  يف  يعمل  وأن  العائلة    يف  املعيشة.فرد  على  اآلخرين  ليعاون 
طويلة  فــتــرة  الشيخ  مــع  عشت  ــا  أن
جاء  الشيخ   . صغيرا  فتى  كنت  أن  منذ 
سنة   20 وعــمــره  أسرتنا  مــع  ليعيش 
أن  دون  األولــى  الفترة  يف  معه  وبقيت 
أشاركه أعماله ، ولم أبدأ معه اال سنة 
فؤاد  أجمد  إلينا  أتــى  عندما   1962
السياسية  األغنية  تأليفه  وبدأ  جنم 
واملوسيقى  بالكلمة  االثنني  وتكامل   ،
ــاع  ــق ــدأت مــعــهــم ضـــابـــط إي ــ ــد بـ ــ وق
هناك  يعد  لم  أنــه  خاصة  وكــكــورس، 
فاحلجرة  األساسي  لشغلي  مجال  من 
كانت  بالصياغة  فيها  أعمل  كنت  التي 
يأتون  الذين  بالناس  ونهارا  ليال  تعج 
... وكنا  والشيخ  إلينا لسماع نتاج جنم 
 ، واحـــدا  قــرشــا  نقبض  أن  دون  نغني 
نأكل وكيف  أن يسألنا أحد كيف  ودون 
إلينا  الــبــورجــوازيــة  فنظرة   . نعيش 
وما  يغنوا  )دول  يقولون  غريبة  نظرة 
احلال  هــذه  على  استمرينا  يكلوش( 
حتى سنة 1969 عندما أصدر الرئيس 

وحني  معا  وجنم  الشيخ  باعتقال  أمرا 
أحد  ال  على،  يفضى  البيت  بدأ  ذلك 
إليهما  الــشــوق  هزني  وقــد  مــوجــود.. 
فراقه،  أعتد  لم  الــذي  الشيخ  خاصة 
كمشت حفنة فحم ورسمت الشيخ وهو 
يعزف على عوده، صدف أن جاء واحد 
محمد  اسمه  املعروفني  الفنانني  من 
سألني   ، ومعروف  عظيم  فنان   ، جاد 

قال  أجبته  وملا  الشيخ  رسم  الــذي  من 
تستمر  أن  ويجب  حقيقي  فن  هذا  لي 
إمكانيات  أي  عندي  ليس  له  فقلت   ،
ــوان  واألل الرسم  أدوات  لشراء  فكان منه إال أن اشترى لي األدوات.مادية 
وأقنعة  وجــوه  أرســم  بــدأت  هنا  ومن 
من  متكنت  ما  لغاية  تقريبا  سنة  ملدة 
أيلول  ــداث  أح جــاءت  بعدها  األلــوان 
وشغلت  فانفعلت  األردن   يف  األســود 
ثقافة  دار  يف  متكامل  معرض  عامل 
األول  املعرض  وكان   1971 سنة  الغوري 
زعماء  وكان   ، كبيرا  جناحا  جنح  وقد 
مصر  يف  مجتمعني  الفلسطينية  الثورة 
اشــتــروا  املــعــرض  زاروا  وحــني  آنـــذاك 
الصحف  مــعــظــم  ــذت  ــ وأخ ــات  ــوح ــل ال
عني  وحتدثت  مــرة  ألول  عني  تكتب 
ــروا معي  ــ وأج والــتــلــفــزيــون  ــة  ــ اإلذاع
يساعدوا  سوف  أنهم  وقالوا  املقابالت 

مكانا  يعطوني  ــوف  وس املوهبة  هــذه 
أشتغل فيه. ولكن كل الكالم لم يفعل 

ــم من  ــرج الــشــيــخ وجنـ وعــنــدمــا خـ
املعتقل فوجؤا بصورهما وصور غيفارا 
عرضت  وقد  الشيخ  مع  استمريت   ....
وطلبت  الثقافة  وقصور  اجلامعة  يف 
إنشاء  املــصــريــة  الثقافة  وزارة  مني 
قرابة  الــبــالد  كــل  يلف  ــم  دائ معرض 

ــرض عــدة  ــع ثـــالث ســنــني وقـــد نـــال امل
جوائز أما أنا فلم آخد جائزة وال شيء 
املعتقل  إلــى  أخــذونــا   1974 سنة   ...
بالرسم  الزنزانة  يف  الوقت  أضيع  كنت 
والسجارة  الزنزانة باخلضر  أرسم  كنت 
كامال  معرضا  عملت  األحمر  والطوب 
من  خرجنا  هذا  وبعد  السجن  داخــل 
السجن وبدأت أرسم من جديد ، كانت 
أبيع  كنت  جدا  سيئة  املادية  حالتنا 
اللوحة بأي ثمن لسد اجلوع وألشتري 
أال  صممت  ذلــك  وبعد  الــرســم  أدوات 
عملت   . متكامال  معرضا  وأبتدئ  أبيع 
ورشة  يف  لباريس  مجيئي  قبل  املعرض 
جدا  ناجحا  معرضا  وكان   .... القاهرة 
نفسي  أمني  أنا  سعداء....  الناس  وأنا أشعر بتطور دائم.وكان  بنفسي 

املصري مجلة  عن  منقول 

وهناد  الحسيين  احمد  الحوار  حشيشو.أجــرى 

نورالدين موعابيد

االنسان والفنون التعبريية
الرطابي عبد الكرمي

محمد علي

يستغني  ان  لالنسان  ميكن  هل     
تتنوع  ؟  التعبيرية  الــفــنــون  ــن  ع
ليعبر  االنسان  ابتكرها  التي  الفنون 
ومع  ذاته  مع  تفاعله  عن  بواسطتها 
ــن  بــني شــعــر وغــنــاء ورقــص  ــري اآلخ
ولكن   . ــرح  ــس وم ورســـم  ومــوســيــقــى 
والنفسية  االجتماعية  وظيفتها 
ضرورية يف حياة االفراد  واجلماعات 
الى  حياته  يف  يحتاج  ال  فاالنسان   .
الى  يحتاج  بل   , فقط  والهواء  الطعام 
انها  الفنون.  يف  يتمثل  روحي  غذاء 
واالنسجام  الطبيعي  التوازن  حتقق 
الشامل بني الكائن  البشري ومحيطه 
النبيلة  الفنون  اهــداف  ابــرز  ولعل   .

الى  بصاحبه  والسمو  الــذوق   تربية 
ذاته  اكتشاف  فيعيد  راقية  مراتب 
الغريزية  اعــوجــاجــاتــهــا  وتصحيح 
ناشدا    , له  سيدا  الكون   يف   ليتفرد 
ــدل وفــضــيــلــة الــتــعــاون   ــع فــضــيــلــة ال
التي  ــة  ــب واحمل ــح   ــام ــس ــت ــاروال ــث واالي
البشرية  املجتعات  تسود  ان  ينبغي 
السلوكات  نقد   الفنون  اهداف  ومن   .
املشينة  املــمــارســات  ونــبــذ  الذميمة 
كل   . االنسان  كرامة  من   حتط  التي 
يجلب  وجمالي  فني  قالب  يف  ذلــك 
ليعيد  والــفــرجــة  املتعة  للمشاهد 
اجلمال  الــى  الــتــواقــة  ــه  ذات صياغة 
والكمال . والفنون هي ما مييز الكائن 

لقد   . احليواني  الكائن  عن  البشري 
يف  بها  وتغنى  الفنون  االنسان  ابــدع 
السنني  أالف  منذ  واالحــزان  املسرات 
الــبــشــريــة  ــارات  ــضـ تــخــل احلـ ــم  ولـ  .
البادية  الفنون  ملسات  من  القدمية 
الفنون  إقــصــاء  ان   . أطــاللــهــا  عــلــى 
سيقود  املجتمعات  مــن  التعبيرية 
بشرية  كــائــنــات  ــاج  ــت ان الـــى  حــتــمــا 
احليوانات  بتلك  شبيهة   متوحشة 
فتسود  الغاب  قانون  وفق  تعيش  التي 
, وتنهار  قيم السيطرة والقوة والعنف 
ليحل  النبيلة  االخالقية  املنظومة 
واالنانية  والسرقة  الــكــذب   محلها 

... والزبونية  والغش 
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الطعيف  عتيقة  املناضلة  عن  بكلمة  تفضلت  هال         
الدميقراطي للهنج  النسايئ  القطاع  منسقة 

مناضلة  زهــور  بنت  عتيقة  بالضبط  أو  الطعيف  عتيقة   
وإلياس،  الــزهــراء  لفاطمة  أم  ورفيقاتها،  رفاقها  جانب  الــى 
35 سنة من عمرها يف القسم باملدرسة  أستاذة متقاعدة قضت 
بالعمل  التحقت  الوطن،  هــذا  وشابات  شباب  مع  العمومية، 
ثم  بتيفلت  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية  يف  النقابي 
النقابة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي. وبالعمل الثقايف 
يف إطار " جمعية االشعاع الثقايف " ونادي الفن السابع بتيفلت 
ألزيد  اشتغلت  السينمائية.  لألندية  الوطنية  للجامعة  التابع 
املغربية حلقوق اإلنسان على املستوى  من عقدين يف اجلمعية 
فرع   2000 يف  الدميقراطي  بالنهج  والتحقت  واملركزي،  احمللي 
بعد  للنهج  الوطنية  فالكتابة  الوطنية  باللجنة  ثم  تيفلت 
مع  النسائي،  القطاع  عمل  بتنسيق  تكلفت  حيث  الرابع  املؤمتر 
هذا  ومن  لذلك  شخصيتي  تصليب  يف  ساهموا  ورفيقات  املنبر أقول لهن ولهم اعتز بانتمائي للنهج برفقتكم/ن.رفاق 

الهنج  ــدة  ــري ج ــارئ  ــق ل تــقــدمــي  ان  ميكنك  ــل  ه         
الدميقراطي للهنج  النسايئ  القطاع  تطور  عن  كرونولوجية 

قبل ان أجيب على سؤالكم أود أن أشير الى إن القطاع النسائي 
هو جزء ال يتجزأ من النهج الدميقراطي، تصوراتنا السياسية ال 
تنفصل عن التصور السياسي العام له، ننهل من مرجعيته املبنية 

على املاركسية كمنهج للتحليل وكنظرية للتغيير الثوري. 
النسائية،  للقضية  نظرتنا  يف  الطبقي  الصراع  نستحضر 
باعتبار حترر النساء والنضال من أجل انعتاقهن من االستغالل 
الذي  العام  النضال  من  جزء  الرجعية،  العقليات  مخلفات  وكل 
من  ونساء  رجاال  والكادحون  العاملة  الطبقة  تخوضه  أن  يجب 

اجل حتقيق االشتراكية يف افق املجتمع الشيوعي.  
         وميكن ان اقمس الكرونولوجية اىل ثالث مراجل كربى 

أ – مرحلة أتسيس القطاع وتعزيزه

اطار  يف   1995 سنة  تأسيسه   منذ  النهج  كعضوات  اشتغلنا  
دائرة العمل النسائي متكنا يف هذه املرحلة  من تدقيق تصورنا 
مرجعيتنا  وبلورة  مطلقاتها،  وحتديد  النسائية   القضية  حول 
اخلطط  من  مجموعة  عبر  ذلك  وتصريف  مطالبها  وصياغة 
دراسية  أيام  عقد  خالل  من  أو  خالصات  من  تبلورت  والبرامج 
وانشطة مركزية، جهوية  ومحلية نسائية بفروع النهج؛ يف كل 
مناسبة من املناسبات العاملية كاليوم العاملي للقضاء على الفقر 
اليوم  أي  مارس  من  والثامن  العنف  على  للقضاء  العاملي  اليوم   ،
العاملي لنضال من أجل حقوق النساء او اليوم العاملي للعمال فاحت 

ماي أو املشاركة يف وقفات احتجاجية أو اصدار بيانات،
ب – املؤمتر األول:

وقتا  نسائي  قطاع  بناء  فكرة  دميقراطي،  كنهج  منا،  اخذت 
احملطات  يف  اجلماعية  والنقاشات  الذاتي   التفكير  من  كبيرا 
عقدنا  حيث  والدتــه   انطالق    2016 سنة  وكانت   ، التنظيمية 
مؤمترنا األول يوم 4 و5 يونيو 2016  حتت شعار "من أجل املساهمة 
وجماهيرية"  دميقراطية  تقدمية  نسائية  حركة  بناء  يف  
الدميقراطي  والبناء  الوطني  التحرر  روافــد  من  رافــدا  ًلتكون 
على طريق االشتراكية، ويف ذات الوقت أداة للتخلص من البنى 
للنساء،  واإلبداعية  النضالية  الطاقات  وحترير  البطريركية 

الشعوب  نضال   " عنوان  حتت  ناجحة   دولية  بندوة  وافتتحناه 
ضد الرأسمالية واالمبريالية أي دور للنساء" 

جاء هذا املولود بعد اطالق سلسلة من الندوات حول " املرأة 
والدين" أويف موضوع " مناهضة العنف االقتصادي ضد النساء 
احلركة   " تقييم  يف  أو   " والرأسمالية  الباطرياركا  ضد  نضال 
والنضال  النساء   " وإشكالية   والــيــوم"  االمــس  بني  النسائية 

السياسية  املشاركة  و"  املستقبل"   وسؤال  احلال  واقع  النقابي 
للنساء املعيقات والرهانات ومسؤولية اليسار " او حول  تقنيات 
املنتظم  العمل  واليات  "التنظيم  االستقطاب  واليات  التواصل 
ومسؤولية العضوات يف تفعيلها"  أو عبر عقد لقاءات تنظيمية 

يف الفروع واجلهات  وتأسيس جلنها احمللية او اإلقليمية ، 
ج – املؤمتر الثاين 29 و30 يونيو 2019

احتراما اللتزاماتنا التنظيمية، عقدنا مؤمترنا الثاني حتت 
العاملة  الطبقة  حزب  لبناء  رافعة  قوي  نسائي  شعار"قطاع 
احلزب  سيرورة  اطار  يف  وذلك   " والكادحني  الكادحات  وعموم 
واملهام املنوطة به إلجناح شروط اإلعالن عن بناء حزب الطبقة 
املساهمة  بضرورة  منا  اميانا  وذلك  الكادحني  وعموم  العاملة 
كقطاع نسائي يف بناء األداة السياسية للطبقة العاملة من جهة، 
احلداثة  عصر  اطروحات  لتفنيد  منا  محاولة  أخرى  جهة  ومن 
بني  صــراع  هو  اليوم  األساسي  الصراع  ان  اعتبار  الى  اجلنسني مموهة الصراع الطبقي ودور النساء فيه.الرامية 

        ورد يف شعار املؤمتر اعتبار القطاع النسايئ يف الهنج 
وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  لتأسيس  رافعة  الدميقراطي 

الشعار؟ هذا  ترجمة  سيمت  كيف  والكادحني  الكادحات 

يف  أشــيــر  أن  ،أود  الشعار  ترجمة   لصيغ  أتــطــرق  أن  قبل 
املؤمتر  ألقاها  التي  املركزية  املهمة   ان   ، حيثياته  الى  البداية  
ومناضليه  مناضالته  أكتاف  على  الدميقراطي  للنهج  الرابع 
 " الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  عن  االعــالن   "
جهود  تضافر  تتطلب  مهمة  اخلامس،  الوطني  املؤمتر  افق  يف 
انخراط  ، تتطلب  الدميقراطي كافة  النهج  مناضلي ومناضالت 

كقطاع  ونحن   ، تصريفها  يف  والتنظيمية  القطاعية  الهياكل 
نسائي ندخل ضمن هذه السيرورة أوال وثانيا الن هذا املشروع 
الثوري لن يتحقق قطعا، إال باملساهمة الفعلية والفعالة للنساء 
أخرى  فرصة  الثاني  الوطني  املؤمتر  انعقاد  يشكل  لذلك  فيه، 
يلعبه  ان  يجب  الذي  والــدور  اخلاص  التصور  تدقيق  أجل  من 
خطة  ملناقشة  أخر،  ومجاال   ، املشروع  هذا  يف  النسائي  القطاع 

أجرأة املهام ، خطط تضع من ضمن أولوياتها ارتباط مناضالت 
النهج بالنساء العامالت والكادحات كطبقة مستهدفة ، خطط ، 
جتعل من بني عناصرها، الفضح والتنديد بكل أشكال االستعباد 
يف  الكادحات  النساء   منه  تعاني  الذي  واالستغالل واالضطهاد 
الصناعية   والــوحــدات  الزراعية  الضيعات  يف   ، املــدن  هوامش 
نضاالتهن،  يف  واالنخراط  والتصبير  النسيج  قطاع  يف  الكبرى 
جتعل من بني أهدافها، النضال الى جانب التنظيمات السياسية 
ضد  واملناضلة  الدميقراطية  والنقابية  النسائية  اجلمعوية 
افق املجتمع املنشود.املخزن ومن أجل بناء الدولة الوطنية الدميقراطية الشعبية يف 
والننا نعتبر كذلك كنهج وكقطاع نسائي مرتبط به انفسنا 
جزءا من احلركة املاركسية العاملية املناهضة لالمبريالية العاملية 
 " لالمبريالية  مناهضة  "جبهة  بناء  الى  والهادفة  والصهيونية 
فإننا نشارك كقطاع يف مجموعات عمل إقليمية ودولية نتمثل 
ونتواجد   " االمبريالية  ضد  »نساء  مجموعة  عمل  يف  ونساهم 
األخير  اجتماعها  حلد  تضم  والتي  الشعوب  قمة  سكرتارية  يف 
املغاربية  املنطقة  الالتينية،  امريكا  من  منتدبات  والعربية، امريكا الشمالية، اروبا، جنوب افريقيا و اسيا(.عضوات 

          
      كلمة أخرية:

اريد ان ال افوت الفرصة، لتوجيه الشكر واالمتنان لرفيقاتي 
يف سكرتارية القطاع وجلنته الوطنية اللواتي عملن على صقل 
اعتز  ولهم  لهن  أقول  املنبر  برفاقيتكن وبانتمائي للنهج الدميقراطي الى جانبكم/ن.وتصليب شخصيتي لذلك ومن هذا 

عتيقة الضعيف او  بنت زهور مناضلة سياسية ونقابية وحقوقية ، عضوة 
اللجنة الوطنية للهنج الدميقراطي، ومنسقة القطاع النسايئ للتنظمي تحاورها 
الجريدة حول مسارات القطاع ودوره يف مهام إنجاز بناء حزب الطبقة العاملة 

وعموم الكادحني.
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حزب  يتجه  هيسبريس  موقع  عــن  اخلبر  يف   "
املغربي  اليهودي  ترشيح  إلــى  واملعاصرة  األصــالــة 
املغربية  “الصداقة  جمعية  رئيس  سكيرا،  سيمون 
واجلهوية  احمللية  االنتخابات  يف  املقبلة.اإلسرائيلية”، 

حلزب  العام  ــني  األم وهبي،  اللطيف  عبد  ــد  وأك
عزم  صحافية،  تصريحات  يف  واملعاصرة،  األصالة 
االنتخابات  يف  سكيرا  سيمون  ترشيح  “اجلرار” 
له  عالقة  ال  ترشيحه  قرار  أن  إلى  مشيرًا  املقبلة، 

بعودة العالقات بني الرباط وتل أبيب."

التعليق. يف 
العثماني  حكومة  يف  التربية  وزير  عقد  باألمس 
تتعلق  الصهيوني  الكيان  يف  نظيره  مــع  اتفاقات 
والتالميذ  األطفال  مبوجبها  يلقن  التعليم  ببرامج 
واليوم  الصهيوني  الكيان  مــع  التطبيع  يف  دروســا 
يتسابق السيد وهبي زعيم حزب البام يف استقطاب 
للكيان  والؤها  اجلنسية  مزدوجة  صهيونية  عناصر 
قدمته  مبا  تعتز  هي  بل  عليه  غبار  ال  الصهيوني 
من  النموذجني  هذين  الغاصب.  للكيان  خدمات  من 
وأحزاب  العثماني  حكومة  أن  توضح  التطبيع  مناذج 
تغلغل  امام  الباب  وفتح  التطبيع  مهمة  تولت  الفكر الصهيوني داخل كيان الدولة.املخزن 

املغرب الرسمي يعطي اشارات بأن مستوى التطبيع 
التطبيع  اشكال  جميع  عن  نوعيا  يختلف  وعمقه 
الذي ميارس من طرف االنظمة الرجعية مبنطقتنا. 
انه يطمح الى حتويل العالقات مع الكيان الصهيوني 
ومشرعنة  معلنة  رســمــيــة  ــة  ــراك ش ــات  ــالق ع الـــى 
ترشيح  يتم  ان  ومطبقيه.  وواضعيه  القانون  بقوة 
الرمزية  من  يحمل  فهو  للبرملان  الصهاينة  احــد 
ادخل  التي  الرمزية  اخلطوة  تلك  ويتجاوز  الكثير 
الصهاينة  احد  البرملان  قبة  ردهات  الى  البيجيدي 
جتاوز  البام  لكن  اقتحام  وأول  زيــارة  كانت  القتلة. 
يف  مشاركة  الصهيونية  العناصر  من  ليجعل  االمــر 
التطبيع.  حقيقة  مع  القوانني  مالءمة  ويف  التشريع 
يف  التفكير  حتى  امام  الطريق  يسدون  بذلك  محاولة جترمي التطبيع.انهم 

تكون  البئيسة  اخلطوة  هذه  على  البام  باقدام 
مهد  ان  بعد  اكتمل  قــد  وطوقها  التطبيع  حلقة 
السياسية  وبصفته  احلكومية  بصفته  اخــنــوش 
االخــتــراق  عالقة  وطــد  ملــا  ــرار  االحـ حــزب  كزعيم 
قطاع  يف  الــصــهــيــونــيــة  للمنتجات  ــادي  ــص ــت االق
املغربية  التربة  من  جعلوا  لقد  والزراعة.  الفالحة 
سوقا  ــري  ال وتقنيات  الصهيونية  للبذور  الصهيونية.مشاتل  للتكنولوجية 

الكيان  مع  التطبيع  يف  النوعية  النماذج  بهذه 
الكتلة  مصالح  اندماج  حقيقة  أمام  اصبحنا  الغاصب 
الصهيوني  الكيان  مصالح  مــع  السائدة  الطبقية 
وأجهزة  القائم  النظام  أجهزة  بني  األهداف  واندماج 
هذه  الفلسطيني.  الشعب  حلقوق  املغتصب  الكيان 
والظلم  االستبداد  ضد  نضال  كل  جتعل  احلقيقة 
مواجهة  وكل  ضدالتطبيع  نضال  ذاتــه  هو  ببالدنا 
موجهة  ضربة  هي  واملطبعني  التطبيع  مع  مفتوحة 
هو  ــذا  ه بــبــالدنــا.  الــرجــعــي  والــتــغــول  لالستبداد 
شعبينا  مصير  لوحدة  وامللموس  العملي  التجسيد 

والفلسطيني.   املغربي 

من وحي األحداث

بعض قنوات التطبيع: 
الحكومة، الربملان واالنتخاابت

التيتي  الحبيب

حزب العامل التونيس يدعو الشعب اىل التظاهر
العمال  حــزب  دعــى  جريئة  خطوة  يف 
واملتعاطفني  وعضواته  اعضاءه  التونسي 
يوم  بتونس  التظاهر  الــى  وانــصــاره  معه 
حتسب  اخلــطــوة  ــذه  وهـ  27/02/2021
مع  الشارع  يف  للمواجهة  بادر  ألنه  انصار النهضة وفلول النظام السابق.للحزب 

حمة  الرفيق  بقيادة  التظاهرة  متت 
احلــزب.  واطــر  قيادة  ومشاركة  الهمامي 
بتقدير  القيادة  ستقوم  التظاهر  وبعد 
ما  استخالص  اجــل  من  املــبــادرة  وتقييم 
تراه للذهاب قدما يف حتشيد القوى وبناء 
شروط  توفير  اجل  من  الشعبية  اللحمة 
 " وهو  االخير  الوطني  املؤمتر  شعار  اجناز 
الثورية يف تونس يف  الثورة" السيرورة  الى 
من  لتخرج  اليسارية  القيادة  الى  حاجة 
التونسي  الشعب  ويتمكن  الزجاجة  من استكمال مهام الثورة.عنق 

ويف هذا االطار نقلت جنمة ايف امي ما 
يلي:

" خروجنا للشارع هو  للقول كفى عبثا 
آخر  صوتا  التونسيون  ليسمع  و  غير صوت النهضة.بتونس 

أمينه  بــقــيــادة  الــعــمــال  ــزب  حـ نــظــم 
جلنته  يف  وأعــضــاء  الهمامي  حمة  العام 
مسيرة  السبت  الــيــوم  عشية  املــركــزيــة 

رفضه  عــن  للتعبير  العاصمة  ــط  وس يف 
حلزب  ومعارضته  احلالية  احلكم  ملنظومة 
البرملانية  األغــلــبــيــة  صــاحــب  النهضة 
وحتميلها  املسؤولية عن األزمة السياسية 
واألخالقية   واالجتماعية  يف البالد.واإلقتصادية 

صحفي  تصريح  يف  الهمامي  حمة  وقال 
قوى  مع  تنسيق  بعد  جرى  تنظيمها  ان  
أخرى لم تتفاعل ايجابيا مع الدعوة إليها 
صوت  غير  آخر  صوتا  التونسيون  ليسمع 
سنوات  عشر  بقت  التي  النهضة  حركة 
ضحية  وكأنها  نفسها  وتــقــدم  احلكم  يف 
تدمير  على  الرئيسي  املسؤول  أنها  واحلال 

األزمة  وعن  تعيشه  الذي  واخلراب  تونس 
واالجتماعية  واإلقتصادية  السياسية 
التي  األمنية  احلــالــة  وعــن  البالد.واألخــالقــيــة  تعيشها 

لــلــشــارع هو   ــاف أن خـــروج حــزبــه  وأضـ
الشعب  مبصالح  بتونس  عبثا  كفى  للقول 
والتونسيات  للتونسيني  ولنقول  التونسي 
يريد  ال  عــنــدمــا  مسؤوليتكم  حتــمــلــوا 

احلكام حل األزمة ويتمادون لردعهم .

على  يعمل  العمال  ــزب  ح أن  وأضـــاف 
يفرضه  ــر  وأم التقدمية  الــقــوى  جتميع 

الواقع."

الحراك الشعبي الجزائري  

 محمد شاعر"الشعب يريد االستقالل"
ــرى  ــارات أخ ــعـ ــذا الــشــعــار وشـ ــت هـ حت
املجيد  اجلزائري  الشعبي  احلــراك  جتدد 
وعلى   ،  2019 فبراير   22 يف  انطلق  الــذي 
استنهض   ، اجلائحة  تداعيات  من  الرغم 
قواه  شهيد  املليون  ونصف  املليون  شعب 
ولن  لم  الشعبي  احلراك  أن  لإلعالن  احلية 
توقفه أية جائحة ، وإن خلد لكمون مؤقت 
استوجبته الطوارئ الصحية التي احترمها 
احلراك حفاظا على صحة املواطنني ، فإنه 
يستطيع النهوض وقتما شاء طاملا أن الكتلة 
السياسية – العسكرية املتنفذة لم تستجب 
الشعار  عنه  يعبر  الذي  الشعبي  للمطلب 
املالزم للحراك منذ انطالقه " يتنحاو كاع" 
أي "ليرحلوا جميعا"  . إنه شعار يختزل يف 
محاوالت  لكل  رافضا  موقفا  الوقت  نفس 
االلتفاف التي قام بها النظام اجلزائري بدء 
بتدابير بوتفليقة إلى سياسات قايد صالح 
على  واالستفتاء  الرئاسية  االنتخابات  ثم 
الدستور. هذا الرفض الذي جتلى عمليا يف 
العمليات  لهذه  الواسعة  الشعبية  املقاطعة 
النظام لم يستجب لهذا  ، لكن  االنتخابية 
 ، املوقف وظل يناور على احلراك إلسكاته 
وهو  مؤخرا  به  قام  ما  املناورات  هذه  وآخر 
الشعبي  احلــراك  مظاهر  جتدد  يستشعر 
أعلن  حيث  الثانية   ذكـــراه  تــاريــخ  قبيل 
إطالق سراح مجموعة من نشطاء احلراك 
املعتقلني ،وعن تنظيم انتخابات تشريعية 
حكومي  بتعديل  والقيام  البرملان  وحــل 
أنها  النشطاء  اعتبر  تدابير  وهي   ، محدود 

وأعلنوا  الشعبي،  للحراك  تستجيب  ال 
رفضهم لها. ويف محاولة لبث الشقاق داخل 
احلراك أشار تبون يف حديثه عن احلراك 
إلى  "احلراك املبارك األصيل " وهو تعبير 
واالحتجاجات  املظاهرات  اعتبار  منه  أراد 
احلالية ال عالقة لها باحلراك وأن احلراك 
2019 قد حقق  22 فبراير  الذي انطلق يف 
احلــراك  أن  ــر  األم حقيقة  لكن   . أهــدافــه 
مستمر  واحــد   حــراك  اجلزائري  الشعبي 
،ويف ذكراه الثانية  يستعيد نفسه النضالي 
توقفه  أن  قبل  سنة  مــن  ــد  أزي دام  ــذي  ال
الغضب  يختفي  أن  دون  مؤقتا  اجلائحة 
النظام  سياسات  نتيجة  املتزايد  الشعبي 
النظام  اعتمد  حيث  اجلائحة   مواجهة  يف 
استبدادية  أنظمة  مثل  مثله  اجلــزائــري 
ولم  األرواح"  قبل  األربــاح   " سياسة  تبعية 
االقتصادي  التدهور  توقيف  على  يعمل 
وضعية  تفاقما.  ازداد  الذي  واالجتماعي 

العام  الــرأي  أمام  ينكشفون  احلكام  جعلت 
الرأي  خداع  على  قــادرة  ذرائعهم  تعد  ولم 
أن  للجميع  ،وتبني  الشعبي اجلزائري  العام 
أبرز  الــذي   ، احلــراك  تشتيت  منها  الهدف 
ناشطوه أن اجلائحة لن تتمكن من تعطيله 
يف  ــول  األط النفس  صاحب  سيكون  ــه    وأن
عبر  ما  وهو  احلاكمة.  السلطة  مع  الصراع 
عنه الشعب اجلزاائري باخلروج يف مسيرات 
بني  ومــن   ، واليـــات  عــدة  ويف  العاصمة  يف 
يريد  الشعب   " املسيرات  هذه  شعارات  أبرز 
 22 االستقالل"  إن ما عاشته اجلزائر يوم 
الشعبي  للحراك  عودة  هو   2021 فبراير 
شعوب  باقي  مثل  مثلهم  اجلزائريني  ألن   ،
احلقوق  لدولة  متعطشني  العربي  العالم 
والدميقراطية، وهذا إشارة ملن يريد إشارة 
إال  تتوقف  ال  الثورية   الشعوب  هبة  لتستعد ملرحلة أخرى من سيرورتها.ان 


