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جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء
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املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر :احلسني بوسحابي

 8مارس وجدلية حترر املرأة
واملجتمع

كلمة العدد

الثمن  4 :دراهم

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيفة العدد  :أمينة بوراس

النظام يقمع وهياجم والشعب يرفض ويقاوم

يظهر املشهد العام يف املغرب على شكل
ساحة مواجهة شاملة بني الكتلة الطبقية
السائدة واجلماهير الشعبية؛ إذ جند النظام
املخزني يشن هجوما شرسا يف كل املجاالت
االقتصادية واالجتماعية والسياسية على
ما راكمه الشعب املغربي من مكاسب ،موظفا
مؤسسات رسمية طيعة ،ومستغال ظرفية
جائحة كوفيد19 -؛ ويحاول املخزن أن يكون
الالعب الوحيد يف الساحة الغيا األحزاب
والنقابات واملجتمع املدني وكــل األصــوات
واإلطــارات الشعبية؛ كما أنه يتصرف وكأنه
خارج أي قانون أو تنظيم ملمارسته ،ويعطي
لنفسه احلرية املطلقة لفعل كل ما يريد،
ويتخلى حتى عــن االســتــشــارات الشكلية
التي كــان يــروج لها يف الداخل واخل ــارج يف
السابق ،ويعتبرها دليال على مــا يسميه
"دميقراطية"؛ وميكن تلخيص املشهد بأن
الــنــظــام يهاجم كــل املكتسبات واحلــقــوق
الشعبية والشعب يــقــاوم مبختلف أشكال
التعبير والنضال واالحتجاج

.

وال يــتــورع النظام عــن اتــخــاذ أي قــرار،
وبشكل منفرد ،مهما كــان مناقضا ملصالح
الفئات الشعبية؛ بل إنه يستغل الظرفية
احلالية لتمرير مخططات لم يكن يجرؤ
على طرحها يف العلن سابقا؛ إنــه يحمل
فاتورة أزمته االقتصادية وفاتورة تداعيات
جائحة كوفيد 19 -للطبقة العاملة وللفئات
ـدم كــل الــدعــم للباطرونا
الشعبية ،ويــقـ ّ
ويستجيب جلشعها ورغباتها ،ويتراجع عن
العديد من املكتسبات واحلقوق االجتماعية،
ويعمل على مترير قوانني مجحفة يف حق
الــعــامــات والــعــمــال؛ قــوانــن تطلق العنان
للبورجوازية لكي تتصرف حسب مشيئتها
وأهــوائــهــا .وعـــوض االســتــفــادة مــن دروس

اجلــائــحــة وتــقــويــة اخلــدمــات العمومية
وضمان احلــق يف التعليم والصحة والسكن
والتشغيل ،يــراهــن الــنــظــام على القطاع
اخلاص ويوفر له كل التشجيع والدعم على
حساب القطاع العام ،ويتم حتويل مؤسسات
وخدمات عمومية للخواص؛ الشيء الذي
يعمم االحتجاجات والنضاالت الشعبية
والعمالية يف الــبــوادي وامل ــدن واملــقــاوالت؛
ويــشــجــع عــلــى تــشــكــيــل أدوات للنضال
واالحــتــجــاج ،بــاإلضــافــة للموجود منها،
كاجلبهة االجتماعية وغيرها من الشبكات
والتنسيقيات

.

وجــــاء مــســلــســل الــتــطــبــيــع مـــع الــعــدو
الصهيوني ليرسم ما كان يقوم بها النظام
يف السابق بشكل محتشم كتحد ملشاعر
الــشــعــب املــغــربــي الــــذي يــعــتــبــر القضية
الفلسطينية قضية وطنية .إن هذا التطبيع
ال يتوقف عند حدود التطبيع االقتصادي
والسياسي بل ميتد لتربية األجيال على
القبول بالصهيونية والتعامل معها؛ حيث
من املنتظر توأمة بعض الثانويات وتبادل
الوفود الطالبية وإجراء مسابقات تعليمية
بالعربية والــعــبــريــة وإقــامــة احــتــفــاالت
وعــــروض يف بــعــض املــنــاســبــات ودمـــج مــواد
تعليمية يف املناهج الدراسية تخدم التطبيع
مع الكيان الصهيوني .مما يؤدي إلى فرز حاد
يف املجتمع بني مطبلني للتطبيع مع الكيان
الصهيوني مدافعني عن موقف النظام منه
من جهة ،ومناهضني له متشبثني بحقوق
الشعب الفلسطيني من جهة ثانية .ورغم
القمع تغطي االحتجاجات ضد التطبيع
مختلف مناطق املــغــرب ،وجنــحــت القوى
املناضلة يف تشكيل اجلبهة املغربية من أجل
فلسطني ومناهضة التطبيع .إن هذه املقاومة

الشعبية لقرار التطبيع تبني الهوة السحيقة
بني التوجه الرسمي للنظام املخزني وبني
قناعات وآمــال وطموحات ومصالح الشعب
املغربي ،وتؤكد أن كل الرهانات على إصالح
النظام رهانات خاسرة وان محاوالت التغيير
من داخل املؤسسات غير مفيدة وال بديل عن
النضال احلازم والقوي إلسقاط االستبداد
والفساد

.

رد الــنــظــام املــخــزنــي عــلــى املطالب
إن ّ
والــنــضــاالت واالحــتــجــاجــات واحلــراكــات
الشعبية والــعــمــالــيــة يتلخص يف رفــض
االســتــجــابــة ملطالب احلــركــة األمازيغية
واحلــركــة النسائية واحلــراكــات الشعبية
واحلــركــة النقابية واحلــركــة احلقوقية،
ويف القمع واحملــاكــمــات والــطــرد والتسريح
واالقصاء والتهميش .واألدهى من ذلك يتم
التراجع حتى عن احلـــوارات االجتماعية
الشكلية التي كانت تنظم سابقا والعمل
على تــدجــن أو اقــصــاء وحــصــار األح ــزاب
والنقابات واملجتمع املدني ،ويوظف طبخ
امللفات والتسريح من العمل إلسكات األصوات
املنتقدة .ورغــم كل ذلك تستمر النضاالت
واالحتجاجات من أجل االستجابة للملفات
املطلبية وحماية احلريات العامة وضمان
حقوق املواطنات واملواطنني وسن سياسات
تخدم مصالح الفئات الشعبية؛ كما يؤدي
ذلــك إلــى تصعيد الغضب الشعبي وإبــداع
أشــكــال نضالية جــديــدة ملواجهة احلصار
والترهيب

أصبح واقع النساء يفرض انـــخـــراطهن فــي
النضال النقابي والحقوقي والسياسي ،من
أجل تغيير اوضاعهن والخروج من التهميش
واالستغالل واالضطهاد.

أية ممارسة سياسية
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اآلن وهنا
حصيلة سنة من التدابير
الصحية ملواجهة
كورونا19 -
املرأة القروية والثامن
من مارس
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.

أمــام توغل الدولة وتوحش الرأسمالية
ال يبقى من خيار لدى اجلماهير الشعبية
سوى رص صفوفها وتوحيد فعلها واملزيد من
التضحيات والنضاملن أجل مطالبها اآلنية
واالستراتيجية

.

قراءة في مجريات املؤمتر 13
للحزب الشيوعي الفيتنامي
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القطاع النسايئ للنهج يف تخليد ثامن مارس:
"نضال نسايئ وحــدوي ضـد الـمخـزن واالسـتـغـالل الطبقي وعنف املجتمع الــذكــوري ومــن أجــل
بـنـاء حــزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني والكادحات".
للهنج الدميقراطي:
.

يخلد الــقــطــاع النسائي للنهج الــدميــقــراطــي واحلــركــة
النسائية التقدمية العاملية ،اليوم العاملي للنضال من أجل
حقوق املــرأة يوم الثامن من مــارس .وهو حدث هام يف تاريخ
اإلنسانية ،سجلته النساء العامالت بنضاالتهن البطولية ضد
االمبريالية والرأسمالية وكل أصناف االستغالل واالستعباد
والهيمنة

.

ونحن اليوم نخلد هذه احملطة حتت شعار" :نضال نسائي
وحــدوي ضــد املــخــزن واالســتــغــال الطبقي وعنف املجتمع
الــذكــوري ومــن أجــل بــنــاء حــزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني والكادحات" اميانا منا أن القضاء على االستغالل
وعنف املجتمع الذكوري لن يتحقق إال يف مجتمع تنمحي
فيه الطبقات ،وذلك عبر انخراط كل القوى الدميقراطية
التقدمية ،التواقة الى احلرية واملساواة والعدالة االجتماعية
يف أفق بناء األداة التنظيمية للطبقات املضطهدة واملستغلة
من طرف من ميتلكون ويتحكمون يف قوى اإلنتاج

.

يحيي القطاع النسائي هذا اليوم يف ظروف طبعتها جائحة
كوفيد  19التي ألقت بظاللها على العالم بأسره وكانت الطبقة
العاملة وعموم الكادحني واملهمشني يف مقدمة املتضررين،
ونالت النساء النصيب املضاعف من جراء التقسيم اجلنسي
للعمل والتوزيع النمطي لألدوار وهيمنة البطرياركا ببنيتها
الثقافية التي تعتمد تبرير استغالل النساء يف مجال اإلنتاج
وتكريس اخلنوع وتسييد العبودية واالضطهاد

.

على الصعيد العاملي ،ارتفعت نسب العنف وسط النساء،
وكانت العامالت أكثر عرضة ألنظمة القهر إذ فقدن وظائفهن
وانخفضت أجورهن ،وفتك الوباء باآلالف منهن

.

وبالنسبة للعالم العربي واملغاربي ،حيث تتسع الفجوة بني
اجلنسني ،فقد انضافت اآلثار السلبية لكورونا الى ما تعانيه
املرأة يف ظل األنظمة البوليسية والرجعية اخلاضعة إلمالءات
املؤسسات البنكية العاملية ،فخوصصت القطاعات العمومية
وتخلت عن اخلدمات االجتماعية من صحة وتعليم ،وسنت
قوانني مجحفة لفرض السيطرة واالستغالل ،وألن العالقة
وطيدة بني االضطهاد االقتصادي اجلنسي فان معاناة النساء،
ويف مقدمتهن العامالت والكادحات تتفاقم وبالتالي ال يجدن
حال أمامهن سوى اخلروج لالحتجاج والتظاهر من أجل احلق

يف العيش الكرمي

وعلى املستوى الوطني ،كشفت اجلائحة أزمــة النظام
املخزني وفندت أكاذيبه وادعاءات مافياته املخزنية وكتلته
الطبقية ،وأبانت عن فشل سياساته ومخططاته ومناذجه
التنموية املتوالية إذ ازداد العنف والتحرش واالبتزاز اجلنسي
تواترا ،وحرمت النساء من حقوق تضمن كرامتهن من شغل
وتعليم وسكن الئق و من تغطية صحية وبنيات استشفائية
تقيهن مــن الــــوالدات يف الــشــوارع واالرصــفــة وأمـــام أبــواب
املستوصفات املهترئة ،أما العامالت منهن فقد صرن ضحايا
جلشع املستثمرين إذ مت جتريدهن من حقوقهن الشغلية
(عــدم تطبيق مدونة الشغل على علتها ،تعميق الهشاشة،
تسريع الطرد  ،العمل يف أقبية وجحور امام اعني السلطات
مما أدى الى كوارث كان آخرها مقتل  29عاملة وعامل بطنجة
واصابات خطيرة يف صفوف  26عاملة زراعية بشركة اسبانية
" خيصوص" بإقليم شتوكة ايــت باها اثــر انــقــاب حافلة
(بيكوب)؛ اما يف مجال احلقوق املدنية للنساء ،فما زال املغرب
بعيدا عن اعمال املساواة التامة بني اجلنسني يحدها يف ذلك
دستور  2011يف فصله  19باب احلريات واحلقوق مما يجعل
باقي التشريعات والقوانني املرتبطة به كمدونة االســرة،
القانون اجلنائي ،قانون  13.103غير ذي أثر يف رفع التمييز
والتهميش واالقصاء

.

اننا يف القطاع النسائي للنهج الدميقراطي حامالت ملشروع
ثوري "بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني والكادحات"
من أجل املساهمة معهن يف بناء أداتهن السياسية وحتويلهن
الــى قــوى فاعلة يف التغيير ضد عدوهن الطبقي ،نؤمن أن
نضال النساء من أجل انتزاع حقوقهن يرتبط ارتباطا عضويا
بكافة الواجهات النضالية التي تصبو الى احلد من كل أشكال
االستغالل واالضطهاد و التمييز ،وذلــك متشيا مع مواقفنا
وتصوراتنا العامة حــول جــذور اضطهاد النساء ومنظورنا
املاركسي لتحرر املرأة ،الذي يعتبر أن نضال النساء من أجل
حتررهن جزء ال يتجزأ من النضال العام الهادف إلى بناء
مجتمع جديد خال من الطبقات ،من االضطهاد واالستغالل

.

وبناء عليه فإن سكراترية القطاع النسايئ

.

تندد باالعتداءات على حقوق ومكتسبات الشغيلة
واستغالل الوضع الهش للنساء العامالت والكادحات من أجل
املزيد من هضم حقوقهن النقابية وتعميم الفقر واحلرمان يف
صفوفهن

.

.

حتــيــي نــضــاالت املــــرأة املــغــربــيــة واملـــــرأة الــعــامــلــة
باخلصوص ،يف مختلف امليادين حيث تواجه فيها السياسة
الطبقية للنظام القائم واإلجراءات التمييزية التي تتضمنها
كادحات الشعب املغربي اللواتي خرجن يف مقدمة املسيرات
االحتجاجية يف كل من الفنيدق ودوار قبيلة "ايت مصروح"
بعمالة ميدلت ،ونــضــاالت الــعــامــات يف كــل مــن روزافــلــور،
وصوبروفيل ،والعامالت الزراعيات مبنطقة سوس ماسة وأزورا
ٍ
 ،AZURAوحوامض تارودانت ،وعامالت عطور تيداس املغرب

.
.
.
.
.
.
.

.

جتدد عزاءها لضحايا جشع الرأسمال بتواطؤ مع
املخزن يف كل من طنجة واشتوكة ايت بها

.

تستنكر متــادي الدولة املخزنية يف سياسة تفقير
الشعب املغربي والتي كان آخرها الزيادة املهولة يف أسعار زيت
املائدة وتطالب بالتراجع الفوري عنها

.

جتدد تضامننا مع عائالت املعتقلني السياسيني وتعتز
بدورهن يف النضال إلطالق سراح ابنائهن وجميع املعتقلني
ومعتقلي الرأي

.

تدين قــرار األنظمة الرجعية تطبيع العالقات مع
الكيان الصهيوني ضدا على إرادة شعوبها

.

حتيي صمود النساء ووقوفهن الباسل والشجاع يف
فلسطني ،وسوريا ،والعراق ،واليمن ،يف وجه غطرسة التحالف
االمبريالي ،الصهيوني واألنظمة الرجعية باملنطقة

.

حتيي نضاالت احلركة النسائية الدميقراطية من
اجل احلقوق اإلنسانية للنساء

.

تــدعــو الــقــوى السياسية والنقابية واجلمعوية
الدميقراطية والتقدمية لتوحيد النضال من أجل مجتمع
الكرامة والدميقراطية واملساواة

.

براهمة يف تأسيس الجبهة املغربيةلدعم فلسطني وضد التطبيع:
"فلسطني جوهر كينونتنا وهويتنا وسيادتنا "

حتية للجهة املنظمة لهذا اجلمع العام التأسيسي للجبهة
املغربية لــدعــم فلسطني وضــد التطبيع .وحتــيــة للهيآت
احلاضرة يف هذا اجلمع العام التأسيسي

.

ها نحن اليوم نؤسس للبنة أخرى من لبنات العمل الوحدوي
هذه املرة تهم إحدى القضايا املركزية واملصيرية يف كينونتنا
ووجودنا وهويتنا ويتعلق األمر بالقضية الفلسطينية التي
اعتبرتها القوى الدميقراطية واليسارية منذ  1969قضية
وطنية

.

ولذلك فإن النهج الدميقراطي يدعم هذه اخلطوة ويدعو
كل القوى الدميقراطية واحلية عموما الى االنخراط فيها
وسيعمل على مستوى العالم العربي واملغاربي الى تشكيل
جبهات يتم تشبيكها يف جبهة على صعيد هذه املنطقة

.

ذلــك أن العديد مــن األنظمة االســتــبــداديــة والرجعية
مبنطقتنا ،ومنها النظام املخزني باملغرب ،انخرطت يف ما

يسمى صفقة القرن اخليانية مببادرة من اإلمبريالية لتصفية
القضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الصهيوني

.

وسنعمل مع كل القوى يف احملافل الدولية ،يف القمة العاملية
للشعوب ويف اليسار األوروبــي ومع أصدقائنا وحلفائنا على
مستوى إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية على دعــم هذه
املبادرة

.

القضية الفلسطينية ليست فقط قضية عادلة ولكنها تهم
جوهر هويتنا وكينونتنا ومصيرنا وسيادتنا الوطنية ألن
الكيان الصهيوني استنبتته اإلمبريالية العاملية ملواجهة

.

طــمــوحــات شــعــوب منطقتنا يف الــتــحــرر مــن االستعمار
والتبعية .لذلك فمواجهة التطبيع فرض عني على كل قوى
التحرر والدميقراطية

.

وعاشت الجهبة املغربية لدعم فلسطني وضد
التطبيع.

قضايا عمالية وحقوقية
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

معاناة عامل الحراسة
وعامالت النظافة

يعيش عــمــال احلــراســة وعــامــات
النظافة واملطاعم املدرسية العاملني
والـــعـــامـــات بــاملــؤســســات التعليمة
العمومية التابعة للمديرية اإلقليمية
لـــوزارة التربية الوطنية باحملمدية
وضــعــيــة مــزريــة جـــراء معاناتهم من
الهشاشة االجتماعية وعــدم استقرار
العمل وعدم احترام القوانني الشغلية
على علتها وخــاصــة مــا يتعلق باحلق
يف صــرف األجـــور يف وقــتــهــا واحــتــرام

احلد األدنــى لألجور وضمان احلماية
االجــتــمــاعــيــة والــتــغــطــيــة الصحية
والتصريح يف الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي واحملافظة على احلقوق
املكتسبة يف االقدمية وغيرها ومما
يزيد األمر سواء انتهاء العقدة املبرمة
بني مشغل هــؤالء املعنيني و املديرية
اإلقليمية لـــوزارة التربية الوطنية
باحملمدية التابعة لألكادميية اجلهوية
للتربية والتكوين جلهة الدار البيضاء -
 سطات منذ  31دجنبر  2021وبالنظرإلــى حالة اخلــوف من املصير املجهول
حيث أصبح هؤالء مهددين بالتسريح
وحرمانهم من حقهم املشروع يف الشغل
سيما يف ظــل األخــبــار املــتــداولــة حول
استمرار هذه الوضعية على األقل ملدة
تتراوح ما بني ثالثة أشهر وستة أشهر
ممــا يجعل هـــؤالء يعيشون وضعية
غــامــضــة عــلــى مــســتــوى ضــمــان حقهم
املشروع يف استقرار الشغل رغم أن هذه
الشريحة التي تقدم خدمات ضرورية
وأساسية باملؤسسات التعليمية على
مستوى احلراسة وضمان السير العادي
للمؤسسات التعليمية وتوفير األمن
وتنظيم عملية الــدخــول واخلـــروج و
التواصل املباشر مع أمهات وآباء وأولياء
التالميذ وإخبارهم بكل املستجدات
التي تتعلق باملؤسسة كما تسهر عامالت

النظافة على تنظيف األقسام واملرافق
الصحية والساحات املدرسية وغيرها
من أعمال النظافة ....وتهيئ عامالت
املطاعم الــواجــبــات الغذائية لفائدة
التالميذ والتلميذات احملتاجني ومع
ذلك فإنهم الزالوا محرومني من حقهم
يف راتبهم الشهري عن يناير وفبراير
 2021وقـــد تستمر هـــذه الوضعية
املجحفة ملدة تتراوح ما بني ئالثة أشهر
ستة أشهر .

وأمــام هــذه الوضعية الالانسانية
املنافية للقوانني الوطنية واملواثيق
الدولية ذات الصلة باحلقوق الشغلية
ويف إطار متابعة فرع اجلمعية املغربية
حلــقــوق اإلنـــســـان لــوضــعــيــة حــقــوق
اإلنسان باحملمدية وقف على األوضاع
الــاانــســانــيــة الــتــي يــعــيــشــهــا عــمــال
احلراسة وعامالت النظافة واملطاعم
املدرسية باملؤسسات العمومية واملمثلة
يف اخلروقات التي تطال هذه الشريحة
االجــتــمــاعــيــة املــهــضــومــة احلــقــوق
واحملــرومــة مــن حقوقها االجتماعية
واالقتصادية وقد راسل فرع اجلمعية
املغربية حلقوق اإلنــســان باحملمدية
املــديــر اإلقــلــيــم للتعليم باحملمدية
ومدير األكادميية اجلهوية للتربية
والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات يف
شان طلب التدخل العاجل لفائدة عمال
احلراسة وعامالت النظافة واملطاعم
املدرسية العاملني والعامالت باملؤسسات
الــتــعــلــيــمــيــة الــعــمــومــيــة بــاحملــمــديــة
ومتكينهم من كافة حقوقهم املشروع ويف
نفس اإلطار وبدعوة من الكونفدرالية
الدميقراطية للشغل باحملمدية فقد
مت نظم هؤالء وقفة احتجاجية يوم 18
فبراير  2021أمام املديرية اإلقليمية
للتعليم باحملمدية للمطالبة بالتعجيل
بتسوية وضعيتهم االجتماعية
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تالسينت

النضال ضد التهميش والعطالة
" - 1دواوير الوشبة العني بونسميرن تبويشنت
دوار منير تاضرضورت تويدرسني ايــش بوخو
التابعة جلماعة تالسينت ينتفضون من جديد
بعد عدم وفاء املسؤولني بوعودهم ويستنكرون
ال مباالت اجلهات الوصية حول تسريع تعبيد
الــطــريــق لــفــك الــعــزلــة عــن دواوي ــره ــم .ويــأتــي
هــذا الشكل النضالي حسب ساكنة الــدواويــر

لعدم االلتزام بقرارات احلــوارات التي عقدت
مــعــهــم وكــذلــك الــعــرائــض والــطــلــبــات املــقــدمــة
لــعــامــل اإلقــلــيــم وررئــيــس املــجــلــس اإلقــلــيــمــي
ومجلس اجلهة دون تلقي إجابات على حد قول
احملتجني " .
 – 2قــام طلبة تالسينت بعدة نــضــاالت من

أجــل توفير وسائل النقل باملجان إلــى مدينة
وجدة (حوالي 400كلم) الجتياز االمتحانات،
وهــذا راجــع غالى الفقر التي تعاني منه أسر
الــطــبــلــة .بــفــضــل املــعــركــة الــطــابــيــة وتــضــامــن
الساكنة ،متكن الطلبة من حتقيق هدفهم .
 - 3نــظــم فـــرع اجلــمــعــيــة الــوطــنــيــة حلملة
الــشــهــادات املعطلني بــاملــغــرب ،فــرع تالسينت،

نــضــاالت مــن أج ــل الــتــشــغــيــل ،مــن ضــمــن هــذه
الــنــضــات املــســيــرة ،مشيا على األقــــدام ،نحو
بوعرفة (حوالي  200كلم ) ،مقر عمالة فكيك.
توقفت املسيرة ببني جتيت بعد وعود لم تنفذ
إلى حدود اليوم .

كرامة

نساء قبيلة أيت مرصوح يف مسرية نحو ميدلت
قبيلة ايت مصروح (من ايت سغروشن) ،قبيلة
فقيرة ،مهمشة...مكونة من بعض إغرمان /الدواوي
رو الرحال/الكسابة.

قبيلة تابعة لقيادة كرامة ،عمالة ميدلت.

للقبيلة عالقات جغرافية و إنسانية و لغوية مع
تالسينت ،و بني جتيت ،و بوذنيب.
كــتــب عليها أحـــد ضــبــاط االســتــعــمــار بــدايــة
اخلمسينات ،حيث حتدث عنها كقبيلة مداعمة
ملقاومة الدخول الفرنسي إلى املنطقة ،و مت يف حقها
عقاب جماعي من طرف اجليش الفرنسي بتعاون
مع قوات املخزن.
هذه القبيلة تعيش تهميشا فظيعا.

قد قررت نساء القبيلة تنظيم مسيرة نحو عمالة
ميدلت.

اهم املطالب؟

املستشفى ،الطريق ،املــاء ،وسائل نقل األطفال
نظرا لبعد مدرسة املنطقة ،ضد الغالء (البوطا
 1200ريال ،الدقيقة  3000ريال ....

املشي على األقدام .املبيت حتت النجوم.
ال تتحدث النساء اال األمازيغية.
الضحااي تستغيث.

حتية لنساء ايــت مــصــروح ،لنساء ايــت موسى،
الــعــامــات شتوكة ايــت بــاهــا ،الــفــاحــات ببادية
احملمدية وبنسليمان ،لعامالت ال ــدار البيضاء،
طنجة ،القنيطرة ...

هل للمواطنة معنى بدون حقوق املواطنة؟

كل التضامن مع ضحايا اإلقصاء و التهميش أينما
وجدت.

4

قضايا عمالية وحقوقية

احملمدية

العدد 400 :
من  9إلى  15مارس 2021

معاناة الرفيق رشيد مزوري
 -رشيد يتوفر على بطاقة اإلنتخابات حتمل عنوان البراكة.

تلتجئ السلطات احمللية باحملمدية إلى "الالمعقول" لتبرير
التماطل فيما يخص "استفادة" أسرة الرفيق رشيد مزوري (يف
إطار سياسة محاربة السكن الصفيحي) و رفضها منحه شهادة
السكنى املطلوبة من طرف شركة وجد بها عمال.

 رشيد يتوفر على شواهد السكنى (عنوان البراكة) سنتي 2017و .2018

يف لقاء مع ممثل السلطة يف قيادة بني يخلف ،صرح لنا هذا
األخير أن عائلة الرفيق لم تكن حاضرة يف البراكة يوم إحصاء
.2015

 رشيد لديه بطاقتان "رميد" (األولى و الثانية ) لالستفادةمن املساعدة خالل سنة (2020بسبب كورونا) ،البطاقتان
حتمالن عنوان البراكة.

للرفيق رشيد.
حضر اللقاء ،زيادة على رشيد وزوجته ،كل من رئيسة فرع
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان باحملمدية ،رئيسة نقابة
الفالحني (كاريان براهمة شرقاوة يوجد ببادية احملمدية)،
الكاتبة احمللية لفرع النهج الدميقراطي باحملمدية ،و مراسل
جريدة النهج الدميقراطي.
وللتذكري:
 الرفيق رشيد مزوري عامل سابق لدى رشكة  SOSللنظافة(سائق شاحنة جمع االزبال) ،مت توقيفه أخيرا بحجة انتهاء
عقد الشغل (؟؟؟؟!!! )

.

 يعاني املناضل رشيد مع تصرفات سلطات عمالة احملمديةيف محاربة السكن الصفيحي حيث هناك محاولة إقصائه من
"االستفادة"...
 وجد اليوم عمل كسائق ،تتوفر فيه جميع الشروط (املهنية،و البدنية ،)...ترفض قيادة بني يخلف تسليمه شهادة السكنى
املطلوبة

.

الرفيق و زوجته (ازدادت يف كاريان براهمة شرقاوة) ينفيان
ذالك.
 -الرفيق رشيد يقطن البراكة منذ .1999

 الرفيق يتوفر على :البطاقة الوطنية املسلمة سنة2016(بعد احصاء )2015حتمل عنوان البراكة ،و املعروف أن البطاقة
الوطنية تنجز على أســاس شهادة السكنى مسلمة من طرف
الدرك امللكي(املجال القروي).

 -رخصة سياقة الشاحنة حتمل عنوان البراكة

 "كناش احلالة املدنية" مع (ازدياد األطفال) يحمل عنوانالبراكة.

فكيف ميكن أن تدعي سلطات عمالة احملمدية أن إقامة
الرفيق رشيد مزوري بدوار براهمة تطرح إشكال؟
كان لقاء عاديا بدون تشنج يذكر لكن ممثل السلطة كان
عاجزا عن إعطاء تفسير مقنع لرفضه تسليم شهادة السكنى

اشتوكة ايت باها

تقرير حول األوضاع يف القطاع الزراعي
تعاني املنطقة حصارا قل نظيره بعد إقدام مجموعة
من الشركات اإلستغاللية على إغالق أبوابها يف وجه
العامالت والعمال الزراعيني والذين قضوا عقودا يف
خدمتها دون إذن مسبق كما أقدمت شركات أخرى
على توقيف مكاتب نقابية عن العمل بذون اي سبب
فقط لكونهم أسسوا مكاتب نقابية للدفاع عن حقوقهم
املشروعة ومن بني تلك الشركات روزا افلور وصبروفيل
وكوماپرمي وكاليبرمي ...
وال يزال العمال ينقلون يف شاحنات وعربات ال تصلح
حثى لنقل البهائم

.

ويــومــه اإلتــنــن فــاحت مـــارس  2021وقــعــت حادثة
سير على الطريق الرابط بني بيوكرى واخميس ايت
اعميرة بعدما اصطدمت شاحنة تسير بسرعة غير
عادية ببيكوپ يحمل حوالي  26عاملة يشتغلن لذى
شركة خيصوص ملستغلها اإلسباني وقد أصيب على
إثر احلادثة ست عامالت إصابتهن بالغة اتنتني نقالتا
إلى مستشفى احلسن التاني بأكادير والباقيات بتلقني

عالجا باملستشفى اإلقليمي املختار السوسي ببيوكرى

كما استشهدت عاملة يف الشهر الفائت بعد أن خنقتها
ماكينة لتعليب اخلضر والفواكه املصدرة للخارج

.

وأمــام هذه األوضــاع وتعنت الباطرونا ومن يحميهم
ويف غياب أي متابعة قانونية لتلك الشركات يبقى
مصير العامالت والعمال الزراعيني مجهوال إلى أجل
غير مسمى رغم نضاالت العمال والعامالت ومساندتها
من طــرف اإلطــارات التقدمية والنقابية والسياسية
وبحضورنا كنهج دميقراطي يف كل احملطات النضالية
للعامالت والعمال الزراعيني ال تــزال آذان املسؤولني
مغلقة وأبــواب احلــوار موصدة ومــن يحمي الپاطرونا
متشبثا بإغالقه ألبــواب احلــوار والعمال والعامالت
عازمات وعازمون على اإلستمرار يف معاركهم النضالية
إلى حني حتقيق مطالبهم املشروعة واسترجاع حقوقهم
املهضومة ...

عبد اهللا السامي الهنج الدميقراطي فرع اشتوكا
ايت هبا...

خــاصــة ال ـق ــول :أن الرفيق رشيد يتعرض اليوم الضطهاد
واضــح ولعقاب سافر بسبب انخراطه يف اجلمعية املغربية
حلــقــوق اإلنــســان ،ويف النهج الــدميــقــراطــي (عــضــو الكتابة
احمللية) .مما يؤكد أن وزارة الداخلية حتارب االنتماء السياسي
واحلقوقي يف تنظيمات معارضة ،خارج احملور الرباط  -الدار
البيضاء و خارج وسط املثقفني (و شوف تشوف)

كل التضامن مع الرفيق رشيد.

.

سوف لن نسكت عن التجاوزات واملمارسات االنتقامية مهما
كان مصدرها

.

يتجلى سبب وجودنا كتنظيم سياسي معارض لالختيارات
الرسمية يف مناهضة الظلم ولنضال من أجل مغرب جديد،
مغرب تتوفر فيه جميع حقوق املواطنة احلقيقية

.

احملمدية

ساكنة اوالد مومن
يف احتجاجات مستمرة ضد بطش قائد

رغـــــم الـــطـــقـــس الــــبــــارد
واملمطر ،ورغــم بعد املسافة
وغــــيــــاب وســــائــــل الــنــقــل،
انتقلت الــعــشــرات مــن سكان
دواويــــر أوالد عـــزوز وأوالد
مــومــن (بـــاديـــة احملــمــديــة)
إلــى مدينة احملمدية حيث
نظمت أمـــام احملكمة وقفة
تطالب مــن خاللها اإلف ــراج
عن األخــويــن عبد احلفيظ
وموسى بوكرمة الذين اعتقال
بدعوى االعتداء على قائد
املنطقة .العشرات من السكان
تكذب أقوال القائد ،و تتهمه
بــاالعــتــداءات املتكررة على
الــنــســاء ،والــهــجــومــات على
مساكن األبرياء.
عــرائــض حتمل توقيعات

العشرات من السكان يتهمون
فيها القائد باالعتداء عليهم
كما يطالبون بــاإلفــراج عن
املعتقلني ،خصوصا و أن السيد
مــوســئ بــوكــرمــة ك ــان داخــل
معمل يف وقت األحداث ،تلك
األحــداث التي تعرضت فيها
والــدتــه العــتــداء مــن طرف
القائد واخلــلــيــفــة ...حسب
الشهود.
فهل ستطبق احملكمة مقولة
انــصــر أخـــاك أكـــان ظــاملــا أو
مظلوما .مبعنى تبرئة القائد
على حساب الضحايا.
كــل الــتــضــامــن مــع ضحايا
البطش.
أطلقوا سراح األخوين.
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قضايا عمالية وحقوقية

الجبهة املغربية
لدعم فلسطني وضد
التطبيع
بالغ السكرتارية
بعد التوقيع الرسمي املخزي للدولة
املغربية التفاقية التطبيع مع الكيان
الــصــهــيــونــي الــغــاصــب ،تــوحــدت إرادة
خمس عشرة هيأة سياسية ونقابية
وحقوقية وشبابية ونسائية وجمعوية
مــغــربــيــة مــقــاومــة للتطبيع وداعــمــة
للقضية الفلسطينية باملقر املركزي

للجمعية املــغــربــيــة حلــقــوق اإلنــســان
بالرباط ،يــوم األحــد  28فرباير2021
يف جمع عــام يف احــتــرام تــام للقواعد
االحترازية الصحية املرتبطة بجائحة
كـــورونـــا (ث ــل ــث امل ــش ــارك ــن حــضــوري
والثلثان اآلخــران عن بعد) لتأسيس
إطــــار وحـــــدوي يــهــدف إلــــى إســقــاط
التطبيع ومقاومته .وقد اتفق اجلمع
العام على تسمية هذا اإلطار "اجلبهة
املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع"
وانتخب سكرتارية وطنية مكونة من
 17عضوا(ة) على الشكل التالي :

الطيب مضماض  :منسقا لسكرتارية
اجلبهة -عبد الصمد فتحي ،وسيون
أســيــدون  :نــائــبــن للمنسق  -محمد
الغفري  :مقررا  -محمد الــوايف  :نائبا
للمقرر  -محمد التازي  :امينا للمال
 خديجة ممــاد  :نائبا ألمــن املــال -بهيجة ليوبي  ،جمال العسري  ،محمد
بــوبــكــر ،أبــوالــشــتــاء مــســاعــف  ،معاد
اجلــحــري ،عبد اإللــه بنعبد السالم ،
سليمة املنجيم ،عادل تشيكيطو ،عبد
احلميد أمني ،السعدية والوس

.

ولعرض نتائج ومخرجات اجلمع العام
التأسيسي ،وتقدمي اجلبهة وأهدافها
وبرنامجها النضالي العام للرأي العام
املغربي والعاملي ستنظم السكرتارية
نــدوة صحفية يوم اخلميس  04مارس
 2021على الساعة  11.00صباحا باملقر
املــركــزي للجمعية املــغــربــيــة حلقوق
اإلنسان

.

سكراترية الجهبة املغربية لدعم
فلسطني وضد التطبيع

العدد 400 :
من  9إلى  15مارس 2021

البيان التأسييس للجبهة املغربية
لدعم فلسطني وضد التطبيع

تتويجا ملسار العمل الوحدوي واملشترك
للهيآت املغربية الداعمة للقضية الفلسطينية
واملقاومة لكافة أشكال التطبيع مع الكيان
الصهيوني الغاصب ،والذي أخذ شكل مبادرات
ومحطات نضالية مشتركة ،وتقوى خالل سنة
 ،2017مبناسبة مــرور مائة سنة على إصدار
وزير خارجية بريطانيا "أرتور جيمس بلفور"
رسالة يعد فيها احلركة الصهيونية بإنشاء
دولة لها على أرض فلسطني .وهي السنة التي
أقامت فيها الهيآت املغربية املناصرة لنضال
الشعب الفلسطيني ،يف إطار االئتالف املغربي
من أجــل فلسطني ومناهضة التطبيع ،عدة
فعاليات فكرية واحتجاجية ختمتها بتسليم
رســالــة موجهة للحكومة البريطانية عبر
سفارتها بالرباط ،تذكرها فيها باجلرمية
التاريخية التي ارتكبتها دولتها يف حق الشعب
الفلسطيني بالتمكني للعصابات الصهيونية
املستقدمة من مختلف أقطار العالم وزرعها
فوق أرض ليس لها فيها أي حق ....
ثم أخذ بعد ذلك العمل املشترك والتنسيقي
أشــكــاال أخــرى يف مناسبات عــدة تفاعال مع
أحــداث ومستجدات القضية الفلسطينية.
إلــى أن بــدأت األنظمة يف املنطقة العربية
واملغاربية تخرج للعلن عالقاتها مع الكيان
الصهيوني ،وإعالن الدولة املغربية يوم عاشر
دجنبر  2020عن تطبيع عالقاتها مع الكيان
الصهيوني ،وفتح الباب بشكل علني ورسمي
للحركة الصهيونية ومخابراتها وعمالئها من
أجل املزيد من التغلغل داخل املجتمع املغربي
حتت يافطات وذرائــع مختلفة ومتعددة من
مثل دعــم الفئات الفقيرة واحملتاجة ونشر
التسامح والتعريف بتاريخ اليهود املغاربة،
ودعوة واستقبال املجرمني الصهاينة ببالدنا يف
عملية واضحة لصهينة املفهوم امللغوم للمكون
العبري لدستور 2011

.

إال أن ما يتم الترويج له واإلفصاح عنه هو
فقط من أجل التغطية على املرامي احلقيقية
والــبــعــيــدة املـــدى الــتــي تــهــدف إل ــى التمكني
للمشروع الصهيوني والتمهيد لدمج بالدنا أكثر
فأكثر يف املخططات العسكرية لإلمبريالية
األمريكية وصنيعتها الصهيونية ســواء على
مستوى خططها مبنطقة الشرق األوســط أو
على مستوى القارة اإلفريقية...
واعتبارا خلطورة القرار الذي أقدم عليه
النظام املغربي ،املتزامن مع عدد من القرارات
الصهيونية ،منها إقــرار قانون جديد يعتبر
ضم املزيد من األراضــي واجبا دستوريا ،مع
التسريع يف سياسة التطهير العرقي يف القدس
("تهويد الــقــدس") ،ويف ظــروف تــزداد فيها
أوضاع الالجئني الفلسطينيني تأزم ًا ،ويشتد
فيه احلصار على قطاع غزة وجتويع ساكنته،
وتستمر فيه جرائم قتل الفلسطينيني ،وتزداد
أعــداد االعتقاالت بــآالف األســرى تصدر يف
حق أغلبهم قــرارات بعقوبات السجن املؤبد
أو ملــدد طويلة .وكــل ذلــك بتزكية ودعــم من
اإلمبريالية األمريكية التي نقلت سفارتها إلى
القدس احملتلة

.

ووعــيــا مبــا ميــثــلــه التطبيع مــن تهديد
حقيقي للمجتمع املغربي برمته ،مبا له من
مرامي تدميرية للمجتمع ،وللذاكرة اجلمعية

للمغاربة من خالل تزوير احلقائق وتزييف
التاريخ وممــارســة غسل الــدمــاغ ،يف محاولة
جلعل الشعب املــغــربــي يقفز على احلقائق
التاريخية وعــلــى اجلــرائــم ضــد اإلنسانية
التي متارسها عصابات احلركة الصهيونية
واجليش الصهيوني يف حق بنات وأبناء الشعب
الفلسطيني وأرضهم

.

واســـتـــحـــضـــارا لــلــتــحــديــات اجلــســيــمــة
واملسؤوليات امللقاة على عاتق القوى احلية
ببالدنا وكل املناضلني واملناضالت الداعمني
للقضية الفلسطينية من أجل حتصني املجتمع
من محاوالت صهينته واملساهمة يف جعله قادرا
على مواجهة ومقاومة كافة أشكال التطبيع
مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي ،استلهاما للتاريخ
البطولي واملشرف للشعب املغربي وتضحيات
شهدائه ويقظة نخبه وقواه املناصرة للقضية
الفلسطينية يف التصدي لكل االعتداءات على
فلسطني

.

ووعيا بأن الصهيونية هي حركة عنصرية
استعمارية عدوانية وإرهابية تهدد السلم
والــســام يف املنطقة ويف العالم أجــمــع ،وأن
مشروعها مناقض يف جــوهــره لكل املــبــادئ
والقيم اإلنسانية ،وأساسا منها املبادئ والقيم
الــكــونــيــة حلــقــوق اإلنــســان الــتــي تــقــر بحق
الشعوب يف تقرير املصير ،واحل ــق املــشــروع
يف مقاومة االستعمار بكل الوسائل التي ال
يحظرها القانون الــدولــي ،مبا فيها املقاومة
املسلحة ،مــع التأكيد كذلك أن هــذا الكيان
الصهيوني ،وبرغم جرائم اإلب ــادة وجرائم
االبرتايد وكل اجلرائم األخرى التي ارتكبها –
وال زال يرتكبها – يف حق الشعب الفلسطيني
وكافة شعوب املنطقة ،والتي تصنف حسب
املعايير الدولية بجرائم احلرب ط واجلرائم
ضد اإلنسانية ،بقي بعيدا عن أية مساءلة أو
عقاب ،وهو ما يفضح تقاعس املنتظم الدولي
وعلى رأســه منظمة األمم املتحدة ،والــدول
الدائمة العضوية مبجلس األمن

.

وإميانا بأن النضال الوحدوي يشكل خيارا
ال محيد عــنــه لــشــعــوب املنطقة املغاربية
والعربية وكل مناصري ومناصرات احلرية عبر
العالم لدعم الشعب الفلسطيني يف مواجهته
لهذا العدو

.

وتثمينا ملا راكمته القوى احلية ببالدنا
من رصيد نضالي وحــدوي يف دعمها للقضية
الفلسطينية ومقاومتها لكل مظاهر وأشكال
التطبيع مع الكيان الصهيوني

.

انعقد يوم األحد  28فبراير  2021بالرباط
اجلــمــع الــعــام التأسيسي للجبهة املغربية
لدعم فلسطني وضــد التطبيع ،والتي تضع
على عاتقها اإلسهام يف توحيد جهود القوى
احلية الداعمة للشعب الفلسطيني لتكون
يف مستوى املرحلة خللق ميزان قوى يفرض
التراجع عــن قــرار الــدولــة تطبيع عالقاتها
مــع الكيان الصهيوني ،ويحمي املجتمع من
خطورة االختراق الصهيوني ويعيد للقضية
الفلسطينية مرتبتها ضمن أولويات وبرامج
القوى والهيآت السياسية والنقابية واحلقوقية
والطالبية والتالميذية والشبابية والنسائية
والتربوية والثقافية والفنية املغربية ...

إن اجلبهة وهي تعتز بالنجاح الذي عرفه
جمعها العام التأسيسي وحتيي مستوى الوعي
واملسؤولية العالي الذي ساد أشغاله :

 - 1تؤكد دعمها لكل أشكال كفاح الشعب
الفلسطيني ،وتزكي كل املبادرات واخلطوات
والــقــرارات الوحدوية لفصائل املقاومة ،مبا
يقوي منظمة التحرير الفلسطينية ،ويحقق
الدميقراطية داخلها ،تأكيدا الستحقاقها
صــفــة املــمــثــل الــشــرعــي والــوحــيــد للشعب
الفلسطيني يف نضاله من أجل دحر االحتالل
وإقامة الدولة الفلسطينية الدميقراطية على
كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها
القدس

.

 - 2تؤكد من جديد إدانتها التفاق العار
للدولة املغربية القاضي بتطبيع العالقات مع
الكيان الصهيوني ،ومطالبتها بإلغائه وكل ما
نتج عنه من اتفاقات وقــرارات تطبيعية آنيا
ومستقبال

.

 - 3تعبر عن امتعاضها من تقاعس السلطات
الثالثة التنفيذية والتشريعية والقضائية،
التي حتللت من صالحياتها وكافة سلطاتها يف
مواجهة قرار الدولة املخزنية

.

 - 4تدعو كافة الهيآت السياسية والنقابية
واحلقوقية والنسائية والشبابية والتربوية
واملــهــنــيــة الــداعــمــة للقضية الفلسطينية
لاللتحاق باجلبهة من أجل توسيع وتوحيد
العمل وتقويته حتى إسقاط مشروع التطبيع

.

 - 5تعاهد جماهير شعبنا بالعمل الدؤوب
وبروح وحدوية عالية وعزمية ال تنكسر لدعم
كــفــاح الشعب الفلسطيني حتى استرجاع
حقوقه كاملة ،واملضي قدما من أجل إسقاط
اتفاق التطبيع اخلياني مع العدو الصهيوني
وإق ــرار قانون لتجرمي كافة أشكاله وتدعو
الــشــعــب املــغــربــي وقـــواه احلــيــة إلــى التحلي
باليقظة أمام كل محاوالت التضليل والتعتيم،
لطمس املواقف املبدئية والنضالية املشرفة
للشعب املغربي يف تضامنه ودعمه التاريخي
للقضية الفلسطينية

.
الرباط ،يف األحد  28فبراير 2021
الئحة الهيآت املؤسسة

 - 1الــحــزب االشـــرايك املــوحــد؛  - 2الــدائــرة
السياسية لجماعة العدل واإلحسان؛  - 3حزب
الطليعة الدميقراطي االشرتايك؛  - 4حزب الهنج
الدميقراطي؛  - 5حزب املؤمتر الوطين االتحادي،
 - 6الكونفدرالية الدميقراطية للشغل- 7 ،
الجامعة الوطنية للتعلمي التوجه الدميقراطي8 ،
 الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان - 9 ،العصبةاملغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان - 10 ،حركة ب
د س املغرب - 11 ،االئتالف املغريب لهيأت حقوق
اإلنسان
 - 12الهيأة املغربية لنرصة قضااي األمة- 13 ،
لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيين ابلبيضاء،
 - 14الحملة املغربية للمقاطعة األكادميية
والثقافية ،إلرسائيل
 - 15الشبكة الدميقراطية املغربية للتضامن
مع الشعوب

.
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السياسية

أية مامرسة سياسية اآلن وهنا
يستمر الــزمــن السياسي يف الضياع نتيجة ممارسات
سياسية غير سليمة ال تقدر خطورة الوضع على كافة
مستوياته .ف ــإذا كــان الــنــظــام الــقــائــم بحكم طبيعته
الالوطنية والال شعبية ،عمل و ال زال من أجل الوصول
إلى هذا املستوى البئيس ،فما هو دور باقي الفاعلني؟ وهل
النظام يقدر خطورة هذا الفراغ وهل ميكن أن ينقلب
السحر على الساحر ؟ وأين دور اجلماهير الكادحة يف كل
هذا

؟

؟

ال يخفى عــلــى أحــد أن الــنــظــام الــقــائــم أغــلــق احلقل
السياسي عبر الصالحيات الواسعة واملمتدة للمؤسسة
امللكية ومن خالل الــدور الصوري للحكومات واملجالس
املسماة منتخبة ،فكل املؤشرات االقتصادية واالجتماعية
بينت فشل الــنــمــوذج التنموي املــخــزنــي دون محاسبة
وحتديد املسؤوليات ،وعوض ذلك شرع املخزن من جديد
يف رســم مــشــروع أخــر يــزكــيــه بالطبع مجلسا الــبــرملــان
واملستشارين كمكتبني للتسجيل ليس إال ،جوهره مزيدا
من خوصصة القطاعات العمومية ونــزع اجلــزء الكبير
من األراضي الساللية من ذويها و تفويتها إلى الرأسمال
احملــلــي وال ــدول ــي مبــبــررات خــلــق قــيــمــة مــضــافــة كبيرة
ومناصب شــغــل...إلــخ وخللق مزيد من اإلنتظارية لدى
الكادحات والكادحني ،أعلن تعميم التغطية الصحية يف
غضون سنتي  2021و  2022تليها التغطية االجتماعية،
التعويض عن األطفال وعن فقدان الشغل يف أفق ،2025
بعد أن عرت جائحة كورونا الواقع االجتماعي ألكثر من
 %60من املغاربة الذين يعيشون وضعية الفقر و الهشاشة.
فــإذا كانت مثل هــذه الــقــرارات مستحبة ،فــإن املمارسة
السياسية للنظام املخزني تبني عكس ذلــك ،فال ميكن
حتسني الوضع االجتماعي يف ظل التضييق على احلريات
واالستمرار يف اعتقال كل من جترأ على انتقاد السياسات
العمومية أو إحتج من أجل املطالبة بحقوقه .فأي منوذج
جديد يف استمرار سياسة اإلفالت من العقاب يف اجلرائم
السياسية واالقــتــصــاديــة يف ظــل تغول الباطرونا التي
تدوس يف جل مواقع اإلنتاج على قوانني الشغل بعالتها،
بل بتواطئ مكشوف للسلطات العمومية و أي منوذج يف
ظل استمرار نهب املال العام و تبذيره وتخريب القطاعات
االجتماعية احلساسة دون أي وازع أخالقي ووطني كل
هذا يبني أن حليمة ال زالت على حالتها القدمية.

؟

؟

أمــا وضــع الــقــوى السياسية عــامــة ،فيدعو للشفقة،
فاألحزاب املندمجة يف اللعبة املخزنية ،همها الوحيد
هو التموقع والتقرب من دائــرة املخزن لقضاء مصالح
شخصية ،ما دامــت املمارسة السياسية الرسمية جتارة
مــربــحــة لــيــس إال ،ال بــرامــج وال مــواقــف عــدا مــبــاركــة
اخلطوات املخزنية والتنابز بني الالعبني خللق الفرجة
وإلــهــاء اجلماهير الكادحة عــن همومها احلقيقية ،إال
أن احلـــزب الــرجــعــي الـــذي يــقــود احلــكــومــة يتميز عن
الباقي بتوظيف كل األساليب الدنيئة .فبعد توظيفه
للدين وحصوله على األغلبية ،ظهرت حقيقة أعضائه
بفضائح تــلــو األخـــرى ،مــن فــضــائــح جنسية ،إلــى عقد
صفقات مشبوهة ،أخــرهــا تفويت عمدة مكناس لعدة
مرافق رياضية لشركة بثمن زهيد و توظيف املال العام
ألغراض شخصية وانتخابية محضة وهذا يؤكد الطبيعة
االنتهازية ألعضائه ضدا على كل قيم النزاهة و نظافة
األيــادي التي جاولوا تسويقها على أنفسهم/هن .فبعد
أن قدم هذا احلــزب للمخزن خدمات لم يجرؤ أي حزب
عليها ومت الهجوم على أغلب مكتسبات الشعب املغربي،
تصفية صندوق املقاصة ،مترير القانون املــشــؤوم حول
التقاعد ،التهيئ لضرب احلق يف اإلضراب ومحاولة مترير
قــانــون النقابات ،التمهيد خلوصصة قطاعي التعليم
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حسن جعفاري

والصحة وصوال إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني ،بعد
أن كان يسترزق بالقضية الفلسطينية ومع قرب تبادل
الزيارات بني وفد حكومي يرأسه هذا احلزب املخزني مع
وفد من الكيان الصهيوني الغاشم ،قام أحد وزرائه املعروف
بتنطعاته بتقدمي إستقالته لرئيس احلكومة وأخرجها
للعلن مببررات يستغفل منها املواطن {ة} مستفيدا من
واليتني يف احلكومة ومن تقاعد مريح ،بعد أن تنكر إلى
كل ما كان يدعيه من دفاعه عن حقوق اإلنسان ويف نفس
اآلن يتبعه إدريــس األزمــي صاحب مقولة "بيليكي" من
رئاسة املجلس الوطني و من األمانة العامة للحزب مببررات
أن احلزب لم بعد ينصت إلى صوت اجلماهير التي صوتت
عليه ،فمتى كان هذا الكائن مع حقوق اجلماهير فلماذا
ال يستقل من عمادة مدينة فاس التي مرر فيه صفقة
مواقف السيارات باملدينة إلى شركة أجنبية ضدا على

كافة القوى احلية املناهضة للمخزن مبــبــررات واهية،
فحتى اجلبهة اإلجتماعية التي مت تأسيسها يف أفق بناء
جبهة سياسية يتم عرقلة فعلها من خالل التغيبات يف
إجتماعاتها أو رفــض أي مبادرة نضالية ومؤخرا وليس
أخــيــرا مبناسبة الــذكــرى الــعــاشــرة حلــركــة  20فبراير
املجيدة خرجت الكونفدرالية الدميقراطية للشغل أحد
مكونات اجلبهة اإلجتماعية ومن خاللها املؤمتر الوطني
اإلحتــادي مببادرة فردية تتمثل يف تنظيم وقفات أمام
مقراتها التي سمحت بها السلطات يف حني مت قمع ومنع
أي وقفة دعت لها اجلبهة بكل مناطق البالد .فهل هذه
املمارسات عرضية أم هي جوهر هذه التنظيمات وهل
بهذه اخلرجات سنبني جبهة مناهضة للمخزن وهل
هذه التنظيمات تعمل فعال لتوحيد نضاالت املتضررات
واملتضررين من السياسات املخزنية لقد إختلط احلابل

مصالح ساكنة فــاس التي تخوض احتجاجات مستمرة
إلسقاط هذه الصفقة؟ فبعد أن استنفذ لغة املظلومية
بدأ تسويق لغة النزاهة واإلخالص للمبادئ ،إنها أقصى
درجة الوقاحة يف املمارسة السياسي ،هم وهن أبطال من
ورق.

بالنابل وأصبح التمييز بني األعداء و األصدقاء صعبا ،إال
يف الشعارات مع التأكيد أننا مدركني لطبيعة التناقضات
واإلختالف مع كل هذه املكونات .يف هذا السياق ما هو
وضع النهج الدميقراطي

؟

أمــا جماعة العدل واإلحــســان فهي ال تنتج ســوى لغة
الــبــيــانــات وتنتظر الــفــرصــة لــإنــقــضــاض عــلــى حقها يف
الكعكة .فكيف لتنظيم يتعرض بعض أعضائه للتضيق يف
الوظيفة العمومية وإلى تشميع منازل أخرين و يدعي أنه
يدافع عن املظلومني حسب تعبيرهم/هن وال يتواجد مع
القوى األخرى املناهضة للسياسات املخزنية يف الشارع
فهل تنتظر إشارة من جهة ما وما هي السياسة بالنسبة
لها إذ لم تتواجد مع الطبقات التي تدعي متثيلها يف
نضاالتها

؟

؟

؟

إذا كان هذا حال أكبر تنظيم إسالمي باملغرب من حيث
العدد فإن القوى اليسارية ليست يف أفضل حال .فاليسار
غير املنظم يف أحزاب التحالف أو يف النهج الدميقراطي
سمته األساسية هو انتقاد اجلميع دون تقدمي البديل
عدا اجلملة الثورية ،بل يسجل غيابه عن جل املعارك
للجماهير الكادحة باستثناء اجلمعية الوطنية حلملة
الشهادات املعطلني باملغرب وبعض اإلحتجاجات يف املغرب
املنسي دون أي أفــق سياسي واض ــح .أمــا أح ــزاب حتالف
الــيــســار ،فإضافة إلــى تناقضاتها الــداخــلــيــة ،عــوض أن
تعمل بجد مــن أجــل إصــاح بيتها الــداخــلــي وتعمل من
أجل وحدة حقيقية يف أفق بناء احلزب اإلشتراكي كما
يــدعــون .يــاحــظ أن هاجسهم األســاســي هــو مضايقة
النهج الدميقراطي ،بل ومواجهته يف العديد من األحيان
وبشتى الوسائل وعرقلة بناء أي جبهة ميدانية تلف

؟
؟

؟

؟

أن املؤمتر الوطني الرابع املنعقد يف صيف  2016كان
مؤمترا للتكتيك ،غير أن املمارسة تبني أن تنظيمنا ال
زال غارقا فيما هو استراتيجي ،فرغم حتليله السديد
للوضع السياسي ،فإنه لم يستطع حتديد أولوياته يف
الفترة بني املؤمترين مما جعله يتخبط بني التواجد
يف كــل واجــهــات الــصــراع وعــدم متكنه مــن خلق تراكمات
ملموسة ،فصدق مناضليه و مناضالته غير كايف خللخلة
هــذا الــواقــع العنيد يف ظل عــدم رغبة حقيقية لباقي
القوى احلية يف النضال املشترك.

أن التكتيك يقتضي حتــديــد األولــويــات آخ ــذا بعني
االعتبار الوضع الذاتي حلزبنا وتشكيلته الطبقية وعدم
هدر الطاقات يف مهام ندرك مسبقا على األقل يف الشرط
احلالي أنها لن تعطي ما نطمح إليه دون أي استسالم أو
تراخي وإمنا فقط توجيه طاقاتنا إلى ما ميكن تقويتنا
أكثر و التجذر و التوسع يف صفوف اجلماهير الكادحة
التي لها مصلحة يف التغيير ،أال تتطلب املرحلة التركيز
على تكوين املناضلني واملناضالت واالستفادة من جتارب
بعض الفروع اإليجابية والتقييم املستمر للنتائج والنقد
الرفاقي الصارم ،عوض البروز اإلعالمي يف انفصال تام عن
اجلماهير املكتوية من السياسات املخزنية ؟ فهل احملاسبة
الرفاقية يف مستوى مشروع النهج الدميقراطي ؟ إن ما هو
علمي هو كل ماهو قابل للتكذيب حسب كارل بوبر لذلك
جناحنا يبدأ بتصحيح و مراجعة بعض املواقف ،غير ذلك
فإننا نستبدل الهوتا بالهوت أخر.
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ملف العدد

 8مارس وجدلية تحرر املرأة واملجمتع

يعرف املغرب حاليا احتداد الــراع الطبقي ،من
مظاهره الحركات االجمتاعية اليت توجد النساء يف
قلهبا.
مل تعد النضاالت النسائية محصورة عىل فئة املثقفات
الدميقراطيات ،تلك الفئة الــي غالبا مــا تلخص
مطالهبا يف الحقوق املشرتكة بني النساء بغض النظر
عن انمتاءاهتن الطبقية .تحمل اليوم نساء الطبقات
الشعبية عامة والكادحات مهنن خاصة مشعل املقاومة

والكفاح ضد االستغالل ،ضد الهشاشة ،ضد انهيب
األرايض...مما يفتح آفاق انخراطهن بوعي طبقي يف
سريورة بناء أدوات التغيري للقضاء عىل أسباب املعاانة
ويف مقدمة هذه األدوات ،حزب الطبقة العاملة و عموم
الكادحني والكادحات.
فمبناسبة 8مارس ،قررت جريدة الهنج الدميقراطي
أن تخصص ملف عددها  400لقضااي النساء.

املرأة يف االشرتاكية

• مــقــارنــة بــن املــنــظــور االشــــرايك واملــنــظــور
الرأمسايل.
أشــار ماركس وإجنلز إلى أن االشتراكية توفر الظروف
املادية واحلقوقية الضرورية للمرأة ،إال أن األوهــام يف أن
تــؤدي االشتراكية إلى هذا التحرر تلقائيا لم يدر بخلد
مؤسسي املاركسية ،ولــم يتصور مــاركــس أنــه مــع انتصار
االشتراكية ستسود املــســاواة فــورا بــن املــرأة والــرجــل .إذ
ال يكفي فقط التحرر االقــتــصــادي بــل ال بــد مــن خوض
صراع فكري ثقايف طويل النفس ضد البنية العلوية التي
تكرس اضطهاد ودونية املرأة .إنه صراع ضد اإليديولوجية
احملتضنة لهذا التوجه الظالم،والتي هي نتاج قرون طويلة
من القمع الذي فرضته األفكار واملعتقدات والتي كرستها
مجتمعات الرق واالقطاع واشتغلت بها الرأسمالية التي تعيد
إنتاج عدم املساواة وجتعل من املــرأة سلعة ومــادة للدعاية
واإلشهار واملتعة والدعارة

.

وقد حدد لينني يف ص  157من املجلد  40من املؤلفات
الكاملة ،أن املساواة يف القانون ال تعني املساواة يف احلياة،
وكان يدرك متاما أن عدم املساواة بني اجلنسني سيبقى يف
املجتمع اجلديد ،و أسطع مثال على ذلك هو العمل املنزلي
ألنه يعتبره تقييد فعلي للمرأة ألنه يلقي على كاهلها أعباء
كل الشؤون املنزلية و هي يف غالبية األحيان أقل ما تقوم به
من أعمال إنتاجية وأكثرها وحشية وأشدها وطأة وإرهاقا....
وأشــار لينني إلى أن الطبقة العاملة ال تستطيع إحراز
حريتها الكاملة إذا لم حترز احلرية الكاملة للنساء .وهذه
بعض األمثلة ملكتسبات املرأة يف الثورة االشتراكية :

 - 1الحق الكامل يف االقرتاع.
 - 2حق الطالق و طوعية عالقة الزواج.
 - 3املــســاواة يف األجــور وحقوق النساء والــرجــال يف
العمل.
 - 4املساواة الكاملة يف الحقوق بني الزوج والزوجة.
 - 5إلغاء المتيزي بني األطفال الرشعيني وغري الرشعيني.
 - 6حق اإلجهاض.
 - 7الحق يف اختيار امس الزوج أو الزوجة.
 - 8التعلمي املختلط
 - 9منع الدعارة.
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إال أنه البد من اإلشــارة أنه مت التراجع عن بعض هذه
املكتسبات يف بعض التجارب االشتراكية

.

• الحركات و املدارس النسوية.
ظهرت يف املجتمعات الرأسمالية مدارس نسوية ارتكزت
على نقد واقع املرأة واعتبرت التجارب االشتراكية يف حترير
املرأة بأنها مخيبة لآلمال .و رغم أن هذه املدارس ساهمت يف
الرفع من الوعي بقضية املرأة إال أنها لم تقم بذلك الربط
الديالكتي الشامل لعالقة اجلــزء بالكل .فهناك حركات
نسوية طالبت باحلقوق السياسية واملــســاواة مع الرجال
لكنها أغفلت اجلوانب الطبقية و انحصر تصورها يف حدود
خدمة منط اإلنتاج الرأسمالي ،و تناولت قضية املرأة مبفهوم
شكلي فقط أو "كوطا" مما فوت على املرأة استكمال حقوقها
باملفهوم االقتصادي و االجتماعي والثقايف ،و حترير املجتمع
ككل من االضطهاد الطبقي و االستغالل الرأسمالي .وهناك
مدارس نسوية صورت للمجتمع أن العدو الرئيسي للمرأة
هو الرجل وال ترى أن النظام الرأسمالي هو السبب و صاحب
املصلحة يف احتقار و اضطهاد املرأة.
"إن كل رصاع يف التاريخ هو رصاع طبقات" كارل ماركس.
"ال ميكن للربوليتاراي أن تظفر ابلحرية الكاملة إذا مل تظفر
ابلحرية التامة ألجل النساء ".لينني.
خالفا للمنظور الرأسمالي والبرجوازي لقضية املــرأة
،فــإن املاركسية اللينينية ترى يف قضية حترير املــرأة أنها
غير منفصلة عن قضية حترير املجتمع ،وهي بذلك متصلة
بالصراع الطبقي والنضال من أجــل املجتمع االشتراكي.
فالرأسمالية وقبلها العبودية واإلقطاع صنفت املرأة على
أنها وسيلة إنتاج فقط ،وعندما دعا ماركس إلى القطع مع
امللكية اخلاصة لوسائل اإلنــتــاج وطــرح بديلها يف امللكية
اجلماعية ،ذهبت الرأسمالية إلــى تشويه تلك الدعوة
واعتبارها"حتريض" على مشاعية املرأة ،واتهمت ماركس بأنه
يدعو إلى االنحالل واإلباحية ،وقد فند فريدريك اجنلز
هذا التأويل املشوه ،وبني أن السيطرة الذكورية لم تكن كما
يفسرها البرجوازيون رجعية وجنسية ،بل هي نتاج لصراع
طبقي نشأ مع امللكية الفردية (أصل العائلة وامللكية اخلاصة
و الدولة) ....ودعا اجنلز إلى ضرورة افتكاك قضية املرأة من
براثن املتاجرة البرجوازية التافهة و العمل الوحدوي من
أجل حترير النساء وهي من املهام األساسية التي ينبغي أن
تشملها برامجنا النضالية يف أفق حترير املجتمع ككل.

• املرأة العاملة وأفق النضال االشرتايك.

مصطفى خياطي

"على النساء أن يعلمن بأن حتريرهن ينبع من أنفسهن"
إيليانور ماركس(ابنة كارل ماركس).
إن الرأسمالية كنظام اقــتــصــادي استغاللي ووحشي
ينظر إلى املرأة كمصدر سهل لألجر الرخيص وجزء مهم من
احتياطي قوة العمل ،يتم اللجوء له متى كانت هناك حاجة
لقوة عمل إضافية يف ظــروف ما و كيد عاملة يف مختلف
قطاعات اإلنتاج كما حدث بعد احلربني العامليني عندما
مت سحب النساء إلى الوحدات اإلنتاجية من أجل تعويض
الرجال الذين انصرفوا خلوض احلرب  ،ولكن عندما حطت
احلرب أوزارها متت إعادة النساء العامالت إلى العمل املنزلي
(دون تعويض يذكر) .وخالل فترة الرفاه الرأسمالي أواسط
القرن  20مت تشجيعه على العودة ملواقع اإلنتاج الصناعي
وكــان دورهــن كــدور العمال املهاجرين ،أي يد عاملة بدون
حقوق مادية مكلفة أو التزامات اجتماعية .ولكن رغم
اخلطابات املنمقة بعبارات من قبيل "مساواة" و "حقوق"...
والقوانني احملدودة التي يتم وضعها ضمن بعض التشريعات
احمللية ،إال أن املــرأة العاملة تعتبر اجلــزء األكثر تعرضا
لالستغالل داخل الطبقة العاملة ،وقد ركزت البرجوازية
فكرها على استعمال الدين والتقاليد من أجل توفير قاعدة
اجتماعية واسعة للرجعية ،لكن ال شيء جامد يف مجتمع
يؤطره الصراع الطبقي ،فــدور املــرأة يف املجتمع تغير ،ولم
تعد النساء يف رأسماليات املركز (على األقل) تقبلن باجلهل
والتبعية للرجل أو لسلطة الدين .والرأسمالية ستفقد
احتياطها املستغل مــن اليد العاملة ،وقــد بــدأت تظهر
تداعيات أزمة الرأسمالية بعد شنها ملختلف الهجمات على
مفهوم العائلة واملــرأة مما دفع لبروز حركات نسائية أكثر
استعدادا للنضال و أكثر جتذرا .و هي اإلشارة التي ينبغي
أن يلتقطها املاركسيون بالنظر إلى القدرات واالمكانيات
الهائلة التي أبانت عنها النساء.
• ما العمل إذن لتوحيد النضال ضد الرأمسالية
واالستغالل؟

أ -تقدمي ال بد منه.

"آالف العامالت تبعن قوة عملهن للرأسمال ،تكدح اآلالف
منهن يف العمل األجور ،و تعاني اآلالف ومئات اآلالف منهن
حتــت نير االضــطــهــاد األســـرى واملجتمعي .ويــبــدو احلــال
لألغلبية الساحقة من النساء العامالت وكأنه يجب أن يكون
كذلك.
لكن هل حقا ال تستطيع املرأة العاملة أن تأمل يف مستقبل
أفضل ،و أن هذا املصير رهنها حلياة كاملة من العمل و العمل
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امللف

نساء يف قلب الرصاع الطبقي
مثلما كــان للنساء موقع يف تــاريــخ كفاح الشعوب ضد
العبودية والعنصرية واالستعمار واالستغالل الطبقي وال
زال ،توجد النساء اليوم يف املغرب يف قلب املقاومة الشعبية
من أجــل الكرامة اإلنسانية ،وضــد كل أشكال االستغالل
واالضطهاد .و حتت وطأة وباء كورونا و انعكاساته يف جميع
مجاالت احلياة يف العالم أسره ،تتحمل النساء الوزر األكبر
من الناحية الصحية و العنف بجميع أشكاله.
ناضلت النساء ضد العنف والتمييز واملجتمع الذكوري
األبــوي  ،وقاومن بشاعة االستغالل يف املعامل والضيعات
الزراعية ،وقدن كفاح الفئات األكثر فقرا يف مناطق نائية
من أجل األرض واملــاء ،و يف الكريانات و الــدواويــر من اجل
السكن الالئق ،الصحة و التعليم ...
تعرف مقاومة النساء باملغرب تطورات مهمة نحصرها
خصوصا من بداية الثمانينات .والتي ميكن تلخيص أهم
مكونات هذه املقاومة يف "تيارات ثالثة":
• حركة املثقفات الدميقراطيات.

• النساء املرتبطات ابإلطــارات السياسية والنقابية
والحقوقية
• النساء الكادحات والفقريات.

• حركة املثقفات الدميقراطيات ،من أهم ممزياهتا:

حركة نخبوية ،حيث أنها منحصرة يف وسط املثقفات
الــنــيــرات ،جلهن تقدميات ،وتنحصر مطالبها يف مجال
احلقوق املشتركة بني جميع النساء مهما كانت االنتماءات
الطبقية ،والنضال من أجل رفع احليف الــذي تعاني منه
املــرأة يف مجال القانون بــاألســاس :مدونة األســرة ( تعدد
الزوجات ،زواج القاصرات )...املساواة يف اإلرث  ،املناصفة
يف مراكز التسيير ...واالعتماد على العالقات املطلبية
مع املؤسسات الرسمية ، ،البعيدة كل البعد عن املقاومة
امليدانية .تتوجه عبر مذكرات إلى اجلهات العليا من أجل
تغيير أو تعديل قوانني مجحفة يف حق املرأة املغربية .تقوم
بأنشطة موسمية على اخلصوص (  25نونبر اليوم العاملي
ملناهضة العنف 8 ،مارس)...
لــكــن هــنــاك بــعــض اجلــمــعــيــات تــتــواجــد مــقــراتــهــن يف
األحــيــاءالــشــعــبــيــة ،منـــوذج اجلمعية املــغــربــيــة للنساء
التقدميات ،اجلمعية النسائية رمبا الوحيدة التي تنخرط
يف جميع املــبــادرات النضالية التنسيقية وامليدانية حول
القضايا العادلة العامة والتي تعتبر قضية املساواة جزء
منها

.

•

النساء املرتبطات باإلطارات السياسية والنقابية
خاصة (الكنفدرالية الدمقراطية للشغل – االحتاد املغربي
للشغل (اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي خاصة) -
اجلامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي(ام ش)
واحلقوقية (مناضالت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
باخلصوص) التنسيقيات ،خاصة "التنسيقية الوطنية
لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ،للمطالبة بالتراجع
عن العمل بالعقدة ،و اإلدماج يف الوظيفة العمومية ،تقوم
مبعارك نضالية مستمرة جهويا ووطنيا ..تواجد مناضالت
يف اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات باملغرب للمعطلني/ت
يف مناطق متعددة من املغرب  :نضاالت مستمرة من اجل
احلق يف الشغل

.

حضور املناضالت يف احملطات النضالية واالنــخــراط يف
املعارك امليدانية التي تعرفها الساحة املغربية يف الوحدات
الصناعية والضيعات الزراعية جد متفاوت من إطــار إلى
أخر .نذكر بعض النماذج لبعض املعامل و الضيعات الزراعية
املؤطرة من طرف النقابات والتي تتواجد بها معارك نضالية
مستمرة :باشتوكة أيــت باها  :عمال وعــامــات (خاصة)
مجموعة "صوبروفيل"  ،استمرار اعتصام العامالت والعمال
املطرود/ات من العمل أمام باب الشركة رغـم قسوة الظروف
واحلصار املخزني ومـنـاورات الباطرون وتسخيره للبلطجية
للهجوم على املعتصم .نفس الوضعية التي يعاني منها
عمال وعامالت شركة "روزا فلور" بنفس املنطقة ،نتيجة

توقف نشاط الشركة  .بــالــدار البيضاء :اغــاق شركة
انتيرترونيك(وتشريد أزيد من  300عاملة وعامل بسبب
إغــاق الشركة ودون تعويضهن ،ومــازال النضال مستمر.
باحملمدية :كورفينيك شركة التعليب "كورفينيك":مند
سنة  2007طرحت الشركة للبيع و مت طرد تعسفي العمال
والعامالت (تشريد املئات من العامالت (خاصة) والعمال
بسبب إغــاق الشركة ،ومعاناة األغلبية دون ترسيمهن
ملدة تزيد عن  29سنة ...نضال عامالت و عمال النظافة:
باملؤسسات التعليمية واملستشفيات (يف كل من وجــدة،
كرسيف ،احملمدية)...ضد الباطرونا و شركات السمسرة
يف اليد العاملة  ،واملطالبة باحلقوق املشروعة احلــق يف
األجر(االستفادة من احلد األدنى لألجور) واحترام ساعات
العمل ،والتغطية الصحية والرعاية االجتماعية
هناك العديد من املصانع تخوض إضرابات واعتصامات
اثر تداعيات جائحة كرونا (كوفيد )19
لكن رغــم تدني التنقيب ،فــان هــذه العامالت تخوض،
بل تقود يف بعض األحيان نضاالت نقابية من أجل حتسني
ظروف العمل ،من داخل النقابات املناضلة أو من خارجها .و
ميكن تسجيل يف هذا املجال تهميش العامالت املناضالت يف
التمثيلية النقابية و يف املفاوضات مع الباطرونا

.

ما مييز هــذه النساء (املرتبطات بالهيئات والنقابات
والتنسيقيات واجلمعيات احلقوقية و بعض اجلمعيات
النسائية ) :هو ارتباطهن بــإطــارات لها رؤى خاصة حول
املجتمع عامة و حول املرأة خاصة :من نفي خصوصية املرأة
إلى طرح قضية املرأة كقضية عادلة لكن يف إطار تصور يغلب
عليه املنظور الذكوري

.

من املالحظ أن يف جل التنظيمات السياسية و النقابية
واحلقوقية ، ....حتتل املرأة مرتبة ثانوية يف مراكز القرار،
وحــتــى عندما تتقلد منصب يف الــقــيــادة فإنها تستعمل
كواجهة أو استجابة لكوطا ( محددة من طرف اإلطار أو من
طرف املخزن مثال كوطا يف قانون األحزاب)...

• النساء الكادحات والفقريات

فبعيدا عن جمعيات النسائية التي ال تهتم باجلوانب
االقتصادية و االجتماعية للمرأة املغربية ،والتي ال تنطلق
من منظور طبقي ،فان ماليني من الكادحات الفقيرات ،من
نساء الشعب عامة و من نساء الطبقات الكادحة خاصة
تعاني ليس فقط من امليز اجلنسي يف جانبه القانوني ،ولكن
كذلك من املعاناة اليومية  ،من حرمانهن من ابسط حقوق
املواطنة :الصحة ،التعليم ،السكن ،الشغل ،االستغالل...
نساء ال تهتم بهن بعض اإلطارات السياسية إال يف املناسبات
االنتخابية ( كــأصــوات يف االنــتــخــابــات) ،ولــم تتمكن من
االنخراط يف النقابات التي تتولى تأطيرهن وتوعيتهن
للدفاع عن حقوقهن .ميكن تقسيمها إلى  3فئات :
العامالت يف الــوحــدات الرأسمالية ،ونساء يف مواجهة
ناهبي االرض ،وباقي ماليني النساء :الفالحات  ،الفراشات...

•

العامالت يف الوحدات الرأسمالية (الصناعية،
الــفــاحــيــة ،اخلــدمــاتــيــة) :الغير مــؤطــرات مــن طــرف أي
نقابة ،والتي عرفن التسريحات والطرد التعسفي بعض
األمثلة  :بالدار البيضاء ،شركة خياطة عادل أفلست و مت
تسريح حوالي  150عاملة بدون تعويضهن .عامالت شركة
سيكوبيكس قرب شركة ازبان للعطورمت تشريدهن( طرد 8
عامالت ) دون نيل حقوقهن....

•

نساء يف مواجهة ناهبي االرض  :مدافعات عن
األرض ببعض املناطق :بعض النماذج ،مبنطقة بنسليمان:
صمود املناضلة مينة جبار يف وجه التضييق التي تعرفه،
وتنظيم اعتصام لعائلة ورثة ابراهيم ولد بودا ( ضد ناهبي
األراضي) أكثر من  20يوم  .ايت موسى بني بودنيب وكرامة:
يف إطار املشاريع التي خططتها الدولة (سد"الكرعان"5 ،
مليون نخلة ،)...حتاول بعض اجلهات نهب أراضي القبيلة ،
مما خلق توترا يف املنطقة ،و االعتصام نساء القبيلة ايت
موسى أمام قيادة واد نعام ببودنيب إقليم الراشيدية  ،ألزيد
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من شهر ،و السالليات :جهة القنيطرة ،تازة...
• باقي ماليني النساء :الفالحات  ،الفراشات،
عــامــات الــبــيــوت" ،ربـــات الــبــيــوت" ،عــامــات احلــمــامــات ،
املقاهي... ،
منذ ميالد حركة  20فبراير املجيدة سنة ،2011أصبحت
هذه الفئات من النساء تلعب دورا رائدا يف احلركات الشعبية
املطلبية واالحتجاجية .وانخرطت بقوة نادرة يف احلراكات
الشعبية .ان النضال الشعبي يتواصل ويتسع ليشمل جل
املناطق والفئات الشعبية ضد سياسة التهميش واإلقصاء
املخزنية ومن أجل الكرامة والعدالة االجتماعية وحتسني
ظروف العيش .بعض األمثلة كذلك التي عرفتها الساحة
املغربية :حراكات بالريف وجرادة ،اوطاط احلاج ،زاكورة....
و ميكن أن نتحدث الــيــوم ،وبــدون مبالغة عن طليعية
هذه النساء يف املعارك التي تعرف مختلف مناطق املغرب:
من األحياء الشعبية إلى املناطق املهمشة يف البادية مرورا
بأحزمة الفقر باملدن(الكاريانات والدواوير املجاورة.)...
وكدا الــدور الطليعي الذي تلعبه النساء يف املظاهرات
االخــيــرة يف الفنيدق(شمال املــغــرب) ،ومسيرة نساء ايت
مصروح(اقليم ميدلت)...ضد التهميش واإلقصاء

.

وقــفــات يف األحــيــاء الشعبية ملواجهة الفياضانات يف
بعض املدن كالدار البيضاء احملمدية ،وطنجة ......نساء
املطالبات بالسكن الالئق :احملمدية  ،والبيضاء ( االفراغات
يف الكريانات )....مما فرض على السلطات احمللية التفاوض
مع وفود مكونة من النساء و الرجال

.

الفالحون/ات الكادحات والفقيرات :املعاناة جراء ندرة
املاء ،واجلفاف والتهميش ،غياب البنيات التحتية للعيش
الكرمي :مدرسة ،مستشفى....
يف أغلبية القرى باملغرب (أوالد عزوز باحملمدية وقفات
من اجل رفع التهميش :الكهرباء ،املدرسة االيلة للسقوط.
...بازيالل يوم  25يناير  2021مسيرة لدواوير ايت مديوال
يف اجتاه دمنات أكثر من  500مواطن و مواطنة ،وذلك بسبب
اإلقصاء و التهميش و من اجل فك العزلة عن املنطقة عبر
تعبيد املسالك الطرقية و بناء مستوصف ومدرسة...
هناك الكثير من ساكنة اجلبال املغرب املنسي محاصرين
بــالــثــلــوج يف قــمــم اجلــبــال وقـــرى الــهــامــش ،تــعــرف الــبــرد
واجلــوع وذلك لغياب البنية التحتية الضرورية من طرق
ووسائل لفك العزلة عنهم .منوذج نساء دوار تداوت التابع
جلماعة تيزي نسلي (اقليم خنيفرة) ،نساء يف قمم ايت
حديدو(املشيل) بعمالة ميدالت..
ان ما مييز هذه احلركات الشعبية  :اغلبها عفوية ،غير
مؤطرة سياسيا أو نقابيا او جمعويا .أهدافها مطلبية أو
احتجاجية (تتعلق باحلق يف األرض ،السكن ،الصحة،
التعليم .)...حركات دفاعية وليست هجومية ،يف غالب
األحيان تبقى رد فعل أكثر ما هي مخطط لها من أجل نزع
حقوق تتعلق بوضعية املرأة

.

إن النضال احلقوقي لتغيير أو تعديل القوانني املجحفة
يف حــق املـــرأة املغربية ايــجــابــي ،فهو يــدخــل يف النضال
الدميقراطي العام للشعب املغربي

.

كذلك النضال داخــل النقابة مهم وضـــروري لتحسني
الوضعية االقتصادية للعامالت ولرفع وعيهن (اي تلطيف
االستغالل فقط ).و مدرسة للتمرس على التنظيم و اكتساب
الوعي الطبقي( .رغم النواقص و األمراض اخلطيرة التي
يعاني منها العمل النقابي يف بالدنا)

.

لكن يف غياب التأطير السياسي ،فــان اغلب النضاالت
تتراجع امــا بعد حتقيق بعض املطالب اجلزئية او بفشل
احلركات االحتجاجية و خفوتها ،او نتيجة القمع

.

وبــدون انــخــراط العامالت الطليعيات يف ســيــرورة بناء
حزب الطبقة العاملة ،سيبقى هذا احلــزب مجرد تنظيم
ذكوري ناقص على مختلف الواجهات

.
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الحركة النسائية باملغرب وجدلية تحرر املرأة واملجتمع

سعيد وحماد

لــتــنــاول مسلسل تــطــور احلــركــة الــنــســائــيــة باملغرب

الوعي بني املغاربة من داخــل البيوت واألســر  .ومن أجل

املرأة عبر "مدونة األسرة " التي يحيل اسمها عموما على

والتجاذب احلاصل يف األفكار واملبادئ حول وضعية املرأة

ذلــك عملت على تشجيع محاربة األمــيــة وســط النساء

مضمونها املتمحور حول قضايا تهم صراع املرأة  /الرجل

يف املجتمع املغربي البد من الوقوف عند ثالثة أقطاب

بتأسيس دور التعليم ونشر اجلمعيات النسائية التي تعنى

وإشــكــاالت أسرية متنوعة وأيضا بعض القضايا املدنية

رئيسية ليتضح لنا مدى االختالف بينها إلى درجة التنافر

بالصحة اإلجنابية  ،رعاية الطفولة وبالتربية األسرية

واملهنية املختلفة التي حتتاج لنفس نضالي إضايف وأكثر

بــل والــصــراع حــول مــا يعتمل حلاضر املــرأة املغربية وما

رغم اقتصار ذلك طيلة عقود على املدن الكبرى وأوساط

جرأة للتجدر يف أفق املساواة الفعلية بني اجلنسني ومتتع

تناضل من أجله املرأة التقدمية من أجل بناء مستقبألكثر

العائالت األرستقراطية والبورجوازية الناشئة  .ولإلشارة

إشراقة.

فمهما غلب على هذه النشأة املوروث الديني وكذا املطالب

إن الــتــجــاذب الفكري والسياسي حــول وضعية املــرأة

النسوانية احملضة ،ومهما كانت األولوية النضالية أنذاك

يبني بجالء أن املغاربة منقسمون بخصوص هذا املوضوع

الستقالل املغرب  ،فإنها تبقى ذات فضل كبير على احلركية

املرأة املغربية بكافة احلقوق املتعارف عليها دوليا.

وأم ــا املــنــظــور املــاركــســي لقضية حتــرر املـــرأة املغربية
فهو ينطلق من مبدأ العمل واملساهمة يف حترر املجتمع
ككل مــن مختلف الــقــيــود الــتــي حتــول دون متتع جميع
املــواطــنــات واملــواطــنــن بــكــافــة احلــقــوق االجــتــمــاعــيــة ،
االقتصادية  ،السياسية والثقافية  .فالعمل على أساس
مبدأ الدميقراطية هو الكفيل بضمان احلريات  ،بخلق
العدالة االجتماعية وبصون الكرامة جلميع املواطنني/ت
يف أفق بناء مجتمع اشتراكي ينتفي فيه استغالل اإلنسان
لإلنسان  .حترير املــرأة رهــن بــضــرورة جتــاوز اقتصارها
على املطالب النسوية وسائر احلقوق املدنية االقتصادية
والسياسية والثقافية التي تبقى بطبيعة احلال حيوية
وملحة والتي تشكل العمود الفقري ملطالب الفكر احلداثي
 .احلــركــة النسائية يجب أن تتجاوز باخلصوص بعض
املطالب من قبيل املناصفة ألن ذلك ال يعد وسوى نوعا من
الريع واالمتيازات املهداة للمؤسسات احلزبية  ،النقابية

وذلــك ألســبــاب وخلفيات ذاتــيــة وموضوعية يعمل على
تغذيتها كل من التيار التقليدي الرجعي  ،التيار النسواني

البورجوازي ثم التيار املاركسي.

فبالنسبة للمنظور األول  ،فهو مبني على ما تراكم
منذ أزمنة يف عقول املغاربة  ،مثلهم يف ذلــك مثل أغلب
شعوب العالم  ،من أفكار تولدت عن معانات اجلماعات
البشرية مع قوى الطبيعة  ،قساوة ظروف العيش وضيق
سبله ،االستغالل الفاحش إبان منطي العبودية واإلقطاع
وباخلصوص إبــان حياة الــبــداوة عند العرب التي تشكل
مصدر معظم األحــكــام  /القيود التي حتــول دون تغيير
رؤية الفكر العربي الذكوري ملكانة املــرأة اإلنسانة .ومما
زاد يف تعقد وضعية املــرأة خضوعها ألحكام وتقديرات
ذكورية إقصائية محضة مستندة ومبرررة بنصوص دينية

والدينامية التي ستعرفها القضية النسائية باملغرب إذ
بدأت حتضى باهتمام متزايد ضمن أجندات القصر وسائر
األحــزاب والنقابات واجلمعيات التي تناسلت منذ بداية
الستينات  .وبذلك استطاعت املرأة املغربية وخاصة عبر
جمعياتها املستقلة وباخلصوص عبر بعض تنظيماتها
التقدمية من فرض نفسها كمعادلة حقيقية يجب على
احلكام واملسؤولني واملؤسسات إيالءها املزيد من االهتمام
والتقدير نظرا لدورها احليوي يف كل حسابات التنمية
البشرية ببالدنا .وجنحت املــرأة املغربية بعمل وصالبة
وعي مجموعة من النساء التقدميات خاصة منذ منتصف
الثمانينات يف حتقيق مكاسب مهمة للقضية النسائية كان
آخرها ما انتزعته من ذوي القرار من جهة ومن املناهضني
لتحرير املــرأة من جهة ثانية  ،من بعض احلقوق لصالح

مقرونة بفتاوي رجال الدين والسلطة املخزنية امليزاجية
 .وبحسب بعض الباحثني اإلسالميني أنفسهم فإن الظلم
االجتماعي الــذي عاشته املــرأة قبل اإلســام أقــل وطأة
وشدة على نفس املرأة وعلى حياتها وواقعها من الظلم الذي
يقع عليها يف األفكار املقنعة بثوب اإلسالم  .وبالفعل فإن
القوانني اجلزرية املتشبعة بالنفحات الدينية املسلطة
على رقاب املرأة يف جميع مناحي احلياة الزوجية  ،املهنية
 ،السياسية بل وحتى الدينية نفسها جتعل املرأة بعيدة
كل البعد عن اإلحساس بإنسانيتها وعــن فــرص التمتع
مبجموعة من احلقوق املدنية والسياسية الكفيلة بجعلها

فعال نصف املجتمع.

أما بالنسبة للمنظور النسواني البورجوازي  ،فتعود
بداية تشكله ملطلع الثالثينات مع أولى األحزاب الوطنية
يف خضم بــدايــة الــصــراع السياسي مــع املستعمر  .لقد
التفتت القوى الوطنية إلى دور النساء احملــوري يف نشر

واجلمعيات التي تكون نتيجتها االلتفاف والتحايل على
القضايا املصيرية للشعب بأكمله .إن األجدر هو النضال
من أجل حتقيق سمو االتفاقيات الدولية على القوانني
الوطنية يف كل ما يرتبط باحلقوق واحلريات  .احلقوق
واملــكــاســب تنتزع بالنضال وعــبــر معانقة هــمــوم الشعب
املتمثلة يف استمرار كل عوامل التهميش والتفقير واألمية
والعطالة التي يكتوي بنارها عموم املواطنني/ت والتي
تكون تداعياتها على وضعية النساء أشد وطأة وعلى كافة

املستويات .

وميثل القطاع النسائي للنهج الدميقراطي النموذج
الــرائــد يف بالدنا لهذا املنظور ذلــك أنــه سائر يف طريق
التجدر وسط حراكات جميع شرائح املجتمع عبر النضال
والتآزر والتضامن مع كافة العاملني/ت والكادحني/ت يف
مــواجــهــة االس ــت ــب ــداد املــخــزنــي وجــشــع الــرأســمــالــيــة .
يــقــول مــاركــس يف ه ــذا اإلطـــار" :مـــن املستحيل حــدوث
حتـــوالت اجتماعية كــبــيــرة بـــدون حــركــة نسائية  ،إذ

وأما المنظور
الماركسي لقضية تحرر
المرأة المغربية فهو
ينطلق من مبدأ العمل
والمساهمة في تحرر
المجتمع ككل من مختلف
القيود التي تحول دون
تمتع جميع المواطنات
والمواطنين بكافة
الحقوق االجتماعية ،
االقتصادية  ،السياسية
والثقافية

بــدون النساء ال ميكن أن تكون هناك حركة جماهيرية
حقيقية" ويضيف "ال حترر للمجتمع بدون حترير املرأة
 ،وال حترر للمرأة بدون حترر املجتمع" .احلركة النسائية
بذلك هي حركة شاملة وجامعة لهموم وتطلعات عموم
الشعب ويف طليعته الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ت
 .عدالة قضية املــرأة املغربية هي يف صلب عدالة قضايا
كافة الشعب املغربي التواق للحرية  ،للكرامة وللعدالة
االجتماعية  ،وقوتها تكمن أيضا يف مواقفها الداعمة

ملختلف القضايا اإلنسانية العادلة يف مختلف بقاع العالم.
واخلالصة هو أن عمل كل حركة نسائية تــروم انتزاع
حــقــوق املـــرأة خـــارج الــنــضــال الشعبي اجلماهيري ضد
اإلمبريالية والصهيونية والرجعية ســواء على املستوى

الوطني أو أألممي سيكون مجرد عمل محدود وبأفق ضيق.
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خصوصية واقع املرأة السودانية (مقتطف)
الحزب الشيوعي السوداين-مكتب التثقيف

بنظرة عامة لتطور املرأة السودانية ،نالحظ اآلتي:

 السودان كغيره من اقطار العالم مر بالفترات التاريخيةنفسها التي بدأت بالعصور احلجرية  ،كما أوضحت احلفريات
التي قام بها علماء اآلثار  ،وبالتالي عرف املجتمعات املشاعية
البدائية التي كانت تقوم علي الصيد والتقاط الثمار ،وكان
التقسيم االجتماعي للعمل  ،كما اوضــحــت جتــارب معظم
الشعوب يقوم علي اآلتي:

 الرجال ينصرفون الي الصيد أو القنص .والنساء ينصرفنالي التقاط الثمار واحليوانات الصغيرة غير املؤذية  ،اضافة
لألعمال املنزلية وتربية االطفال وصناعة الفخار واالوانــي
املنزلية وصناعة النسيج أو املــابــس مــن الــصــوف أو جلود
احليوانات

.

وباكتشاف الزراعة وتربية احليوانات يف حضارة املجموعة
(أ)(،ج) ،ظهرت احلضارة وعرفت القبائل السودانية القدمية
ظاهرة تقديس األم  ،كما عرفت نظام األمومة الذي عرفته
شعوب أخري وأديان كانت قائمة علي عبادة اآلهات اخلصب
 ،وهــو نظام ارتبط بالدور الــذي لعبته النساء يف اكتشاف
الزراعة

.

وكانت البنية االجتماعية يف املجتمعات البدائية تقوم علي
امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج ،ولم تعرف الفوارق الطبقية
والفوارق بني الرجال والنساء ،ولم تعرف الدولة وال اجليش

.

كــانــت مملكة كــرمــة عــامــة فــارقــة يف تــطــور احلــضــارة
السودانية ،فقد قامت أول دولــة سودانية ،ونشأ جهاز دولة
يتكون من  :الكهنة ،املوظفني ،السياسيني ،وظهر أول انقسام
طبقي يتلخص يف طبقة احلكام والكهنة واملوظفني واملالك،
وطبقة اصحاب احلرف  ،املزارعني ،الرقيق

.

وبظهور مملكة كرمة بدأت تنحسر أو تتقلص امللكية املشاعية
لألرض التي كانت سائدة يف حضارتي املجموعة(أ)(،ج) ،ومنذ
تلك اللحظة بدأت تظهر عدم املساواة بني الرجال والنساء
 ،وبــدأ الرجل يتفوق علي املــرأة من زاويــة التفاوت يف ملكية
القطعان وملكية احملصول  ،وأصبح دور املــرأة يقل تدريجيا
يف النشاط االقتصادي يف املجتمع  ،واستمر هــذا االجتــاه
يتعمق مع تطور الدولة واالنقسام الطبقي يف حضارات نبته
ومروى والنوبة املسيحية واملمالك اإلسالمية(الفوجن ،دارفور،
املسبعات ،تقلى)..حتي يومنا هذا من تاريخنا احلديث

.

كما عرفت املــرأة العادات الثقافية الضارة منذ السودان
القدمي ،مثل :اخلفاض الفرعوني ،الشلوخ ....،الخ

.

كما كان للمرأة دور هام يف احلياة االجتماعية والدينية
والسياسية واحلربية منذ مملكة مروى(الكنداكه) ،ويف املراحل
التاريخية املختلفة

.

ويف مجتمعات الــرق مثل السلطنة الزرقاء  ،عرفت املرأة
نوعني مــن االضــطــهــاد :اضطهادها كعاملة ،واجــبــارهــا علي
املضاجعة القسرية

.

كما تطور زي املرأة يف تلك الفترة من الرحط لغير املتزوجني
الي الثوب الذي ترجع جذوره الي تلك الفترة  ،والذي نبع من
البيئة السودانية  .هذا اضافة الي ظهور مؤسسة البغاء التي
اشــار اليها اجنلز يف مؤلفه( أصل العائلة ،)...والتي ترتبط
بخروج املرأة من اإلنتاج املادي  ،وكان معظم جتار الرقيق يف تلك
الفترة يقومون بتأجير اجلواري للبغاء

.

كما شهدت تلك الفترة التحول لنظام االبوة .

كما كانت املرأة يف سلطنة دارفور وما زالت حتي اآلن تلعب
دورا هاما يف النشاط االقتصادي واالجتماعي والديني

.

ويف فترة احلكم التركي ارتبط السودان بالنظام الرأسمالي
العاملي من خالل تصدير العاج والصمغ  ،وبدأ يظهر التعليم
املدني احلديث والقضاء املــدنــي ،كما شهدت البالد دخول
خدمات التلغراف وادخال البواخر النيلية .وكان لهذه االوضاع
اجلــديــدة انعكاسها علي تــطــور املـــرأة ،فقد شــهــدت الفتاة

السودانية بذور التعليم احلديث من خالل مدارس االرساليات
التي فتحها املطران كمبوني للبنني والبنات  ،اضافة الي تعليم
فن الطبخ واخلياطة والتطريز

.

كما ظهر يف هــذه الفترة نظام احلــرمي (احلــجــاب) الذي
كان سائدا يف الدولة العثمانية والبالد التي كانت تتبع لها ،
والذي كان يرى يف املرأة اداة ملتعة الرجل وراحته اجلسمانية
واداة حلفظ النسل(حاجة كــاشــف :احلــركــة النسائية يف

صارعت المرأة
ضد النفوذ السلفي
لتجريد المرأة من
مكاسبها التاريخية
مثل محاولة فرض
الحجاب عليها
والعودة بها لعصر
الحريم ..الخ

السودان1984،م).

كما استمرت الــعــادات السابقة( اخلــفــاض ،الـــزآر ،غالء
املهور ...،الــخ) .كما انتشرت بيوت الدعارة والبغاء التي كان
يديرها بعض التجار والذين كانوا يحققون ارباحا كثيرة
منها ويتهربون من تسديد الضرائب ،كما أشار سالطني باشا
يف مؤلفه :السيف والنار يف السودان .ويف هذه الفترة مت ضم
اجلنوب ( املديريات اجلنوبية) الي السودان ،والتي كان بها
عادات واعراف واحوال شخصية تختلف عن احوال املسلمني
واملسيحيني .كما عــرف اجلــنــوب تــعــدد الــزوجــات (بــدون
حتديد) ،مع التفاوت يف نظم العائلة ،والتقسيم االجتماعي
للعمل بني الرجال والنساء والدور الكبير الذي تقوم به املرأة
يف العمليات الزراعية واالعمال املنزلية وقطع الغابات واعداد
الطعام ورعاية االطفال .
ويف جبال النوبا كان للمرأة دور كبير يف التقسيم االجتماعي
للعمل :النسيج ،الــزراعــة ،كما تــشــارك يف العمل التعاوني
(النفير) سواء بإعداد الطعام أو صنع املريسة أو باملشاركة
يف العمليات الزراعية يف تنظيف األرض وعمليات البذور
واحلصاد ...الخ .وكذلك احلال يف منطقة االنقسنا.
فترة املهدية :جاءت فترة املهدية التي اصدرت قوانني منع
خروج املرأة للشارع(حجر النساء) ،حجاب النساء ،جلد النساء
الالئي يخرجن كاشفات الرؤوس .كما اصدرت قوانني  .لتخفيض
نفقات األعراس  ،كما مت منع الرقص واحلفالت والغناء...،الخ،
ولكن املهدية فشلت يف حجر النساء  ،فقد خرجت املرأة للنشاط
التجاري  ،فاملرأة اصال كانت عاملة يف :الزراعة ،التجارة ،بناء
املساكن ،الغزل والنسيج ،وكانت الضرورات االقتصادية تفرض
علي املرأة خروج املرأة للعمل ،وقام اخلليفة عبد اهلل بتنظيم
مكان للنساء يف سوق ام درمان ،واملدن األخرى .كما لعبت املرأة
دورا هاما يف الثورة املهدية

.

فترة احلكم االجنــلــيــزي -املــصــري :ثــم بعد ذلــك جــاءت
فترة احلكم الثنائي التي متيزت بظهور حركة تعليم املرأة
(احلديث)  ،وخروج املرأة للعمل يف النظام احلديث(يف البداية:
مجال التعليم والصحة ،ثم اتسعت مجاالت عمل املرأة فيما
بعد) .كما ظهرت التنظيمات النسائية (االحتــاد النسائي

عام 1952م) .ساهمت املرأة يف االحزاب السياسية والنقابات.
طــرح االحت ــاد النسائي يف أول برنامج لــه :حقوق امل ــرأة يف
التعليم والتثقيف ومحاربة اخلرافة و العادات الضارة واملطالبة
باحلقوق السياسية واالجــر املتساوي للعمل املتساوي(كان
مرتب املــرأة يساوى اربعة اخماس مرتب الرجل) ،واالهتمام
بالطفل .كما جنح االحتاد النسائي يف عام 1954م ،يف احلصول
علي حق النساء يف التصويت للبرملان وشاركت يف انتخابات
1954م ،خريجات الثانوي واجلامعة واملعاهد .كما طرح االحتاد
النسائي ضــرورة اخذ رأى الفتاة يف الــزواج ،وصــدرت صحيفة
صــوت املــرأة لسان حــال االحتــاد النسائي التي كانت حتارب
العادات الضارة مثل :اخلفاض الفرعوني واملشاط ولبس مالبس
احلــداد وغــاء املــهــور...،الــخ .كما شــارك االحتــاد النسائي يف
مقاومة قانون النشاط الهدام ومصادرة احلقوق الدميقراطية
عام 1953م .اسهم االحتاد النسائي يف انشاء عدد من املدارس
األولية للبنات ومدارس أوسطى وقامت فروعه يف مدن السودان
املختلفة  .كما تقدمت املرأة يف احلياة االجتماعية وساهمت يف
النشاط الثقايف والفني واألدبي

.

بعد االستقالل :شاركت املرأة يف ثورة اكتوبر 1964م ،كما
انتزعت املرأة حق االنتخاب الذي قررته أول وزارة بعد الثورة
وفــازت فاطمة احمد ابراهيم كــأول امــرأة سودانية تدخل
البرملان يف دوائر اخلريجني .ويف عام 1965م ،مت تشكيل جلنة
ملراجعة اجور ومرتبات العمال واملوظفني  ،ما يهمنا هنا  ،أن تلك
اللجنة أوصت بتطبيق مبدأ األجر املتساوي للعمل املتساوي
للرجل واملرأة علي حد سواء( طبق يف مجاالت الطب والتمريض
والتدريس) ،ولم يطبق يف جميع الوظائف اال يف عام 1972م،
واستمر الوضع حتي اشتراك املرأة يف القوات النظامية والسلك
القضائي والدبلوماسي والتوسع يف التعليم العالي(االحفاد،
اجلامعة االسالمية..،الخ) .ارتفاع عدد الطالبات يف اجلامعات
(علي سبيل املثال كانت نسبة الطالبات يف اجلامعات عام
2000م  ،)48%ويف بعض الكليات مثل الطب والهندسة جامعة
اخلرطوم بلغت النسبة .65%ارتفعت مساهمة املرأة يف النشاط
السياسي والثقايف والفني واملسرحي والدبي والرياضي .قاومت
املرأة االنظمة الديكتاتورية(عبود ،منيري ،االنقاذ) ،وتعرضت
للقمع واالعتقال والتعذيب والفصل التعسفي من العمل،
والهجرة للخارج

.

كما شهدت تلك الفترة اهتماما عامليا بقضية املرأة( املواثيق
الدولية)مثل :األجر املتساوي ،التمييز يف التعليم ،احلقوق
السياسية ملرأة ،سيداو1979م ،مؤمتر بكني ،سيداو االختياري
1999م

.

صارعت املرأة ضد النفوذ السلفي لتجريد املرأة من مكاسبها
التاريخية مثل محاولة فــرض احلجاب عليها والــعــودة بها
لعصر احلرمي .. ،الخ).كما عانت من مشاكل احلروب والنزوح
واالغتصاب والسيما يف حرب دارفور ،اضافة ملعاناتها يف املهن
الهامشية( الشاى ،االطعمة..الخ)من املطاردة والقمع .كما عانت
النساء من التجنيد االجباري ال بناءهن  .اضافة للقهر واجللد.
كما صدر قانون االحوال الشخصية لعام 1991م لتكريس اوضاع
التخلف للمرأة .ولكن رغم قهر اإلنقاذ اال أن املرأة شقت طريقها
يف مختلف امليادين .كما دفعت ظروف احلرب والفقر والتشريد
بأكثير من النساء للعمل ،كما كثرت حاالت الطالق لإلعصار ،
واتسعت ظاهرة سجن النساء والوالدة داخل السجون(اطفال
مواليد السجون).كما اتسعت اعداد املراكز ومنظمات املجتمع
املدني التي سلطت االضــواء املختلفة علي قضايا املــرأة من
زوايا مختلفة وتعددت اشكال تنظيمات املرأة وكانت احلصيلة
اهتمام واسع ومتنوع بقضية املرأة وهذا يشكل معلما بارزا يف
مسيرة املرأة السودانية

.

ويؤكد واقع وخصوصية تطور املرأة السودانية أن الصراع
والثقايف مــازال شاقا ،ألنــه من الصعب تغيير تقاليد وثقل
التكوينات االجتماعية التي تكونت ألالف السنني بني يوم
وليلة ،وكما يقول ماركس ( :ان تقاليد كل االجيال امليته تجمث
مثل كابوس عىل دماغ االحياء) ...

الدولية

حصيلة سنة من التدابري الصحية
ملواجهة كورونا19 -

بعد سنة من املعاناة جــراء جائحة كورنا ،تتهيأ الدول
اليوم لبدء تطعيم شعوبها باللقاحات املضادة للفيروس.
املقال لن يناقش اللقاح لكن سيتوقف عند إجراءات سابقة
له تبنتها الــدول ملواجهة الكوفيد بهدف احلــد من فتكه
وانتشاره

( )OMSوممولها الرئيسي ( )Bill Gatesإلى جانب كبريات
املختبرات الصيدالنية والشركات الرقمية الكبرى ،والكل
مسنود باملؤسسات اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي.
فاألزمة الصحية التي فجرتها جائحة كورونا بداية 2020
متيزت بغياب احلوار العمومي و بتسلط الرقابة و نبذ غير
عادي للرأي املخالف وللمواجهة العمومية بني الرأي و الرأي
األخــر .لقد اتضح أن اخلطاب الرسمي ال يحتمل أي رأي
مناقض ،وكل شخص يتجرأ على إبداء وجهة نظر مخالفة

وعدد الوفيات تعرف انخفاضا يف األسابيع األخيرة ،فعدد
االختبارات االيجابية أو احلاالت املؤكدة تقلصت من 772
 741حالة يف اليوم ،ما قبل  12يناير  ،2021إلى 358 882
يوميا ،بعد منتصف فــرايــر .2021هــذا االنخفاض تــزداد
وتيرته و ال ميكن إرجاعه آلثار التطعيم باللقاح الن التقلص
يهم كل القارات و كل الدول ،التي ابتدأت التطعيم باللقاح
وغيرها .كما أن هذا االنخفاض لوحظ حتى قبل الشروع يف
التلقيح و بكل البلدان مبا فيها تلك التي لم تطبق احلجر
الصحي .أما بخصوص احلاالت احلرجة ،فعددها هو األخر
انخفض بحيث سجلت  115 000حالة يف األسبوع الثالث من
يناير من السنة احلالية ،و يف  21فبراير  2021تقلص العدد
ليصل  94 561فقط .أما الوفيات فقد قدر عددها ب 392
 14إلى حدود  26يناير  ،2021كمعدل يومي خالل سبعة
أسابيع ،ثم تدحرج هذا العدد إلى  9789يف اليوم يف 19
فبراير .أما بخصوص مجمل الوفيات خالل ،2020فبفرنسا
مثال ،كبلد سجل به أعلى عدد من الوفيات بأوروبا ،فقد
بينت دراســات إحصائية للمعهد الوطني) ( l’INSEEأنه
ما بني  1962إىل أواخـــر ،2020فقد سجل متوسط العمر
لذا املسنني حتسن ملحوظا .كل هذه املالحظات تبني انه
ليس هنالك أي مبرر للهستريا التي متت إثارتها بخصوص
اجلائحة و ال لزوم ألزمة اخلوف و الفواجع من كل األصناف
التي ترتبت عنها

بخصوص كورونا واألزمة الصحية عموما ،يتهم بالتحامل
والتآمر .والغريب هو أن الصحفيني الذي ينتظر منهم أن
يكونوا السباقني لفتح حوار عمومي و حر بخصوص هذه
األزمـــة ،حتــول غالبيتهم إلــى "شــرطــة" الــرأي تــراقــب كل
مخالف للخطاب الرسمي و تقوم مبهاجمته ومحاصرته.
و بخصوص هــذه املهمة اجلديدة لبعض املشتغلني بحلق
اإلعالم فقد سبق ل "نعوم تشو مسكي" و "ادوارد هرمان" أن
أوضحا يف كتاب ( ).. Manu factoring consentكيف أن
وسائل اإلعالم الرسمية ،من إذاعة وتلفزيون وجرائد ،يتم
توظيفها من طرف النخبة السياسية واالقتصادية ويقدم
لها الدعم املالي قصد الدعاية لوجهة نظر احلاكمني.
فاإلعالم يف غالبيته خاضع لنفوذ املراكز االقتصادية و
السياسية لذلك فهو يروج ألرائها

.

وجب التذكير بداية ببعض األخبار السارة ومنها ما راج
مؤخرا بوسائل اإلعالم على أن انتشار الوباء قد تراجع بشكل
ملحوظ على مستوى العالم .فقد بدأت احلاالت احلرجة
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متذبذبة ومتضاربة بحيث يتم اعتماد احلجر الصحي
الصارم تــارة ليتم إقــرار الــطــوارئ الصحية فيما بعد ،ثم
التراجع عنها الحقا واالكتفاء باحلجر الصحي احمللي ،و كلها
اجرءات تتم من دون االرتكاز إلى جمع املعطيات و حتليلها
بل يتم تبنيها اعتمادا على التقليد أو لعدد األسرة املتوفرة
باملستشفيات العمومية و قدرة هذه األخيرة على استيعاب
مرضى كوفيد .بعد احلجر الصحي األول قامت احلكومات
بالترويج ملفاهيم جديدة من قبيل "العدوى" و "الفحص
االيجابي" فتم اعتبار كل الفحص االيجابي على أنه حالة
مرضية يف حني أن األمر ليس بالضرورة كذلك .هكذا شرعت
احلكومات متطر مواطنيها بأرقام مهولة للمرضى و املتوفني
ما أثار الكثير من الرعب والفزع .الغريب من كل هذا هو أن
احلكومات ادعت أن اإلجراءات التي طبقتها ،من اإلجهاز على
احلريات و احلجر الصحي و منع التنقل و إغالق احلدود ،هي
التي حالت دون انتشار الوباء و هو أمر مجانب للصواب

.

.

ال جدال يف أن الفيروس فتاك ،يعرف حتوالت متتالية
وبــأن املــرض معد و ينتشر بسرعة .لكن من املؤكد كذلك
أن األزمــة الصحية لكوفيد 19 -تسببت يف ظــاهــرة غير
مسبوق بخصوص املــراقــبــة والتحكم يف املعلومة وعلى
املستوى العاملي .ووراء هــذه الظاهرة فاعلون كبار منهم
احلكومات الليبرالية الغربية ،منظمة الصحة العاملية

.

جتــدر اإلشـــارة يف هــذا اإلط ــار إلــى أن منظمة الصحة
العاملية بــدلــت كــل جهدها للتحكم يف الــتــواصــل و نشر
املعلومة املتعلقة "باجلائحة" .فمنذ أن قامت بتصنيف
كوفيد -19ب"حالة الطوارئ الصحية العمومية العاملية"،
بــادر مديرها مبد العموم "بالتعليمات" املطلوب إتباعها
اجتاه الوباء .لهذا الغرض قام باعتماد إستراتيجية مكنته
من إبرام اتفاق مع ( )Googleيتم مبوجبها تقدمي معلومات
 OMSعن الفيروس و اجلائحة قبل أي معلومة أخرى ،كما
استفادت املنظمة من دعم وسائط Face bookو Twiter
و  Instagramوغيرها .وهــذه الوسائط ليست الوحيدة
املكلفة بفرز املعلومة وتصنيفها قبل تسويقها ،بل هنالك
أيضا امللياردير  Billes Gatesاملمول لعدد من وسائل اإلعالم
والداعم يف نفس الوقت ملنظمة الصحة العاملية

.

أما بخصوص التدابير املعتمد لتدبير األزمة الصحية
من طرف غالبية الــدول فهي متشابهة كثيرا ،واملثير أنها

األكيد اليوم هو أن "التدابير الصحية" التي اعتمدتها
األنظمة الرأسمالية ملواجهة األزمة الصحية ترتبت عنها
عواقب وخيمة أدت لتفاقم األزمــة االقتصادية التي لم
يتعافى منها بعد النظام الرأسمالي العاملي .كانت السبب يف
إفالس عدد من القطاعات اإلنتاجية خاصة قطاع السياحة
والنقل و املــقــاوالت الصغرى و جــزء كبير من املتوسطة و
القطاع احلــريف و غــيــره ،كما ترتب عنها تسريح العمال
باملاليني و تضخم مهول للعطالة والهشاشة .تضرر كذلك
املرفق العمومي وأساسا الصحة والتعليم جراء السياسات
النيوليبرالية املطبقة منذ عقود ،فازدادت اوضعها تعقيدا
يف ظل األزمة الصحية .وإذا كان هذا هو الوضع االجتماعي
و االقتصادي بالدول املتقدمة فان احلالة جد مأسوية بدول
اجلنوب .لقد إنضاف مرض كورونا و شح اإلمكانيات والهلع
املترتب عن انتشار الوباء ،على املشاكل البنيوية القائمة
ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق يف العطالة وانتشار العنف
خاصة ضد النساء وارتفاع حاالت الطالق ،و من املرتقب أن
تشهد سنة  2021ارتفاعا يف االنتفاضات و الغليان الشعبي

.

بصدد حصيلة تدبير األزمــة الصحية البــد من إدراج
األضــرار النفسية ،خاصة وسط الشباب الذي فقد الشغل
أو عجز عن احلصول عليه ،نظرا لظروف األزمــة ،ما دفع
بالعديد منهم لالنتحار .هذه الظاهرة عنى منها الطالب
أيضا نظرا لظروفهم الدراسية واملعيشية وأصحاب املهن
احلرة الذين تسببت التدابير املجحفة يف إفالسهم .فقد
دفــعــت منظمة الصحة العاملية الـــدول لتطبيق احلجر
الصحي بدعوى انــه إجــراء ناجع ،يف حني أن العديد من
احملللني يرون أن التدابير املعتمدة للوقاية من اجلائحة هي
أمور مت الترتيب لها عبر منتدى دافوس بهدف التغطية على
أزمــة اقتصادية عميقة بهدف تفادي ما ميكن أن يترتب
عنها من اضطرابات اجتماعية .لذلك متت دعوة اجلميع
للدخول يف احلــجــر و مت إمــطــارهــم بشكل يــومــي بــأرقــام
مبالغ فيها للمرضى و الوفيات من كورونا بهدف ترهيبهم و
إرغامهم على االنصياع ملا ميلى عليهم من تعليمات .و تبقى
الغاية هي إعادة هيكلة االقتصاد الرأسمالي العاملي و فسح
املجال للبطرونا لتمرر إجراءاتها التقشفية التي سمتها
"باإلصالحات" و هي ما فتئت تلوح بها منذ عقود ،وسيترتب
عن هذا إنهاك للبورجوازية املتوسطة والقضاء على نسيج
جتاري سمي "بالغير أساسي"

.
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املرأة املناضلة

املرأة القروية والثامن من مارس
يــصــادف الثامن مــن مــارس الــيــوم العاملي للمرأة وهو
عطلة وطنية تعكى للنساء يف العديد من البلدان حيث
يقام هذا اليوم تكرميا إلجنازاتها وتعزيزا حلقوقها يف جل
املجاالت .هذا اليوم األممي له مميزات ليست كاألعياد
األخرى التي حتمل مضمونا عاطفيا بداخلها كعيد األم
وعيد احلب ,امليزة األساسية لهذا اليوم هي تبني األمم
املتحدة ليوم عاملي خاص بالنساء جاء نتيجة لنضاالت
احلــركــات النسائية املــوازيــة للتنظيمات السياسية
الشيوعية خاصة احلزبية منها ,حيث أن االحتفال األول
بهذا اليوم كان بباريس سنة  1945من طرف احتاد النساء
الدميوقراطي العاملي وهو جتمع لعدد كبير من املنظمات
النسائية عبر العالم .وهو اعتراف بدور املرأة يف املجتمع
وتقديرا إلجنازاتها الرياضية واالجتماعية والثقافية
واالقتصادية والسياسية .
ومع توالي السنوات يزداد االهتمام ب  08مارس من كل
سنة من قبل الهيئات احلكومية عبر العالم اعترافا منها
بالدور الفعال الذي تقوم به النساء يف املجتمع.
ويف مجتمعنا املغربي هناك نساء عبر التاريخ قدمن
حياتهن فداء لقضايا مجتمعية .من منا ال يعرف الشهيدة
(سعيدة ملنبهي) الشاعرة والناشطة املاركسية والتي رغم
تعرضها ألقصى أنواع التعذيب داخل املعتقل ظلت مؤمنة
مببادئها وقناعاتها مدافعة على حقوق السجينات ,وبعد
استشهادها ظلت أيقونة للتضحية والصمود بالنسبة
للشباب والطلبة.
فإلى جانب النساء املناضالت واملدافعات عن حرية
املــرأة وحقوقها اللواتي قدمن الكثير للمجتمع هناك
نساء مناضالت مــن نــوع أخــر يناضلن داخــل بيوتهن يف
صمت من أجل حياة أفضل لهن وألبنائهن ,نساء منسيات
ال نتذكرهن إال يف املــنــاســبــات أو ونــحــن نكتب خطبة
عصماء جافة نلقيها يف منبر أعالمي أو داخــل قاعات
مكيفة وعلى طاوالت اجتماعات فاخرة ,هن نساء قرويات
ال يعرفن من  8مــارس ســوى أنــه يــوم شــاق كباقي أيامهن
املليئة مبتاعب احلياة اليومية فهي تعتبر عاملة بال أجر
وال حقوق تشتغل يف عدة وظائف وأدوار طيلة اليوم فهي
ربة بيت تعد الطعام وتنظف املنزل وتربي األبناء وتسهر
على نظام البيت وكذلك تساعد الرجل يف العمل خارج
البيت تزرع األرض وتسقيها وجتني احملاصيل وتغسل ها
وترتبها استعدادا إلرسالها الى السوق األسبوعي لبيعها,
كما ترعى املاشية وجتلب املاء ...
وهناك أخريات إضافة إلــى األعمال املنزلية يعملن
يف مهن أخــرى لتحسني ظروفهن املعيشية واملساهمة يف

مصاريف البيت كصناعة اخلبز وبيعه ,ومنهن من يشتغلن
يف املناجم –كنساء بلدتي الصغيرة بني جتيت -حيث
يقمن بتنقية معدن الرصاص من الشوائب وبأجور زهيدة
باملقارنة مع قساوة العمل .هذا بالنسبة لفئة عمرية
معينة أي لها أطفال ال ميكنها تركهم والتنقل الى املدينة
,أمــا فتيات القرية فالبعض منهن يختار الهجرة إلى
املدينة والهروب من قساوة الظروف لالشتغال يف املعامل
واملــصــانــع أو يف البيوت حيث يتعرضن إلــى أبــشــع أنــواع
االستغالل من أربــاب العمل حتى اللواتي يحملن منهن
شواهد عليا ال تشفع لهن تلك الشهادة يف حفظ كرامتها
اإلنسانية ,كما شاهدنا جميعا يف فاجعة معمل طنجة
فتيات يف عمر الزهور عدن الى ذويهن داخل توابيت.
تلعب املرأة القروية دورا هاما يف التنمية احمللية رغم
العراقيل والتهميش الــتــي تعاني منه فهي تساهم يف
املدخول األســري ,كما أن املسؤولية امللقاة على عاتقها
تطال احلــفــاظ على ت ــوازن احلــيــاة األســريــة واملساعدة
يف اإلنتاج الفالحي باإلضافة الى احلفاظ على الهوية
الثقافية ,لكن لألسف رغم كل متاعبها هي قوة مستغلة
ال تنال االعتبار أو التعويض.
معاناة املرأة القروية تبدأ منذ طفولتها حيص الفقر
والتهميش وغياب البنية التحتية حتى تتمكن من ولوج
املدرسة وبتالي حرمانها من حقها يف التمدرس وغيرها من
احلقوق البسيطة مما يجعلها عرضة للزواج املبكر الذي
نعرف جميعا ما ينتج عنه مــن مشاكل ومعاناة صحية
ونفسية ,ناهيك عن الزواج بالفاحتة وما يحمله من هدر
للحقوق والكرامة .
ونحن نستحضر العيد األممــي  8مــارس والــذي يكرم
ويعترف مبجهودات النساء يف عدة مجاالت والذي تتباها
النساء املثقفات واملتعلمات واملناضالت يف التباهي بتلقي
التهاني وباقات الــورود واالحتفال بهن يف أرقــى األماكن
,النساء القرويات والكادحات يف احلقول والبيوت و املصانع
وأعالي اجلبال املناضالت مع قساوة الظروف الطبيعية يف
األماكن التي تغطيها الثلوج ويبقني منعزالت عن العالم
ورمبا مينت وهن محمالت على ظهور البغال للوصول الى
وسائل نقل تقلهن الى املركز الصحي-نساء املشيل.-
ال يردن جوائز وال ورود حمراء وال االحتفال يف أرقى
الفنادق بل االعتراف بهن ككيان منتج له حقوق يردن
استقرار مالي واقتصادي يــردن االعتراف مبجهوداتهن
اليومية داخل قراهن وبلداتهن ,يردن أبسط والوسائل
للعيش الكرمي أن يعرف املجتمع معاناتهن مع حرمانهن
يف أراضيهن املسلوبة معاناتهن مع بعد املراكز الصحية
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والطرق القروية الغير معبدة وبعد املدرسة وفرعياتها
يردن حقهن يف امتالك األراضي الساللية وأن يستثمرن
فيها ويجنني ثمارها لتحسني وضعهن االقتصادي ,يردن
االستقرار يف قراهن وبلداتهن دون احلاجة الى التنقل
للمدينة لتستغل يف مصانعها ومعاملها يف ظروف حتط من
قيمتهن ,
أن يكون لهن احلق يف الكشف املبكر عن السرطان اسوتا
برفيقاتهن يف املدينة وان يتوفرن على مركز لعالجه يف
بلدتهن دون احلاجة الى التنقل ملستشفيات املدن واملعاناة
التي تلي حصص العالج...
أن تعيش داخل مجتمع يحميها ويعترف بها ككيان له
حقوق وليس كصوت انتخابي يستغل يف فترة االنتخابات
وينسى أو كعدد نقوم بإحصائه لتقدميه للمنظمات
الدولية لكسب اإلعانات على حسابه .ان تكون لها تغطية
صحية متكنها من االستشفاء املجاني .
النساء القرويات قوة اقتصادية فاعلة بدون شهادة
أو ديبلوم فهو عمل روتيني ديناميكي تــقــوم بــه منذ
نعومة أظافرها من حقهن أن يكون لهن نصيب يف املشاريع
احلكومية واجلهوية واحمللية أن يكون لها احلق يف املشاركة
السياسية ...
رفيقتياألممية هــؤالءالــنــســاء لــســن يف حــاجــة إلــى
البهرجة اإلعالمية وال أن تتكلمي باسمهن يف احملافل
الدولية وفيمحاضرات داخل قاعات مكيفة يف العاصمة
الرباط ال تعتبريها سلعة تستهلك يف حلظة احتفالية
فقط .هي يف حاجة الى االعتراف مبجهوداتها يف مجالها
الـــذي ال تــعــرف غــيــره تــريــد منكي الــنــزول الــى عاملها
لتأطيرها وتكوينها لتحسني وضعها االجتماعي وتكون
عنصرا فاعال داخل املجتمع الذي تدافعني عن حقوقه.
يكفي أن األمم املــتــحــدة خصصت يــوم  15أكتوبر
لالحتفال بها واستحضار األوضاع التي تعيشها ومعاناتها
والــدعــوة الــى تكريس اجلــهــود إلنصافها ومتكينها من
الولوج للعدالة والتعليم والصحة والرعاية االجتماعية
,وحتسيس احلكومات والشعوب بالدور الذي تلعبه .كما
تعتبرهن األمم املتحدة قوة عظيمة ميكن أن تدفع بعجلة
التقدم العاملي.
ومبناسبة الــيــوم عــاملــي لــلــمــرأة كــل احلــب واالحــتــرام
والتقدير للمرأة املغربية عامة...ومني باقة ورد لكل
النساء الــقــرويــات ونــســاء بلدتي الصغيرة املنجميات
والفالحات...

تمتة مقال املرأة يف االشرتاكية
فقط،دون توقف ليل نهار؟
أيتها الرفيقات ،أيتها النساء العامالت! إن رفاقنا الرجال
يكدحون معنا ،مصيرهم و مصيرنا واحد....
أيتها النساء العامالت  :ليس هناك من طريق آخر أمامنا.
إن مصالح العمال و العامالت متشابهة ،إنها نفس املصالح.
فقط يف خضم نضال موحد إلــى جانب العمال الرجال،
فقط من خالل االلتحاق باملنظمات العمالية" ....مقتطف
من املنشور الذي وزعه البالشفة يف كييف يف  8مارس 1915
،لتحريض النساء العامالت ضد اإلستغالل الرأسمالي،
وحثهن على العمل املنظم داخل احلزب و النقابة

.

إنه من العالمات و الدالئل الفارقة يف التاريخ احلديث
على أهمية نزول املرأة العاملة لالحتجاج من أجل التغيير،

أن ثورة فبراير و التي انطلقت إبان النهوض الثوري ما بني
 ،1914 - 1912مبظاهرات حاشدة بوجود نسائي متميز
ضد احلرب وارتفاع كلفة املعيشة

.

ب -تعاريف و مقارانت.
استخدمت "الــنــســويــة االشــتــراكــيــة" بشكل متزايد
خالل سبعينات القرن املاضي لوصف منهج نظري و عملي
مختلط لتحقيق مساواة املرأة .وحللت النظرية النسوية
االشتراكية العالقة بني اضطهاد املرأة وغيرها من اضطهاد
يف املجتمع مثل العنصرية والتمييز والظلم االقتصادي.
لقد ناضل االشتراكيون لعقود من الزمن خللق مجتمع أكثر
مساواة ال يستغل الفقراء والضعفاء بنفس الطريقة التي
اتبعتها الرأسمالية.

 مثل احلركة املاركسية ،اعترفت احلركة النسويةاالشتراكية بالبنية القمعية للمجتمع الرأسمالي

.

 مثل احلركة النسوية الراديكالية ،اعترفت النسويةاالشتراكية باالضطهاد األساسي للنساء يف مجتمع األبية

.

 غــالــبــا قــورنــت الــنــســويــة االشــتــراكــيــة بالنسويةالثقافية ،لكنها مختلفة متاما على الرغم من وجود بعض
أوجــه التشابه .و تركز النسوية الثقافية على السمات
واإلجنازات الفريدة لنوع األنثى يف معارضة جنس الذكور.
لكن النسوية االشتراكية تعارض ذلك ،و هدفها هو العمل
مع الرجال لتحقيق مستوى متكافئ لكل من اجلنسني

.
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العدد 400 :
من  9إلى  15مارس 2021

شبيبة النهج الدميقراطي تدين القمع املسلط عىل النضاالت
واالحتجاجات العاملية والشعبية
" وفاءا لهشداء حركة  20فرباير املجيدة"
" شبيبة مناضلة ضد البطالة والهشاشة ومن
أجل التصدي للهجوم املخزين عن طريق بناء حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني/ات"
عقدت اللجة الوطنية لشبيبة النهج الدميقراطي
اجتماعها العادي يوم األحد  28فبراير  2021عن بعد
يف دورتها العادية التي حتمل اسم " وفاءا لشهداء حركة
 20فبراير املجيدة" وحتــت شعار " شبيبة مناضلة ضد
البطالة والهشاشة ومن أجل التصدي للهجوم املخزني
عن طريق بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني/
ات" ،وبعد تداولها يف املستجدات السياسية واالقتصادية
الــتــي يعيشها املــغــرب يف تفاعل مــع محيطه اإلقليمي
والعاملي سجلت مايلي:

يف املقابل تتصاعد نضاالت عمالية وشعبية رافضة
لــلــتــغــول املــخــزنــي و الــســيــاســات الــرجــعــيــة و يتصاعد
الــســخــط الــشــعــبــي مــنــذرا بــانــفــجــار وشــيــك (انــتــفــاضــة
شعبية بالفنيدق– نضاالت األســاتــذة املــفــروض عليهم
التعاقد – نضاالت العمال/ات طنجة – نضاالت عمال
أمــانــور– نــضــاالت العمال الــزراعــيــن بجهة ســوس ماسة
– احــتــجــاجــات املــعــطــلــن/ات_نــضــاالت عــمــال بــوجــو
ستروين بالقنيطرة).....معبرة عن سخطها على الوضع
االجتماعي و االقتصادي للمواطنني/ات والفقر املدقع

بطنجة ). .

.

تضامننا ودعــمــنــا املــطــلــق لالنتفاضة
•
الشعبية لساكنة الفنيدق ومطالبتنا اجلهات املسؤولة
بتوفير بــديــل اقــتــصــادي حقيقي للمنطقة"تطوان-
فنيد ق  -ما ر تيل  -مضيق "
إدانــتــنــا للقمع املسلط على النضاالت
•
واالحتجاجات العمالية والشعبية أخرها ذكــرى حركة

• عىل املستوى العاملي:

يتميز الوضع العاملي بفشل مدوي للنموذج الرأسمالي
املتوحش يف تدبير أزمته البنيوية ويف مواجهة الكوارث
واألزمــــات الــعــاملــيــة أبــرزهــا جــائــحــة كــورونــا ومخلفاتها
السلبية ،كما عرت اجلائحة الوجه احلقيقي للرأسمالية
املتوحشة التي ال تكرس سوى الهمجية والدمار واملوت
حــيــث كشفت بــاملــلــمــوس تعطشها لــأربــاح عــلــى حساب
أرواح شعوب العالم ضاربة عرض احلائط احلق يف احلياة
والصحة التي طاملا تغنت بهما

.

كما تبني توجهها الصريح والواضح لتسليع وخوصصة
الصحة والتعليم وكــافــة اخلــدمــات العمومية وتفقير
شــعــوب الــعــالــم ،ولــعــل األمـــر أصــبــح واضــحــا يف مسألة
اللقاح وتدبيره الــذي يعتبر ضربة ثانية فضحت زيف
شعاراتها الطنانة حول التضامن والتآزر ويتجلى هذا يف
االحتكارات التي متارسها املختبرات والشركات العاملية
الــكــبــرى لصالح الــرأســمــالــيــة والــتــي خلفت أول ضحايا
الشعوب املفقرة املتروكة ملصيرها ملواجهة اجلائحة واملوت
احملقق لشعوبها .كما زادت اجلائحة من تعميق الفوارق
االجتماعية مكرسة املزيد من الفقر والهشاشة والبطالة
يف صفوف الطبقات الشعبية

.

• عىل املستوى العريب واملغاريب:

يتصدر العنوان الرئيسي باملنطقة يف الفترة احلالية
"التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب" حيث طبعت
العديد من الدول كالبحرين واإلمارات والسودان واملغرب
مبباركة االمبريالية األمريكية

.

يف املقابل حتــاول الــقــوى املناضلة املــنــاصــرة للقضية
الــفــلــســطــيــنــيــة ملــلــمــة صــفــوفــهــا ملــقــاومــة هـــذا املسلسل
االنــحــداري رغــم الــضــعــف ال ــذي تعانيه جـــراء تبعات
الــثــورات املــضــادة املتعاظمة و تبعات اجلائحة و هيمنة
ا لقمع

.

• عىل املستوى الوطين:

يستمر النظام املخزني يف إحكام قبضته عبر تكريس
سياساته الالوطنية الالشعبية الالدميوقراطية مستغال
ظروف اجلائحة بامتياز ومستمرا يف قمع القوى املناضلة
واملــعــارضــة وكــافــة األصــــوات احلـــرة ك ــان اخــرهــا القمع
الرهيب املسلط على وقفات و األشكال نضالية املخلدة
حلركة  20فبراير املجيدة ,فيما ال تزال الطبقة العاملة
املغربية حتتل املرتبة األولــى يف تــأديــة ثمن اجلائحة
لصالح الرأسمال احمللي و األجنبي عن طريق التسريحات
اجلماعية و تشغيل العمال/ات يف ظروف ال إنسانية تفتقر
ألدنى الشروط واحلقوق الشغلية وصلت حلد إزهاق أرواح
العديد من العمال/ات مبعمل النسيج بطنجة

.

واجلوع الذي أصبح لصيقا بأغلب األسر املفقرة املغربية
يف غياب بديل حقيقي وال دعــم عن البطالة واألضــرار
والكوارث الطبيعية

.

كما يعمل النظام املخزني على قــدم و ســاق من أجل
تسريع وثيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني يف مجاالت
متعددة (السياحي – التربوي – الرياضي )....يف إطار
محاولته للمقايضة حول ملف الصحراء الغربية كما روج
لها مسخرا ترسانته اإلعالمية لتغطية خيانته للشعب
الفلسطيني ولدماء الشهداء والشهيدات الــذي سقطوا
وال يزالون من أجل قضيتهم العادلة و املشروعة

.

وانطالقا مما سبق فإن اللجنة الوطنية لشبيبة النهج
الدميقراطي تعلن للرأي العام الدولي والوطني ما يلي :
• تثميننا للتراكم والتقدم املهم الــذي حققه
النهج الدميقراطي يف مهمة بناء حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني/ات ،ونؤكد انخراطنا يف هذه املهمة

.

• إدانتنا القوية للسياسات الطبقية الالشعبية
الالوطنية التي يعمل النظام املخزني على متريرها على
حساب الشعب املغربي يف كافة املجاالت

.

• مطالبتنا بــإلــغــاء كــافــة الــقــوانــن الرجعية
واجلــائــرة والتراجعية ورفضنا للمشاريع التصفوية ملا
تبقى مــن حــقــوق ومكتسبات الشعب املــغــربــي واحلــق يف
الوظيفة العمومية والعمل القار والعمل النقابي و احلق
يف اإلضراب

.

• تضامننا مع الطبقة العاملة التي تعاني من
ويالت االستغالل و االشتغال يف ظروف ال إنسانية تفتقر
ألبسط احلقوق الشغلية املنصوص عليها مبدونة الشغل
على عالتها (عــمــال/ات مــراكــز الــنــداء و معمل النسيج

.
.

 20فبراير املجيدة ونضاالت األساتذة املفروض عليهم
ا لتعا قد
نؤكد كشبيبة النهج الدميوقراطي مبناسبة
مرور عشر سنوات على انطالق حركة  20فبراير املجيدة
على راهنية مطالبها وأن السيرورات التورية باملنطقة
الزالت مستمرة حتى حتقيق تطلعات الشعوب املضطهدة
ولعل االنتفاضة الشعبية األخيرة للشعب اجلزائري يف
وجه النظام العسكري املافيوزي وخروج الشعب التونسي
تنديدا باألوضاع العامة الكارثية يف البالد خير دليل
لد لك

.

• إدانتنا ورفضنا القاطع لكل أشكال التطبيع مع
الكيان الغاصب الصهيوني ومطالبتنا بالتراجع الفوري
عن هذا القرار الرجعي واخلياني و أن التطبيع التربوي
جرمية يف حق األجيال القادمة كما نعلن دعمنا للجبهة
املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع

.

• مــطــالــبــتــنــا بـــاإلفـــراج ع ــن كــافــة املــعــتــقــلــن
الــســيــاســيــن ويف مــقــدمــتــهــم مــعــتــقــلــي حــــراك الــريــف
والصحفيني و املدونني

.

• دعوتنا لكافة الــقــوى الدميقراطية واحلية
املــنــاضــلــة و الــغــيــورة للنضال الــوحــدوي يف إط ــار جبهة
شعبية موسعة ملــواجــهــة الــتــغــول و االســتــبــداد املخزني
وإلقرار الدولة الوطنية الدميقراطية الشعبية

.

• نهيب بجميع الشبيبات العاملية الدميقراطية
واملناهضة لإلمبريالية والصهيونية للمزيد من العمل
الوحدوي لقطع الطريق على السياسات النيوليبرالية
الرامية إلى تدمير البيئة وتهديد السلم العاملي وتسعير
النزاعات بني الشعوب لنهب خيراتها وثرواتها واملزيد من
االستغالل واالستبداد

.
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يوميات منجمي  :فرباير
وإن لــفــبــرايــر يف قلبي مــنــزلــة ال
يستطيع أن ينالها أي شهر ،فهو الشهر
األنــيــق ،الــبــديــع ،ال ــذي ميــر دون أن
يستنزف خزائنك ،وال قواك ،يعشقه
اجلميع ،رغــم احلقد الــذي قساه يف
األزمــنــة اخلــوالــي ،حيث نعت بأقبح
االوصاف ،كأن يقال عنه شهر متبدل،
متغير ،ال يدوم على حال ،او يوصف
بشهر الــريــاح والــتــي ال تــهــدأ حتى
ينتهي

.

شهر فبراير يــا رفيقي ،أيامه
مــعــدودة ،ينتهي قبل أن يحل موعد
نهايته ،يوفر لك مصروف ثالثة أيام،
إنه أقرب شهر الى قلب االجــراء ،مبن
فيهم أنا ورفاقي عمال املناجم ،لك أن
تتصور معي يا رفيقي ،سعادة انتهاء
شهر يف اليوم الثامن والعشرين ،الفرح
يغمرك عندما يدخل شهر على شهر
قبل األوان ،حــن يتحول الرقمني
إثــنــان وثمانية مــبــاشــرة الــى الرقم
واحــد ،فمن يعمل كأجير ال ينتظر
اال اجر عمله ،ال يشغله سوى دخول
الشهر اجلديد

.

ما احبه يف هذا الشهر الثاني من
رزمة شهور السنة أنه فريد من نوعه،
له سحر ال تستطيع السنة أن تقاومه،
فهو الذي يتحكم يف حال السنة ،حيث
يقرر أن يجعلها كبيسة أو بسيطة

.

يبدو أنــك أحببت شهر فبراير
أيــض ـ ًا يــا رفــيــقــي ،ولــو خــيــرت يف أمر
لطلبت أن مينحوني فــضــل اختيار
شهر والدتــي ،بطبيعة احلال سأختار
شهر فبراير كما أنني وبطبيعة احلال
أحب أن يكون تاريخ والدتي يف مستهل
او يف نهايته ،ال أحــب أن أرى احلياة
يف منتصف الشهر ،كما أنني أحب أن
يكون برجي بــرج الــدلــو ،ألنــه البرج
الوحيد الذي يعبر عن حالي ،عذر ًا
يا رفيقي فأنا أحتدث عن برج ولكنني

ال أؤمــن مبا يقال عن أحــوال أوصــاف
أصحاب االبــراج ،ال ميكنني أن أترك
كل ما أحمله يف يــدي وأغــوص يف ما
يخبرني بــه برجي ومــا يحمله لي،
على العموم مــا يــقــال عــن األوصــاف
وأح ــوال األب ــراج متشابه لــدرجــة أن
اخلبراء يف هذا املجال يغير الكلمات
مبرادفاتها وفقط ،وليس هناك برج
يخبر صــاحــبــه أن يقتصد يف آخــر
الشهر وإال عانى من نفاد أجره قبل
دخول الشهر املوالي ،وإن فعال أعشق
فبراير كما أحب أن أنعم ببرج الدلو،
إنه برج يعبر عني بطريقة أو بأخرى،
سأخبرك يا رفيقي مبا كتب عن برج
الدلو ،اقرأ معي ما كتبوا :
إيــجــابــيــاتــه :ودود ،ومــبــتــكــر،
*
ّ
واملثالية،
ويتميز باألصالة
وصــادق،
ّ
ّ
وميال للمرح ،ويف العاطفة
عاشق
وهو
ّ
يقدم الكثير إلرضاء شريكه
يحاول أن ّ
مما يجعل شخصيته ّ
جذابة
ّ
ســلــبــيــاتــه :عــنــيــد ،ومــشــاكــس،
ّ
ّ
ّ
ويتّ
وتصرفاته
كاء،
بالذ
سم
ومستقل،
ّ
غير متوقعة

.

.

أرأيت لقد كتبت يف األول أن خبراء
األبـــراج يكتبون مــا يحلوا لهم ،هل
ميكن فعال أن تكون صفة الذكاء صفة
سلبية ،ال أعــرف مــاذا يقصدون فعال
بالذكاء أو أن هناك ذكاء سلبي ،مثل
اخلبث واملكر ،خبراء األبراج لهم طبع
مختلف عن اخلبراء الذين نعرفهم يف
ميادن أخــرى ،هــؤالء يحبون السذج
لــذلــك يــصــنــفــون الــذكــاء يف قائمة
الصفات السلبية

.

رفيقي وصديقي املنجمي ،االجير،
غد ًا سيحل شهر مارس ،شهر اخلصوبة
ومستهل الربيع ،ففيه تزهر األشجار
وتنمو الثمار ،ولكنه ال يشبه شهر
فــبــرايــر ،وال ميكن أن يــنــال مقامه،

عادل لعريف
وبالرغم من ذلــك ستكون له مكانة
خاصة أيض ًا ألنه شهر من شهور السنة،
وما سنعيشه يف هذا الشهر هو الذي
سيحكم على جماله وعفته وصدقه،
على أي حال كل الشهور جميلة يكفي
فقط أن ننال فرصة العيش وقضاء
أيامها

.

أتذكر يا صديقي ويا رفيقي شهر
فبراير ،لقد أحببته وعشقت أيامه
واحــد تلو اآلخــر كما أنــه كــان الشهر
اجلميل الذي ولدت فيه حركة طالبت
بكل ما ميكن أن يناله اإلنسان يف وطنه،
مطالب كانت لتغير معنى احلياة يف
بلد جميل ،وكــان لــهــذه احلــركــة أن
تــقــضــي عــلــى الــفــســاد االقــتــصــادي
والظلم اإلجتماعي واحلقوقي ،كان
لها أن توقف ما يضر املواطن البسيط،
ومتنحه عيشة راضــيــة ،لكن لألسف
لم تنهي احلركة مهمتها ،ولم ننل من
حناجر احملتجون سوى دستور ممنوح،
لــم يــرقــى إلــى تطلعات ،ولــم تطبق
بــنــوذه الــتــي حتمل مضمون سامي،
كانت مثل حقل ورد أمام بيت مهجور،
تلك احلركة ال تزال تقاوم ،لكن ركوب
األمـــواج أصــبــح ريــاضــة ترفيهية ،ال
يزاولها سوى الطبقة الرأسمالية؛ كما
أن أمــواج البحر املتوسط لم تعد كما
كانت خالل انتفاضات شمال أفريقيا،
فحينها كــانــت عمالقة وغــيــرت من
مالمح الشواطئ ،احذر يا صديقي كل
كلمة أدونها ،خصوص ًا عندما أحكي
عــن أزمــنــة تاريخية وحــقــب فريدة
مــن نــوعــهــا ،.....مثل هــذه املواضيع
االجتماعية ،السياسية ،ال يجب
أن تنتهي بنقطة ،ألنها مواضيع غير
واضحة ،ولألخذ والعطاء فيها ،يجب
أن ننتظر حتى تتضح الرؤيا ،ويتكلم
الصامتون الذين يخفون الكثير من
األسرار....

طفل الشتات

بوجمعة بنطويهر
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الثقافة و التغيري

رسالة إىل رفيقي يف "املرشق"
حسن أيت اعمر
حتية وسالما إليك رفيقي يف املشرق.
نعم اعرف ان املشرق نسبة الى العربي ،واملغرب كذلك.
لكن هل تعلم يا رفيقي املشرقي ان املغرب (مراكش فيما قبل)
وشمال افريقيا  ،ليست كذلك

؟

هل تعلم يا رفيقي كم حترجنا انتقادات االخوة قبل الغرباء،
حــول انغماسنا اكثر من الــازم يف قضايا يعتبرونها  -حسب
اعتقادهم  -من الدرجة الثانية

؟

هل تعلم يا رفيقي يف املشرق ان االصوات التي كانت تعتبر املغرب
وشمال افريقيا قطرا عربيا باملفهوم "القومي"  ،قد ذهبت الى
غير رجعة

؟

لن اخفيك سرا رفيقي العزيز ،ان التضامن مع قضايا املشرق
العادلة ويف طليعتها القضية الفلسطينية  ،أخذ أبعادا إنسانية
وأممية اوسع من البعد القومي والديني الضيق ،املراد لها هنا ان
حتشر فيه – عن قصد او عن جهل . -
هل تعلم يا رفيقي ان من يقول لك ان تضامن املغاربة كلهم مع
قضايا املشرق ينبع من املشترك القومي أنه "يكذب" عليك،

؟

ام رمبا لم يستوعب "هول" التحوالت التي وقعت وتقع يف بلدنا
"مراكش"

؟

هل تعلم يارفيقي انه آن االوان العمل بنصائح احلكيم جورج
حبش  ،والتي تقول فيمامعناه  :افضل شيء ميكن ان يقدم للقضية
الفلسطينية هو النضال من اجل اسقاط االنظمة الرجعية هذه
االنظمة التي هرولت الى التطبيع دون خفية او مواربة

!

؟

رفيقي ،هل سبق لك ان علمت اننا هنا نقول للخبز "اغروم" ؟

ثائرا يولد،

يحلم بحديقة

يحلم بهدية

يحرسها الزيتون

بندقية ..

والليمون

وللماء "امان" وللتحية "ازول" وللكتاب "ادليس" وللرفيق
"امدكال"؟ وللمشرق "انقار"

ومفتاح..

يحلم بإشراقة

يعرفن وال كلمة واحدة يف اللغة العربية !

بقلم...
وغصن زيتون
يحلم بالعودة

جتب الظالم
تكسح الضباب
والغمام

فوق رفاة الغاصبني

وتشرق احلرية

حتت زخات الرصاص..

ترفرف بألف جناح

واملطر.

ويرقص احلمام

يحلم ببيت

يقرض الصغير قصيدا

يقيه من الشتات

يوثق ملحمة

على أرض اجلبارين

بطلها :طفل وحجر.

؟

؟

؟

؟

هل سبق لك ان علمت ان امهاتنا مع القضية الفلسطينية؟

ال

هل سبق لك رفيقي ان استمعت الى رائعة الفنان االمازيغي
محمد رويشة حول فلسطني احملتلة

؟

هل تعلم رفيقي ان "فرض" التضامن مع القضية الفلسطينية
من منطلق قومي يعطي نتائج عكسية

؟

هل ...؟
هل...؟

رسالتي االخيرة إليك رفيقي العزيز يف "املشرق" نوروا اجلماهير
هناك ،بان شعوب شمال افريقيا ضد االستالب كيفما كان مصدره
وزمانه ،وانها حاربت الوندال والــرومــان والقرطاجيني والعرب
والفرنسيني واالسبان وااليطاليني ومازالت حتارب ،وان قدرها
هو النضال والصمود بجانب كل الشعوب التواقة الى التحرر لكن
ببوصلة انسانية واممية

.

15

حوار
"إذا أردت أن تعرف مستوى تقدم بلد ما فانظر اىل اوضاع
النساء".
مبناسبة إحياء الثامن من مارس،اليوم العاملي لحقوق
املــرأة  ،2021ارأتينا تسليط األضــواء عىل بعض الجوانب
من أوضاع املرأة الفالحة ببادية املحمدية ،ويف هذا االطار
استضفنا الرفيقة مينة بــوراس عضوة الجمعية املغربية
لحقوق االنسان فرع املحمدية (عضوة املكتب) ومناضلة
1

كيف هي حالة الفالحات اليوم؟

كل نساء الدوار يستيقظن باكرا يعملن طول النهار داخل
وخــارج البيت ،من تهيئ الفطور ألفــراد العائلة (االبناء
واالب ويف بعض االحيان االجـــداد ، )...ان وظيفة تنشئة
االبناء وحضانتهم ورعايتهم موكولة لالم وحدها ويف املقام
االول.وهي من تتحمل املسؤولية االولى مما يعني مضاعفة
كدحها ،فهي ملزمة بالعمل املنزلي وغيره من اجلتوفير
شــروط العيش ألسرتها .وعــادة هي من تتحمل الذهاب
واإلياب الى املدرسة مع االبناء ،الن املدرسة تبعد يف غالب
االحيان ببعض الكليمترات عن القرية (منوذج اوالد عزوز)،
زيــادة على انــعــدام الكهرباء يف الــطــرق ،هــذا هو ما يفسر
النسبة املرتفعة من الهذر املدرسي بالنسبة لإلناث مقارنة
مع الذكور مما يدفع بأغلبية العائالت من حرمان الفتيات
من متابعة الدراسة خوفا عليهن ،.ويتم تزويجهن يف سن
مبكرة وحتملهن مسؤولية األســرة و هن صغيرات .والكثير
منهن يتزوجن بدون عقد
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يف الهنج الدميقراطي فرع املحمدية(عضوة الكتابة املحلية)
ورئيسة النقابة الوطنية للفالحني (التابعة للجامعة الوطنية
للقطاع الفالحي :االتحاد املغريب للشغل) ببادية عمالة
املحمدية ،هاته األوضاع تعكس طبيعة الحكرة والفقر الذي
تعيشه ساكنة املناطق القروية ابملغرب عامة و مدى االستغالل
واالضطهاد الذي تعرفه النساء الفالحات خاصة.
حاورهتا الرفيقة زهرة ازالف

نزاهة ،و هناك وعود كاذبة وقفت عليها ،مما دفعني للتفكير
يف التحقيق يف نتائج االنتخابات يف منطقتنا وذلك بكتابة
طلب مؤازرة للجمعية املغربية حلقوق االنسان فرع احملمدية.
ومن خالل املناقشة مع مناضليها ومناضالتها  ،مت التجاوب

االسباب (خاصة تقدمي رخصة من االرشاد الفالحي.)... ،
النقابة كانت مــدرســة وجتــربــة على ارض الــواقــع ،من
خاللها متكنت من االستفادة من التكوين لعدة مــرات يف

.

بعد الــعــودة للمنزل تستمر املعاناة "الشقا" (الطبخ،
الكنس ،تنظيف املــنــزل .)....امــا ايــام الــســوق فمن منهن
من جلب اخلضر التي توجد بــاألرض بعد أن كانت هي من
غرستها هي مبساعدة الــزوج او االبناء ،مما ميكن العائلة
من شراء بعض املواد التي ال تتوفر عليها (السكر،و الزيت
وأتاي)...

.

تــعــرف الــبــاديــة املغربية عــامــة ســنــوات اجلــفــاف ،مما
يسبب يف نــدرة املياه للسقي و قلة املــاء الصالح للشرب يف
اغلب املناطق ،مثال منطقة اوالد عــزوز ،الــذي كــان جلب
املاء للساكنة مشكل رئيسي وذلك ألسباب اجلفاف وكذلك
استغالل االراضــي باجلهة من طرف معامل مرتزقة دخلت
لالستثمار باملنطقة( .هذا من مزايا دخول اجلمعية املغربية
حلقوق االنسان بالبادية و خاصة بأوالد عزوز و اوالد مومن)
امــا يف ظــل جائحة كوفيد  ، 19فقد تفاقمت اوضــاع
املعيشية للساكنة  ،وازدادمتعاناة النساء مع احلجر الصحي
يف املنزل و خارجه .كما ان الدعم الذي تقدمه الدولة كان
يوزع اعتمادا على الزبونية واملعرفة والوالء للسلطة  ،ومت
كذلك حرمان النساء االرامــل و كــذا النساء اللواتي اتني
للقرية للعمل يف الضيعات كعامالت زراعيات مؤقتات (دون
حقوق :للتقاعد  ،ودون تغطية صحية)...

.

لكن من ايجابيات مرحلة الوباء كوفيد ،19ان ساكنة
املنطقة نساء ورجــال اعتمدوا باخلصوص على التضامن
والتعاون واملساعدة فيما بينهم للخروج من هاته االزمة (يف
السقي ،والغرس)...

 2ما هي االسباب اليت دفعتك لالنخراط
ابلجمعية املغربية لحقوق االنسان ،ومن
بعد اباللتحاق ابلهنج الدميقراطي واالمنام
لنقابة الفالحني ؟

لقد كنت من املهتمات باالنتخابات  ،وذلك بهدف تغيير
االوضاع مبنطقتنا ،لكن جتربتي يف خوضها مع حزب االصالة
واملعاصرة ،بينت ان هناك فساد يف االصــوات و ليس هناك

مع مبادئها و انخرطت دون تردد ،ألننا من خاللها مت الدفاع
عن حقوقنا املشروعة و الذي اوالها حتقيق حل مشكل املاء
الذي كنا نعاني منه من دون ان تستجيب السلطات ملطالبنا،
لكن بالنضال وباملعارك النضالية (وقفات يف املنطقة)التي
خضناها  ،متت االستجابة ملطالبنا ،كما بالتعبئة حول
مشاكل الساكنة (املطالبة بالكهرباء ،بالطريق ،)....انخرط
الكثير منا يف اجلمعية املغربية حلقوق االنسان

.

كان احياء  8مارس (اليوم العاملي حلقوق املرأة) ببادية
احملمدية أول لقاء ميداني مع نساء املنطقة  ،وذلك بتنظيم
حــفــل نــضــالــي وتنصيب خيمة يف عــن املــكــان ،وبحضور
مناضالت من اجلمعية املغربية حلقوق االنسان ورفيقات
من النهج الدميقراطي .هذا االحياء للثامن من مارس الذي
استنفر املسؤولني باملنطقة  ،وذلــك بسبب حلضور النهج
الدميقراطي

.

مت الــتــجــاوب مــع كلمات الرفيقات باملناسبة ،تبعتها
لقاءات و الثقة يف العمل معهن ،مما دفعني بااللتحاق بالنهج
الدميقراطي منذ حوالي  5ســنــوات ،وبهذه املناسبة انوه
بعملنا داخل التنظيم ،الن اجلميع يكن لي االحترام  ،كما
ان السلطات تأخذ مطالبنا بعني االعتبار

.

التحقت بنقابة الفالحني  ،من خالل رفاقي و رفيقاتي يف
النهج الدميقراطي باحملمدية ،اثر اجتماعات مع رفاقنا يف
النقابة املذكورة ،بهدف تنمية منطقتنا ،و تأسيس تعاونيات
يف اوالد عزوز و اوالد مومن من اجل تربية الدواجن و البقر
وبناء االبار حلل مشكل السقي ،.لكن حلد االن لم نتمكن من
حتقيق هذا الهدف الن السلطات تعرقله كل مرة لسبب من

منطقة بنسليمان خاصة  :من عدة جتارب لتنويع اخلضر،
التعريف على النبتة وغرسها ،تلقيم الشجرو عالجها....
املعلومات التي تنقص الفالحني/ت .بالنسبة لي جتربة
االنخراط يف النقابة مهمة جدا  ،ألنها متكنني من التمرس
والتعلم يف امليدان فيما يخص اهتماماتي كفالحة  ،وترفع
من وعيي بان الفالح له حقوق وواجبات التي يجب ان يناضل
من اجل حتقيقها

.

 3هل لك كلمة للنساء عامة و للفالحات
خاصة؟

انــه مــن الــضــروري التعريف مبــا نعانيه ،والــدفــاع عن
حقوقنا املشروعة للفاحلني/ت الكادحني/ت ،واالستفادة
من املعارف والتحارب التي توفرها لنا النقابة ،زيادة على
توعيتنا بوضعيتنا وذلك باالنخراط يف النضال من خالل
االلتحاق بالنقابات اجل ــادة ،باجلمعية املغربية حلقوق
اإلنسان ،وبالتنظيم السياسي ،النهج الدميقراطي ،لتغيير
الوضعية و اخلروج من التهميش واحلكرة.
وعلى النساء يف املدينة والبادية ان تواجه التجاوزات
التي تقوم بها بعض اجهزة الدولة ،جتاوزات متس بالدرجة
االولى كرامة النساء الكادحات ،كما وقع اخيرا يف منطقة
اوالد مومن (الــســب والشتم حتى التعنيف )...وتناضل
من اجــل رفــع احليف والقهر ضد املــرأة العاملة والكادحة
والفالحة ومن أجل وضع حد لالضطهاد و االستغالل والعنف
الذي يطالها

.
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األخيرة

قراءة يف مجريات املؤمتر  13للحزب الشيوعي الفيتنامي

من وحي األحداث

مصطفى خياطي

هــل ال يـــزال الــحــزب أداة يف يد
الربوليتاراي؟
يف  31يناير  ،2021اختتم احلــزب
الشيوعي الفيتنامي أشغال مؤمتره ال
 13بهانوي بعد ستة أيــام مــن الــتــداول
والنقاش يف مــقــررات و أطــروحــات طغى
عليها البعد االقتصادي ،وكانت آفاقه يف
صلب اهتمامات املــؤمتــريــن/ات ،حيث أن
خالصاته هي بوصلة رسم آفــاق اقتصاد
البالد و رسم سياسات فييتنام على مدى
خمس سنوات مقبلة

.

أمــا اهتمامنا نحن كنهج دميقراطي
ميارس يف املغرب ،بهذا احلدث التنظيمي
يف شكله و الــســيــاســي/االقــتــصــادي يف
عمقه ،فينبع مــن انشغالنا بالسيرورة
الــرابــعــة الــتــي اعــتــمــدهــا خ ــط النهج
الــدميــقــراطــي ،أال وهــي مسألة األممية
املاركسية مبا لها من أهمية يف مهام البناء
االشــتــراكــي الكفيل بالتصدي و دحض
الــرأســمــالــيــة .و عليه ،فــالــســؤال الــذي
يتبادر لذهن كل املاركسيني و املتتبعني
للشأن الشيوعي يف الفييتنام ،كما يف
الصني و االحتاد السوفياتي (سابقا) هو
 :هل ينسجم الطرح االقتصادي للحزب
الشيوعي الفيتنامي مــع أســس البناء
االشتراكي كنظام بديل عن الرأسمالية
و االمبريالية؟  ،أم أنه ماض يف اقتباس
التجربة الصينية والسير على خطاها يف
جتريب "اشتراكية مبواصفات فييتنامية"،
منطلقها اعتماد اقتصاد السوق املفتوح
كمرحلة انتقالية وتنزيل املعايير الدولية
يف حتقيق رفاه الفرد و املجتمع من خالل
توفير اخلدمات العمومية األساسية ولكن
مع تسليعه وضرب املجانية بواسطة رفع
يد الدولة عن وسائل اإلنتاج وتفويتها
لرأسمال اخلــواص من أجــل وضــع رسايل

خاصة ملنافسة الرأسمال املعولم .وهو
مــســار مت جتــريــبــه مـــن طــــرف احلـــزب
الشيوعي السوفيتي وانتهى به املصير
إلى انهيار التجربة واصطدامها بأكذوبة
مقولة":لنا وللعالم أجمع" التي وضعها
غورباتشوف كعنوان فرعي sous-titre
ملؤلفه ..Glasnost
كـــان مــن بــن الــنــقــاط األســاســيــة يف
جدول أعمال املؤمتر  13للحزب الشيوعي
الفيتنامي ،هو مراجعة قــرار املؤمتر 12
املنعقد يف  ،2016حول سير تنفيذ خطة ال
 35سنة ذات الصلة ب"البرنامج السياسي
للبناء الوطني"الذي ميتد لفترة  30سنة،
وحتديد التوجهات االقتصادية الكبرى
خلمس سنوات مقبلة (.)2026 - 2021
وقـــد اعــتــمــد املــنــظــرون داخــــل احلــزب
واحلكومة و ارتكزوا على معطيات و أرقام
االستقرار و التفوق الذي سجله االقتصاد
الفيتنامي خالل السنة املاضية باملقارنة
مع بعض االقتصادات املجاورة من حيث
الــقــدرة على مواجهة تداعيات جائحة
كــورونــا بفضل الــصــرامــة يف اإلجـــراءات
الوقائية و اختبارات الكشف عن الوباء
على نطاق واسع ،حيث سجلت الفييتنام
 2،9٪نسبة منو يف  ، 2020وقبلها أي يف
 2019سجلت  ،٪ 7وهو أداء إيجابي و قوي
بالنظر إلى الركود الذي فرضته كورونا
على االقتصاد العاملي ،وجذير بالذكر أن
حصيلة اإلصابات بالوباء يف الفييتنام
ال تتعدى  2000حالة و  35وفــاة (إلــى
حــدود كتابة هــذا املــقــال) ،و هي الدولة
االشتراكية التي حتصي يف تعداد سكانها
 97مليون نسمة

.

عودة إلى املؤمتر  13للحزب الشيوعي
الفيتنامي  ،وبلغة األرقام ،فقد كان عدد
املؤمترين/ات هو  1587مندوبا/ة ميثلون 5
ماليني منخرط /ة من كل جهات فييتنام

وم ــن خــارجــهــا (اجلــالــيــة) ،بــزيــادة 80
مندوبا عن .سابقه ( ،)12وبلغت نسبة
النساء املشاركات  14٪واألقليات اإلثنية
 11٪وثــاث مؤمترين من أبطال القوات
املسلحة و  13من املعلمني املرموقني و 15
مندوب طبيب متفوق ،و تلقى املؤمتر 79
رسالة دعم و تهنئة من هيئات و منظمات
وأحزاب صديقة .و تضم اللجنة املركزية
املنتخبة يف ختام األشغال 200 ،عضو/ة.
وقد سبق عقد املؤمتر ،دينامية حتضيرية
واســعــة شــارك فيها ،باإلضافة ألعضاء
احلزب ،غالبية من الشعب الفيتنامي بكل
طبقاته االجتماعية،و ساهموا يف إغناء
الوثائق واألطروحات املقدمة للمؤمتر من
انتظامهم يف جلان وخاليا مهنية وفئوية
وجغرافية ،صنعت حدثا يبدو دميقراطي
 على األقل يف منهجيته وشكله  -لكنه لميحضى بتغطية إعالمية دولية واسعة...
ه ــذا التنظيم امل ــرص ــوص والــصــارم
وامل ــل ــت ــزم مبــقــتــضــيــات الــدميــقــراطــيــة
الداخلية ومبدأ املركزية الدميقراطية
التي أظهرها ،هل هي الشجرة التي تخفي
التوجه امللغوم نحو تبني رأسمالية على
املــنــهــاج الفيتنامي على خطى نظيره
الصيني؟ وبالتالي إعادة جتريب املجرب
يف أوروبا الشرقية؟
يف محاولة اإلجابة على هذا التساؤل
املتعب نحيل القارئ على سؤال
املخيف و ِ
جوهري و هو :
هــل حافظت البروليتاريا الصينية
والــفــيــيــتــنــامــيــة اآلن عــلــى سلطتها
السياسية؟ و هــل الزال ــت متسك بزمام
املصير يف أدا السياسية؟ و هي الطبقة
التي ما فتئت تتعرض لالستغالل بحكم
أن مسالك االقتصاد ستعتمد أكثر فأكثر
على منط إنتاج رأسمالي يف جوهره

؟

قرأنا لكم :عن "طريق الشعب" العراقي

مصطفى خياطي

راصد الطريق  ..اما من لقاح لوابء
الفساد؟
حقائق الواقع تقول ان مصير وباء
كورونا لن يختلف عن مصير االوبئة
السابقة ،التي اكتشفت لقاحات ضدها
وقضي عليها .وان نهاية اجلائحة باتت
قريبة بعد اكتشاف لقاحات عديدة،
بـــدأ أخ ــي ــرا بــالــفــعــل تــطــعــيــم الــنــاس
ضدها

.

فماذا عن وابء الفساد ؟
هل من لقاح مينع اإلصابة به ،ويتيح
مــحــاســبــة مــرتــكــبــي جــرائــمــه ،خــاصــة
احليتان املتخفون يف امللفات التي ال
حتصى ،املعلنة وغير املعلنة ،القدمية
واجلديدة واملستجدة ؟  
ً
مجاال يف قطاع
لم يترك هذا الوباء
حــكــومــي إال واســتــبــاحــه ،تــســتــره آفــة
أخرى اسمها كبار املسؤولني ،الذين لم

يسعوا إلى السلطة إال لالستحواذ على
املال العام ونهب ثروات الشعب.
ومــا أعــلــن أخــيــرا يف الــديــوانــيــة عن
عــطــل أجــهــزة طبية بــاهــظــة األثــمــان
رغــم أنــهــا مــا زال ــت “ابلــبــاكــيــت” ،ينبه
إلــى املــديــات التي بلغها الــفــاســدون يف
االستهتار حتى باملرضى مــن إخوتهم
املواطنني

!

حتى كلمات مثل “فساد” و“فاسد”
صارت عاجزة عن عكس حقيقة هؤالء
ال ــض ــواري شــاربــي دمـــاء الــعــراقــيــن..
“ن َعم”
هــؤالء الغارقني حتى اآلذان يف ِ
الفساد ال يرتوون منها وال يشبعون !
فيا أيها الباحثون واملبتكرون  ..هال
اخترعتم لقاحا يوقف طاعون الفساد
عند حده

؟

العدد 400 :
من  9إلى  15مارس 2021

كوارث التدبري املفوض
جرامئ دولة

التيتي الحبيب

كشفت التساقطات املطرية يف االشهر االخيرة
فداحة اعطاب البنية التحتية يف املــدن املغربية
الكبرى .جنمت عنها خسائر فــادحــة يف االرواح
واملمتلكات ،ناهيك عن توقف احلركة االقتصادية
يف العديد من االحياء الشعبية والصناعية

.

عاشت مدينة الدار البيضاء طيلة اسبوع بكامله
حالة شلل يف املواصالت وانقطاع التيار الكهربائي
على احياء بكاملها .كما انهارت منازل فوق رؤوس
قاطنيها مما تسبب يف خسائر يف االرواح واملمتلكات.
كما غــرقــت وحــدة انتاجية مختصة يف صناعة
املالبس وسقط معها  29شهيدة وشهيد يف مدينة
طنجة نتيجة فيضانات لم تستطع البنية التحتية
ان تستوعبها؛ وباالمس غرقت مدينة تطوان حتت
السيول اجلارفة واألوحــال بعد ان عرفت املدينة
ونواحيها تساقطات مطرية عادية او متوسطة
القوة

.

من يتحمل مسؤولية هــذه اخلسائر يف االرواح
واملمتلكات؟ عند االجابة على هذا السؤال جند كل
اجلهات تتقاذف املسؤولية لتتهرب منها وتلقيها على
الغير .هذا السلوك يعتبر عاديا يف دولة ال حتاسب
وال تعاقب .هذا السلوك مألوف الن الدولة حتمي
املجرمني ،تطلق ايديهم يف اطــار " عفى اهلل عما
سلف"

.

من خالل احلاالت الثالثة املذكورة اعاله ميكننا
ان نقف على ترتيب املسؤوليات يف هــذه الكوارث
واخلسائر البشرية واملــاديــة .سبب هــذه الكوارث
هو انعدام البنيات التحتية او اهتراؤها او عدم
مالءمتها للشروط املوضوعية وعــدم استجابتها
لاللتزامات الواردة يف عقود التدبير املفوض .قبل ان
تكون املسؤولية تقنية فهي سياسية .انها مسؤولية
الدولة التي اختارت خوصصة املرفق العام وبيعه
للقطاع اخلاص وكانت كل الصفقات املبرمة عبارة
عــن هــدايــا ومتكني للشركات املفترسة مــن الريع
والنهب .لقد فرطت الدولة يف املرفق العام وتخلت
عن مسؤولياتها االساسية كحامي ملصالح الشعب.
انــهــا فــرطــت يف هــذه املــرافــق جتــاوبــا مــع ام ــاءات
صــنــدوق النقد والبنك الــدولــيــن وحفاظا على
وجود املصالح االستعمارية الفرنسية واالسبانية.
هكذا استولت ليديك على التدبير املفوض يف الدار
البيضاء وفيوليا وغيرهما يف املــدن الكبرى مثل
طنجة وتطوان والرباط وفاس...
كل هذه الكوارث التي تعرض لها املغرب يف مجال
تسيير املدن وتدبير البنيات التحتية هو من صميم
مسؤولية الدولة وال ميكن القاؤها على غيرها الن
الدولة هي من قــررت اخلوصصة ،هي من عقدت
الصفقات ،وهــي مــن اطلقت اليد لهذه الشركات
املفترسة لتنهب املال العام؛ والدولة هي من عجزت
او امتنعت عن املراقبة ومحاسبة هؤالء اللصوص.
الــتــدبــيــر املــفــوض يف جــوهــره ويف شكله جرمية
سياسية ارتكبتها الدولة الفاشلة

.

