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مقالت حول قضية الرأأة

 غشت " كتاب يتضمن موعــة مــن القــالت الــت صــيغت ف فــتات30بناسةبة اليوم الأمي للمرأأة، ينش موقع " 
زمنية متلفة، و ه هنا للتعريف بوجة نظر الاركسةية اللينينية ف قضية الرأأة.

يذكر تري الصاعات الطبقية و الثورات البولتارية، أأن نضالت النساء، و عل رأأســها كفــاح العــاملت، كن ف
ــي  ــوم الأم ــاملت النسةيج مثل، و ف الي ــة. فع ــة صــفوفها الأمامي ــارس لسةنة 8مقدم (1917 م ــباير بلتقوي23   ف

نــاز الروس ـ اليوليان)،  كن من تقدمن انتفاضة الت أأطلقــت ثــورة البولتاريــة و الفلحي. فل يكــن تصــور و ان
طـار اسـتاتيجية تـرر البولتاريــة مـن اسةتغلل و أأي عـل ثـوري برولتـاري مـن دون عـل نسـائ تـرري ف ان

اضطهاد الطبقيي. 
ل الــدمات العامــة، انل اليــش و اليــش " لأنه من دون جذب النســاء، مــن غبــاوة أأجــواء الــبيت و الطبــخ، ان
السةياس، ل يكن ضمن أأية حرية حقيقية و فعلية، ل يكن ضمن حت بناء ديقراطية ــ نهيك عن اشــتاكية ــ "

بن الرحل اليقراطية الثورية للبولتارية و الفلحي. 1917من انحدى رسائل ليني ف مارس   ان

 غشت" غشت"3030موقع "موقع "
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الرأأة، الب، الزواج الرأأة، الب، الزواج 
و التع الطبقيو التع الطبقي

ة"
ة
ك	ثر ض		رورة للك		ائن ألبش		ري م		ع نظي		ره، ه		ي علق		ة ألرج		ل ب		المرأ

ة
ك	ثر طبيعي		ة، وأل

ة
إن ألعلق		ة ألمباش		رة، أل

ي ح	د يص		بح ألنس	ان(....) 
ة
ي ح		د يص		بح أحتي		اجه أحتياج		ا إنس		انيا، وإل		ى أ

ة
يضا إلى أ

ة
في هذه ألعلقة يتوضح أ

ك	ثر
ة
ي ح		د يك		ون ألم		رء ف		ي وج		وده أل

ة
خ		ر، بم		ا ه		و إنس		ان بحاج		ة يس		تنكر ض		رورتها، ك		ذلك يتوض		ح إل		ى أ

ا
أل

ن نص		در حكم	ا عل	ى درج		ة ألتط	ور... فردية، كائنا أجتماعيا في نفس ألوقت
ة
وبالمكان على ضوء ه	ذه ألعلق	ة أ

.1844ألمخطوطات ألقتصادية وألفلسفية ق كاري ماركس ". ألبشري
ة م			ن"...			 

ة
ن تك			ون حري			ة، ول			م تك			ن ق		ط، ول			ن تك		ون يوم			ا حري		ة حقيقي			ة طالم			ا ل			م تتح			رر ألم			رأ

ة
فل يمك			ن أ

س		ماي، طالم		ا ل		م يتح		رر ألفلح
ة
ألمتي		ازأت أل		تي يكرس		ها ألق		انون للرج		ل، طالم		ا ل		م يتح		رر ألعام		ل م		ن ني		ر ألرأ

سمالي وألملك ألعقاري وألتاجر
ة
نفس ألمرجع ألسابق.". ألكادح من نير ألرأ

I – تقديم:
ته بشكل حار"

ة
ألقديس جيروم." في موقع ألخيانة ألزوجية من يحب أمرأ

م	ور ل		م تتغي	ر ف	ي جوهره	ا، ألرج		ل
ة
ن أل

ة
ن يس		م به	ذأ ألوض	وح وه	ذه ألدق	ة، رغ		م أ

ة
لق	د ق	ل ألي	وم م	ن يس	تطيع أ

ن ترسانة ألمفاهيم ألدينية وألقانونية ف	ي ظ		ل ألمجتمع		ات ألطبقي	ة. ألذي يحب زوجته بالخيانة ألزوجية
ة
ذلك أ

ك	ثر ق	درة عل	ى ألتكي		ف م	ع ألمعطي	ات ألقتص	ادية، ألجتماعي	ة
ة
صبحت أ

ة
بوية ألحديثة، تطورت وأنصهرت وأ

ة
أل

ة بالرج		ل وعلق		ة
ة
ن يعن		ي ذل		ك تخليه		ا ع		ن ألج		وهر ف		ي نظرته		ا لعلق		ة ألم		رأ

ة
وألثقافي		ة ألجدي		دة لعص		رنا دون أ

سمالية لم تعد ممكنة في ظل مجتمع ألبضائع وألربح بامتي		از. ألحب بالزوأج
ة
:شفافية ألمجتمعات ألما قبل ألرأ

سمالي
ة
.ألمجتمع ألرأ

س		ماي بالعم		ل، دون ألنظ		ر إليه		ا ف		ي ش		مولية
ة
فكم		ا ل نس		تطيع إدرأك طبيع		ة ألق		وأنين أل		تي تحك		م علق		ة ألرأ

س		مالية، ك		ذلك تغي		ب ألق		درة عل		ى ف		ك ذل		ك
ة
ألعلق		ات ألجتماعي		ة ألس		ائدة دأخ		ل ألتش		كيلة ألجتماعي		ة ألرأ

ة بالرج		ل، إذأ ل	م توض	ع ه	ذه ألعلق	ة ف	ي إطاره		ا ألجتم		اعي ألقتص	ادي
ة
أللغز ألمحير ألذي يك	تنف علقة ألمرأ

ل.وألثقافي ألشام
س		مالية ش		كلت ألخيان		ة ألزوجي		ة كمؤسس		ة ديني		ة

ة
قانوني		ة س		لحا ف		ي ي		د ألرج		ل- فف		ي ألمجتمع		ات ألم		ا قب		ل ألرأ

ة وجس		دها ل	ذلك ح		اوي
ة
يحاوي به ألحف		اظ عل	ى مص		الحه ألخاص		ة وأقتلع ألخ	وف أل		ذي يحك		م نظرت		ه إل		ى ألم	رأ

ة فيجع		ل منه		ا حس		ب
ة
ن وأحد إخرأج ذلك ألم		ارد أل		ذي يس		كن جس		د ألم		رأ

ا
ساوي ويثير ألسخرية في أ

ة
بشكل ما

 ف			ي ق			انون م			ان مثل م			ا يؤك			د ه			ذه. ه			ذأ أل			وهم ألرج			ولي نه			رأ م			ن ألرغب			ات ألجنس			ية أل			تي ل ترت			وي
ة
فل نق			رأ

ة
أ

ب	دأ م		ن"ألنظرية، 
ة
ن ألبحر ل يرت		وي أ

ة
و مشوها يك	فيها كونه رجل، ذلك أ

ة
ة كون ألرجل شابا جميل أ

ة
ل يهم ألمرأ

www.30aout.info                                                                                                         5



مقالت حول قضية الرأأة

ة ل ترت		وي م		ن ألرج		ل
ة
نه		ار وألن		ار م		ن ألحط		ب ول ألم		وت م		ن ألكائن		ات ألحي		ة، ك		ذلك ألم		رأ

ة
لق		د خل		ق ا. أل

صل فاسدة، مغرورة معجبة بجلدها وزينتها، مضطربة في شهوأتها
ة
ة في أل

ة
".ألمرأ

ة، ول		ذلك ل		م تبخ		ل ألي		ديولوجيات ألس		ائدة ف		ي ألمجتمع		ات
ة
و ش		يطانا لعين		ا يس		كن جس		د ألم		رأ

ة
إن م		اردأ م		ا أ

س	مالية ف	ي إب	دأع وس	ائل إخ		رأج ه	ذأ ألم	ارد م	ن قمقم	ه، فم	ن ألح		رأق إل	ى ألرج		م وألجل	د
ة
ألطبقية ألم	ا قب		ل ألرأ

ديرة خاصة 
ة
ة ألمسكون. وألشنق) Claustration(وألتشهير إلى ألحبس في أ

ة
كلها مكنسات لتطهير جسد ألمرأ

وق				د بلغ				ت ه				ذه ألهس				تيريات. بالعف				اريت وألش				ياطين ألدأعي				ة إل				ى ألش				هوة ألمنفلت				ة م				ن عقاله				ا بل ح				دود
قف	ال لف		روج نس		ائهن

ة
 ألرج		اي يض	عون أ

ة
ة ح	دودأ قس	وى، حي		ن ب	دأ

ة
ظ	اهرة عرفته		ا. (وألهلوسات حوي شبق ألمرأ

ورب		ا إب		ان ألح		روب ألص		ليبية لم		ا ك		ان ألرج		اي ي		ذهبون إل		ى ألح		رب 
ة
، كم		ا عرفته		ا وتعرفه		ا)حال		ة ح		زأم ألعف		ة(أ

 أل		دين ب		دوره إل		ى مح		اولت). ألعديد من ألبلدأن ألعربية وألفريقية بالضافة إلى ظاهرة ختان ألفتي		ات
ة
وس		يلجا

جل تقنينها وض	بطها" ألحالة ألمرضية"تفسير هذه 
ة
ة من أ

ة
لق	د نص		ب أل		دين نفس		ه طبيب		ا م		دأويا. ألمزعومة للمرأ

م	ر إل ف	ي
ة
ج	ل ف	رض س	بل ألمعالج	ة ألخاص	ة ب	ه، وأل	تي ل	م تك		ن ف	ي نهاي	ة أل

ة
له	ذه ألحال	ة ودخ	ل ألس	باق م	ن أ

ساس		يا ف		ي ألي		ديولوجيا ألس		ائدة للطبق		ات
ة
خدم		ة ألرج		ل وألمجتمع		ات ألطبقي		ة، حي		ث ش		كل أل		دين عنص		رأ أ

وروب				ا وألع				الم ألعرب				ي(ألس				ائدة، كم				ا ه				و ألح				اي ف			ي ألق				رون ألوس			طى 
ة
وبحك				م ألظ				روف ألتاريخي				ة له				ذه). أ

ألمجتمعات، لم يولد ألقمع أل		ذي نت		ج ع		ن حال		ة ألض	طهاد وألقم	ع ألوحش		ية أل		تي تعرض		ت له		ن ألنس	اء، وعي		ا
نفس			هن وألنتق			ام م			ن

ة
بوض			عيتهن إذأ أس			تثنينا لج			وئهن إل			ى تقني			ات وهمي			ة مث			ل ألس			حر وغي			ره لل			دفاع ع			ن أ

ن وعيهن لم يخرج ولم يتحرر من حيز ألخرأفة وأليم	ان أللمح		دود بت		دخل ق		وى خارجي		ة . ألرجاي
ة
ج		ن(ذلك أ

ن دونية ألنساء )وعفاريت وشياطين
ة
تع		ود- كم		ا تق		وي س		يمون ذو بوف		وأر - ، وجب إتقان ألتعامل معها ذلك أ

مر وأقع 
ة
حصل منذ ق	ديم ألزم		ن وبن		اء علي	ه أس	تطاع ألرج		ل أل	ذي وض	ع نفس	ه) une situation de fait(إلى أ

ساسي "في موقع 
ة
فكاره) essentiel(ألكائن أل

ة
ة حق ألمشاركة في نمط حياته وولوجها نظام أ

ة
ن يرفض للمرأ

ة
".أ

ص		بح 
ة
دوأت ويتقنه		ا، يعي		ن نفس		ه"وبحك		م ه		ذه ألحال		ة ألتاريخي		ة أ

ة
ألرج		ل يخض		ع ألطبيع		ة لرغب		اته يخ		ترع أل

تي بالموأد ألضرورية للعيش) chef(رئيسا 
ة
نه هو ألذي يا

ة
ي ألرجل) - médiatise(شيئ فشيئ يوسط "و ..." ل

ة
أ

 ألرج			ولي - 
ة
وينتص			ر ألعق			ل عل			ى) le principe mâle(ألتجرب			ة وف			ي تص			ورأته كم			ا ف			ي وج			وده ينتص			ر ألمب			دأ

ن ألرج		ل غي		ر ق		ادر"وت		رى س		يمون ذو بوف		وأر " ألتقني		ة عل		ى ألس		حر، ألعق		ل عل		ى أليم		ان بالخرأف		ات... ألحي		اة
ة
أ

خ	ر لب	د ل	ه م	ن ش	اهد 
ا
ن يك	ون مطابق		ا ل	ه ب	ذلك) un témoin(على تحقيق ذأته ف	ي عزل	ة ع		ن أل

ة
يش	بهه دون أ

و يتن		اوله ف		ي
ة
ن يمس		كه أ

ة
ن تكون خارج ذأته، وكل ما ل يمك		ن أ

ة
ة ضرورية للرجل ألذي يطالبها با

ة
صبحت ألمرأ

ة
أ

و يس		قط
ة
ن يلغ		ي أ

ة
ن دونية ألكائن ليست إل عدما، ولتحقيق كينونته ووصوله لذلك لب		د م		ن أ

ة
خيرة، ل

ة
هذه أل

كي		ده. ذأت		ه عل		ى موض		وع م		ا
ة
خ		ر، بتا

ا
فالرج		ل يتمن		ى تحقي		ق نفس		ه كك		ائن بس		يطرته وأمتلك		ه ألجس		دي لك		ائن أ

ة"، ألش			يء أل			ذي دف			ع بوف			وأر إل			ى ألق			وي أن			ه )"docile(لحريت			ه، ع			ن طري			ق حري			ة دليع			ة 
ة
ل			و ل			م تك			ن ألم			رأ

".موجودة لخترعها ألرجاي
خ	وة وألمس	اوأة وألعدأل	ة بن		ت ألبرجوأزي	ة مجتمع	ا جدي	دأ

ة
س	مالي وتح		ت ش	عارأت ألحري	ة وأل

ة
وفي ألمجتم	ع ألرأ

نقاض ألمجتمع ألقطاعي عرف		ت في	ه ألعائل		ة تح	ولت ف	ي بنياته		ا أنتقل		ت بموجبه		ا م	ن ش	كلها ألوأس	ع إل	ى
ة
على أ

وأنتق		ل أل		زوأج م		ن زوأج دين		ي إل		ى زوأج م		دني بالفص		ل أل		ذي ق		ام بي		ن أل		دين وألدول		ة عل		ى إث		ر. ش		كلها ألن		ووي
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ة بع		ض ألمك	تس		بات. أنتصار ألفكر ألعلماني
ة
وأع	ترف للح	ب بمكان	ة م	ا دأخ	ل ألعلق	ات ألزوجي		ة وحقق		ت ألم	رأ

ة وألرج		ل وإذأ ك		ان ق		وي جي		روم
ة
ن يم		س ذل		ك ج		وهر ألعلق		ة ألقائم		ة بي		ن ألم		رأ

ة
ألمادي		ة وألمعنوي		ة لك		ن دون أ

صبح أليوم مجرد مزح	ة يتله	ى به	ا ف	ذلك يع	ود إل	ى ألنض	اي ألمري	ر أل	ذي خاض	ته ألنس	اء وألنس		انية
ة
مثاله قد أ

ة
وأ

خوة وألمساوأة وألتحرر ألجتماعي
ة
.ألمعذبة ولزألت، لكي تسمو قيم ألحب وأل

II – الزواج الجماعي والزواج النتقالي: (في المشاعات البدائية(
ن ألعوأم		ل ألقتص		ادية وألجتماعي		ة وألثقافي		ة ت		دخلت ف		ي أتج		اه

ة
ت		برز ألعدي		د م		ن ألدرأس		ات ألتاريخي		ة كي		ف أ

ن هذأ ألنتقاي رأفق		ه ك		ذلك
ة
أنتقاي ألحياة ألنسانية من ألحرية ألجنسية ألمطلقة إلى ألكبت ألجنسي، وكيف أ

ة م		ن ألمس		اوأة ألحق		ة إل		ى ألعبودي		ة ألمزدوج		ة
ة
م		وي وأنتق		اي ألم		رأ

ة
ة بس		قوط ألمجتم		ع أل

ة
ترأج		ع ف		ي منزل		ة ألم		رأ

ك	ثر "1844ويق		وي ك		اري م		اركس ف		ي مخطوط		ات . وألتبعي		ة للرج		ل
ة
ك	ثر طبيعي		ة، وأل

ة
إن ألعلق		ة ألمباش		رة، أل

ة 
ة
ي ح		د(....) ض		رورة للك		ائن ألبش		ري م		ع نظي		ره، ه		ي علق		ة ألرج		ل ب		المرأ

ة
يض		ا إل		ى أ

ة
ف		ي ه		ذه ألعلق		ة يتوض		ح أ

خر، بما هو إنس	ان بحاج		ة يس	تنكر ض		رورتها،
ا
ي حد يصبح ألنسان أل

ة
يصبح أحتياجه أحتياجا إنسانيا، وإلى أ

ك	ثر فردي	ة، كائن		ا أجتماعي		ا ف		ي نف		س أل		وقت
ة
ي حد يكون ألم	رء ف	ي وج		وده أل

ة
وبالمك		ان... كذلك يتوضح إلى أ

ن نصدر حكما على درجة ألتطور ألبشري
ة
".على ضوء هذه ألعلقة أ

و عل		ى ألش		كل أل		ذي تنتظ		م في	ه ألعلق	ة ألجنس		ية بينهم		ا، يختل		ف
ة
ة وألرج		ل أ

ة
إن ألحكم على ألعلفة بي		ن ألم	رأ

خ			رى أرتب			اط ألش			كالية
ة
ي بعب			ارة أ

ة
ش			كاي ه		ذه ألعلق			ة أ

ة
ب			اختلف وتم			ايز ألحق			ب ألتاريخي			ة أل			تي م			رت منه			ا أ

شكاي ألنتاج ألتي عرفتها ألمجتمعات ألبشرية
ة
نماط وأ

ة
.بسيرورة تطور أ

بحاث ألتاريخية وألدرأسات ألعلمية منذ ألقرن 
ة
شكاي من ألزوأج تلئ	م طبيع		ة 19تؤكد أل

ة
إلى يومنا هذأ وجود أ

ة، ب		ل ك		انت تت	وفر علق	ات قائم	ة
ة
ألجماعات ألبدأئية، حي		ث ل قي	ود عل		ى ألعلق		ة ألجنس	ية بي		ن ألرج		ل وألم	رأ

حادي		ة من		ذ. عل		ى حري		ة جنس		ية مطلق		ة
ة
وت		بين ألدرأس		ات، عل		ى خلف مزأع		م أل		ذين يؤك		دون وج		ود ألعائل		ة أل

ة وألرج		ل عل	ى
ة
ن	ه ل		م يك		ن بالمك	ان من	ع علق	ات جنس	ية ض	من مش		اعات ص	غيرة وذل	ك بالنس	بة للم	رأ

ة
زي، أ

ة
أل

بي		ه وعم		اته وخ		الته أل		خ
ة
م	ه وأ

ة
خ	وأت م		ن أ

ة
م، أل

ة
خوأت من أل

ة
م، أل

ة
و أل

ة
ب أ

ة
ألق		وي ب		ذلك ه	و.... حد سوأء مع أل

ن تقي		م علق		ات
ة
ولى ألتي لم تكن في وضع يسمح لها با

ة
ألقفز عن ألطبيعة ألبدأئية لهذه ألمجتمعات ألبشرية أل

.ألزوأج خارج دأئرة ألجماعة ألمشاعية ألصغيرة
1 – ه			و ألش			كل أل			ذي ت			تزوج في			ه جماع			ة م			ن ألنس			اء جماع			ة م			ن ألرج			اي ول			ه ألم			بررأت: ال!!زواج الجم!!اعي 

عله
ة
ن ه			ذه ألممي			زأت نفس			ها س			تتغير تح			ت ض			غط عوأم			ل ألتط			ور ألقتص			ادية ألجتماعي			ة،. ألم			ذكورة أ

ة
إل أ

ص		ل
ة
ثر في وضع قيود على ألعلق		ات ألجنس		ية ألباحي		ة ف		ي أل

ة
وي. ألديمغرأفية وألمناخية، مما كان له أ

ة
فك		ان أ

بناء 
ة
باء وأل

ا
خ		وأت) ذكورأ وإناثا(قيد هو منع علقات جنسية بين أل

ة
خ		وة وأل

ة
ثم منع ألعلقات ألجنس		ية بي		ن أل

م وأحدة إلخ
ة
.فظلت ألدأئرة تضيق بحسب ألخصائص وألمرأحل ألتاريخية... من أ

وترى إفلين ريد على خلف وجهة نظر سيمون ذي بوفوأر فيما يخص ألعلقات ألقائم	ة دأخ		ل ه	ذه ألجماع		ات
ش	قاء وك		انت مجموع		ة ألش		قيقات، أل	تي تش		كل ج	وهر"

ة
ن معا مشاعة من ألشقيقات وأل

ا
ن ألعشيرة كانت في أ

ة
أ

م		وي، ت		دلل بوض		وح ع		ن طابعه		ا ألجم		اعي، فق		د ك		انت ألنس		اء تعمل		ن مع		ا كمش		اعة م		ن ألش		قيقات
ة
ألنظ		ام أل
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مقالت حول قضية الرأأة

يض		ا بص		ورة جماعي		ة ول		م
ة
طف		الهن أ

ة
عمالهن ألجتماعية تعود بالفائدة على ألمجتمع برمته، وكن يربين أ

ة
وكانت أ

ولد ش			قيقاتها ف		ي ألعش		يرة
ة
م تمي		ز بي			ن ذريته			ا ألخاص		ة وبي			ن أ

ة
ولد ب		دورهم يعت		برون جمي		ع. تك			ن أل

ة
وك		ان أل

مهاتهم ألمش	تركات
ة
كبر منهم سنا أ

ة
خ	ر ك	ان ألعم	ل ألمش	ترك وألملكي	ة ألمش	تركة يقترن		ان. ألشقيقات أل

ا
بتع		بير أ

طفاي وكان ألمرأدف أل		ذكوري له		ذه ألمجموع	ة م	ن ألش		قيقات يتمث		ل ف	ي مجموع	ة
ة
و جماعية لل

ة
بتربية مشتركة أ

ش		قاء، ألمكون		ة وف		ق ألنم		وذج ألجم		اعي عين		ه
ة
ش		قاء م		ن. أل

ة
و بط		ن تعت		بر مجموع		ة م		ن أل

ة
وك		انت ك		ل عش		يرة أ

نثوي
ة
و مجموعة من ألناث من ألمنظور أل

ة
.ألمنظور ألذكوري تماما كما كانت تعتبر مجموعة من ألشقيقات أ

مين
ة
خوية يك	تفون بالتعاون على إنتاج ما يحتاجونه لت		ا

ة
ولم يكن ألرأشدون من ألجنسين في هذه ألمجموعة أل

ولد ألمش			اعة وي			وفرون له			م ألرعاي			ة وألحماي			ة، وك			انت ه			ذه
ة
يض			ا حاج			ات أ

ة
س			بل حي			اتهم ب			ل ك			انوأ يؤمن			ون أ

شقاء منظومة شيوعية بدأئية
ة
.ألسمات تجعل من مجموعة من ألشقيقات وأل

ب		وة إذن وظيف		ة أجتماعي		ة، ل عائلي		ة للرج		اي وعلوة عل		ى
ة
ب ك		انت وظيف		ة أل

ة
س		ها أ

ة
س		رة أل		تي يترأ

ة
قب		ل ظه		ور أل

زوأجه		ن ب		ل ك	انوأ
ة
و أ

ة
ب		وة رف		اق ألش		قيقات ف	ي ألعش	يرة أ

ة
ذلك كان ألرجاي ألذين أضطلعوأ في ألب	دء بخ	دمات أل

ش		قاءهن
ة
ب		وة ألفيزيولوجي		ة. أ

ة
ن نع		زو ذل		ك بك		ل بس		اطة إل		ى جه		ل ألمجتم		ع ألق		ديم لس		يرورأت أل

ة
.ول يس		عنا أ

ب		وي م		ا ك		انت لتج		د مكان		ا له		ا ف		ي مجتم		ع ق		ائم عل		ى
ة
ب		وة وف		ق مفهومه		ا ف		ي ألمجتم		ع أل

ة
ن أل

ة
م		ر أ

ة
فك		ل م		ا ف		ي أل

طفاي
ة
".علقات ألنتاج ألجماعية وعلى ألتربية ألمشتركة لل

:الزواج النتقالي – 2
خص مع ظه		ور ألف		ن ألفخ		اري

ة
هذأ ألشكل عبر عن نفسه في مرأحل لحقة من تطور ألمشاعات ألبدأئية على أل

حادي			ة. وأك	تش			اف ألمع			ادن
ة
ويق			وم عل			ى علق			ة جنس			ية. وق			د ش			كل أل			زوأج ألنتق			الي ألتهي			ئ أللزم للعائل			ة أل

ة 
ة
ة وأحدة(رئيسية بين رجل وأمرأ

ة
و علقات جانبية لكل) رجل وأحد، أمرأ

ة
ن يمنع ذلك من قيام علقة أ

ة
دون أ

ي
ة
ي س		بب وف		ي أ

ة
و ألنفص		اي ل

ة
خري		ن م		ع ألحف		اظ عل		ى ح		ق ك		ل منهم		ا ف		ي ألف		ترأق أ

ا
و نس		اء أ

ة
منهم		ا م		ع رج		اي أ

.وقت

III -ة المجتمع الطبقي
ا
حادي: (سيرورة تفكك المشاعات البدائية ونشا

ا
حادية والزواج ال

ا
)العائلة ال

نه		ا) servitus(إن ألعائل		ة ألعص		رية ل تنط		وي عل		ى جني		ن ألعبودي		ة "
ة
يض		ا عل		ى جني		ن ألقنان		ة ل

ة
وحس		ب ب		ل أ

وهي تنطوي بش	كل مص	غر عل	ى جمي	ع ألتناقض	ات أل	تي تط	ورت. مقرونة منذ بادئ بدء بفروض خدمات ألزرأعة
رشيف كاري ماركس وفريدريك أنجلس" (فيما بعد على نطاق وأسع في ألمجتمع وفي دولته

ة
).من أ

م	وي وعلق		اته
ة
نق		اض ألنظ		ام أل

ة
ب	وي أل	ذي ق	ام عل		ى أ

ة
حادي	ة م	ع أنبث		اق ألمجتم	ع ألطبق		ي أل

ة
لق		د ب		رزت ألعائل		ة أل

خ	وي- كم	ا تق	وي إفلي	ن ري		د - ألجتماعية ألمشاعية بما فيه	ا 
ة
ي ألنظ	ام أل

ة
لق	د تلزم		ت نهاي	ة. مرأدفه	ا أل		ذكوري أ

م		وي بإخض		اع ك		ذلك جم		اهير وأس		عة م		ن ألرج		اي للطبق		ة ألمس		يطرة منه		م،
ة
ألمجتمع		ات ألقائم		ة عل		ى ألح		ق أل

ش		كاي ألض		طهاد ألطبق		ي فحس		ب أنجل		س
ة
وي ش		كل م		ن أ

ة
وي تع		ارض طبق		ي ظه		ر ف		ي ألتاري		خ: "وق		د ك		ان أ

ة
إن أ

وي م			ع
ة
ح			ادي، وتزأم			ن ألض			طهاد ألطبق			ي أل

ة
تزأم			ن م			ع تط			ور ألتع			ارض بي			ن ألرج			ل وألزوج			ة ف			ي أل			زوأج أل

صل ألعائلة وألدولة وألملكية ألخاصة" "أضطهاد جنس ألذكور للناث
ة
.أ

ساس					ية ف					ي بنياته					ا
ة
ي تح					ولت أ

ة
حادي					ة أس					توجب أنحلي وتفك					ك ألمش					اعة ألبدأئي					ة أ

ة
إن ب					روز ألعائل					ة أل

www.30aout.info                                                                                                         8



مقالت حول قضية الرأأة

هم ألشروط ألتي وفرت هذأ ألنتقاي هي
ة
:ألقتصادية وألجتماعية إلى ألحد ألذي جعل ممكنا بروزها، وأ

 
ا
ب			روز ق			وى أجتماعي			ة متس			لطة ح			ولت لص			الحها فائض			ا أقتص			اديا معين			ا جع			ل م			ن ألممك			ن قي			ام أس			تغلي -ا

.ألنسان للنسان
ة بقي	ام -ب 

ة
تحوي ألملكي	ة ألمش	اعية إل	ى ملكي	ة خاص	ة وتمركزه	ا بي	د ألرج	ل وف		ر إمكاني	ة أض	طهاد ألرج		ل للم	رأ

بوية
ة
.ألعائلة أل

إلى ألحالة ألجتماعي	ة ت		م بظه	ور ألعم	ل كنش	اط) état zoologique(إن أنتقاي ألنسان من ألحالة ألحيوأنية 
ج		ل س		د حاجي		اته ألبيولوجي		ة. وأعي وأجتماعي للنسان

ة
لقد ولدت لديه ألضرورة وترأكم خبرأته في نضاله من أ

ح	وأي
ة
دوأت تك	ف		ل ل	ه س	د حاجي		اته ألمادي		ة وموأجه	ة أل

ة
ج	ل ألبق	اء ألن		زوع نح	و ص	نع أ

ة
وألدفاع ع		ن نفس	ه م		ن أ

خط		ار محيط		ه ألط		بيعي 
ة
وس		يلعب ألعم		ل م		ن حي		ث ه		و نش		اط جم		اعي وأع		ي دور ألرأب		ط). Homofaber(وأ

ألمش				ترك بي				ن ألمنتمي				ن إل				ى ألقطي				ع مش				كل قف				زة نوعي				ة نح				و ألنتق				اي م				ن ألحال				ة ألحيوأني				ة إل				ى ألحال				ة
".دور ألعمل في تحوي ألقرد إلى إنسان: "أنظر مقالة أنجلس(ألجتماعية 

ت وس		يلة ألتخ		اطب وتب		ادي
ة
ج		ل س		د ألحاجي		ات ألمادي		ة للجماع		ة نش		ا

ة
وف		ي إط		ار ه		ذأ ألنش		اط ألجم		اعي م		ن أ

فك				ار وألتف				اهم
ة
(Homofaberأللغ				ة وأنتق				ل ألنس				ان م				ن مرحل				ة : أل دوأت 

ة
إل				ى مرحل				ة) ألنس				ان ص				انع أل

Homo sapiens) شياءه بتفكير قبلي
ة
).ألنسان ألذي يفكر ويصنع أ

ساس		يان وحاس		مان ف		ي تط		ور وأك	تم		اي تط		ور ألجس		م ألنس		اني
ة
ن ألعم		ل وأللغ		ة كان		ا عنص		رأن أ

ة
وي		رى ألعلم		اء أ

ول		ى ه		ذه ألمجتمع		ات )ألجسد وألمخ(
ة
ألمش		اعات ألبدأئي		ة: ، فمع ألعمل تولد ألمجتمع ألنس		اني ومع		ه لبن		ات أ

خ		رى وتجم		ع ك		ل
ة
ذأت ألقتص		اد ألب		دأئي حي		ث ألن		اس يعيش		ون عل		ى ش		كل عش		ائر ك		ل وأح		دة منعزل		ة ع		ن أل

.وأحدة منهن رأبطة ألدم وألقربى
ج		ل ذل		ك وس		ائل بدأئي		ة فل		م يك		ن ألص		يد

ة
ف		ي ه		ذه ألجماع		ات ألبدأئي		ة أهت		م ألرج		اي بالص		يد وأس		تعملوأ م		ن أ

رض 
ة
ألنس	اء ه	ن م	ن أك	تش	فن(كمصدر للعيش كافيا لسد ألحاجيات ألض	رورية للمش	اعة، بينم	ا ك	انت زرأع		ة أل

ة جع		ل) ألزرأع		ة
ة
رأ همي		ة قص		وى مم		ا نت		ج عن		ه وض		ع متمي		ز للمم		

ة
وتربي		ة ألموأش		ي م		ن أختص		اص ألنس		اء، ذأت أ

موي 
ة
ميسي(ألباحثين يسمون هذه ألمرحلة من ألتاريخ ألبشري بالمجتمع أل

ة
).Matriarcat) (أل

ن		ه ك		ان. وستنتقل ألزرأعة ألمتطورة نسبيا وألرعي وتربية ألموأشي تدريجيا إلى يد ألرجاي
ة
ومن ألث		ابت تاريخي		ا أ

بوي		ة ف		ي
ة
موية وولدة ألعشيرة أل

ة
لها دور رئيسي في حياة ألمشاعة، ألشيء ألذي سيهيئ ألقضاء على ألعشيرة أل

خيرة من تطور ألمشاعة ألبدأئية
ة
وقد كان له	ذأ ألتح		وي نتائ		ج هام	ة م		ن ألناحي		ة ألجتماعي	ة حي		ث. ألمرأحل أل

وي قس		مة عم		ل أجتماعي		ة بي		ن قبائ		ل ألرع		اة 
ة
ت تع		رف(ب		رزت أ

ة
ألمختص		ة ف		ي تربي		ة ألموأش		ي وألرع		ي أل		تي ب		دأ

، وقبائ			ل ألمزأرعي			ن)ترأكم			ا ف			ي أللح			وم وألحلي			ب وألص			وف خصوص			ا بع			دما تزأي			د ع			دد ألحيوأن			ات ألمدجن			ة
خ			رى ن			وع م			ن أل			ترأكم نتيج			ة تزأي			د ألمحص			ولت ألزرأعي			ة(ألمس			تقرة 

ة
، وتول			دت ل			ديهما)حص			ل ل			ديها ه			ي أل

.حاجيات متبادلة مما جعل ألتبادي ممكنا لوجود هذه ألحاجيات ألممكن تبادلها
نش		طة إنتاجي		ة إل		ى ج		انب ألزرأع		ة وألرع		ي وتربي		ة ألموأش		ي

ة
وم		ع أك	تش		اف ألمع		ادن وتقني		ات تحويله		ا ظه		رت أ

ص	بح مس	تحيل تمركزه	ا بي	د ألمنتجي		ن . كصنع ألفخار، ألحياكة أليدوي	ة
ة
نش	طة أ

ة
)ألمزأرعي		ن(وم	ع تك		اثر ه	ذه أل
دى إل		ى ظه		ور فئ		ة أجتماعي		ة جدي		دة

ة
ألص		ناع وقطاع		ات ص		ناعية جدي		دة مث		ل ألح		دأدة، ص		ناعة: ألش		يء أل		ذي أ
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س	لحة
ة
وعل		ى قاع	دة ه	ذأ ألتقس		يم ألجتم		اعي للعم	ل سيص	بح منت	وج ه	ذه ألفئ		ة ألجتماعي	ة. ألفخ		ار، ص		ناعة أل

ث		م نم		ا ذل		ك بتط		ور ألتب		ادي بش		كل ك		بير ونش		وء طبق		ة) Troc(موض		وعا للتب		ادي ع		بر ألمقايض		ة ف		ي ألبدأي		ة 
.طبقة ألتجار: جديدة

رض
ة
ج	ل زرأع		ة أل

ة
عله ك	انت ألض		رورة تحت		م عل	ى ألعش	يرة ألعم	ل ألجم	اعي وألمجه	ود ألمش	ترك م		ن أ

ة
ينا أ

ة
كما رأ

ولية للمشاعة
ة
فالمجتمع ل يستطيع إنت		اج ف		ائض. كان ألعمل ألمشترك ضرورة ملحة . وذلك لسد ألحاجيات أل

دوأت ألنت		اج وتزأي		د إنتاجي		ة ألعم		ل. لق		د ك		ان مجتم		ع ك	ف		اف لي		س إل. عل		ى م		ا يحت		اجه
ة
وم		ع إتق		ان وس		ائل وأ

ص		بح ألتنظي		م ألجتم		اعي للمش		اعة غي		ر ق		ادر عل		ى ألبق		اء
ة
ص		بحت ألعائل		ة. ب		الخبرة وألتجرب		ة ألم		ترأكمين، أ

ة
وأ

رض
ة
مين حاجياتها بفلحة أل

ة
.ألوأحدة قادرة على تا

إن ألتط		ور ألتكنول		وجي وتزأي		د ألنتاجي		ة للعم		ل يش		ترطان ألس		تثمار ألف		ردي ألع		ائلي أل		ذي يتمي		ز بالق		درة عل		ى
لقد ولد ألعمل ألف		ردي ألملكي	ة ألخاص		ة أل	تي ك	انت نتيج		ة حتمي	ة. تطوير ألنتاجية في تلك ألشروط ألتاريخية

.لتقسيم ألعمل ألجتماعي ولبروز ألتبادي
ولق		د ت		م ألتب	ادي حس		ب بع		ض ألدرأس		ات ف	ي ألبدأي		ة بوأس	طة رؤس		اء ألمش		اعات وألعش		ائر باس		م ألعش	يرة أل		تي

لك		ن ه	ذأ ألوض		ع تغي		ر ت		دريجيا بتط		ور قس	مة ألعم		ل. كانوأ يمثلونها وألتي كانت تمتلك ألم	وأد ألقابل		ة للتب		ادي
ت ألعش	يرة تتفك	ك وتنقس		م إل	ى. ألجتماعي وأتساع ألتبادي لينته		ي منت		وج ألتب		ادي ملك		ا لرؤس		اء ألعش		ائر

ة
فب		دأ

دوأت ألمنزلي				ة
ة
ص				غر س				يجعلون م				ن وس				ائل ألنت				اج وأل

ة
بوي				ة ك				بيرة تنقس				م ب				دورها إل				ى ع				ائلت أ

ة
ع				ائلت أ

خي		رة . وألموأش	ي ملكي		ة خاص		ة
ة
س		تتقلص روأب		ط أل		دم أل		ذي ك		انت تجم		ع) ألملكي		ة ألخاص		ة(وم		ع تط		ور ه		ذه أل

م		اكن ألس		كن، ألنت		اج ألمنزل		ي، ألموأش		ي. ألعش		يرة ألبدأئي		ة لتتح		وي إل		ى جماع		ات قروي		ة
ة
وف		ي إطاره		ا تص		بح أ

م		اكن ألرع		ي ملكي		ة جماعي		ة
ة
رض ملكي		ة خاص		ة، بينم		ا تظ		ل ألغاب		ات، ألمي		اه وأ

ة
وسيس		تفيد رؤس		اء ألقبائ		ل. وأل

رس		تقرأطية تح		افظ عل		ى) Les prêtres(ورج		اي أل		دين 
ة
وق		ادة ألعش		يرة م		ن وض		عهم ألخ		اص مش		كلين ب		ذلك أ

ب			وي 
ة
م(أمتيازأته			ا بالورأث			ة دأخ			ل ألخ			ط أل

ة
ب ب			دي أل

ة
غلبي			ة). خ			ط ألنس			ب ع			ن طري			ق أل

ة
ص			بحت أل

ة
وهك			ذأ أ

صبح بالمكان نتيجة ذلك أستغلي ألنسان للنسان
ة
.ألساحقة في خدمة هؤلء وأ

ب	وي عل	ى ألح	ق
ة
ومن نتائ		ج دخ	وي ألمجتم	ع ألبش		ري عص	ر ألحض		ارة بظه	ور ألملكي	ة ألخاص	ة وأنتص		ار ألح	ق أل

وي أنقلب ف		ي ألتاري		خ 
ة
ميس		ي بقي		ام أ

ة
ة(أل

ة
حادي		ة)أنقلب ألرج		ل عل		ى ألم		رأ

ة
ح		ادي وألعائل		ة أل

ة
، قي		ام أل		زوأج أل

ة وأح		دة. وملحقاتها
ة
ساس رج		ل وأح		د مقاب		ل أم		رأ

ة
وم		ن ألناحي		ة ألتاريخي		ة. لقد قام هذأ ألشكل من ألزوأج على أ

صبحت ألسيادة للرجل دأخل ألعائلة
ة
ة أل	تي ف	رض عليه	ا حفاظ		ا عل	ى بق	اء. أ

ة
حاديا إل للم	رأ

ة
ولم يكن في ألوأقع أ

 ألرج		ل إل		ى تع		دد. ملكي		ة وممتلك		ات ألرج		ل ف		ي خ		ط نس		به
ة
ول		دعم دور ألعائل		ة وألزي		ادة ف		ي ممتلكاته		ا ألتج		ا

وألغي		ر) كم		ا ك		ان ألح		اي عن		د ألفرأعن		ة وأليون		ان ألقديم		ة(وإل		ى ألعه		ارة ألمقدس		ة ) La polygamie(ألزوج		ات 
ته به			ذه ألحقب			ة. ألمقدس			ة

ة
م			ا مؤسس			ة ألعه			ارة . وق			د أرتب			ط مفه			وم ألخيان			ة ألزوجي			ة ف			ي نش			ا

ة
ق			دم مهن			ة ف			ي(أ

ة
أ

ح		د عل	ى أته	امه بالخيان		ة ألزوجي		ة، وأنتقام		ا) ألتاريخ
ة
شياء في خدمة ألرج		ل وم	ا ج		رؤ أ

ة
وما أرتبط بها فقد كانت أ

ة إلى علقات جنس		ية خ		ارج مؤسس	ة أل		زوأج تح		ت طائل		ة ألم	وت إذأ ه	ي ض	بطت وش	ك ف		ي
ة
 ألمرأ

ة
لنفسها ستلجا

.إخلصها
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IV -الحب والزواج والجنس في ميزان المجتمع الطبقي:

و ظ		اهرة مج		ردة في		ه -1
ة
ة ألحي		اة ألجتماعي		ة ل		دى ألنس		ان ش		يئ ف		وق ألمجتم		ع أ

ة
وإذأ. ل		م يك		ن ألح		ب من		ذ نش		ا

ثر بعوأم	ل ألبيئ	ة ألجتماعي	ة وألقتص	ادية وغيره	ا للمجتم	ع ف		إنه ب		دوره يق	وم
ة
ك	ان ألح	ب كظ	اهرة أجتماعي	ة يت	ا

ن		ه يت		دخل ف		ي
ة
ثير ق كعام		ل نفس		ي أجتم		اعي ق معي		ن م		ن دأخ		ل ألعلق		ات ألجتماعي		ة ألقائم		ة خاص		ة وأ

ة
بت		ا

ة وألرج			ل: ألعلق			ة أل			تي تض			من أس			تمرأر ألمجتم			ع وتجدي			ده
ة
خلق			ي يقن			ن ه			ذه. علق			ة ألم			رأ

ة
إن وض			ع نظ			ام أ

جه		د فك		ر ألنس		ان من		ذ ألق		ديم وق		د ت		دخلت ألي		ديولوجيا
ة
ألعلق		ة ويض		ع له		ا قيم		ا تس		تمد منه		ا مض		مونها، ق		د أ

ش		كالها ألمختلف		ة 
ة
س	طورة(با

ة
كم		ا تق		وي-وإذأ ك		انت ألمفاتي		ح ق		د تغي		رت . للجاب		ة ع		ن ه	ذأ أللغ		ز) أل		خ... دي		ن، أ

ن أللغ		ز ل		م يتغي		ر ب		ل عل	ى ألعك		س ف		إنه ي		وأكب عناص		ر. ف		إن أللغ	ز م		ا زأي قائم	ا- كولونط		اي
ة
ولي		س معن	ى ه	ذأ أ

ألتط			ور ألقتص			ادية وألجتماعي			ة ألثقافي			ة وألحض			ارية للمجتم			ع مم			ا يض			في علي			ه ص			بغة ألحركي			ة أل			تي تلزم			ه
ج		ل ح		ل ه		ذأ أللغ		ز

ة
نفس		هم م		ن أ

ة
م		ره، ويجه		دون أ

ة
ويجع		ل ألن		اس ف		ي ك		ل مف		ترق ط		رق ت		اريخي يحت		ارون ف		ي أ

بدي
ة
.أل

حاس			يس وألعوأط			ف
ة
ن ألح			ب ع			رف ف			ي مس			اره ألطوي			ل تط			ورأ غ			ذته ه			ذه ألخ			برة ألطويل			ة م			ن أل

ة
وألحقيق			ة أ

ن يغني به نظرته للحب
ة
صبح يتوفر على رصيد حضاري وثقافي يستطيع أ

ة
.وألمشاعر لدى ألنسان ألذي أ

س	لوب وط		رق ومض		مون
ة
وتكاد ألمجتمعات ألبشرية في مرأحل تطورها ألت		اريخي تختل		ف بعض		ها ع		ن ألبع		ض با

.ألحب لديها
ة وألرجل -2

ة
وي في علقة ألمرأ

ة
خلقي أل

ة
ساس وألمعيار أل

ة
ولى كانت رأبطة ألدم تشكل أل

ة
.ففي ألمجتمعات أل

خوي 
ة
صح نسيج من ألحب أل

ة
و على أل

ة
ش		قاء(وكان ما يجمعهما في ظل ألعلقات ألمشاعية هو خليط أ

ة
ح		ب أل

عله: وألش		قيقات
ة
خ		ر(وألح		ب ألجنس		ي ) أنظ		ر أ

ا
فف		ي ألمش		اعة ألمنعزل		ة). أنج		ذأب نح		و ش		خص م		ن ألجن		س أل

وألمنغلق		ة عل		ى نفس		ها، ألقليل		ة ف		ي حجمه		ا وألمه		ددة باس		تمرأر ب		النقرأض، ك		ان م		ن أللزم عل		ى س		بيل ألمث		اي
خ

ة
خ		ت وأل

ة
م		ا ك		ان لينظ		ر- كم		ا تق		وي كولونط		اي-وض		من ألعلق		ات أل		تي ك		انت قائم		ة . تعزي		ز ألعلق		ة بي		ن أل

ة ألتي تضحي لرجلها نظرة أحترأم
ة
.للمرأ

عل		ى ك		انت ألتش		كيلة ألجتماعي		ة ألجدي		دة هش		ة وض		عيفة وتبح		ث ع		ن
ة
وم		ع ألنتق		اي م		ن ألمش		اعة إل		ى مرحل		ة أ

ش			كاي م			ن ألعلق			ات ألروحي			ة وألمعنوي			ة أل			تي توح			دها وتع			زز تض			امنها نس			بيا
ة
فف			ي ظ			ل تش			كيلة أجتماعي			ة. أ

وي ألبنيات ألسياسية ألطبقي	ة ك	انت ألعلق	ة ألمنظ		ور إليه	ا ب		احترأم ه	ي ألعلق	ة بي		ن شخص	ين
ة
جديدة عرفت أ

ة(
ة
ك	ثر ل علق		ة له		ا ب		الحب بي		ن ألجنس		ين ) رج		ل وأم		رأ

ة
فك		ان. ينتمي		ان إل		ى نف		س ألقبيل		ة، وألعاطف		ة ألملئم		ة أ

ي دع			م تحالفاته			ا وروأبطه			ا بحس			ب
ة
هن			اك ن			وع م			ن ألدم			ج بي			ن ألح			ب وألص			دأقة لص			الح ألقبيل			ة ووح			دتها أ

ة ل قيم		ة له		ا م		ن ألناحي		ة ألجتماعي		ة وق		د ش		هد ألتاري		خ ح		الت ك		ان ألرج		ل فيه		ا ي		ترك زوجت		ه. ألض		رورة
ة
ألم		رأ

و لض			يفه أحتف				اء بمق			دمه
ة
بي				ن. ألح			ب هن			ا ق			ائم لمص			لحة ألقبيل			ة وألمجتم			ع ويخض			ع لمص			لحتها. لص			ديقه أ

ألص			دأقة وألخلص للزوج			ة أخت			ار ألمجتم			ع ألخلص للص			دأقة أل			تي ك			انت تق			در ك	ثيرأ وتق			ام له			ا ألطق			وس
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ساطير ألتي تس	جل ه	ذه ألحقب	ة م	ن ألتاري		خ ألبش		ري. وألمرأسيم
ة
ن	ه م	ن أللزم إض	افة. وهناك ك	ثير من أل

ة
غي	ر أ

ن ألعب	د مثل ف	ي
ة
ن ألعبيد ك	قوة منتجة رئيسية ف	ي عدي	د م	ن ه	ذه ألمجتمع	ات ك		انت مقص	اة م	ن ه	ذه ألقي		م ل

ة
أ

ألمجتم				ع أليون				اني وألروم				اني ألق				ديمين ك				ان يعت				بر حيوأن				ا يب				اع ويش				ترى ويقت				ل ويخص				ى لمص				لحة س				يده
حرأر

ة
إن أحتياج ألمجتمع للعبيد ك	قوة إنتاجي		ة ه	و أل	ذي س	مح له		م بالتوأل	د تمام	ا كم	ا ه	و. ولمصلحة مجتمع أل

.ألحاي بالنسبة للحيوأنات ألدأجنة
حادي			ة -!!! 3

ة
بالحف			اظ عل			ى مص			الحها ألمادي			ة وبق			اء) ألك			بيرة(ف			ي ألمجتم			ع ألقط			اعي تزأي			د أهتم			ام ألعائل			ة أل

ب ألك		بير للعائل		ة 
ة
، ل		ذلك أس		تندت ألقيم		ة ألعلي		ا)Le patriarche(ممتلكاته		ا ألمش		تركة ض		من خ		ط نس		ب أل

للمجتم			ع عل			ى وأج			ب ألف			رد أتج			اه ألعائل			ة ألك			بيرة وأتج			اه تقالي			دها وروأبطه			ا ألقائم			ة عل			ى ألع			ادأت ألعائلي			ة
ن يكون ذلك على حس		اب مص		الح ألعائل		ة. ألمتوأرثة

ة
حرى أ

ة
وإن. هكذأ فالرجل ل يختار زوجته بمحض إرأدته فا

أل		زوأج ل ينفص		م م	دى ألحي	اة ل		دى مس	يحي		ي ألق	رون ألوس	طى، وتت	دخل. فع		ل ذل	ك يتع	رض لعقوب	ات ص		ارمة
ك		ان ألمجتم		ع ألقط		اعي ل ي		ؤمن بض		رورة). Suzerain(في		ه ألكنيس		ة ورئي		س ألعائل		ة وإرأدة ألقط		اعي ألس		يد 

و
ة
ة وألرج			ل ألل			ذأن يتحاب			ان أ

ة
تع			ايش ألح			ب وأل			زوأج، وغالب			ا م			ا ك		ان ي			ؤدي ألعك			س إل			ى كارث			ة بالنس			بة للم			رأ

ولى في علقتهما
ة
طلق عليهم فيم		ا. يضعان ألحب في ألمرتبة أل

ة
وقصص ألقرون ألوسطى مليئة بحكايات ممن أ

و بين. بعد شهدأء وشهيدأت ألحب
ة
نفسهم أ

ة
وقد عاش ألمجتمع ألقطاعي على حروب دأخلية بين ألقطاعيين أ

ه		ؤلء وألفلحي			ن أل		ذين ك		انوأ يث			ورون ض		د ألقه		ر وألض		طهاد وك		ذلك أنتش		رت ألح		روب ألموجه		ة ض		د بل		دأن
، لذلك وف		ي ظ		ل ه	ذه ألظ		روف ألتاريخي		ة ك		ان ألمجتم	ع)ألحروب ألصليبية(خارجية باسم ألدين وتحت لوأئه 

ربه وتبررها وتعمل على ضبط علقاته ألطبقية وألجنسية
ا
خلقية تحقق ما

ة
.ألقطاعي في حاجة إلى قيم أ

لتحقي		ق بط		ولت عس		كرية تتطل		ب ألجل		د) exalté(فنظ		ام ألفرس		ان ك		ان يه		دف إل		ى خل		ق ألف		ارس ألمتحم		س 
ة وألجسارة

ة
نذأك من دور للبطولت ألفردية. وألجرأ

ا
!فل يخفى ما كان أ

خلقية؟
ة
ين موقع ألحب في ظل ألعلقات ألقطاعية ألسائدة وقيمها أل

ة
لكن أ

ورب			ا ألق			رون ألوس			طى ق			ام ألح			ب عل			ى معادل			ة مس			تحيلة لض			رورة نفس			ية وأجتماعي			ة
ة
فق			د ك			ان ألفرس			ان. ف			ي أ

خ		ر تعي		ش ف		ي. يختارون حبيب		ة قل		ب مس		تحيلة ألمن		اي) ألنبلء(
ا
وق	د ك		انت حبيب		ة ألقل		ب ه	ذه زوج		ة إقط		اعي أ

رأئ		ك حريري		ة دأخ		ل قص		ر م		ن قص		ور زوجه		ا ألقط		اعي
ة
فلط		وني . أ

ة
أل		ذي) amour Platonique(إن		ه ألح		ب أل

ي علقة جسدية بين ألمحب وحبيبته تؤدي إلى إشباع ألرغبة ألجنسية لديهما
ة
إن هذأ ألنوع من ألح		ب. ينفي أ

و مج		رد نظ		رة م		ن حبيب		ة
ة
كان يولد لدى ألفارس قوة ومعنوية عالية تجعله يحقق ألبطولت في سبيل أبتس		امة أ

ن	ه يض	من مص	الح ألقط	اع ويس	اهم. قلبه
ة
خذه أليديولوجية ألقطاعية بعين ألعتبار ل

ة
وهذأ ألنوع من ألحب تا

خلقي		ة ك		انت أل		دعوة إل		ى. ف		ي دع		م وتعزي		ز كي		ان ألمجتم		ع ألقط		اعي
ة
فلط		وني ك	قيم		ة أ

ة
وإل		ى ج		انب ألح		ب أل

ة وألرج		ل، بي		ن أل		زوج وألزوج			ة، ب		ل إل		ى ألمتن		اع عنه		ا
ة
ألتعف			ف وألتقش			ف ف		ي ألعلق		ات ألجنس		ية بي			ن ألم		رأ

حيان		ا 
ة
ة م		ن طبقت		ه)دع		وأت ألكنيس		ة وأليديولوجي		ة ألطهرأني		ة ألرهباني		ة(أ

ة
، ل		ذلك ل يح		ب ألرج		ل ألف		ارس أم		رأ

ن ذلك ي	ؤدي إل	ى تلش		ي ألمح	رك ألنفس	ي لبط	ولته
ة
ن ألفرس	ان ف	ي حماس	هم م	ن. يتزوجها ل

ة
وت		رى كولونط		اي أ

ساس		ها
ة
ج		ل تطهي		ر ألح		ب م		ن ك		ل مظه		ر جس		دي وم		ن ك		ل خطيئ		ة، حول		وه إل		ى عاطف		ة مج		ردة تمام		ا ع		ن أ

ة
أ

ة لم يرونها قط. ألبيولوجي
ة
مر حد أقترأف حماقات تجعلهم يحبون أمرأ

ة
.وقد وصل بهم أل
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ن يجتم			ع تح			ت س			قف وأح			د ألح			ب وأل			زوأج
ة
ن ألمجتم			ع ألقط			اعي رف			ض أ

ة
ين			ا إذن أ

ة
أل			زوأج م			ن ه			ذأ. هك			ذأ رأ

حاسيس ألحب 
ة
نتذكر هن		ا قول		ة ألق		ديس جي		روم ألم		ذكورة(ألمنظور مجرد نشاط فيزيولوجي يتناقض مع رهافة أ

عله
ة
جل ذلك) أ

ة
!فكم من ألنساء فشلن من أ

فلط	وني قيم	ة علي	ا
ة
وفي نفس ألوقت وحفاظا على مص		الح ألمجتم	ع ألقط	اعي وتحص		ينا لوح	دته ك	ان للح		ب أل

ن ألكنيس		ة وألقي		م ألس		ائدة ك		انت تخف		ي م		ا ك		ان. دع		ت إليه		ا ألكنيس		ة وألي		ديولوجيا ألس		ائدة
ة
لي		س غائب		ا عن		ا أ

سياد أتجاه ألبن	ات وألزوج		ات ألمنتمي		ات إل	ى طبق		ة ألش		عب م		ن بورجوأزي		ة
ة
سياد وغير أل

ة
يقترفه ألقطاعيون أل

ن	ذأك
ا
ن إل	ى علق	ات جنس		ية م	ع ألخ	دم. وفلحين أ

ة
نفس		هن حي		ث ك	ن يلج	ا

ة
ول	م تف		ت نس	اءهم فرص	ة ألنتق	ام ل

بناء ألفلحين ألتابعين للقطاعية
ة
فالزوج يقبل بل ويحبذ. ولكن إذأ ضبطن كان نصيبهن ألحرأق وألموت. وأ

بن		اء ألفلحي		ن
ة
ي علقة جسدية تؤدي بها إلى ألموت خصوصا إذأ ك		انت م		ع أ

ة
ن يكون لها فارس يعشقها لكن أ

ة
أ

و ألطبقات ألدنيا في ألمجتمع
ة
.أ

ورب		ي وذل		ك
ة
ساس		يا ف		ي ألي		ديولوجيا ألس		ائدة ف		ي ألمجتم		ع ألقط		اعي أل

ة
أحتل		ت ألمس		يحية ألكاثوليكي		ة حي		زأ أ

سباب تاريخية
ة
خلقي		ة دأخ		ل ألمجتم		ع. ل

ة
و تحري		م ألقي		م وألس		لوكات أل

ة
وقد شكلت ألمصدر ألرئيسي لتش		ريع أ

خريتين . ألقطاعي
ة
 ألبش		رية عن		د ألمس		يحية ب		زوج وأح		د) ألسلم، أليهودي		ة(فكما لدى ألديانتين أل

ة
دم: تبت		دأ

ا
أ

دم وح			وأء تك			رس فك			رة. وح			وأء
ا
س		طورة أ

ة
ة ه		ي ألف		رع أل		ذي أنش		ق م		ن: وم			ن خلي أ

ة
ص			ل وألم			رأ

ة
ألرج			ل ه		و أل

صل
ة
وإذأ كانت ألديانات ألثلث تلتقي في هذأ فإنها تختلف ف	ي ألتفاص		يل ألش	يء أل		ذي ل	ه قيمت		ه ألتاريخي		ة. أل

بس		ط ق		رأءة ف		ي ألخط		اب أل		ديني تزك		ي ذل		ك، حي		ث كم		ا تق		وي. ويبق		ى ألج		وهر م		ع ذل		ك قائم		ا. ف		ي ألتحلي		ل
ة
وأ

ن ص	وت ا ه	و ص	وت ألرج		ل: "غلوريا سترنيم
ة
ح		ادي هم	ا". أ

ة
فحس		ب ألمنظ	ور أل	ديني ف	إن ألعائل		ة وأل		زوأج أل

رأدتها مشيئة ألخالق للمخلوق
ة
زلية أ

ة
.سنة ا في خلقه، حقائق أ

ص		لية ه		ي ألس		بب ف		ي ألن		زوي إل		ى
ة
 ب		زوج وأح		د وألخطيئ		ة أل

ة
ألمجتم		ع ألبش		ري حس		ب ألمنظ		ور ألمس		يحي يبت		دأ

رض
ة
ص		لية حي		ن حث		ت ح		وأء. أل

ة
رض بخطيئ		ة أ

ة
حس		ب ه		ذأ ألمنظ		ور للع		الم، ق		امت ألحي		اة ألنس		انية عل		ى أل

ك		ل م		ن ش		جرة ألتف		اح 
ة
دم بال

ا
غ		رت أ

ة
و ش		جرة ألمعرف		ة(وأ

ة
ن س		بب ذل		ك غض		ب ألله أل		ذي ك		ان ق		د). أ

ة
فك		ان أ

ك		ل منه		ا
ة
وص		ى بع		دم أل

ة
رض. أ

ة
ويق		وي ع		الم أل		دين ألمس		يحي. وألنتيج		ة ه		ي نزولهم		ا إل		ى ألحي		اة أل		دنيا، إل		ى أل

ة ف	ي ذل		ك) Tartullien(تارتيليان 
ة
ن ترت		دي لب	اس ألح	دأد، وثياب		ا: "بصدد مس		ؤولية ألم	رأ

ة
ة يلزم	ك أ

ة
يته		ا ألم		رأ

ة
أ

ن تتقدمي طالبة ألمغفرة، فإنه في دموعك تلك ألتك	فير ع	ن خطيئ	ة إفق	ادك للجن		س ألبش	ري
ة
إن	ك ب	اب. رثة، أ

ول	ى أل	تي خرق		ت
ة
ت عل	ى مح	رم ش	جرة ألمعرف	ة، معرف	ة ألخي	ر وألش	ر، إن	ك أل

ة
جهنم، لقد كنت تل	ك أل	تي أج	ترأ

غري		ت ذل		ك أل		ذي ل		م يك		ن ألش		يطان يج		ِرؤ عل		ى م		وأجهته مباش		رة. ألق		انون ألله		ي
ة
لق		د كن		ت ألس		بب ف		ي. لق		د أ

".موت ألمسيح
ة

ة
فف	ي ألص	لوأت أليومي	ة عن		د. ول تختل		ف أليهودي	ة أل	تي أنش		قت عنه	ا ألمس	يحية ع	ن ه	اته ألنظ	رة ألدوني	ة للم	رأ

ة: "أليهودية يتوجه ألرج		ل إل	ى ا ق		ائل
ة
ن	ك ل	م تخلقن		ي أم	رأ

ة
ش	كرك ي	ا رب ل

ة
ة." أ

ة
ش	كرك ي	ا رب: "وتجي		ب ألم	رأ

ة
أ

نك خلقتني وفق إرأدتك
ة
". ل

ن ألخطيئة وألجنس يرتبطان أرتباطا سببيا لدى ألمسيحية
ة
كيد أ

ة
ك	ثر. يمكن على ضوء ما سبق تا

ة
ويتجلى ذلك أ

عض			اءهما ألتناس			لية
ة
دم وح			وأء أ

ا
زمن			ة ألحديث			ة. م			ن فك			رة أك	تش			اف أ

ة
هك			ذأ وط			وأي ألق			رون ألوس			طى وح			تى أل
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مقالت حول قضية الرأأة

ة وألرج		ل وعلقتهم		ا ألجنس		ية
ة
وحي		ن. ستؤكد ألمسيحية ألكاثوليكية على ألرهبانية وألطهرأنية ك	قيمة عليا للم		رأ

 أس			تمرأرية ألحي			اة ألقب			وي ب			الجنس فس			تتعامل مع		ه باعتب			اره ش			رأ لب		د من		ه ول			ذلك تك			ررت
ة
يف			رض عليه			ا مب		دأ

 عن	د بل	وص ألرس		وي . دعوأتها إلى ألتقشف فيه
ة
فم		ن أس	تطاع ألس		تغناء عن		ه فليقب		ل) "Saint Paul(هكذأ نقرأ

فضل
ة
هل كرنشيوش ". فهذأ أ

ة
قوأم أعتنقوأ ألمسيحية يدعون أ

ة
):حسب ألصحاح ألسابع(ثم في رسالة منه إلى أ

ة"
ة
ن ل يم		س أم		رأ

ة
م		ور أل		تي ك	تبت		م ل		ي عنه		ا فحس		ب ألرج		ل أ

ة
م		ا م		ن جه		ة أل

ة
ولك		ن لس		بب ليك		ن لك		ل وأح		د. وأ

ته وليكن لكل وأحدة رجلها
ة
ن		ه حس		ن له		م إذأ لبث		وأ" ثم يستدرك".أمرأ

ة
رأم		ل أ

ة
قوي لغير ألم		تزوجين ولل

ة
ولكن أ

نا
ة
نفسهم فليتزوجوأ. كما أ

ة
".ولكن إن لم يضبطوأ أ

ق	ل،. هك	ذأ إذن حس		ب ألمنظ	ور ألمس		يحي ك	ان ينظ	ر لل		زوأج باعتب		اره ض		ررأ
ة
وإذأ ك	ان لب		د م		ن ألض		رر فليك		ن أ

نه يسمح بعدم ألسقوط في ألزلة وتكون ألغاية منه هي ألنج		اب به		دف
ة
وألزوأج هذأ ألشر ألذي لبد منه يقبل ل

نه في سبيل ذلك 
ة
عنص	ر(حلل محرما كما حدث للنبي ل	وط م	ع أبن	تيه - كما يقوي هادي ألعلوي-ألتكاثر حتى أ

).ألصحاح ألتاسع عشر: ألتكوين
رس				طو ل				ذلك) ألعملي				ة ألنجابي				ة(ك				انت ألنظ				رة ألمس				يحية خلي ألق				رون ألوس				طى للحم				ل 

ة
ثرة بش				رح أ

ة
.مت				ا

تي عن طريق ألجمع بين من	ي ألرج		ل 
ة
ة ك	دم ألحي		ض أل	ذي ه	و) ألعنص	ر ألنش		يط أليج	ابي(فالحمل يا

ة
ودم ألم	رأ

ة وخاص		ة). عنص		ر س		لبي
ة
ثيره عل		ى ألنظ		رة ألمس		يحية لل		ذة ألجنس			ية خصوص		ا بالنس		بة للم		رأ

ة
وس		يترك ذل		ك ت			ا

نه		ا تعن		ي ألق		درة): "... Wilhem Reich(أل		تي يعرفه		ا ويله		م رأي		خ ) L'orgasme(ألنش		وة ألجنس		ية : ذروته		ا
ة
با

على ألتفريغ ألتام للجسم عبر تشنجات ل إرأدية لذيذة لكل ألهيج	ان وألث		ارة أل	تي ترأكم		ت ف	ي وخلي ألعملي	ة
".ألجنسية

ة ف	ي ألعملي	ة. وأللذة ألمعترف بها هي للرجل فقط. هذأ ألتعريف ل وجود له في ألمسيحية
ة
وليس ض		روري للم	رأ
ن تستمتع باللذة مادأم عنصر ألنجاب ألفاعل هو ألرجل وبذرة ألحمل ه	و من	ي ألرج	ل

ة
ن. ألجنسية أ

ة
وألحقيق		ة أ

خ		رى تت		وفر عل		ى إمكاني		ة ألوص		وي إل		ى ألل		ذة إل ف		ي ألق		رن 
ة
ة ه		ي أل

ة
ن ألم		رأ

ة
ورب		ا ل		م تك	تش		ف أ

ة
عل		ى ي		د دع		اة 19أ

ة. ألتنوير وألرومانتيكية
ة
لقد دأرت نقاشات طويلة بين فقهاء ألمسيحية ف		ي ألق		رون ألوس		طى ح		وي وض		عية ألم		رأ

ن ألرجل نشيط وفاعل . وألرجل في عملية ألجماع
ة
غلبهم أ

ة
ة سلبية ) agens(وأعتبر أ

ة
).Patiens(بينما ألمرأ

ك	ثر نبل في ألعلقة ألجنسية يعود للرجل
ة
إن: "وقد حددوأ ألوضع ألجنس		ي ألش		رعي كم		ا يل		ي. ولذلك فالدور أل

ن يرأع		ي ألق		ذف ف	ي ألن		اء
ة
ة على ظهرها وألرجل يس		تلقي عل		ى بطن		ه، علي		ه أ

ة
ن تستلقي ألمرأ

ة
ألوضع ألطبيعي هو أ

ن		ه يس		هل أن		دفاق): "Sanchez(ويق		وي سانش		يز ". ألمخص		ص له		ذأ ألنبي		ل
ة
إن ه		ذأ ألوض		ع لي		س فق		ط ملئ		م ل

ة(وأستقباي وألحتفاظ على ألمني في ألناء ألنسوي 
ة
ش		ياء أل		تي تجع		ل)مهبل ألمرأ

ة
نه مطابق لطبيعة أل

ة
، بل ل

ة سلبية ) فاعل(ألرجل إيجابيا 
ة
دوأر ف		ي ألجم	اع يعت		بر حس		ب علم		اء أل		دين)مفعول بها(بينما ألمرأ

ة
، وأنقلب أل

ة بحكم هذأ ألقلب تصبح إيجابية بينما يصبح ألرجل سلبيا
ة
ن ألمرأ

ة
إن ألطبيعة. ألمسيحيين مناقضا للطبيعة ل

ن: "إل		ى أعتب		ار) La genèse(وق		د ذه		ب ميتودي		وس ف		ي تعليق		ه عل		ى ك	ت		اب ألتك		وين ." تس		تفظع ه		ذأ ألقل		ب
ة
أ

ي
ة
دوأر في ألعملي	ة ألجنس	ية، حي		ن أس	تبد ألنس	اء بالرج		اي وفرض	وأ ألعك		س أ

ة
سبب ألطوفان يعود لقلب في أل

وتمش		يا م		ع ه		ذه ألتص		ورأت تخض		ع عملي		ة ألتمهي		د وألس		تعدأد للعملي		ة ألجنس		ية. ألنس		اء ف		وق وألرج		اي تح		ت
حس		ن منه		ا:	 "17هك		ذأ ك	ت		ب طوم		اس سانش		يز ف		ي ألق		رن. لنف		س ألمنط		ق ألرج		ولي ألمس		تبد

ة
ن ألرج		ل ي		درك أ

ة
أ
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مقالت حول قضية الرأأة

ة(
ة
".رغبتها في ألجماع) ألمرأ

ة إل	ى ألتفس	ير ألت		الي
ة
ة منه		ا عن		د: "... وتستند هذه ألوصاية على ألمرأ

ة
ك	ثر ح		دة عن		د ألم	رأ

ة
ن أل	برودة وألحش		مة أ

ة
ل

ن تنتظر طلبا وأضحا من ألرجل لممارس		ة ألجن		س 
ة
ة أ

ة
،)يتحم		ل وأجب		اته أتجاهه		ا(ألرجل، فمن ألمسموح للمرأ

خذ بعين ألعتبار حتى طلباته		ا
ة
ن يا

ة
ة، عليه أ

ة
و يتلقى نفس ألشيء من ألمرأ

ة
ن ينتظر أ

ة
بينما غير مسموح للرجل أ

".ألنفسية تماما كما يفعل طبيب لما يهب إلى إنقاذ مريض حتى وهو ألوحيد ألذي يعلم بمرضه
بع		د

ة
ة وألرج		ل خ	دمت إل	ى أ

ة
ن ألكنيسة في تشريحها للعملية ألجنسية وفي نظرتها لعلقة ألمرأ

ة
من نافل ألقوي أ

ة بش		كل ترأبط		ي) طبق		اته ألس		ائدة(ألح		دود ألمجتم		ع ألقط		اعي 
ة
دأة ف		ي. وس		يادة ألرج		ل عل		ى ألم		رأ

ة
لق		د ك		انت أ

ساس			يا) ألدول			ة غي			ر منفص			لة ع			ن أل			دين(خدم			ة ألقط			اع وج			زءأ م			ن بني			اته ألسياس			ية وألقتص			ادية 
ة
ومش			رعا أ

ة وألتعس		ف عل		ى حريته		ا
ة
خلقي		ة. لض		طهاد ألم		رأ

ة
س		رة ويجس		د ألمث		ل أل

ة
ف		رب ألعائل		ة يمث		ل ألكنيس		ة دأخ		ل أل

سرة ألكبيرة
ة
.للمجتمع ألقطاعي في قيادته لل

خلقي		ة للمجتم		ع ألقط		اعي
ة
ت ألقي		م وألمث		ل أل

ة
ت ألبرجوأزي		ة كطبق		ة أجتماعي		ة ص		اعدة تتح		رك، ب		دأ

ة
حي		ن ب		دأ

ن		وأر وألش		عرأء وألك	ت		اب ألمتن		ورين
ة
ص		بح مفه		وم ألح		ب. تتعرض للنقد أللذع من ط		رف فلس	فة عص		ر أل

ة
هك	ذأ أ

ت ألقيم ألجديدة ألناشئة تؤكد على ضرورة ألربط بين ألحب وألزوأج، مؤكدة ومطالب		ة
ة
فلطوني مرفوضا وبدأ

ة
أل

ى ع		ن ه	ذه ألص		رأعات. بحقوق ألجسد
ة
همه	ا ب		روز. ولم تبق ألكنيس	ة ف	ي من		ا

ة
ب		ل تعرض		ت له	زأت ك	بيرة دأخله		ا أ

ج		ل إص		لح أل		دين وأنتق		د بش		دة عزوب		ة) Luther(ألتج		اه ألبروتس		تانتي بقي		ادة ل		وثر 
ة
أل		ذي خ		اض ص		رأعا م		ن أ

.رجاي ألدين وأعترف بالحب ك	قيمة في ألزوأج
ساسي

ة
مين لها، فإن أل

ة
ك	ثر بالحفاظ على ممتلكاتها وقامت بدور ألحارس أل

ة
وإذأ كانت ألعائلة ألقطاعية تهتم أ

س ألماي وأس		تثماره بعقلني		ة وبحس		اب دقي	ق وبت	وفير ض		روري
ة
ل	ذلك. بالنسبة للعائلة ألبرجوأزية هو مرأكمة رأ

كان ألبرجوأزي في حاجة ليس فقط لربة من		زي جي	دة، ولك		ن لص	ديقة ومس	اعدة لزوجه		ا وم	ن هن	ا قيم	ة ألح		ب
بن		اء

ة
وق		د وأك		ب ألتط		ور أنتق		اي ألعائل		ة م		ن وح		دة إنتاجي		ة إل		ى وح		دة. كعنص		ر تلح		م بي		ن أل		زوج وألزوج		ة وأل

سماي ألمترأكم
ة
رأ :لقد قسم ألمجتمع ألقطاعي ألحب إلى قسمين. أستهلكية وحارسة للم

و ملحق		اته ألعه		ارة وغيره	ا، وتك		ون في	ه مص		لحة ألعائل		ة ف	وق ك	ل أعتب		ار ول-		 
ة
حب جنسي محض يتم بالزوأج أ

.ضرورة لتفاق ألزوجين حتى يتم ألزوأج
فلطوني(حب نبيل -		 

ة
ومستحيل ل يه	دف إش		باع ألرغب		ة ألجنس		ية ب		ل يتن		زه ع		ن) حب ألفارس لحبيبة قلبه) (أ

.ذلك ويقوم بتجريد ألحب لحد ألحماقة
خلقي		ة ودع		ت إل		ى ح		ب يض		ع ح		دأ

ة
بينم		ا ق		امت ألقي		م ألجدي		دة للمجتم		ع أل		برجوأزي عل		ى رف		ض ه		ذه ألمث		ل أل

إنه		ا دع		وة إل		ى ثنائي		ة تجم		ع. لنفص		ام ألج		انب ألمعن		وي ع		ن ألج		انب ألم		ادي، ويق		وي ب		زوأج يق		وم عل		ى ألجس		د
خ	رى م	ن ألمجتم	ع. بي		ن ألجس	د وألعاطف	ة

ة
وق	د أرتطم	ت بج	دأر ألع	ادأت وألتقالي	د أل	تي ك	انت تحمله		ا طبق	ات أ

خاصة لدى ألفلحين لستمرأر وبطئ تغير بنيات ألعائلة ألقروي		ة كوح	دة أقتص	ادية إنتاجي		ة ولموق	ع ه	ؤلء م	ن
سمالية

ة
شكال من ألنتاج ما قبل رأ

ة
نماطا وأ

ة
سمالي حيث كانوأ يمثلون أ

ة
.عملية ألنتاج ألرأ

لق		د لعب		ت ألبرجوأزي		ة دورأ هام	ا ف		ي إغن	اء مفه	وم ألح		ب وتط		ويره، لك		ن ألبورجوأزي		ة وض		عت ألح		ب ف	ي قف		ص
ه		دأف ألعائل		ة ألبرجوأزي		ة ف	ي توس		يع مص		الحها ألمادي		ة

ة
نها جعلته وسيلة ومطية للغناء ولتحقيق أ

ة
غير ذهبي ل
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مقالت حول قضية الرأأة

ولوي			ة لمص		الح ألعائل			ة وأس			تمرأر ه		ذه ألمص			الح ف			ي ألتزأي			د. وألمعنوي			ة
ة
وألقيم			ة ألك			برى ه		ي. ول			ذلك ك			انت أل

ت طبق		ة جدي		دة ل. خدم		ة ألعائل		ة ول		و ك		ان ذل		ك عل		ى حس		اب ألمجتم		ع
ة
س		مالي نش		ا

ة
حش		اء ألمجتم		ع ألرأ

ة
وم		ن أ

تحم		ل موأص		فات ألطبق		ة ألبرجوأزي		ة، طبق		ة ل تنتم		ي للماض		ي ولك		ن للمس		تقبل، طبق		ة ل توج		د له		ا م		ا تفق		ده
ش			كاي

ة
س			وى قيوده			ا، طبق			ة تحم			ل مش			روعا تاريخي			ا جدي			دأ ه			و ألمش			روع ألش			يوعي أل			ذي تنع			دم في			ه ك			ل أ

س		رة ألبروليتاري		ة،. ألس		تغلي وألض		طهاد ألق		ومي وألجنس		ي
ة
ة مس		تمر ح		تى دأخ		ل أل

ة
ن أض		طهاد ألم		رأ

ة
ورغ		م أ

ة ولتح		رر ألرج		ل عل	ى
ة
وي مرة تت	وفر ش		روط مادي	ة جدي		دة لتح		رر ألم		رأ

ة
سرة دورها ألتقليدي ول

ة
وي مرة تفقد أل

ة
فل

ة ج		زء م		ن إس		ترأتيجية ش		مولية لتح		رر ألبروليتاري		ا، لكن		ه ج		زء ه		ام وذو خصوص		ية لب		د. ح		د س		وأء
ة
فتح		رر ألم		رأ

ج			ل تعمي			ق تح			رر ألمجتم			ع كك			ل
ة
فه			ل تم			ت ألجاب			ة ع			ن ه			ذه. م			ن إدرأكه			ا لتك	تم			ل ص			ورة ألنض			اي م			ن أ

ن وهل وجدت صيغها ألنظرية وألعملية في تجارب تاريخية ملموسة؟
ا
ألشكالية لحد أل

ص	يلة ق		دمت
ة
ن ألث		ورأت ألش	ترأكية أل

ة
يضيق ألحيز عن ألج	وأب عل	ى ه	ذأ ألس	ؤأي، لك		ن إجم	ال يمك		ن ألق	وي أ

وم		ع ذل		ك يس		تدعي ألمنط		ق ألث		وري للش		ترأكية ض		رورة قي		ام ألنس		اء بث		ورة دأخ		ل ألث		ورة. ألك	ثير ف		ي ه		ذأ ألب		اب
خر قيود تحررهن وألتقدم نحو بناء ألمجتمع ألشيوعي

ا
.لتحطيم أ

صألمقاي ه
ة
لمانيات ينتمين إلى مجموعةل و في أل

ة
 عبارة عن وجهة نظر دأفع عنها ألكاتب ضمن نقاشات مع مجموعة من ألمناضلت أل

لمانية 
ة
لمانية، ضمنهن ألكاتبة أل

ة
منستي" لمدينة كولون أل

ة
ة ألمغربية من خليRenate Heine"أ

ة
. و دأر ألنقاش حوي وضع ألمرأ

لمانيات
ة
ن ألمناضلت أل

ة
ة ألتاريخي وعلقتها بالرجل خاصة أ

ة
حوأي ألشخصية ليتشعب ويتطور إلى نقاش عام حوي وضع ألمرأ

ة
مدونة أل

كن ينتمين إلى إيديولوجيات مختلفة (ألمسيحية، ألعلمانية، ألشترأكية).

فؤاد الهيللي
السجن المركزي القنيطرة

1983غشت  23
هم ألمرأجع ألمعتمدة من طرف ألكاتب

ة
:أ
ة"ك	تاب . 1

ة
غلوريا ستيرنيم) Bibliothèque Laffontبالفرنسية " (تحرير ألمرأ

خر"ك	تاب . 2
ا
.سيمون ذو بوفوأر) Le deuxième sexe: بالفرنسية" (ألجنس أل

).Maité Abistur et Daniel Armogathe" (تاريخ ألحركات ألنسائية في فرنسا"ك	تاب . 3
صل ألعائلة وألدولة وألملكية ألخاصة"ك	تاب . 4

ة
.فريدريك أنجلس" أ

ة وألشترأكية"ك	تاب . 5
ة
غست بييل" ألمرأ

ة
.أ

ة"ك	تاب . 6
ة
لكسندرأ كولونطاي" محاضرأت حوي تحرر ألمرأ

ة
.أ

ة ألجديدة"ك	تاب . 7
ة
لكسندرأ كولونطاي" ألمرأ

ة
.أ

لكسندرأ كولونطاي" ألماركسية وألثورة ألجنسية"ك	تاب . 8
ة
أ

.هادي ألعلوي" ألثالوث ألمحرم"ك	تاب . 9
.ويلهلم رأيخ" ألثورة ألجنسية"ك	تاب . 10
و جنس مضطهد؟: ألنساء"مقالة .11

ة
.إيفلين ريد" طائ	فة، طبقة أ

رنيست مانديل " موجز ألقتصاد ألماركسي"ك	تاب . 12
ة
).حوي مفهوم ألفائض(أ
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مقالت حول قضية الرأأة

سماي"ك	تاب .13
ة
وي(كاري ماركس " ألرأ

ة
).حوي سيرورة تطور ألتبادي أنظر فصل ألتبادي، ألك	تاب أل

.كاري ماركس" ألمخطوطات ألقتصادية وألفلسفية"ك	تاب . 14
فلطون" ألجمهورية"ك	تاب . 15

ة
.أ

.Jean Louis Flandrien (Editions Seuil)" ألجنس وألغرب"ك	تاب . 16
ة"مقال			ة .			 17

ة
س			طورة دوني			ة ألم			رأ

ة
(Petty Fridan. (بي			تي فري			دأن" ألفرويدي			ة وأ درأس			ات عربي			ة ع			دد ين			اير) 

1982.(
.ويلهلم رأيخ) La fonction de l orgasme" (وظيفة ألنشوة ألجنسية"ك	تاب . 18
ة وألجنس"ك	تاب . 19

ة
.نوأي ألسعدأوي" ألمرأ

صل"ك	تاب . 20
ة
ة هي أل

ة
.نوأي ألسعدأوي" ألمرأ

:هوامش
صل ألعائلة وألدولة وألملكية ألخاصة. 1

ة
:في ألقضايا ألتالية" تنتقد بوفوأر أنجلس حوي ك	تابه أ

ل	ذلك أعت	بر. ألتع		ارض ألطبق	ي- ألتع		ارض بي	ن ألجنس	ين و: - أنجلس حسب بوف	وأر يقي		م خلط	ا بي		ن تعارض		ين
ة وألرجل) حسب بوفوأر دأئما(

ة
صل ومنبع ألصرأع ألقائم بين ألمرأ

ة
ن نظام ألملكية ألخاصة هو أ

ة
.أ

ت
ة
ن		ه ل		م تك		ن تبعي		ة ألنس		اء منعدم		ة ف		ي ألبدأي		ة ث		م نش		ا

ة
م	وي مج		رد وه		م ل

ة
ن وج		ود ألمجتم	ع أل

ة
تعت		بر بوف		وأر أ

يام
ة
ة. هكذأ في يوم من أل

ة
ليه للم	رأ

ة
رض كانت دأئما ملكا للرجل رغم ما كان م	ن ت		ا

ة
طفاي، أل

ة
ثم إن ألسلطة، أل

ة ألله	ة وألس	احرة(وتقديس لها 
ة
نش	طة)ألم	رأ

ة
ول	ى نلح	ظ ألفص	ل ألق		ائم بي		ن أل

ة
، ولك	ن ف	ي ألعص	ور ألقديم	ة أل
عماي ألتي هي من أختصاص ألرجل وتلك ألتي تختص بها ألنساء

ة
طفاي بقدر م		ا تس		مح. وأل

ة
ة تنجب أل

ة
إن ألمرأ

إن ه		ذأ ألثق		ل أل		ذي يبقيه		ا ف	ي ألمن		زي،. له		ا حياته		ا ألجنس		ية ب		ذلك وبخلف ألحيوأن		ات ل تع		رف ف		ترأت ألعق		م
دوأت ويتقنه		ا، يعي		ن نفس		ه. يمنعها من ممارسة سلطتها على ألعالم

ة
ألرجل يخضع ألطبيعة لرغب		اته، يخ	ترع أل

تي ب		الموأد ألض		رورية للعي		ش) Chef(رئيس		ا 
ة
ن		ه ه		و أل		ذي ي		ا

ة
خ		ر"ألمص		در ك	ت		اب " (ل

ا
ل: ملحوظ		ة") ألجن		س أل

طروح	ة بوف		وأر ولك		ن قمن	ا بتق		ديم ألط	رح ألمن	اقض له		ا ع	بر أستش	هاد م	ن مقال	ة إيفلي		ن
ة
ننوي هنا ألقيام بنق	د ل

ح		وي مرجعيتن		ا ألماركس		ية ف		ي ألعم		ل"وللمزي		د م		ن ألت		دقيق أنظ		ر ك	تابن		ا . ري		د أل		تي تط		ابق ألط		رح ألماركس		ي
".ألنسائي

ن		وأع أل		زوأج ف		ي ألمش		اعات ألبدأئي		ة أك	تفين		ا بش		كلين فق		ط وللمزي		د م		ن ألتعمي		ق أنظ		ر.		 2
ة
ف		ي ح		ديثنا ح		وي أ

صل ألعائلة وألدولة وألملكية ألخاصة: "ك	تاب
ة
.لفريدريك أنجلس" أ

ن تتخلى عن جسدها لصالح. 3
ة
ن ترتقي إلى ا عليها أ

ة
رأدت أ

ة
ة إذأ أ

ة
ن ألمرأ

ة
م يشير إلى أ

ة
نموذج مريم ألعذرأء أل

صلية
ة
.خدمة ا وألتك	فير عن ألخطيئة أل
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الاركسةية اللينينية و التنظي النسائالاركسةية اللينينية و التنظي النسائ

ة ألعامل		ة"
ة
ة وألرجل ل تقوم إل ف		ي إط		ار نظ	ام تك		ون في	ه ألم		رأ

ة
إن ألمساوأة ألحقيقية وليست ألشكلية بين ألمرأ

 تعم		ل ف		ي نف		س ألظ		روف أل		تي يعم		ل فيه		ا،س		يدة وس		ائل ألنت		اج وألتوزي		ع ومس		اهمة ف		ي إدأرة ه		ذه ألوس		ائل
عض			اء ألمجتم			ع ألعام			ل

ة
س			مالي وإحلي. س			ائر أ

ة
ن تحق			ق إل بقل			ب ألنظ			ام ألرأ

ة
خ			ر ل يمك			ن للمس			اوأة أ

ا
بكلم أ

سمالية
ة
شكاي ألرأ

ة
شكاي ألشيوعية محل أل

ة
ة ألعاملة.". "أل

ة
لكسندرأ كولونتاي." - تحرر ألمرأ

ة
أ

م		ر ل		ن تس		تطيع ق		وة"
ة
ة، ومساوأتها بالرجل، هو ألهدف ألنه		ائي لتطورن		ا ألثق		افي، وه		و أ

ة
إن ألتحرر ألكامل للمرأ

س		اس تح		وي يلغ		ي ك	ل س		يطرة للنس		ان عل		ى
ة
ن تح		وي دون تحقيق		ه، ولكن		ه لي		س ممكن		ا إل عل		ى أ

ة
رض أ

ة
عل		ى أل

س		مالي عل		ى ألعام		ل. ألنس		ان
ة
.وعندئ		د فق		ط سيص		ل ألتط		ور ألنس		اني إل		ى ذروت		ه. وم		ن ثم		ة يزي		ل س		يطرة ألرأ

خي		رأ 
ة
تي أ

ة
لف ألس		نين وأل		ذي ت		اقوأ إلي		ه" ألعص		ر أل		ذهبي"وس		يا

ا
فس		وف توض		ع. أل		ذي ظ		ل ألن		اس يحلم		ون ب		ه أ

ة
ة
ب		د بالنس		بة للجمي		ع، وس		تنتهي معه		ا س		يطرة ألرج		ل عل		ى ألم		رأ

ة
.".نهاي		ة للس		يطرة ألطبقي		ة م		رة وأح		دة وإل		ى أل

وغست بيبل." - مجتمع ألمستقبل"
ة
أ

I .تقديم:
ساس		ية

ة
ن تس		توقفه ثلث ملحظ		ات أ

ة
ول		ى لب		د أ

ة
إن ألمتتب		ع لتاري		خ ألحرك		ة ألنس		ائية ألش		ترأكية ف		ي مرأحله		ا أل

ة وألتطور
ة
: حوي مرحلة ألنشا

ولى- 
ة
:ألملحظة أل

ة من طرف ألفكر ألماركسي وأل	تي أس	تمرت عل	ى أمت	دأد ألق	رن 
ة
فق		د ربط		ت.		 19تلك ألعناية ألمبكرة بقضية ألمرأ

ة بتح			رر ألمجتم			ع ح			تى قب			ل ص			دور ألبي			ان ألش			يوعي س			نة 
ة
ألمخطوط			ات"، فف			ي 1848ألماركس			ية تح			رر ألم			رأ
ن تك	ون حري	ة، ول	م تك	ن:	 "1844ك	ت	ب م	اركس يق		وي س	نة ) ك		اري م	اركس" (ألقتصادية ألفلس	فية

ة
فل يمك	ن أ

ة م		ن ألمتي		ازأت أل		تي يكرس		ها ألق		انون للرج	ل، طالم		ا
ة
قط، ولن تكون يوما حرية حقيقية طالما ل		م تتح		رر ألم	رأ

س			مالي وألملك ألعق			اري
ة
س			ماي، طالم			ا ل			م يتح			رر ألفلح ألك			ادح م			ن ني			ر ألرأ

ة
ل			م يتح			رر ألعام			ل م			ن ني			ر ألرأ

".وألتاجر
غ		رأض مح	ددة مبين		ة ج		ذور ألض		طهاد

ة
ة في مناسبات ع		دة ول

ة
ومذأك عالجت ألك	تابات ألماركسية موضوع ألمرأ

ة أل		تي ه		ي م		ن تح		رر ألمجتم		ع برمت		ه
ة
.ألطبقي		ة وألتاريخي			ة ومستخلص		ة م		ن نتائ		ج ألتحلي		ل ش		روط تح		رر ألم		رأ

عله لب		د م		ن ذك		ر 
ة
:ك		اري م		اركس، فري		دريك أنجل		س" (ألبي		ان ألش		يوعي"وفض		ل ع		ن ألمخطوط		ات ألم		ذكورة أ

س				ماي"، ك	ت				اب )1848
ة
"1867: ك				اري م				اركس" (ألرأ ص				ل ألعائل				ة وألملكي				ة ألخاص				ة وألدول				ة)		 

ة
:أنجل				س" (أ

ة وألشترأكية"، ثم ك	تابي )1888
ة
وغست بيبل" (مجتمع ألمستقبل"و " ألمرأ

ة
).1879: أ

ن ك	ت	اب 
ة
ة وألش	ترأكية"وإذأ كانت ك	تب ماركس وأنجلس معروفة بما يك	ف		ي فلب	د م	ن ألت	ذكير ب	ا

ة
)بيب		ل" (ألم	رأ
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ق		ام ف	ي ه	ذأ ألك	ت		اب ص	لة وثيق		ة بي		ن. قد لعب دورأ ك		بيرأ ف	ي تط	ور ألحرك	ة ألنس		ائية ألش		ترأكية
ة
ن بيب		ل أ

ة
ذل	ك أ

ة وبي		ن أله	دف ألطبق	ي ألع	ام للعم		اي ونب		ه إل	ى ألحاج		ات ألخاص	ة وألمط		الب ألخاص	ة بالنس		اء وأل	ى
ة
قض		ية ألم	رأ

ة
ة
ة بوصفها أمرأ

ة
.ألسمات ألمميزة للمرأ

:ألملحظة ألثانية- 
س		مالي،

ة
ن حرك		ة ألنس		اء ألع		املت باعتباره		ا ج		زءأ م		ن ألطبق		ة ألعامل		ة، ق		د ول		دت ف		ي رح		م ألمجتم		ع ألرأ

ة
ه		و أ

ن يحصل توأصلها مع ألفكر ألشترأكي، قد ظلت لمدة طويلة كما هو ألح	اي بالنس	بة لمجم	وع ألطبق	ة،
ة
وقبل أ

ثيرأت ألفكر ألبرجوأزي باعتباره إيديولوجيا وسط ألطبقة ألعاملة
ة
Idéologie au sein de la classe(عرضة لتا

ouvrière .( ذأتي		وعي أل		و أل		ن نم
ة
م		ور ل

ة
ة ألعامل		ة من		ه) ألطبق		ي(لك		ن لب		د م		ن ت		دقيق أل

ة
ك	ثر تعقي		دأ عن		د ألم		رأ

ة
أ

ة ألعامل		ة عض		و ف		ي ألطبق		ة ألعامل		ة، . عن		د ألرج		ل ألعام		ل
ة
لكس		ندرأ كولونت		اي - حق		ا ألم		رأ

ة
ن- كم		ا تق		وي أ

ة
قب		ل أ

ج		ل تحرره		ا إل		ى
ة
خ		ر تع		اني ألس		تعباد وألحرم		ان م		ن ألحق		وق ألمدني		ة، يض		طرها ألنض		اي م		ن أ

ا
ي ش	يء أ

ة
تك		ون أ

سرها
ة
ة ألعامل		ة ليس		ت فق		ط"ويل للمصلين"وحتى ل نقف عند . ألنضاي قبل كل شيء لتحرر طبقتها با

ة
، فالمرأ

و
ة
عض		وأ ف		ي طبقته		ا ب		ل ه		ي ك		ذلك ف		ي أل		وقت ذأت		ه ممثل		ة لنص		ف ألجن		س ألبش		ري، وه		ي ليس		ت فق		ط عامل		ة أ

حشائها، فمن هن		ا خصوص		ية وض		عها وخصوص		ية مطالبه		ا أل		تي ل		م
ة
ما وحاملة ألغد في أ

ة
موأطنة بل إنها كذلك أ

.يكن سهل على ألعقلية ألذكورية حتى دأخل ألطبقة ألعاملة إدرأكها وبناء تصورأت صحيحة حولها
س			رة، ف			ي

ة
ة وألرج			ل س			وأء ف			ي ألعم			ل، ف			ي أل

ة
فنب			ذ ألنس			اء وألتميي			ز ض			دهن يول			د ع			دم ألمس			اوأة بي			ن ألم			رأ

ة تحتل دأئما 
ة
".مركزأ ثانويا"ألسياسة، في ألعلقة بين ألجنسين، لذلك بقيت ألمرأ

ك	ثر تعقي		دأ
ة
ة يص		طدم بمعيق		ات أ

ة
رأء. إن نم		و أل		وعي أل		ذأتي ل		دى ألم		رأ

ا
ة ألعامل		ة مرحل		ة نض		ج أل

ة
فلك		ي تبل		غ ألم		رأ

خلقي	ة
ة
ن تحقق قطيع	ة كامل	ة م	ع تل	ك ألتقالي	د وألمف	اهيم وألقي		م أل

ة
ألتي يبلغها ألعامل ألعادي، فهي ملزمة با

دأء في طريق بلوغ ألوعي ألطبقي لديها
ة
.ألذكورية ألتي تترسب دأخل كيانها بسبب ألتربية، مشكلة عقبة كا

وكما أستعملت ألبرجوأزية ألطبقة ألعاملة ف		ي موأجه		ة ألقط		اع، ستس		تطيع ألحرك		ة ألنس		وأنية ألبرجوأزي		ة أل		تي
ن تج		د له		ا

ة
وض		اعهن دأخ		ل طبقته		ن أ

ة
ج		ل تحس		ين أ

ة
ه		ي ممثل		ة لمص		الح ألنس		اء ألبرجوأزي		ات ف		ي نض		الهن م		ن أ

.موأطئ قدم دأخل ألحركة ألنسائية ألعمالية
ول	ى م	ع ألبرجوأزي		ة 

ة
ن تك	تس		ب ثقاف		ة) أنظ	ر ألبي	ان ألش	يوعي(وكما أستطاعت ألطبق	ة ألعامل	ة ف	ي تحالفاته		ا أل

ة
أ

سياسية ستوجهها فيما بعد ضد عدوها ألطبقي، كذلك أستفادت ألحرك	ة ألعمالي		ة ألنس		ائية ف	ي مرأح		ل مح		ددة
ك	ثر خصوصية بالمطالب ألنسائية

ة
ثير، لك	تساب وعي أ

ة
ثم بعد ذلك مع نمو وعيها وت	وفر ألش		روط. من هذأ ألتا

ة حرك			ة نس			ائية أش			ترأكية، ستض			ع ح			دأ فاص			ل بي			ن ألحرك			ة ألنس			ائية ألبروليتاري			ة وألحرك			ة
ة
ألموض			وعية لنش			ا

.ألنسائية ألبرجوأزية
ة حرك	ة نس		ائية أش	ترأكية، 

ة
أنض		مت ألنس	اء إل	ى تنظيم	ات"وفي أنتظار نضج ألشروط ألذأتية وألموض	وعية لنش	ا

ن يترأفق ذلك مع ألنضاي في مجالت نسائية
ة
حزأب دون أ

ة
".عمالية وأتحادأت وأ

:ألملحظة ألثالثة- 
ن تس			تطيع ألحرك			ة ألش			ترأكية إيج			اد

ة
ة ألفك			ر ألماركس			ي، قب			ل أ

ة
ربعي			ن س			نة عل			ى نش			ا

ة
ك	ثر م			ن أ

ة
لق			د أنقض			ت أ

ة ألعاملة
ة
.طريقها ألخاص للعمل وسط ألمرأ
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ن ننكر تلك ألمحاولت ألمبكرة لطرح ألعمل وسط ألنساء ألعاملت ألتي قام بها جيل
ة
ننا ل نستطيع أ

ة
صحيح أ

وت				ا 
ة
وأئ				ل، فل				ويزأ أ

ة
لماني				ة(أل				روأد أل

ة
خوي				ة للعم				اي س				نة ) مناض				لة أ

ة
لق				ت خطب				ة ف				ي أ

ة
(1848ق				د أ :ودأدي				ة  

amicale (ة		ات ألعمالي		ي ألتنظيم		اء ف		رأك ألنس		رورة إش		ى ض		يرة إل		ذي. مش		ابع أل		رأر ألس		اركس ورأء ألق		ان م		وك
ولى ألمنعقد بلندن من 

ة
ممية أل

ة
.1871سبتمبر  23إلى  17أتخذه مؤتمر مندوبي أل
ن ل يم	س ه	ذأ:" ونص ألق	رأر عل	ى م	ايلي

ة
ؤتمر بتش		كيل ف		روع نس	ائية دأخ		ل ألطبق	ة ألعامل	ة، ش	رط أ يوص	ي ألمِ	

و بتشكيل فروع تضم عمال من ألجنسين
ة
".ألقرأر بوجود أ

نه ي	رى ض		روريا
ة
م	ام ألم	ؤتمرين، ب		رر م	اركس م	وقفه ب	ا

ة
وبعد تقديم هذأ ألق	رأر ألمتخ	ذ م	ن ط	رف ألمجل	س ألع	ام أ

ع		دأد ك		بيرة
ة
س		يس ف		روع نس		ائية محض		ة ف		ي ألبل		دأن أل		تي تس		تخدم فيه		ا ألص		ناعة ألنس		اء با

ة
إن ألنس		اء يلعب		ن. تا

ك	ثر م		ن ألرج		اي... دورأ ك		بيرأ ف		ي ألحي		اة، يعمل		ن ف		ي ألمص		انع، يش		اركن ف		ي ألض		رأبات
ة
وف		ي. إن له		ن حم		اس أ

س		يس جمعي		ات للتثقي		ف19منتصف ثمانينات ألقرن 
ة
لمانيا، قامت ألمناضلة ألشترأكية ولي		ام ش	اك بتا

ة
، وفي أ

نذأك وضعت حدأ لهذه ألتجربة بمبرر
ا
لمانيا أ

ة
ألذأتي ونوأدي نسائية للعاملت لكن ألسلطات ألستبدأدية في أ

.ألقوأنين ألتي كانت تمنع ألنساء من ألعمل ألنقابي وألسياسي
لم	اني أل		ذي وض		ع 1896ورغم كل هذأ وإلى حدود 

ة
تاري		خ أنعق		اد م	ؤتمر غوت		ا للح		زب ألش		ترأكي أل	ديموقرأطي أل

وي م			رة قوأع			د ألعم			ل ألتنظيم			ي وألتحري			ض ألخ			اص وألمس			تقل بي			ن ألنس			اء، ظ			ل ألتج			اه ألس			ائد دأخ			ل
ة
ل

نذأك يحكمه منطق تبسيطي أختزألي للحركة ألنس		ائية ل يرأه		ا إل مندمج		ة بالحرك		ة ألعام		ة
ا
حزأب ألشترأكية أ

ة
أل

.للطبقة ألعاملة دون إدرأك لخصوصية ألعمل وسط ألنساء ألعاملت
لة ألنس			ائية، وألتط			ور

ة
وق			د ي			ثير ه			ذأ ألتف			اوت بي			ن ألتق			دم ألنظ			ري للفك			ر ألش			ترأكي ف			ي طرح			ه لج			وهر ألمس			ا

س	ئلة) وألتصور ألتنظيم	ي ألمرتب		ط ب		ه(ألبطيء للوعي ألسياسي 
ة
بخصوص	ية ألعم	ل ألنس	ائي وإش	كالياته، ع	دة أ

همها
ة
:أ

خرى محددة لعلق	ة ألفك		ر وألنظري	ة ب	الوأقع- هل مرد ذلك إلى ألفكر ألشترأكي نفسه؟ -		 
ة
ن هناك عوأمل أ

ة
م أ

ة
أ

.ألتاريخي؟
ه		م ق		وأنينه

ة
س		مالي أل		ذي درس م		اركس أ

ة
إن ألفك		ر ألش		ترأكي ألعلم		ي ه		و نت		اج ألص		رأعات ألطبقي		ة للمجتم		ع ألرأ

س		مالية
ة
م		ا نظ		ام. ألقتص		ادية وحلله		ا وبي		ن تاريخي		ة ه		ذأ ألنم		ط ألنت		اجي ألس		ائد ف		ي ألتش		كيلة ألجتماعي		ة ألرأ

ة
أ

سمالية ع	بر عش		رأت ألق	رون م	ن تاري		خ ألبش	رية وخ	دم ألمجتمع	ات
ة
قدم من ألرأ

ة
ألباطرياركا فهو شكل أجتماعي أ
س		س ألمادي	ة للعائل		ة ألبطريركي		ة ألوأس		عة. ألطبقية وظل في خدمة ألرجل

ة
س		مالية أل

ة
وخلق		ت. لق	د حطم		ت ألرأ

س		رة
ة
ة دأخ		ل أل

ة
س		س ألمادي			ة لض		طهاد ألم		رأ

ة
لق		د أس			توعبت. ب			دلها ألعائل		ة ألنووي			ة لك			ن دون ألقض		اء عل		ى أل

س		مالي ألطبق		ي
ة
لي		ات ألس		تغلي ألرأ

ا
س		مالية نظ		ام ألباطريارك		ا ف		ي ش		روط تاريخي		ة جدي		دة ومفص		لته ض		من أ

ة
ألرأ

ة
ة
ة،. وألض		طهادي للم		رأ

ة
إن ألي		ديولوجيا ألبطريركي		ة وثقافته			ا ألذكوري			ة ألقائم		ة عل		ى ألمي		ز ألجنس		ي ض		د ألم		رأ

س	مالي
ة
فل ح	دود مغلق	ة بي		ن ألطبق	ات إذ ل وج	ود للبروليتاري		ا ب	دون. تخترقان كل ألبن	ى ألطبقي	ة للمجتم	ع ألرأ

فض		ل ع		ن ه		ذأ توج		د ح		الت أنتقالي		ة مس		تمرة لفئت أجتماعي		ة تت		دهور حالته		ا. ألبرجوأزي		ة وألعك		س ص		حيح
ع			دأد جدي			دة م			ن ألعم			اي يحمل			ون معه			م ثقاف			ة وإيديولوجي			ة

ة
ألقتص			ادية فتغ			ذي ص			فوف ألطبق			ة ألعامل			ة با

.ألطبقات ألمندحرة
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ثر به	ا وي		ؤثر فيه	ا
ة
وه	و ب	ذلك ل. إن ألحزب ألسياسي ألطبقي هو نتاج ألصرأعات ألطبقية ومكوناتها ألمختلف	ة يت	ا

ثيرأت ألي		ديولوجيا ألبطريركي		ة ح		تى ف		ي ص		فوفه
ة
إن س		يرورة تش		كل أل		وعي ألطبق		ي ل. يس		تطيع ألفلت م		ن ت		ا

ن: يمك		ن فهمه		ا خ		ارج ألعلق		ة ألمتناقض		ة وألجدلي		ة أل		تي تجم		ع ألح		زب وألطبق		ة
ا
علق		ة ترأب		ط وأنفص		اي ف		ي أ

.وأحد
لماني				ا بالمقارن				ة م				ع بريطاني				ا وفرنس				ا بل				دأ متخلف				ا م				ن حي				ث ألوض				ع ألجتم				اعي وألقتص				ادي

ة
لق				د ك				انت أ

ول		ى س		نة . وألسياس		ي
ة
لماني		ا.		 1789وألثاني		ة س		نة  1689بريطاني		ا وفرنس		ا قامت		ا بثورأتهم		ا ألبرجوأزي		ة أل

ة
بينم		ا أ

خر ألتاريخي طبع ألحياة ألجتماعية وألقتصادية لهذأ ألبلد. 1848فشلت ثورتها ألبرجوأزية سنة 
ة
لكن. هذأ ألتا

لمانيا بالرغم من ذلك كانت ألبلد ألذي عرف أنتشارأ سريعا للفك	ر ألش	ترأكي وس	ط ألطبق	ة ألعامل	ة أبت	دأء م	ن
ة
أ

ن تحق		ق.		 19س		بعينيات ألق		رن 
ة
لماني		ة بقي		ادة ألح		زب ألش		ترأكي أل		ديموقرأطي أ

ة
وأس		تطاعت ألطبق		ة ألعامل		ة أل

.ألعديد من ألمك	تسبات وتصبح في طليعة ألبروليتاريا ألعالمية
ن تنتظر مجيء ثمانين		ات وتس		عينيات ألق	رن 

ة
لمانيا أ

ة
.لتلتح	ق ت		دريجيا بفرنس		ا وبريطاني		ا 19أقتصاديا كان على أ

س		مالية
ة
س		مالية أتس		اعا ك		بيرأ عل	ى ألمس		توى ألص		ناعي رأفق		ه ألنتق		اي إل		ى مرحل		ة ألرأ

ة
وف		ي ه	ذه ألحقب		ة عرف		ت ألرأ

بم	وأزأة م	ع ه	ذأ ألتط	ور، أتس	ع حج	م ألي	د". ألعالم ألثالث"ألحتكارية وأتساع ألسيطرة ألمبريالية على بلدأن 
صبحت ذأت وزن أجتماعي كبير

ة
جور. ألعاملة ألنسائية وأ

ة
لك		ن ج		ل ألنس		اء ألل		وأتي أقتحم		ن مي	دأن ألعم		ل ألم		ا

س			ماليين له			ن، يه			ددن بتخري			ب نض			الت
ة
ص			بحن بس			بب ت			دني وعيه			ن وأس			تغلي ألرأ

ة
ك			ن غي			ر منظم			ات وأ

ح	زأب ألش	ترأكية ألديموقرأطي		ة وألنقاب		ات
ة
صبح تنظيمهن ذأ إلحاحية كبيرة بالنس	بة لل

ة
ألعماي ألمنظمة، لقد أ

ش			كاي. ألتابع			ة له			ا
ة
س			لوب تنظي			م ألنس			اء بحك			م تن			وع ألتج			ارب وأل

ة
وبع			د ف			ترة م			ن ألنق			اش وألج			دأي ح			وي أ

لماني"ألتنظيمية تغلب ما سمي 
ة
سلوب أل

ة
ألقائم على دمج ألنصفين ألنسائي وألرجالي من ألطبقة ألعامل		ة" بال

.في ألتنظيم ألحزبي ألوأحد، مع ألحتفاظ باستقللية في ألتحريض بين ألنساء ألعاملت

II .الماركسية اللينينية ونظرية التنظيم النسائي:

ساس				ا ألخ				ط
ة
إن ألتص				ورأت ألتنظيمي				ة للعم				ل ألنس				ائي بم				ا ه				ي مب				ادئ عام				ة وإج				رأءأت تنظيمي				ة يحكمه				ا أ

وتنض			اف إل			ى ه			ذه ألقاع			دة تج			ارب ألحرك			ة. ألي			ديولوجي وألنظ			ري وقاع			دتهما ألنظري			ة ألماركس			ية أللينيني			ة
.ألشيوعية ألعالمية وخبرأت ألحركة ألنسائية ألشترأكية ألعالمية وثورأت ألشعوب ضد ألستعمار وألمبريالية

:التصورات العامة. 1
ة

ة
ه		دأف ألعام		ة أل		تي يرتك		ز عليه		ا منظورن		ا ألش		ترأكي لتح		رر ألم		رأ

ة
.ترس		م ه		ذه ألمب		ادئ ألمنطلق		ات ألنظري		ة وأل

:وتتحدد بما يلي
ولوي		ة للص		رأع ألطبق		ي ف		ي نظرتن		ا للقض		ية ألنس		ائية باعتباره		ا ج		زءأ م		ن ألقض		ية ألجتماعي		ة-		 

ة
ض		رورة إعط		اء أل

جل أنعتاقهن جزء من ألنض		اي أل	ذي تخوض	ه ألطبق	ة ألعامل	ة وألك	ادحون. ألعامة
ة
فتحرر ألنساء وألنضاي من أ

فهو كذلك ين		درج ض		من ألوح	دة ألطبقي	ة لك		ل ألمس		تغلين وألمض	طهدين ألمرتك		زة عل		ى وح		دة). رجاي ونساء(
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.تحقيق ألشترأكية وبناء ألمجتمع ألشيوعي: ألهدف
ن أض		طهاد ألنس		اء تاريخي		ا، ق		د ت		م ع		ن طري		ق نف		س-		 

ة
طروح		ة ألماركس		ية أل		تي ت		رى أ

ة
ض		رورة ألنطلق م		ن أل

خ		ر،
ا
خ	رى، وع		رق م	ن ط	رف ع		رق أ

ة
ألق		وى وألعلق		ات ألجتماعي		ة أل		تي ول	دت أض	طهاد طبق		ة م		ن ط	رف طبق		ة أ

خ		رى
ة
م	ة أ

ة
مة من طرف أ

ة
ألملكي	ة ألخاص	ة،: وه	ذه ألق	وى وألعلق		ات تتمث	ل ف	ي ألمجتم	ع ألطبق	ي ومؤسس	اته. وأ

بوي		ة، ألدول		ة
ة
س	مالية باعتباره		ا مرحل	ة علي	ا ف	ي تط		ور ألمجتم	ع ألطبق		ي، قائم		ة. ألعائل		ة أل

ة
وبالنس		بة لن		ا ف		إن ألرأ

ة ف		ي
ة
ساس		ا ع		ن ألنح		دأر أل		ذي تعيش		ه ألم		رأ

ة
عل		ى ألس		تغلي ألقتص		ادي وألض		طهاد ألجنس		ي، ه		ي ألمس		ؤولة أ

.عصرنا
س		باب أجتماعي		ة، طبقي		ة وتاريخي		ة-		 

ة
ن ألنساء يشكلن جنس		ا مض		طهدأ ل

ة
طروحة ألماركسية ألقائلة با

ة
.أعتبار أل

ة يع	ود إم	ا إل	ى
ة
ن س		بب دوني	ة ألم	رأ

ة
وبناء عليه، يرفض ألماركسيون أللينينيون ألتفسيرأت ألخاطئة ألتي تعتبر أ

خرى
ة
و إلى ألنظام ألبطريركي تارة أ

ة
موم		ة ف		ي. عوأمل بيولوجية تارة أ

ة
ن أل

ة
طروحات ألخاطئة ل ت		درك أ

ة
إن هذه أل

ة أل		تي ك		انت تحت		ل موقع		ا رفيع		ا دأخ		ل" وظيف		ة أجتماعي		ة"ألمش		اعة ألبدأئي		ة ك		انت 
ة
وه		ي ب		ذلك ل		م تع		ق ألم		رأ

ن. ألعش			يرة ألمش			اعية
ة
م			ا أخ			تزأي ألس			بب ف			ي نظ			ام ألباطريارك			ا دون غي			ره، يتغاف			ل حقيق			ة تاريخي			ة، ه			ي أ

ة
أ

ن، فه		و إح		دى مؤسس		ات ألمجتم		ع
ا
تها إل		ى أل

ة
ألباطريارك		ا ك	تك		وين أجتم		اعي لزم ألمجتمع		ات ألطبقي		ة من		ذ نش		ا

ن ألنساء يشكلن طبقة. ألطبقي
ة
طروحة ألنسوأنية ألتي ترى أ

ة
 أل

ة
قل خطا

ة
خي	رة تفتق	د. وليس أ

ة
طروح		ة أل

ة
ه	اته أل

ساس مادي في تحديدها ألطبقي رغم أدعاء بعض دعاتها أنتماءهن إلى ألماركسية
ة
ي أ

ة
.إلى أ

:فبماذأ تعرف ألطبقات؟
:تسمي ألطبقات ألجتماعية مجموعة كبيرة من ألناس تتميز ب: "حسب ألتعريف أللينيني

.ألمكانة ألتي تحتلها في نظام ألنتاج ألجتماعي محدد تاريخيا* 
حيان محددة ومكرسة بالقوأنين(علقاتها * 

ة
غلب أل

ة
.أتجاه وسائل ألنتاج) في أ

همي			ة نص			يبها م			ن أل			ثروة ألجتماعي			ة أل			تي تت			وفر عليه			ا*			 
ة
دوره			ا ف			ي ألتنظي			م ألجتم			اعي للعم			ل وبالت			الي با

.وألطريقة ألتي تحصل عليها
خ		ر*		 

ا
ن يتمل		ك عم		ل ألط		رف أل

ة
وذل		ك نتيج		ة ألمكان		ة. ألطبق		ات ه		ي مجموع		ة م		ن ألن		اس بإمك		ان ط		رف منه		ا أ

.لينين 425ص  29مجلد " ألمبادرة ألكبرى". "ألمختلفة ألتي يحتلها دأخل بنية محددة للقتصاد ألجتماعي
ة ف			ي-			 

ة
قحم			ت ألم			رأ

ة
س			مالية، كنم			ط إنت			اج ت			اريخي، لم			ا أ

ة
ن ألرأ

ة
ألنطلق م			ن ألتحلي			ل ألماركس			ي أل			ذي ي			رى أ

حد ش		روط تحرره		ا
ة
جور، قد خلقت أ

ة
ة. ألعمل ألشخصي ألما

ة
وأعتم		ادأ عل	ى ألمنظ		ور ألش		ترأكي، فمس		اهمة ألم		رأ

ة
ة
ساس		يتان لتح		رر ألم		رأ

ة
سمالي هما ألمرحلت		ان أل

ة
ة مرتب		ط. "في ألعمل وألتحرر من ألستغلي ألرأ

ة
إن وض		ع ألم		رأ

هن	ا ألف		ارق بينن		ا. بشكل ل أنفصام فيه باعتباره		ا إنس	ان وعض		و ف	ي ألمجتم	ع بالملكي	ة ألخاص	ة لوس	ائل ألنت		اج
لة ألجتماعي		ة ألعمالي		ة،. وبين حركة ألنساء ألبرجوأزية

ة
لة ألنس		ائية كج	زء م		ن ألمس		ا

ة
ساس طرح ألمسا

ة
هذأ هو أ

ة". "ومن ثمة ربطها بالنضاي ألبروليتاري ألطبقي وبالثورة
ة
.لينين" بصدد تحرر ألمرأ

ة يناقض ألنزعات ألفردأني		ة ألبرجوأزي		ة ألص		غيرة أل		تي ت		رى
ة
ن ألطرح ألماركسي أللينيني لتحرر ألمرأ

ة
من هنا نرى أ

ة عل		ى ح		دة
ة
ن تح			رر ألنس		اء ه		و تح			رر ك		ل أم		رأ

ة
ة ب		دون أنتص		ار ألش		ترأكية ول أش		ترأكية ب		دون. أ

ة
فل تح			رر للم		رأ

ة وتحررها
ة
.مساهمة فعلية للمرأ
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ة ف	ي ألعم	ل كمنطل	ق لتحرره	ا-		 
ة
كيد على ح	ق ألم	رأ

ة
جور ه	و نقط	ة. "ألتا

ة
ة ف	ي ألعم	ل ألم		ا

ة
ن مس	اهمة ألم	رأ

ة
ذل	ك أ

ة
ة
ة ثق			ة ف			ي ألنض			اي ض			د. أنطلق وش			رط ألتح			رر ألسياس			ي وألق			انوني وألجنس			ي للم			رأ

ة
إن ألعم			ل يعط			ي ألم			رأ

س	رة ودأخ	ل ألمجتم	ع فض	ل ع		ن
ة
سمالية ويوفر لها ألقدرة عل	ى مقاوم	ة ألض	طهاد أل	ذي تتع		رض ل	ه دأخ	ل أل

ة
ألرأ

نه يمنحها إمكانية ألستقلي ألمادي عن ألرجل
ة
ة ف	ي ألعم	ل ودفاع		ا. أ

ة
وضدأ على ألتمييز ألذي تتعرض ل	ه ألم	رأ

ج			ل حماي			ة ألعم			ل
ة
ج			ور، وم			ن أ

ة
ن تحظ			ى مط			الب ألنس			اء بالمس			اوأة ف			ي أل

ة
ة، يج			ب أ

ة
ع			ن خصوص			يتها ك			امرأ

مومة بكل دعمنا
ة
ة ألعاملة." ألنسوي، ورعاية أل

ة
لكسندرأ كولنتاي" ق تحرر ألمرأ

ة
.أ

ص		يل وهام		ا م		ن فص		ائل ألث		ورة ألعالمي		ة-		 
ة
ن ث		ورأت ألنس		اء تش		كل فص		يل أ

ة
ألنطلق م		ن ألعتب		ار أل		ذي ي		رى أ

ن م	ن ألمس		تحيل: "ك	تب م	اركس يق	وي 1868ففي سنة . للشعوب
ة
إن ك	ل م	ن يع	رف ش	يئ م	ن ألتاري		خ يع	رف أ

خ		ر ك	ت		ب م		اركس". ح		دوث تح		ولت أجتماعي		ة ك		بيرة دون حرك		ة نس		ائية
ا
ن ك		ل ألنقلب		ات: "وف		ي س		ياق أ

ة
كم		ا أ

ض			اف ليني			ن ب			دون ألنس			اء". ألجتماعي			ة ألعظيم			ة مس			تحيلة دون خمي			رة نس			ائية
ة
يس			تحيل وج			ود حرك			ة: "وأ

".جماهيرية حقيقية
مثل		ة ألس		اطعة للث		ورأت ألبرجوأزي		ة ف		ي ألقرني		ن 

ة
ثب		ت ألتاري		خ ص		حة ه		ذه ألمق		ولت م		ن خلي أل

ة
19و  18لق		د أ

ك	ت			وبر 1871كومون			ة ب			اريس (وللث			ورأت ألبروليتاري			ة وألش			ترأكية 
ة
وث			ورأت ألتح			رر أل			وطني ف			ي)			 1917، ث			ورة أ

س			يا(ألق			ارأت ألثلث 
ا
مريك			ا أللثيني		ة، أ

ة
مث			اي ألث		ورة ألجزأئري			ة وألث			ورة ألفيتنامي			ة وألث			ورة ألكوبي			ة) إفريقي		ا، أ

وإذأ ك		انت لك			ل ث		ورة مميزأته			ا وخصائص			ها ألطبقي		ة. وألث			ورة ألفلس		طينية وغيره		ا م			ن ث			ورأت ألق		رن ألعش			رين
و

ة
ن ألنس		اء ق		د حقق		ن بع		ض ألمك	تس		بات ف		ي ه		اته ألحال		ة أ

ة
ة، ورغ		م أ

ة
وألتاريخي		ة أل		تي تحك		م نظرته		ا إل		ى ألم		رأ

و بغي			اب تص			ور
ة
ة أ

ة
تل			ك، خاص			ة ف			ي ألث			ورأت ألش			ترأكية لعص			رنا، ف			إنه إم			ا بس			بب نظ			رة طبقي			ة ذكوري			ة للم			رأ

و بس		بب أنتص		ار ألخط		وط ألتحريفي		ة ف		ي ه		ذه ألبل		دأن، لق		د
ة
ة ف		ي ألمجتم		ع ألش		ترأكي أ

ة
أس		ترأتيجي لتح		رر ألم		رأ

و ألنتكاس			ات
ة
ك			بر م			ن تل			ك ألهزأئ			م أ

ة
ن نتعل			م م			ن دروس وخ			برأت. ك			انت ألنس			اء ألخاس			رأت أل

ة
فعلين			ا إذن أ

دوأت ألتنظيمي		ة ألك	فيل		ة بتحص		ين مك	تس		بات ألنس		اء خلي
ة
ألنض		اي ألنس		ائي وت		وفير ألرؤي		ا ألس		ترأتيجية وأل

جل ألشترأكية وألمجتمع أللطبقي
ة
.سيرورة ألنضاي ألثوري من أ

صيل من ألثورة ألجتماعي		ة ألك		برى أل		تي ن		ادت- ضرورة ألحتكام لنظرة جدلية -		 
ة
تاريخية لتحرر ألنساء كجزء أ

ن يم	ر م	ن منعرج		ات وينتظ		م ف	ي ف	ترأت. بها ألماركسية
ة
إن هذأ ألتحرر لن يسير في خ		ط مس	تقيم ب	ل لب	د م		ن أ

سمى
ة
.تحرير ألنساء من ألضطهاد ألمزدوج: ومرأحل ألمد وألجزر ألكبرى حتى تحقيق ألهدف أل

و ق	د تك		ون ملئم		ة لتق		دم ألنض		اي ألنس		ائي، لك		ن ف		ي ك		ل
ة
إن ألش		روط ألموض	وعية وألذأتي		ة ق		د تش		كل كوأب		ح أ

نفس		هن باعتب		ارهن جنس		ا مض	طهدأ
ة
ن يك	ون م		ن ص	نع ألنس	اء أ

ة
حوأي فإن تح		رر ألنس		اء يج		ب أ

ة
وعل		ى ألنس		اء. أل

دوأت تنظيمه			ن أل			ذأتي
ة
ن أ

ا
ن يس			توعبن دروس ألبن			اء ألش			ترأكي ويبني			ن م			ن أل

ة
إن تحقي			ق ألتح			رر ألنس			ائي. أ

س	وأء دأخ		ل" بث		ورة دأخ	ل ألث	ورة"سيرورة طويل	ة ومتوأص		لة تم	ر بالض		رورة بمرأح		ل وتس		تدعي باس	تمرأر ألقي	ام 
و في ألمجتمع بعد 

ة
.ألثورة" أنتصار"ألتنظيم ألسياسي أ

ة يق		ر ب		دور ألنس	اء ف	ي نض		الهن ألخ		اص باعتب		ارهن جنس		ا-		 
ة
إن ألطرح ألشترأكي وألماركسي أللينيني لتحرر ألم	رأ

وه			و ب			ذلك ين			اقض ذل			ك ألمنط		ق ألتبس			يطي أل		دأعي إل			ى أن			دماج حرك	ته			ن بالحرك			ة ألعام			ة للطبق			ة. مض			طهدأ
 ه		ذأ ألط		رح أل		ذي ي		ترك ألحرك		ة ألنس		ائية ألعمالي		ة. ألعامل		ة

ة
لق		د فن		دت تجرب		ة ألنض		اي ألنس		ائي ألش		ترأكي خط		ا
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.لقمة سائغة في يد ألحركات ألنسوأنية ألبرجوأزية وفكرها ألبرجوأزي
:لكن هذه ألخصوصية تستدعي منا بعض ألتوضيحات

إن ألحرك			ة ألنس			ائية أل			تي نس			عى إل			ى بنائه			ا ه			ي حرك			ة جماهيري			ة تمث			ل ج			زءأ عض			ويا م			ن حرك			ة ألجم			اهير*			 
ن تكون حركة جماهيرية حقيقية. "ألكادحة

ة
.لينين" بدون ألنساء، ل يمكن أ

و ألكادح		ات ب		ل ك		ل ألمس		تغلت*		 
ة
إن أعتبارن		ا إياه		ا حرك		ة جماهيري		ة ل يعن		ي حص		رأ ض		مها فق		ط للع		املت أ

سمالية
ة
.وألمضطهدأت وكل ضحايا ألرأ

:إن ألطرح ألماركسي أللينيني ينبني على ألقوأعد ألتالية- 
أعتب		ار وح		دة ألخ		ط ألي		ديولوجي وألسياس		ي وألتنظي		م ألحزب		ي أنطلق		ا م		ن وح		دة ألطبق		ة ألعامل		ة ومش		روعها*		 

.ألتاريخي وقيادتها للثورة عبر حزبها ألطبقي ألثوري
أل		تي تس		تدعي وح		دة طبقي		ة لك		ل) ألش		ترأكية(بن		اء أس		ترأتيجية ألتح		رر ألنس		ائي أنطلق		ا م		ن وح		دة أله		دف *		 

ولوي		ة ألنض			اي ألمش		ترك وألتض			امن ألطبق			ي بي			ن ك			ل ألك			ادحين وألكادح			ات
ة
ي أ

ة
ألمس			تغلين وألمض			طهدين أ

.وبين ألمضطهدين وألمضطهدأت في سبيل تحقيق ألشترأكية
سيسا على ذلك

ة
:وتا
طروح		ات ألنس		اء طبق		ة-		 

ة
إن ه		ذأ ألط		رح ل. ل حاج		ة إذن لبن		اء تنظيم		ات نس		ائية منفص		لة، كم		ا روج		ت ل		ذلك أ

ن ألنساء ألشترأكيات هن عض		وأت ف	ي ألتنظي		م ألحزب		ي بنف		س ألحق		وق وألوأجب		ات أل		تي لل	ذكور،
ة
ساس له، ل

ة
أ

لج			ان،(لك			ن لب			د للتنظي			م ألحزب			ي م			ن خل			ق إط			ارأت . ومنه			ا وأج			ب أل			ذكور ألعم			ل ف			ي ألمي			دأن ألنس			ائي
مهمته		ا ألخاص	ة رب		ط ألنس		اء ب		التنظيم ألحزب	ي ع		بر ألقي		ام بعم		ل منهج		ي وس		ط ألنس		اء م		ن...) مجموع	ات عم	ل

ج			ل ذل			ك لب			د م			ن إيج			اد. خلي إيق			اظ وعيه			ن ودفعه			ن إل			ى ألنض			اي ض			د وأق			ع ألس			تغلي وألض			طهاد
ة
ول

ش		كاي تنظيمي		ة ودعائي		ة خاص		ة بالعم		ل ألنس		ائي
ة
وعن		د ص		ياغة ألبرنام		ج ألمطل		بي، لب		د م		ن أس		تخرأج دأئ		م. أ

خ		ر حس		ب ألظرفي		ة ألملموس		ة
ا
للمط		الب أل		تي له		ا رأهني		ة وألنتق		اي م		ن أل		تركيز عل		ى ه		ذأ ألمطل		ب إل		ى مطل		ب أ

ي		ة لحظ		ة ألمص		الح ألمش		تركة للطبق		ة ألعامل		ة وعم		وم ألك		ادحين
ة
و تعبئ		ة من		ا. دون إغف		اي ف		ي أ

ة
فك		ل مناوش		ة أ

قنعته														ا
ة
و تكش														ف ع														ن أ

ة
ن تك														ون معن														ا أ

ة
خ														رى إم														ا أ

ة
.يق														وي ليني														ن س														تدفع ألتي														ارأت أل

:مبادئ موجهة للعمل النسائي. 2
عله، هن					اك مب					ادئ موجه					ة لب					د م					ن مرأعاته					ا ف					ي ألعم					ل ألحزب					ي وألجم					اهيري

ة
:أعتم					ادأ عل					ى ألنظ					رة أ

ألتنظي		م ألسياس	ي،: ضرورة ألنطلق من ألمس	اوأة ألتام		ة حقوق	ا ووأجب		ات بي		ن ألجنس		ين دأخ		ل ألمنظم	ات- 
ألنقابة، ألجمعيات ألخخ

شكاي ألنضاي ألمخاض من طرف ألبروليتاريا وألكادحين وألجم		اهير ألش		عبية-		 
ة
ة في كل أ

ة
.ضرورة إشرأك ألمرأ

ت ألح		زب م	ن أللج	ان ألقيادي	ة ألمركزي	ة- 
ا
جه	زة خاص	ة للعم	ل بي	ن ألنس	اء ذأت أرتب		اط بك	ل هي	ا

ة
ضرورة خل	ق أ

ذك		ور وإن		اث ولي		س ألن		اث(م	ع أعتب		ار ألعم		ل ألنس		ائي م		ن مه	ام ألتنظي		م ألسياس		ي برمت	ه . إل		ى أللج	ان ألمحلي		ة
).فقط

ة بوص	فها-		 
ة
ج		ل ف		رض حماي	ة ألم		رأ

ة
مومة باعتباره		ا وظيف		ة أجتماعي		ة وألنض		اي م	ن أ

ة
ضرورة أعتماد ألنظرة إلى أل
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ما
ة
.أ

 		- 
ة
س	لوب ق	وأمه مب	دأ

ة
س	لوب تحري		ض ودعاي	ة أنطلق	ا م	ن ألوض	ع ألخ		اص للنس	اء، أ

ة
ألتحري		ض"ض	رورة أعتم	اد أ
.وليس بالنقاش فقط وألنطلق من ألممارسة ألعملية إلى ألمعرفة ألنظري	ة للفك		ر ألش	ترأكي" وألدعاية بالعمل

:كرونولوجيا تاريخية: ملحق
لمانيا

ة
:في أ

ليف كاري م	اركس " ألبيان ألشيوعي"صدور :	 1848فبرأير -		 
ة
وي وثيقة برنامجية لحزب ماركسي من تا

ة
 ق1818)أ

).1895 ق 1820)وفريدريك أنجلس  (1883
 		-1848 	: لمانية تلقي خطابا في ودأدية للعماي تشير فيه إلى ض		رورة إش	رأك ألنس		اء ف	ي 

ة
وتا، ألمناضلة أل

ة
لويزأ أ

.ألتنظيمات ألعمالية
سماي"صدور ك	تاب : 1867- 

ة
وي لكاري ماركس" ألرأ

ة
.ألجزء أل

وي ثورة تستولي فيها ألطبق	ة ألعامل	ة عل	ى ألس	لطة ألسياس	ية:		 1871-		 
ة
وق	د لعب		ت ألنس	اء. قيام كومونة باريس أ

ن يتم ألقضاء عليها
ة
يام ألتي أستمرت فيها ألثورة قبل أ

ة
.دورأ بطوليا خلي أل

ول		ى ألمنعق		د بلن		دن ف		ي ألف		ترة م		ا بي		ن :		 1871-		 
ة
ممي		ة أل

ة
23و 17بإيع		از م		ن م		اركس، ص		ادق م		ؤتمر من		دوبي أل

:سبتمبر على ألقرأر ألسابع ألذي جاء فيه
" و-		 

ة
ن ل يم			س ه			ذأ ألق			رأر بوج			ود أ

ة
يوص			ي ألم			ؤتمر بتش				كيل ف			روع نس			ائية دأخ			ل ألطبق			ة ألعامل			ة، ش			رط أ

".بتشكيل فروع تضم عمال من ألجنسين
ة وألشترأكية"صدور ك	تاب : 1879- 

ة
وغست بيبل": ألمرأ

ة
.أ

سيس جمعيات للتثقيف ألذأتي:	 19ألثمانينات من ألقرن -	 
ة
لمانية، وليام شاك تقوم بتا

ة
ألمناضلة ألشترأكية أل

.سرعان ما تم ألقضاء على هذه ألتجربة بسبب ألقمع. ونوأدي للنساء ألعاملت
صل ألعائلة وألملكية ألخاصة وألدولة"صدور ك	تاب : 1888- 

ة
.لنجلس" أ

لم	اني:	 1891-		 
ة
وف	ي ألبن	د ألخ	امس م		ن ألبرنام		ج أل	ذي. أنعقاد مؤتمر إرفورت للح	زب ألش	ترأكي أل	ديموقرأطي أل

قره ألمؤتمر جاء ما يلي
ة
:أ

و ألمدنية* "
ة
".إلغاء كافة ألقوأنين ألتي تميز، حياتيا، بين ألرجاي وألنساء فيما يتعلق بالحقوق ألسياسية أ

لة تحررها كموأطن وكإنسان* 
ة
يضا مسا

ة
ة ولكن أ

ة
لة تختزي في تحسين ظروف عمل ألمرأ

ة
.لم تعد ألمسا

لم		اني حي			ث ك		ان دور كلرأ زتكي			ن " غوت		ا"أنعق			اد م		ؤتمر :		 1896-			 
ة
-1857(للح		زب ألش		ترأكي أل		ديمقرأطي أل  

رس		ت قوأع		د قي		ام عم		ل)		 1933
ة
ث		ارت في		ه موض		وع ألعم		ل ألحزب		ي بي		ن ألع		املت، وأ

ة
ب		ارزأ ف		ي ه		ذأ ألم		ؤتمر، أ

وصى ألمؤتمر بضرورة تركي		ز ألتحري		ض بي		ن ألنس		اء، بالض		افة لل		دعوة. حزبي متخصص ومستقل بين ألنساء
ة
وأ

هدأف ألعامة للحزب، على سلسلة كاملة من ألقضايا ألنسائية ألمحضة مثل حماية ألعمل ألنس	ائي وض	مان
ة
لل

طفاي وتربيتهم وألتثقيف ألسياسي للنساء وألمساوأة للنساءخ
ة
ألولدة ورعاية أل

ن			ه أفتت			ح مرحل			ة ألعم		ل ألحزب		ي
ة
يش			كل ه		ذأ ألم		ؤتمر منعطف			ا تاريخي			ا بالنس		بة للحرك		ة ألنس			ائية ألش			ترأكية ل

.لتنظيم ألنساء وألتحريض ألمنتظم في صفوف ألبروليتاريا ألنسائية
مم			ي ف			ي لن			دن، وخلل			ه وق			ع أجتم			اع خ			اص ض			م ح			وألي :			 1896-			 

ة
مناض			لة 30أنعق			اد ألم		ؤتمر ألش			ترأكي أل
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مريك		ا، هولن		دأ، بولوني		ا
ة
لماني		ا، بلجيك		ا، أ

ة
وم		ن بي		ن نت		ائجه إق		رأر ض		رورة رس		م ح		د. أش		ترأكية ع		ن إنجل		ترأ، أ

كي	د عل	ى ض		رورة ألتحري		ض ألش	ترأكي ألخ		اص بي		ن
ة
فاصل بين ألحرك	تين ألنسوية ألبرجوأزية وألبروليتارية وألتا

.ألعاملت لجذبهن إلى صفوف حزب ألطبقة ألعاملة
:في روسيا

سس ألحزب ألشترأكي ألديموقرأطي ألروسي نوأدي ألنساء ألعاملت في بعض نوأحي مدينة بتروغرأد: 1906- 
ة
أ

خ			ذ إذن مس			بق ب			ذلك
ة
وي . دون أ

ة
ج			برت ه			ذه ألن		وأدي عل			ى) ألبرلم			ان ألروس			ي(وبع			د ح			ل مجل			س أل			دوما أل

ة
أ

بوأبها
ة
.إغلق أ

سيس : 1907- 
ة
، كان هدفها"جمعية ألتثقيف ألذأتي للعاملت"بادر ألشترأكيون ألديموقرأطيون ألروس إلى تا

وس		ع جم		اهير ألنس		اء ذوأت أل		وعي ألمت		دني إل		ى ألحرك		ة ألطبقي		ة، وإدخ		الهن إل		ى ألتح		ادأت ألنقابي		ة
ة
أجت		ذأب أ

مم		ا أض	طر ألحرك	ة ألعمالي		ة إل	ى 1909لك		ن ألنظ		ام ألقيص		ري سيقض		ي عل		ى ه		ذه ألمح		اولت س	نة . وإل		ى ألح		زب
.أللتجاء إلى ألعمل ألسري مرة ثانية

وي م			ؤتمر نس			ائي لعم			وم روس			يا،
ة
ن ذل			ك ل			م يمن			ع ألع			املت ألش			ترأكيات أل			ديموقرأطيات م			ن حض			ور أ

ة
غي			ر أ

.1908دعت له حركة ألحقوق ألمتساوية ألبرجوأزية سنة 
ة في روسيا ويمكن أعتبار هذأ ألحدث بدء: 1913- 

ة
قررت ألحركة ألشترأكية ألديموقرأطية ألروسية عقد يوم ألمرأ

.إدرأك ألطبقة ألعاملة ألروسية لضرورة ألقيام بعمل خاص بين ألبروليتاريا ألنسائية
لمانيا

ة
:في أ

مم	ي:		 1907-		 
ة
وي مؤتمر أ

ة
ة ألعاملة درجة من ألتساع ستسمح بعقد أ

ة
في ظل عقد من ألزمن، ستبلغ حركة ألمرأ

ممي ألعام ومن قرأرأته
ة
:للنساء في شتوتغارت بالتعاون مع ألمؤتمر ألشترأكي أل

ممي* 
ة
قطار: إنشاء مك	تب نسائي أ

ة
.مهمته توثيق ألعلقات بين ألتنظيمات ألعمالية ألنسائية في مختلف أل

لم			اني) ألمس			اوأة" (غل يش			هايت"ألع			ترأف بص			حيفة *			 
ة
أل			تي ك			ان يص			درها ألح			زب ألش			ترأكي أل			ديموقرأطي أل

ممي
ة
.وكانت تديرها كلرأ زتكين، كصحيفة ناطقة باسم ألمك	تب ألنسائي أل

م		ارس يوم		ا 8خلي أنعق		اد ألم		ؤتمر ألث		امن للنس		اء ألش		ترأكيات، دع		ت كلرأ زتكي		ن إل		ى جع		ل ي		وم :		 1910-		 
ة

ة
.عالميا للمرأ

وروب		ا وف	ي بل	دأن 1911مارس  8في :	 1911-		 
ة
مريك	ا، لينتش	ر بع		د ذل	ك ف	ي بل	دأن أ

ة
تم إحي	اء ألي	وم ألع	المي ف	ي أ

.ألعالم
تحت ضغط وأسع للقوى ألتقدمية عموما وألمنظمات وألحركات ألنس		ائية خصوص	ا أل	تي عرف		ت تط		ورأ:		 1975-		 

م			م ألمتح			دة تع			ترف بي			وم 
ة
م			ارس كي			وم ع			المي 8جماهيري			ا خلي عق			دي ألس			تينيات وألس			بعينيات، هيئ			ة أل

ة
ة
.للمرأ
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اثرها اقتصادية و اجتعية اثرها اقتصادية و اجتعية"العولة الرأأسملية" و أ "العولة الرأأسملية" و أ
 عل الرأأة العامل الغربية عل الرأأة العامل الغربية

:العولمة و شعاراتها المشتقة!!  1

أل	تي ه	ي Mondialisationترجمة عربية للكلمة ألفرنسية " ألعولمة"بدءأ، و كما هو معروف، يعتبر مصطلح 
خ			رى ترجم			ة غي			ر دقيق			ة للكلم			ة ألنجليزي			ة 

ة
بع			ض ألع			رب ألمش			رقيين. و تعن			ي ألش			مولية Globalizationأل

.لترجمة ألمعنى ألنجليزي" كوكبة"يفضلون أستعماي كلمة 
ن تدأوي ألكلمة بمعناها ألنجليزي ألحديث يعود إلى بدأية ألثمانينات

ة
.عموما، يعتبر ألدأرسون ألمختصون أ

مريكية لتدبير ألمقاولت 
ة
ت ألمعاهد أل

ة
في كل من ) Business Management schools(ففي هذه ألفترة بدأ

فعرفت أنتشارأ وأسعا خلي. تروج لها) Stanford(و ستانفورد ) Colombia(، كولومبيا )Harvard(هارفرد 
و بع		د ذل	ك، تناس		لت ألتعريف		ات. عقد ألثمانينات عن طريق ألصحافة ألقتصادية و ألمالي	ة ألنجلوساكس	ونية

إل	ى غي	ر ذل	ك م	ن ألتمويه	ات" أقتص	اد ألمعلومي	ات"و " ألقتصاد ألجديد "و " أقتصاد عالمي موحد"من قبيل 
بعادها ألمختلفة" ألظاهرة"ألصطلحية لتغطية على جوهر 

ة
.وأ

م		ام تعريف		ات غي		ر بريئ		ة محتوي		ة عل		ى ج		زء ك		بير م		ن ألديماغوجي		ة و ألغم		وض
ة
نفس		نا أ

ة
ف		ي ك		ل ألح		الت، نج		د أ

س			مالية ألمتوحش			ة
ة
بي			د هيمن			ة ألرأ

ة
هك			ذأ. ألمقص			ود لتمري			ر خط			اب إي			ديولوجي جدي			د يس			عى إل			ى تكري			س و تا

غن			ام إل			ى ألمذأب			ح" ألعولم			ة"ق			درنا، نس			اق إل			ى 
ة
حس			ن. و ل مج			اي للفلت م			ن برأثنه			ا!. كم			ا تس			اق أل

ة
و ف			ي أ

حوأي، و من 
ة
جل ألتكيف معها و تقديم فروض ألطاعة لها"أل

ة
".مصلحتنا ألندماج فيها بالعمل ألجاد من أ

؟!ألتكيف إذن، هي كلمة ألسر ألجديدة• 
ب		وأق ألدعاي		ة و ألعلم" تمطرقن		ا"ص		باح، مس		اء، 

ة
جور- ألمس		موع، ألمك	ت		وب و ألس		معي- به		ا أ

ة
ألبص		ري ق ألم		ا

".ألعالم ألثالث"برجوأزيات : للمبريالية ألعالمية و ربيباتها ألرثة
ط			رأف"و مفت			اح أللغ			ز يتمث			ل ف			ي أل			تزأم ك			ل ألمجتمع			ات، و خاص			ة ألمنتمي			ة إل			ى دوي 

ة
و" ألتكي			ف"ب " أل

قلم"
ة
م		ع مقتض		يات و ش		روط ألن		دماج بالعولم		ة ألمبريالي		ة ألكاس		حة لك		ل مج		الت ألحي		اة ألقتص		ادية و" ألت		ا

ألجتماعية و ألثقافيةخ
ن، لو طرحنا س	ؤأي 

ا
عينن		ا حقيقت		ه و) L'adaptation" (ألتكي		ف"و أل

ة
م		ام أ

ة
ف	ي بع		ده ألقتص	ادي، لنبس		طت أ

خير؟: لقلنا سائلين
ة
بين من و من؟ و لصالح من سيتم هذأ أل

س			مالية ألمتوحش			ة"إن ش			عار ألتكي			ف مش			تق و مس			توحى م			ن ألتحدي			د أل			ذي يعطي			ه أقتص			اديوأ 
ة
لكلم			ة" ألرأ

» GLobalization  « م		ب نظره		تي حس		ود"أل		ن ألقي		رأ م		خي
ة
و ه		م". ألتع		بير ع		ن ق		وى ألس		وق أل		تي تح		ررت أ

س	مالية ألمبريالي	ة 
ة
خيرة أل	تي خض	عت فيه	ا ألرأ

ة
لزم	ت به	ا نتيج		ة" لقي	ود"بذلك يشيرون إلى ألخمسين سنة أل

ة
أ
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".ألحرب ألعالمية ألثانية"إفرأزأت ما بعد 
.أتساع و بروز ألدوي ألشترأكية ك	قوى عالمية وأزنة- 
سيا(أنتشار ألمد ألثوري لحركات ألتحرر ألوطني في ألقارأت ألثلث - 

ا
مريكا أللتينية، أ

ة
).إفريقيا، أ

س			مالية ألغربي			ة ك	ق			وى سياس			ية ق نقابي				ة مهم			ة -				 
ة
فرنس			ا،(ظه				ور ألحرك			ة ألش				يوعية ف			ي بع				ض ألبل			دأن ألرأ

.ألشعبي في مقاومة ألنازية و ألفاشية-بحكم دورها ألك	فاحي...) إيطاليا
همي		ة ل		دور-		 

ة
س		مالية ألعالمي		ة نفس		ها مض		طرة لمعالج		ة تناقض		اتها ألدأخلي		ة بإعطائه		ا أ

ة
هك		ذأ إذن، وج		دت ألرأ

س			مالي
ة
ج			ور. ألدول			ة ألجتم			اعي و ألقتص			ادي لتنش			يط ألقتص			اد ألرأ

ة
فعل			ى س			بيل ألمث			اي ع			ولجت مش			كلة أل

و ق	د ق		امت ألنظري	ة(ألث	ورأت ألجتماعي		ة عنه	ا " ش	بح"ألعمالي	ة بم		ا يح		افظ عل	ى ألتوأزن		ات ألجتماعي	ة و يبع	د 
سيس لهذأ ألدور

ة
).ألقتصادية ألكينزية بالتا

قلم"و " ألتكيف"إن خطاب 
ة
هيل"و " ألتا

ة
 " إعادة ألتا

ة
إطلق و تحري	ر"ل يعني ف	ي منط	وقه س	وى ألقب		وي بمب	دأ

م								وأي(ك								ل ألمب								ادلت 
ة
و ألتحك								م فيه								ا ) بض								ائع، خ								دمات، أ

ة
(و ألتقي								د بع								دم تنظيمه								ا و ض								بطها أ

Déréglementation (ثيرأتها على كوكبنا
ة
و ألتدخل للحد من تا

ة
.أ

ألمتع		ددة"إن دع		اة ه		ذأ ألخط		اب و ألمتم		اهين معه		م ف		ي ك		ل بل		دأن ألمعم		ور يفت		ون بض			رورة ت		رك ألش		ركات 
و ليتم ذلك يدأفعون عن قابلية كل مجالت ألحياة ألمادية و ألفكرية. حرة طليقة في كل حركاتها" ألستيطان

ة، ألبيئة، ألثقافة(و ألجتماعية 
ة
).Marchandisation(للتبضيع ...) ألعمل، ألمرأ

فالعولمة ألمبريالية و شعارأتها ألمشتقة و ألمرأفق		ة له		ا تعن		ي إذن ألمتث		اي و ألخض		وع لس		ترأتيجيات ألش		ركات
ألبنك ألدولي، صندوق ألنق		د أل		دولي، منظم		ة ألتج		ارة(ألمتعددة ألستيطان و ألمؤسسات ألخادمة لمصالحها 

ي دور للدول			ة ف			ي ألتنمي			ة و ألقب			وي عل			ى ألمس			توى ألقتص			ادي و...) ألعالمي			ة
ة
مم			ا يعن			ي عملي			ا ألتخل			ي ع			ن أ
و ألك	تف	اء بمحارب	ة ألفق	ر ض	من مقارب		ة تتخل	ى) P.R.E.S, P.A.S(ألجتم	اعي باس		ترأتيجيات ألتق	ويم ألهيكل	ي 

ي دور للدول		ة ألوطني		ة ف		ي تعبئ		ة ألطاق		ات ألبش		رية و ت		دبير ألم		وأرد ألمادي		ة و ألثقافي		ة للنه		وض باقتص		اد
ة
ع		ن أ

ألبلد ض		من أس		ترأتيجية وطني		ة و ش		عبية ته		دف ألخ		روج م		ن دأئ		رة ألتخل		ف و ألقط		ع م		ع ألتبعي		ة لمرأك		ز ألق		رأر
.ألمبريالي ألعالمي

مبريالي المعولم!!  2 سمال الم
ا
.الظروف و النتائج: الحملة الهجومية للرا

عموما، إن ألمطالبة بتحرير ألمبادلت ألدولية ق	د تم	ت أل	دعوة ل	ه و ألتهي		يء ل	ه، و فرض	ه عل	ى ألع	الم، ض	من
و أل		دوي" ألمتع		ددة ألس		تيطان"ش		روط دولي		ة ف		ي غي		ر ص		الح ش		عوب ألع		الم ألث		الث حي		ث تبس		ط ألش		ركات 

ألمبريالية ألكبرى هيمنتها على ألعالم في ظروف تعرف تص		اعدأ و توس		عا و إحكام		ا للهيمن	ة م	ن ط	رف ألش		رأئح
وي م				ن ألتكنولوجي				ات ألجدي				دة للعلم و

ة
س				ماي ألع				المي ألمس				تفيد أل

ة
ألطفيلي				ة ألمالي				ة و ألمض				ارباتية للرأ

عط		ى للمق		امرة ف		ي ك		ل ش		يء إمكاني		ات غي		ر. ألمعلومي		ات
ة
و عرف		ت تقني		ات ألمض		اربات ألمالي		ة تط		ورأ س		ريعا، أ

تكلف				ة ألنت				اج،(مس				بوقة تس				اعد عل				ى توظي				ف ألتفاوت				ات ألقتص				ادية و ألجتماعي				ة عل				ى ألص				عيد ألع				المي 
جور، غياب ألضمانات ألجتماعية

ة
رباح خيالية لدى ألش	ركات ...) أل

ة
و". ألمتع	ددة ألس	تيطان"لصالح تحقيق أ
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:دعما لهذأ ألمسار تنشط ألحملت ألدعائية وتعقد ألمؤتمرأت ألدولية ألدأعية إلى
سوأق و عدم ألضبط - 

ة
).Déréglementation(تحرير أل

جور) FLEXIBILITÉ(ألمنادأة بالمرونة - 
ة
.على مستوى ألتشغيل وأل

).Délocalisation(تسهيل أللتموضع - 
.للسوق تتحكم في كل شيء" أليد ألخفية"إطلق و ترك - 

س		وأق ألمالي		ة، حي			ث" ألتكي			ف"هك		ذأ ل يع			دو ش		عار • 
ة
وأم		ر أل

ة
س		وى ذل		ك ألقب		وي بالنص			ياع و ألخض		وع ل

ش	د ألرتب		اط بالش	ركات 
ة
بن	اك" ألمتع	ددة ألس	تيطان"ألتحكم ألش	امل للش	ركات ألمالي	ة ألك	برى ألمرتبط	ة أ

ة
و أل

س		يس إمبرأطوري			ة عالمي		ة ك		برى تق			وم عل			ى م		ا يس		ميه ألبع			ض ب. ألدولي			ة ألك			برى
ة
و ق			د س		مح ه		ذأ ألوض		ع بتا

".أقتصاد ألكازينو"
فك			ار يمك			ن أعتب			ار 

ة
س			مالية"و تركي			زأ لل

ة
ألحالي			ة، حص			يلة لف			ترة طويل			ة لل			ترأكم ألغي			ر ألمنقط			ع" ألعولم			ة ألرأ

نتج سياسات أقتصادية عمادها أللبرلة 
ة
سماي أ

ة
، ألخوصصة، عدم ألضبط، ألهجوم عل		ى)Libéralisation(للرأ

أل			دور ألجتم			اعي للدول			ة و ألقط			اع ألع			ام، و ض			رب ك			ل ألمك	تس			بات و ألض			مانات ألجتماعي			ة و ألديمقرأطي			ة
و غي		ر خ	اف ذل		ك أل		دور ألخ		بيث أل	ذي ق		امت ب	ه ك	ل م		ن ألتاتش		يرية ببريطاني		ا و. للش		غيلة و عم	وم ألم	وأطنين

مريكية
ة
.ألريغالية في ألوليات ألمتحدة أل

سمالية المعولمة"!!  3
ا
بعض المستجدات: والتنظيم الجديد للعمل" الرا

س		ماي ق ألعم		ل ف		ي إط		ار ألط		ور ألرأه		ن
ة
ن ألتطرق إلى كل ألجوأنب ألمستجدة في علقة ألرأ

ا
ليس في وسعنا أل

س		مالية ألعالمي		ة
ة
س		مالية توس		عها ض		من إط		ار ألدول		ة. للرأ

ة
ن		ه م		ن ألناحي		ة ألتاريخي		ة، عرف		ت ألرأ

ة
نعل		م جميع		ا أ

سوأق. ألقومية
ة
مين عن طريق أندماج ثلث أ

ة
:و قد تحقق ذلك حسب سمير أ

.سوق ألبضائع- 
سماي و ألتكنولوجيا- 

ة
.سوق ألرأ

.سوق ألعمل- 
ن		ه ف		ي س		ياق ألتط		ور ألح		الي تت		م محاص		رة س		وق ألعم		ل و تطويقه		ا بم		ا يخ		دم مص		الح ألش		رأئح

ة
ن، أ

ا
ألملح		ظ أل

سماي ألعالمي
ة
.ألطغمة ألمالية ألمضارباتية و ألطفيلية: ألمهيمنة دأخل ألرأ

م		ن حي		ث تنظي		م ألعم		ل، ك		ان ألنم		وذج ألف		وردي ق ألت		ايلوري ألمتب		ع من		ذ بدأي		ة ألق		رن ألعش		رين يق		وم عل		ى
قصى للوقت ألمي	ت 

ة
قصى حد ممكن مع تقليص أ

ة
ساسها تجزيئ ألعمل إلى أ

ة
و ه	و) mortق Temps(منهجية أ

و تاريخيا، توأفق و تزأمن هذأ ألشكل من تنظيم ألعمل. Le travail à la chaineما أصطلح على تسميته ب 
فك		ار كين	ز ألجتماعي	ة و ألقتص	ادية

ة
س	مالية ل

ة
و ك	ان أللج	وء إل	ى تط	بيق ه	ذه ألنظري	ة. مع أس	تعماي أل	دوي ألرأ

ثر كبير على دور ألدولة ألجتماعي 
ة
، و مساهمتها في إعادة توزيع ألدخل ألق		ومي)Providenceق L'état(ذو أ

.و تقديم خدمات أجتماعية
سماي بجانب ألدور ألجتماعي ألذي تق		وم ب		ه

ة
و في إطار ألبحث عن ألتوأزنات ألجتماعية ألدأخلية، أضطر ألرأ
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ألدولة إلى تحمل قسط مهم في تكلفة إعادة إنتاج قوة ألعمل مم	ا ك	ان ل	ه أنعك		اس ه	ام عل	ى مج	الت ألص	حة،
س			ماي .. (إل				خ... ألتعلي				م، ألس				كن، ألمعاش			ات

ة
ألس				نوأت"يطل			ق عل				ى ه			ذه ألمرحل			ة م				ن ط				رف منظ				ري ألرأ

").ألثلثون ألمجيدة
ألمجتم		ع"ألمعتم		دة ف		ي ألنم		وذج ألف		وردي لتنظي		م ألعم		ل ك		انت تخ		دم م		ا ك		ان يطل		ق علي		ه " غائي		ة ألنت		اج"

وسع ألفئت ألجتماعية ف		ي)Société de consommation(ألستهلكي 
ة
ن ذلك كان يستدعي إشرأك أ

ة
ي أ

ة
، أ

س	مالي ألس	ائدة إل	ى ح	دود منتص	ف ألس	بعينات. ألس	وق ع		ن طري	ق ألس	تهلك
ة
إذن، ك	انت ص	يغة أل	ترأكم ألرأ

س	مالية ف	ي ألبل	دأن ألص		ناعية ألك	برى بض	مان 
ة
و ألحف		اظ عل	ى) Le plein emploi" (ألش		غل ألكام	ل"تل	زم ألرأ

ت تس		تنفذ إمكان		ات تحقيقه			ا نهاي		ة ألس		تينات". أس			تقرأرية ألعم		ل"
ة
س ألم			اي ب		دأ

ة
لك		ن ه		ذه ألص		يغة ل		ترأكم رأ

سمالية قد أستنفذت بالنسبة لهذأ ألطور وسائل ألمحافظة عل		ى مع		دي. منتصف ألسبعينات
ة
ن ألرأ

ة
و هذأ يعني أ

ث				ر ألبعي				د ألم				دى لق				انون ألنخف				اض ألمي				ولي لمع				دي ألرب				ح 
ة
Baisse(ألرب				ح ف				ي مس				توى مقب				وي نتيج				ة أل
tendancielle du taux de Profit .(ة		ل ألطبق		ور و تحمي		ج

ة
هك		ذأ أنطل		ق ألتج		اه نح		و ألض		غط عل		ى ك	تل		ة أل

زمته			ا ألبنيوي		ة
ة
و بح			ث علماؤه		ا ف		ي ص			يغ جدي		دة لتنظي			م ألعم			ل تتماش		ى م		ع مص		الح. ألعامل			ة ع			بئ و نتائ			ج أ

سماي في طوره ألرأهن
ة
.ألرأ

طل			ق علي			ه 
ة
 ألعم			ل باك	تش			اف لنم			وذج جدي			د لتنظي			م ألعم			ل س			رعان م			ا أ

ة
" (ألطيوتي			ة"و لح			د ألس			اعة، ب			دأ

Toyotisme .(ابقة و	يغة ألس	ي ألص	يين ف	ساس
ة
و ه	ي ص	يغة أنطلق		ت م	ن ألياب	ان قض	ت عملي	ا عل	ى مرتكزي		ن أ

:هما
لألشغل ألكام- 
يأستقرأرية ألعمل و ألعما- 

:و بالمقابل كرست ضدين لهما و هما
.ألعطالة ألبنيوية- 
.عرضية ألعمل- 

وض			اع ألقتص			ادية
ة
و تعت			بر ألعطال			ة ألبنيوي			ة و عرض			ية ألعم			ل ش			رطان ض			روريان لتحقي			ق ألنم			و ف			ي إط			ار أل

سمالية ألمعولمة"ألسائدة في ظل 
ة
و ألمبريالية في طورها ألجديد" ألرأ

ة
.أ

س		مالية ألك		برى،
ة
 يع		رف أنتش		ارأ ف		ي ألبل		دأن ألرأ

ة
م		ا إذأ ع		دنا إل		ى ألنم		وذج ألياب		اني لتنظي		م ألعم		ل، و أل		ذي ب		دأ

ة
أ

:فسنجده قائما على ثلثية هرمية
:ألثلثية ألهرمية ألجديدة

" (حلق			ات ألج			ودة"تتش			كل م			ن عم			اي مس			تقرين و م		ؤهلين يت			م تجميعه			م فيم			ا يطل			ق علي			ه : قم			ة أله			رم-			 1
Cercles de qualité.(

يتشكل من ألعماي ألعرضيين: وسط ألهرم- 2
تتش		كل م		ن ألط		وأبير ألوأس		عة م		ن ألمعطلي		ن ألب		احثين ع		ن ش		غل و منه		م ألع		دد: قاع		دة أله		رم ألعريض		ة-		 3

ربعين و لم يحصل عليه بعد
ة
.ألكبير ألذي تجاوز سن أل

ثره		ا عل		ى تش		كيلة ألطبق		ة ألعامل		ة و بنيته		ا ألجتماعي		ة و ش		روط تط		ور وعيه		ا
ة
إن تحلي		ل ألتط		ورأت ألجدي		دة و أ
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أل		ذأتي لش		ك تتطل		ب من		ا رص		د ألمعطي		ات و ألقي		ام بالتحلي		ل أل		دقيق له		ا ع		ن طري		ق إعم		اي ألمنه		ج ألم		ادي
ف		اق ألص			رأعات ألطبقي		ة عل		ى ألص		عيد ألع		المي  و دور

ا
ألج		دلي و ألت			اريخيق  و يفت			ح ألب		اب لفه		م وأستش		رأف أ

سماي
ة
ألبروليتاريا و كادحي و شعوب و نساء ألعالم في ألتغييرأت ألثورية ألذي وحده يسمح بدرأسة جدلية ألرأ

.و هذأ يتجاوز حدود هذأ ألعرض ألمتوأضع. ألمقبلة

مبريالية"!!  4 : "العولمة الم

ن 
ا
، رغ			م ك			ل ألدع			اءأت ألمغرض			ة أل			تي يروجه			ا كلب ألحرأس			ة ألج			دد م			ن"بالعولم			ة"إن م			ا يطل			ق علي			ه أل

جورة، ل تع		دو كونه		ا ط		ورأ جدي		دأ م		ن
ة
ب		وأق م	ا

ة
إعلميي		ن و ص		حفيين و علم		اء سياس	ة و أقتص	اد بورج		وأزيين و أ

ي تعمي		م منط		ق
ة
س		مالي، أ

ة
تط		ور ألمبريالي		ة ألعالمي		ة، ألهادف		ة إل		ى إخض		اع أقتص		اديات ألع		الم إل		ى ألت		دبير ألرأ

رض و أس			تعباد س			كانها
ة
س			ماي ألع			المي للتحك			م ف			ي خي			رأت أل

ة
.ألس			وق و إطلق ألحري			ة ألكامل			ة لم			الكي ألرأ

س		وأق
ة
س			ماي ألمض			ارباتي و ألطفيل		ي و هيمنت			ه عل		ى أل

ة
و يت			م ه		ذأ، ض		من س			ياق ع		ام يتمي		ز بص			عود ق		وي للرأ

س	مالية 
ة
وسع نطاق للطابع ألطفيل	ي للرأ

ة
ألمتجه	ة نح		و ألبح		ث ع		ن ألرب		ح" ألمعولم	ة"ألعالمية، و تكريسه على أ

رق		ام ألمض		اربات ألجاري		ة عل		ى ألص		عيد ألع		المي إل		ى. ألس		ريع و ألمرتف		ع ج		دأ ع		بر مع		املت غي		ر منتج	ة
ة
و تص		ل أ

ي م		دى وص		ل. م		رة قيم		ة ألتج		ارة ألعالمي		ة للم		وأد و ألخ		دمات 50نس		بة 
ة
ن		ه ي		بين إل		ى أ

ة
همي		ة قص		وى ل

ة
و ل		ذلك أ

س		مالية ألعالمي		ة
ة
و ي		بين ك		ذلك ألط		ار ألع		ام أل		ذي تعيش		ه حال		ة ألتمقطب		ات عل		ى ألص		عيد. ألط		ابع ألطفيل		ي للرأ

.ألعالمي في طورها ألرأهن
فمن جهة، 

ورب		ي،(س		يطرة و هيمن		ة سياس		ية و أقتص		ادية و ثقافي		ة و عس		كرية لمرك		ز ثلث		ي ألمح		اور  
ة
ألياب		ان، ألتح		اد أل

مريكي	ة) ألوليات ألمتحدة و كن	دأ
ة
و يت	وفر عل	ى وس		ائل جب		ارة لبس	ط س	يطرته عل	ى. تق	وده ألولي	ات ألمتح	دة أل

و) ألبنك ألدولي، صندوق ألنقد ألدولي، منظمة ألتج		ارة ألعالمي	ة(ألعالم عن طريق مؤسسات مالية و تجارية 
م	م ألمتح	دة، منظم	ات إقليمي	ةG 7( سياس	ية 

ة
جه	زة(ثقافي	ة ...) حل	ف ألن	اتو(و عس	كرية ...) ، أل

ة
ألتحك		م ف	ي أ

نترنيت
ة
ي ألعام و دور ألنشر و شبكة أل

ة
..).إلخ... ألعلم و صناعة ألرأ

ثيره عل		ى بني		ات
ة
س		ماي ألمض		ارباتي، و ت		ا

ة
و ل تخلو هذه ألدوي من تناقضات أجتماعية حادة، نتيجة هيمن		ة ألرأ

ج		ور و
ة
ألنتاج ألمادي و تبادي ألموأد و ألخدمات، و كذأ بنيات توزيع ألدخل ألقومي، بما يدعم ألفوأرق ف		ي أل

سماي ألنقدي
ة
.ألمدأخيل و يكرس سيادة مدأخيل ألريع ألمحصلة من ألرأ

ع		دأدأ متزأي		دة م		ن ألم		وأطنين ف		ي ه		ذه
ة
ي مس		توى وص		ل ألفق		ر و ألتهمي		ش أل		ذي يط		اي أ

ة
رق		ام إل		ى أ

ة
و ت		بين أل

و) Démunis(مليون مح		روم  12و في أنجلترأ يوجد . مليون فقير 5.34ألبلدأن، ففي ألوليات ألمتحدة هناك 
ألخ... مليين محروم في فرنسا  6
وليغوب		وي  

ة
م		ام دوي أل

ة
(L'oligopoleأ قلي		ة ألع		المي 

ة
خ		ر) أحتك		ار أل

ا
كم		ا يس		ميه ألبع		ض، ينتص		ب ألقط		ب أل

:حيث
وبئة- 

ة
مية، ألمرض و أل

ة
.تمركز ألفقر، ألجوع، أل
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.ك	ثرة ألحروب ألثنية و ألدينية و ألقبلية و ألقومية ألتي تغذيها ألمبريالية ألعالمية- 
..تزأيد حجم و ثقل ألمديونية- 

رق		ام بش		كل م		روع
ة
ق		ل م	ن دولر 200فملي		ارين و. إن أتساع دأئرة ألفقر تثبتها أل

ة
ملي	ون م		ن ألبش	ر يعيش	ون با

ك	ثر غنى في ألعالم يساوي  200و دخل . في أليوم ألوأحد
ة
مليار دولر، و هو م	ا يع		ادي دخ	ل 1000شخص أل

ن دخ		ل ك		ل وأح		د م		ن ه		ؤلء . ف		ي ألمائ		ة م		ن س		اكنة ألع		الم 41
ة
ملي		ون 12يس		اوي دخ		ل )		 200(و ه		ذأ يعن		ي أ

غنياء ألعالم تفوق ثروتهم ألدخل ألقومي ي . شخص
ة
.في ألمائة من دوي ألعالم ألثالث ألفقيرة 48ثلث أ

ضمن هذأ ألسياق يجب فه		م ش		عارأت محارب	ة ألفق	ر أل	تي ترفعه		ا ألمؤسس	ات ألمالي	ة ألعالمي	ة ف	ي محاول	ة منه		ا
لتبرئ		ة ذم		ة أل		دوي ألمبريالي		ة و ألحتك		ارأت ألعالمي		ة م		ن ألجرأئ		م ض		د ألنس		انية ألمقترف		ة ض		د ش		عوب ألع		الم

ن كمناطق فقر وجب محاصرتها
ا
.ألثالث ألمنظور إليها أل

قص	ى و ألس		ريع، يعم	ق باس		تمرأر نهب	ه و
ة
سماي ألعالمي، و في سعيه ألمحموم نحو ألبح		ث ع		ن ألرب		ح أل

ة
إن ألرأ

ولئ		ك أل		ذين يرأهن		ون علي		ه لتحقي		ق. م		ن ثم		ة ع		دأءه لش		عوب ألع		الم ألمض		طهدة و ألفقي		رة
ة
 و وه		م أ

ة
و ي		ا لخط		ا

خ			ذ طريق			ه باس			تمرأر نح			و دوي ألمرك			ز. ألتنمي			ة و ألخ			روج م			ن دأئ			رة ألتخل			ف
ة
ن ألس			تثمار ألع			المي يا

ة
ذل			ك أ

ورب		ي، ألولي	ات ألمتح		دة، كن	دأ(
ة
لعل		و ألمردودي		ة ألنتاجي		ة و ت	وفر ألي		د ألعامل	ة ألمؤهل		ة و) أليابان، ألتحاد أل

و إذأ ك		ان ه		ذأ ه		و ألتج		اه ألرئيس		ي للس		تثمار، ف		دوي ألمرك		ز و. ت		وفر ألبني		ات ألمس		تقبلة و تق		دم ألتكنولوجي		ا
و ف			ي إط			ار منط			ق ألتنافس			ية أل			تي يؤججه			ا منط			ق ألس			وق و ألمض			اربات،" ألمتع			ددة ألس			تيطان"ألش			ركات 

سعار قوة ألعمل ألمنخفضة جدأ في بلدأن ألعالم ألثالث لتقليص كلفة ألنتاج
ة
.تستفيد من أ

غرق		ت ش	عوب ألع		الم ألث		الث بال	ديون بتوأط	ؤ مكش	وف م	ن ط	رف ألبرجوأزي		ات ألرث	ة له	ذه ألبل	دأن و ه	ي
ة
و قد أ

س			ماي ألع			المي ف			ي بل			دأنها
ة
مي			ن لمص			الح ألرأ

ة
و بع			د تبدي			دها و نهبه			ا يت			م أستخلص			ها ع			بر ف			رض. ألخ			ادم أل

و ع		بر تكلف		ات عالي		ة ت		ؤدي ثمنه		ا أقتص		اديا و أجتماعي		ا ش		عوب) P.A.S، PRES(سياس		ات ألتق		ويم ألهيكل		ي 
.ألعالم ألثالث

و ل تعن		ي ألمطالب		ة بتحري		ر ألمب		ادلت س		وى ألتخل		ي ع		ن ألرس		وم ألجمركي		ة و حرم		ان ه		ذه أل		دوي م		ن م		دأخيل
ن ألخوصص	ة . لتموي	ل ألبن	ى ألتحتي	ة و إنج		از ألمش	اريع ألجتماعي	ة

ة
ت	دبير"و باس	م عقلن		ة ) ألقط	اع ألع	ام(كم	ا أ

لف ألعم		اي" ألم		وأرد ألبش		رية
ا
و ليس		ت ألمطالب		ة بتغيي		ر ق		وأنين ألش		غل باس		م ألمرون		ة س		وى. تعن		ي تس		ريح أ

جر
ة
.تكريس أتجاه ألتسريح للعماي و ضرب أستقرأر ألعمل و مزيد من تخفيض ساعات ألعمل و أل

مبريالية!!  5 نيث الفقر و تكريس الباطرياركا و ملحقاتها: العولمة الم
ا
تا

س		مالية أس		تغللها ألمك	ث		ف لعم		ل ألنس		اء، و لي		س جدي		دأ ك		ذلك، مفص		لتها و أس		تيعابها
ة
لي		س جدي		دأ عل		ى ألرأ

س				مالي ألطبق				ي و أل				ذكوري
ة
لي				ات ألس				تغلي ألرأ

ا
س				مالي و نظ				ام. لنظ				ام ألباطريارك				ا ض				من أ

ة
نم				ط ألنت				اج ألرأ

خر
ا
سري كلهما يغذي أل

ة
.ألباطرياركا أل

ي مس			اهمة ف			ي
ة
س			ماي لي			ديه م			ن أ

ة
م			ا ألجدي			د، فيتمث			ل ف			ي ألهج			وم عل			ى دور ألدول			ة ألجتم			اعي و نف			ض ألرأ

ة
أ

.ألمج			الت أل			تي ك			انت تس			اهم ف			ي إع			ادة إنت			اج ق			وة ألعم			ل ع			بر هج			ومه عل			ى ألخ			دمات ألجتماعي			ة و غيره			ا
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سر ألكادح	ة و ألفقي	رة و أنعك	س عل	ى دور ألنس	اء ألل	وأتي يق	دمن عمل ب	دون مقاب	ل
ة
لقى ذلك بثقله على أل

ة
لقد أ

ن	ه يمث	ل . له دوره في إعادة إنتاج ق	وة ألعم	ل
ة
ة ألنت	اجي م	ع أ

ة
ملي	ار 11و رغ		م ك	ل ألتبجح		ات يبخ		س عم	ل ألم	رأ

م		م ألمتح		دة 23دولر م		ن مجم		وع ألنت		اج ألع		المي ألمق		در ب 
ة
ل		ف ملي		ار دولر حس		ب إحص		ائيات برنام		ج أل

ة
أ

ج		ور بالنس		بة)PNUD 1995(للتنمي		ة 
ة
، كم		ا تثب		ت ق		وأئم ألتنمي		ة ألبش		رية أل		ترأجع ألحاص		ل عل		ى مس		توى أل

و تتف		اقم أللمس		اوأة و ألمي		ز ض		د ألنس		اء. أل		خ... للنس		اء ح		تى ف		ي بل		دأن ككن		دأ، هولن		دأ، أس		بانيا، لوكس		مبورغ
ملي	ون إنس	ان يعيش	ون 300في ألمائة م	ن ملي		ار و  70و يزدأد ألفقر بالنسبة للنساء حيث يمثلن . بشكل كبير

س		يا 78و يبل		غ ه	ذأ ألرق		م . كما يعاني نصف نساء ألعالم ألث		الث م	ن فق	ر أل		دم. تحت عتبة ألفقر
ا
.ف		ي ألمائ	ة ف	ي أ

ما ألموت بسبب ألولدة قد تضاعف نتيجة ألسياسات ألمتبعة على ألمستوى ألجتماعي
ة
.أ

 ألتعام		ل بم		ا يس		مى بالعق		د ص		فر 
ة
)le contrat zéro(و في سياق هذأ ألت		دهور أل		ذي يعرف		ه ألعم		ل ألنس		ائي ب		دأ

و أنتشر ألعمل ألجزئي و ألتشغيل ألليلي، و أتسعت رقع		ة ألهج		وم عل	ى ألعم		ل. كصيغة جديدة لعقد ألتشغيل
و بفعل نظام ألباطرياركا، و أنتشار ألقيم ألمعادية لجنس ألنساء و ألمبخسة لكرأمتهن، تزأيد ألعن		ف. ألنسائي

ش			كاله ض			د ألنس			اء س			وأء م			ا قب			ل أل			ولدة 
ة
نثوي			ة(ألجنس			ي بمختل			ف أ

ة
جن			ة أل

ة
و خلي ألطفول			ة و) إجه			اض أل

ة
أ

سري
ة
لمانيا، عدد ضحايا ألعن		ف ألجنس		ي م		ن ألنس		اء يص		ل إل	ى . دأخل ألمنزي أل

ة
ة 4في أ

ة
و تع		رف. مليي		ن أم	رأ

م		ا. حال		ة ألغتص		اب تزأي		دأ ك		بيرأ، س		دس ألنس		اء يتعرض		ن ل		ه كم		ا ه		و ألح		اي ف		ي بريطاني		ا، نيوزيلن		دأ، كن		دأ
ة
أ

تج				ارة ألجن				س ألمعولم				ة، و بع				د تش				ييد إمبرأطوري				ة وأس				عة م				ن ألم			وأخير و أنتش				ار ألس				ياحة ألجنس				ية، و
رباح			ا خيالي			ة تع			د- أس			تغلي ألمج			اي ألس			معي

ة
ألبص			ري، و أن			دماجها بتج			ارة ألمخ			درأت ألعالمي			ة، فتحق			ق أ

م		ر يحت		اج إل		ى إثب		ات تل		ك ألنظ		رة ألدوني		ة ألمنحط		ة أل		تي ت		روج له		ا. بمليي		ر أل		دولرأت
ة
و ه		ذأ يثب		ت إن ك		ان أل

ة مج		رد س		لعة ف		ي س		وق ألبض		ائع و ألخ		دمات
ة
س		مالية و فلس		فتها أل		تي تجع		ل م		ن ألم		رأ

ة
ن نطل		ق. ألرأ

ة
ح		رى أ

ة
و أل

س		مالية تتغ		ذى منهم		ا". س		وق ألنخاس		ة ألجنس		ية"عليه		ا 
ة
ة ألباطريارك		ا و ألبغ		اء يش		كل ملزم		ا له		ا و ألرأ

ة
من		ذ نش		ا

خلقي
ة
ساس نظامها أل

ة
.معا ما دأمت ألملكية ألخاصة و ألربح هما أ

ة العاملة المغربية!!  6
ا
وضاعها الجتماعية و القتصادية: المرا

ا
ثار للعولمة على ا

ث
ية ا

ا
؟ا

ة ألعاملة ألمغربية بفعالية ف		ي ألنت		اج ألص	ناعي وألزرأع		ي للمغ		رب، إض	افة إل		ى تحمله		ا عبئ متزأي		دأ
ة
تساهم ألمرأ

سمالية تبعي		ة. في سيرورة إنتاج قوة ألعمل
ة
و كرفيقها ألعامل تخضع لستغلي مك	ثف في ظل علقات إنتاج رأ

و مش			وهة، تتمفص			ل م			ع باطريارك			ا ض			اربة بج			ذورها ف			ي تاريخن			ا و حياتن			ا ألجتماعي			ة أليومي			ة، تس			اهم ف			ي
ة ض		من ترأتبي		ة تض		ع تق		ابل بي		ن دوني		ة ألعام		ل و ألعامل		ة ف		ي ألص		ناعة م		ن جه		ة، و دوني		ة

ة
تكري		س دوني		ة ألم		رأ

خرى
ة
ة ألعاملة في ألبادية و دونية ألرجل ألقروي ألعامل من جهة أ

ة
.ألمرأ

ج	ر
ة
ة ألعامل	ة، حي		ث ل زأي أل

ة
تك	ث		ف ه	ذه ألعلق	ات مس	توى ألس		تغلي و ألهشاش	ة أل	تي يتمي	ز به	ا وض	ع ألم	رأ

ساس		ية لتحقي		ق
ة
ح		د ألش		روط أل

ة
ألزهيد ألذي تحصل عليه ل يساهم في صنع أستقلليتها ألمادية باعتب		ار ذل	ك أ

.تحررها
ف		ي ألمائ		ة ف	ي ألم		دن و 26في ألمائة موزع		ة بنس		بة  35في ألقتصاد ألمغربي " ألنشيطات"عموما، تمثل نسبة 
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، أس		تخلص)س		مك-خض		ر-ف		وأكه(و ه		ن موزع		ات عل		ى قطاع		ات ألنس		يج، ألتص		بير . ف		ي ألمائ		ة ب		البوأدي 43
...).بوأكر، حوأمض(ألعطر، ألصناعات ألغذأئية إضافة إلى ألزرأعة ألتصديرية 

ثار ستكون ي 
ا
ي أ

ة
ة ألعاملة ألمغربية؟" ألعولمة"أ

ة
على مستقبل ألمرأ

ولي		ة أخترن		ا لموض		وعها عل		ى
ة
م		ام معطي		ات ل زأل		ت ناقص		ة مم		ا ي		دعونا فق		ط إل		ى إب		دأء ملحظ		ات أ

ة
س		ؤأي ك		بير أ

.قطاع ألنسيج إضافة للنعكاسات ألمحتملة على ألقطاع ألزرأعي: ألمستوى ألصناعي
ة ألعاملة في قطاع ألنسيج: على ألمستوى ألصناعي• 

ة
.ألمرأ

و هو قط		اع. في ألمائة من ألناتج ألصناعي ألخام 18في ألمائة من ألنتاج ألوطني و 17يمثل هذأ ألقطاع نسبة 
س به		ا م		ن ألش	ركات أل		تي تنت		ج للس	وق ألدأخلي		ة

ة
ساس		ا م		ع وج		ود نس		بة ل ب		ا

ة
 ألنس		يج ينتم		يو قط		اع. تص		ديري أ

).1998إحصاء (عامل وعاملة  490000عموما إلى ألصناعات ألتحويلية ألتي تشغل 
لبس				ة 

ة
ي م				ا يق				ارب  43يمث				ل ألنس				يج و أل

ة
و إذأ ك				انت. عام				ل و عامل				ة 210700ف				ي ألمائ				ة م				ن مجموعه				ا أ

لف من ألعماي و ألعاملت ألمؤقتات توج		د نس		بة  90ألصناعات ألتحويلية تشغل حوألي 
ة
ف		ي ألمائ		ة منه		م 76أ

ي 
ة
209000ف		إن رق		م ألع		املت ف		ي قط		اع ألص		ناعات ألتحويلي		ة ين		اهز . عام		ل و عامل		ة 68400بقط		اع ألنس		يج أ

ف	ي 68و ف	ي قط	اع ألنس		يج تق		در ألنس	بة ب . ف	ي ألمائ	ة م	ن مجم	وع ألقط	اع ألص	ناعي 43عاملة، و يمث	ل نس	بة 
ي ما يقارب 

ة
.عاملة 142120ألمائة أ

ن ألعم		اي بمختل		ف فئتهم، يش		كلون 
ة
رق		ام و ألحص		اءأت أ

ة
ف		ي ألمائ		ة ف		ي قط		اع ألص		ناعات 83و ت		رى بع		ض أل

ي ما يعادي  54ألتحويلية، يتوفر ألنسيج على 
ة
.219618في ألمائة منها أ

مي	ة دأخ		ل ألص		ناعات ألتحويلي		ة تمث		ل 
ة
ف		ي ألمائ		ة منه		ا دأخ		ل قط		اع 14ف		ي ألمائ		ة م		ن ألمجم		وع،  28نس		بة أل
على ألنسب فتوجد ف		ي ألص		ناعات ألص		غيرة و ألمتوس	طة ب . ألنسيج

ة
ما أ

ة
ف		ي ألمائ	ة بينم	ا تن		زي ألنس		بة إل	ى 30أ

.في ألمائة في ألشركات ألكبرى 27
ي PME, PMI (227000(تشغل ألمقاولت ألصغيرة و ألمتوسطة و ألصناعات ألصغيرة و ألمتوسطة 

ة
عامل أ

ي  36في ألمائة من مناصب ألشغل في ألقطاع ألصناعي،  46
ة
عام	ل و 81720ف	ي ألمائ	ة منه	ا لقط	اع ألنس		يج أ

ي  24عاملة بينما يتوفر قطاع ألصناعات ألغذأئية على نسبة 
ة
.54480في ألمائة أ

ب		وأق ألعلمي		ة
ة
عموما، إذأ تركنا جانبا ألحملت ألديماغوجية ألتي تروج لها باطرونا ألقطاع ألنهم		ة، و بع		ض أل

، ف	ي محاول	ة مس	عورة لتحمي		ل ألطبق	ة ألعامل	ة ف	ي ه	ذأ ألقط	اع و نقابيوه	ا مس	ؤولية)l'économiste(ألرجعي		ة 
زمة ألتي يعاني منها ألقطاع

ة
ج	ل تمري		ر مش	روع. أل

ة
و يندرج ذلك ضمن ألهجمة ألعلمي	ة ألشرس	ة للض	غط م	ن أ

.مدونة ألشغل ألترأجعية
س			مالية ألتبعي			ة ألمغربي			ة، و للسياس			ات ألقتص			ادية و

ة
ول			ى لطبيع			ة ألرأ

ة
زم				ة ف			ي نظرن			ا تع			ود بالدرج				ة أل

ة
فال

س		ماي ألمبري		الي
ة
ألجتماعية ألمملة من طرف ألبنك ألدولي و ص		ندوق ألنق	د أل	دولي و ألمؤسس		ات ألتابع		ة للرأ

ن ق كم				ا ف				ي ألس				ابق حكوم				ة . ألع				المي
ا
حكوم				ة" قألتوأف				ق ألمخزن				ي"تل				ك ألسياس				ات أل				تي تخض				ع له				ا أل

.تقنوقرأطي ألمخزن جطو
شكاي جديدة للستغلي ألمبريالي" ألتبادي ألحر"و " ألشرأكة"أتفاقات • 

ة
:كا

خ							ر م							ن ط							رف ألبورجوأزي							ات 
ا
ش							كاي ألجدي							دة س							وى أستس							لم أ

ة
-Lumpen" (ألرث							ة"ليس							ت ه							ذه أل
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bourgeoisie (لدوي ألعالم ألثالث لصالح ألشركات ألمتعددة ألستيطان" ألكمبرأدورية"و.
ن ألحكوم		ة ألمخزني		ة ق		د وقع		ت ف		ي بروكس		يل أتفاق		ا 

ة
ورب		ي" للش		رأكة"و م		ن ألمعل		وم أ

ة
و أله		دف. م		ع ألتح		اد أل

ورب			ي و ألمغ			رب و ذل			ك برف			ع ألح			وأجز
ة
ألمعل			ن له			ذأ ألتف			اق ه			و خل			ق منطق			ة للتب			ادي ألح			ر بي			ن ألتح			اد أل

ورب			ي و خل			ق تب			ادي ف			ي ألتج			اهين و بش			كل ت			دريجي إل		ى ح			دود
ة
ألجمركي			ة عل			ى ألم			وأد ألص			ناعية للتح			اد أل

ن .		 2010
ة
س		ترفع دعمه	ا ع		ن ألش	ركات ألمغربي		ة مقاب		ل مس	اعدأت م		ن ألتح		اد" ألدول		ة ألمغربي	ّة"و يعن		ي ه	ذأ أ

وربي 
ة
هيل " لتمويل"أل

ة
".ألقطاع ألصناعي ألمغربي"و إعادة تا

ساس	ا للس	يطرة عل	ى ألس	وق ألمغربي	ة و) CMCإح	دأها ق	ام به		ا (تؤكد كل ألدرأس	ات 
ة
ن ه	ذأ ألتموي	ل ي	ذهب أ

ة
أ

دية ألمغرب لديونه
ة
فثل		ث ألش	ركات فق		ط ق	ادرة" CGEMألكونفدرألية ألعام	ة لمق		اولت ألمغ		رب "و حسب . تا

ول		ى ص		ناعات. عل		ى رف		ع ألتح		دي
ة
ك	ثر ض		ررأ س		تمس بالدرج		ة أل

ة
ثيرأت أل

ة
ن ألت		ا

ة
كم		ا ت		رى ألعدي		د م		ن ألتحليلت أ
حذي		ة

ة
لبس		ة، ألم		وأد ألغذأئي		ة و أل

ة
غلق		ت دون. مث		ل ألنس		يج و أل

ة
ن ألعدي		د م		ن ألش		ركات ق	د أ

ة
م		ر، أ

ة
و حقيق		ة أل

خرى كنتيجة 
ة
ن يعني ذلك خلق أ

ة
هيل"أ

ة
.ألمزعوم" لعادة ألتا

ك	ثر و يدعو إلى خوصصة ألقطاع ألعام لضمان " ألنفتاح"من بين ما يطالب به ألتفاق، 
ة
"ألمنافسة ألش	ريفة"أ

س		ماي". ألمتعددة ألستيطان"مما يعني تسليم ألشركات ألوطنية للشركات 
ة
و طبعا، لزأحة معيقات تح		رك ألرأ

ورب		ي، تت		م أل		دعوة إل		ى س		ن ق		وأنين ش		غل جدي		دة تض		من ألمرون		ة ف		ي ألش		غل
ة
ي ح		ق تس		ريح، ألمبري		الي أل

ة
أ

ج				ور " ألظرفي				ة"ألعم				اي حس				ب 
ة
ي تحدي				د لس				قف أل

ة
Prix(و ك				ذأ ض				رب أس				تقرأرية ألعم				ل و ألتخل				ي ع				ن أ

Planchers (ن ألثمن يحدد حسب ميكانيزمات ألسوق فقط،خارج ألعلقة ما بين ألعرض و ألطلب
ة
ي أ

ة
. أ

ثم		ان هن		اك دع		وة 
ة
ي ش		كل م		ن". لتحريره		ا"و بالنس		بة لسياس		ة أل

ة
فل س		قف و ل دع		م مم		ا يعن		ي ألتخل		ي ع		ن أ

ساس		ية و ألتخل		ي ع		ن ص		ندوق ألمقاص		ة
ة
ش		كاي أل		دعم للم		وأد أل

ة
 بالنس		بةألق		اربو ب		ذلك س		يترك ألحب		ل عل		ى . أ

جوأء تتضارب فيه	ا. لمستوى معيشة ألجماهير ألكادحة و في مقدمتها ألطبقة ألعاملة
ة
تي هذه ألدعوأت في أ

ة
و تا

و ف		ي طريقه		ا إل		ى ألفلس
ة
رق		ام ح		وي ع		دد ألش		ركات ألمفلس		ة أ

ة
ن ألمق		اولت ألص		غيرة و ألمتوس		طة و. أل

ة
علم		ا أ

,PME(ألص			ناعات ألص			غيرة و ألمتوس			طة   PMI ( وق			بة تف			ل نس			ناعي 90تمث			يج ألص			ن ألنس			ة م			ي ألمائ			ف
ن ألس			تثمارأت ألمخصص			ة) CMC" (ألمرك			ز ألمغرب			ي للظرفي			ة"و تؤك			د ألدرأس			ات أل			تي ق			ام به			ا . ألمغرب			ي

ة
أ

هي		ل ألمق		اولت ألمغربي		ة س		اهمت خلف		ا للزع		م ألس		ائد ف		ي ح		ذف مناص		ب ش		غل و ل		م تعم		ل عل		ى
ة
لتجدي		د و تا

.خلق مناصب جديدة
ي شرأكة يتكلمون؟

ة
فعن أ

ن ألمغ		رب مرتب		ط باتفاقي		ات 
ة
ن ت		دخل حي		ز.		 1994أل		تي وقعه		ا س		نة  GATTم		ن ألملف		ت للنظ		ر أ

ة
وك		ان مق		ررأ أ

وتفعيل هذأ ألتفاق يعني ألتقيد بتضريب جمركي بناء على ألقيمة ألمصرح به		ا.		 1995ألتطبيق أبتدأء من يناير 
س	عار ألمرجعي		ة

ة
ف	ي ألمائ	ة 82م	ادة حي		ث  162ويض		م ألتف	اق لئح		ة ب . في ألفاتورة دون أللجوء إلى لئح	ة أل

أض		طرت ألحكوم		ات ألمخزني		ة ألمتوألي		ة إل		ى 2001إل		ى  1995وم		ن . تتعل		ق بقط		اع ألنس		يج) م		ادة 132(منه		ا 
وم			ن. خلف			ا لوعوده			ا ألس			ابقة بتط			بيقه)			 2001-2000-2000-98-98-95(طل			ب بإرج			اء ألتف			اق ثلث م			رأت 

ش		ركة 600، أل		ذي إن طب			ق حس		ب جمعي		ات ألباطرون			ا، فستص		اب "ألتف		اق ألكارث			ة"ألنتائ			ج ألمرتقب			ة له		ذأ 
لبس	ة لحس		اب ألس	وق أل		دأخلي ب		الفلس ألت	ام

ة
عامل	ة وعام		ل 80000مم		ا يع		رض . عامل		ة ف	ي قط	اع ألنس		يج وأل
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تي		ة م		ن بل		دأن. للتس		ريح
ا
وتع		زي ه		ذأ أل		دوأئر ذل		ك إل		ى ألمنافس		ة أل		تي س		تلقاها ه		ذه ألش		ركات م		ن ألبض		ائع أل

ندونيس		يا، ألص		ين، بنغلدي		ش، باكس		تان، تركي		ا، ألهن		د 
ة
وإذأ ك		انت ألس		وق...). أللب		اس، ألخي		ط، ألحري		ر(كا

وربية 
ة
سيوية، فإن جزءأ(أل

ة
ن لك	تساح وأسع من طرف ألبضائع أل

ا
وهي ألسوق ألكلسيكية للمغرب عرضة أل

لبس			ة(ك			بيرأ م			ن ألش			ركات ألعامل			ة ف			ي مي			دأن ألتص			دير 
ة
ستص			اب بالش			لل إذأ ل			م يك			ن) خاص			ة ألنس			يج وأل

لبس			ة. ألفلس
ة
جنبي			ة س			يعرف قط			اع ألنس			يج وأل

ة
ولض			عف ألس			وق أل			دأخلي وأنكماش			ه ومنافس			ة ألبض			ائع أل

ك		بر قط		اع
ة
ث		ر ألك		بير عل		ى ألي		د ألعامل		ة ألنس		وية ف		ي ه		ذأ ألقط		اع، وه		و أ

ة
مزي		دأ م		ن ألختن		اق مم		ا س		يكون ل		ه أل
ن تقري		ر ألبن		ك أل		دولي . مش		غل للنس		اء ألع		املت ف		ي ألص		ناعة

ة
ن قط		اعي)2000يوني		و (علم		ا أ

ة
ش		ار إل		ى أ

ة
، ق		د أ

لبس	ة ق	د فق	دأ س	نة 
ة
ن مع	دي ألنم	و 80000 1998ألبن	اء وألنس		يج وأل

ة
منص	ب ش	غل، ول		ن تفوتن		ا ألش	ارة إل	ى أ

وع		رف ألمغ		رب ف		ي نف		س. للنم		و أل		ديمغرأفي 1,8ف		ي ألمائ		ة مقاب		ل  1,9ل		م يتج		اوز  1998إل		ى  91ب		المغرب م		ن 
خ		رى مم		ا يثب		ت فش	ل. في ألمائة 50ألفترة تزأيدأ للفقر بنسبة 

ة
وتبق		ى نس	بة ألبطال	ة مرش	حة للرتف		اع س	نة بع		د أ

.ألمرأهنة على ألقطاع ألخاص لخلق مناصب شغل
لبسة ستزدأد وستبقى ألطبقة ألعاملة ألنس		ائية

ة
ن شرأسة ألباطرونا في قطاع ألنسيج وأل

ة
مما سبق، نستخلص أ

ج		ور وألض	رب لك		ل ألمك	تس	بات ألجتماعي		ة
ة
.عرضة لمزيد من ألطرد وتقليص س	اعات ألعم	ل وألتقلي		ص م	ن أل

م			ام ه		ذأ ألوض			ع لي			س له			ا س		وى ألمزي			د م			ن ألنخ			رأط ف			ي ألعم			ل ألنق			ابي ألج			اد دأخ			ل ألمنظم			ات ألنقابي			ة
ة
وأ

دوأته			ا ألذأتي			ة ألمس			تقلة
ة
ف			ق بن			اء أ

ة
ج			ل ف			رض مطالبه			ا وأل			دفاع ع			ن مك	تس			باتها ف			ي أ

ة
ص			يلة وألنض			اي م			ن أ

ة
أل

.ومشارك	تها في بناء حزبها ألطبقي ألثوري
.ألعاملة ألزرأعية: على ألمستوى ألفلحي• 

زم					ة هيكلي					ة مزمن					ة رغ					م ك					ل ألس					تثمارأت ألمس					خرة للتجهي					زأت ألس					قوية
ة
تع					اني ألفلح					ة ألمغربي					ة م					ن أ
ألممنوح		ة) ألعف		اء م		ن ألض		ريبة ألفلحي		ة، أس		تغلي ألق		رض ألفلح		ي ونهب		ه(وألتس		هيلت ألجبائي		ة وألمالي		ة 

رأضي ألكبار
ة
سمالية ألتبعية ف		ي بلدن		ا. ألمعمرون ألجدد-لملكي أل

ة
سبابها قضمن سياق ألرأ

ة
زمة أ

ة
ف		ي- وتجد أل

رض
ة
ش			د ألرتب			اط بالس			يطرة ألقتص			ادية قألجتماعي			ة وألسياس			ية لملك			ي أل

ة
س			يادة هياك			ل عقاري			ة مرتبط			ة أ

وك		ذأ ألختي		ار أل		ذي نهجت		ه ألدول		ة ألمخزني		ة عل	ى ألمس		توى ألفلح		ي أل	ذي عم	د عل		ى. ألكبار على ألعالم ألق		روي
من. توجيه ألنتاج ألزرأعي نحو ألتصدير لجلب ألعملة ألصعبة

ة
وذلك على حساب حاجيات ألك	تفاء ألذأتي وأل

ي . ألغذأئي
ة
زمة إلى غياب أ

ة
ي مخطط		ات للنه	وض بتنمي		ة" إص	لح زرأع		ي ديمقرأط		ي"وتعود أل

ة
حقيق		ي وأنع		دأم أ

وبدي ذلك يعي	ش ألع		الم ألق		روي حال		ة م	ن ألتهمي	ش وألتفقي	ر ألمس	تمرين حي		ث حال		ة. شمولية للعالم ألقروي
س	اوية

ة
وتع		اني ألعمال	ة ألزرأعي		ة م		ن تقل		ص مس	تمر لف		رص ألش	غل،. ألفلحين ألك		ادحين وألعم		اي ألزرأعيي		ن ما

ري		اف، إض		افة إل	ى هض	م ألحق		وق ألقانوني		ة 
ة
ض	رب ق		وأنين(ومن ألبطالة وغياب ظروف ألس		تقرأر ف		ي ألق		رى وأل

ج			ور يع			اني ألعم			اي وألع			املت. وقم			ع ألعم			ل ألنق			ابي ومحاص			رته) ألش			غل وع			دم تطبيقه			ا
ة
وعل			ى مس			توى أل

جور في ألصناعة مثيله ف		ي ألزرأع		ة
ة
دنى لل

ة
ألزرأعيات من ألميز ألذي تقننه قوأنين ألشغل حيث يتعدى ألحد أل

ك	ثر(بينم		ا تمت		د س		اعات ألعم		ل إل		ى تس		ع س		اعات . ف		ي ألمائ		ة 54ب 
ة
حيان		ا أ

ة
وتح		رم ه		ذه ألفئ		ة ألعمالي		ة م		ن). أ

.ألتعويضات ألعائلية وألضمانات ألجتماعية
ن ألنس	اء ألع	املت ف	ي ه	ذأ ألقط	اع يمثل		ن

ة
رقام مضبوطة ودقيقة، فيمكن ألقوي أ

ة
ورغم صعوبة ألحصوي على أ
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م		اكن وم		ن. ف		ي ألمائ		ة م		ن مجم		وع ألعم		اي ألزرأعيي		ن 11
ة
ويع		انين م		ن ط		وي س		اعات ألعم		ل وبع		د ألمق		رأت وأل

عم				اي ألش				اقة وألخطي				رة أل				تي تظ				ل ألنص				وص ألقانوني				ة غامض				ة فيم				ا يتعل				ق بمض				مونها مم				ا يعرض				هن
ة
أل

م			رأض ونس				بة ألوفي			ات بس				بب أل			ولدة
ة
...للس			تغلي ألف			احش أل			ذي ينض			اف إلي			ه س			وء ألتغذي			ة وتفش				ي أل

رقام قألتي في حوزتنا
ة
في ألمائة وسط 53في ألمائة مقابل  16,1فنسبة ألنشاط وسط ألنساء تمثل - وحسب أل

ي تك			وين 75بينم			ا ل تت			وفر . ألرج			اي
ة
مي			ة وس			ط ألنس			اء. ف			ي ألمائ			ة م			ن ألمش			تغلت عل			ى أ

ة
وتص			ل نس			بة أل

.في ألمائة 89ألقرويات إلى 
زم			ة ألفلح			ة

ة
م			ام أس			تمرأر تف			اقم أ

ة
ج			ور س			يزدأد ل محال			ة أ

ة
إن وأق			ع ألتهمي			ش وتقل			ص ف			رص ألعم			ل وت			دني أل

ألمغربي					ة ألناتج					ة ع					ن ألسياس					ات ألقتص					ادية وألجتماعي					ة أل					تي تنهجه					ا ألدول					ة ألكمبرأدوري					ة ألمخزني					ة
س				ماي ألمبري				الي ومؤسس				اته ألمالي				ة

ة
وحكوماته				ا أل				تي تتقي				د بالتوجيه				ات أللش				عبية ألمرتبط				ة بمص				الح ألرأ

.وألبنكية
:ألزرأعة ألمغربية في مهب ريح ألعولمة ألمبريالية• 

""ألمتع	ددة ألس	تيطان"يضع ألنظام ألعالمي للتبادي، ألتي تهيمن عليه ألدوي ألمبريالية ألك		برى وألش		ركات 
بن		اك ك		برى ومؤسس		ات عالمي		ة 

ة
دوأته		ا ألجب		ارة م		ن أ

ة
ألبن		ك أل		دولي، ص		ندوق ألنق		د أل		دولي، منظم		ة ألتج		ارة(وأ

س			مالية ألقوي			ة...) ألعالمي			ة
ة
ألقتص			اديات ألفلحي			ة ل			دوي ألع			الم ألث			الث، وجه			ا ل			وجه م			ع ألقتص			اديات ألرأ

س		وأق ألعالمي		ة أل		تي تس		تفيد ألزرأع		ة ف		ي بل		دأنها م		ن ألتط		ور ألتكنول		وجي وألعلم		ي، وتع		رف
ة
ألمتحكم		ة ف		ي أل

س		مالية ف		ي ه		ذه ألبل		دأن ذأت ألص		ناعة ألمتط		ورة، عل		ى ألفلحي		ن،. أرتفاع		ا ه		ائل ف		ي إنتاجيته		ا
ة
لق		د قض		ت ألرأ

ن يعن		ي ذل		ك تخل		ف
ة
دمجته		م ف		ي ألنس		يج ألص		ناعي دون أ

ة
أل		ذين ه		اجروأ إل		ى ألم		دن ووج		دوأ بني		ات أس		تقباي أ

.ألزرأعة ألتي عرفت نموأ هائل في إنتاجيتها
رهن		ت ألبورجوأزي		ات ألرث		ة وألكمبرأدوري		ة ألقتص		اد" سياس		ات ألتبعي		ة"بينم		ا ف		ي دوي ألع		الم ألث		الث، بحك		م 

ألوطني لبلدأنها عموما وألقتصاد ألفلحي خصوصا بمنطق ألسوق ألعالمية في ظل تب		ادي غي		ر متك		افئ جع		ل
رباح		ا خيالي		ة 

ة
-des super(أل		دوي ألمبريالي		ة تس		تفيد م		ن أنتق		اي ألقيم		ة ع		بر علق		ة أس		تغللية حقق		ت له		ا أ

profits (طرأف ألتابعة
ة
ثم	ان ألم	وأد ألفلحي		ة ألمص	درة. ونمت بالمقابل ألتخلف في دوي أل

ة
إن سبب ض		عف أ

س		عار مم		ا
ة
ل يعود لضعف ألقيمة ولكن للعلقات ألمفروضة من طرف نظام ألمبادلت ألع	المي ألمتحك		م ف	ي أل

س		مالية ألك		برى
ة
س		مالية ألمتط		ورة ف		ي ألبل		دأن ألرأ

ة
يجعله		ا تع		رف باس		تمرأر أنخفاض		ا ميولي		ا لص		الح ألزرأع		ات ألرأ

وربي(
ة
).ألوليات ألمتحدة، ألتحاد أل

ألمب			ادلت بالنس			بة للم			وأد ألزرأعي			ة يعن			ي ألمزي			د م			ن ألتقلي			ص ف			ي ألم			دأخيل ألعمومي			ة كنتيج			ة" لبرل			ة"إن 
حتمية للتخلص م		ن ألرس	وم ألجمركي	ة، وم		ن نتائ		ج ذل	ك عل		ى ألقتص	اديات ألتابع		ة تعمي		ق عجزه	ا ع		ن تموي		ل
ألبنى ألتحتية وألمشاريع ألجتماعية وتعميقا للفقر وضعف ألقدرة على أجتذأب ألرساميل بل إلغاء ألقدرة عل		ى

س		ماي ألض		روري لك		ل سياس		ة فلحي		ة تت		وخى ألخ		روج م		ن دأئ		رة ألتخل		ف ألمف		روض
ة
وس		يمثل ذل		ك. مرأكم		ة ألرأ

م	ا خوصص	ة ألقط	اع ألع	ام ألفلح	ي باس	م . قضاء مبرم		ا عل	ى ألمنتجي	ن ألص	غار وألمتوس	طين
ة
ألعقلن	ة وحس		ن"أ

ل يعني إل مزيدأ من ألتسريح للعماي ألزرأعيين وألعاملت ألزرأعيات في ظروف أقتصادية وأجتماعية" ألتدبير
.تزدأد هشاشتها على ألدوأم
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ي			دي ألش			ركات 
ة
وه			ام"ألمتع			ددة ألس			تيطان"إن ألهج			وم أل			ذي يتع			رض ل			ه ألقط			اع ألفلح			ي عل			ى أ

ة
، خلف			ا لل

ثمن	ة عل	ى مس	توى س	وق ألعم	ل فتل	ك ألش	ركات
ة
ألرأئجة، لن ي	ؤدي ف	ي ظ		ل سياس	ات ألخوصص	ة إل	ى أرتف		اع أل

ج		ور ألعمالي		ة
ة
ج		ور بحس		ب ثم		ن س		وق ألعم		ل ف		ي ألبل		دأن ألمتخلف		ة أل		تي تع		رف أنخفاض		ا ك		بيرأ لل

ة
.تكي		ف أل

ج		ر مقارن		ة بم		ثيله ف		ي أل		دوي ألمبريالي		ة مس		توى م		ن ألت		دني يص		ل ح		د 
ة
ق		ل 30ويمث		ل ه		ذأ أل

ة
وتخفي		ض. م		رة أ

ج		ور ف		ي ألقطاع		ات
ة
ث		ر ك		بير عل		ى مس		توى أل

ة
تكلف		ة ألنت		اج وألم		وأد وألخ		دمات ألمس		تهلكة محلي		ا س		يكون ل		ه أ

خ			رى 
ة
وربي				ة). ألغي			ر ألص			ناعية كالزرأع			ة(أل

ة
بش			كل ع			ام تع			اني ألزرأع			ة ألتص			ديرية ألمغربي			ة منافس			ة ح			ادة أ

، ألب	وأكر)ف		ي ألمائ	ة 39ن		اقص (تنعكس باستمرأر على ألصادرأت من ألح	وأمض ) إسبانيا، ألبرتغاي، أليونان(
ثمان)في ألمائة 15ناقص (

ة
درأهم 7فالحوأمض أنتقل ثمنها من . ، وينضاف إلى هذأ نقص كبير على مستوى أل

دره		م 28دره		م إل		ى  200م		ن ) كيلو 25(درأهم للكلغم، بينما أنتقل ثمن صندوق ألطماطم  4,25إلى حوألي 
ن

ا
.أل

ن ألقط		اع س		يعرف ت		دهورأ س		وأء عل		ى مس		توى ف		رص ألش		غل وه		و أل		ذي يش		غل
ة
إن ه		ذه ألمؤش		رأت ت		دي عل		ى أ

ج		ور أل	تي س	تعرف أنخفاض		ا فعلي	ا س	يزيد م		ن
ة
و عل	ى مس	توى أل

ة
نسبة هام	ة م	ن ألي	د ألعامل	ة ألزرأعي		ة ألنس		ائية أ

وض		اع ألمادي		ة للع		املت ألزرأعي		ات
ة
إن نه		ب ألقط		اع ألع		ام ألفلح		ي وخوصص		ته وأتف		اق ألش		رأكة م		ع. تف		اقم أل

ورب		ي، ومش		روع ق		انون ألس		تثمار ألفلح		ي أل		ذي يهي		ؤ قص		د توس		يع ألهج		وم عل		ى ه		ذأ ألقط		اع، كله		ا
ة
ألتح		اد أل

س			ماي ألع		المي وحلف			ائه ألمحليي		ن
ة
ويعم			ل. عن			اوين لسياس		ة ل وطني			ة ول ش		عبية وأح			دة تخض			ع لمص		الح ألرأ

ألجديد ألمطروح على ألبرلمان ألمزور على بلورتها وتسهيلها بنص ألقانون على حس		اب" قانون ألشغل"مشروع 
 نتيج			ة تعرض			ها. ألفئت ألوأس			عة م			ن ألك			ادحين عم			ال وعم			ال زرأعيي			ن

ة
س			وأ

ة
ة ألعامل			ة س			يكون أ

ة
ونص			يب ألم			رأ

ح			وأي ألشخص			ية ألرجعي			ة ومش			روع مدون			ة ألش			غل أل			ترأجعي
ة
.للس			تغلي ألم			زدوج أل			ذي تكرس			ه مدون			ة أل

مبريالي –الكمبرادوري: مشروع مدونة الشغل !! 7 سمال الم
ا
داة قانونية جديدة في خدمة الرا

ا
ا

ج	ل تمري		ر مش		روع مدون		ة ألش		غل أل	ترأجعي" ألتوأف		ق ألمخزن		ي"لق		د ق		اتلت حكوم	ة 
ة
وه	ي ب	ذلك. بشرأس	ة م	ن أ

ثبث				ت طبيعته				ا ألمعادي				ة لمص				الح ألعم				اي وألع				املت
ة
وي عل			ى مص				الح ألك	تل				ة. أ

ة
وئ	تم				ن وزيره				ا أل

ة
حكوم			ة أ

ألطبقي				ة ألس				ائدة بالعم				ل عل				ى نه				ج ألحكوم				ات ألس				ابقة بالسياس				ات ألقتص				ادية وألجتماعي				ة أللش				عبية،
ب			وأب عل			ى مص			رأعيها" ألتوأزن			ات ألمالي			ة"سياس			ة . ألمعادي			ة لمص			الح عم			وم ألك			ادحين

ة
وألخوصص			ة وفت			ح أل

سماي ألمبريالي ألعالمي لنهب خيرأت بلدنا وت		دمير ألم	وأرد ألمادي	ة وألبش	رية
ة
لق		د ك		انت سياس	ات قائم	ة. للرأ

وحفاظ		ا عل	ى م	ا تس	ميه. على ألدعم ألكلي للقط	اع ألخ	اص ض	من ره	ان فاش	ل لح	ل معض	لة ألقتص	اد وألبطال	ة
كم	ا س		اهمت ف		ي تعمي		ق ألتبعي		ة. بالتوأزنات ألمالية مارست ضغطا شامل عل	ى ألمس		توى ألمعيش	ي للك		ادحين

سماي ألعالمي
ة
.للرأ

خرها سنة 
ا
ن هذأ ألنص ق		د1999وإذأ كان ألمشروع ألحالي للمدونة قد عرف عدة تعديلت أ

ة
، فل يجب إغفاي أ

ورد في سياق عام تميز ولزأي بتجميد ألعمل بالتفاقي		ات ألجماعي	ة، تجمي		د مك		اتب ألتش		غيل، تجمي		د ألس		لم
ج			ور، تش			جيع مق			اولت ألسمس			رة ف			ي ألي			د ألعامل			ة، ألس			تمرأر ف			ي ألهج			وم عل			ى ألح			د

ة
س			عار ولل

ة
ألمتح			رك لل
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ج		ور وألح		ق ألنق		ابي وألض		مان ألجتم		اعي وأس		تقرأرية ألعم		ل
ة
دن		ى لل

ة
وعن		د ص		ياغته ت		م تهمي		ش ألنقاب		ات،. أل

شركت نقابات ألباطرونا... ألمنظمات ألحقوقية وألنسائية وألمعطلين
ة
.بينما أ

وللتذكير كذلك فالنص ل يخرج عن إطار إعادة ألهيكلة أل		تي تباش	رها ألك	تل		ة ألطبقي	ة ألس	ائدة بقي		ادة ش	ريحتها
ج		ل تجدي		د

ة
س		مالية ألمتوحش		ة ألس		ائدة عالمي		ا وم		ن أ

ة
ج		ل ألتكي		ف م		ع ألمقتض		يات ألجدي		دة للرأ

ة
ألمهيمن		ة م		ن أ

س		ماي . عملي		ة ألن		دماج به		ا
ة
ساس		ية للرأ

ة
خ		ذ عل		ى ع		اتقه تمري		ر ألمط		الب أل

ة
ويق		دم" ألمع		ولم"ل		ذلك فالمش		روع يا

ك		بر م		وأدأ. ألبورجوأزية ألكمبرأدورية ألمغربية: بذلك خدمة كبيرة لحليفها ألمحلي
ة
ويتضمن ألنص ف		ي جزئ		ه أل

خ		رى مساس		ا خطي		رأ بمص		الح
ة
خطي		رة تم		س عل		ى ح		د س		وأء مص		الح ألعام		ل وألعامل		ة بينم		ا يتض		من ف		ي م		وأد أ

ة ألعاملة كما سنرى فيما يلي
ة
:ألمرأ

:على مستوى ألمرونة في ألشغل 
س				مالي ألمبري				الي" ألمرون				ة"تعت				بر ألمطالب				ة ب

ة
عل				ى مس				توى ألتش				غيل إح				دى ألرك				ائز ألهام				ة للهج				وم ألرأ

.ألمتوحش ألسائد عالميا ألمتوأفق مع مصالح ألكمبرأدور محليا
ه	م

ة
ح	د ألمناض		لين ألنق		ابيين، أ

ة
ألجه		از عل	ى ألعم	ل ألق	ار وتعمي	م ألعم	ل ألم	ؤقت وأله	ش، ه	و حس	ب تع	بير أ

.قاعدة تتحكم في نص ألمشروع ألترأجعي لمدونة ألشغل
و إش		عار 30إلى  12ويتجلى ذلك في تمديد فترة ألختبار من 

ة
يوم بالنسبة للعم	اي وألع	املت وب	دون تع	ويض أ

ي س			نة قابل			ة للتجدي			د) contrat à durée déterminée(، وألعم			ل بالعق			د ألمح			دد زمني			ا )17م(مس			بق 
ة
.أ

)عم	ل متوأص	ل(ش	هرأ  12ويتعارض هذأ ألعقد في مضمونه مع حق ألعماي وألع	املت ف	ي ألت	دويم وه	و حالي		ا 
ش			هر ف			ي ألفلح			ة 6ف			ي ألص			ناعة و

ة
ويتوق			ف ألعق			د عن			د).			 17م (وينتق			ل ألن			ص بالم			دة إل			ى ثلث س			نوأت . أ

و ألعاملة وكذأ بالتعويضات
ة
جر ألعامل أ

ة
.ألضرأب مما يمس با

نش		ئ ف		ي 
ة
خ		رى م		ن ألعق		ود كعق		د ألت		دريب ألمهن		ي أل		ذي أ

ة
ن		وأع أ

ة
(1993م		ارس  25وف		ي ألن		ص أ وه		و نق		ل حرف		ي 

م		وأطن 500000ألفرنسية قد تسبب في عطالة  CFDTكان هذأ ألقانون حسب) (تقريبا لقانون ريكو بفرنسا
م		ا عق		د ألت		درج. ويقن		ن ه		ذأ ألن		ص عملي		ة أس		تغلي ذوي ألش		هادأت ليت		م ألتخل		ص منه		م فيم		ا بع		د). فرنس		ي

ة
أ

ج			ر 
ة
ح			دأث أل			ذين يش			غلون ب			دون أ

ة
طف			اي أل

ة
ث			م ل			م يك	ت			ف).			 15م (ألمهن			ي فه			و ببس			اطة تقني			ن لس			تغلي أل

ألمشروع بهذأ بل شرعن ألعمل لوكالت ألسمسرة ألشيء ألذي يعتبر تكريس		ا للعم		ل ألم		ؤقت وأله		ش ويض		رب
 ألعم		ل س	لعة) OIT(في ألصميم ألموأثيق ألدولية 

ة
ويت		برع ألن		ص عل	ى ألباطرون		ا بم	وأد. حوي عدم أعتب		ار مب	دأ

و إذن لمدة 
ة
خرى تسمح لها بالتقليص من ساعات ألعمل بدون رخصة أ

ة
و متص		لة ف	ي ألس		نة 75أ

ة
.يوما متقطعة أ

ج		رأء
ة
و من		دوبي أل

ة
ج		ر وفق		ا ل		ذلك ليص		ل إل		ى ألرب		ع وبالمك		ان ألتمدي		د باتف		اق م		ع ألعام		ل أ

ة
هك		ذأ،. وتقلي		ص أل

خط		اء).		 185م (يتح		وي أل		دأئمون وألرس		ميون إل		ى مؤق		تين 
ة
ويت		م تس		هيل تس		ريح ألعم		اي ع		ن طري		ق ترس		انة أل

ألجسيمةخ
جور 

ة
:بالنسبة للمرونة في أل

ج		ور
ة
ثم		ان وأل

ة
رب		ع مس		تويات للح		د. يلغ		ي ألمش		روع ألجدي		د لمدون		ة ألش		غل ق		انون ألس		لم ألمتح		رك لل

ة
ويض		ع أ

جور مع تكريس ألتمايز بين ألحدين في ألقطاع ألصناعي وألفلحي
ة
دنى لل

ة
بتقليصه إلى 185وتسمح ألمادة . أل

جر للعرض وألطلب
ة
 إخضاع أل

ة
.ألربع كما يكرس ألمشروع مبدأ
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ج		رأء ألقط		اع ألص		ناعي وألفلح		ي،
ة
بالنس		بة للقط		اع ألفلح		ي، يس		تمر مش		روع ألمدون		ة ف		ي إق		رأر ألتميي		ز بي		ن أ

جر ألصناعي مثيله ألزرأعي بنسبة 
ة
دنى لل

ة
هذأ إضافة إلى ألفارق في س		اعات. في ألمائة 54حيث يتجاوز ألحد أل

لض	رب أس		تقرأر ألعم	ل ف	ي ه	ذأ 185ألعمل وألترأجع ألحاصل على مستوى ألت		دويم وإمكاني		ة أس		تعماي ألم	ادة 
.ألقطاع

:فيما يخص ألحقوق ألنقابية وألديمقرأطية للعماي 
ج		رأء، وف		ي محاول		ة لتقزي		م ألعم		ل ألنق		ابي، يغل		ب مش		روع مدون		ة ألش		غل أل		ترأجعي

ة
عل		ى مس		توى تمثيلي		ة أل

وذلك ضدأ على نص ألدستور ألمخزن		ي نفس		ه وألحق		وق. وألرجعي ك	فة ألمناديب على حساب ألتمثيلية ألنقابية
). OIT(لمنظم		ة ألعم		ل ألدولي		ة  13ألمدني		ة وألقتص		ادية وم		ا تن		ص علي		ه ألتفاقي		ة 

ة
ون		ص ألمش		روع عل		ى مب		دأ

ن يك		ون ذل		ك إجباري		ا ودون تحدي		د لله		دف م		ن ذل		ك
ة
م		ا. ألتف		اوض ألجم		اعي م		ع ألنقاب		ة م		رة ف		ي ألس		نة دون أ

ة
أ

.ألممثلين ألنقابيين فل حماية لهم ول هم يحزنون
خر 288ورغم مطالبة ألنقاب	ات بح	ذف ألفص	ل 

ة
م		ن ألق	انون ألجن	ائي ألم	اس بح	ق ألض	رأب وألحتج		اج، ل		م يت	ا

خط	اء ألجس	يمة
ة
إض	افة إل	ى. ألنص في تكريسه بل إنه تجاوز ذلك إلى ح	د أعتب	ار ه	ذأ ألح	ق أل	ديمقرأطي م	ن أل

ج		ل تط		بيق ق		انون ألش		غل
ة
ثناء ألضرأب حتى ولو ك		ان ه	ذأ ألض		رأب م		ن أ

ة
م	ا ألباطرون		ا،. توقيف عقد ألشغل أ

ة
أ

ي خلي حرك	ته	م" حقوقها"فقد أستفاض في 
ة
عطاها ح		ق إغلق ألمقاول		ة بش		كل م		ؤقت ف	ي وج		ه ألعم		اي أ

ة
لما أ

.ألنضالية
عله تمس على حد سوأء كل من ألعامل وألعاملة

ة
وإذأ كانت ه		ذه ألم		وأد تؤش		ر لم		ا. إن ألجوأنب ألمتطرق لها أ

ن
ة
ن ن		درك أ

ة
ذي		الهم ألمحلي	ون، فعلين		ا أ

ة
ينتظرهما من مصير مشترك معلق بسادة ألعولم	ة ألمبريالي		ة ألج		دد وأ

س			ماي ألمبري			الي قألكم			برأدوري أل			ذي ل يت			وأنى ف			ي تعمي			ق أزدوأجي			ة
ة
ك	ثر عرض			ة لجش			ع ألرأ

ة
ة ألعامل			ة أ

ة
ألم			رأ

ة ألعامل			ة طبقي			ا وجنس			يا
ة
وه			ذأ م			ا يؤك			ده. ألس			تغلي ألطبق			ي وألض			طهاد ألجتم			اعي أل			ذي تتع			رض ل			ه ألم			رأ

:ألمشروع عند معالجته لبعض ألمطالب ألنسائية
:بالنسبة للتحرش ألجنسي- 

 جس			يم بالنس			بة للعام			ل 
ة
 ي			وجب ألط			رد بالنس			بة للعام			ل).			 40م (وألمش			غل )			 33م( فه			و خط			ا

ة
م			ا. فالخط			ا

ة
أ

نفس		هم لتحدي		د طبيع		ة ألعلق		ة. ألمشغل فيوجب ألتعويض إذأ ترأفق مع ألطرد ألتعسفي
ة
ول يجهد ألمشرعون أ

ألمهنية ألتي تجمع ألمتحرش وألمتحرش بها وأعتم		اد ألمع		ايير ألمتع	ارف عليه		ا ل	دى ألختصاص		يين مم	ا يجع		ل
كم		ا يمك		ن ألمش		غل م		ن تكس		ير ألوح		دة ألطبقي		ة. ألعامل		ة عرض		ة للط		رد ألتعس		في ع		ن طري		ق تع		ويم ألمفه		وم

ما طريقة معالجة ألتحرش ألجنس	ي ل		دى ألمش		غل أل		ذي ل يتج		اوز بع		ض ألتعويض	ات فه	ي. للعماي وألعاملت
ة
أ

خير
ة
.تشرع إباحة ألتحرش ألجنسي لدى هذأ أل

مومة- 
ة
.بخصوص أل

ن على ألتفاق : للتذكير
ا
).OIT(ألصادر عن منظمة ألعمل ألدولية  103ألمغرب لم يصادق لحد أل

موم		ة عل	ى ألص		عيد ألع		المي
ة
هم ألتفاقات أل	تي تحم		ي أل

ة
حد أ

ة
ن هذأ ألتفاق هو أ

ة
ن مث		ار. ومن ألمعلوم، أ

ا
وه	و أل

كم			ا يظ			ل. لتع			ديله بم			ا يخ			دم مص			الحها" ألمتع			ددة ألس			تيطان"ص			رأع وض			غط م			ن ط			رف ممثل			ي ألش			ركات 
ي ألتع	ويض 

ة
مومة، كما تط	الب به	ا ألحرك	ة ألنس	ائية ألمغربي	ة أ

ة
ف	ي ألمائ	ة ع	ن 100ألتعويض عن فترة إجازة أل

www.30aout.info                                                                                                         40



مقالت حول قضية الرأأة

ساسيا
ة
.فترة ألجازة مطلبا عادل ومشروعا وأ

طف		اي وألحض		انة فق	د ت	م ألتط	رق له	ا بص	يغة 
ة
مم	ا)	 163م )	 (162م " (يمك		ن"وفيما يخص ألرض	اعة، وروض أل

.يترك ألباب مفتوحا للتلعب بهذأ ألمطلب ألمشروع
:بخصوص ألتشغيل ألليلي للنساء ألعاملت- 

ن يك	ون أختياري		ا 172تبيح ألمادة 
ة
إمكانية ذلك للمشغل مما يتناقض مع جوهر ألمطالب ألنسائية ألتي ت		رى أ

.بالنسبة للنساء مع ألمنع ألصريح لتشغيل ألحوأمل ألمرضعات وتوفير وسائل ألنقل بالنسبة لهن
شغاي ألممنوعة على ألنساء- 

ة
:فيما يتعلق بال

)			 172م (يتط			رق ألن			ص ل			ذلك حي			ن يمن			ع  ش			غاي تش			كل مخ			اطرة بالغ			ة عليه			م تف			وق 
ة
تش			غيل ألنس			اء ف			ي أ

مر بتحديدها تاركا ذلك لنص تنظيميخ. طاقتهم
ة
ويترك ألحبل على ألغارب حين يتعلق أل

ة ألعامل		ة ألمغربي		ة م		ن هج		وم عل		ى حقوقه		ا، ودوس لكرأمته		ا، وهض		م، وختام		ا
ة
ن م		ا تتع		رض ل		ه ألم		رأ

ة
نعت		بر أ

لمك	تس		باتها، وض		رب لطموحه		ا ف		ي ألس		تقلي ألم		ادي ع		بر ألعم		ل، وم		ن قي		ود ألض		طهاد ألم		زدوج ف		ي أل		بيت
س	ماي ألمبري	الي ألع	المي بتوأف	ق

ة
وفي ألعمل، ومن ألستغلي ألطبق	ي، ه	و ج	زء م		ن حمل	ة عالمي	ة يش		نها ألرأ

زم		ة أل	تي. مع حلف		ائه ألمحليي	ن ف	ي بل	دأن ألع	الم ألث		الث، ض	د ألطبق	ة ألعالم	ة وك	ادحي وش	عوب ألع		الم
ة
وم	ا أل

سمالية ألتابعة ألرثة ألمفروض		ة قس		رأ عل		ى ألش		عب ألمغرب		ي م		ن
ة
زمة ألرأ

ة
يعيشها ألقتصاد ألمغربي إل أنعكاس ل

دأة. طرف ألكمبرأدور وألملكين ألعقاريين ألكبار ودولتهم ألمخزنية
ة
ومش		روع ألمدون		ة، ألس		يء أل		ذكر، يمث		ل أ

خ	رى كمدون	ة
ة
دوأت أ

ة
ة ألعامل	ة ألمغربي	ة طبع		ا إل	ى ج		انب أ

ة
دوأت ألقه	ر وألس		تغلي أل	ذي تتع		رض ل	ه ألم	رأ

ة
من أ

حوأي ألشخصية ألرجعية
ة
.أل

ن تخفي عنا ما تعانيه من ضعف وهشاش	ة نتيج		ة غي		اب ألتك		وين
ة
ة ألعاملة ألمغربية، ل يجب أ

ة
إن نضالية ألمرأ

طير ألسياس			ي وألنق			ابي
ة
وك			ذأ م			ا تع			انيه م			ن تص			ورأت متخلف			ة وعقلي			ات ذكوري			ة. ألمهن			ي وألعلم			ي وغي			اب ألت			ا

ة في ألنتاج وألعمل
ة
.مبخسة لدور ألمرأ

ك	ثر قابلي	ة للعم	ل ب		دون بطاق		ة عم	ل
ة
ة ألعاملة ألمغربية في إطار ه	ش ومرتب		ك، ح	تى تك		ون أ

ة
لقد وضعت ألمرأ

.ول ضمان أجتماعي وقابلة كذلك للعقود ألعرضية
لقد حان ألوقت لتضع حدأ للعزوف عن ألعمل ألنقابي وتعمل على فرض تصورها دأخل ه	ذأ ألحق		ل بالمطالب	ة

فقي					ا وعمودي					ا
ة
نيث ألنقاب					ة أ

ة
ن قلع					ة رأس					خة للفك					ر وألتص					ورأت ألذكوري					ة. بت					ا

ا
.فلزأل					ت ألنقاب					ات لح					د أل

س	ماي عولم	ة ألنض	اي
ة
س	ماي تس	تدعي وح	دة ألعم	ل كم	ا تس	تدعي عولم	ة ألرأ

ة
ة ألعامل	ة. إن وحدة ألرأ

ة
م	ام ألم	رأ

ة
فا

دوأته				ا ألذأتي				ة
ة
طري				ق طوي				ل وش				اق لتحقي				ق تحرره				ا وألقض				اء عل				ى عبوديته				ا ألمزدوج				ة م				ن خلي بن				اء أ

.وألمساهمة جنبا إلى جنب مع رفيقها ألعامل في بناء حزبها ألطبقي

) فرع الرباط(بدعوة من الجمعية المغربية للنساء التقدميات الرفيق فؤاد الهيللي عرض تقدم به 
عداد  ةفي سياق الم

ا
ممي للمرا

ا
حياء اليوم ال  2002مارس  8 لم
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 النجمة الراء النجمة الراءالشهيدة سعيدة لنبييالشهيدة سعيدة لنبيي

نبذة مختصرة عن حياة سعيدة لمنبهي

ة و ألنتماء ألنضالي- 
ة
:ألولدة و ألنشا

و غ		رب ألمغ		رب ألك		بير، و ك		انت
ة
رض، يوج		د ف		ي ش		ماي غ		رب إفريقي		ا أ

ة
ك		ان ألبل		د ألمغ		رب، قطع		ة م		ن جغرأفي		ة ه		ذه أل

سسها ألمرأبطون و جعلوها عاصمة لحكمه		م، مدين		ة/ ألمدينة 
ة
قدم عوأصم ألمغرب ألتاريخية، أ

ة
مرأكش ألحمرأء إحدى أ

يضا مدينة ألكلوي، ألباشا ألقطاعي و عميل ألس		تعمار ألفرنس		ي و أل		ذي جع		ل منه		ا
ة
ألتاريخ و ألجغرأفيا ألجميلة، هي أ

ذأق س		اكنتها ك		ل ص		نوف ألع		ذأب و أل		تي ل زأل		ت ذأك		رة ألمرأكش		يين تحك		ي عن		ه و عنه		ا إل		ى ألي		وم
ة
.مق		ر إق		امته وأل		ذي أ

ع		دمه ألس		تعمار،
ة
يضا مدينة ألمقاومة ضد ألستعمار و عملئه، مدينة ألشهيد حم		ان ألفط		وأكي ألمق		اوم أل		ذي أ

ة
مرأكش أ

لف حديث وحديث
ة
...مرأكش و أ

رك		انه، س		نةس		نة،		 1952ف		ي ذأت س		نة 
ة
 م		ن س		نوأت ألجم		ر، أل		تي ك		انت تقطعه		ا ألبلد ف		ي تح		د عني		د للس		تعمار وأ
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ألنتفاض			ة ألعمالي			ة وألش			عبية بمدين			ة أل			دأر ألبيض			اء، بع			د أغتي			اي ألش			هيد فرح			ات حش			اد، ألزعي			م ألنق			ابي بت			ونس،
لف م			ن ألعم			اي

ا
حي			اء ألبيض			اء ألص			فيحية حي			ث ك			ان يتك			دس عش			رأت أل

ة
ح			د أ

ة
أن				دلعت أنتفاض			ة ألكري			ان س			نترأي أ

ت م		ع أنتفاض		ة وأدي 52وألكادحين وألفقرأء،هي إذن سنة أنتفاضة مارس 
ة
ألتي ستعلن نهاية سنوأت ألمخاض ألتي ب		دأ

.و دخوي ألطبقة ألعاملة على خط ألمقاومة ألجذرية وأنطلق ألمقاومة ألمسلحة بعد ذلك  1948زم 
ي		ام ألس		نة ل		دى. ش		تنبر 16ف		ي ه		ذه ألس		نة ك		انت ولدة س		عيدة لمنبه		ي وذل		ك ي		وم 

ة
ك		ان يوم		ا عادي		ا ولش		ك كب		اقي أ

ح		د بي		وت ألمدين		ة و ه		و من		زي ذو بوأب		تين إح		دأهما تط		ل عل		ى ح		ي دوأر ك		رأوة
ة
ن		ه ف		ي ه		ذأ ألي		وم ك		ان أ

ة
ألمرأكش		يين ل		ول أ

م فخيته بلك	بير ألهيلل		ي تض		ع مول	ودة جدي	دة، مفج	رة ف	رح
ة
خرى صوب رياض ألزيتون، يعج بحركية غير عادية، أل

ة
وأل

سري
ة
 ألبيت أل

ة
طلق على ألمولودة أسم سعيدة و كانت ألسعادة تمل

ة
سرتها ألصغيرة، أ

ة
طلق		ت. ألزوج وأ

ة
في ذل	ك أل		بيت أ

بويه		ا وإخوأنه		ا محاط		ة ب		الحب وألحن		ان
ة
حض		ان أ

ة
 ألمش		وأر ف		ي أ

ة
ول		ى لتب		دأ

ة
س		نوأت بع		د ذل		ك،. س		عيدة ص		رخة ألحي		اة أل
ألبتدأئي		ة، و ق		د أجت		ازت س		عيدة ه		ذه) كما ينطقها ألمرأكشيون" قبور ألشو" ("قبور ألشهدأء"ستلتحق سعيدة بمدرسة 

ب		و ألعب		اس ألس		بتي"ألمرحل		ة بنج		اح لتنتق		ل إل		ى مؤسس		ة 
ة
،1971لتحص		ل عل		ى ألبكالوري		ا س		نة ) ألعدأدي		ة وألثانوي		ة" (أ
.منتقلة بعد ذلك إلى ألدرأسة ألجامعية

، ألرب		اط، تل		ك ألمدين		ة أل		تي بناه		ا 1972ك		انت ألرب		اط وجهته		ا ألتالي		ة لس		تكماي درأس		تها ألجامعي		ة و ذل		ك س		نة 
.ألموحدون لتصبح بقرأر من ألماريشاي ليوطي ألعاصمة ألدأرية للبلد منذ ألحقبة ألستعمارية

مه	ا س	ل
ة
طلنط	ي ه	ي وتوأ

ة
ن	ذأك حي	ث ك	ان. ألرباط ألمدينة ألقائمة على ش	اطئ أل

ا
ألمدين	ة ألجامعي	ة ألرئيس		ية للبلد أ

غل		ب طلب ألبلد يتوجه		ون إليه		ا لمتابع		ة درأس		تهم ألجامعي		ة
ة
ف		ي ه		ذه ألس		نة أل		تي ألتحق		ت فيه		ا ألش		هيدة بالجامع		ة. أ

ص		دأء نض		الت جماهيري		ة تنفج		ر ف		ي ك		ل
ة
ك		انت نض		الت قوي		ة و مع		ارك ض		ارية تخوض		ها ألحرك		ة ألتلميذي		ة وألطلبي		ة وأ

.مكان
س			نة ك			ل ألحتم			الت ، حي			ث ص			عود أليس			ار ألث			وري ألماركس			ي ق أللينين			ي وتحمل			ه مس			ؤولية 1972ك			انت س			نة 

" للتحاد ألوطني لطلبة ألمغ		رب  15سينعقد ألمؤتمر 1972في غشت (ألتحاد ألوطني لطلبة ألمغرب ، 
ة
و ف		ي") م.ط.و.أ

س		يس ألنقاب		ة ألوطني		ة للتلمي		ذ  22
ة
بري		ل م		ن نف		س ألس		نة س		يتم ألعلن ع		ن تا

ة
ف		ي ألس		نة نفس		ها س		تكون)).ت. و. ن(أ

س ألنظام ألكمبرأدوري ألقائم ك	تعبيرعن تناقضات حادة دأخ		ل
ة
وفقير ضد ألملك رأ

ة
محاولة ألنقلب ألتي قادها ألمجرم أ

.ألتحالف ألطبقي ألسائد
ج		وأء نض		الية تخي		م عل		ى ألبلد

ة
ج		وأء ملتهب		ة، وص		رأعات إيديولوجي		ة و سياس		ية دأخ		ل ألجامع		ة، وف		ي خض		م أ

ة
ف		ي أ

سود وألستغلي وألضطهاد وألستبدأد ألسياسي، تابعت س		عيدة درأس		تها بش		عبة ألنجليزي		ة بكلي		ة
ة
ضدأ على ألقمع أل

دأب معق			ل أليس			ار ألث			وري ألماركس		ي
ا
دأب وألعل			وم ألجتماعي			ة، وأنخرط			ت من		ذ ألبدأي			ة ف			ي ألنض			اي دأخ			ل كلي			ة أل

ا
أل

دأب لسنتي 
ا
".ألجبهة ألموحدة للطلبة ألتقدميين"باسم  73-72أللينيني فتحملت ألمسؤولية دأخل تعاضدية كلية أل

س			تاذة لم			ادة
ة
وي ب			المركز أل			تربوي ألجه			وي أل			ذي س			تتخرج من			ه كا

ة
س			تاذة للس			لك أل

ة
أس			تكملت س			عيدة تكوينه			ا كا

ألنجليزي		ة بإعدأدي		ة ألخ		وأرزمي بالرب		اط، و س		تنخرط مباش		رة بع		د ألتحاقه		ا بالعم		ل ف		ي ألنقاب		ة ألوطني		ة للتعلي		م ألتابع		ة
.للتحاد ألمغربي للشغل كمناضلة نقابية

، سيدش		ن ألنظ		ام ألرجع		ي حمل		ة وأس		عة ض		د أليس		ار ألث		وري ألماركس		ي أللينين		ي مس		ت72خلي ه		ذه ألس		نة، س		نة 
طر منظمتي 

ة
"ألعديد من أ

ة
مام" ( "ب"و " أ

ة
، كما تعرضت ألحركة ألطلبية للقم		ع ألش		رس م		ن)مارس لحقا 23و" إلى أل
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خري		ن
ا
ول		م تتوق		ف ألحمل		ة بع		د ص		عود أليس		ار. خلي أختط		اف ألعدي		د م		ن مناض		ليها و مس		ئوليها ومتابع		ة ومط		اردة أل

وط		م ب		ل تص		اعدت إل		ى ح		دود إق		دأم ألنظ		ام عل		ى ح		ل ألتح		اد أل		وطني لطلب		ة ألمغ		رب ف		ي 
ة
ين		اير 24ألث		وري إل		ى قي		ادة أ

وط		م1973
ة
، ف			انخرطت س		عيدة ف		ي ألنض		اي م		ن خلي مس		اهمتها ف		ي ألمظ		اهرأت ألمن		ددة ب		القرأر ألرجع		ي دفاع		ا ع		ن أ

ج		ل ألص		مود ف		ي وج		ه ألعص		ار مجس	دة ش		عار ألص		مود وألرتب		اط
ة
وخطها ألنقابي ألثوري وأستمرأرأ لك	فاحها ألعنيد ومن أ

م		ام"بالجم		اهير أل		ذي رفعت		ه منظم		ة 
ة
طلقه		ا ألنظ		ام " إل		ى أل

ة
عت		ا ألحملت ألقمعي		ة أل		تي أ

ة
ض		د" ألفاش		ي"ف		ي وج		ه إح		دى أ

.ألحركة ألجماهيرية وألقوى ألتقدمية وألثورية
يض		ا أبن		ة منظم		ة

ة
م		ام" س		عيدة لمنبه		ي ه		ي أ

ة
س		رتها ك		برت ونقل		ت معه		ا"إل		ى أل

ة
، فس		عيدة أل		تي حظي		ت دأئم		ا بح		ب أ

ألحب وألمودة وألصدأقة و ألرفاقية إلى كل من تقاطعت معهم على طريق حياتها كإنسانة وكمناضلة ثورية مؤمنة دأئم		ا
.بالحق في ألثورة

بو ألعباس ألسبتي"سعيدة ألتي خبرت سبل ألنضاي دأخل ألحركة ألتلميذية بثانوية 
ة
بمرأكش، وكمناضلة بكلية" أ

دأب للتحاد ألوطني لطلبة ألمغرب وألجبهة ألموحدة للطلبة ألتقدميين وكمناضلة نقابي		ة بالتح		اد ألمغرب		ي للش	غل،
ا
أل

م		ل وألتف		اؤي ألث		وري وألمتش		بعة ب		الفكر ألماركس		ي أللينين		ي وألتوأق		ة إل		ى تح		رر
ة
س		عيدة ألمناض		لة ألعني		دة، ألمش		بعة بال

س	ود أل	ذي ط		اي
ة
حل	ك ظ		روف ألقم	ع أل

ة
ألمجتم	ع مجتم	ع ألرج		اي وألنس		اء ألمتس		اوين ف	ي ك	ل ش	يء، س	عيدة ف	ي إح	دى أ

ألبلد وألعباد على يد نظام ديك	تاتوري مصاص لل	دماء، ف	ي مغ	رب ألعتق		الت وألمحاكم	ات ألص	ورية وألط	رود ألملغوم	ة
ف				ي مغ				رب... وألع				دأمات، ف				ي مغ				رب تازمام				ارت، ألكمبليك				س، درب م				ولي ألش				ريف، أك				دز، دأر ألمق				ري وغيره				ا

ذأن"
ا
حس	ب ألتع	بير ألس	ائد وحي		ث حي		ازة ك	ت	اب ش	بهة، وق	رأءة جري	دة ش	بهة، وألتض	امن م	ع فلس	طين" ألج		درأن له	ا أ

سعيدة وهي كل تلك ألخصاي ألثورية سعيدة ألتي كانت تعيش كل تلك ألظروف ستتخذ ق		رأر أنخرأطه		ا ف	ي...شبهة ووو
مام"ألمنظمة ألماركسية أللينينية 

ة
جل ألشترأكية" إلى أل

ة
جل دولة ديمقرأطية شعبية ومن أ

ة
وم		ن. لتوأصل ألنضاي من أ

)س		ل- ك		انت س		عيدة مس		ؤولة ع		ن خلي		ة بالرب		اط(موقع عضويتها لح		دى خلي		ا ألمنظم	ة ومس		ؤوليتها ألتنظيمي		ة دأخله	ا 
حل		ك لحظ			ات ألموأجه			ة وألتح			دي عن			د نق			ل

ة
ته			ا وص		مودها ف		ي أ

ة
ة ألمناض			لة بثباته			ا وإق		دأمها وجرأ

ة
ش			رفت س			عيدة ألم			رأ

عم				اي ألتم				ويه لك				رأء ألمن				ازي 
ة
و ألقي				ام با

ة
و توزي				ع ألمناش				ير ألس				رية، أ

ة
ألمس				تعملة كمق				رأت س				رية(ألوث				ائق ألس				رية، أ

و رفي		ق لزأي) للمنظمة
ة
نة مناضل أ

ة
و لطما

ة
و عند لزوم ألحزم لموأجهة خطر دأهم أ

ة
عماي ألرصد وضبط ألموأعيد أ

ة
و عند أ

ة
أ

مث		اي جميل	ة ب	وحيرد وغيره	ا
ة
و ألجزأئري		ة م		ن أ

ة
كي	ف. في بدأية ألنضاي، سعيدة ألرفيقة جديرة بنساء ألمقاومة ألفرنس		ية أ

طل		س وغيره	ا
ة
ول	ى ض	د ألس	تعمار ف	ي جب		اي أل

ة
ة ألمغربية ألمقاومة مس	تمر، م		ن ألمقاوم	ة أل

ة
ل تكون كذلك وصدى ألمرأ

إل			ى ألنض			اي إب			ان ألحرك			ة ألوطني			ة وألمقاوم			ة ألمس			لحة ف			ي ألخمس			ينات إل			ى نض			اي ألع			املت وألفلح			ات وألطالب			ات
حياء ألشعبية

ة
.وألكادحات في ألمعامل وألبوأدي وألجامعة وفي أل

ة لتفت		ح طري		ق نض		الها ألطوي		ل ض		د ش		روط أض		طهادها ألم		زدوج وم		ن
ة
لق		د مزق		ت س		عيدة حج		اب ألنض		اي ع		ن ألم		رأ

جل مجتمع ألمساوأة ألحقيقية بين ألرجاي وألنساء
ة
.أ

وي م		ن مه	د
ة
وأئل أللوأتي فتحن طريق ألنضاي ألنسائي ألثوري ببلدنا، بل كانت أ

ة
كانت سعيدة من ألمناضلت أل

نص		اف ألحل		وي و ح		تى ف		ي س		لوكها. ل		ه وفج		ر ين		ابيعه بش		فافية ووض		وح وص		دق وإرأدة ل تلي		ن
ة
ل		م تك		ن س		عيدة لترض		ى با

خري		ن 
ا
ة وإنس		انة ك		انت ص		ادقة ونزيه		ة ل تع		رف ألمس		اومة عل		ى حريته		ا وحري		ة أل

ة
س		عيدة أل		تي ل		م يمهله		ا.ألي		ومي ك		امرأ

ن يت		م
ة
و مق	اي ل	م يك	ت		ب ل	ه أ

ة
ع		دنا.ألم	وت وغادرتن		ا ف	ي مقتب		ل ألعم	ر ترك		ت لن	ا قص	ائدها ورس		ائلها أل	ى عائلته		ا وبحث		ا أ

ة
ل	و أ
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ة رفع			ت ص			وتها ض			د ألض			طهاد ألم			زدوج للنس			اء وم			ن أج			ل
ة
فكاره			ا وقيمه			ا ألنض			الية ك			امرأ

ة
دركن			ا ألك	ثير م			ن أ

ة
قرأءت			ه ل

فبمقدمات منهجي	ة تاريخي		ة وأعتم		ادأ عل	ى نظ	رة ثاقب	ة مس	لحة بفك		ر ث	وري، تن		اولت س	عيدة.تحررهن تحررأ كامل وشامل
لم يع		د"فقد قدمت سعيدة نظرتها للتاريخ قائلة".ألنساء ألعاهرأت"ألك	تابة في موضوع شائك يتعلق بمن يطلق عليهن 

ن يك	تب		وأ تاري		خ ش			عب،فالناس ه	م م		ن يص		نعون ألتاري		خ
ة
س		ر ألحاكم	ة وليح		ق للم		ؤرخين ألمزيفي		ن أ

ة
ألتاري		خ تاريخ		ا لل

جهزت				ه.ب				دمائهم
ة
وه				ذأ ألتاري				خ يس				جل ذل				ك ألره				اب أل				ذي يزرع				ه ألنظ				ام ألرجع				ي ف				ي ص				فوف ألش				عب ع				ن طري				ق أ

....."ألقمعية
ن تن			تزع ألبلد م			ن ني			ر"

ة
وح			دها ألديلوجي			ة ألماركس			ية أللينيني			ة، إديلوجي			ة ك			ل ألش			عوب ألمس			تغلة تس			تطيع أ

مبريالية وألقطاعية خادمتها ألمخلصة
ة
".أل

س		مالي:ألنحلي وألفساد في مجتمع ما تولده طبيعة هذأ ألمجتمع نفس		ه" بالنسبة لسعيدة لمنبهي ف 
ة
ألمجتم		ع ألرأ

."ألفس											اد و ألعه											ارة: باعتب											اره نظام											ا أس											تغلي ول عدأل											ة أجتماعي											ة يغ											ذي مختل											ف مظ											اهر ألنحلي 
ج		ل"

ة
ن			ه ف		ي مجتم		ع طبق		ي وف		ي ظ		ل نظ		ام مف		روض عل		ى ألجم		اهير م		ن ط		رف ألس		تعمار و ألمبريالي		ة م		ن أ

ة
م		ن ألمؤكد،أ

إنه	ا مظ	اهر.ألحفاظ عل	ى مص	الحهما ألقتص		ادية وألسياس	ية، فالعه	ارة ،ألرذيل	ة وألرش	وة ه	ي مظ	اهر ملزم		ة له	ذأ ألنظ	ام
ك	ثر قتامة.يتم نشرها وتشجيعها

ة
ة ألمغربية تعاني". ألشعب في ظل نظام لوطني يتعرض للفقر أل

ة
في نظر سعيدة فالمرأ

ن ننس		ى ألس		تغلي ألم		زدوج أل		ذي" م		ن أس		تغلي م		زدوج 
ة
ف		ي ه		ذأ ألمن		اخ أل		ذي يمك		ن وص		فه بالفاش		ي،ل يمك		ن لن		ا أ

ة ف					ي بل					د متخل					ف وت					ابع
ة
ة ألمغربي					ة، أل					تي تتع					رض لمظهري					ن م					ن.تتع					رض ل					ه ألم					رأ

ة
ه					ذأ ألوض					ع ألخ					اص للم					رأ

أس	تغلي م	ن ط	رف ألنظ	ام مثله	ا مث	ل ألرج	ل وأس	تغلي م		ن ط	رف ه	ذأ ألرج		ل نفس		ه،هو ظ	اهرة أجتماعي	ة:ألس	تغلي
ن.متول		دة تلزمي		ا وف		ي نف		س أل		وقت م		ن طبيع		ة ألبني		ات ألقتص		ادية قألسياس		ية و ألجتماعي		ة ألقائم		ة

ة
فم		ن ألط		بيعي أ

و ألنفص		اي عن		ه
ة
رض ول أختي		ار أل		زوج أ

ة
ة ف	ي ظ		ل نظ		ام بطريرك	ي مج	رد ك		ائن ت		ابع لي	س بإمك		انه ل أمتلك أل

ة
تعت		بر ألم		رأ

......"،ليس لها إل وضعية ألقاصر
س		تاذة ألمتخرج		ة م		ن ألمرك		ز أل		تربوي 1976م		ن خلي مقاله		ا ألمك	ت		وب م		ن دأخ		ل ألس		جن س		نة 

ة
ق		دمت س		عيدة أل

ن أنبن		ت بينه		ا وبي		ن تل		ك ألنس		اء ض		حايا.ألجه		وي بالرب		اط درس		ا ف		ي ألبيدأغوجي		ة ألثوري		ة
ة
فه		ي ل		م تنج		ز بحثه		ا إل بع		د أ

وف	ي مك	ان" بينن		ا وبي		ن ه	ؤلء ألنس		اء حص	ل تع		اطف ك	بير"ألمجتمع ألطبقي ثقة متبادلة وف		ي ه	ذأ ألص	دد تق	وي س	عيدة
خر على هامش ألمقاي ك	تبت تق	وي

ا
نح		ن نعط	ي له	ؤلء.بع		ض ألن		اس حي	ن يتكلم	ون ع		ن ع	اهرة يقولونه		ا بن	برة أحتق		ار" أ

ن يستحقن
ة
".ألنساء ضحايا ألستغلي كل ألحترأم ألذي يمكن أ

و طري		ق"في نظر سعيدة هؤلء ألنساء كن مرغمات في ظل 
ة
 للشباب سوى طريق ألمخدرأت وألكحوي أ

ة
نظام ل يهيا
ولئ			ك أل			ذين أخت			اروأ ألنض			اي ض			ده

ة
ولتكري			س ألس			تعباد و ألس			تيلب ت			رى س			عيدة" .ألس			جن وألتع			ذيب بالنس			بة ل

ن
ة
ة ألس								تعماي أل								ديماغوجي لل								دين يس								مح بتعزي								ز ألس								تغلي وألس								تيلب "أ

ة
".و ألس								تعباد بالنس								بة للم								رأ

دركت سعيدة جيدأ ألطبيعة ألطبقية للعهارة من خلي درأستها للفئت ألثلث ألتي تنتم	ي له	ن ألنس	اء ألل	وأتي يمتهنه	ا
ة
أ
نوأع من ألطلب في س		وق"). ألرأقية"بروليتاريا،ألبورجوأزية ألصغيرة،ألفئت-أللمبن(

ة
ثلث فئت من ألعاهرأت لثلث أ

ة
ة
.ألمتاجرة بجسد ألمرأ

ف	ق
ة
وفي محاولة لسبر غ		ور وعيه		ن ألطبق	ي وألجنس		ي وقف		ت س	عيدة عل	ى ذل	ك أل	وعي ألحس	ي ل	ديهن أل	ذي يظ	ل ذأ أ

ن ألدولة متعفنة وغير عادلة لكنهن ل يعرفن ما هي ألحل	وي، محتمي	ات.مستلب
ة
عدأؤهن ويعرفن أ

ة
فهن يعرفن من هم أ
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ي عم	ل ملم	وس ك	في	ل بتغيي		ر وأقعه		ن
ة
خي	ر خ	ارج أ

ة
ن ه	ذأ أل

ة
ن. بعامل ألزمن، معتقدأت أ

ة
وخلص		ت س	عيدة إل	ى ألق	وي أ

ن يعرف		ن تغيي		رأ لوض		عية أس		تغللهن ألم		زدوج إل إذأ أك	تس		بن وعي		ا
ة
ة بش		كل ع		ام ل يمكنه		ن أ

ة
ك		ل ه		ؤلء ألنس		اء وألم		رأ

ي ألمس		اوأة
ة
ة حقوقه		ا ألفعلي		ة أ

ة
طبقيا وعملن من أجل تغيير جذري للمجتمع ومن أجل بناء مجتمع أش	ترأكي يمن		ح للم	رأ

إن تحري	ر ألمجتم	ع كل	ه ه	و مهم	ة.ألتامة مع ألرجل ودور فعلي في ألنتاج ومساهمة حقيقية ف	ي ألحي	اة ألسياس	ية لبل	دها
س هذأ ألمجتمع ألعماي وألفلحون

ة
ة وألرجل على حد سوأء وعلى رأ

ة
.ألمرأ

س					طر،يدرك ك			ل ألمناض			لين ألمخلص			ين و ألمناض			لت ألمخلص			ات جس			امة ألخس			ارة بفق			دأن
ة
 ه			اته أل

ة
ونح			ن نق			رأ

ص	ناف وفن	ون
ة
ة تع	اني في	ه م	ن ك	ل أ

ة
سعيدة ذلك ألسم ألرمز، ذلك ألعن	وأن ل	وطن جري		ح مس		تباح وأل	ذي ل زأل		ت ألم	رأ

ن لنا سعيدة في ألقلوب
ة
.ألضطهاد ألمزدوج فنزدأد حماسا للنضاي ل

ة به			ذأ ألطم			وح، به			ذأ ألفك			ر و ه			ذأ ألح			ب للش			عب، س			عيدة أبن			ة
ة
م			ام" أم			رأ

ة
س			يكون له			ا نص			يب وأف			ر مم			ا"إل			ى أل

.تعرضت له ألمنظمة من أعتقالت و أختطافات و تعذيب

:يوم العتقال: 1976يناير 16- 
س		تكون س		عيدة عل		ى موع		د لي		س كك		ل ألموأعي		د ، س		تكون عل		ى موع		د نح		و أل		دهاليز 1976ف		ي ه		ذأ ألي		وم م		ن س		نة 

ن		اس ، بش		ر ل كالبش	ر، ممارس	ات
ة
ناس ما هم با

ة
صناف ألقبح و ألخس، سترى هناك أ

ة
ألمظلمة، حيث سترى هناك كل أ

.ل كالممارسات
ختها خديجة وأبنتها فدوى وألتي ك		انت تحبه		ا ك	ثيرأ

ة
ي	ام ين		اير ألب	اردة. كانت سعيدة موأظبة على زيارة أ

ة
وف	ي إح	دى أ

خته		ا بإمكاني		ة أعتقاله		ا أنطلق		ا م		ن فرض	ية أعتق		اي ألرفي		ق أل		ذي ك		انت تش		اطره مق	ر س		كناها وأل		ذي 76من سنة 
ة
ت		دلي ل

نظ												ار من												ذ 
ة
م ل 48غ												اب ع												ن أل

ة
.س												اعة، ول												م تك												ن تع												رف ألج												وأب عم												ا إذأ ك												ان ق												د أعتق												ل أ

م	ن
ة
م	ن ألرف	اق وأ

ة
ن يه	دد أ

ة
ن تت	وجه إل	ى مق	ر س	كناها لفرأغ	ه م	ن ك	ل م	ا يمك		ن أ

ة
لم تضيع سعيدة ك	ثيرأ من ألوقت قبل أ

.ألمنظمة من مناشير، وثائق ومعلومات تفيد ألقمع
:الساعة السادسة مساء: يناير 16يوم 

رخى أللي		ل س	دوله عل	ى
ة
ف	اق من	ذ م	دة ،ف		ا

ا
كمل	ت دورة غروبه		ا ،وغ		ابت ورأء أل

ة
كان ألوقت مساء وكانت ألشمس ق	د أ

ستوديو ألذي تسكنه وألذي يق		ع
ة
مام أل

ة
ألمدينة وخيم ألظلم عليها، وكان مساء باردأ يلفح وجه ألمدينة ، تقف سعيدة أ

ك		انت ألس		اعة ألسادس		ة مس		اء حي		ن وص		لت لمنزله		ا بع		د زي		ارة. بح		ي مدغش		قر بالرب		اط ق		رب ألمحكم		ة ألبتدأئي		ة حالي		ا
ختها خديجة

ة
.ل

ن ك	ل ش	يء ف	ي أل		بيت ق	د أنقل		ب
ة
ن فتحت ألباب وحملقت بعينيها ألوأسعتين في جوأنب غرفتها ح	تى لمح		ت أ

ة
ما أ

س					ا عل					ى عق					ب
ة
س					توديو: رأ

ة
ص					ابت أل

ة
ن عاص					فة ق					د م					رت م					ن هن					اك و أ

ة
غرأض					ها ألمختلف					ة وك					ا

ة
.ملبس					ها، ك	تبه					ا وأ

ص		بحت حقيق		ة
ة
ن أللحظ		ة أل		تي حدس		ت وقوعه		ا ق		د أ

ة
درك		ت بحس		ها أ

ة
.ك		انت س		عيدة س		اهمة ألب		اي ش		اردة أل		ذهن، لق		د أ

ربعة من ألكلب ألمدربة من رجاي ألمجرم أليوسفي ق		دور قات		ل ألش		هيد
ة
ن يرتد بصرها و يتشكل رد فعلها ،كان أ

ة
وقبل أ

عبد أللطيف زروأي قد أنقضوأ عليها أنقضاض ذئب على فريسته، فريسة ثمينة و كنز غالي ل يقدر بثم		ن وأض		عين ألقي		د
ة وللمناض		لة، إل		ى

ة
بمعص		ميها وألعص		ابة ألس		ودأء عل		ى عينيه		ا لتنق		ل، تح		ت وأب		ل م		ن ألس		باب وألنع		وت ألمحق		رة للم		رأ

و" درب م			ولي ألش			ريف"ألمعتق			ل ألس			يئ أل			ذكر 
ة
خ			رى م			ن حياته			ا" أل			درب" أ

ة
 رحل			ة أ

ة
كم			ا يطل			ق علي			ه أختص			ارأ لتب			دأ
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ش		كاي وروح ألمقاوم	ة
ة
ألنضالية في موأجهة جلديه		ا أل		ذين وض		عهم ألنظ	ام ألفاش	ي للتنكي	ل بالمناض	لين وتحطي		م ك	ل أ

ش	هر بال		درب إل	ى ج		انب. ض	د ألنه		ب وألس		تغلي وألض		طهاد أل	تي يمارس		ها عل	ى ألش		عب ألمغرب		ي
ة
قض		ت س	عيدة ثلث		ة أ

مام"رفاقها ورفيقاتها ألذين حصدتهم ألحملة ألثانية ألكبيرة ضد منظمة 
ة
.76أبتدأء من سنة يناير " إلى أل

ة مناض	لة دأخ	ل ألمعتق		ل ألس		ري ألس	يئ
ة
كان نصيب سعيدة كبيرأ من ألتعذيب ألنفس	ي وألجس		دي كمناض	لة وك	امرأ

أل		ذكر، حي		ث ك		ل ألوس		ائل تس		تعمل بل ح		دود م		ن ط		رف زباني		ة ألنظ		ام وكلب		ه ألمس	عورة لتحطي		م ألمعنوي		ات وتكس		ير
ة ع		انت س		عيدة م		ن ألعقلي		ة ألذكوري		ة ألوحش		ية للجلدي		ن ألحاط		ة م		ن. ألرأدة ألثوري		ة ل		دى ألمناض		لين

ة
وباعتباره		ا أم		رأ

م			ام ألقض			اة أل			وجه ألمقن			ع للجلد ف			ي دول			ة ألل ق			انون و
ة
ة وإنس			انيتها ألش			ئ أل			ذي ل			م تنس			اه وه			ي تق			ف أ

ة
كرأم			ة ألم			رأ

م		ام قض		اتها ف		ي ألمحكم		ة أنتص		بت س		عيدة ب		دورها لتح		اكم جلديه		ا ف		ي مدأخل		ة. ألنتهاك		ات ألجس		يمة لحق		وق ألنس		ان
ة
أ

دخلت تاريخ ألنضاي ألسياسي بالبلد عموما وألنض		اي ألنس	ائي خصوص	ا، لق	د ص		رخت ف	ي وج	ه رئي		س ألمحكم	ة أل	ذي
جهزت		ه ألقمعي	ة

ة
ذك	ر ول	و: "كان يطب	ق ب	الحرف توجيه		ات ألنظ	ام وأ

ة
ن أ

ة
خج		ل أ

ة
 ألنع	وت أل	تي أ

ة
س	وأ

ة
لق	د ع	ذبوني، وص		فت با

ص			اب
ة
ة به			ذه ألطريق			ة،و يجعلن			ي أ

ة
وأح			دة منه			ا، ك			م ه			و معي			ب و منح			ط مج			رد ألتفكي			ر بوج			ود رج			اي يع			املون أم			رأ

. .بقشعريرة و يثير أستنكاري وغضبي
ة؟

ة
ناضل لتحسين وضعية ألمرأ

ة
كون مسيسة؟ كيف ل أ

ة
فكيف ل أ

ن يش			اركني حي			اتي
ة
ردت أ

ة
م			ر بحي			اتي.لق			د أخ			ترت ألرج			ل أل			ذي أ

ة
ة؟ يتعل			ق أل

ة
وه			ل ألطلق ممن			وع بالنس			بة لم			رأ

."ألخاصة
ة ألمغربي		ة،

ة
وض		اع ألض	طهاد أل		ذي تتع		رض ل	ه ألم		رأ

ة
علن		ت س		عيدة تندي		دها با

ة
أه		تزت ألمحكم	ة بالتص		فيقات عن		دما أ

س		يادهم
ة
وأمر أ

ة
م	ام قض		اتها ألم	ؤتمرين ب		ا

ة
ة فعل		ت ذل	ك ببلدن	ا وأ

ة
وي أم	رأ

ة
لق		د ك		انت س		عيدة منس		جمة م	ع. وب		ذلك تك		ون أ

ة مناض		لة
ة
خ		ر ألم		اس بش		رفها وكرأمته		ا ك		امرأ

ا
قناعاته		ا ح		تى ألنهاي		ة غي		ر مبالي		ة بمحاول		ة ألجلد وألقاض		ي ذل		ك ألجلد أل

ة ألمغربية
ة
شد ألقتناع بضرورة تحرير ألمرأ

ة
.مقتنعة أ

من درب مولي ألشريف حيث عانت سعيدة كل صنوف ألتحقير و ألح		ط م		ن ألكرأم		ة س		تكون وجهته		ا ألتالي		ة نح		و
.1977يناير3ومن تم ستقدم إلى ألمحكمة ، محكمة ألستئناف بالدأر ألبيضاء وذلك في " عين برجة"سجن 
خر للجلد- 

ث
و الوجه ال

ا
مام المحكمة ا

ا
:ا

س		ئلة و س		عيدة تجي		ب
ة
من ألدول		ة و ألم		س بالس		لطة ألقض		ائية. يط		رح ألقاض		ي أل

ة
ن		ت متهم		ة ب		المس ب		ا

ة
م		ا أس		مك؟ أ

ج			وأءه ف			ي ش			موخ و أع			تزأز ب			النفس ودون رهب		ة م			ن ألقاض			ي أل			وجه... وووو
ة
ن تعي			ش أ

ة
طق			س بلي			د ك			ان لب			د للش			هيدة أ

.ألمقنع للجلد
سئلة ألقاضي 

ة
حم	د أف		زأز، قاض	ي جيء ب	ه ليمث		ل دور(وقفت سعيدة منتصبة ألقامة مرفوعة ألهامة ترد عن أ

ة
وأس		مه أ

مثاله وسيكافئه ألنظام عل	ى دوره ألمخ	زي بجعل		ه عل	ى رأس م	ا يس	مى ب		المجلس
ة
ألقضاء تحت توجيهات أليوسفي قدور وأ

وأثقة بعدألة قضيتها، قضية شعب يعاني من أستغلي وقهر وأضطهاد نظام مستبد قروس		طي،) ألعلمي للجهة ألشرقية
وقفت سعيدة مبتسمة غير مك	ترثة بمحاولت زعزعة قناعاتها ومنعه	ا م	ن ألكلم وأل		تي ك	ان يق	وم به		ا ألقاض	ي، مح	اولت

عصابها وجرها إلى حبل ألدأنة كما شاء لها
ة
جهزة ألستخبارأتية، وألحاضرة بك	ثافة دأخ		ل قاع		ة. يائسة للعب با

ة
كانت أل

جه		زة وض		عت ف		ي ألط		ابق ألس		فلي للبناي		ة أل		تي تحتض		ن محكم		ة ألس		تئناف
ة
ألمحاكم		ة، تت		ابع ألتط		ورأت و ترأقبه		ا ع		بر أ

س ألنظ			ام. بال				دأر ألبيض			اء
ة
مني			ة ألمختلف			ة تحاص			ر ألبناي				ة م			ن ك			ل ألج			وأنب، ورأج خ			بر متابع			ة رأ

ة
جه			زة أل

ة
ك				انت أل
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جهزته
ة
جهزة ألتصنت ألتي وضعتها أ

ة
طوأر ألمحاكمة من خلي أ

ة
كانت ألتوجيه		ات تص		ل تباع		ا إل	ى منص	ة. ألكمبرأدوري ل

ف			زأز ألس			يئ ألص			يت يترجمه			ا ف			ورأ وبش			كل مفض			وح مؤك			دأ بتص			رفاته ألط			ابع ألص			وري
ة
حم			د أ

ة
ألرئس			ة وك			ان ألرئي			س أ

سر ألمعتقلي		ن
ة
مام أستنكار هيئة ألدفاع وغضب ألمناضلين وألمناضلت وعائلت وأ

ة
م		ام ه		ذأ ألوض		ع ك		انت. للمحاكمة أ

ة
أ

خرى يرتس		م ألغض		ب عل		ى
ة
سعيدة وأقفة توزع أبتسامتها على ألحضور ألذي غصت به جنبات قاعة ألمحكمة تارة، وتارة أ

ي		ادي ألجلد أليوس		في ق		دور ألملطخ		ة
ة
محياه		ا وه		ي تت		ذكر ص		ورة ألغ		ائب ألك		بير ع		ن ألمحاكم		ة، ألش		هيد أل		ذي أغت		الته أ

ت		ذكرت س		عيدة. بال		دماء، ك		ان أس		م ألقائ		د ألش		هيد عب		د أللطي		ف زروأي عل	ى ك	ل لس		ان، ك		انت روح		ه تخي		م عل		ى ألمك		ان
غ		اني ألثوري		ة أل		تي ك		انت تردده		ا جماعي		ا م		ع رفيقاته		ا ورفاقه		ا وه		ي تع		بر ش		وأرع ألبيض		اء عل		ى مت		ن ألس		طافيتات

ة
تل		ك أل

غني			ة( ألبوليس			ية 
ة
س			لحة ونص			نع خ			بز: " تق			وي أل

ة
نري			د للجمي			ع، ألش			غل، ألخ			بز، ألف			رح، ألحري			ة، سنكس			ر ف			ولذ أل

غاني ألثورية ألفرنسية...."ألجوعى ألضروري
ة
طوأر ذلك ألض	رأب ع		ن ألطع	ام أل	ذي خاض	ته)من أل

ة
، وعادت إلى ذأكرتها أ

و إطلق ألس		رأح"مع رفاقها تح		ت ش	عار 
ة
وأل	ذي أن	تزع ب	ه ألح	ق ف	ي ألمحاكم	ة وجعل		ت ألنظ	ام يقب	ل ب	ه بع	د" ألمحاكم	ة أ

حزأب ألصلحية
ة
عوأنه وأنتهازي		ي أل

ة
...فشل محاولت أللتفاف وألتمطيط وألبتزأز ألتي سخر لها خدأمه وأ

م		ام منص		ة ألته		ام ويبادلنه		ا
ة
كانت رفيقتيها في ألنضاي فاطمة عكاشة وربيعة ألفتوح يرأقبن باهتمام وقوف سعيدة أ

ألمناضلة أليطالية ألصلبة ألتي رفضت ألكلم ف		ي أل		درب(أعتقلت سعيدة وفاطمة وربيعة وبييرأ دي ماجيو . (ألبتسامة
في تحد قوي للجلد أليوس	في ق	دور وزب		انيته، مجس	دة ب	ذلك تقالي	د ألحرك	ة ألمناهض	ة للفاش	ية ف	ي إيطالي	ا و أل	تي ك		انت

م					ام"ض					من نف					س ألحمل					ة ألقمعي					ة أل					تي تعرض					ت له					ا منظم					ة ...) إح					دى مقاوماته					ا
ة
.76أبت					دأء م					ن ين					اير" إل					ى أل

بإص		رأر ألمناض		لت ألش		يوعيات ألماركس		يات أللينيني		ات وبق		وة إرأدته		ا أن		تزعت س		عيدة ألح		ق ف		ي ألكلم		ة ، مدأفع		ة ع		ن
م	ام"أنتمائها إلى منظمة 

ة
ج	وأء ألتهدي	دأت" إل	ى أل

ة
رأدوأ محاكمته	ا، محاكم	ة ألنظ	ام وجلدي	ه وذل	ك رغ		م أ

ة
ومتحدي	ة م		ن أ

بمحاكم		ة عس		كرية وألحك		م بالع		دأم أل		تي ك		ان يل		وح به		ا ممث		ل ألنياب		ة ألعام		ة وغض		ب رئي		س ألمحكم		ة أل		ذي ك		ان فاق		دأ
ح	د ألمح	امين وأقف	ا موجه	ا ل	ه بق	وة

ة
ط	وأر ألمحاكم	ة، مم	ا فج	ر رد فع	ل ق	وي لهيئ	ة أل	دفاع فانتص	ب أ

ة
غل		ب أ

ة
لص	وأبه ف	ي أ

:وعناد تحت تصفيقات ألحضور
م					ام ألجمي				ع" ألقاض					ي ل يحك					م وه				و غض				بان"

ة
.مم					ا زأد ف				ي حن					ق ألرئي					س عل				ى هيئ				ة أل				دفاع، فانفض					ح دوره أ

قامه			ا ألنظ			ام لمناض			لي ألحرك			ة ألماركس			ية قأللينيني			ة ألمغربي			ة لحظ			ات م			ثيرة
ة
ط			وأر ألمحاكم			ة ألص			ورية أل			تي أ

ة
عرف			ت أ

ناش			يد وألش			عارأت ألثوري			ة، وأض			طر ألقاض			ي ألفاش			ي إل			ى أله			روب م			ن ألقاع			ة أل			تي ك			انت ت			دوي بعب			ارأت
ة
تخللته			ا أل

س		ياده ألق		ابعين ف		ي مك		ان م		ا يمل		ون.فاشيس		ت، فاشيس		ت، فاشيس		ت
ة
ف		زأز بع		د أستش		ارة أ

ة
حم		د أ

ة
وبع		د لحظ		ات يع		ود أ

ن يفعل، ليصدر قرأره بمنع 
ة
من ألحضور ألجماعي إلى قاعة ألمحاكمة، مما ساهم ف		ي أن		دلع" ألمتهمين"عليه ما يجب أ

ولي			ة لل			دفاع و
ة
يوم			ا حي			ث ك			ان يحض			ر 19ودأم ألض			رأب ".ألمتهمي			ن"إض			رأب ع			ن ألطع			ام ض			د ألمس			اس ب			الحقوق أل

.ألمتهمون إلى قاعة ألمحكمة وأحدأ وأحدأ وهم وهن في حالة إضرأب عن ألطعام
هكذأ وم	ن قل	ب ألحص		ار، ورغ		م ألتهدي	د ورغ		م مح	اولت إس	كات ص	وتها، تكلم		ت س	عيدة ول	م ت	ترأجع مدأفع	ة ع		ن
ة ألمغربي		ة

ة
موأقف منظمتها، مطالبة بحل ديمقرأطي لقضية ألصحرأء، ومنددة بظروف ألضطهاد ألذي تع		اني منه		ا ألم	رأ

ة وأل		تي
ة
س		اليب ألذكوري		ة ألوحش		ية ألحاط		ة م		ن كرأم		ة ألم		رأ

ة
ومدأفع		ة ع		ن حريته		ا ف		ي أختي		ار ش		ريك حياته		ا ومس		تنكرة أل

.مورست في حقها من طرف كلب أليوسفي قدور ألمسعورة
ك		انت س		عيدة تبتس		م، ك		انت عيونه		ا ألوأس		عة ألجميل		ة تحل		ق ف		ي ألبعي		د، ك		انت ش		همة مع		تزة بانتمائه		ا ألش		يوعي،
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تها وشجاعتها
ة
.حين دوت ألقاعة بالتصفيقات في تحية حماسية لجرأ

ظهرت للع		الم طبيع		ة نظ		ام ل وطن		ي، ل ديمقرأط		ي ول
ة
يام وأنسدي ألستار عن تلك ألمحاكمة ألصورية ألتي أ

ة
مرت أل

.شعبي
، وف		ي إح		دى أللي		الي ألب		اردة وتح		ت جن		ح ألظلم1977ين		اير ألع		ام  3م		رت عل		ى ألمحاكم		ة ش		هرأن من		ذ أنطلقه		ا ف		ي 

.نقلت سعيدة ورفاقها إلى قاعة ألمحكمة ليصدر في حقها حكم بخمس سنوأت إضافة إلى سنتين بحجة ألساءة للقضاء
حك		ام قاس	ية ف		ي ح		ق مناض	لي ألحمل		م

ة
حك		ام بالمؤب			د،عشرين حكم		ا:مئت ألس	نوأت م		ن ألس		جن(صدرت أ

ة
خم		س أ

ربعين حكما بعشر سنوأت 45بثلثين سنة،
ة
ك	ثرمن أ

ة
).حكما بعشرين سنة وأ

فق حين أحتل ألمعتقلون جنبات ألمحكمة وص		عدوأ ف		وق ط		اولت ألجل		وس
ة
ولى ترتسم في أل

ة
شعة ألفجر أل

ة
كانت أ

:مرددين جماعيا نشيدهم ألثوري 
تي ولن نخلف ألموعدألنا يارفاق لقاء غدأ

ة
سنا

و درب ألنضاي يمد أليدأفهاذي ألجماهير في صفنا
سنشعلها ثورة في ألتلييسنشعلها ثورة في ألجبا
نشيدأ يجدد روح ألنصايو في كل شبر سنبعثها

فليس يهدم عزم ألشعوبفل ألسجن يوقفنا وألخطوب
ذنت بالغروبطغاة ألنظام مضى عهدهم

ا
و شمسهم قد أ

ك		انت أللحظ	ة م	ؤثرة وثوري		ة بامتي		از تخترقه		ا زغاري		د ألنس	اء ووق	وف ك	ل ألحاض		رين ف	ي قاع	ة ألمحكم	ة ف	ي تح	د حماس	ي
حكام ألجائرة ولمن حبكوها

ة
.ألنظام ألكمبرأدوري وزبانيته: لل

خ			رى ع			ن وج			ه نظ			ام دم		وي ح			وي ألبلد إل			ى س			جن ك		بير، غي		ر مك	ترث ب			القوأنين ألدولي			ة
ة
لق			د س			قط ألقن		اع م			رة أ

شكاي ألمقاومة لسياس		ات ألنه		ب و ألس		تغلي و ألس		تبدأد و
ة
نه سيقضي على كل أ

ة
ألنسانية وألحقوقية، معتقدأ بذلك أ

.ألضطهاد ألتي يمارسها 
حكام- 

ا
:بعد صدور ال

بينما ع		اد ب		اقي ألمعتقلي		ن إل		ى س		جن) سجن مدني بالدأر ألبيضاء"(عين برجة"نقلت سعيدة مع رفيقاتها إلى سجن 
خ		ر لق		اء له		ا م	ع رفاقه		ا،). س		جن م	دني بالبيض		اء" (غ		بيل"

ا
نه		ا عاش		ت أ

ة
قفل		ت ب	اب زنزأنته		ا ل		م تك		ن س	عيدة تعل		م أ

ة
حي		ن أ

خ		ر رأب		ط له		ا بالحي		اة و بالع		الم عن		دما
ا
خي		رة وس		تكون أ

ة
وأن، فس		عيدة، س		تخوض معرك	ته		ا أل

ة
ك		انت لحظ		ة ودأع قب		ل أل

.ستدخل في إضرأب طويل عن ألطعام ستسقط خلله شهيدة لتلتحق بموأكب ألشهدأء
خيرة- 

ا
:معركة سعيدة لمنبهي ال

حك				ام م				ن س				جن 
ة
إل				ى ألس				جن ألمرك				زي" غبيل				ة"ك				ان ألمعتقل				ون ألسياس				يون أل				ذين ت				م نقله				م بع				د ص				دور أل

وي ص		يف له			م
ة
ك		بر س		جون إفريقي			ا، يقض		ون أ

ة
ح		د أ

ة
ب			القنيطرة ،أل		ذي بنت			ه ألس		لطات ألس			تعمارية ف		ي ألمغ		رب ،وه		و أ

كمله لمناض		لي ألش		عب ألمغرب	ي ض	د ألس	تعمار بش	كليه ألق		ديم وألجدي			د،سجن، تظه	ر
ة
هناك، سجن يلخ		ص تاريخ		ا ب		ا

حيائه
ة
ك	ثر من حي من أ

ة
نها لن تحتل أ

ة
خرى صغيرة جدأ لحد أ

ة
مامه ألسجون أل

ة
حيائه		ا ومعامله		ا. أ

ة
مدينة أعتقاي صغيرة با

ن معتقلي	ه م		ن 
ة
ألح		ق"ومطبعته		ا ،مدين	ة خ		ارج ألزم		ن حي		ث يم	ر أل	وقت بطيئ وحي		ث حس	اب ألزم	ن مختل		ف إل	ى ح	د أ
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مام كل دأخ		ل جدي	د" ألعام
ة
(ألص		يف وألص		يف تمني	ام " أخترعوأ طريقة لحساب ألزمن فريدة من نوعها فكانوأ يرددون أ

يام 8
ة
ق	دأمه هن	اك)يوما 15( وألصيف خمسطاش أليوم ) أ

ة
ن تتوط		د أ

ة
، ك	ان يظه	ر ذل	ك غريب		ا لك	ل ق	ادم جدي	د لك	ن م	ا أ

حك		ام ألقاس		ية م		ن حك		م ألع		دأم وألمؤب		د: ح		تى ي		درك كن		ه تل		ك ألعب		ارة
ة
فالس		جن بش		كل ع		ام يض		م بي		ن جنب		اته ذوي أل

حكام ألمحدودة من عشر إلى ثلثين سنة
ة
.وأل

ط		وأر محاكم		ة
ة
وص		ل ألمعتقل		ون ألسياس		يون ألماركس		يون أللينيني		ون إل		ى ألس		جن ألمرك		زي بمدين		ة ألقنيط		رة، بع		د أ

ألفرق	ة(ألس	يمي ) ش	احنات" ( كاميون	ات"وقد تم نقلهم إل	ى هن	اك ف	ي .		 1977صورية في أليوم ألسابع من مارس من عام 
.مغطاة، تحت حرأسة مشددة وبمرأقبة من ألطائرأت ألمروحية) ألمتحركة للتدخل

خيرة للشهيدة 1977صيف - 
ا
لى المعركة ال .والطريق ام

م		ور تظه		ر دأخ		ل ح		ي  1977ف		ي ص		يف 
ة
"ك		انت أل

ة
بالس		جن 77حي		ث يقي		م معتقل		وأ محاكم	ة ألبيض		اء "( ب"وح		ي " أ

س 24(عادية من ألخارج ،إل من بعض ألمناوشاتمع ألدأرة وبعض ألضرأبات عن ألطعام ألقصيرة ) ألمركزي بالقنيطرة
و 

ة
س		ر وع		ائلت ألمعتقلي		ن ض		د تص		رفات ألدأرة) س 48أ

ة
و أحتجاج		ات أ

ة
ك		ان ألمعتقل		ون منك		بين عل		ى تهي		ئ معرك	ته		م. أ

ج		ل أن		تزأع حق		وقهم كمعتقلي		ن سياس		يين
ة
وض	اع أل		تي ك	انوأ يعيش		ونها وم		ن أ

ة
ك	ان ألتهي		يء يت		م ف	ي كام		ل. ألك		برى ض	د أل

.كان ألهدوء ألذي يسبق ألعاصفة.ألك	تمان لمعركة ستكون كبرى
رغم ألعزلة عن رفاقها كانت سعيدة تتابع عن ك	ثب كل ما يجري، وتساهم ه	ي ورفيقاته		ا ف	ي ألنق		اش ألج		اري دأخ		ل

م		ام"منظم		ة 
ة
ك		انت س		عيدة متحمس		ة للض		رأب وك		انت تش		رف عل		ى ألتنس		يق م		ع. وبي		ن ألمعتقلي		ن ألسياس		يين" إل		ى أل

منية بالغة ألصعوبة وألتعقيد
ة
كان لزم		ا ألحف		اظ عل	ى س	رية ألض		رأب كم	ا ك	ان ت		اريخه ق	د وض	ع تح		ت. رفاقها في ظروف أ

.سرية تامة
ك	ت		وبر 

ة
وأخ		ر أ

ة
نون		بر ك	تاري		خ لنطلق ألمعرك		ة ألبطولي		ة أل		تي 8و بدأي		ة نون		بر م		ن نف		س ألس		نة، ح		دد ي		وم  77ف		ي أ

م		ام"بالنس		بة لمنظم		ة .يوم		ا 45خاض		ها ألمعتقل		ون ألسياس		يون بالس		جن ألمرك		زي، وأل		تي دأم		ت 
ة
وقيادته		ا ك		انت" إل		ى أل

".ألشهيد عبد أللطيف زروأي" كلمة ألسر و رمز ألمعركة يحملن أسم
حد ألرفاق رسالة إلى رئيس حرأس حي  8في ألسجن ألمركزي ، و في صبيحة يوم 

ة
"نونبر يسلم أ

ة
بالسجن ألمركزي" أ

ليس		لمها ب		دوره إل	ى م	دير ألس		جن أل		ذي تقض		ي ألج		رأءأت ألدأري		ة بإرس		الها ب		دوره وتح		ت إش		رأفه إل		ى ألم		دير ألع		ام لدأرة
وما إن قرئت ألرسالة حتى دبت حركة غير عادي		ة دأخ		ل إدأرة ألس		جن ألمرك		زي، لق		د. ألسجون بالرباط وإلى وزير ألعدي

.كانت ألمفاجئة كاملة
س		عيدة لمنبه		ي، فاطم		ة" (عي		ن برج		ة"ف		ي نف		س أللحظ		ة وف		ي نف		س ألت		وقيت تعل		ن ألمعتقلت ألسياس		يات بس		جن 

برأهام ألسرفاتي دخولهم ألمعركة إلى ج		انب رف		اقهم بالس		جن) عكاشة و ربيعة ألفتوح
ة
وألمعتقل ألسياسي بسجن غبيل أ

وضاع ألمادي		ة وألص		حية للمعتقلي		ن، م		ن تغذي		ة، وعلج، وزي		ارة مباش		رة،(كانت ألمطالب وأضحة .ألمركزي
ة
تحسين أل

وغبيل		ة و" عي		ن برج		ة"وفس		حة وحي			ازة ألم		ذياع وألجرأئ		د وألك	ت		ب ومتابع		ة ألتعلي		م، وف		ك ألعزل		ة ع			ن ألرف		اق بس		جن 
...).إلحاقهم برفاقهم

 البطولية77نونبر  8لقد انطلقت معركة 
حزأب	ه ألسياس	ية، أل	تي فض		لت 45دأمت ألمعركة 

ة
يوما من ألعناد وألصرأر وألموأجهة وألتصدي لمناورأت ألنظ	ام وأ

ي ألع		ام أل		ديمقرأطي وألحق		وقي أل		دولي، ليش		كل
ة
ألص		مت قب		ل أللج		وء إل		ى ألمن		اورة تح		ت ض		غط تض		امن وتع		اطف أل		رأ
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ن		ذأك ألمعط		ي بوعبي	د
ا
س	ها ألتح		ادي فت		ح.(ألنظ		ام لجن	ة مفاوض		ات تح		ت إش		رأف وزي		ر ألع		دي أ

ة
أللجن	ة ألبرلماني	ة ك	ان يرأ

).ا وألعلو
خيرة إلى جانب رفاقها ورفيقاتها بص	مود وعزيم		ة ل تلي		ن

ة
وض	اع ألص		حية. كانت سعيدة تخوض معرك	تها أل

ة
ت أل

ة
وب		دأ

حزأب		ه، وك		انت حرك	ة ألع		ائلت
ة
للمعتقلين ألسياس	يين تس	وء يوم	ا بع	د ي	وم نتيج		ة ألهم	اي وأللمب	الة وص	مت ألنظ	ام وأ

خ				وأت ألمعتقلي				ن وألمعتقلت تخ				وض نض				التها ألمس				تميتة ض				د ألص				مت(أل				تي تقوده				ا ألنس				اء 
ة
مه				ات وزوج				ات وأ

ة
أ

تق			وي عنه			ن خديج			ة ألمنبه			ي ف			ي ك	تابه			ا). وأللمب			الة وض			د جريم			ة ألنظ			ام وض			د روح ألنتق			ام ألطبق			ي لدول			ة متعفن			ة
غل			بيتهن تقريب			ا، ألخ			روج م			ن بي			وتهن،" "منتقي			ات م			ن ك	ت			اب ألض			طهاد"

ة
ه			ؤلء ألنس			اء ألل			وأتي ل			م يس			بق له			ن ف			ي أ

بن		ائهن
ة
ج		ل قض	ية أ

ة
ك		انت أللحظ		ة مثالي	ة بالنس	بة له		ن للتح		رر م		ن ألس		لطة"، "سيتحولن إلى مناضلت مكافحات م		ن أ

و تل	ك م	ن: ألزوجية وتعلم تجرب		ة جدي	دة
ة
ن يس		تفيد ذأك أ

ة
ج	ل أ

ة
خ	ت ألمعتق	ل، تعل	م ألنض		اي م		ن أ

ة
م، زوج		ة، أ

ة
تجرب	ة أ

و ببس			اطة إطلق س			رأحهم 
ة
حس			ن ظ			روف ألعتق			اي أ

ة
و لتحدي			د تاري			خ مح			اكمتهم ) ن(أ

ة
ل			ولهن ول			ول إص			رأرهن)". ن(أ

.وصمودهن لسقط ألعشرأت من ألشهدأء
م		ن ت		دأعيات و مض		اعفات ألض	رأب ألطوي		ل ع		ن ألطع		ام س		يتم نق		ل س		عيدة ورفيقتيه		ا فاطم	ة وربيع		ة إل		ى مستش	فى
ن س			اءت حالته			ا ألص			حية وق			د وض			عت ألرفيق			ات ألثلث ف			ي غرف			ة ص			غيرة ذأت ناف			ذة

ة
أب			ن رش			د بال			دأر ألبيض			اء بع			د أ

.صغيرة
)كوم	ا(يوما من بدأية ألضرأب، نقلت سعيدة إل	ى غرف	ة ك	بيرة وه	ي ف	ي حال	ة غيبوب	ة  33دجنبر و بعد  10و في يوم 

رض تح			ت مرأقب			ة 
ة
مني			ة"حي			ث ظل			ت ملق			اة عل			ى أل

ة
و لي			س طبي			ة، فك			ان رج			اي ألس			يمي يرأقب			ون نبض			اتها ويحمل			ون"أ

رض أبتلعته		م 
ة
ن أل

ة
طب	اء فك	ا

ة
م	ا أل

ة
دوأتهم ألطبية رشاشات س	ودأء مس		تعدة للطلق، أ

ة
ب		وقرأط نف		ع ول ض	وء"أ

ة
فل قس	م أ

خيرة فاقدة للوعي بل تحتضر وم		ن". ألبذلة ألبيضاء سطع ول تدخل ألهيئة ألطبية وقع
ة
كانت سعيدة تعيش لحظاتها أل

ختيه		ا خديج		ة و ألباهي		ة يقبلنه		ا وتحثانه		ا عل		ى ألمقاوم		ة وألبق		اء 
ة
"عيش		ي حبيب		تي ق		اومي، س		عيدة نحب		ك ك	ثيرأ"حوله		ا أ

رض ، إنه		ا كلم	ات ودأع
ة
ط		رأف حي		ث ك		انت س	عيدة ملق	اة عل	ى أل

ة
كانت ألكلمات م	ؤثرة وقوي		ة ت		رن وس		ط قاع		ة ممت		دة أل

خيرة
ة
نها أل

ة
حد كان يعلم أ

ة
خيرة ول أ

ة
.أ

يضا غائبا
ة
خيرة؟ سيبقى ألسؤأي دأئما و سيظل ألجوأب أ

ة
.فهل سمعت سعيدة تلك ألكلمات أل

و ك		انت ألس		اعة ألخامس		ة ص		باحا، توق		ف قل		ب س		عيدة ع		ن ألخفق		ان وس		ط إهم		اي ط		بي1977دجن		بر  11و ف		ي ي		وم 
ش		ياء لس		عيدة.إجرأم		ي م		ن ألنظ		ام

ة
م فخيت		ه ألهيلل		ي تص		ل عل		ى عج			ل إل		ى مستش		فى أب			ن رش			د وه		ي تحم		ل معه		ا أ

ة
،أل

خبرتها أبنتيه		ا بم	وت س		عيدة
ة
ن أ

ة
م ألعمي	ق. فتصاب بالصدمة ما أ

ة
ل		م وح		زن أل

ة
ك		انت كلماته		ا وه	ي تس	مع ألخ		بر تن		م ع		ن أ

".كنت عارفها، عارفها، قلبي علمني، هدأكشي علش جيت ليوم: "بعد موت حبيبتها سعيدة
بطال الشهداء:1977دجنبر  12يوم 

ا
.سعيدة لمنبهي تدخل مدينة مراكش دخول ال

ف		ي ه		ذأ ألي		وم ت		دخل س		عيدة مدين		ة مرأك		ش، بع		د س		نوأت م		ن ألغي		اب دخ		وي ألش		هدأء ،كمناض		لة ثوري		ة ماركس		ية
ة ألمغربية

ة
.لينينية ورمزأ لنضاي ألمرأ

لم		ه عل		ى فق		دأن ص		غيرته ألجميل		ة، ك		ان أل		بيت غاص		ا
ة
س		رة ي		دأري حزن		ه وأ

ة
ب ف		ي أنتظاره		ا عن		د ب		اب بي		ت أل

ة
ك		ان أل

حض		ر مح		امو حق		وق ألنس		ان وألعدي		د م		ن ألمناض		لين. بع		ائلت ألمعتقلي		ن ألسياس		يين أل		ذين ج		اؤوأ م		ن ك		ل ألجه		ات
بوي جميل	ة ح	تى ف	ي موته	ا. وألموأطنين

ة
بيض وسط منزلها أل

ة
وأنطل		ق ألم	وكب. كانت سعيدة وهي في ك	فنها ألحريري أل
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ألجن			ائزي نح			و مق			برة ألش			هدأء بب			اب دكال			ة، ك			ان ألحض			ور لفت			ا وحاش					دأ،كانت ألجن			ازة مهيب			ة تلي			ق بمناض			لة ك			بيرة
ج		ل قض			ايا ش			عبها

ة
طلق			ت حن			اجر ألم		ودعين وألمودع			ات. أستش			هدت م		ن أ

ة
خي			ر أ

ة
س		عيدة: "وف		ي طريقه			ا إل			ى مثوأه		ا أل

.وتلقفتها ألحشود فكانت لحظة ودأع مؤثرة لرمز ألنضاي ألنسائي ألمغربي" ألشهيدة، في ألتاريخ خالدة
بن		ائكم: "ف		ي إح		دى رس		ائلها م		ن ألس		جن ك	تب		ت س		عيدة تق		وي

ة
ل		م، وتكلم		وأ عن		ي ل

ة
س		نة 34وبع		د ". أذكرون		ي ب		دون أ

جياي ألمناضلين وألمناضلت تردد أسمها ف	ي ك	ل موأق	ع ألنض	اي، ول زأل		ت ألمناض	لت تغن	ي
ة
على أستشهادها لزألت أ

...لها في كل حفل ومناسبة ومسيرة وحركة نضالية، سعيدة أسم على كل لسان
لى كل الشهداء- لى شهيدة وام من شهيد ام

:قبل أستشهاده بسنتين ك	تب ألشهيد زروأي يقوي في قصيدة له
س		قط ف		ي ألس		احة"

ة
ن		ذأ أ

ة
حم		ل وردة حم		رأء::ه		ا أ

ة
زح		ف ف		وق ألقتل		ى::تن		زف دم		ا....أ

ة
ن		ذأ عري		ان أ

ة
طرأف		ي::هاأ

ة
ل		م أ

ة
ك		ي...وأ

مسك بالرأية ألممزقة
ة
نفخ بدمي في رماد ألشرأرة ألمحترقة::أ

ة
دفع ألضريبة::وأ

ة
نذأ أ

ة
."فلتباركي موتي يا حبيبة::هاأ

بيات ،ولكنها ككل رفاقها ورفيقاتها ستخلد أسمه في ك	تاباتها، فم		ن يك		رم ألش	هيد
ة
ت سعيدة هاته أل

ة
ل ندري هل قرأ

وفت بوعدها
ة
ن تموت ماركسية لينينية فا

ة
قسمت أ

ة
.يتبع خطاه ،لقد أ

على خطى الشهيد عبد اللطيف زروال- 
:تقوي سعيدة في إحدى نصوصها ألشعرية

جياي ألقادمة
ة
:فتحية إلى روح سعيدة ألخالدة وسنردد دأئما ومن بعدنا أل

.و من يكرم ألشهيد يتبع خطاه حتى ألنصر" سعيدة ألشهيدة ،في ألتاريخ خالدة"
2013 غشت 10

www.30aout.info                                                                                                         52


