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ــرون  ــل ماك ــي إميانوي ــس الفرن ــدم الرئي ق

خطــة املعاشــات التقاعديــة لرفــع ســن 

التقاعــد ملعظــم العــال يف فرنســا مــن 62 

ســنة اىل 64 ســنة بحلــول 2030 وزيــادة 

ســنوات االشــراكات املطلوبــة للحصــول عىل 

ــنة. وكان  ــل اىل 43 س ــدي كام ــاش تقاع مع

ماكــرون قــد تقــدم بهــذه الخطــة يف 2019، ولكــن وبــاء كوفيــد-19 اجــره 

عــىل تأجيــل الخطــة. يجــدر اإلشــارة بــان الحكومــات الفرنســية قــد حاولــت 

مــرارا تقويــض نظــام معاشــات التقاعــد منــذ التســعينيات من القــرن املايض.

 

رغــم كل الضجيــج، اال ان الحجــج التــي تقدمهــا حكومــة ماكــرون والطبقــة 

الرجوازيــة التــي متثلهــا، تســتند عــىل أســس محــددة وهــي ان هــذه الخطة 

ــتقبل  ــه يف املس ــاظ علي ــي والحف ــد الفرن ــام التقاع ــاذ نظ ــة إلنق رضوري

ــي  ــد الفرن ــام التقاع ــا ان نظ ــكان. عل ــيخوخة الس ــادة ش ــة زي يف مواجه

يتكــون مــن مجموعــة مــن األنظمــة التــي تســتند عــىل صــب العــال نســبة 

ــن  ــتثاره م ــم اس ــر يت ــاب توف ــبه حس ــا يش ــب يف م ــن كل رات ــة م معين

اجــل كســب الربــح عــىل املبلــغ األصــي. تســتخدم مســاهات العــال لــكل 

عــام لتمويــل معاشــات تقاعــد لذلــك العــام. عــىل الرغــم مــن ان حســابات 

نظــام التقاعــد متوازنــة يف الوقــت الحــايل ومــن املتوقــع أن تظــل مدفوعــات 

املعاشــات التقاعديــة مســتقرة كنســبة مئويــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل، 

اال انــه مــن املتوقــع أن يشــهد نظــام التقاعــد عجــز يف املســتقبل، مــا يعني 

ــون  ــوا يعمل ــن ال يزال ــال الذي ــاهمة الع ــن مس ــر م ــي توف ــوال الت ان األم

ســتكون اقــل مــن األمــوال التــي ســتدفع اىل العــال املتقاعديــن. لــذا فــان 

ــن اجــل  ــكان اخــر م ــن م ــوال م ــر األم ــة ســتكون مجــرة عــىل توف الدول

ســد الفــارق. وتقــول حكومــة ماكــرون، ان رفــع ســن التقاعــد رضوري نظــرا 

للزيــادة املطــردة يف متوســط العمــر املتوقــع. ويتحدثــون بشــكل مكثف عن 

العدالــة بــن األجيــال أي ان مســاهمة الجيــل الحــايل يجــب ان ال تــرك عجز 

مــا يشــكل ديــن عــىل االجيــال القادمــة. لكــن هــذه الحجــج هــي ســطحية 

ــة. ــة الحاكم ــح الطبق ــس مصال ــي تعك ــكلة وه ــكلة ومش ــة مش ــا مئ وفيه

  من املتوقع أن يظل عجز نظام املعاشات التقاعدية يف فرنسا تحت السيطرة 

نســبيًا خــال الســنوات القادمــة حتــى مــن دون اجــراء أي تغر عــىل النظام.

 فالعجــز املتوقــع يف ميزانيــة نظــام التقاعــد تتحــدث عنــه الطبقــة الحاكمــة 

منــذ 1991 ومل يحــدث لحــد االن وان حــدث فســوف يكــون عجــز بســيط 

ــار دوالر  ــايل 381 ملي ــن اج ــا م ــار دوالر يف 2027 مث ــاوز 12 ملي ال يتج

مــن املعاشــات التقاعديــة املدفوعــة. وميكــن ان يســد العجــز بطــرق أخــرى 

قضية المرأة من زاوية التقاليد المختلفة
الجزء الثاني واألخير

 ريبوار احمد
الصفحة الثالثة

ــي  ــة كأس خليج  بطول

25 يف مدينــة البــرة 

التــي  العراقيــة، 

ــام  اســتحالت خــال أي

ومــدة  االســتعداد 

ــرق،  ــن الف ــة ب املنافس

شــعبي  كرنفــال  إىل 

ــع  ــي ســحرت زوارهــا مــن جمي ــة الت هــذه املدين

الجنســيات والعراقيــن، بســخاء أهلهــا وحســن 

التــي  العارمــة  الفرحــة  والســيا  االســتقبال، 

اجتاحــت املــدن بعــد فــوز املنتخــب العراقــي 

البطولــة. هــذه  بلقــب 

ــي  مشــاعر الفــرح الغامــر، ومظاهــر االحتفــال الت

امتــدت ليومــن متتالــن يف املــدن وبغــداد، ونقلتها 

والدوليــة،  املحليــة  املختلفــة  االعــام  وســائل 

ــت  ــي وثّق ــع التواصــل االجتاع ــن مواق ــض م وفي

ــا، وردود  ــا بعده ــة وم ــدة املنافس ــل م كل تفاصي

جعلــت  التــي  اإليجابيــة  الجاهريــة  االفعــال 

مــن هــذه املناســبة مبثابــة عيــد كانــت الجاهــر 

ــاعر  ــان ملش ــق العن ــره، لتطل ــه وتنتظ ــف إلي تتله

الفــرح الجاعــي بعــد ســنن طويلــة مــن املعانــاة 

ــات. والنكب

قطعــت االحتفــاالت الجاهريــة هــذه فجــأة أنباء 

ــي  ــاالة، وه ــدر والامب ــم بالك ــارة، أصابته ــر س غ

ــب وكادره اإلداري  ــدر للمنتخ ــدى الص ــوة مقت دع

والتدريبــي ومحافــظ البــرة، للحنانــة يف النجــف 

ــوز  ــم بالف ــاره، لتهنئته ــتقره وإدارة تي ــث مس حي

ومنحهــم الهدايــا. واملعــروف عــن مقتــدى مل يكــن 

يوميــا مــن متابعــي كــرة القــدم أو مــن مشــجعيها، 

بــل يُنســب لــه تعليــق يســتخف مــن هــذه اللعبــة 

ــه  ــال ترحيب ــن خ ــر م ــيها. يظه ــتهن مبارس ويس

ــض  ــو وبع ــبة، ه ــة املناس ــة بداي ــرق الخليجي بالف

تشــديدهم  الصــدري،  التيــار  مســؤويل  كبــار 

ــة  ــريب(، نكاي ــج الع ــارة )الخلي ــىل عب ــل ع املتواص

ــن  ــاً م ــتعلوا غضب ــن اش ــن الذي ــه اإليراني بخصوم

ــن  إطــاق هــذه التســمية، وحســب زعــم األخري

ــد«.  ــاريس إىل األب ــاريس وســيبقى ف ــج ف إن » الخلي

هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى اســتغل الصــدر 

ــاره  ــه هــو وتي ــة لفقدان املناســبة كفرصــة تعويضي

انتفاضــة  بعــد  والســيا  الشــعبي،  التعاطــف 

ترشيــن، وللظهــور مبظهــر املشــارك يف األفــراح 

ــن  ــاءت م ــة ج ــن النتيج ــعبية، ولك ــة والش الوطني

ــى حــد. ــال إىل أق ــة لآلم ــة مخيب ــة املقابل الجه

تعكــر مــزاج الجاهــر... ومــن النــاس مــن حّمــل 

الفريــق وكادره مســؤولية الذهــاب إىل مقتــدى 

ــأل  ــاحاتهم«، ويس ــارق س ــن وح ــل الترشيني » قات

ــة  ــو املنتخــب لتعزي ــاذا مل يذهــب العب آخــرون مل

ــوق  ــن س ــة ب ــادث الحافل ــجعن، يف ح ذوي املش

ــع  ــاة أرب ــن وف ــفر ع ــذي اس ــرة ال ــيوخ والب الش

ــوا  ــاب، ليهرع ــن مص ــن عرشي ــر م ــجعن وأك مش

تلبيــة لدعــوة الصــدر. يف الوقــت الــذي يرفــع 

مشــجعو الكــرة صــورة كبــرة »لعمــر الســعدون« 

ــن داخــل امللعــب  ــا ترشي ــرز ضحاي ــن اب واحــد م

مــع  وينظّمــوا  الجاهــر  مشــاعر  ويدعمــوا 

ــراين  ــب اإلي ــل املنتخ ــا فع ــم ك ــن مبطالبه املاي

ــد  ــض تردي ــا رف ــر عندم ــامل يف قط ــال كأس الع خ

النشــيد الوطنــي  دعــاً للتظاهــرات ضــد النظــام 

ــم ال  ــذر كونه ــم الع ــن منحه ــم م ــراين. ومنه اإلي

ميلكــون قــدرة لرفــض مثــل هــذه الدعــوة أو لكــون 

وعيهــم الســيايس بســيط، أو لجنــي الفوائــد املاليــة 

ــي  ــم واقع ــه له ــد املوج ــذا النق ــا. وكل ه والهداي

وصحيــح، اســتغلهم السياســيون كســاحة لنزاعاتهم 

السياســية ورسقــة مــا غمــر اآلخريــن مــن ابتهــاج 

ــق. ــه ح دون وج

مل تفــْت الفرصــة جاعــة اإلطاريــن كذلــك، رهــط 

إيــران وغرمــاء الصــدر السياســين. فقــد قامــوا 

أيضــا بدعــوة املنتخــب وإدارتــه ومحافــظ البــرة، 

ــام  ــم أم ــا إليه ــم الهداي ــوز وتقدي ــال بالف لاحتف

شاشــات الفضائيــات ورفــع صــورة أبــو مهــدي 

املهنــدس، الــذي ســقط رصيعــا مع قاســم ســلياين 

قائــد فيلــق القــدس اإليــراين قبــل عامــن بصــاروخ 

أمريــي، أرادوا هــم أيضــا إرســال رســالة تعــر عــن 

وجهــة نظرهــم ووجهــة نظــر إيــران مبــا حصــل يف 

ــق  ــو الفري ــذا ه ــا ه ــالة مفاده ــي 25، رس خليج

الــذي فــاز ببطولــة مــا اســميتوه »الخليــج العــريب« 

قــد حمــل صــورة أبــو مهــدي املهنــدس الــذي 

إنهم يسرقون حتى الفرح.
احمد عبد الستار

نضال عمال فرنسا ضد خطة ماكرون للمعاشات التقاعدية!
 توما حميد 
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ــاء  ــىل األغني ــة ع ــب املفروض ــيط يف الرضائ ــع بس ــل رف مث

والــرشكات االحتكاريــة او زيــادة مســاهات املعاشــات 

ــن  ــا م ــدا، او قطعه ــة ج ــب العالي ــىل الروات ــة ع التقاعدي

ميزانيــة الدفــاع او تحســن اإلنتاجيــة عــن طريــق تحســن 

التكنلوجيــا او توظيــف كبــار الســن الذيــن يــؤدون العمــل 

ــان  ــذي يقــدم ب ــر ال ــخ. كــا ان التصوي بشــكل طوعــي ال

متوســط العمر ســوف يســتمر بالزيادة اىل االبــد هو تصوير 

ــكا  ــل أمري ــر مــن املجتمعــات مث ــح ففــي الكث غــر صحي

ــام  ــات النظ ــبب ازم ــاض بس ــر باالنخف ــط العم ــدا متوس ب

واالجهــاد الــذي يفرضــه عــىل االنســان. مــن جهــة أخــرى 

ــم  ــر به ــي االم ــك ينته ــر ولذل ــاة أق ــراء حي ــش الفق يعي

بدفــع تكاليــف تقاعــد األثريــاء األطــول عمــرا. ولهــذا فان » 

اإلصــاح« الحــايل يف نظــام معاشــات التقاعد ســيرض بشــكل 

ــن مل  غــر متناســب بالعــال ذوي األجــور املنخفضــة الذي

يحصلــوا عــىل تعليــم عــاٍل، ودخلــوا ســوق العمــل يف وقــت 

ــة شــاقة. ــؤدون اعــال بدني ــن ي ــاة والذي مبكــر مــن الحي

 

برجــوازي،  خــداع  هــو  األجيــال،  بــن  املســاواة  ان 

مــن  اخــر  نــوع  أي  الرجوازيــة  الطبقــة  تتذكــر  ال  اذ 

الفقــراء  بــن  املســاواة  مثــل  املجتمــع  يف  املســاواة 

االجيــال.   بــن  املســاواة  يتذكــرون  ولكــن  واالغنيــاء، 

 

يجــب ان نتذكــر بانــه عندمــا قــام فرانســوا ميــران يف عــام 

1982 بخفض ســن التقاعد من 65 اىل 60 عاما زاد متوســط 

ــن  ــر ب ــا ان نســبة الفق ــدار ســت ســنوات. ك ــر مبق العم

املتقاعديــن يف فرنســا أي اقــل بكثــر مــن نســبتها يف دول 

ــة  ــاذا كان رفاهي ــا. ف ــا وأملاني ــل بريطاني ــة أخــرى مث اوربي

وســعادة وصحــة االنســان هــي املقيــاس، فــان خفــض ســن 

ــن  ــي ميك ــراءات الت ــل اإلج ــن أفض ــد م ــو واح ــد ه التقاع

ــان. ــاة االنس ــن حي ــل تحس ــن اج ــا م ــع اتخاذه للمجتم

 

ان كل مــا يقــوم بــه التقاعد هــو تحرير االنســان من العمل 

املأجــور وان الغالبيــة العظمــى مــن املتقاعديــن يســتمرون 

يف العطــاء ويف خدمــة املجتمــع بشــكل مــن االشــكال مثــل 

ــة. ــال الطوعي ــة واالع ــة املنزلي ــاد والزراع ــة باألحف العناي

 

لــذا فــان الهجــوم عــىل رفاهيــة الطبقــة العاملــة مــن 

وســيايس.  طبقــي  خيــار  هــو  التقاعــد  ســن  خــال 

 

ان مســالة رفــع الحــد األدىن لســن التقاعــد مســالة ال تخص 

فرنســا فحســب، بل هي جزء من حلول الرجوازية ملواجهة 

ازمــة النظــام الرأســايل خاصــة يف الغــرب. اذ قــررت أملانيــا 

وإســبانيا وهولنــدا وبلجيكا برفــع الحد األدىن لســن التقاعد 

إىل 67 خــال الســنوات القادمــة، وترفعــه بريطانيــا إىل 68.

 

ان خطــة ماكــرون هــي هجــوم اخــر عــىل مــا تبقــى مــن 

ــة يف الغــرب  ــاه وعــىل مكاســب الطبقــة العامل ــة الرف دول

كوفيــد-19. وتداعيــات  مرتفــع  تضخــم  وســط  وتــأيت 

 

ان املواطنــن الفرنســين يعــون هــذه الحقائــق، لهــذه 

األســباب فــان االســتطاعات تشــر اىل ان عــىل األقــل ثلثــي 

الفرنســين يعارضــون هــذه الخطة يف حن تبن اســتطاعات 

بــان  4 مــن كل 5 مواطــن فرنــي يعارضهــا. أخــرى 

 

وقــد كان يــوم 19 ينايــر يــوم عمــل لاحتجــاج الجاهــري 

ضــد هــذه الخطــة والــذي شــهد تظاهــر بــن 1-2 مليــون 

شــخص يف اكــر مــن 200 مدينــة فرنســية كجــزء مــن 

ــات  ــلت املواص ــي ش ــات والت ــن االرضاب ــة األوىل م املوج

العامــة واملــدارس وجــزء كبــر مــن الخدمــات املدنيــة 

حيــث ارضب حســب التقاريــر الحكوميــة مــا يقــارب 

ــام. ــاع الع ــال يف القط ــة ع ــن كل ثاث ــن ب ــل م ــن عام م

 

ومــن املقــرر ان يكون 31 يناير يوم احتجاج جديد آخر عىل 

عمــوم فرنســا وســيكون هنــاك أيــام أخــرى يف شــهر شــباط.

 

ان قــوة االحتجاجــات يف فرنســا تــأيت مــن حقيقيــة ان 

ليســت  هــي  الدمــاغ  وغســيل  الرجوازيــة  الروبغنتــا 

مطلقــة مبعنــى ان الجاهــر ال تســمع وجهــة نظــر واحــدة 

ــل  ــرى مث ــات أخ ــال يف مجتمع ــو الح ــا ه ــع ك يف املجتم

ــة  ــة والرواي ــة الرجوازي ــمع الرواي ــل تس ــا، ب ــكا مث أمري

نقابــات.  لهــا وحتــى ان كانــت عــىل لســان  املقابلــة 

وهنــاك وعــي طبقــي وهويــة طبقيــة يف املجتمــع الفرنــي. 

ــى  ــزاب اق ــح اح ــون لصال ــن يصوت ــال الذي ــى  الع فحت

ــبب  ــري بس ــة العن ــة الوطني ــزب الجبه ــل ح ــن مث اليم

مســائل مثــل الهجــرة وقضايــا اجتاعيــة  اغلبهــم يرفضــون 

ــد شــعبي  ــاك تأيي ــام هن ــذا بشــكل ع ــرون.  له خطــة ماك

للتظاهــر واالرضاب واالحتجــاج يف فرنســا يف حــن ان يف 

ــدم  ــات وع ــن االزعاج ــف م ــكا ان املوق ــل أمري ــة مث دول

ــدا. ــلبي ج ــو س ــا ه ــن االرضاب مث ــأيت م ــي ت ــة الت املامئ

 

ليــس بخــايف بــان الطبقــة العاملــة يف معظــم انحــاء 

ــن اجــل  ــة م ــامل هــي تحــت ضغــط هجمــة الرجوازي الع

تحميلهــا عواقــب ازمــة النظــام. ان الــراع يف فرنســا 

نفســها هــو رصاع دفاعــي ضــد تطــاول الطبقــة الحاكمــة 

ــم  ــة حــول العــامل التعل ورغــم هــذا ميكــن للطبقــة العامل

ــة النضــال  ــة يف فرنســا واهمي ــة العامل ــة الطبق ــن تجرب م

االقتصــادي واالصاحــي يف رفــع الوعــي الطبقــي وتحضــر 

الطبقــة العاملــة يف نضالهــا مــن اجــل قلــب هــذا النظــام 

ــة  ــاالت االقتصادي ــان. ان النض ــدم االنس ــد يخ ــذي مل يع ال

ــة يف  ــة هــي مهم ــون دفاعي ــا تك ــى عندم ــة حت واالصاحي

ــة ورفــع الوعــي الطبقــي  ــة مكاســب الطبقــة العامل حاي

الطبقــة  تتعلــم منهــا  وهــي تعمــل كــدروس عمليــة 

الحاكمــة.  الطبقــة  الطبقــي ضــد  العاملــة يف رصاعهــا 

ــراق« و  ــران يف الع ــل إي ــرة »رج ــان كث ــه يف أحي ــق علي يُطل

ــران يف العراق...مــن جهــة  ــايل لنفــوذ إي صاحــب الفضــل املث

ــن  ــام بالشــباب م ــر االهت ــور مبظه ــيا للظه واســتثار سياس

ــن(،  ــدى واإلطاري ــؤالء )مقت ــع ه ــات جمي ــة، وف ــة ثاني جه

إن اإلنجــاز الــذي حققــه املنتخــب الــذي يســتثمروه مل يكــن 

بفضلــه فحســب، بــل بســبب حاســة الجمهــور التي شــابهت 

الطوفــان تشــجيعا ومــؤازرة. والجمهــور يــدرك بوعــي تــام، إن 

هــؤالء السياســين مل يكونــوا يومــا مــا ســبب وحــدة وحــرص 

عــىل الشــباب واملجتمــع، وإمنــا هــم يف حقيقتهــم مل يكونــوا 

ــام، وكل  ــال الع ــب امل ــلطة ونه ــىل الس ــن ع ــوى متصارع س

انقســام باملجتمــع، وهــم ســبب كل مأســاة تعصــف بالعــراق 

منــذ عقديــن خلــت، الســبب الــذي جعــل الجاهــر تشــيح 

بوجههــا عــن الفريــق وإنجــازه، وتلقــي عليــه اللــوم كونــه قــد 

ــة فرحتهــم واحتفالهــم. ــكاً لهــؤالء برسق كان رشي

ــق، عــىل  املامــة ال تقــع مبجملهــا عــىل االعبــن وإدارة الفري

ــؤالء  ــن يف ه ــوء يكم ــوء وكل الس ــا الس ــذه. إمن ــم ه خطوته

الــذي يســعون إىل تطويــع كل يشء لخدمــة  السياســين، 

اســتثاراتهم ومكاســبهم السياســية، من الدين إىل كــرة القدم، 

والذهــاب بهــذه الرياضــة الجميلــة بالضــد مــا كان يقــال بأن 

الرياضــة » تصلــح مــا تفســده السياســة«، وأفســدوها وجعــل 

منهــا صــورة شــائه كصورهــم الوضيعــة.

مــن الحقائــق املعروفــة، بــأن الرياضــة وكــرة القــدم بالــذات؛ 

ــامل  ــول الع ــن ح ــم األماك ــتثاري يف معظ ــرشوع اس ــي م ه

جعلــت منهــا الرأســالية مصــدر ربــح وعقــود ضخمــة، 

والدليــل مــا يحصــل حاليــا مــن مزايــدات عــىل االعبــن 

واألنديــة الكرويــة، يف املنافســات الكــرى األوروبيــة وغرهــا، 

ــدا عــن الرياضــة،  بصفقــات ضخمــة جعلــت مــن األمــر بعي

ــة. ــة واملمتع ــتها الريئ ومارس

إال إن مــا حصــل مــع حالتنــا بعــد خليجــي 25، مل يكــن 

اســتثارا عاديــا، إن صــح القــول، بــل اغتصابــا ســافرا، قامــت 

بــه جاعــات همجيــة، فــا عاقــة هــادي العامــري ومقتــدى 

بكــرة القــدم ومتعتهــا، ومــا عاقــة هــؤالء بتطلعــات الشــباب 

ــم؟؟ واهتاماته

إن هــذا الحــادث جــاء كرهــان مــن جملــة براهــن ال تُعــد، 

عــن غربــة هــؤالء عــن املجتمــع، وتســلطهم ورسقــة كل مــا 

ــىل  ــاس ع ــون الن ــم يعاقب ــر، وكأنه ــاة الجاه ــة بحي ــه صل ل

افراحهــم التــي اشــأزت نفوســهم مــن املواكــب واللطــم، وإن 

الفــرح واالحتفــال ممنــوع لطاملــا يظــل موجــود يف الســلطة 

أمثــال هــؤالء.

إن هــذا الحــادث درس مل تنســاه الجاهــر وتأســف لضياعــه 

بــن براثــن الضبــاع، والحيــف ظاهــر عــىل هــذا النظــام حتــى 

ــوم هتــف عــرشات اآلالف مــن  داخــل مدرجــات امللعــب، ي

ــدوالر  ــزل ال ــوداين »ن ــادون الس ــوت ين ــىل ص ــجعن بأع املش

نزلــه« عنــد دخولــه امللعــب. الجاهــر تطالــب بالخبــز 

والرفــاه، وهــم يســعون للبقــاء بالســلطة والتمتــع مبكاســبها، 

ــر  ــاذ الص ــة، ونف ــة والعبودي ــن الحري ــرق ب ــو الف ــذا ه وه

والغضــب الجاهــري يتبلــور يومــا بعــد يــوم وأثــر كل 

ــل هــؤالء عــن  ــذي يزي ــب، ال ــى االنفجــار القري حــادث، حت

طريــق الجاهــر نحــو تحقيــق مطالبهــا املرشوعــة بالتمتــع 

بالحيــاة دون نقصــان، ويغــدو الفــرح حقيقيــا، بــا منغصــات 

وال مــن يــرسق. 

نضال عمال فرنسا ضد خطة ماكرون ...
 توما حميد 

إنهم يسرقون حتى الفرح.
احمد عبد الستار



3 قضية المرأة من زاوية التقاليد المختلفة
الجزء الثاني واألخير

 ريبوار احمد
ــي  ــداً أن أطــرح رأي ــا تحدي أود هن

الشــخيص فيــا يتعلــق بقضيــة 

مشــكلة  بوصفــه  األمــر  إلثــارة 

واقعيــة ومــرراً عــىل الســواء. إنــه 

ــك،  ــارز، دون ش ــح وب ــراغ واض لف

أن ال يتقــدم الناشــطون والقــادة 

املســاواتية  للحركــة  الشــيوعيون 

ــل  ــتعداد للعم ــىل اس ــادة ع ــطون وق ــدان. ناش ــوية املي النس

املبــارش يف هــذا امليــدان عــىل الصعيــد العــام. إذ ليــس بقلــة 

تلــك الناشــطات النســويات الــايئ يــؤدي كل منهــن، االن 

ــة او  ــذه الزاوي ــاطاً يف ه ــا ونش ــة، عم ــنوات املنرم ويف الس

ــة للدفــاع عــن حقــوق املــرأة أو  تلــك، وبذلــن جهــوداً مضني

منهمــكات بحــّل امللفــات والقضايــا املختلفــة للنســاء أو لنجدة 

الضحايــا. حتــى عــىل صعيــد أوســع ، ســعت الحركة املســاواتية 

ــة  ــد ان املعضل للمــرأة وقامــت الناشــطات بأعــال كثــرة. بي

ــم  ــراغ الناج ــذا الف ــو ان يف ه ــوص ه ــذا الخص ــية به األساس

عــن ضعــف الرؤيــة االشــراكية والتقليــد النضــايل الراديــكايل 

ــد  ــة وتقلي ــان رؤي ــرأة، ف ــة امل ــد قضي ــىل صعي ــيوعي ع والش

ــذه  ــة. ان ه ــذه الحرك ــىل ه ــا ع ــا بظاله ــد ألقي ــن ق آخري

ــا  ــاً مســاواتياً ووجه ــا أفق ــا ليس ــد هــي، انه ــة والتقالي الرؤي

لطمــة ألســس ومصــادر ظلــم املــرأة والتمييــز املفــروض عليها. 

وعليــه، ابتعــدت قضــة وحركــة املــرأة عــن أصحابهــا ، بوصفهــا 

للظلــم  مناهضــة  مســاواتية  واجتاعيــة  سياســية  حركــة 

ــد  ــون والتقالي ــتور والقان ــلطة والدس ــام والس ــز والنظ والتميي

التــي تقــف وراء هــذا الظلــم والتمييــز. ولهــذا تــم تحويلهــا، 

ــن  ــاك م ــا أو هن ــعي هن ــة أو س ــاالت، اىل حرك ــل الح يف أفض

أجــل نجــدة قســم مــن ضحايــاه، وأغلبهــم ضحايــا العنــف، او 

تبنــي بعــض املشــاريع الخريــة والتوعيــة ببعــض االصاحــات 

الصغــرة والبســيطة والعاديــة فيــا يخــص قضيــة املــرأة.

 

والدميقراطيــة  والقوميــة  االســامية  التقاليــد  اىل  باإلضافــة 

واالصاحيــة التــي لهــا ثقــاً من قبــل يف الحركة النســوية، والتي 

كانــت مــن ناحيتهــا عائقــاً أمــام التقــدم وكانــت نقطــة ضعف 

هــذه الحركــة، متثلت أحــدى التصــورات والتقاليد التي ســادت 

يف ظــل ســيادة الرؤيــة االشــراكية والتقليــد الشــيوعي النضايل، 

باألخــص يف الســنوات األخــرة، برؤيــة وتقليــد عمــل »منظات 

املجتمــع املــدين«. إن هــذه رؤيــة وتقليــد برجوازيــان، واللذان 

هــا يف احســن أحوالهــا عمــاً بوجــه الجوانــب املفضوحــة 

والبــارزة والســافرة لهــذه الظلــم والتمييــز، وليس بوجــه الظلم 

والتمييــز ذاتهــا. وإن أهدافهــا هــو أن يجعــا منهــا أمــراً 

ــد، تنفــق  ــس اســتئصاله. عــىل هــذا التقلي ــه ولي ميكــن تحّمل

ــداً. ــة ج ــات ضخم ــدات وامكاني ــة عائ ــات الرجوازي الحكوم

 

قصــدي هــو: يف جميــع املياديــن، بــدالً مــن النضــال الثــوري 

والجاهــري ضــد الظلــم والقــرس، يجعلــوا مــن قالــب ضيــق 

جــداً واصــاح تقليــدي وروتينــي يلبّســوها لهــذه الحركــة 

ويجهضوهــا. يؤطــرون مســاعي الناشــطن بحيــث يتخلــوا عــن 

النضــال ضــد مصــدر واســاس الظلــم والتمييــز. بــدالً مــن ذلك، 

يصبحــوا مستشــاري ومعــاوين املؤسســات الحكوميــة كــا لــو 

أن هــدف األخــرة وتســعى لحــل مشــاكل النســاء والجاهــر 

ــات  ــارة مؤسس ــون واستش ــة اىل ع ــا بحاج ــدة، ولكنه املضطَه

ــة االشــراكية واملســاواتية،  ــه بالرؤي ــدين. ومبقارنت ــع امل املجتم

يــرزون هــذا العمــل ومييــزوه بوصفــه نشــاط عمــي وميكــن 

تطبيقــه. إن هــذا التقليــد، ويف أفضــل أحوالــه، أغــرق املجتمــع  

بتأســيس املنظــات الخريــة ونجــدة الضحايــا. تعاظمــت 

ــاض الحــركات  ــب دورا إلجه ــد االن، ويلع ــذا التقلي ــة ه مكان

ــة  ــاء الداعي ــة النس ــا حرك ــن بينه ــة، وم ــة والثوري الراديكالي

للمســاواة. وبــدالً مــن تنظيــم وقيــادة نضــال اجتاعــي شــامل 

لــرضب جــذور ومصــادر الظلــم وتلــك االســباب التــي تجعــل 

ــات  ــدرات وطاق ــن ق ــر م ــم كب ــب قس ــة ، ذه ــرأة ضحي امل

نشــاط الحركــة النســوية للتعــاون مــع مؤسســات مثــل 

ــاس  ــىل اس ــة. وع ــن والرشط ــى األم ــوزارات وحت ــان وال الرمل

ــا  ــتمد قدرته ــرة تس ــة دون ظاه ــل الحيلول ــن أج ــذا م ان ه

ــة  ــكال متنوع ــال اش ــرارات وتن ــن والق ــتور والقوان ــن الدس م

مــن دعــم الســلطة. مــن جهــة أخــرى، وعــر تخصيــص جــزء 

مــن العائــدات لتعميــم وإشــاعة هــذا التقليــد، نــرى موجــة 

ــا  ــدة ضحاي مــن الناشــطات النســويات وقــد انهمكــن بنج

العنــف والظلــم والتمييــز ضــد املــرأة. بالضبــط مثــل »أطبــاء 

بــا حــدود« لنجــدة املــرىض املحرومــن مــن األطبــاء والــدواء، 

ــدة   ــم املتح ــة لألم ــن التابع ــا لاجئ ــة العلي ــل املفوضي أو مث

لنجــدة ضحايــا الحــروب والتــرشد ولتأمــن الغــذاء ومخيــات 

ــة  التــرشد، فــان منظــات املجتمــع املــدين فيــا يخــص قضي

ومل يكــن بوســع العــال الفرنســين 

أن يســروا أي خطــوة إىل األمــام، 

ميســوا  أن  بوســعهم  يكــن  ومل 

الــرح  مــن  وأن شــعرة واحــدة 

يســتنهض  مل  طاملــا  الرجــوازي، 

ــورة ضــده، ضــد ســيادة  مجــرى الث

ــف  ــة الواق ــور األم ــال، جمه الرأس

بــن الروليتاريــا والرجوازيــة، جمهــور الفاحــن وصغــار 

الرجوازيــن، طاملــا مل يجرهــم عــىل االنضــام إىل الروليتاريــا، 

ــي. ومل يســتطع العــال أن  ــم الطليع ــا مناضله ــراف به واالع

يشــروا هــذا النــر إال بثمــن هزميــة متــوز الرهيبــة.

 

....إن ثــورة شــباط كانــت ثــورة جميلــة، ثــورة العواطــف 

ــا بســطوع ضــد  ــي تكشــفت فيه ــة، ألن التناقضــات الت العام

الســلطة امللكيــة، كانــت ال تــزال تغفــو بأمــان، جنبًــا إىل جنــب 

ــذي يشــكل  ــي ال ــال االجتاع ــر متطــور، ألن النض بشــكل غ

خلفيتهــا كان ال يــزال يعيــش عيشــة األشــباح، عيشــة األقــوال 

ــورة  ــس، ث ــىل العك ــي، ع ــران، فه ــورة حزي ــا ث ــات أم والكل

كريهــة، منفــرة، ألن الفعــل حــل محــل القــول، ألن الجمهوريــة 

كشــفت رأس املســخ نفســه، بخلعهــا عنــه التــاج الــذي يقنعــه 

ــة.  ــزو الحربي ــة غي ــت صيح ــذا كان ــام! – هك ــه. النظ ويخفي

الناظــم! صــاح سيباســتياين، نصــر غيــزو، عندما اســتوىل الروس 

عــىل فرصوفيــا. النظــام! يصيــح كافينيــاك، هــذا الصــدى الفــظ 

للجمعيــة الوطنيــة الفرنســية والرجوازيــة الجمهوريــة. النظام! 

– لعلــع رصاصــه ممزقـًـا جســد الروليتاريــا. مــا مــن ثــورة مــن 

الثــورات العديــدة التــي قامــت بهــا الرجوازيــة الفرنســية منذ 

1789 كانــت تطــاوالً عــىل النظــام، ألن جميــع هــذه الثــورات 

ــة العــال والنظــام  ــة وعبودي ــة الســيادة الطبقي مل متــس البت

الرجــوازي، وإن كان تغــر أحيانًــا كثــرة الشــكل الســيايس 

لهــذه الســيادة وهــذه العبوديــة. ولكــن حزيــران تطــاول عــىل 

هــذا النظــام. فالويــل لحزيــران!« 

الويل لحزيران! – يردد الصدى األورويب.

لقــد أجــرت الرجوازيــة بروليتاريــا باريــس عــىل القيــام 

ــه قــد حكــم  ــران. وأن هــذا الظــرف بحــد ذات بانتفاضــة حزي

عليهــا مســبًقا باإلخفــاق. وليســت الحاجــة املبــارشة، الواعيــة 

هــي التــي دفعــت الروليتاريــا إىل هــذه املحاولــة لقلــب 

الرجوازيــة بالعنــف؛ ناهيــك بأنــه مل يكــن بعــد مبقدورهــا أن 

 “Moniteur„ تنفــذ هــذه املهمــة. وكان ال بــد أن تعلــن لهــا

رســميًا أنــه انقــى ذلــك الزمــن الــذي كانــت الجمهوريــة فيــه 

ــا؛ والهزميــة وحدهــا هــي  ــام أوهامه ــة أم بحاجــة إىل املراوغ

التــي كشــفت لهــا هــذه الحقيقــة، وهــي أن أقــل تحســن يف 

وضعهــا يف إطــار الجمهوريــة الرجوازيــة يبقــى طوبويــة وأن 

ــة لتحقيقهــا.  ــدن أول محاول ــة متــي جرميــة ل هــذه الطوبوي

ــا أن  ــاءت الروليتاري ــي ش ــب الت ــن املطال ــا ع ــذاك، عوًض وآن

تجــر جمهوريــة شــباط عــىل تلبيتهــا، املطالــب املفرطــة مــن 

حيــث الشــكل، ولكــن التافهــة وحتــى الرجوازيــة مــن حيــث 

الجوهــر، ظهــر الشــعار الثــوري الجــريء: إســقاط الرجوازيــة! 

ــة! ــة الطبقــة العامل ديكتاتوري

للجمهوريــة  مهــد  إىل  قرهــا  حولــت  إذ  الروليتاريــا،  إن 

الرجوازيــة، أجرتهــا يف الوقــت نفســه عــىل الظهــور مبظهرهــا 

الحقيقــي، كدولــة مهمتهــا املنشــودة تخليــد ســيادة الرأســال 

ــررة  ــة، املح ــيادة الرجوازي ــد لس ــل. وكان ال ب ــة العم وعبودي

ــدًوا  ــا ع ــام عينيه ــا أم ــرى دامئً ــي ت ــود، والت ــع القي ــن جمي م

مثخًنــا بالنــدوب والجــراح، لــدودا، غــر مقهــور، غــر مقهــور، 

ألن وجــوده حاجــة حيويــة للرجوازيــة ذاتهــا، - أن تصبــح عىل 

الفــور إرهــاب الرجوازيــة. وبعد أن غــادرت الروليتاريا املرسح 

لفــرة مــن الزمــن، واعــرف رســميًا بديكتاتوريــة الرجوازيــة، 

كان ال بــد للفئــات املتوســطة مــن املجتمــع الرجــوازي – 

الرجوازيــة الصغــرة والفاحــن – أن تأخــذ باالنضــام إىل 

ــردى  ــا ي ــا كان وضعه ــدر م ــتد، بق ــوق مش ــا بوث الروليتاري

والتناحــر بينهــا وبــن الرجوازيــة يتفاقــم. وكــا رأت مــن قبــل 

ســبب مصائبهــا يف تزايــد قــوة الروليتاريــا، كذلــك كان ال بــد 

ــا. ــراه اآلن يف هزميــة الروليتاري ــا أن ت له

وإذا كانــت انتفاضــة حزيــران عــززت يف كل مــكان يف القــادة 

أدراك الرجوازيــة لوضعهــا وحملتهــا عــىل الدخــول يف حلــف 

ــة اإلقطاعيــة ضــد الشــعب، فمــن ذا الــذي  ســافر مــع امللكي

ــا.  ــة ذاته ــة القاري ــف؟ الرجوازي ــذا الحل ــة له كان أول ضحي

فــإن هزميــة حزيــران قــد أعاقتهــا عــن توطيــد ســيادتها وإبقاء 

الشــعب راضيًــا جزئيًــا، خائــب األمــل جزئيًــا، يف أســفل دركات 

الثــورة الرجوازيــة.

ــتبدادية  ــدول االس ــام ال ــران أم ــة حزي ــفت هزمي ــرًا، كش وأخ

ــا أن  ــرضوري لفرنس ــن ال ــه م ــو أن ــرس وه ــذا ال ــا ه يف أوروب
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ــرشوع  ــي م ــة، ه ــة القامئ ــام واملنظوم ــار النظ ــاء يف إط النس

يطرحــوه للدولــة لتحســن مشــكات النســاء وحلّهــا. وتُطــرح 

ــي. ــي وواقع ــرشوع عم ــم م ــت اس ــص تح ــىل األخ ــذه ع ه

 

إن عمــل أطبــاء بــا حــدود ونجــدة املرشديــن وضحايــا 

الحــرب والعنــف ضــد النســاء هــو دون شــك عمــل إنســاين  

وذوقيمــة ورضوري وينبغــي ان يتم.  بيد ان السياســة وســبيل 

الحــل الفعــال، مبــوازاة نجــدة الضحايــا، هــو توجيــه الرضبــة 

ــوص  ــذا الخص ــا ه ــج ضحاي ــي تنت ــادر الت ــببات واملص للمس

دومــاً. ان قضيــة املــرأة قضية سياســية وذات جــذور اقتصادية 

ــة  ــرض املكان ــرأة وف ــىل امل ــز ع ــم والتميي ــة. إن الظل وطبقي

الدونيــة عــىل هــذا القســم مــن املجتمــع، وكذلــك اســتمرار 

إنتــاج هــذه الظاهــرة لهــي يف الوقــت الراهن أحد مســتلزمات 

النظــام االنتاجــي الرأســايل لتأمــن ربحــاً أكــر. ولهــذا، وعــىل 

هــذا األســاس، تفرضــه الدولــة وتصــون بقــاءه وتعيــد إنتاجــه 

بوصفــه تقليــد وعــرف. ولهــذا، فــان الظلــم عــىل املرأة يســتند 

بصــورة مبــارشة اىل الدولــة وســيادة تلــك القوانــن والدســاتر 

والتــي تســند تقليــد مناهضــة املــرأة. ولهــذا، ليــس اســتئصال 

ــر  ــى إجــراء تغي ــل حت ــرأة، ب ــز عــىل امل ــم والتميي هــذا الظل

ملمــوس يف وضعيــة النســاء وحقوقهــن، يرتبــط متامــاً بتنظيــم 

نضــال اجتاعــي وفكــري وســيايس وعمــي وتنظيمــي شــامل 

ضــد النظــام الرجــوازي والقوانــن والدســتور واالعــراف التــي 

ــى آخــر، إن اي درجــة مــن  ــم. مبعن ــف هــذا الظل تقــف خل

ــي مناهــض  ــن نضــال طبق ــرأة هــو جــزء م ــوق امل ــل حق ني

ــة  ــة الرجوازي ــىل الحكوم ــع ع ــرض تراج ــم وف ــام القائ للنظ

والربحيــة الرأســالية. إن فــرض حقــوق أكــر للمــرأة يعنــي 

ــة  افضــل  ــان وضعي ــذا، ف ــل للرأســال. وله ــاح أق ــرض ارب ف

لحيــاة املــرأة تقــرن بوضعيــة أســوا لربحيــة الرأســال. ولهذا، 

ــة  ــم االستشــارة« للدول ــس »تقدي ــر لي ــان ســبيل هــذا االم ف

ــا. ــال ضده ــل النض ــال، ب ــة الرأس ــة ربحي ــة حامي الرجوازي

 

ــي: ان  ــا ي ــتنتج م ــوع أود ان اس ــن املوض ــم م ــذا القس يف ه

ناشــطي الحركــة النســوية مــن النســاء والرجــال ليســوا 

ــل 10- ــة أكــر مــن قب ــة الكمي ــل ميكــن مــن الناحي ــة، ب بقلّ

15 عــام خلــت. بيــد ان املشــكلة تكمــن بســيادة تصــور 

وتقليــد محافــظ وتريــري للظلــم. بحيــث قولــب فكــر 

ناشــطات هــذا امليــدان وأفقهــن ومســاعيهن ومارســتهن يف 

إطــار منفصــل عــن التقليــد الراديــكايل والنضــايل واملســاوايت.

 

ــد الشــيوعي يف  ــة االشــراكية والتقلي ــت الرؤي ــا كان ولحــن م

امليــدان، رغــم كل مشــاكلها ونواقصها، فــان كل من يتحدث 

عــن حقــوق املــرأة كان يُعــد شــيوعياً ســواًء عــن حــق أو غــر 

ــن  ــك الذي ــراً مــن أولئ ــان قســاً كب حــق. وكنتيجــة لهــذا، ف

ــرأة،  ــاد امل ــد اضطه ــال ض ــدان النض ــاً يف مي ــون حديث ينخرط

ــك  ــيوعين يف ذل ــطن ش ــدون ناش ــيوعية ويغ ــون للش يتوجه

ــد  ــل جدي ــاً جي ــأيت دامئ ــة كان ي ــذا يف مرحل ــدان. كان ه املي

مــن الناشــطن الشــيوعين لهــذا امليــدان.  وحيــث نشــهد االن 

غيــاب التقليــد والرؤيــة والتدخــل الشــيوعي يف امليــدان، نــرى 

مــا أن تحــّل االجيــال الجديــدة مــن ناشــطي الحركــة النســوية 

هــذا امليــدان، ترمــي نفســها فــوراً يف منظــات املجتمــع املدين 

ــد  ــذا التقلي ــات ه ــو ورش ــوراً نح ــي ف ــا. مت ــرع برؤاه وترع

ويدميــون رؤاه. ان هــذه الرؤيــة والتقليــد لقيــا بضالهــا عــىل 

ــذا  ــيوعيات له ــطات الش ــن الناش ــابقة م ــال الس ــل االجي عم

ــة  ــال وتوعي ــر نض ــتلزم االم ــوص، يس ــذا الخص ــدان. وبه املي

ــة الشــيوعية  ــراز الرؤي ــدي اشــرايك. إن إب ــل نق ــم عم وتنظي

بخصــوص جــذور ومنابــع ظلــم املــرأة والنقــد االشــرايك لهــذه 

ــم للشــيوعية اليــوم. وعليــه، إن  الظاهــرة هــو ميــدان مه

توجيــه النقــد للتقليــد املحافــظ والتريــري للمكانــة الدونيــة 

ــو  ــه ه ــت عن ــذي تحدث ــد ال ــك التقلي ــداً ذل ــرأة، وتحدي للم

عمــل ال ميكــن فصلــه عــن هــذه املهمــة.  ان حضــور صــف 

مــن الناشــطات الراديكاليــات واملناضــات يف الحركــة النســوية 

اليــوم عــر هــذا الســبيل يفتــح االبــواب ويُســّهل األمــر.

 

ان الجانــب اآلخــر مــن املعضلــة هــو إن الشــيوعية وحزبهــا 

يرهنــا تدخلهــا يف هــذا امليــدان بإبــداء الناشــطات والقــادة 

النســويات مقدمــاً عــن اســتعدادهن للعمــل يف هــذا امليــدان 

ويرشعــن بذلــك. عندهــا يلعــب الحــزب دوره بوصفــه ســند 

ــع،  ــة املجتم ــاً آللي ــه، وفق ــك ان ــة ش ــس مث ــن. لي ــم له وداع

ينبغــي ان تضــع الشــخصيات النســوية عــىل عاتقهــن القيــادة 

ــن ال  ــة. ولك ــات النضالي ــوية واملنظ ــة النس ــارشة للحرك املب

ميكــن أن نســتنتج مــن ذلــك ان يقــف حــزب الطبقــة العاملــة 

مكتــوف األيــدي ويبقــى منتظــراً لعمليــة حضــور القــادة 

والناشــطات النســويات. ان قضيــة املــرأة هــي قضيــة الطبقــة 

العاملــة. إن هــذا ليــس مــن زاويــة ان الطبقــة العاملــة وفقــاً 

لرســالتها التاريخيــة املتمثلــة بأنهــا تحــرر معهــا مجمــل 

املجتمــع مــن كل أشــكال الظلــم. بــل إن قضيــة املــرأة مرتبطة 

ــة  ــم ونضــال الطبقــة العامل بصــورة مبــارشة أكــر بهــذا الظل

ــم  ــرأة هــو جــزء مــن الظل ــم عــىل امل عــىل الســواء. ان الظل

عــىل الطبقــة العاملــة، جــزء مــن سياســة وخطــة الرجوازيــة 

إلبقــاء الطبقــة العاملــة مســتعبدة. إن التمييــز عــىل النســاء 

هــو جــزء مــن خطــة إبقــاء الطبقــة العاملــة مشــتتة، أجــور 

أقــل للمــرأة العاملــة وفــرض العمــل املنــزيل وتربيــة األطفــال 

ــل  ــو عم ــاء ه ــىل النس ــال ع ــن الع ــد م ــل جدي ــاج جي وانت

مجــاين للطبقــة الرجوازيــة، وأحــد مصــادر أرباحــاً أكــر 

ــزء  ــو ج ــرأة ه ــم امل ــد ظل ــال ض ــه، النض ــال... وعلي للرأس

ــس  ــا لي ــة ضــد الرأســالية. مثل ــة العامل ــن نضــال الطبق م

بوســع الطبقــة العاملــة ان تقــف مكتوفــة األيــدي تجــاه 

ــت  ــخ تح ــعها ان ترض ــس بوس ــاً، فلي ــال عموم ــم الرأس ظل

ــز بحــق املــرأة. وبوصفــه  ــم والتميي ــذا الظل أي مــرر كان له

الطبقــي،  للنضــال  فعالــة  واداة  العاملــة  الطبقــة  حــزب 

ليــس بوســع الحــزب الشــيوعي العــايل أن يتنــاىس هــذا 

امليــدان مــن النضــال الطبقــي تحــت أي مــرر او ســبب كان.

 

ــة املجالســية يف اذار  ــة، يف الحرك ــا العملي ــة تجربتن مــن ناحي

1991، حــن طُرحــت قضيــة التصــدي لظلــم املــرأة، وضعــت 

عــىل جــدول االعــال وتــم رفــع العديــد مــن املطالــب بهــذا 

الخصــوص. وبعــد عــام مــن االنتفاضــة كذلــك، تصــدت الحركة 

الشــيوعية بقــوة ملوجــة قتــل النســاء، ونظمــت حــول ذلــك 

نضــاالً شــاماً مــن أجــل حقــوق املــرأة. بيــد انــه مل يكــن هناك 

ــطات  ــادة وناش ــاك ق ــل هن ــو: ه ــاس وه ــط أو أس ــاً ق رشط

ــي  ــال ام ال؟! ينبغ ــذا النض ــوف ه ــة صف ــويات يف مقدم نس

ان يكــون األمــر كذلــك اآلن. مثــة منظمــة نســوية نضاليــة يف 

ــات  ــادة مناضــات وراديكالي ــدان أم ال، مثــة ناشــطات وق املي

وشــيوعيات يف امليــدان أم ال، فــان تنظيــم نضــال ســيايس 

واجتاعــي شــامل ضــد ظلــم املــرأة هــو مهمــة مبــارشة 

ــة  ــد أو رشط. إن املهم ــدون قي ــايل ب للحــزب الشــيوعي الع

ــم  ــك الظل ــح ذل ــد وفض ــه النق ــارشة للحــزب هــي: توجي املب

والقــوى  والتقاليــد  والدســتور  والقوانــن  الســلطة  وتلــك 

ــوى  ــد والق ــك التقالي ــاق تل ــك خن ــه، مس ــف ورائ ــي تق الت

والحــركات عــىل جميــع االصعــدة، تعبئــة الــرأي العــام املحــي 

والعاملــي ضــد ظلــم املــرأة، توضيــح وتشــخيص محدوديــات 

الحركــة النســوية وإغنــاء تلــك الحركــة وناشــطيها مــن حيــث 

ــرح  ــة، ط ــة والنضالي ــاليب الراديكالي ــب واالس ــق واملطال األف

ــة  ــيس منظم ــام لتأس ــم الت ــي والدع ــج عم ــورم وبرنام باتف

ــاً  ــاء. ووفق ــوق النس ــن حق ــة ع ــة مدافع ــة ونضالي راديكالي

ــرأة  ــاواة امل ــل مس ــن أج ــال م ــل«، النض ــامل أفض ــج »ع لرنام

هــو جــزء مــن املســؤولية التــي وضعهــا الحــزب بصــورة 

ــة  ــا. بوســع طليعي ــام به ــي القي ــه، وينبغ ــىل عاتق ــارشة ع مب

ــادة  ــام حضــور الق ــواب أم ــح األب ــادرة الشــيوعية ان تفت ومب

العكــس. وليــس  الشــيوعيات،  النســويات  والناشــطات 
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ــي  ــر، ل ــف األم ــا كل ــا مه ــع جاراته ــام م ــىل الس ــظ ع تحاف

ــا  ــة يف أرضه يكــون مبقدورهــا أن تخــوض غــار الحــرب األهلي

بالــذات. وقــد وضــع هــذا يف قبضــة روســيا والنمســا وبروســيا 

ــن  ــي، ولك ــتقالها الوطن ــبيل اس ــل يف س ــت تناض ــعوبًا رشع ش

مصــر هــذه الثــورات الوطنيــة صــار يف الوقــت نفســه مرهونًــا 

مبصــر الثــورة الروليتاريــة، وزال اســتقالها الظاهــري عــن 

ــون،  ــون، وال البولوني ــم. فــا املجري االنقــاب االجتاعــي العظي

ــًدا! ــل عب ــا دام العام ــراًرا م ــيصبحون أح ــون س وال اإليطالي

ــا إىل حــد أن  وأخــرًا، غــرت انتصــارات الحلــف املقــدس أوروب

كل انتفاضــة بروليتاريــة جديــدة يف فرنســا تســتتبع حتــًا حربـًـا 

ــأن  ــة ب ــتكون ملزم ــدة س ــية الجدي ــورة الفرنس ــة. إن الث عاملي

تتخطــى عــىل الفــور النطــاق الوطنــي وتظفــر لنفســها بالحلبــة 

األوروبيــة التــي ال ميكــن أن تتحقــق ثــورة القــرن التاســع عــرش 

ــة إال عليهــا. االجتاعي

وهكــذا إذن، كانــت هزميــة حزيــران وحدهــا هــي التــي خلقــت 

تلــك الظــروف التــي تســتطيع فرنســا يف ظلهــا أن تأخــذ زمــام 

مبــادرة الثــورة األوروبيــة. إن الرابطة املثلثة األلوان، إذ تغمســت 

بــدم عصــاة حزيــران، قــد صــارت رايــة الثــورة األوروبيــة – رايــة 

حمراء!

وإننا لنهتف: ماتت الثورة، عاشت الثورة!
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