
 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

1 

@ @@ @@ @@ @

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

2 

  

  

  

  

        الحركة النقابية بالمغربالحركة النقابية بالمغربالحركة النقابية بالمغربالحركة النقابية بالمغرب

        وسبل بناءوسبل بناءوسبل بناءوسبل بناء
                                

        احياحياحياحيــــ كف كف كف كفىىىىابابابابــــار نقار نقار نقار نقــــيسيسيسيس
  

  

  

  

  

  

  

  

  ة-منشورات املناضل
  2012 ماي          

  



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

3 

        
        
        
        
        

        المحتوياتالمحتوياتالمحتوياتالمحتويات
        

        6                                                                                                                                                                                                                                                                                        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة  

  8                                                                                                                                                                                الحالة العامةالحالة العامةالحالة العامةالحالة العامة: : : : الفصل االول الفصل االول الفصل االول الفصل االول 

        120                                                                                حالة االتحاد المغربي للشغلحالة االتحاد المغربي للشغلحالة االتحاد المغربي للشغلحالة االتحاد المغربي للشغل: : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        162                            حالة الكونفدرالية الديمقراطية للشغلحالة الكونفدرالية الديمقراطية للشغلحالة الكونفدرالية الديمقراطية للشغلحالة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

                172                                                حالة الفيدرالية الديمقراطية للشغلحالة الفيدرالية الديمقراطية للشغلحالة الفيدرالية الديمقراطية للشغلحالة الفيدرالية الديمقراطية للشغل    ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

        185                                                                    ي نضاالت التعليمي نضاالت التعليمي نضاالت التعليمي نضاالت التعليمالفئوية فالفئوية فالفئوية فالفئوية ف: : : : الفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامسالفصل الخامس

            215                                                                                غياب النقاش اليساريغياب النقاش اليساريغياب النقاش اليساريغياب النقاش اليساري: : : : الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس

  226                                                                                                                                                                                                نصوص نظريةنصوص نظريةنصوص نظريةنصوص نظرية: : : : ملحق ملحق ملحق ملحق 

        

        



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

4 

  

  

  

  

  

  

  

        إلى روح الشهيدإلى روح الشهيدإلى روح الشهيدإلى روح الشهيد

    �•bãìß@�a@†jÇ�•bãìß@�a@†jÇ�•bãìß@�a@†jÇ�•bãìß@�a@†jÇ 

        كفاح من أجل نقابة ديمقراطية مكافحةكفاح من أجل نقابة ديمقراطية مكافحةكفاح من أجل نقابة ديمقراطية مكافحةكفاح من أجل نقابة ديمقراطية مكافحة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

5 

  

  

  

ا اإلصدار األول من ذوص المجموعة في هنصال

  ومحاور  نظمت على شكل،منشورات المناضلة

وهي نصوص . يب زمنيتليست خاضعة لتر

 2004سنوات  صدرت في فترات مختلفة بينأ

  .2012و 

 
 ال يعني ،كما أن التركيز على نقابات بعينها

كونها أفضل حاال   وال،إهماال للنقابات األخرى

 أغلبها ،ولها، بل على العكسمن التي تم تنا

 بها، وبعضها ءاأكثر استشرا صفراء والفساد

جديد الظهور وتمت اإلشارة لها عرضا إما 

ابات الموجودة أو وليدة شق لصفوف النق لكونها

المحاوالت  وبخاصة، اشكاالتها محاوالت لتجاوز

  .لبناء تنسيقات فئوية أو غيرها

 
 بين ،فز نقاش ضروري وهادئحهدفنا 

لتكوين   سعيا،نقابيين الديمقراطيين الكفاحيينال

 للبناء الضروري ، جماعي،منظور مشترك

رئيسية للتغيير  أداةللنقابة العمالية بما هي 
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  املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة                                
� ا���آ� ا������� ا������� �� ���� �� ا���دي ��
 آ��� � �

�!"��5�4 �4��ء ، و �� ا�1آ�0 و.!�� إ�, ه*ا:  )� أ��م %$ال�
ا����ع �9 : ده�ا������ ا������7 9!, ا8% ��7�1� �)� ��4ر و� 

 و ا����ل �� أ�5 ��?5 �<���7 >��5 =!  ا��5 >�وط ا�5�7،
  . �� اB��%Aل و اA"@)�د

 ���I�JAر 9!, ا�1� ات ا��G7 اF=��ة، �7D?� ه ل �� 
ا%�)�ف ��, ���%L� M"�7� . �(N ا�@��4 ا���7!� �� 9�وان

�ا=!� �� %�
 ����1 ا�)P��7�� �<�G �9 د ا�5�7 ا��$MJ، و ا�
، و "ا� %��R �� ا��5��G"ا��1�1ة �� ا��� ا���7!� ��� ?�1, 

ا%�)�اف ا%���ار ا�5�7 �� ا� �T�U ا��7 ��� ذا�)�، و ا%��Gاء 
و �X%�N� M"�7 ��ر?B� ��W�)�ز �� . ا�4@��� و ا���1?��ت

�5�وD�J"�D ن ا�5�G ا��7�ل ��.�ار �Gا� " P�@�، و ��ى �
�� ا��7 ���، و ُ>� أآ�4 ه< م Iم ا��[D X%�N� �� 0�T@ا�

 5IT��� L�?�>�� ا�*ي 9288!, ا["�اب �_�� �� ا���D ن ا�<
�]�P ��!� . أدى ا�, %<� ��aت ا�������� ����@�ع ا��Wص� P� و

 
�)�ء ا��اي ا��7م �B�)�ز b� ,!9 اA"�اب �<�!� ��Gر?
�"J ا��D ���4ر �b��ت ا��و�� ". ]�P ���ر%� ه*ا ا��J أن �و �7

 ���� ���41�!� Aا c�1� A ت�Rا��<�� ��d���?� ا���]�P ا�
 �� ,�4� �� �� Le�T�� �����ا��]�م، ا�<)M . ب �b ا���]�P ا�
 A�>� �(!7>�% ،ت�����9�اد ��Gوع D�J ن =�ص ����� fا ���

���� dDا�9ت ����4�1 ���=5 ا��و�� �)�ف ��eA �(T��Nاض �
�� ا��أ%������، اي �W1)� إ�, أدوات !I� م�W? ��� 5�Gا�" P!%

  . و ��D 8��ل ��4R" ا�����9

 �5 �
 ا%��راج و إد��ج ��dا?��Gه*ا ا�)< م ا� bا��� �Jو
��ى ه*ا �c�T ا� اب 9�د �� . �!���دات ا������� �� �Rف ا��و��

 b@�"  اA�����9ا�� ار" ا��$%�1ت و ا�!<�ن ���5�i ا������ت ��
" وه*ا �74R �� �<�و��a� L7� M ". ا��Gاآ� اA������9" و 

��  ا�7!�� ا����TU �" P��9 �9 �!IT ا������ت?�Gا� j!� أي ،
ا���Tغ [ا�5�G، و ا�����A �4%�Nزات ا����ر �� >��ء اB��%Aل 

������)� و"
 ا� %��R ]ا���? �? �
 ��د?� و �7���، و ا�]���ة ��



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

7 

  . ا��أ%��ل��� ا�5�7 و

 f*ت ه�9�%"��9����Aاآ� ا�Gت ا������7 �� " ا��������� P�J ا�
�)� و ا��4� از?� ودو��)� �� �)� أ=�ى 9!, إD<�ح �7�?�ت 

P(4%�N� ة 9!, �� ق ا���7ل و�?�9 . Aإ jذ� �N? P� �74Rو
 pW� ة�����b اF. ات ا��W� ،ت������5�N �����7ر"� دا=5 ا�����

������، و ا�D)�ك ��?� ا����47 وآJ 5 ا9� ا��?���ا��R ا����دات ا�
���Rا���?�و A . ا��ا=!��، و أ=��ا �@�د ا�������� ا������TN ا�

��د ا������ �!��TI� �� 5�G ����1ت �Aأن �� ?<�ي �� ا j<
�� �Rف اe!��4 ا�<)�ز "� ا��e ��!JA ا���e ب ��)� R ر 

�% �?�G9 �9 5�? A �� دام 
�ا�� �� �_�(D ��Rا�J��4وم ا��� ،�
 ���Tل آ��D pW� �����D �"4! ر ��7ر� ��D�Nا���ء آ5 إ� L�

��4R : �� ��Rد?���ا ،��R9!, ا%8 د?���ا �����4�� ا�? p=
L�ل ذا���  . ����1 ا������، اداة ا����ل، و �� ����1 ا�

 *�� 5�G!� ��Rا���?��را��� ا�TD Nا� L�>(�Dا���1ر ا�*ي ا �7�
، و�� L74R �� ا�J��GDت و اAdDق "ب ا�� ا���ا����و" ا7D@�ف 

إ"��� �� �b��7 دور ��7ون �!�و�� �� ����� ا��7�!� 
��د �Aا�<�ري �� ا ���[�اA����5NG? ،��9 ا7DA@�ف ا��

 P(�� ب eا��� ��e ل�Ia�%�� 5�G!� م [ا�������[��� �Rف ا�
��B9 ��رزة ��D�r 9!, ] �و�Jا��R 9!, ا�1 اء�و ا�@��� ا�4

�(��  .b�9 و أز�� ا���آ� ا������� ا������� و�

��"!� و���"Bت ا�@��4 ا���7!� أ��م � 
ه*f اFز�� ��
�1$و��� ا%�<Bء %54 ا%��7دة دور ا������ ��� ه� اداة D��ل 

و أول =@ ة �!�) ض �)*f ا��)�� ه� �)P �� . أو��� �s��اء
  . ��ى و�� ?<�ي

�ة ا��?�� Lا�� M7% ��  ه P(T5ه*ا ا�"��- �� fا�� �� 
ة، �
 ���Tآ ����D pW� ��?�9 �R @= ري iره� ا���رآ�1 ا� [��

�ي ا���رئ? ��� L7�D �� v��� ،�Rن /ود?���ا N? أن ��ة، وأ�!
����������ش وا%
 و���i ��� آ��� ا�� �.�� X��Nار ه*ا ا��  . إ.

5"��  ة-ا��
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 أزمة احلركة النقابية و عمل الثوريني فيهاأزمة احلركة النقابية و عمل الثوريني فيهاأزمة احلركة النقابية و عمل الثوريني فيهاأزمة احلركة النقابية و عمل الثوريني فيها
   الوضع السياسي اجلديد و احلركة النقابيةالوضع السياسي اجلديد و احلركة النقابيةالوضع السياسي اجلديد و احلركة النقابيةالوضع السياسي اجلديد و احلركة النقابية  


��	��ب ����       ������� ا�	��ر
� و ا���
�، د�� ا���� ا��	��
 ��
�"�!ق ا���وروات ا���ر
1; 4�:9ا ����8 ا���7ل ا�4�5�� /� ا����2ت ا�2�3�، و ا�1� �0 /�$ أ-�ت ,(+ ا���ورات *() "'. %$�$ة/ �

2�ا  �<� 
'05 ا"���1<� إ�) ا?�<�م /� ,�2> ا�����ت ا�	��د�� ���*$ة �, ��$,B$ /� �8ى ا���ر ا��1(
C��ف ا��5د�E (1F و C(� و ��Eر ا�	!آ�F C4 �7�<� آ	� �B, 0$ ,(+ ا���ى  �2َ�4َا �. ا�	1B	� ا���

IB* و J�� C4 K��M إ�) �4 ه� *(��
   ./� �8ى ا���ر ا�9Bري 
  


� ,':Iا ,B() /� ا"��1ش ا��P�7ت 
O�2 ا����*�ت، و        ���
�، F<$ ا��	� ا��B�Pا �-R1ه9ا ا� C	و�

��" 0M�, �>
 C5��، و ��8*�ت ا���3 ا�1� �0 ,�4$Sو ا� �*��Tا���$ات ا� C4 $�� او 
1	(	� أو�� /� ا��$

��� ا���دات و ,�(�<�. آ�ن *() در%� ��J آ2�ة�� �
���و F P+ ان ,2$ل . آ	� ,��4) "�$ ا���*$ة ا�
W �'$ اVنXا�� K)5F K�ا���7ل : ا���� ه9ا ��اK���:4 �E ا���ي *() ا����2 ا���4(� و"��7<�، و4

�
���  .ا�

�$ة، 
�%1	�ع و8$ ��رع ا���Mم ا�) 
9ل ا�	���1ع �1:�دي ا"�Sاط ا�'�آ $Bا� ���7�4� ا����
� /� ا�$���� ا�
�4�ات ��م  $�

� ا��2*� �����زPت /� ا^%�ر، و 20ا�	��31ر ا�	(5� �4 ا���دات ا�, 0�$�1
 /�2ا��، و 

�$ة$* ���1�� �34آ� ��8*

�و�8ا`� إ. و*�د  C4 �:Mا� C4 C5	, م.و.a�1ر�$� $�b4 J8�	
   .ش 
  

 �2�1�4 J8�1���7ل /� أ�4آC ا��	�، و
8!1� J)1S4 �54"�,<�و  ��

I�1زه�  ����7� ا��Bر�4� ا����  .ا�$
   

C ��4ء��  ا���� ا����ح ه9ا  ا���� ا�	�B1$ *() ا���ر ��
0 ا�:�1ة ا���
� و ,����� 0>4�>4 <و ,8$
�>2Bا� a9ه ()*.  

        أسباب ضعف موضوعية أسباب ضعف موضوعية أسباب ضعف موضوعية أسباب ضعف موضوعية 
   B>�1�4ى ا� �/ �
����e ��آ1�� ا�� �	�
:�� أز$1�4 �4 ��أز�4 ذات أ��2ب .  	�ت و ا�1'$��ت ا��اه

�B
� و أ��ى أزK%�, �4 ا��1ا,���أز�4 1�4:'(�، أو%<<� ا��2رزة .  ���4*� ��ر%� *C ا�'�آ� ا�
4�، وا"�$ام آ(� ����ت 14$', K%�
  IB* و ����J ا���*$ة و ,e13 وا"�Bار إ�) /(+ ا�$و�� ا��2%�از

B�^ي  أ/> ا��1ا, .  
  

(� %$ا C4 ا^%�اء    g� �'��F ى�� �
����� ا�'�آ� ا�	, P . د$* C* �
���و �4 ,��1 ا^%<Iة ا�
C ��ى ,�2�ا *C ه9ا ا��ا�8`�S��4�ات /�,; �4��، و *$م ,��
> ��7ر ا����ء . ا�	 K'7:, J��

�	* �
4�$و �/ C	1�
�ت C4 C>12�" �4 �8ة ا��	�، و"��2 ا�!4���ل ا����ع ا��Sص، و 8(� اP,:��8ت /� ا�

�ت���� �4 ا�*�	Bا�  .�>
 �2��C اآ�2 
���*�ت ا�$و�� 
:�� ا���1ار ا���3 ا�	M�  . و %(� ان "��2 ا�	

��� �T�4دة �8ا4<� إ���ف ا���ة ا�4�5�� ا�1� �53(<� ا��	�ل آB	�*�، أي  � C* Pأو  i,�" ه9ا ا����
M�4�J�"K ا^��س ا�9ي ���م *(K ا�1 R3�� �4  0�'1�  �	Xب دا�� C* �
�T$ ,:�د�K،  و -�" �
���0 ا� . 

  C�2ا�� إ���ف ا����2 ا���4(�  
O:S أ*$اد ا���4(��� آ�"e إ�$ى %2<�ت ا�<B	� ا��2%�از�� ا�
،�>1TST� ت ا����4 �!لk3�	��
 
 ;���, ،0%���l!�8ت وا*�دة ه�F  �)5دت اPف ا��	�ل 
���ع ا�	
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0 أ�5Fل ا��	�  
�5+ ا�'$�$ ا��1$ادا �(�TE�S، و,:5+ وآ�Pت ا���� ا�'�7ي، و5000 زه�ء	�1
 
� ا�	���1 l)�F�3>ا�(�	� P ، ��� �8"�ن ا���3 ��, $�
، و /1; ا�	�Bل ��3آ�ت ا��	��ة /� 2004 


�`C)ا����`� /� ا��31�( ا�$ ا���4(�  C4 تPء إ�) ��4و�B0  ا�( *C ا��31� ا�	�B"� /7!. ، و ,�	
+

���د ا"� �"�B	ا� K2Fو ،q�و
�$ أن e��8 ا�$و�� أ�Fا`�  �4$�14 /� ,�	0 . �(�23ب ,'��l eء ا�1$ر

��د �$�4ت �r

�����ع ا��Sص، e*�F /� إد���<� إ�) ا����ع ا���م، 
���د ا��	� 4'$دة ا�	$ة، و  �F�3>ا�

�?دا JM�
� �$�4ت  ��3آ�ت ���Eرات و ا�	�ا/> ا���ما�'�ا�� و ا�1$, O��:, (	�� �	
، و

 e7:� و ،�
��	��درة ا���*�ا�B	�*�ت ا�	'( �	� �	
 �:� ا��	�4s���
 C  .ا*$اد ا���4(

	� ا���1�'�ت � P ،�*��T��8ع ا� �/  �آ	� أدت ���� ا��21دل ا�'� إ�) *�اq8 و�	� *() ا��31
i، ا�9ي ��$ C4 اآ�2 �34(� ا��
���ع ا��*��Tا���4(� ا� $�.  

 �/ �	� P  �
� *() "'� آ2���0 ا�M�� ا����2 ا���4(�  إ�) إ���ف ا�1�
 e�4 �1ت ا�P�'1ا� a9أدت ه
  . ا����ع ا��Sص 

 �T:��
	� /� ا����ع ا��Sص � P ،�	1�	ا� �	�7(� ا�����X� و ا18'�م 288وBا���"�ن ا� C4 
1

��ات ا��	�،  �0 ر0l *��2 ا�<�F�3ا�4�T1*Pت ا��	��M�, C4 R3�� �4 0و�13$ و�8 ا��	� 
�$ر . '�

C4�71!ت ا�	0 �M�, q%وا C* �
���  . ,S(� ا���دات ا�


� ا�	��1و"� �4 أر
�ب ا��	� ���و إ�) %�"q هa9 ا���ا�4 ا�	���*�، أدت ���� ا�2�و�8ا`�ت ا�
0XاIت، و هP�7�� [   أ��ى 
! ��4رك ��ل �78�� أ���� ودو�1<0، وC4 q,�, �4 هIاq)l^ 0X ا��,

�'Tا� �:� ا��	�4�، و J)4 ا���1s�8"�ن ا���3، و �8"�ن ا�� [... �
���� T4 C4$ا8� ا�'�آ� ا��إ�) ا�
�)��M ا��3
 .  


�ت 
���<� ا�'������� ا��, P و ،��(� %$ا C4 ا��2و��1رg� �2� *C أ8(�, �
��� أد") إ%	�P، ا�'�آ� ا�
 �	s��1	ا���3 ا� x��ف ,<3E (1F ��C و ���4C و �'�)��4 C4 �	M�� ا�	l ��اه1	�م ^��8م  `1�2

0 ا��	�M��2ا�� *() 2%<� ,���
:�� ا�<�Bم ا� 0>/�:E.  

        ضعف نوعي ضعف نوعي ضعف نوعي ضعف نوعي 
    4�� ا"<�ر اP,'�د ا���/ �)� �%����$�� و ا��
C4 K دول *	��� ��24`� إ���/� ��F �4 و �آ� ,�'

� ا��2�3�� ا�1� أ-�ت 
��ة /� ��4ر ا�'�آ� �� إ/!س ا�'�آ� ا��`)'4 �>
� ا����	�، و ا"�7ف إ����ا�
�

� ا�	�����  .  ا�

     �����24Pا y��  K%�
-	� ,�S آ(� *C أه$اف ا�1'�ر ا��`��، و*C آ� �34وع ,'�ر ا1%	�*�، 
�$وقE �2* و �
C*�2 ا��3اآ� �4 اP,'�د ا^ور��$ "R3 اP,'�د ا�	��
� �(��3 /� .  ا���$ و ا�2�+ ا�$و�

�، وآ�ن �2$ى 4�P ا�1Fاآ�، وe4�8 ا�5$ش *() �34وع ,'�ري ا�1Fاآ� وإن ��C7 ا�'�آ� ا��`
��!Eإ .z�
�ت /� ذ�4 ا��1ر K)ه9ا آ . ()* �78 �/�r:�ق ا���ر ا�	��
� و ا"<�ر ا�	��4�M ا�2�و�8ا`

��آ� ��� إ�) �34$
 ��	1B4 وع .  

 C4 �
� ا�	��
�، ^"K ��ر `��8 ا���7ل ا��	�����W ا�5$ش /1; `�را %$�$ا 
�1ر�z ا�'�آ� ا��R, آ�ن 
�T���

1(+ ا����8 /� �$ود . `�ق ا�2�و�8ا`� و-�� اPر,�2ط  q*!1�`�s ��2 اP,'�د ا�1FPاآ� 
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��ات  .��K ا����� ا�(�2ا��� JT1�4 9�2�، و ه�x4 ا�1 1990و4���:$ت آ$ش آ:��1<� ا�
9 ا�����ت ا�	��د�� �(�	�ل و ��5/� :�
�"���ف اP,'�د ا�1FPاآ� إ�) دور ا?�<�م /� , ،�>/ �ا�$�	��ا`

C  . ا��5د�

�$ة $% �':E ;1:� �2�����/� �sو/� 4 ،��$، ا�9ي هC4 I ا^*	�ق آ�/� ا����2ت ا�2�3$Bا� ���ا�	��خ ا��

�1ر�z ا�'��

� ا�	������C5 ا^J8�14 �4 *() و%�د q�8 ��4وم ��<i ا���دات، ���4 �	�3وع . آ� ا�

$  /� ا��1	�ل ,(+ ا��MوفB4ُ و و ��$
 .  

        ميش النساء العامالت و النقابياتميش النساء العامالت و النقابياتميش النساء العامالت و النقابياتميش النساء العامالت و النقابيات: : : : قصور بنيويقصور بنيويقصور بنيويقصور بنيوي
��*� و ا�S$�4ت و ا�:!��، وآ9ا /� دوا�q ا     Tع ا����
�$و��، و ر0l "��2 ا����ء  /� �8ة ا��	� 

� ا�1� X���1�Pا �آ�"<C4 C أF$ أ��8م ا��2و��1ر�� *��� �:�ط اP��1!ل و ا��P<�د، و ر0l ا����1
� و /� ا���دات )'4 ،�
���0 ا�M��<� ا����ء /� "P�7ت *$�$ة،  P ,�21أن �54"� 4����2 /� ا�1* e"�
أ

� *() ا���اء�� أي �I /� و�0 �2> و%�د /�(� �(�Bن ا�	�أة /. ا��`X���
�ت، و P ,'�1 ا�	���� ا����� ا�
��) C4 ه9ا ا���� ا�	ISي �8ى ا���ر ا�9Bري /� . اP��3"Pت ا�:�(� ^%<Iة ا�	�M	�ت ا��	���1�� P و


�ت���� رI4ي ا�8ب إ�) د��5ر.ا��	, ()* �X������T1 ا�'�7ر ا� P�	%إ  .  

C دا�(<�%(� ان *�ا�4 ا?�T8ء ا�9آ�ري ,:�� /�(<��
� ، و�� (1	C ا���ر���و8$ `�2 .  /� ا�'�آ� ا�
 C4 �4�5ا� �>
��� ا�	��
�، �28 ا�1X������ء ا���4!ت ,�ر�z ا���ر ا�	��
�، /��'�آ� ا���
"�� اPه1	�م 
 ���78 �2)l �

J�7 4<�ل /� ا��1FPل *() �78�� ا�	�أة ا�����4 ،�)4 ،�7�`�ف ا���Mم، ,	Iت، ه� أ

�Pا�TS3ال ا��.  

C
���  .  �C ,��م X�8	� �'�آ� "��
� آ:��� دون ا��!ع ا����ء 
$ورهC آ�4! /� ا�2��ء و ا���دة ا�

        عدم تبلور يسار نقايبعدم تبلور يسار نقايبعدم تبلور يسار نقايبعدم تبلور يسار نقايب::::مكمن ضعف إضايفمكمن ضعف إضايفمكمن ضعف إضايفمكمن ضعف إضايف

�، /� �T, �s*$ ا�<�Bم ا��2%�ازي �14$د ���ر0l %!ء ا��5ارث ا�1� %�,<� ����ت ا���دات ا�

%$, �)B, 2<�ت، وBر ا������ء 

�7ورة  C�C ا���ر0 4��داة ا�	�رآ�lت، و ر�
���)� �B�C ا�$و�� ا�1$ر
 �/ (1� �
�B�2�و�8ا`�ت، �0 ,1:�*� �54"�ت ا���ر ا�	��
� ا)� �"�Sت ا����
�%K ا�� �
��"

�
  . ا�	���:�ت ا�25�ة �� ,�2ز أآ�� ا�'�%� إ�) ��4ر�� "��

�4��1
��ت 	� 8$ا4) ا��(�2 ,	Iت ���ات ا���1� P ، �
��� ��7ر �8ى ا���ر ا�9Bري  /� ا�	�M	�ت ا�
�:� ا��	�4sا�� �ص /�� K%�
C،و�� �<9ا ا���ر . ا���*$��، وا"�$ام ),:5+ و,K /�5ي(�C5 ا�'��� ا��

�، /�5ن ,�($ "�7ل *	��� آ:��� *��Tان %�دا ه9ا ا���ر C4 8$رة ا�:�� ا���*� ا�	1���K,�8 �4 q ا�5	
 ��4�K ا���2ة ا���ر ��, P �"��21�ا �
���C دا�� ا�'�آ� ا�ان ا�C�21 ا%	�P ا���q و4	�ر��ت ا�(�2ا�

�gF.  ()* ��/ ردود �ة /��
� و�34آK) ا�( ه9ر �8ى آ���C ��ؤ�� �(�	� ا�� آ	� ادى ا/��1د ا���ر
��ءة 
 �l ت( ا���21ط�
���
$،ا�1'�ق 	B,ت وP��1�ةا$�$% W�R, ا�) ...)  أ��ى و ��او /� ��� �


�^%<Iة $*��	
 �:Mا�  .  

��ت 
��2 %���4 ا�:!��  ا"�	��� ا��>" �/ ��)��
� ا��<i ا�$�	��ا`�، ا�	��" �
�B, ��ش، ودوره0 .م.و,	
��ت و�4�ة �� ا���1�>" �/ i��
�ط و"P�7ت ��8ع ا����
�� 17/� اP,'�د ا�B<�ي �
  �$1999 ا
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� �14$�4 ر0l أوإ4$و"� ا���3، و%<$ �B, ،����� /� ا�'$ود ا�	����4 أ%�T8 Kره� ا�	1	�(� *!4� آ2

� و ا�I1ام ا�T	e وا�	�Bراة ا���
� أزاء %�ا0X ا�2�و�8ا`�، و,�Bه� �	7	�ن ا��	� ا����ز�4 ا�'�آ� ا�

� �)� ا�:!�� *() ا,:�ق y�S4 ا*�دة وآ�ن ,�8� %��4 .ش- م- ��ات، أي ,��$ �<� ��رج ا
����21د، `

� �4ارة��� .  ه5(� ��د�� و��%C4  �1 اF$ -	�ر ه9ا ا�yS ا�

 e)sك e131� CC ا��ا/7C ا�$�	��ا`
���� ا�	B, (ا� �
� .د.ا�	�2درة ا��ا4���ش، ا�	�	�ة ا�	(�1) ا�

$أ 
����E  .  ��2 /�  ا�S!ء- 2002- ا�$�	��ا`�  �B34 وب�B, $�2/7/  P �/"��ق %��ا �وع /�

0 "$و,�ن %<���1ن M�, C4 C5	,أ��ى، و <`��
��$ارا�2�7ء *() ��8*�ت و4 KX��� �/ وا":�1ح K
��1<�ن، 
)��lو8(�� ا���ا �أ�:(�
�B1ا� e:8�, �4 ن�*�� ، .  

��ا� W	� 9�4 e)s �1ا� �ا�5:�� �ا`��	�
� ا�$���و ,(1<� �24درة ا�K%�1 ا�C ت ��Tا *() ا�	�رآ�
C�
� /�7 ا���0 ا^*C4 0M ا���ر ا�9Bري ا���� إ�) ا�:�ز 
	�ا�8 /� ا�B<�ز �1) .ا���ر��	��
 و 

0>,P�7" �T4ق ا^%�اء و��� y�
R
 �'71��
.  

4�(	� �0 ,�$م  ،�g
� ا�	��1(� و ا�<���W ا��R1
 0��ء ���ر "��
� /� ��8ع ا��1(
� C4 �8ى �و8$ ��ع ا�5
�3�
� ، إذ واe)E  .د.� *C كا�	B	�*�ت ا�	�����ت %$�$ة، أي إ-�اء /�(� �(�	� ا�Iآ�	� ���b	ش ،  وا�

�
���  . ":W ا�	��Mر اP,'�دي �(�	� ا�

 �:sع ا�����
 ���g:ه�ة ا��s زه��
�$/� `��8 ا�5:�ح إ�) k4زق ، ��� أ �
��ء ���ر "��
*$م ا��1$م /� 
�0 "7. ا��	�4M�, C* دات��ل ��4$ �8در *() ا�$/�ع *C ���ق ا��3(�، ,��) هPbء /K%�2 ا14��ع ا��


�8� ا�:�gت C* الI�"Pا �<0، ا$
/�5ن ذ�+ ه$را ����8 ا���7ل . ا��P!ع 
�9+ *() ا��'� ا��اه0 ا�9ي 
��� ا�<B	� ا��2%�از��	F K%�
4��و�Fت  �1134 �4$ودة ا^/>  �/ .  

4�M	� إ� �

� آ:��� �$ى ا���ر ا���ري ا����F /� ,��د أ��2ب *$م ا"2��ق ��4ر�� "����" $) ا"�$ام ,���

�، و�4 ��3ب 70- 1960���ات ���، و إ�)  ا/��1ر C4 (�2, �4 ه9ا ا���ر إ�) 4��Mر �4رآ��  �(�	� ا�

�T8 C4 Cر،  وC4 %<� أ��ى إ�) ا��	� ا�2�و�8ا`� ذا,K، ا�9ي �9S1 أ�5Fل �C ا���ر/�� ا�	�رآ�

�، و د/� إ�) ��4در,<�، و�	!ت اP/�1اء و ا�	'��Eة`�د ,��:� C4 ا����  .  

 آفاق الوضع النقايبآفاق الوضع النقايبآفاق الوضع النقايبآفاق الوضع النقايب
$ ا�<�Bم�T, C4 ��� ر�` ab`�2, أم  : �
�����زPت 
�T$ إ
��د ا�'�آ� ا�, 0�ر0l ا���ار ا�$و�� ,�$

 ���7�4� ا����
�]  /�2ا�� و �4 ��از�<���20آ� [*C ا�$ ���7�4� ا����
�$ �1�4ى �4*�2 ، �0 ,2(�  ا�$ $)2�
�  . �(���2 ا���X$ة ��2Bه� *() وJ8 ه4�B<� آ(

 �28 Kأ"M	� ا���1*$ ( /�2ا�� C4 ه�Bم   �14$د ا�2B<�ت  20 و اPر%;  ا"<� ��T, C$  �4 آ�"�X�� eة /
��:� ا��	�4�، ا�'> ا�sأو��ع ا���3، �8"�ن ا�� x�، ا�S$�4ت ا���3>, ،�4*�	1%Pا ��
� وB4	� ا�'	��

2� ...)و�> ا?��اب و B4	� ا�'���ت،�F ;Xا�F (ج وا14$اده� ا��B1�Pر ا�" i%R, �/�S4 +وذ�،
���ظ ا��8م .  ا��ىP q��54 C4 <�', �4 ل�	ان ا���ى ا��1I4 �/ Jو ��q%�1 ه9ا ا�C�'1 ا��:

�$رج /� ه9ا ا�T$د ا�1�	�ر ا"�T1ر ا����2 ا���4(� . ا��/� C4 ا����2 ا���4(��
����ء ا�	��و�� و  ،W"�, �/
�7 �� e4�8 ا�$و�� 
�د��ل ا�	��و��  �0 ا���7ل �1'�> ه9ا ا�<$ف  
��	��ب اM�[  /� ��8*�ت ا�$و��، �1
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J، ا�'�ا��،M�    ....]/� �$�4ت ا�1

4� ا�5:���20أ-� �����Bي 
��	��ب 4��B" 9ح ا���رة ا��1"�� /� إ`��� 
C *(� :  /�2ا�� و B4	� ا�$ �4
و �	�رس ه9ا �:Iا . �<I ا^*	�ق ا�2�3� ا�	�<�رة، و �$/� %	�ه� I14ا�$ة إ�) �(�2 ا��Tاع و ا�	����2

�
���� ?�lاض ا�$/�ع ا�*�	1%Pل ا�T,Pل �4ا�8 ا�	�4  ا"�31ر ا��1 ،�
����8�� �(�	� ا� .  

،�
���وC4 %<� أ��ى .  C4 %<�و �1	�رس ا�1��زPت ا�1� ا���ت ا�<� ا�$و�� I:'4 P��:4ا �(��7ل ا�
� ا�1� ��$م *(<� ا���Mم 20��5ن �	�Mه�ات �� ��آ�  /�2ا��، وC4 9S11� �4 �4اC4 J8 ا��	(� ا��

)C�$�
�ت ...) 
��	�ن و��4�5 %$����� �8ى *() ا��	�ل �:1; إ�54"� ا"��2ث "��ش ��ل دور ا��, �-R,
�
. /� ا��1���
�5ن ا� ���ق ا1�P!ل ا^%�2�، و و �9Bر ا�91آ� ه� ��:
 W
��	��ب "R3ت 
���� ا��1 �


:�� "�ع *!18<� �4 اP,'�د ا�1FPاآ�  �W ا��5":$را��R1
  . ا�1	� ا^�4 

�$ إ�54"�ت أ/�7 �($*�وة ��7ورة ,�0M ا��	�ل /� �Iب ���� ��ص $Bا� ���1; ه9ا ا�	��خ ا���و 
�
����5��، و ,Iو�$ه� 
	�3وع 1B4	�� %�ا
� *() ا��	�ذج  ا��أ�	��� 
<0، و ?*�دة ,�(; ا�'�آ� ا�/  

�� و ا�2�3��2ا�� ا��1
� ا�	:�وض، �34وع 4��(> C4 ا�$/�ع *C  ا���د,C ا��`����$ ��y :  ا�
اP,'�د اPور
� و ا�	b���ت ا�	��� ا����	�، و �$ �34ر�� ا��1	�ل ا�	��ب /� ���S4ت �(J ا�3	�ل 

 ،��)`Pا��  .  و �$ اP�21$اد ا�	�

        خط املاركسيني النقايبخط املاركسيني النقايبخط املاركسيني النقايبخط املاركسيني النقايب
 �
���0 ا�M���M ا�1 ،�
�، و�4 ��C4 K��1 *��2ت ���4*� و أ��ى ذا,����ن ا��  4<	� آ�"J�� e ا�2

�<�، وإ�$ى ا�	��(��ت ا^���� �!"��اس /� ا����2 ا���4(�* (�l P �إ`��� .  أداة د/�ع أو� C4 �>/

���أ�	��� د ��5	4 0>�!�1�P �4�
� �B4ل *	� ا���2S . ون �1) 8$رة ا��	�ل *()  ا�	��و�4 ا����ا�

�� ا����2  وآ�2<� ا�) ا�	�3وع ا���ري��C /�  .ا���ر�� ��/� و*�  أآ�C ا���رو���م "<i ا�	�رآ�
��
�ت *() ا�$�	��ا`� و ,��$ ا��P�7ت /� ا`�ر ا��1!ل 4�M	�ت ا��	�ل *C ا��2%�از���  : ودو�1<�ا�

        دميقراطيةدميقراطيةدميقراطيةدميقراطية
�ه	��, �0 د�	��ا`M����م ا�yS ا�2�و�8ا`� اEP!�� *() آ2; ا"$/�ع .  �Fط ,��4� ا���7ل و ا�1

و- C4	� ��K1% ا�) .. ا��3(� ا�) ا���7ل، وا
��� KX	C �$ود P ,<$د أ��M" Wم اP��1!ل ا��أ�	���

� *C ا^%�اء، و ا�����O ا^دوار، و ا��:, �
��"0>)* ���E . ةI>%^ا �/ W)5, C4 �21 ه9ا���وآ� �4 


�، و ا��31اء أ����T4 qدرة �8ار ا���*$ة���  .   ا�

�>�$�2
 �
�?%�اء و /� ا��1FPل ا�$ا�(�:  �9ا �9ود ا���ر��ن *C ا�$�	��ا` �8!�)� �/ . $�Tا� ()�/

�1I:� C و,���� أو�� �34رآ� *	��� /� ا��P�7ت  ��ه� ذا,�ا^ول،  ا�B	�ع ا����4 ذات �(�� : �1

�ه0l و �
��" C	M�  .  ا���ار، وآ�3ف ا�'��ب، وا���8
� ا�1'1�، و��Bن ا��Pاب ا�4�3(� �(	�7
C، ا�	


�ت، ���$ا/� ا���ر��ن *C ,�$د�� اVراء و ا�	����1ت دا�� ا�/ ،�
���$ ا��1FPل ا�$ا�(� �(�E ()* �4ا 
�>	M�W ا���7ل C4 ا%� ا�$�	��ا`� �B4د د/�ع *C ���ق ا8(�ت، 
� ��ورة 4!ز�4 �: و*C و%�ب ,

Pا <�
�، أي 8$ر,<� /� ا�$/�ع ا�:�(� *�F Cوط *	� و ��ة ا/�7، *() `����5:��� ا�� C4 �4�3�1ق ا��"
� ا��أ�	�ل" .  
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        وحدة يف النضالوحدة يف النضالوحدة يف النضالوحدة يف النضال
 �*�	1%P�54"�ت ا�'�آ� ا C* �>ا�I�"ت، وا�
����� ,�$د ا�	�(� ا�	��ب�F �7ل�. ا^��ى، إ*��8 آ2�ة �

 C
:� ا��	�4�، I, Pال ,���$ ا/��1ل ا��$اء sع ا�����
 �	� P ،�
��ت "����, C4 <�', �4 0lور
�S�را �
�����ت، و ,�Bوز ا�'�ا%I ا�	:�1(� 
'	!ت ,C4�7 �4 آ� . اP,'�دات ا����� ا�1��, ��	��9ا 

��` �	* <)���ا��P�7ت، 4��	* �2��ء و�$ة "��7� W:�  .� ا�


�،  إذ ,	1$ ا�) و�$ة ا���7ل �4 ا��23ب ا�	���  ���	�ت ا�M�و I1S, Pل و�$ة "�7ل ا����2 ا���4(� /� ا�1
3x ا���3>, ��  .و �'�

2��ء %2<� "�7ل ا1%	�*� 
� R14ت ��ى l ان �8ىIو/�ق ه9ا �E q)�1$ ا�<�Bم ا��2%�ازي ا�4 ;��5
����2ا���4 آ� �'����م . � ا����� ا� ��)��4� ا�5:�ح ا�	����ا د� /�2ا�� �Fوط ا��� 20و$8 ���e آ

���ء ه95ا %2<� ا1%	�*
�<�7ن ا�) ا�5:�ح 
:�� ا�	��1ى ا�	<�ل ��1دي . /� �/�5د�� ا�	��ب �F $8*�ا 
�4�* �:T
 x28� ، و`�ل ا"�M1ر، و��اء ا�8�1� ا���	.ا�S$�4ت ا����4، و�1�4ى ا�� C4 �" �24درة

��� ا��32	�  ". ا�1

        اليسار النقايب اليسار النقايب اليسار النقايب اليسار النقايب 

$ور را/�� /� ا���7ل ا��	��� و اP%1	�*� ه� 4��Mر"� �)�7� �
��ء ���ر "��
 . ��y ا��2و�8ا`


��'�آ�  ��	>4 �M���Mر ا���1ون ا���2� �4 ا��2%�از�� ودو�1<�، و	

� �y اE!�� 4'�5م ���ا�
�R,  �	- �	/ ،�
���� ��4ر�� �yS ا�2�و�8ا`�ا�	B, �/ �  .� آ2

B4و ،�
�����4�ت ا��ا�8 ا� �3,  ،���ء إ���ت ا��P�7ت /� ا���$ ا^�
�ورة � �/ +��F ا"�$ام (�
���ر "��
� �	C �8ى ا���ر . ����ح 4<	� ,���� �8ا"� ا�9ا,�، و ا*��ء ا�	��ل 
		�ر�� "��
� آ:�� �4


��:��، و ا�T"Pت ��O2 ا��3(� �(�B1وب �2E �4ا,<� ا�	��ه�7 �(2�و�8ا`�ود�	��ا`� ,��ن  ا���ل  .  

�
��ء ���ر "��
5��ت 	4 :�
� و ,�(��ت ا���*$ة �$-P�� eت ا�E$ام *$�$ة 
C �(�ك ا��2و�8ا`� ا���
�
����دة آ	� آ�ن ��ل ا�'�آ� ا��ا/�7 
���عا��)� �'��E 7<� �1�4ى ,2(�ر ��4ر���
 �)
 ا�2($��ت ، و 

3� و). ش.د."��
� ك (2007/� ا���م �
� أن إإن آ�ن ه9ا �B1ا� eد� $�/ ،�
�� ء ���ر "��
�) إ�54"�ت 
�
����ب 4��Mر F	��� �(�	� ا�l �s �/ �XI% ���� دور"�  /� ,�(; هa9 . ا^�4 آ�ن ��ل �78	1�و 


�9+ ا�	��Mر، أي ,'��� �34*� *$م ا���� *() ا^داء ا �X!ا�� ���7�  ا%	��"  ��
� ا�) رؤ����
  .  وا�'�


��ل ":�<� و   ���ء "��
� آ:��� ود�	��ا`�، و ,/ $�B� P�7"ت "�*
أ
�زت ,�Bرب 4'(� إ�54ن 
�ه�0 دروس هa9 ا��B1رب �2T1; 8$وة. ��2 ,�	�, C�1�  . و 

B1�	ا� ���7��ق ا���� ا�� �/ ،�
0  �2��ء $20 4�9  و  إن اP"��2ث ا�	'1	� ��P�7ت "��X!4 ،�� /�2ا
bدي ,��4� ا��Pا
�ت آ	� و"�*� ا�) و�� "<i ا�2�و�8ا`� ���4 ��4ء��، � �� ،�
���ر "��

e ا�yS ا�5:��� ا�$�	��ا`�E ���� .و��/� در%� اP*�1اض *() ,��:<�، و
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 العمال فقراء إىل وعي فقرهم الفكريالعمال فقراء إىل وعي فقرهم الفكريالعمال فقراء إىل وعي فقرهم الفكريالعمال فقراء إىل وعي فقرهم الفكري: : : : التكوين النقايبالتكوين النقايبالتكوين النقايبالتكوين النقايب
�� ا��	�ل C4 KB1, P ,(��ء ":�<� ا�) ا���اءة و ا��51��sCوف ا��	� و �34آ� ا�'��4� ,��B أآ�و . �ة ا�


C ا��	�ل �4Pا"�31ر ا (���qB ان " P . �4��
C4 y�7 �34آ�  �
���*!وة *() ان هPbء �R,�ن ا�) ا�
�:5� �4 ��C4 0>� C ا��(0 و ا�$را
���C ا��b�	�21ون ان ا���
$ إذن. �F�24ة و P C4 د واع�>B4 C4 

�� آ	� و "�*�Iت ه�
���; ا��	�ل 
��:�5 ا�1'�ري �K4$�, �4 C5 ا�)T1� �
��� .`�ف ا�

 بويبويبويبويالتكوين احلايل جنالتكوين احلايل جنالتكوين احلايل جنالتكوين احلايل جن
 �/ �7�� C4 �)8 ا�	�bو�C ,�رآ� ا���ا*$ ا���l �	3, P �
�ت ا��	�����أ"��3 ا��51�C ا�1� ,�M	<� ا�

�� �4ي �B/)5ا
� *() �bال %��$ة ا���3ة . �
� أدرآ�ا ذ�+)s	�ت ا�B<� و �(1 ا�	!��Mن C4 ��رج ا�
1996 (C� :�8ل ا����2 *2$ ا� 
�ده�

���B /� ه9ا ا�T$د "�� 4<�ل �(Iم 
$ل أT8) ا�B<$ �1$ارآK و أ"C* e�R� e ا��*� و ا��51�C �$ى " 
 �

�، و �C5 ا�	��وح ا��1���
ا��	���اP`�ر ا����� و�y ا��	�ل و و ا��1
� ا�q�� و �`�� W�  K"^ ،

 C4q%وا �>)���
�ت ان ,�(4 0���
� و ا�'و ا����
� و  أ`�ه� *() ا���اء �4�) ا��	� ا������ت ا��
�
���
�، و ا��1ا�E ا������T و وا�$ C4 اآ�2 ا�1'$��ت �(�* �78� ا��51�C إذن 78 zا� ،�	�P دة�Bا� 
�>�4 �)E^و ا". 

 ين برؤية ضيقةين برؤية ضيقةين برؤية ضيقةين برؤية ضيقةالتكوين احلايل تكوين قانوالتكوين احلايل تكوين قانوالتكوين احلايل تكوين قانوالتكوين احلايل تكوين قانو
 CB� �>و���, �7�
� /� q��l ا^��ن *() 
�F O$رات C4 �8"�ن ا���3 و ���,��T1 %<�د ا��51�C ا�
 �
�� *() درا��ت "���" P �
����a�3 ا��BاX$ ا�����2 ا�) ا�, �4 P��ا���Mة ا���"�"� ا���'� و إذا أ�$"� 4

 �"�"�8 ���', �
�I ا�(Iت *2$ ا���
�$ة اP,'�د ا�1FPاآ�"	�ذج آ�1�B
 ��آ	� ا��51�C ا���"�"� ). �1
��3	� P�B4ت أ��� P ،K
��ه� و �1) : *!وة *() *>M� �
��ادث ا���3 ا�1� �0 ,��3 أي درا�� "��

 �)B4 �>,�3" 9 ان�� �14/�ة 4l K� ن�)% C
��) ا�	�3وع(درؤا�� *	� � C�و ا�7	�ن . �3* �28
��� اP%1	�*� و ا�$���1*�	1%Pا ����Mم ا�'	�� �

�ت درا�� "�����ت �B4ل �B>4ر 
� �B" 0$ �$ى ا�

�*�	1%Pن ا�	ل آ$ش ��ل ا�7 ����
��	��ب، و ا��	�دج ه� ,���� ا�	b,	� ا�. 

 ��
Rآ�د ��$ق ��د 
�ه:
 $����B$ /� آ�اس "$وة ا��31�� اP%1	�*� ا�	/ ،�أ�4 
�TSص ا��$وات ا�$ا�(
 C47 (11 ا��$8�	� و �1134 و :  "	�ذ%� ���21998  د% K"آ� ()* �T�ا"��1د �8"�ن ا���3 
�,(	��ب �4

��ب 4'�آ0 ا1%	�*l و �)�/ �
�ب ر�8l q2�
 K�. �14$د اM"P	� ���g/ qت ا��	�ل، و *() و *$م ,�2
	M�4 �8�:,P ب��	��
2; ���4 "��
� ذ�+ ا?�'�ح *() *$م ��4
�� �8"�ن ا���3 Tأـ �	آ�: � ا��	� ا�$و�

�	� ه� ":3<� ��14د�4 و �B14وزة /� 
�ت �4�را �4(��، E�1ت و ا��8�:,P�21 ,(+ ا�, �g`�� ة�M" �>"ا
�% C4 $�
C ا��	�ل و ا��أ�	�ل و ���T4 W;  ه$ف"2<� *!وة *() اناا��$ < ,(+ ا�	�M	� ه� ا��1/

 .ا��	�ل /�2^��ى ,'�ره0


�ت ي ,1$ا�9ن ا���3 ا�""�$ �8������/�ن وا�8 "�$ أ��,9ة ا���4�Bت و ا���دة ا�	'�4C ا�9�P C ه�و�K ا� 
�	C5 ان % 99.99اP��1!ل *!وة *() ان  �4 (T8و أ ��� ا���"�"� ا��2%�از%����$�?�
4�<0 ��234ن 
� ا��أ�	��� و ا�$*�ة ا�) ,(�J اI" K)T, �1�P*1<0 ا�4$�1� ه�B	>ا� ��!ل و اFP:�ق *() �'�
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C ا^و��ع�',. 

��(> ��T4 C4; ا��	�ل آ���2 ��'�<� ا���Mم ا��اهC ا���0X *() ا�M(0 و �
� ا�'��� ���"�ن ا���3 ���ا���$ ا�
q>��"� . ا�T� �1!ل و�Pم ا�M�� �Fوط اP���1ار �/�1� ��/��"�ن ا���3 و��K1 ا�$و�� ا��2%�از

 �')T4 ()* ا����2 ا��2%�ازي آ�5 �$ا �')T4 �4 ل و�	�8ة ا�� ����ق ا�) ,4$�آ� رأ�	��� /�دي $8 
W ��ى ,	�ة ا�y�7 ا��	���� q��54 C4 ا���"�ن K�	7�. 

2�1> ا���"�ن
W ه� ا�	����2 � �
����31:4�e. ا���7ل ا� �
���2> ا���"�ن� ا��, ()* �>�� ��3)�  .
 �T:��/288�)� K��3���ت ا�5� ��3, C4 ه� �X��Bا���"�ن ا� C4 C
. � �> ا?��اب ^ن ��CB ا�	�7

2> �8"�ن ا���3؟ �, q)�" �4$�* a$T�" �>/ 

���(�ن ?���ء ,(+ �2�1> ا���ا"C ا�1� ,'�1ي q��54 و ���ق �(�	�ل و 

�ن �����2ن ���ا�	���(�ن ا�
�K و b4���,. ا�1� ,�5س ا��2�1ده0 .Kو ا�<$ف ا��<�X� ه� ا�S1(� آ(� �M" C4م اP��1!ل 
��ا"

 تكوين بدون مضمون طبقي عمايلتكوين بدون مضمون طبقي عمايلتكوين بدون مضمون طبقي عمايلتكوين بدون مضمون طبقي عمايل

��1دa ا�1$ر�
 ��� C��3* �28 �>��R, 9�
� دا�� آ$ش 4���I ا��51�C ا�	1� ��B� C* ا�	�ل ا�1FPاآ

�5�C �8"�"� ا^و�), �'" Kه�B,و ا ،–O'4 .  إداري �و / W�R1ا� <X�-و �ات ا^و�)، /�M�1��/
��ا,<� ا^و�) ا�e��1 ا�:�5 ا�1FPاآ� ا��(	� ا���وض ا�	��3رة /� %��$ة ا�$�	��8ا`� ا��� �/ ���	

�2�" .�X�>" ('	"ا�) أن ا �g3/ �gF e>2�
$أ ذ�+  C5� . �"��
�e ,(+ ,(+ 1986/��) �$ود ا�	b,	� ا� 
 .ا^-� *() �1�4ى ا���ل *() ا^�8

��` ����5, �B4�"�
�1�4��ت/	��ر ا��1
� ا��	��� ا��Tدر *C ه9ا ا�	b,	� ا�18ح  ��
 :� ا�	$ى C4 أر

C`�S��5�C �، ا��51�C ��5 ا�	,���CB �($را��ت و ، `� /����أ,�5�) ، C	�bو�C و ا^`� 4'(� و و`
�� ا�1� e�2` ه9ا ا�i4�"�2 /�$ �0 4'�ور ه��4 �0 ��2) �<�  و.ا^
'�ث ا�	$ا"B>�4<	� آ�ن ا�y)S و ا�!4

�
28ا�i ا��51�C ا4أ-� /�  C4 ���'� : 


��	��ب �*�	1%P�2 ا� �8ة ا��	�، ا��1آE�� ،�
���
� و ا�����، ,�ر�z ا�'�آ� ا����ا�'�آ� ، *!�8 ا�
�
� ا����	����، ا�	b���ت ا�	��� ا�$و��، ا���Bوط ا^ز�4، ا��3آ�ت �14$دة ا��F �/ �
��� .ا��	� ا�

28�C4 ا�q"�% (�25 % i4�"�2 هa9 ا�	'�ور ا�1� e)5F �8ا
� إ C4 ��إدارة : `�) ا��51�C ا?داري و ا��1
*�	1%Pا�zا� �:Eء ا���T�?ا�!ت و ا�'���ب و ا�	ا� �� .ت و ,'�

 0��
 �
���ا"�'�ب ا��51�C ا�:��ي �:�X$ة ا��51�C ا?داري �B1() آ�9+ /� ,���� أ"K,IB دا�Xة ا��51�C ا�
 ���$ة ا�$�	��8ا`� ا��	��� ا1997 -1998��B

�1ر�z ��131$د  ا�	��3ر  2 ���
/����X$ /� . 1999 أ

�28 C4 � :ه9ا ا��51�C ه� �4ا�

�Eت ا��1ا��3y ا�	B	�*�ت، ,���ت ,��ت ا�1:�وض، ,��3y اP%1	�*�ت، ,��, C/.  

 ��!�C أ-��ء ا%1	�*�ت  و 
���� ,�Tف ا�:�ت ا�1:�وض أي آ��1
 (	��,�آI 4:�ط *() �4 
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2�، �C5 ا^K أه	ه9ا `��2 �. ا�1:�وض��
�"K11 ا� �4Iان ا���ى ا�5: ��2" J. اع ا�	Iq��5���� ه� آ
0>)�	� C4 �8ة �:�وض ه	ة ا���/ .e�)
$ 4<�رة ا�	:�وض 4<	� :, C)/ ا���ى C�  .أ�4 إذا ا"�e4$ �4از

 

��,e13� i ا�؟ آi���" J ا�1آJ "��2 %	�ه� ا��	�ل *() �1�4ى ا����ع 
�K14 و �y�/ W دا�� ا�	��و�
 J� �!ل ا�	��رك؟ آJ "��2 ا^�� ا��	���؟ آ��� ���	* �
�ت؟ آ7" J	C د�	��8ا`���*C ,�$د ا�
�0M د*0 ا�	�7
C *() آ�/� " J"��1ون �4 %	�� ا�	��(C و 4�M	�ت ا����ء و ���ق اP"��ن؟ آ

�4�*I	ت ا�1:�وض ا����, W  . ا�	��1��ت ؟ ه9ا ه� ا��Bه�ي و �
 


�7 نإ K�4 K��51�C ا�9ي ,�4 $�:1)� �
����ت �:7; ا���
� ا?داري و �W ا�� ا��1آI ا�	:�ط *() ا��1
�7 /���� ^%<Iة ا�95ب ا���	� و �(T'�/� . *�3ات C4 ا^`��
� ا�������	� ا���*$ة ا�
ه9ا 

 C�  .ا��2%�از�� و أ8!م ا�	'�
 

Eأ C�
�ن 
<9ا ا���ع C4 ا��51���4�<�B4 0د اذ اآ1:) ا� ��B1� �1ا� ��� ا��2%�از%����$�2'�ا *��� ��
 .�$ام �(�(0 اP%1	�*� و ا���1ون ا���2� أي ر%�ل ��4/� /� ا��Tا*�ت 
C ا��	�ل و أر
�ب ا��	�

 التكوين الضروريالتكوين الضروريالتكوين الضروريالتكوين الضروري
�'1)� P�	* 0>� �
���
� ��%�د إرادة ا���7ل �1'�C أو��*<0 /� �4ا%<� اP��1!�نا��51�C ا������
. ل 


$a و  �$ى /rن %�ه� �4 �'K"�%�1 ه� /<0 %9ور ه9ا اP��1!لb, �1ت ا����b	و ا� K,�7ل و أدوا���2 ا�
a$� . �%�� �/ ل�	0 �(1'�رإا��>�� .�) /<0 �	�ذا ه0 *2$ �	��5� و���X اP"�1ج و �4 ه� `�


� ا�'��� ,��21 اP��1!ل ا��أ�	��� واP ��8 /�5ك 4�K، و���1'�C ا�		�ر�� ا�� KFو���y�/ (�2 أن , 

�ت *	(<� ���K أر
�ب ا��	� و دو�1<0 و ,��ود ا�)* I>B�ا�'���، و ه� *() آ� ��ل ,'�C ��*�ن �4 

�:�I
:<B4 0	�ع . ا�� Pأن ,:<0 و��<� ا C5	� P إذ ،K)آ �	1B	ا� ��
ا����2 ا����)4 /� ��%� ا�0>/ ( 
��� ا��2���4/� ا����2 ا���4(� ��:�<� ��2,�4 ار,P �`�2 . " ون /<0 ا�C��5 /<0 ا�IBء 1�4'� د. ا�2

Cا��اه �	1B	��2ت ا�` �	% C

	��/1<� ��4/� وا�'� ,��4 �(�!�8ت ا�	�21د��  0T:��أي ��4/� " 
C .��T4; آ� ا����2ت و ,�2�ات ,(+ ا�	��T; *() �1�4ى ا�	b���ت و ا���ا"

�� ا��	�ل /� *!18<	, P �
���4�M	�و ا� ���
��$و�� 
�E:<� �8ة � �
 y�/ �	ب ا���
و *(<� أن . 0 
Rر
���ء *() أراء �8*$,<� ا�	��2ة *�<� د�	��8ا`
��7� /� ه9ا ا�	7	�ر، " R�� ال أن . ,2(�رb�)� ��و ا�	

�>,�	M�
�ت ا,S$ت �4اC4 J8 ا�$��1ر و ا���2	�ن دون أن ��5ن ذ�+ ,	�ة "��ش /� ,����51�C /	� ه� ا. ا��

�ن /� ه9ا ا�	7	�ر؟��� ا�9ي ,(��a ا�	���(�ن ا�

 0l��
� آ�9+ ا�21$ال ا���Mم اP%1	�*� ا�9ي  q�'/ �	�8ة ا�� �
1'��F Cوط � y�/ W� �
���ا��	� ا�
�ء�l�� 0>�:"أ �
 ()* C�� ��ل C4 اP��1!ل و . ا�	�4$$
 �	1B4 �34وع C* �/أن ,$ا �
���*() ا�

C و ��ا��P<�د و 8B1�	)� �/�, �

r*!ن ا�'��ق  �:5, P ���� �$ه� و ه9ا 0X�X *() د�	��8ا`�B, �
C ا�'�P ا�	�3وعB1�� "�Mم ا�$�	��8ا`� ا��	���، "�Mم ,�3رك ا�	l �5ن��	C5 أن  . 


�، أ�4 �8"�ن ا���3����q ا���ا�8 ا�	�3ر إ�<� ،ه9ا ه� %�ه� ا��51�C ا��7وري /� ا�B, qBأ*!a و  /
�) أ��ار �8"�ن ا���3، 
$ل أن ,�1ك إ��"�ن و ,�2<<0 إ*$اد آ�ار�W ,��ف ا��	�ل 
	�5�2<0 ا�1� د�(e ا�

 �>,��7��ن /� أد�lل ا���Tص ا���"�"� و �12(��ن �1'4�1<�ن و �4�<0 /� ��4/� ا���"�ن  C2lا��ا
��(�ه9ا دور ا��	�ل ا��ا*C و �� آ�"�ا �B4د أ8(� �g .ا��2%�از .  
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 الوحدة العمالية ، أي وحدة ؟الوحدة العمالية ، أي وحدة ؟الوحدة العمالية ، أي وحدة ؟الوحدة العمالية ، أي وحدة ؟
 ياته يستوجبان وحدة الصف العمايلياته يستوجبان وحدة الصف العمايلياته يستوجبان وحدة الصف العمايلياته يستوجبان وحدة الصف العمايلوحدة الرأمسال وشدة تعدوحدة الرأمسال وشدة تعدوحدة الرأمسال وشدة تعدوحدة الرأمسال وشدة تعد

 ���$وق ا���$ ا�$و��، ا�2�+ ا����	�، 4�M	� (ا��أ�	��� ��4$ة *��	� C4 �!ل b4���,<� ا�	��� وا��B1رE
�> ه4�B<�) ا��B1رة ا����	��, �>� C	7, �1ا� . �
$ آ	� أ"<� ��4$ة 4�8R1� �21ره� أداة*�
C4 �!ل ا�$و�� 

�ء و��/� �<0 ا���ا"C وا�	b���ت �l^ا ;��T4 �	'�ا����ة ا���2� �(�2ر%�از�� ورأ�	��� %	�*� 
� أن هa9 . ا��7ور�� �	�اآ	� أر
��<0 و,�<� ا�<�Bم و,��$a *() ا����2 ا���4(� و*	�م ا�:��اءl

 ���:� و%�د ,���78ت -�"�, P ا���$ة��
C ا�$ول ا��أ�	��� وآ9ا 
C أ��8م ا��2ر%�از. 

إن و�$ة و�4آIة ا�<�Bم و/� ه9ا ا��Mف ا��1ر�S� ا�	0�1 
�1ا%� ا�'�آ� ا��	��� و*��	� ا�T18Pد 
 W0 و,���� و,�ة إ%<�زه� *() ���ق و�2�154ت ا����2 ا���4(�، و�	�, C4 ��ا��أ�	��� C54 ا��2ر%�از

� أدل *() ذ�+ C4 ��ب ا�*�	1%Pا ���� ا�	�و"� وا�<�F�3 و��ب أ"M	� ا�'	�*�F��1ار ا���3 و
��، و/�ط اP��1!ل وا?*$اد ��7ب �0 ,���'�ت ا��	�ل و
����1� 8�:4	� ا�����2 ا�1� أ�'e %	�هو,�	

"�8 ��1�2�� �($/�ع *��T4 C'<�، وآ9ا ا?*$اد �1	�` K5)1	, ا�9ي $�ن �> ا?��اب 
�*�21رa ا��!ح ا���
���� �

� وا�'(��� دون 
�وز أ�� 4'�و�� �2��ء "������<$ف إ�) ,$%C ا�	�M	�ت ا�. 

 �
���ه9ا ا���Bح ا�25� �(�2ر%�از�� ودو�1<� �B$ أ��2
K /� ,�ا%� ا�'�آ� ا��	��� و/� ,e13 ا�'�آ� ا�

� ا�	�ا`�� وا��/� ���28� ا��3اآ� وا� C4 �� وا��1ا8<� 
����3رات ا�(�2ا��� ا�	��وPت ا��`�/��, C4


� ا�'��� و,�	� %�ه$ة *() ����ه� C4 ا�	�2دئ ا�1� ا��21�1<� ا���دات ا�lو �	ت ا��������B1وز ,'$
�>���5,. 

 C4و ��2ا����و�$ة ا��أ�	��� إذن و�Fا�� ه4�B<� ,�1(�2ن ,��$ ��4و�4 آ� �'��� ا�����ت ا�
�<0 ا��	�ل `��2	�. 

 لبدء يف توحيد الصف العمايل؟لبدء يف توحيد الصف العمايل؟لبدء يف توحيد الصف العمايل؟لبدء يف توحيد الصف العمايل؟ما السبيل لما السبيل لما السبيل لما السبيل ل
� �34و*� دا�� ��� د�	��8ا`� �S!/�ت �l �
$, �B1" �
W 8$را �4�1'4، � �
���إن ,e13 ا�0�B ا�
 ()* �
� ا�	��
� د����
� ا��	��� C4 `�ف ا�2�و�8ا`�ت ا�	1'5	� /� ا^%<Iة و,�ر�z ا�'�آ� ا����ا�

 .E'� �4 "��ل

�
����a$>3 و�a$>3 ا�<�Bم ا��2%�ازي C4 ��9+ /����$ة ا� �4 ��:
�ة أو �4ت � ��R�4 �
 �� ��ور
q*�4 $�T,. 

� 4(��ة *() *�,> 4���(� و4���!ت ا���ر ا�9Bري 
�O ا��C* �M ا"1	�ءا,<0 S�إن هa9 ا�	<	� ا��1ر
�
� ا�'������ ���4ا /� 
�اi4 وأوراق ,�را. ا�	B1وا� $ت ا���ر ا�9Bري /2$ل أن ���F (�2ر ا���1

��2� أن ��5ن �	C أو�) اPه1	��4ت /� 4$ان ا���7ل "���F و4	�ر���. 

�)� �4 �/ �"�M" �/ $ : و ,1	�� أو�) ���ات ا���1
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C)���
� K2F ا�	��$ة ���� *�2 د*	<� وا"�Sاط ا�	���
$ل ) ات(  ا�':�ظ *() ا����*�ت ا� �>/ C�ا�	�
� �	�آ	1�4 �:W /�وع ���R,ت أ��ى��I . د�',Pإ`�ر ا �/ �ا����*�ت ا����ع ا�:!� a9ه C	� C4و

 .... ا�	��
� �(��3، ��8ع ا��$ل /� إ`�ر ا�:$را�� ا�$�	��8ا`� �(��3، ا��2�$ /� إ`�ر آ$ش


�ت وإ*��ءه� 74	�"� د�	��8ا`� وآ�	�ذج *() ���
J)1S4 C ا� ���ت ا����*���� ,�Bرب ا�1��,  
:� ا��	�4� ذ�+ ا?��ا
�تsا�� �)�F �>��S, �10( ا�Fاو ،x4آ$ش ��رج ) /$ش، ا �>�!� e�
وا�1� 


�. ا���ب���2�و�8ا`�ت ا�)� ��4���(� ا���*$ة و4<	� آ�"O�2/، e ا��C* �M ا�'��
�ت ا�'� ()* 
�
��� . "�Sاط /<� أو *() ا^F�', �8� ا��g2�1 ا�	�7دة �<� ا?،ا"1	�ءا,<0 ا�

��� �4 ا�	�7
C -0 ا�	�3رآ� /�   ,���0 �8ا/� ,4�7M�$ ا�C4�71 ا��	��� *�2 إE$ار 
�"�ت و,���, 
 O�
 ��، ه9ا C4 %<�، وC4 %<� أ��ى ا�S"Pاط /� ا�	��رك ا��	���ا�	��رك و��ض إ��ا
�ت ,4�7

�� ا�1� د*e �<� وآ	��ل *() ذ�+ ا?��اب ا���م ا�9ي د*e إ�K آ$ش /Iآ�	ا� C* �M� 2010� �4ي ا�
 C�C ا�9Bر�
�O ا���ر K/ q�� وا�9ي–J�0 ل آ$ش -  و��>X�	1"�2ر *$م ا	
 دور آ���ي ا?��اب 

� ���Iاب ا�	1'5	� /� آ$ش��9 ا^%�$ة ا��:��� وا�$ة . أو 
	�2ر *$م ,��	C5 أن "�T1ر و/� $4 J5/
I%ح ا?��اب و�B"? �)	� 0M�����ري  ����ر �, �)���4 C4 ءI% �)	� 0M��ء ��� W:" C4 ا�1�ر 

�� ���. ���5 ا?��اب�S�� �>"إ .... 

 �M�)� e:)4 �53

� وا�1� ا"�31ت /� ا����ات ا^��ة ����� ا�1� ,��J أ��س ا��	� ا��g:ا� �*I�  "92 ا�

� *C ا��P!ع 
$وره� /� ,��$ ا�	���q و�4آIة ا��P�7ت �����ت ا�Iآ�	ا� J)S,�5ف و�
�q2 ا�1

�� J)1S4 q���4 ا�:�gت وا�$/�ع *�<� و��ض ا�	��رك �1'��<�و,2 . a9>� �و���21 ��8ع ا��1(0 "	�ذ%� �
 0)�, C*�54"�,<� و J)1S	
 �ا��I*�، /2$ل ��ض "P�7ت ��4$ة C4 أ%� ا�$/�ع *C ا�	$ر�� ا��	�4

��ء ا�:��اء و�$ ا�����ت ا�(�2ا�� /� ا����ع ,�Sض "P�7ت 
^ $� �<� �B4"� و%-R, P �2��l ���g/
 ��
�O ا��*�د �(:�g ا�	� 0�
	�Bد ,�$ �:��, �4 �2��lأة وIB4و) ،C�4�، ا�	:31�B3<�دة ا���
 �ا�8�1

�� ا����� ا?دار�� وا�	��� �O�2 ا�:�gت��, ،y�S1وا� KC، أ`� ا�%�1��
 ....)ا�	('�C ا��1

 معيقات التنسيقات احملليةمعيقات التنسيقات احملليةمعيقات التنسيقات احملليةمعيقات التنسيقات احمللية

� *() ا�	��1ى ا�	�آIي وا�1�C* �>/�5 ��ض أي "�7ل ���� أ�4م ,�ا`b ا�2�و����8ا`�ت ا�

�"� C4 (�2, �4 ا�	�2�15ت، 
�زت إ�) ا��%�د /� ا����ات ا^��ة Eم ا��2%�ازي و�B>)� ي$T1)�
4�>,P�3 و,�2دل ا:��
 e>1"�2 �4 ا��l 0� /� ا��$�$ C4 ا�	��`> ���E /� ��8ع ا��1()'4 �
��ت "�����ت ,

����
� ا�	���2� ا�	��ل. 
C ا�:�وع ا�� ()* �>� : و/� "�M"� -	� *$ة أ��2ب �:�3 ا���1$ "9آ� 4

 �
���
� /�y و�T:4ل *C ا���ا*$ ا����> /�ري 
C ا�	q,�5 ا���, C* �2 �4 ,�5ن *�2رة��l ا���$ة  
�8�	�� ا�	��رك 
�53 دT4 ����, C* �>2�, 01�ا`� و/� %	�*�ت *��4 �4��� و*	�م ا��3(� ا�1� 

0>,�
> ^ه�اء ا���دة و�������7S ا�1 �2 �4��lو . 

 K,�2)�1	� qB1�, �>"ى آ� `�ف أ�� �M'ت �134آ� و��:)	
 ��2,�4 �
 �X$24 �5ن, P �4 �2��l ا���$ة  
 ��
� ا�	�ارد ا��32$, J)4 �E�� K`�S�4 ;��T4�31ر(و"Pت، إ*�دة ا�:��ت، ا�51(، و/� ..).ا��1

 ��8$4 �
� *() أ�W د�	��8ا`� آ	� ,�q 4(:�ت 2)�4���� وا�'� �(��$ة ا�Bq ا��1ا,�, �
ا�	��
 �)4�F، (و���	ي وا��
� ا?داري وا��1Iات، ا��1>B1ا� ،�ا��TSص /� J)1S4 ا^`�، ا^��8م ا�$ا�(



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

20 

�	��ت، ا�����X ا��1(��q ��	���ت 1S4(...) ا�2B1�, q���4 أيC . J ا�:�gت وآ9ا ا�	�1(	

 ���
�ت و���
�,<� ا������ ا�	1'5	� /� ا��
� �0 ,1'�ر 
��C4 �4�5 �(�� ا^%<Iة ا��`���  ا�:�وع ا�
 ��Iآ�	دات ا���� ?4!ءات ا���ت ا�	'(� ,�2) رهE�TS0 ا�l�/ ،�� . ا��1

	�ت %	�*� �(�B1رب ا���$و�� /� W��B4 ا�:�وع وا��ب ,�l   J)1S	� �13آ�	ت ا����4 ا��*�	B
 �*I" C* ا$�
� /� ا,�Sذ ا���ارات ا�!ز�4 و
�53 د�	��8ا`� 	Bاك ا��Fإ C	7� �	
 ����
�ت ا�	���ا�

�E!� 9,<� و/1; ا�	�Bل �	'���2 ا���دات و�4ا128<�. ووه0 اP"1	�ء:�, ()* �
��� . وإ�Iام ا�	q,�5 ا�

0 و�M���*$م ا��1ام ا��1!�� آ� ,�  . �K /� ا�1�	�ر ا��P�7ت 
�53 أ�!8� ��1�� K,$*�8 ا�B	�ه
 


�ت ا�1� �2��l �4 ,'�7 ا%1	�*�ت ا�(CB ا�	�13آ� و/� ����ا �4 ,�B; ا?دارة /� زرع ا��8�:1 
C ا��آ

�ت ����� هa9 ا�(CB ا�1� ,��21 ا��'
�ب ا��*� l وذ�+ أ�4م ،Pإ W� �>`�S�4 ;��T4 <�', �>,$�أ%

 ��
� ا�	�ارد ا��32$, �/ ���5 أ����F–��� /� ��4و�� رأ�	��"Rآ - ����, Pت أ�
�����2� *() ا�� �� وه
�)�3)� q��5	ا� <
<$ف ,'� �
����1!�� ا��ا�� ا���
أ�4 ا?%�اءات . و%<� "�M ا?دارة 
� أن ,�231 

1"Pدة ا�*rآ ���ا?دار�k1	اد ا��	ظ وا��M1آP.. .�3ر وا �ء /<�F �/ ت�
����� ا��� P0 ا?دارة و>�RFن 
��� ا���1ون ا���2�� C4 �)S1و�4 �$ه�، أي ��ورة ا���	0 ا�M�
�$ ا���8ف *() أ��2ب . ��ى /� ,

$ C4 ا?�Fرة إ�) ا��B1رب ا�P ���	%�53 إ

� وإن ���> ا��� ���E /� زاآ�رة ��
��/�B, �3رب ا�1

�ى 
9Kا�(�1ن أ2E'�1 "	�ذ%� �'1 ،و`�`�� C4 ��  :  و`
 

� ا�	��8�2 l ���7� ....) ا�	��ات ا�2�3�، ا�4�T1*Pت ا�	:���1، ا?��ا
�ت ا�	:���1(  ا^�5Fل ا�

:�� ا*1	�د  0M�� و/� ,'$�$ ا�	���q و/� ا�1  ا���$ة ا���*$�� وا���ارات ا�$�	��8ا`� /� ا��1

 . ا�B	�*�ت ا����4
� �($/�ع *C ا�	$ر�� ا��	�4�  ا�	(J ا�	�(2� ا�9ي دi4 ا� . �	���q ا�	'(� وا��`


� �<a9 ا�	��رك �B�Pا iX�1�
�?%�زة(  ا� � ...). إ*�دة /1; ا����ش /� "�y ا*�21,<� ا�$و�� 4'���4 آ��8�1
C1����� *�/1<	� ه�,C ا�	�2� %	�ه�F تP�7" ق�
�1ن %�ء,� /� ��B1ا�.  

 

 أي وحدة نقابية ؟ 
P ة ا���$ة��� ���� ا�9و
�ن و�(y ا��ا��ت 
� و�$ة ,'�1م ا��1!�� آ� إ`�ر و��K /� ا,�Sذ أ�, 

K:8و�4ا KB4�2ا� ����7� ���E أو ا�$*�" .  
 

�1:� �4<� ا���$ة, �')T	ا� a9ه �1:�, C  . ا���$ة ه� و�$ة ا��P�7ت و/> ا�	T('� ا��25ى �(�3(� و�
 

�	��8ا`� ا�$��
��2� أن ,���� ($ا�(� وا�5:��� ��ورة ار,�2ط ا���$ة � P �1ا� ���7�2�� ا^�5Fل ا�`
���B�1�Pا y�S	وا� C��1
� وا��51)� ����ق ا��`���,<� ا�(�2ا�� آ��	� Oه��4��> ا�$و�� 
� أن , .(  

 
$S� �	
 �>�
� ا��	� *() ,'������2� *() ا���دات ا�� �)م ا���$ة `(q �8*$ي "�
� C4 إرادة ا��3

 �/ �)��2� ا*1	�د ا�$�	��8ا`� C4 �!ل إ�Fاك ا��3��3(� وا�	$ر�� ا��	�4�، آ	� )� �ا�	T('� ا��(
�  . ا���ارات وا��1
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 K'��T4 آ� `�ف �>/ (*�� �
���
C ا^%<Iة ا� �8�/ ����, W��2� أن ,�5ن �8*$�� و��ا���$ة 
��  . ا�7

 

	�ت ��ت ��1��� /� %	�*�ت *��4 �4��� و�134آ�إ��7ع ا��P�7ت وا�1*�	% .  
 

q ��	���ت B1�,و ��8ا`�	�ا���$ة *() أ��س 
�اi4 وا�'� و4(:�ت �4(2� �134آ� ,�Tغ 
�53 د
�>,�"�54 J)1S	
 �  . J)1S4 ا�:�gت و,�1<$ف ا�T1$ي �	���Sت ا�$و�� وا�$/�ع *C ا�	$ر�� ا��	�4
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مل ودولتهم ومهام مل ودولتهم ومهام مل ودولتهم ومهام مل ودولتهم ومهام أزمة نقابة التعاون مع أرباب العأزمة نقابة التعاون مع أرباب العأزمة نقابة التعاون مع أرباب العأزمة نقابة التعاون مع أرباب الع
        النقابيني الكفاحينيالنقابيني الكفاحينيالنقابيني الكفاحينيالنقابيني الكفاحيني

  هجوم معمم
 �B1��2ا�� ����0 ا���3، آ����� /� إ*�دة ا�<5(� ا�	1, ،�
	b-�ات ���4* ���� �
����R1-� ا���� ا�

   ^ز�4 ا�T18Pد ا��أ�	���، و�1$ه�ر

4Iان ا���ى ���T; ا��2ر%�از��، ا�1� J�I, *() آ� K1��� �4 ا���3ب إ
�ن ��Eده C4 ري��� ا�
 �	M"��7ن أS� ،�q��54، ه95ا *		�ا ا��TE�S، /�55ا �8ا"C ا���3، �I>Bون �4 ا�S$�4ت ا��	�4

� *�2 ��ب �> ا?��اب �����> ا�(�2ا�� *�2 ا���	(� و��(�Tن ا�'���ت ا�	)� �*�	1%Pا ��ا�'	�

�F�3>0 ا�  .و,�	

�$ة ه9ا ا�<�Bم ا��2ر%�ازي 4'(�، ه� �B4د �(�� /� �4(�$Bا� �
r*�دة ا�<5(� ا��ا�	�� y2,�4 �	��* �
�$وق ا���$ ا�$و��Eرة و�B1)� �... و/> ا�	��> ا�(�2ا��، �B$ �4اآ/ aI� b4���ت دو�� آ��	�M	� ا����	

2�ات �K *() �1�4ى �, $B��ت �4 ا��2ر%�از��ت ا��1
�� /� " ا,:�8�ت ا��3اآ�"آ	� ���ا�1� ,4�2<� ا?�24
��بBة ��و`�ندول ا��
  .، �� �4$	��T; ا��3آ�ت ا���

  إحنطاط مزدوج، بريوقراطي وليربايل: احلالة النقابية 
 0M�
� ا�	��
� /� �s أز�M" �4م ا�'	���، و��Eد ��آ� ا�1'��� ا��`�� و,�(�� أدوات ا�1���e ا��


 �*��: /� `1�2<� ا�	Iورة(ا�3�  ).ا����1


� ، �9ي ورث اP��1	�ر وl$ا أدا,K ا�	:C5��)7 /�1ة ا��Tاع �4 اP�21$اد، ا���4��Mرات أ��ى �( e�آ�
�
، و4��Mر "��
� اP"$�4ج ا�����، �C5 /� ا�	�3وع - ا م ش- 4��Mر "��
� ا�'�د ا����� : ا�	��


�53 . - ك د ش- ا��`�� ا��2%�ازي  K�:" C* �2�� ��� ا��2%�از��
C ا��ؤى ا�� O8��آ�ن ا�1$اد ا�1

� و/� %(� /� ���8��� *() �4 - ك د ش–ا��ا%<� ا� ���:5��

�O �4ا8:<�  e	�,ص، �<9ا ا�TSا� ()* 

��ت"�	�
��	��ب `(� ا� ���
� وا�����  .*�/K ا�	3<$ ا�

��ت0 أوا�y ا��1)�1)� ��
� ا��`����2�$ وا�)� ��
� ا��`���W ا��R, �5F ، ��ر�		ا� �1'�ل /
إ�9ا"� �524ا 

 �
�����$ آ�ن ذ�+ M4<�ا ��ر%� ���� %�ه��E aاع ���� ��د 
J)1S4 C أ��8م ا�'�آ� . ��	��با�
���4�'�، ا��` �*�	1%Pت آ�ن و��<� ا�g/ �/ a�8��� *() ا���� ا���9g"� $X، و%$ ,�2 ، C5, 0و�

�
��" K)* (�2�
� ��531 أ���� �	C5 أن ��" O'	ا� q���	) ا�syndicalismeة ($�$% .�
��y27 ه �
 �"���) ":�K *() "�$ أ`�و��ت "��
� ا�I2S ) اP"$�4ج(%9ور ا�	��Mر ا�
ا�1� 
$أت ا�2�1� ) ا�'�د(ا�9ي 

 9�4 �>�:" C*1962 . W�R, C0 4�9 ذ�+ ا��e8 و�'
�ت ا��2�$ وا��1(��" K1��8 ا�9ي ��- إن ا����> ا���
�، /� �4از�C ا�- ش.د.ك*�" �>7�
�ة �  .��ى، /� 4��Mرات ا����� و/� أدوا,<� *�ف ,P$2ت آ
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 �و,��ض ا���ر ا���ري 
$ا�� ) �4رس3(,0 �'> ا���0 ا���ري C4 ا?,'�د ا��`�� �(��ات ا�2�3
C /� إ
���)� ���J وه	x ا��زن ا�����ت ��	� *��ح *2$ ا� إ
�اه0(ش .م.ا���2%( ��2, 01/ ،

 �>l�E �	آ ��8ا`�	�� ا���7ل ا�$B، وا�1� آ�"e ا"�b41975 ���5,	� ا?,'�د ا�1FPاآ� *�م ا��1ا,
1C ا�(15F C(�1 ا��	�د 
���C /� ا����ع ا���م دا�� ا�'Iب، هPbء آ�"�ا *qT ا�)0 �(��4s��1	زن ا��)�

�<� رC4 �2l هa9 ا�:�gت /� %� ا����2 ا���4(� �R, %�ء �إ(ا�:��ي �5$ش، ا�1 �2�و�8ا`
) ش.م.ا�	25(� 
W، وأ`�و�� ا�$2�� إ�) ��4�R1رات ا���F e"�5/ ،��آ� ا���7ل ا�$�	��8ا`� *() ا������ ا��2ر%�از
�S�
��	��ب، وا��3وع /� ,�2> . ا��1ر ��
��ت *�/e ا�1:'�ل أز�4 ا��أ�	��� ا��1"�	�
$ا�� ا� C5�

:s�4 ، ا�9ي آ�ن�5(
� آ� (� ا����ع ا���م وE:�ت ا�	b���ت ا�	��� ا�$و�� ا�	��و/� 
i4�"�2 ا���1�0 ا�<
2� )ا����ع��14�زات ا�Pا C4 �7�
�1<�� و��<0 ا�	�3�، و�:�$ون � �� ،a���'� �4$�4 �/ ،

��E�� . C *() �1�4ى ا^%�ر ا�:�(
���C ا�)���
��y27 آ�ن �Iا�4 �$وث /�ز 
C ا�	 ��ه
C و
�و�8ا`� ا���7ل ا�$�	��8ا`� ا��2ر%�ازي ا�	�
C4 C إ�54"� ا�1'�م 
C ا�$�	��8ا`�*

 0>��7" ��B� $8 �53
C ا�	2(�1�C وا����2 ا���4(� ا�	I:'1ة �(��7ل، :s�	"ا���8ا`�	���B1وز " ا�$
K� �>"�	���  .ا�'$ود ا�1� 

 O�
 �>��Iع ا^وه�م ا�1� 9�,��، أن ���ب �Iب *	��� ا�1Fاآ� �8در /� 4	�ر�K1 ا��l �/ C5�
�
���`��> ا���7ل ) ���E ا"$/�*�ت ا^�4ي (�4اJ8 ا���دة ا� ��4$8 / �
� *() ا�������ل 8$رة ا�

��
��I2S وا�'� �,R���ر�� اP"��2ح أن ��1	�.. ا�$�	��8ا`� ا�'��� ا�9ي �� $
P ا,:�ق /�,; ... آ�ن �,R�
 و���ي e3l، و��1ج "��7<0 ا�$�	��8ا`� ا�	I*�م 
'�4�5 ا�1��وب ذات ا�i4�"�2 ا�	��دي �(�	�ل،

�
�ت ا�(�2ا���S�5 ا�� �0B� ()* C ا"��2ح ا�2�و�8ا`�C %9ر����ر C
���/� ":W ا���T8 . e8ر"� آ
8�دة  e"ت - ش.م.إ- آ�P�'1ا� a9�4اآ�2 ه ()* e)	*ات، و$B1�	ا� a9�4 آ� ه J آ��د,<�، �1�4$ة �(51

�2�" J)1S4 +151
4�! /� ر/O �34وع.  e)B, �M:� أة�% C 4$و"� ا���3، آ	� 8$م ^ول �4ة، /2
8�دة إ e�� 4'��ب، �	l دي إ�) ا":!تb�ش وPء 
�O .م.وا�1��5ف *C أي /�� 4$ا"� $8 

C5� ،C دون إ*��X<0 أي ه�x4 �(1'�ك ا�B$ي�C ا���ر)���و�4(�م أن هa9 ا���دة *	(e *() . ا�	

�8� ا C
(� ا��1(0 وا�T'� و�F C
� أي ار,�2ط :T, ��" (دي إ�b�����*�ت، �1:�دي آ� K"RF C4 �4 أن 

  .ش.م.*$وى ا�:�5 ا���$ي إ�) ا����*�ت ا��	��� ا�1� ,��7ي ,'e ��اء إ


� ا��م ���:� ا�s�� �4ط ا�����Sا� e3l ;,�/ خ "��$ و�� ا,:�ق��د*0 ا�T18Pد ا��`�� و,�/� ا�	
*�	1%Pا��1از"�ت ا ()* �M/�'	ا�!زم وا� �*�	1%Pت ا����1�� ا�	��و�� ا�	��
� �	�ا%<� ا�1'$� �

0)8R1د و �14(�2ت ا��T18Pا �	��* �/ �)�   ."ا��اه�� ا�	1	


	��T; ا��	�ل *() 94
; T4('� ا�	��و��، و
$*�ى و%�د ا�T18د  �ه95ا، و/� آ� �54ن، ,01 ا�71'
�� �(�أ�	�ل ا?�24B�$*� اP,:�ق و`��، /� ا��e8 ا�9ي ,:�ت /K ا����*�ت ا?��1ا, �
���، و/� ا�	��

� ا���7لl ة$�$% �:sو C* �'2)� �
���  .ا�

 �
l �>)4�5$ت /� q>4 ر��ح ا�(�2ا� �)��4 q��54 ،ء�F (�� �4*�2، ,0 ا?%<�ز *() آ��	ه9ا ا� iX�1"
�
���:� ا�s4:<�م وو K/ �	
 ،��$ة ا���,$Bا�.  


��" C	M�	�، و��J "��2 ا�	M�� وا�<Iا0X ا�	��11�، و���ة ا�2�و�8ا`� *() ا���ا*$، إن ا��1ه� ا�1
 ،K,$� ()* $ة� �ا���� ا�'�� aق، ا�9ي زادI	1ا��31ذم وا� C* +وودا*1<� أ�4م ا��2`�و"� ودو�1<�، "�ه


� ا�'�������� �14$دة ,$ا/� *q)�4 C . ,�53 �	�ت ا���� ا��g/ ت�و
�?��/� إ�) ذ�+، "s $B<�ر %	�
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S, q���4 أو�
����$ا C4 أ�5Fل ,�XIB ا�'�آ� ا�$% !5F �53�
9ا,<�، وه9ا  �g/ � . ةI:8 W5��إن ذ�+ 

� ا�1� �E ،e)sا�� أو �	��، ,�9ي ,(+ ا�:�5ة ���آ2�ة إ�) ا��راء، ,'1	� b�4و�K1 ا�2�و�8ا`� ا�


� ه� B4	�*� أ�SFص �	(�5ن 8$رات ,bه(<0 �(1$�� �$ى ا�B<�ت ا���
�5ن ا� �)Xا��� �	% �'� ���	�
�>��:�7ا *�q أ(1� 0>)4 S�  . �34آ(<0، و�4 أن 

  املعارضة النقابية الدميوقراطية
 �Be 4	�ر��T'4 0>1رة �	C ا?��1ا,�
Iه0، و	� �
��" y� رة�)

�ن ا���ر��ن �������1 ا� 0�

1��
� ا�1� ,�<J)1S4 �>B ا���دات ا�2�و�8ا`�، �<9ا �0 ���� ا����4 �(�	� ا�-R1ن ا���
�ن ا���ر����� ا�
28� ا�	b,	�ات أو  C4 ةI
�، أو /� �'�M,<� ا�	1	���
�53 %$ي، ��اء /� ا�	��ر ا���م �('�آ� ا�

���ت أو ا?��ا
�ت ا��25ىI	1ا�.  

 0>
�</ 0� J)1S4 �4ا�8 ,�ا%$ه0، و*() ,�$د ,�Bر
 �	1�4 �Eوا"�$ام ,�ا ،C)���e13, �5F ا�	
2�� "�$ �:M� و��8*�,<0، "��� �>X��

� ا���ر��، و���� ��J آ�2ى 4	� زاد /� ,�	> ه�F�3 ا��ؤ�� ا�

$ه��B, �/ وا��3وع �Xا$
 0�
�، دون ا�	�ور إ�) ,�$���   .�(��� ا�

 C5	� 0� �	4 ،�
���� �('�آ� ا���	F ��$ ا���7ل ا^4	� �P �22"�$ام رؤ���, J�� ا*�21ر C5	�آ	� 
	�C ا�$
���C4 C ا?`!ع *() ,�Bرب 4:$ة ��رج ا�'$ود، ,	5�<C4 0 /<0، ا��31اف ا"���ف ا���8ا`

2�K1، و
����1� ا,�Sذ �M" J8�4ي و4$ا"� �!0X ا�	�B1$ات` $��، و,'$)'4 �
���  .ا���� ا�


1<0 ه� *$م ���

�ن ا���ر��ن ���8$ر,<C5� 0 ,�2) أه9�R" �E!� 0ه� C4 ا����ات ا���ال ا�1� ,�ا%$ ا�
��ء 
�ا وإ�<��4 /� -R, ��2� إ�) و��� أر8) وأآ��B1وا� �
*() ا�1'�ل C4 و��� ا��13ت وا��27

�2)E ت�
�53 4�0M ووا�;. "��
 �	��
�ت و���
� ا�9ي ��1Sق آ� ا����  . إ"<� و��� ا���ر ا�

CC ا�	�,�2
���C ا�)���� ا��$دي �(		B1ه� ا� W� ،�
���� أو �1) ه9ا ا���ر ا�	M�� أو ,%����$� إ
 ���1��

�ت، و�����/��ن را�� ا�$�	��8ا`� ا��	��� دا�� ا� C�C ا�9
����07 آ� ا� �
��ر، ��
 �و%$ا"

� ه� ا�9ي ���) إ�) ا���1دة ا��	�ل ^دوات "��7<0 ا�	�Tدرة C4 `�ف ا�2�و�8ا`�ت *�2 �����ر ا���/

��7ل ا��	
 �4�� �53
�ا و4	�ر��، ����F !4ر ا�C4�71 ا���2� 
C آ�/� ��8*�ت اPر,�2ط M��ل ,

���2$ ا^4	� ���7ل ا��	�ل ��  . ا����2 ا���4(�، و2314

 ����ء ��آ� "��
� و�$و

� ا�9ي �'	� *() *�,�K 4<	� إ*�دة ���
�، ه� ذ�+ ا�1�ر ا������5 ذ�+، /����ر ا�
– �
���T1ر ��آ� "��.  �54/'�– د�	��8ا`��2` �
.  

C، وا�2$ء /� E<� آ� ا��B1رب /� 
�-�� وا�$ة، ,�� �Fوط �C ا���ر
���إن ,�Bوز ا�e131 ا�'��� �(

����ة، إ�) و%�د  �
*	(<� و,'$د أه$ا/<�، ��$ ���ة ���	� /� ا,a�B اP"��1ل C4 ��4(� و%�د ���ر "��

��:��
 �
���ر "��.  

         حتدياتأفاق و: تطور احلركة النقابية اليوم 

 �
����	C5 �(�	� ا� P ،�1(�2ت ورؤى أ��ى	
��53 د��ل أ%�ل %$�$ة C4 ا��	�ل ا��23ب 4$ان ا��	�، 
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����
 ��$ا ذا أه	$% (�1*2<�، ��4���K1 ا�<��4 أن E �/ . �1!ل�!� ��/���23ب ه� ا�:�g ا�	���� أآ
�2ا�� و,:5+ �8ا"C ا���3، إ"<� ا�:�g ا�1� ا�:��x، إ"<� ا�:�g ا�1� د�e) *��0 ا���3 /� *<$ ا�:��( ا�(

��7ل، و���E أ"<� /x�, 0� �g ا�<Iا0X ا��25ى �(���2 ا���4(�)� �	1� �  .��F �>�/$1وط ا��	� ا�'��

 +), C4 q4'�1%� �:�7ءات أر� �4����8��، �C5 هa9 ا�$ �
2��ء ��آ� "��� �>�4 $
P �24� ا�23���إن ا�$

� ا��SX�3ا���اد�q ا�7�� ا����هa9 ا�23�2 ,�	� /� ��8*�ت %$�$ة . 	:T(� *() ��4س ا�2�و�8ا`�ت ا�

� ا�	bه�(l �4ت، ا����ع$S5<� ...) ا�5:, 01ا�	��%0، ا����ع (ا�1� e4�8 *() أ"��ض ��8*�ت ,0 أو �
��، و
����1�) ا���م$
� ا��1(��� /<a9 ا�23�2 4'�4�5 وا�1� آ�"e ه� ا���*$ة ا�1� ,��رت *(<� ا�'�آ� ا�

��7ل)� $�$% <��� وا�1	�س `�$
� ا��1(���
����� �4 ا� �*���4.  

���ف 
ـ ;2E�4 أ K"إ ،$�$Bت ا��ا�8 ا���$', C4 ��� ر/� ,'$ي �
���، ""��"� ا��	�"�0 ,���1 ا���دات ا�
 �	X!	ا� ���7�
�,�2ع ا^���q ا� </�����ء، �0 ��
 �E�� ���g/ q���4 �/�/ �/ �)4أة ا����	ا� ����


���7ورة *�2  �	� ���g:ل *() 2���4<� ا��T'��/ ���1��

�*�21ره� ,�1	� إ�) ا����2 ا���4(�، و ،�	1B	ا�
��1$اa إ�) أ�5Fل  �
 ،�X����ت ا��	Bا� $�* a$B" �	�2ي آS��1	�-� وا���
� ا� P ��2` �7ل و���ب"

)�" <�', �/ +F !
�� ���1ه0 �
	� ه� 78� "�7ل %	�ه �X�����ول ا��7� ا�, �5F �/ �*�" �
K�
�، و,�	� �4 /� و��<� �1:�د�����*q ا�2�و�8ا`� ا� �4 y27��
�2�، �C5 ه9ا ` . �
إد�4ج "إن آ� ,$ا

�
����7	C ا��1/� *() " ا����ء /� ا� �	
��ح "��X�P" ,�$و أن ,�5ن إ�Fاآ� �Eر�� �<� /� ا^%<Iة % "
  . �ا`�C4 ا�2�و 8

�$ة، ذات `�
� ا��B1%�، أ/�زه� $% �C4 %<� أ��ى *�ف ا���$ ا^�� "�3ء و,9Bر ��آ�ت ا1%	�*
ا�21$ل /� ا���� ا�T18Pدي، و,��� دا�Xة ا�T18Pد، /�P�7" $Bت �$ ا��1ا%��ت ا�1� ,��/<� ا�S$�4ت 

�	� ,	�TE�� e ه9ا ا
�1�� ا�B1�P%�ت ��ل ا�	�ء وا�5<�
�ء � ��	�/>، و�$ /�ض ا��	�4
آ	� "B$ "	� ��آ� ا�	��(C ا�1� *�ت *C ر*q ا��iX�1 ا�1� �(:1<� ���ات ... ا���1�ة /� ا�	�31:�ت

  ..اP��1!ل ا��أ�	���

 ،C0 ا��	�ل ا�	���M�, �	>4 C4 �
� ا���0X *() ا���1ون �4 ا��2%�از�� ودو��1�4 �>1���و
	� أن ا�yS ا�
�5� +�9
 K"r/ ،C�<�وا���`(. ن �1�4! C4 4<	� ا�$/�ع *�F Cوط X!4	� �(�	�، "�ه+ *C ا���7ل �1'�

 �`�x ا?�1Bل ه9ا ا��	�1�R
4��ورة أآ�2  x4ه� ��/	C ا�	��وف أن ار,:�ع ا�����2 ��$م �(�2ر%�از
��TE�� �S ا�S$�4ت ا��	�4� . �(�F ()* y�7وط ا��	� �	/ �آ	� أن ��5ت ا���دات ا�2�و�8ا`


'$ ذا,K ��5ت *C ا���7ل �$ ,$ه�ر �Fوط إ*�دة إ"�1ج �8ة ا��	�، 
�*�21ر هa9 ا�S$�4ت، *	(�، ه� 
  .%Iء C4 ا^%� ا?%	��� ا�9ي �a����1 ا��	�ل


�"�B4<� ا���7ل �$ ا�����2، ا��	� ا�	e8b، وا��TE�S، ه� "��
� 4'�5م  �/ i4$, P �
��" ��إن أ

�P"��1ل إ�) ا�	���5 ا� �>   .	��دي �(�	�ل*(

,�53 ا����	� وز�J ا��3آ�ت ا���
�ة ��و`�ن وا,:�8�ت ا��3اآ� و��� 
:�$ آ� "�7ل )'4� �Eف، 
�	
	� ه� *��	�، آ� 8 y2,�4 �l . ة�� ��R�4 (74 e8أي و C4 ��/��C4�71 ا^4	� �(�3(� أ2E; أآ


� /� ا�'�آ�. أو �4ت����(�، ا�1� وه9ا �4 �C4 ��B ا��7وري دi4 ا�'�آ� ا�$
 ا����	� C4 أ%� *��	� 
  .,��ف ز�	� آ2�ا ��رج ا�'$ود، و
$ا�� ,�53 وا*$ة 
��	��ب



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

26 


�زوا  C�
�$ ���4	R/ ،�>��,9ة ا��1(0 ا?*$ادي ا�9 ;0 ,71� ،�)S)� �
� اVن *	(���آ	� ���ف ا�	3<$ ا�

	(:<0 ا�	�(2�، ,'���ا �� /� /� ا�2$ء آ:�g �1�4ءة q*!, C4 ا�2�و�8ا`)�/ �)�	, �>� �
 إ�) "��

0(� ا��1(�F ف�:E �/ �2�4ق �l ت�

�"�i4 إ��ا 9:�آ	� أن ه��ك "��
�ت و�$ة . E:�ف ا��3(� و,
�S�
�ت ا��1ر���
�8� ا� K��4�� �	� ��رت *( W:�

�O ... أ��ى ,1'�ك  +5:1� ��2` �B1" e"آ� +),

� ��9+ا����*�ت ا��	�4�، و��4��ة ا�2�و�8اS��$ة ,1'�ك و/> . `�ت ا��1ر$Bت ا�!�C5 هa9 ا�531
�	�)� �)2�1�4 ���4(2� �E/�، ودون أ�� رؤ W���4.  


���ؤى وا^دوات ا�1�  �>'�), �4 C5� ،�C ه� ��4"$ة هa9 ا�1'�آ�ت ا�	�(2�C ا���ر
���إن J8�4 ا�
K,�7ل و��2ا�  .ا�I1"1<� ذاآ�ة ا�

  تعجلة قد تفتح الطريقمهام مس: إعادة البناء
C /� ا�$/�ع، /� ا�	$ان، *() آ� ا�	�2�15ت وا���7ل �$ آ� إ%<�ز �C ا���ر
����� أو�) 4<	�ت ا�	1,
 ��
� و/� �4$14<� �> ا?��اب، ذ�+ ا��!ح ا^74) ا�9ي ,'�ول ا�$و�� ا��2ر%�از���*() ا�'��ق ا�

K���, �2* K*اI1"ا.  


��	����2 ا��Tر�� آ�9+ أ2E; ا��	�ل ��ا%<�ن،  ����$ه�X�T4 ،0 ا���د وا��31�$ و,15:� ا�2�و�8ا`
2�1> ا���"�ن دون /�ض 4Iان �8ى *() ا^رض *F �2'9 ه	0 ا���7ل وا�C4�71 ا��	���
ه9ا ا14'�ن . 

C�C ا���ر
���� هPbء . ��� �(	B1� ����/ ت أداةP��1*Pت وا�'�,�53 �	!ت ا�C4�71 �$ ا���1
���
�2وزه0 آR/�7 ا�	$ا/�C* C ا��	�ل و*C أدوات ا� 0>,�
C و,��$ /�(<0 و,���� وز"<0 دا�� "��


> وا��31ور وا����ش. "��7<0��1)� �,���� أداء ا?*!م ا��	��� و�(> �� ��2�� ��  .وه

�
�P*1	�د *() �4 ه� �4%�د ��� Pإ (��	C5 أن ,2 P ��Vا a9ه :�
��� ا�	��ر�� ا�	1��-�ة "�T$ ا^"��� ا�
�
���4��`> ا��1ا%$ ا� J)1S4 �/ ك���0 ور�8 *��4 ,5��T, Jرا 4$��8 ^ز�4 . ه�� وه$�, C4 ص��4 P ��ه

 C
 ���ء، ,�1<$ف �(> ���� ا"���1l?ش وا���)� ��
� و��B, �2وزه� و,�$�	<� إ�) هa9 ا^"����ا�'�آ� ا�
0M�
�ا�e131 و��2
� ا��ؤ�� و
C ا�1$�� ا�	����qB أن ,92ر 
9ور .  وا��ا*� /� ا^ز�4 ا� y27��
 ��ه

4� ا��23ب و8$رة ا�	�أة *() ,'�> ا��1اق /� E:�ف ���ا�1��2ت "��
� ا��$ ا�	�5/'� 
�P*1	�د *() د
K,را�B4 ��)51	ا� �
����1� ا���دات ا��, C� �53
  .ا��23ب وا���4!ت، 

�	
 ،�	M�... � �8ى أ��ى، �'	!ت �$ ا��TE�S أو ا�����2 أو ا����	�إن إ`!ق هa9 ا^"��� ا�	
 ()* q���$ة، و�1	<$ ا����> ?*�دة ,$% �
��" $���, +F دون �>��531 �8*$ة �4د�� E(�2 ���11ر *(

  .أ�W ,��� �4 ,:�ه	�ت ا��(0 اP%1	�*� ا�$ا0X ا�9ي *�$,K ا�2�و�8ا`� �4 ��د,<�

2��ء %2<�ت 
 ���� 8$ ,�5ن ا�2$ا�>��C4 C هa9 ا�	�ا/>، و�C ,�5ن ا�$� وا�	�1:*�	1%P�4ت ا$Sل ا��	* C

��7ل �$ )� 0>�
 ����T	ود ا�$'��
 yX�'ض ا��* C
"Iول ا��	�ل �(�3رع 
q"�B ر/�8<0 ��ر

� و�$ ا���1�'�ت وا?l!�8ت، و�$ ��ب �> ا?��ابXو,$ه�ر ا��$رة ا��3ا ،�TE�Sا� ... �

���
� واP�21$اد ا�2�و�8ا`�و�$ ا���10 ا�.  


��	��ب  ��$
� ا��1(���� �8*$ة ��531 ا��T1ود��ل ا� ��
	��ه$ة ا�'	� �`b	0 ا����$ �5F اP��1	�ر ا��$
8�ت ا��3اآ�  .وا�1� وE(e ���1<� إ�) ا����� ا�	��و/��:,�
 �`b	ا� �ر ا�'���	�1�!� ��1��(> ��4و14)/
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$�$% �
���� �>1��
 –ة ,�� دروس ا��1ر�z، و,K%�1 "'� ا�	��2�1، "��
� ,�,I5 *() ا���$ة وا���1ون 
اP��1!ل ا���2�، ,��هO ا����	�، ,���� �$ ا�����2 وا��	� ا�<x، �$ ا��TE�S، �$ ا��3اآ� 
 �l ة$�$ ا�$��ن، "��
� ,�1	$ ا�$�	��8ا`� ا��	��� 24$أ و*�$�, J8و �%^ �����$ة، ,$Bا� ��اP��1	�ر

�8e�
(� �(�T1ف أو ا�1:�.  

�>)Xا$

� ا�	��ر�� *() ,�$��T, 0را,<� و���
� و��1(> �	!ت "��7� ... و�1��Sط. /(�1	� آ� ا^"��� ا�
<�  .,:1; ا���
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        من أجل جتديد أداة العمال النقابيةمن أجل جتديد أداة العمال النقابيةمن أجل جتديد أداة العمال النقابيةمن أجل جتديد أداة العمال النقابية
* ،�$ ا�<�Bم ا��2%�ازي، وأ�4رات �4 ��1	� /� ا^*	�ق ا�2�3�T, ب �2�4 *() ,$ل �$ة��	أن ا� ()

 ��� �8�2�4، وه9ا �4 ���B ا�'�%� إ�) أدوات "�7ل %	�ه�ي آ:��� وإ�) `(l �هIات ا1%	�*
� *() ا?`!ق��� أه0 �4ا�� ا����� ا����	* ����24���� �8*$ة / ��1<$ف ا�<�Bم ا��2%�ازي. �Pا
C، و)`�* a�2Fوأ ،C�C4 �7 ا��5د�* ،C	�P، و*�`(�* ،Cآ�د�� ا���ى C4 ا�	!آC ا���Tر ا�	�'�8

� 4:��ة���ة $4�E ��
:�� �8�4<� . و
�%�از ��Iا��5دح ,�21أ ا����2 ا���4(� �54"� �4آ q�3ه9ا ا� C	و�
�'<� C4 8$رة "��7� /����، وb4ه!ت ���دة ا���7ل ا�2�3�	� ./� ا���Mم ا�T18Pدي و�4 

 �28 W�R, K"�465 ا �*�F بI� ���  �28 e4�8 K"و�4 أ ،�
�� ��آ� %9ر�� ,���B, eوز ��440� 

<� ا��Sص��'� �)*�/ ����R1ت 
�$ ��	�ل ا�	��ب أن ��5"�ا ذا,� � 0� ،aر�T8 . ا��1!ل <��M إذا ,'�

�
� ا��4�3 وا��	>، �1:4ح أز�4 ا�	1B	� ا�	���1)� i4�"�
و ,�53 . ا��	�ل ا����� ه9ا، *() أ��س 
��ء 

� *() أ��س آ:��� و د�	��ا`� إ�$ى أو%K هa9 ا��	(�إ*�دة ����$ة ا�	����. ا�'�آ� ا��B� <2� - ة

��5� أدوات ا���7لFإ C4 q"ا�% eو��� .ان ,

 عوامل إضعاف احلركة النقابية
�)� �	1�B ,�7/� *�ا�4 *$ة "B	� أه	<� /" ���
 J�� ���� ب��	��
 �
� ا��	����� :,�1Bز ا�'�آ� ا�

:� ( *!وة *() ,�2�C ��8*�ت ا��	�ل : ر%� ,	��+ ا����2 ا���4(� ":�<� د-  1sو�$�4ت،و �*��E
 0%��4 ،�'
4�، زرا*� و�	* ( ��
�و��1ر ��
 $>3, ،���7���ء ا���$ة ا�
 q*�T4 C4 K�* i1��و�4 

�2ا�� �T18Pد ا�	��ب���J ا�دة ه5(�، اl!�8ت، و*	(�ت إ*�: ا�	��ب ,P$2ت "�,C* �B ا�51

:�� ا�	�و"� /�  x>ام ا�$S1�P�5ل اFة، و ا��31اء أ$�و��F ،�TSTدت �Pف ا��	�ل 
���*�ت *$
 �E J)1S4 و ،C`�
 C4 و����	ا���4(�، وا� $�8"�ن ا���3 و,��0s ا��B)ء إ��F (آ�ت ا��	��ة /� ا�

 �"�B4 K2F �)4�* $�� رهC إ�Fرة أر
�ب ا��	�، و ,7) ا��23ب ا�	���(و�� � �5(F!0 ا����ع ا�S
� ا�'�ة �� /�ط اP��1!ل *��Tا� <`��اP"�$ام ا�5(� ���"�ن ا���3 و^ي �	��� ا1%	�*�، إ�$اث ا�	

�
���:� ا��	�4� و . وا��Tg1ل ا��	� ا�s���
 �
��	��درة ا���* �	� �	
 Cو ,���; C4 0�8 ا���4(

<� وو8 �
���!�0 ا�$"�، و,:5+ ا^"M	� وا���ا"Cإد��ل ه�F�3 ا���3 
<�، و�:O ا��31 �X�>" K:. 

2 -�	���
 0M�,�ا/�e ا�$�1��ت ا��2%�از�� *() ���ق ا��	�ل و�54�2<0 
��� إ�) إ
��ل :  ,'�0 ا�1

����د  ،�
���0 ا�M��� ا�1%^ �B>�1%��ث ا�	Pا �
�����ع ا��Sص، � �	� P x�2��
 �
���ا�	��و�4 ا�

��ف ا�E (1Fو �T:ل ا��	ت، وا��1�����X� و�2+ ا�	bا�4ات، و%�>4	� 288	�7Bا���"�ن ا� C4 
 �4�M�
��ات ا��	� ا� �4�<��b4 0ا �T4:) ���ج(ا�B1�P%�ت ا��	�� ،C)���1�ل ا�	lو )�$ر%� ا ،

3�ت �Fآ�ت ا�'�ا��)	
 .�8 ��
� إ�) ا�	��*$ة *() ,	����"�ن و ُُ,B$ ا�$و�� ���� ��B ا���دات ا�
	� ����اب د�e ا�	�3ر�� ا�M�
�� ا"I" Kع *	(� �<9ا ا��!ح,��. 


�ت- 3���)� $�
� :  ا�i4$ ا�	I1ا���
� /� أ�4آC ا��	�، ,�B ا�$و�� ا�B<�ز ا����إ�) %�"q ا�'�ب *() ا�
 C4 K)�(K /� *$د C4 ا�	b���ت 
�T$ دKB4 و,'��	1
�� ���<� �$ ا��	�ل �	, �/ K1��د *(�!�

B1�Pا��� ا��	�ل ���T; ا�$و�� ا��2%�از`R1� و�4 إ�) أداة��	ج وا��. 
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K 4$و"� ا���3 ����(%�ى ه9ا 
�ا��� أ%<Iة ا�1:�وض )* ��
��، و�4 ,�� �*�	1%Pا�'�ار ا W)B4 (
 C4 د$�
�(� W)B4 ا�	��31ر�C وW)B4 ���ق ا?"��ن و
وW)B4 �(�23ب وا�	��2�1 أ��م ا�'�C ا���"�، و

Pن ا�B)ا� C4)�1)� �����8 و`4 �	� �4 ��B� �>�4 ،��� ?E!ح��31ر��� ا��`B)ا ا���b40، و =)q��S, (
� إ�) %�"q أر
�ب ا��	� و�	1��
�$ة /أ"M	� ا���1*$، و$* W��B4 �/ ، ( أو ا�$و���*�	1%Pن ا�	ا�7

 ،�:� ا��	�4sا�� W)B4 ،$*��1)� �
�$وق ا�	��Tت ...) ا�k� هa9 ه� "�1ج إن أ%<Iة ا�1:�وض وه�ا�1	
C
���C ا�)�		)� ���ت. "P�7ت، �5�<� و/� اVن ذا,�S/ Kخ 4	5�
 e��/ $�/ "ا��31ور " C* و��I�	ا�


� وe'4 ردود /�� ا�$/�ع ا�B	�*� و*Iزت ���� *() ا�'�ة ا�B�ر�8
� ا���*$ة وا�B	�ه� إ���*<� ,$ر
 .�sاه� ,:��O ا��(��

 ��C، و ,W�b ا�$و�� ا��2%�از
���C ا�l�:1	0 ا��% �/ ��	1, P ،��
�ت *() �8*$ة �4د���ا����1
<� ��	0 ا�
 <���دTا� �ل /�	أ�4ال ا�� q>�� C
� �1) /� إ`!ق �$ ا�2�و�8ا` ،qو�� �وا?*�"�ت ا�	��
�$وق E و �*�	1%Pن ا�	وق ا�7$�E �/ ��3)� �
�، آ	� /�(e أ`�اف /� اP,'�د ا�	��*�	1%Pا

� ����ع ا�5<�
�ء، وآ	� ��Bي 
��0 ا�+ا^*	*�	1%Pد.�ل ا. �ش ���� /� ا�$���1�� ا���2� ()* ،�4
�T'ا� P ل�� .ا�	

4 - ;��T4 C* ا���ف O�, �11<� ا���� ��:

�ت، ���
� ذا,<� /� إ���ف ا���� أ�<	e ا���دات ا�
(1� �>"�S,ل، و�	ا�� .X�>" 9�R, P ،a9ه �"�Sا� ���
�، و,�	� و�:�ض ا�����
��'��2ن رأي ا���*$ة ا� �
�K �4 ذ�+* �2* C4 . �
�، ���1:4، آ:��� و%9ا� �	�% �
����8ى 4���(� آ�ن RF C4"<� ا?�<�م /� %�� ا�

J����

� أو `�ده� ����ت ا���J . %�ى ,<	3<� ود/�<� إ�) ��رج ا�)B, ة�و ,��s	e /� ا����ات ا^�
"�ش ا�1� آ�ن "�$ ا���21ط إ�$ى �l��4ت ا"C* �>8��3 .د.� أR4 P�5F��و�� /� ا�+ا�2�و�8ا`�، وا,9S أ�

aر�T, C5	� �4 e8�/ a1�4'05 ودر%� /��د K`��2, ��3 ان)� �

� ا^م، ودل اP,'�د ا�	�����و /�$ت . ا�
�
����ت دون ر�8
. أ��8م وا��� C4 ا��	�ل وا���4!ت آ� -�� /� ا��	� ا��!Tا� O��، و,�5س ,:�

�
� ا�	'�4���
� �4$م �$�4ت، "�*� C4 ا�������B ا� <��4 ;��T� �,�3ط ا�9ا�ا18��ء : وأ��) ه9ا 
��1$ر�i ا�
�
���
���8 ا���7�� و,:��O ا�$/�ع ا�:�دي وا�B	�*� �	'�1/� ا��	� ا�. 

5 -0XاI>ق ا���  :�، و ]اP,'�د ا�	��
� �(�M]��3م أدت ���ة 
�و�8ا`� �14*�*� /� أ��7ن ا�
 ���	* �l ���، إ�) ,IBيء ا�	���q و ]اP,'�د ا�1FPاآ� واP��1!ل[أ��ى �B4د أداة ���ى �


�����I، و�T4درة ا���ار وا�1'05 ا�:�8�  <�1S, ت وا*$ةP�7" و,�ك ،�g2�1ا� +ا��P�7ت، و,:5
� T4('� ا^%�اءl ت�

�اج ا�'�ارات ا�IاX:� ة، وإ
��ء �78�� أ���� /� أ- 
��	��رك، وإ��7*<� �'��

 JT�7ل ا����*�ت، وإ���ف ا�" $��, �/ �
�����ت ا�Iآ�	ودو�1<0، وإ���ء دور ا� �	ب ا���
�4 أر
2%<� "��
� ��4$ة �$ ا��$و ا���2�، و/� ر/O ا���7ل ا�	�13ك �4 ��آ�  O/ر �دي /�	1��
ا��	��� 

C�$ة، ��8*� و/� هa9 ا����1B4 �E	�� %�ت *() *	�ل ا�	��ب /� ا�. ا�	��($* 0XاIه ���$ ا^�
�، و,<$د 
�5ر-� /� أ"M	� ا���1*$ و�> ا?��اب'Tا� �وه9ا `��2 . �78�� آ�2ى آ	$و"� ا���3، وا���1


�ت�����ل C4 ا��1$اد ا��	�ل و,�%<<0 إ�) ا��. 

 تذمر كبري وضعف املعارضة الواعية 
�
� دون "	e /� ا����ات ا^��ة ���� 8(> وا�1�ء دا�� ا����
��ء ا���دات ا� �����4 �>�
�ت، ���� �24��

	� ا�	<$دة �	q��5 آ(:e *��دا C4 ا���7ل، 4�<� ا���1ار ا���3 و �1) �Bا� �`�S	ت وا����1�4ى ا�1'$
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� ا^����، �> ا?��اب���C ا�	I�1ز�C4 C 4	�ر��ت ا���دات *C . �!ح ا�
���و,S() ا��$�$ C4 ا�
 �
��� .ا���7ل ا�


���� ا�1��ع، C4 اP"5:�ء، او اP�����1، او اP"��اء /� 4��Mر /�gي،  P�5Fا��491 أ C* �و8$ اآ�1) ا�2�1
 �l �
���
� أو اP"��3ق، �4 ان أ`�ا/� �0 ,� /� ا^ز�4 ا�1� ,3<$ه� ا�'�آ� ا����إ�) ا�21$ال ا�	�M	� ا�

�� C4 �(�� /� ا�B<�ز �1$وس /� رآ, �	
 �:M)� �E�/ �7<� إ�) ا��5ا�� آ� I4ا*0 ا�$�	��ا`

�/� آ:��1<� و . وا���7ل ا���2� �
����I ا�'�آ� ا�I�, (إ� �آ	� ��S, 0 ا����� C4 ردة ا�:�� ا�$ا*


�<� ا�$�	��ا`� وا�	���1 وا���1دة و�$,<��`. 



�ن ��" K�1�ء 4���(�ن C4 ا���ر، 
I�Rا
K و,�را,K، آ	� *�2 *�Pا C* �2* $8و���� . ! ا"1	�ء �l
J ا�	:��ل�� �
�ت ا��	�����C ا��$دي /� ا��و F P+ ان �4د . ان ا��2دي �(��ن ه� أن وزن ا���ر

�2�� وا"1<�ك ا�$�	��ا`�، إذ أs<�ت Tأ�4اض ا�� C4 K"����'/ �T� e13, ه9ا ا���ر و�4 � P J�7ا�

� �y�S ا�$و�� وأر
�ب���4(� ��4��ة ا�2�و�8ا`�ت ا��F �)�$
 ���ب رؤl �4 ه� أ��� ،أي �	ا�� 

��ء "��
� �54/'� �$ي 0�8 آ2� C4 ا���ر
 �:5� �5��	14. 

,�2�ا وا*�، وا�;  �4<� ,�$1*�
�ت إ�) ا�)S1� C* �24ر 8���1�ء C4 ,��رع ا"PIق ا��Pإن ���� ا
�
��� ا��	��� إ�) /�� �!ق 
$ل ردود /�� ا^ه$اف وا�����X، أي ,'��� ا��(> ��ل �4 �1<$د �2�1�4 ا�

�q ا����� 
Rن �S1و/> 24$أ ا� �
���-	� ". �I� �5ب "��
K1"ا�	�Bراة أو اP�����1 أو ,�5-� ا�$آ�آC ا�
�
����ن /� ا�'�آ� ا��Xن ر�>%�, : ;��T4 0 و�$ة��
��� ا�$و�� وأر
�ب ا��	� � �����ا�$ه	� 
و اK� . ��V أد*�ء ا���ر ا�	�Bرون ���E *() آ�ا�� ا��(��ا�	��1(C و�'��� اP��1!ل، و 4

C
����$ ا�:�5 وا�		�ر�� ا�$B, (إ� (���
� ا��	���، و���)� �ا^ول 4<	C . ��4رض �9ود *C ا�<��� ا���2
KX�, K7�
J وe134 و �� �"���(�1� ��� ا�$و�� وأر
�ب ا��	� �4 . و����1ي 
	�اK�8 /� ا�B<�ز، وا�

 ySا� �*�	1%Pا*�ت اI�1'��(K إ�) أداة 
$ ا�$و�� �$1
� ا�
 K�
� و,$%���ا�2�و�8ا`� /� R4��� ا��	� ا�
�S$م ,�اآ0 ا��أ�	�ل �	
. 

 اليسار والنقابات
�
���4���(� و4���!ت ا���ر ا�9Bري /� J)1S4 �54"�ت ا�'�آ� ا� �	��و�	C5 إ%	�P ا*�21ر أن . 

�ب l �ه �� ا^���E�S�4ا%<� ا� �/ <��
� �1) �$ود د"� C4 ا�1 P ،0>1�ر�		�4%<� � �)E�

��
� ا���y� ،$X ا���1ون ا���2� �4 ا��2%�از���
� ا��(�� وا��<i /� . ا�yS ا�I� C
 <����B1$ ا�1 0�

�<� �(<�x4 ا�$�	��ا`���� ا�2�و�8ا`� ا�	�اآ�B>)� �2م ا��2%�ازي و�$ ,7� $� J�� �
��" i4�"�
 

�ت�����	) آ9
� . دا�� ا� �4 J��', م���*() ا����1� *	� ,��1ف " ,B	� ا���ر ا�$�	��ا`�" آ	� و 


�ت����1	�ن ���ى ذ�+ ا���ر C4 ا�� C)���K `�د 4/ �	

� �$ T4('� ا��	�ل، ��� .ا�2�و�8ا`� ا�


� ,�1اوح ���C ا�9Bر�C /� ا����� ا����7ف إ�) ه9ا ان 4	�ر�� ا���ر ��" C* CB,�" C�R�� C


� و,15�5ت ا��	�������1$ أن اP��51"�، و�B4راة ا�yS : ا����ح /� ,'$�$ ا�	<�م ا� C4 �	- �>% C	/

�	C5 ان �01 ��رج  P ري��� �
��ء ,�ر "��

�، �B14ه! ان ���1'�ن ,�$م ا���ر دا�� ا�� ،$Xا��� �
���ا�
��:��

� آ:��� ��" y� .�1'�ل *	( P ز،ا�9ي�>Bا� �:s�4 C4 إ�) "�ع C��J ا^ول C4 ا�9BرTه9ا ا� �

K��S� ��/ف و��	ا� ��� ��3(<0 /� ���Bد��ن /� /��دa، أي أن ه9ا ا^�. 



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

31 

 �
���C ا�'�Tل *() �(�� دا�� ا��
� )ا^%<Iة(�4 آ�ن ���4 ه$ف ا���ر����ت ا��2� ا�2)lأ qآ� �
 ،
8��ع ا?�

� ا���7ل ذا,<�إ�) �4اJ8 "�7ل `�2� �B, ()* $	1�	� . ت�وP ��%� ��)2غ ذ�+ إ�b�4 (و�

0X�8 ه� �	و أ/�7 4 ����ء ,�ر آ:��� . "��
� C5, 0� �4 أداة ?,�ن أآ
�� ا�R�S ا���"� /� ا*�21ر أن 	1�و
 ��� ه	M�� ا�	�3آ� ا�1B:, أو ،�
����� ا�'�ب ا�5!4� *() ا�2�و�8ا`� ا���
�ت ���و/�را 
�O /� ا�

 .ا��C* �M �4از�C ا���ى


����د أو ا���1�> وإ
��ل  ��
� C4 ا�����E ا���ر���1�B ا^���� �!"$/�ع ا^ه�ج ه� ,�<� ا��ا�

�ت . ا�	:��ل���K,$>F �4 �)E�2)� C ا����ات ا^��ة C4 ,���ل 
C ا���ت ا/��1د ا���ر)B, ز�
وC4 أ

�، و��	M�
� ا��1(0 آ'� وه	� �(	�3آ� ا�1��" C4 �>�� أ��� 4��ل ا"��1ل /�وع *$�$ة، أو أ��8م 4
0 إ.د.ا�+)�, �
4�M	� ا����ع إ�) "�� �2��l e	� �1).م.ش ا�	�4 !
4�9 *��د ا�	�  e'أ� �ش ا�1.  

 أي نقابة ؟
�T2
 !	* ��2ا����2�1> ا�����ت ا�
��1$*� ا�<�Bم ا��5�; ا�9ي ,���K� e ا����2 ا���4(�  W:" ة و

 C)���
�، وه� ا�	<	� ا��ا��8 
$ر%� أو�) *() ا���ر ا���ري وآ�/� ا�	����$ ا�'�آ� ا�$B1� ���`

yS "�7ل `�2) C2K إ�) أن 4�M	�ت ا��	�ل . ا�	1	�5��� ا��5ر-� و ا�	�:� ا�1,�
و��1$*� و�� "��


�ت، و�� آ�"e ��24`� و�34ه� و�$ ��T4; ا������ب �4 ه� أ/�7 ا���$ة ا��م ه� ا�l �/ ،�"�	�ل أ�
�Ol ;T ا���ف *C ا�	�%�د P . �7ورة
 �<� ه0 ا^8(� ا��ا*/ C4 +�4 ذ� C5� �lر�/ K2F ت�
���ا�


$ل اP��1!م �(�وح ا�:�د�� ا�	��31�� /� آ� �54ن C4�71ا� C4 ("0، أي �$ أدM� .ا�1

�5��$ا آ:��� أن $B, �
����$ �8ى ا�'�آ� ا�$B, �71�� C* ا�$/�ع �/ �4�ن أ"�Tرa /� �4$�4 ا��	� ا�
� ��I1S4 /� ا"��1د l �	>	أي أن ا� ،��� وا�	�F�2ة �(�	�ل، و/� ا�T1$ي �(<B	�ت ا��2%�از"Vا q���	ا�


	'�ر
� د*�و�� ^/�5ر ا���1ون ا���2� وآ� أ�5Fل إ/��د ا��*� ا��	��� ،$Xا��� �
����e . ا�yS ا�)/

� ا���4��ز*� ا�2�و�8ا`� ا�	�M	�ت ا� �>/ �:5, ،���، أي ذات وزن ا%1	�*� آ2��م 4�M	�ت %	�ه�

�ه� *() ا���ا*$-R, . ،ت�
�����ء ا�
 (��4 �
��ء ���ر "��
 �	>	� ���� �
���ان �1�4ى ��J ا�'�آ� ا�

�، و�lس و,����
� /� ا�0�B ا��F د�4ء zو� ،�	M�� ا�	l 0 ا����*�تM�$ أي اP����1ب و,���, ���

� .ا�$�	��ا`� وا�5:��

�� إ%	��B4�"�
 ���$ ه9ا رؤ$B1ا� �	�1ج *'�/�$ د�J)1S4 e أ`�ار ا�<�Bم *() `��2 ا^%�اء *() . 
��ت ذ�+ ا�<�Bم$', ()* �
	� /� ذ�+ ا�1�رات ا�9Bر�� دا�(<�، ?%�
� إ%	�� ،�
���. ا/��1د ا�	�M	�ت ا�


�ت ا��	����4���ف،و
�,e آ(<� ,�C�21 /�5 أر
�ب ا��	� /�^��س ا�:�5ي �( �� ) ،��
� ا�	�ا`���ا�
��، ا�8R1(0 �4 ا����	� ا��أ�	��*�	1%Pا��3اآ� ا .( �/ Cا��اه �>���
 �

� ا�	������e ا�'�آ� ا��

��
� ا�1� ,���<� ا��أ�	��� ا��1*�	1%Pوا ���ق إ"<� *�%Iة *C ا*�21ر ا�. �1�4ى ا�1'$��ت ا�T18Pد�
 �*�	1%Pو�-�ره� ا �	ا���� +���� ا�2� C* �>�$� ��$
 P، و���	ر *�M�4 C4 ��2ا�����$ �(���	� ا�$Bا�

 .ا�	$�4ة

 ،0>13� *C ا��	�ل �q)�1 ا��$رة *() ا�:�� /� B4	� ا���ا�4 ا�	'$دة ^��ال *	(<0 و�4���:
إن ا�$/�ع 
1�رات�Pة ا�F�24 W	, �"Vا q���	أي أن ا� ���	* !�$
 +�9
 �� ا��25ى، $1�4**�	1%Pوا �� ا�T18Pد

��9S1 رد /�� ا��	�ل IB4 !5Fأ ��q /�وع ا?"�1ج وو�$ا,K. إ%	�� ��$
�ب ه95ا l �/و . C5	� P 9ا�
�)4�F �
� أن ,�B1ه� ا�$2�� ا����� ا��7وري، وP ��ورة ,'7� ��آ� ا1%	�*��� .�('�آ� ا�
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 لنقاباتالدميقراطية يف ا
 �
���
�ت إ�$ى ا��(2�ت ا�1� ,�:� ا��	�ل، و,J�7 8$رة ا�����	��ا`� دا�� ا�$)� Cا��1دي ا��اه ��	�  


� ا��Bاب *() �bال ا�$�	��ا`�. *() ا�5:�ح����$ �8ى ا�'�آ� ا�$B, �*$1�� .�9ا 

   واقع الدميقراطية بالنقابات العمالية 
�	����ل ا���1اض أو%K إ*$ام ا�$ �9+ $8� �
�ت دا*�����
��ى ا�	���(�ن  P $8و ،�
�ت ا��	�������
 ��ا`

��ات C4 ��وب ا���J واP�21$اد� �)` a�3��* �4 ��:
 . �l ة ا���اء$X�:� ���$� �)��4 ذ�+ ���رد أ4
C
��� . ا�

C /� اP,'�د ا�	M�
����ض ا����ري وا����� ا�	 C4$S1�	ا� �
4�$و �2)lأ e���1�ا   ���3 /)� �
��	
 ���>، أ4C *�م .  وا"7	e إ�) "��
� أ��ى�42007$Tا� C
أو�; ا�	��'�2ن /� ر���� ا�) ا�	'�Bب 


� �54ن 0X�8 q154 .م.إ��" q154 ��E ()* ك��
� ا�2���� ���(� /� إ8$ام ا�q,�5 ا��`	0 14>
ش أ��2ب ا"�'�
 9�46�>Fأ  .  

�	�
� ��	�ل �Fآ� آ�آ�آ�P   `�د اP,'�د ا�	'(� �(�5":$را�� ا�$���
��$ار ا�2�7ء ا�q,�5 ا� ��3)� ��ا`

�$ ان `�دa رب ا��	� ،�
���2�7ء "�ر ا�$�C ا������ C4 ا���

�4Rر .  14<0 �
���ا�	��ود C4 ا�

z����ل 
�ن ,��; C4 اP,'�د ا�	'(� 
�1ر �>% C	/ ،�78��1420 ���y�7 "  إن �4 2007 ����ا��
، وC4 %<� أ��ى �$*� 4'	$ /!�� آ�,q اP,'�د ا�	'(� أن " *() ,���O ��4درة
�?��اب �('�Tل

����$ة ا��`C اVن [ �(����� أه$ا/� ��B� ;��T,26 ���4 2007 .[  

 ��
� ا�2($��ت F  2007<$ت ����
 C)'4 C
�q2 ��4ر�1<0 ����� ا���دة ) ش.د.ك( `�د b�4و�
� ا�	�7دة �	��T; ا��	�ل /� �
�تا��`���
�8� ا� K17/ر �  . ا,:�ق �4 وزارة ا�$ا�(

b4 0,	� ك2007  آ�ن ��4را ان ,�5نM�, ��ش ا�W4�S، وا"e4�T ا���� دون ,'$�$ ,�ر�z ��� .د. �
1) ,�2�� *$م ا��/�ء 
�I1�Pام� Pو ،�	,b	(� . 9� 13اb4 �4,	� اP,'�د ا�	��
� �(��3 /	� زال 4��M1ا 4

� �2�4قl ��R, وه� ،��� C05 ا��'
�K ا���م �� 86[ /� ,�ر�z ه9ا اP,'�د ا�	�3ف *() ,2$ل أ4� 
 �>�
� /� و18<�، وان ].  ��� *() ا��5�� ا^ول 4 (7853���0 ا�	b,	�ات ا�M�أ�'e ا���*$ة *$م ,

 �E��
C وإ�T8ء ا���l�	ا� C
C ا�	�$و�1� ��ُ"M	e /�2��1	�ل آ� �4 أC4 C54 أ���q ا�	�5 وا�1'�
� %$ي، و "��ش �34ر�� ا�	��رات 5F(�ا�l �	,b	)� �
��، و ا�1'7� ا^د$�� . - q,�54و � أ%<Iة 4'(

 C4 در�����2<� "��ش وP ,$اول �(	�(��4ت، و ا� P ����ات، و ا%1	�*�ت ا^%<Iة ا��`� 9�
� �B, 0$د 4��"
��W5 ��ى ا��أي ا���	�، و �8ارات ا?��ا Pوي و�� �
���و/� . 
�ت ,T$ر C4 /�قا���3ات ا�


	�2دX<�، أ2E; ���4ع  J���، أول ���ا,K ا�1��� �
$ل "�7ل C4 ا%� ���ت د�	��ا` ،�)T'	ا�
�
����> أو�Eل ا�I	1� (��� C4 آ� KC �<9ا . ا�$�	��ا`� �24را �(RB إ���9آ� ا��1	�ل اP,'�د P C4و

q ا.د.ا�	�2ر �3> ك�, �/ ��5��
�	��ا`�، وآb4 ��/ +�9��� ا�	�M	� ش 
�$ ان أ�<	�ا $�
��3)� � .ا�$�	��ا`


� إ�) أ��ى، ��� ا�	��ل ا�2(� ه� ا"1:�ء إ�54ن ا�2�1� *C رأي ��" C4 �و�1:�وت ,$ه�ر ���� ا�$�	��ا`
�
��	�1ح /� ا��5":$را� ���8 ،��وe�I" $8 ا�(��� *() . ��4رض /� أ%<Iة اP,'�د ا�	��
� �(��3 ا��`
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B, C4 ط��Sام ا�I1�27ط وا�"Pا *() ا�
�ؤوا *() ذ�+، و�'��ا �'�� �$ر%� ان أ*�7ء ا^%<Iة ,$ر
�	� ا�	��1/� 
��0 اP,'�د ا�	��
� أ-��ء ��4آ� %�2 *�ام /� . ا�'	�اء�B2> *() ا��	ا� e	Tوآ�ن ا�
 JE2007ه9ا ��b	�4 *() وا�8 ا�'�ل ا�!* . 


��:�ق ه9ا و F $8<$ت ا����ات ا^��ة ,��0s ا ��� �*�" �'" ()* ��	��ا`$)� �/���		�ر��ت ا�	

C ك �2��:� ا�1� را/�T, e$ع .م.ش و إ.د.ا��
<9ا ا�T$د 
��	�ا%<�ت ا�� �ش إ�) ا�Iوال، و�5:� ا�91آ

��ق ا�<�x4 ا�$�	��ا`� /� آ$ش ��4ر"� �4 `�ر ا�2��ء ا^و�) �	� .  و 4!د ا�:$را��2002آ$ش *�م 
�%�'
 e"آ�������
اF$ أو%K ا�(��� ��ادا أن ��8*� وا��� C4 ا���ر ا�9Bري، .  �q�5 �34و*� و�54"� 

��1دد /� ا?8$ام *() �(�ك ا"1<�زي P ،�
��	2$أ ا�$�	��ا`� �(:�ز : ا��ا/� ��ا�� ا�$�	��ا` �ا�71'
�4 �/ �
0 4��ل �4 %�ى /� b4,	� ا��5":$را�� ا��اM*ة، آ�ن أI>%^ا �/ $*��	
�ن2001رس ���
  .

�:� ا�$�	��ا`� �4 /�وق `:l ��Vا W:�
 �
�ت ا��	�����
�%K ا?%	�ل ,��13 ا� . �)	% �4�* �	B
,2$أ 

'	!ت ا���د، وا��7ب وا��Bح  �>1�W، و,�R1/�رة ا� �/ �ا���"�ن ا^��� �/ ���ل ا�$�	��ا`

 �
��� .وا��Iوات �!�1!ء *() ا�	��ات ا�

 دمت الدميقراطية يف النقابات؟ملاذا انع

�ت 
�وح ���4�M	�W5�, ،0>, ا�T'�/� ا��2%�از�� وا�8 ا�$�	��ا`� /� ا� C4 ل�	س ا��R� �3" $T�

 O�2� �>,�':E �',�/ ،0>Fو��� CC /� ا��C ا�	!ز4�C ا���*
���b)4ه� ا�31:�، ه�زC4 �X ا���دة ا�

4�M	�ت ا��	�ل �/ �q ا�$�	��ا`�, ����Bي ا�5!م *C ا�$�	��ا`� ��ى /� .�'� P a9و�1) دا�� ه 
� ا��Mه�ة زاX:� او ��'� /� أ���M'� . Cت اP"1$اب إ�) ا�<�gت، دون ��� إ�) /<0 ا^��2ب�:, �M�و


�P,'�د ا�	��
� �(C�� ،��3 ا�I2وي، ا�9ي �I1Sل . ا^��ال <
و��� ا�	��ل ا^
�ز a�3" �4 ا���دي ا���
F �/ �53	ا� C* <2�4 e	E امI1ن، �4 ا���F رة�E �/ a���> �4$�4 إ$Tا� C
�S ا�	'�Bب 

���,K وK'��T4 ا�	�د�� K� 0 ا�9اتX�8 م�M" 4�5(<�، وإزاء
W ا���21ط �(�آ� 4�'�/� ] 1. [%	�*�ت �
�>
 �E�� ;��T4 ذات �'��F و%�د �B1" �
ا�2�و�8ا`� : ^�SFص ,�$21 
<0 ا���2l /� ا�05'1، 

�ا��	��. 

C، أي دون ,'��� `�C4 08 ا��	�ل TTS14 دون �� ا�	�M	�ت ا��	��و,�R3 هa9 ا��3�'� C4 ا�1'��� ,�
�2T; ا14�زا . C4 ��ورة �Eف و18<0 /� ا��	�، وإ,��� �Fوط ا��1ا/<0 �(��7ل �TS1ان ه9ا ا� $


�� P �7ل�	� ان آ�ن ا��1اف ا�� P ،q)1�	ا� K�
��ء ا��	� و`��
 ����ض �(�	� آ	� /� ا^��ال 8
��
	1B	� ا�$�	��ا`� ا��2%�از ��آ	� ,��7ف إ�) ا14�ز ا�1'�ر C4 ا��	� ا14�زات �4د�� . ا���د

��M ا^/�اد، وآ9ا �4 ,1'b4 K���ت ا�	1B	� ا��2%�ازي
 �ا�	b���ت ا�	��2S1 [ وا14�زات �(�� �<� أه	
���ي و%�د C4 0�% 4'�1/� ا�]. وه�gت ا�1:�وض� C* 0>��T:"ل *() ��� ا�	ت ا���	M���7ل /� 4

�y27, ُP �4$ أوا�� ا�$�	��ا`� . ا���*$ة، و��E<0 �28 آ� F�ء *() ا14�زا,<��T4 ()* P ،0; ا����2�/
�	M�$ ا���ار /� ا�	� ;2T�:(e ا�B<�ز �� ،�
! ر�8
� �54ن ا��	� ا�B	�*�، . ا�$ا�( O�و �'� ا�1:�


�و,�ز�� ا�	<�م، وا�2�����ء ا���1و"� �(��7ل ا�. 

14�ز، آ	� ا�'�ص *() ا�	q��5 ا�	'���، �S(��ن "Iو*� �M/�'4 �$ى إدارة ا�	�M	�ت Pإن و�� ا
0 ا��	��� ذا,K، أ*C4 �"RF 0M ,�$م ا���7ل "'� ه$ف M��"� ا�	q�15، و*() رأ�K ا�1E ;2T,و ،�ا��	��

� ا��أ�	�ل" C4 �)50 ا. ا�1'�ر ا�	ت ا":!,<� و,'��<� إ�) و8$ ,2(� 8P�� �/ I%�21�1�4ى ا� �2�و�8ا`�
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 �/ ��3)� �
��د�> ا��	��� ،آ	� ا�'�ل �4 اP,'�د ا�	��Tا� q>�
1��ء lPت واP�7�� �(	�1%�ة /� ا�/�4
� ����ع ا�5<�
�ء، و�4 
$أ �1$اول ��ل *�	1%Pل ا�	ا^* ��Bو� �*�	1%Pن ا�	7)� ���$وق ا��`Tا�

 .�� ا�	�1
� *() %<�ز ا�$���1�� ا���� �4	�s:� ا?دارات ا��	�4�ا��5":$را

 مقومات الدميقراطية

� *() �Eرة ���
�، إذ ��5ن �� *	� ا����
� C* ���T:4 ا���
� ا�5:��� �(����e ا�$�	��ا`� /� ا��

�0 �$�4ت ا�	��*$ة ��*�7ء ��4$�, �/ �>1:s,�ى و �ا�1 �
���
� وا%q ا�S"Pاط، *!18<� 
�^%�اء، /��
��ا إ�) ا�$�	��ا`�
� ا�1� ,�	� . و,��م *() ,:��O ا��(��، P ,'�1ج آ�����5ن �( W5و *() ا��


��1	�ار *() دi4 ا?%�اء /� *	(<� و"��7<� �� *	� د�	��ا`�. 

b4 (إ� C

� وا�	�$و���
I>%Rة ا� Cو*() . ,	�ا,<�و I1S,ُ �4 �2��lل ا�$�	��ا`� /� 24$أ ا"�S1ب ا�	�bو�
 �>�* �2�4 ،�
���2��ء ا�� ����214 �M" ب و%<�ت�l �/ ص�SFأ W/��
�ت *	(�ت ,�S1"Pا a9ه e"ا�$وام آ�


� ��14ر�� y� �4 ا�2�و�8ا`� . آ�1
� و���4ع "��ش��" ��� ��ا�	���q، [�0 ,2(�ر ا�1�رات ا���ر
zا�،���/W ، 4	�]وأ�5Fل ا���7ل، و,�Tر ا�$�	��ا`� ا�$ا�(, �
�` ��15� %�� ا�S1"Pب إ�) ا^%<Iة 


C ا^�SFص . ;�C إ�) �28ل �4 ,	��4 C�
� ه9ا ه� ا�9ي ���B ا���ر���وا"�$ام ,�2�C ا���Sط ا�
و أ�'e ]. ش ا��ا
�.د.آ	� �$ث 
	b,	� ك[�� 
$وس أ
��F yوط ا�$�	��ا`� ا�2�و�8ا`� C4 آ�ا


�^%<Iةا���*$ة ه� ,:�ه0 4	�(� ا�1�رات  �T'0 ا����, ()* ��� .ا��

�ت، و���� ا�2�1�، و���ق �
C ا�2 �8!* C4 ،�وا�'�ل ان ا�$�	��ا`� ,3	� آ� أو%K ا�'�ة ا�$ا�(
� ا��P�7ت2�، *!وة *() ,�)l^ا yS� �7/ا��ا �,��م ا�$�	��ا`� *() ا�2�1� *C ا�'����ت . ا^8(

 �:)1S	ا� q���	وا��1(��ت وا� ;��T4ء ��1(��ت و�/�
 �2B1�4 �>,ا�4��1; ��51ن �8ارا C4 إ`�ر روح �/

� ا�) .وq���4 ا^%�اء أ":�<0���1; إ*�دة ا�� �'" ()* �
����ت ا��1Fل ا�:و ��1$*� ه9ا �y2 آ

�)E^1<� ا:sا�) و �
����ت، و *�دة ا��!Tا� O��:, �
C، أي ,�Bوز "��
���ل 4�M	� �1�4(� �(�	�: ا�
�ا�$�	��ا`� ه� إ,��� �34رآ� ا�	��Sط ا�:�(�، أي . وا���4!ت C4 ا%� ا�$/�ع *��T4 C'<0 ا���2

���1�	<� اآ�2  �M" �>%رة و�)
 �X���
�5�C رأي و�W "�$ي وا�2�1� *C ا�S!/�ت وا�I1ود , C4 K�5	,
 .*$د

 اإلعالم والتكوين دعامتان أساسيتان للدميقراطية

� أو ا�1'05 
K وإ/�اC4 Kl 4'�1اa ا���2� C4 أ���q إ���ء ا��" C��5, q�, ،�>% C4 ،�	- ��	��ا`$�

� /� أ��C ��ل �وه9ا �4 ��Iز ا��TS1، وآ9ا ,	��� ا�yS ا���دي ���ب ]. 2[
��I1ا�K /� ��4رف ,�
$���،ا��51ر أ8(� �(	�(��4ت وا��1	��<� أداة ��1آI �(�� ا���ار. ا�"�- �>% C4 ،�	- و �)
$ه�، و و� 

���7�
K �('�آ�ت ا� 14'05 �l ���, q�B1� . ض�S, �1ت ا�P�7�و�bدي ا"�$ام أو 8(� ا�	�(��4ت *C ا�
� ا�9ي ه� أ��س ا��*� ���رج ا����ق ا���Bا/� أو ا�	<�� ا��Sص ا�) إ���ف ,��ون ا����*�ت ا�	<

 .ا���2�


'�%� ا�) رواج ا�	�(��4ت، وا�) , �
���
�، أي ,�5�C إن أ*�7ء ا�������T1 *() ا�R3ن ا� P C��5
�، و ا%1	�*� و ���� ودورات ���1:4 �(- ا�T18دي	Bإ �
��" �/�'E (�]ة و"�3ات$��% [ ���1:4



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

35 

qو�� �2)l^0 ا��
 ��`�" P ش���)�. 

 ال دميقراطية إال مع حق تكوين االجتاهات يف النقابات 
	��

�ت ���� ا�	'(��� و%<� ,�8	� C4 ,�ر�z و%$ت *() ا�$وام ,�رات /� ا�l �>3���ب، و4�(e �34آ� ,��

�

� ا�	�����1�رات، و
(�e /� /�1ة �4 أ*() �4 
(�e . ا�'�آ� ا���
 ���e در%� اP*�1اف ا�7	�و�2, $8
0 �<�.د./� كM�, Pو �>

�ت أي ا*�1اف ���و 
$ل ا,�Bه�ت وا�'� . ش، �C5 دون أن ,71	C أ"M	� ا�

�� �(�	�م، ,��م ا,�Bه�ت /� ا�M!م 
'2+ ا^��
� وا��4k1 *() ا���*$ة ذات أر�)�4 �B4�"�
 �
� /� ا^%<Iة�	, Pو �� ���ق ,�2)8�� Wو8$ آ�ن 
$ا�� ا��<�د ا�	��ر�yS)� C . ا�����7، و�

�� �)�4 ،�TSF ن�)B�

�P,'�د ا�	��
� �(��3، و *	�  $�، �1960ات ا���K� e���, �4 $X %���4 ا��2
�>1	�" $�� دا�� "��
�ت . C4 `�ف ا�2�و�8ا`� ا�	�1ا`�g �4 ا���Mم ���214 ���W و%�د ,�رات ��

�"�B, ا"��5س ��$م �l �)4ا����2 ا��� �*�	1%Pو/<� ا�s ����*�، و%�د $8�0 او [<� C4 زاوT0 ا�B�
q�
��	$ن، �1�4ى ا�1$ر ��$�[���7� و,�
� ا��B1ا� ���ع `��8ت ا��3(� ا�:�د��، و C4 زاو�� ،وC4 زاو

$)2��
 �
� �4 داe4 . ا��1ر�z ا��Sص 
��'�آ� ا��	������ /� ا�%����$�
����2 ا�1Fاط و�$ة ا C5	� P و
53� . �B4د أداة "�7ل �1'��F Cوط 
� �8ة ا��	�, <'
0 ,���x د�	��ا`�، 
�P*�1اف M��1C إذن ,�

��<� C4 ا�2�1�رات، و,	5,�	M�� ا���2� /� ه�gت ا�	�
�، وا���3ات ا�$ا�(�، وا�1	��� . /� ا�T'�/� ا�

 C4 ع��$1
C ا�) ا�<�gت *() �8*$ة 
�"�i4، /<9ا ا��و ,�71� ا�$�	��ا`� ان ��Bي ا"�S1ب ا���دات وا�	
C2C و�4ا28���)� C���� C2S1����B ا�	 a$ب و��S1"Pدا�� "��. ا �
��" �`�S4 q�B1و� ()* C�1� �



� ا�9ي �C4b ا�1	��+ ا?%	��� �(��7ل �$ أر
�ب ���ا�1�رات ان ,'�1م �� ا��	� ا�:$را�� �!,'�د ا�
��$*�8 �
��" ��
 .ا��	�، و�7	C ا��1!ل و��دة آ� 

� �54"� ا����ء
�ت 
�"�$اK4، إ"�F Kط ,����I /� /��1:�وت وا�. و�- �4�1	� �Fط ,�1:� ا�$�	��ا`� /� ا�	

�ت�������5ن /� ا����*�ت . ا�	1B	� و/� *��0 ا���3 Tت ا��
وC4 أ4�(� ذ�+ ا��!�8 ا�	��5�� /� "��

���ء)� �/��5

�% 95ا����ء . ا�	�3(� ���
��	q,�5 ا� �5�<C أ8(� �,�1$*� د�	��ا`� . C4 ا���*$ة ا��	��
��
 C>B4د �>�� P��1Fء وا���� ا�$/�ع *q���4 C ا����K,ء ذا��), C4 ي�B� P و ه9ا ،�
����ة ا�' : qB�

 !l�F !�F �5ن ه9ا� .ان 

 دميقراطية تسيري النضاالت

� ,1'05 �1) /� �8ار ا���7ل /� ا����*�ت 
! �4ا*�ة ��أي ا���*$ة���
�,e ا���دات ا��(� �!,'�دات ا� .

9ي �(�5":$را�� ا:��	��ا`� �(��3 *() و8:� ا��B1ج أ�4م و��� ا�	��ل ا^�$ث ا*�1اض ا�	q15 ا�1$�
4�R3ة ا�:��:�ط ا��	�4� ا�)  ��	<� ��b4ا �$ �8"�ن ,'�M�ا���2	�ن *�$ت "��
� ا�:��:�ط ا��Iم *() ,

����4 �TE�� ، أي�	آ� ��4ه�F .تPو��	��
. وا^�4 ذا,K ,��م 
K اP,'�دات ا�	'(� إزاء ا?��ا
�ت 
$1
� ا���7ل وا�1:�وضآ	� ا��31ت �sه�ة ا":�اد ا�	5
 �
���ان در%� ا�C4 �:T ا�$�	��ا`� هq,� . a9 ا�

� ا��P�7ت �, ��ب ���ر "��
� 4$ا/� *C د�	��ا`�
وا�8 آ��K1 ا�2�و�8ا`�ت `(� *��د ,	Iت 
�>1/���� �
�ت. و34���$ ا�<Iا0X ا�25� و":�ر ا��	�ل C4 ا�Eوراء ر K"أ +F Pو. 

 ا�$�	��ا`� ا���1دة ا��	�ل ا?��4ك 
�4Iم "��7<0 
�*1	�د ا�B	� ا���م أداة و�$ة �9ا /�ن أول �Fوط
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���1���2�1�4 "��7<0 و أ�W ا�1:�وض، و,'�ر "��
� ا�	��و��، و"��
� ا����ع، C4 ,'05 ا^%<Iة ا�:�8� .
��
�، و�1) ا�	�M	�ن $8 �����
C آ(<0 	M�4 �l ل�	آ�ف ^ن ا�� �l K�
�ت ه9ا ��وري �5���1	�ن �

�:)1S4 . �7ل��3	� ] ا?��اب وا�T1*Pم[إن ا� K"0، أي ا>�2� ا��	�ل، و �1) %	)lأ K
,'�ك ,��Sط 
�
���C /� ا�	M�� ا�	l ل�	ت . ا����
 �/ �>�:" 0M�, �X��إ*��ؤه� و qB�و آ� e131, P هa9 ا���ة 

��� و8$ أ*�e ��ورة . �8درة *() ا���م 
	J)1S ا�	<�م ا��	(B� a9ه C	M�� ا�	lو C	M�$ ا�	��,
�. ا?��اب ا�	�C4 �2S1 آ�/� ا��	�ل:sن و�B� �53, �4�� ا�اP*!م، : آ	� ,�71� ��ورات ا��1
z0،ا�T1�	ا� C4أ ،��و *!وة *() هa9 ا�(�Bن �qB *�$ ا%1	�*�ت ����8م ا�	�5"� ^�4آC . ا���M، ا�9�1

 .ا��	� ا��1$ادا �(B	�ع ا����4

 J��
�ت وا���7ل ا��	���، وه� إ�$ى P�B4ت ا�1���
�%K ا?%	�ل �4��4ت ا�:�ء ا�$�	��ا`� *() ا� +),
K,ار$% ()* K
� ا�5:��� أن �$ل /����1C *() ا���ر ا��  .وا�		�ر�� ا�1� 

 - - - - - -  

 آ�1ب ��C ا�I2وي، اP,'�د ا�	��
� �(��3 ا�'(0 وا��ا�8] 1[ 


�إ���� إ�) ��4ل �] 2[ ���  �ل ا��51�C ا�
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        حتديات بناء حركة نقابية قوية باملغربحتديات بناء حركة نقابية قوية باملغربحتديات بناء حركة نقابية قوية باملغربحتديات بناء حركة نقابية قوية باملغرب
  أوجه الضعف والقصور

��ا"<� ا����O ا��C* IB ا�':�ظ *() * ،�>S�
��	��ب ��4(� *��ة C4 ,�ر �  ,�1Bز ا�'�آ� ا��	��
4�<� إ�) *<$ اP��1	�ر وا����ات ا^و�) C4 اP��1!ل  �����د ا�5 ،�::` q��54�)539 ا��3وع . ا��	/

�� ا1F$ ا�<�Bم ا��2%�ازي *() %2<�ت *$�$ة � C��3* �28 �)5��� ا���1�0 ا�<� <2�, �/) ،�ا��31
�، �8"�ن ا���3، ا�S$�4ت *�	1%Pا ��، -�T, 0*$ �4 )…ا��	�4�، ا�'���ت ا�$�	��ا`�،ا^%�ر، ا�'	�
� ذات اS��; ���C4 0 ا�	��ر�� ا��1ر�T��1ل ا�"Pا K�4دي، و��	ق ا�$�Sإ�) ا� ��:�ذ /� ا����� ا��	���

 �
���
� ا�<�Bم *() (ا�1$ت �34آ� ا�'�آ� ا�$, �/ y��، ,�ر	M��$ C4 ا�e131 ، ,�ا%� ا���ة ا�1I4
q ا�$�	��ا`� ا�$ا�(�،ا�	q��5 ، ا�1:' ).…�ل ,�


�ت إ�$ى أدوات "�7ل ا��	�ل���
(� ا�1$ه�ر، ,�M ا� �	>4 C5�/ا��� ��	� �>�* (�l P �1ا� �4!ت ا^���
� ا�	�1(�� 
�F �7/Rوط �2� �8ة ا��	�( اP"'��ط "Vا�'�%�ت ا C* �*�/�8ى ا����2 د $��, ( I�I�1و�

� %9ري .ا��$رة *() ا�5:�ح C4 ا%� ,�

/ ��$�" C�
 �M�C وا�	���!ت، وا%q ا�)���� ا�'��� �(�� ه9ا *() آ�ه� ا��(�� ا��	���، و*	�م ا�	
�>	���, $T�
 �
��� .ا�


�ت و�T8ره�، *() ان "��ض ����� و%<� ا���M ا���1� ��ل او%J�� K ا�X�1ح *() �8ا�" ���<a9 ا���

� ود�	��ا`1<� وا��1!�<� ودور ا���ر ���<0 /� ا��$د ا�	��2 ,1	� ,1��ول �X��4 و�$ة ا�'�آ� ا�)*

<� ، ود�+ 
�T$ إ-�رة ا�/ ���5� "ة- ا�	����.  " B$ل 
	� ه�، دون ��اT4 ،a$ر ا"�B2س ا�'���ا��اد

 ضعف جلي
 �
� /� *IBه� *C �4اآ�2 ا"7	�م أ/�اج ا��23ب إ�) E:�ف ا��3(� و,������J�� ()B1 ��آ1�� ا� P

�$ C4 ا����*�ت$���
�"� �4ا�8<� E �/ (1� �
 ،qت إ�) ��8*�ت أ��ى و���	M�/�$ ,�ا%�e ا���ة . ا�1
M�
� أي %�ذ
� و�y ا���اد ا^*C4 0M ا�1���
:�� ه�Bم ا��2%�از�� ودو�1<� �$ر%� إ/��د ا��	� ا� �	

 �)�qT . ا��3	� K
R� P C4 ى�� K��$م *( P ن��Bا� C4 �*�" ه9ا ا���اد �M�
 �
���/�$ أ�') ا��	� ا�
!Eة ا���� �78 C* CB�2 ا��� .K)�F او 14<�ر أه�ج �bدي ��

<� �� وان آ�"e ا�`�S��$ة ا�'�ص *() ��1 ��:<�، �21�4ة *$د 4$F ،ء���
$ون ا�1 ،�
�ت ا��	�����
��
�ن C4 ,�ا%� 24��ت 
���8ت . ا^��ار، /�ن �4�ات /�,; �4ي ,:7'<� %	���و�513� ا�	�bو��ن ا�

0
� ا^���� آ���1(����'�ت ا�1� ,$*� ,�. ا���7�� �1) /� ا��1آIات ا��T1ا� O�
JT" 0 ا�4 M

�ت و�$ه� ����$ة ��2ا��ن ( 4(�ن ا%� /� ا�$ى ا��B� �4يP5–ا ��
Rي ��ل ) 1994 /�2ا C5	� !/

$Bا� �	ه�ة( أ�9ه� *() 4'�M4 �	B, ه�  ،�*��Tب ا���	ا� q)8 ،�7ءآ$ش /� /�,; �4ي 
��$ار ا�2
 )C4 ذ�+ ا��08؟% 1�05) 

ان ] 200 �4رس �lP18ز�e دو �4روك [(��4،و8$ أوردت 
�O ا�J'T، دون إ�Fرة إ�) T4$ر ا�	�
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 ��	1B4 ت�
�����1$ى ) 19و*$ده� (*$د أ*�7ء ا� P500 �Eا C4 ط�S�4 J9 أ� �أي "��2 ( 4(�ن أ%

�ت �B1, Pوز ���C /� ا�	M�45.5 .(% �
��" C	1�� ا�	l ت آ�ن�
���ه9ا و4	� �J�� J35 ا"��اس ا�

 q�4��د JT" 5(�ا *() ا�$وام زه�ءFص�Sا����ع ا� �/ C2S1�
�ت *�م % 53(ا��	�ل ا�	�S1"ا�� ا �/
2003.( 

 C*و ،�
���
�53 آ2� *C ا�'�ب ا��7وس ا�1� ,3�<� ا�$و�� *() ا��	� ا� i,�" لk	%$ا ان ه9ا ا� �و%(

� X�8	� آ�9+ و
'0B آ2�. ا�1<3x ا�9ي ,��1ض �K ا����2 ا���4(� 
'$ ذا,<����. �b�4 C5و�� ا^%<Iة ا�

 e�20 "�5اء أ�XاIإ�) ه ��	1B4 ت ادتP�7�� ا�	�M	�ت وا�/�/��1د �y "�7ل ��زم، و/��د `�ق ,�
�ة�� ا��(0 اP%1	�*� . ه	0 ا/�اج "��
� آ%����$�
$ور ,�و�i إ �
���ه9ا *!وة *() 8�م ا^%<Iة ا�


�، وا��	��� 
�%K *�م، "��:� 
�9+ ,2(�ر ���2��ء "��
� ا��2ر%�از�� /� ا���y ا�� �>�* (�l P ��2` ��رؤ
!�/ �)���4.   

 شيش وضع العمال يضعف تنظيمهم النقايب


��ة ا�����ت  K�4 e��" �4 5<�، وه���	ا���4(� و, $
$ر%� ,�آI ا� �
�ت ا��	�������ء ا�
��,y2 ,�$م 
C�� .ا��2%�از�� ا�	���2 /� ا���$�C ا^�

 x>ا� �	ا�����2 وا�� :�l C4 آ�ن ��$وق ا���$ ا�$و�� ,�(Eو �	ا���� +���ت ا�����ت ا�	:�و�� C4 ا�2
>,��:" O:ن�4 *$ا ا(� دور ا�$و�� و���1�	�ر ��اء  �4 ادى إ�) ا�'$ C4 ا?اه� .(9	��Eدة ��$اد �$�4 ا�$�

�B� ا���4�Bت و%�ت أ/� ا?"�1ج �� ����
و /� ا�S$�4ت ا��	�4�، /J�7ُ %<$ ا��31� وs<�ت 
�k3ت ا��	�4����TE ا	� . ()* IBوا�� �آ	� ,�(� ا��31� ا��Sص 
:�� ,Iا�$ ا"5	�ش ا���ق ا�$ا�(

2<�. ,���� ا��TدراتB� (ى إ��� �� P �8�2�4 ,��) ا?��Tءات ا���	l �4�Bا�����2 أ� e�)2/ .
 C4ع أو�� �)�
C أ 37��� ا^4 �4 �	* �E�/ J�98 2000 و	M�4 q�� a$و� i���  /� ��8ع ا�

��*�أر
�ب *	� Tه9ا ا�:�ع ا� . q�,�	ا� C4ب إ�) أو��	ا� �>ن ,bدي ا,:��8ت ا��21دل ا�'� ا�1�ُ زج /
��/����*� ا�	'(� *C ا�	Tا� IB* ��:
 �*�	Bت ا��'� .ا�1:'�ل �sه�ة ا���1


$ *�دة ا�<5إن إ �E�/ ����7� أ(� ا�T18Pد�� ا��Bر�: �(���2 ا���4(�ر
�ب ا��	� �5:1+ ا���ى ا���2� وا�
 O:�0%��� ا���ر�C، ا�zأ*$اد ا���4(C، ا��TE�S، اl!ق ا�	l $� .، ا�C4 �)S1 اPف *	�ل �5+ ا�'$

 �)5F!0 ا����ع ا�S7,)����2)� ��Vا K%0 ): ا��S7, �ا�$و� $���$وق ا�Eو �	ا���� +����ت ا�2� ��:


�����ع ا�!5F(� ، و
�ت *�م  (	���4 0B�1999 ��3� 1.9 �T�� ا�Iرا*� و $8 l �/ �SF ن�)4 

�ن /� ا�Iرا*�3.5إ�) )4  . KXا%�ا ���S `�وف ,�3 �	�3��� ا���ب /
وان آ�ن ه9ا ا����ع �4�5'4 

ـ +0، /�9M�2> �8ا"C ا���3 وا�7	�ن اP%1	�*� " /�7"و ��<0 /� ا�1�, C* (���1, �1ا�'�4�5 ا�

(� ا����ع ، 4�<0 0�8 ه�C4 �X و 
�q2 ا"�$ام اد") �	�". و��ادث ا���3�F �M��ت ا���1ار ا���3 
�
��� .ا����ء اP`:�ل، /���� ��P ��X 8$رة �<� *() ا�$/�ع *C ا�9ات 
�ا��� ا�

0 ا��	� ا�<x، �$ر%� : ا�	�و"� 	�, C4 �	ب ا���
%�ءت ا�	�و"� ا�	$�(� *() �8"�ن ا�1� ��3	C5 أر
�
��ع ا^ز�4 
�T$ ا�21$ال ا��	� ا���ر 
���د 4'$دة ا�	$ة
�وز �sه�ة ,���; ا�	�k3ت ��	��<� �E . ان

�:� ا1%	�*s�
 ،���5J ا�$ ا���4(� ور/� ا?"%�1, O:� و"� ,��م، *!وة *() دور�	ا� a9ا"<� ,9رر . ه
�8
(� �(	�ا�28، �l �� ا��	�ل 
�%K رب ا��	�، اذ ���ى ا�	� إ�) ان ,2T; ا�7	�"�ت ا���"�"� وا�$8��1
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وإ�) ا�)S1� C* ا���ا*$ ا����4 وا�P�� �4 �4��1ت ���E، أي ا�21$ال 4Iان �8ى ا1%	�*� 
1:�وض 
�)5F C�$8��14�C ��14و C/�` C
 ./�دي 

� ا���ر، �K دور آ2� /� ا�<�Bم lو e8b	ا� �	�5ل ا��Fو"� و*��د ا��1(0 �(�23ب، وآ� أ�	ا� $�ان ,Iا
�� ا���1� ��3آ�ت ا��	��ة /� ا�$ ا���4(� /�زا آ2�ا �(�2%�از�� . ا��2%�ازي *() ا����2 ا���4(�	�و

 �>M
 C�(� *�3ات ا��` �*��	4 �E�TSا� � �12	�2 27ودو�1<�، /�2$ ان آ�"e وآ�Pت ا��31
1921 �>M
� 30 ا�	1	0 "��، 4	�  )495 و 477ا�	�د,�ن ( ، %�ءت 4$و"� ا�1945 �>� ���1� ��3 

���'4 P ديb���$ C4 ا��1آIات ا��	��� ا�'��I4 + . إ�) ,:5

 C`�
 C4 و����	ول ��� : ا���	� �)E��4ول ا J)51
 a9ه �	0 ا��M�, ����` �7�,)C`�2ا� C4 ( م���
�ن 

��3 او ��4$ �4 K� . و���ق �	ا�� ��2ت /- C4 �4^م اI)1��أي 
$ل ,�3� *	�ل /� ا�	�R3ة، �4 �4 
�$ ا��	� إ��� ،�) *	�ل 4�R3ة أ��ى، ,�5ن �34(� 
���د *	� 4'$دة ا�	$ة و
R%�ر 4�S:�7 و���ق �8"�"

2> �4 ه� /� ��E; ا��	�ل /� �8"�ن ا���3�, C4 و,<�ب �	وف ا���s �4 و,$ه�ر$��4 � .ا1%	�*

x>ا� ��31)� ���1)4 ���و8$ ,�5-�ت *�2 ا����0، /� ��ق ا�'�ب ا����	� . أي أ"<� /� ��� ا�	��ف `�
��5J ا?"�1ج*(), O:� C4 �	ب ا���
 . ا��3(�، ^"<� ,	C5 أر

 ،q���	ا� $
� و�1) ا�1'��� ,����E (دي إ�b, ، ةR3�وه� /�ق ذ�+ أداة ���10 ا��	�ل دا�� ":W ا�	

� ، /	�z�/ �)T ا���$ 4'$د ا�	$ة �4/�*� /� آ� �'�M /�ق ر�8ب *	�ل ا�	��وPت ���وا��T�1ء ا��	� ا�

C`�
 C4. 

�	� و$8� C`�2ا� C4 ����1	ة وا���Tت ا�Pو��	ب �$ر%� ان "�3ط ا���	ا� �/ �*��
 a9�5-�ت ه, 

�`C وا���1ون  C4 و����	)� �W ا��523 ا�$و�Xر qX�" q�� ا�:�وع �8�
�ه� /� M" J�� �ة ه�,�


 �*��Tوا��3اآ� ا�RIOST . 4 و����	ا� ����` ����1� �E�� �g
�`C ,$*) و8$ ا�$ث أر
�ب ا��	� ه C

�`C وا��3اآ�  C4 و����	)� ����*� و�l ��4�%ف BNSTPا��2ر�E ا��`T0 وزارة ا�*$
 (M', �وه ،


��	��ب �*��Tرة وا��B12(� . ا�	
�ن 2و,$*0 
���18ع C4 ا�	Iا"� ا����4 ا�	a9>� �TTS ا^��ة )4 
�$ *. دره0�, �>�:" �
� ان ا?دارات وا�	�ا/> وا�	b���ت ا��	�4 JM�$دا C4 ا^��Fل آ��'�ا�� وا�1

 C`�
 C4 تPو��	�. 

 q�,�	ا� C4ه�ة أو�M�31 ا��
�`C ��8*�ت أن , C4 و����	�1ح ا�B, ،��وا�'�ا JM�آ��، /�2$ أ��Fل ا�1
4�ت!*Pوا �"�Tل ا��	وأ* �
� ا�	�ارد ا و ا��2�1ل ا�	��5	�ت ا�<�,:$, (	��داء ا^%�ر و��4 (1 

�� .ا��32

� ��ة �4,�� و��5ن*��E <`����B و,��ان، �� �1'$ث 4` C
 �	�1)� �E�Sا� ����	��
 (	�ُ �4 

�`C، وآ�/� ا��ان /�ط ا��1!ل ا�$ ا���4(� /� أ��أ ا��3وط C4 تPو��	)�. 

 $13, �0 ؛ �	Tا� �/ ���	0 ا��M�q ا�1T, �)5F!0 ا����ع ا�S7,و �F�3>ان ا�����2 وا� �و%(
C
 ��/��
� ا���ت ا��4� �S4/� ا��71ر %�*�ا�	$, W%1'�ذ ه���/������2 .  ا��	�ل ��ل /�ص ا��	� و

��l	<0 *() �28ل ,$3�$ اP��1!ل ��اء 
	$د  Cوا��Sف C4 ا�����2 �	�ر��ن ���� �8�� *() ا���4(
 �5��/� *	� اF$ ، و�sوف *	� آ�ر-
 .*	� اآ�2 او 
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���2 �(�2%�از�� ,5	C /� ز��دة ا"�$ام ا�4Pن /� ن /�X$ة ا�����2 وا��	� ا�<x و,0S7 اإ��
 �)5F!ع ا�����
 �ا���� ا��	��� و�:O ,	��+ ا����2 ا���4(�، أي إ���/<� 
	� ه� `��2 وز��دة ا"����4,<� ا�$ا�(

)��
$ل ا�C4�71 وا���� إ�) �(�ل %	�*�) ا�IB1يء وا�91ر ��  .وا"	�ء ا�	� إ�) ا�'(�ل ا�:�د

  زحف البطالة والتهشيش؟ما العمل بوجه
 تنظيم العاطلنيتنظيم العاطلنيتنظيم العاطلنيتنظيم العاطلني

C0 ا���`(M�1

��	��ب أد") اه1	�م  �4��
�ت ���/'1) ا�	��ودون 
:�� "Iا*�ت ا���3، وه0 . �0 ,2$ ا�

�ت ���	</ 0� ��Bن، وآRن ا�M��ه0 
$ل ,T4 (�1آ�ن إ����$ون 
��3ات اPVف /� ا����ات ا^��ة، 

0 ا���`(C. 	�,��ده0 
�$ ان `�ده0 ار
�ب ا��M�
�ت دون ا��	� �1���)� �2�1�4 P . ا^�8ب �وان ا��2
�51-�ون /� � C�� وا?l!ق ا�9*�	Bت ا��'��� ا���1�'� �`R, ا�!زم ه� �	ه9ا ا�� ��3وع /)�
 0M�1
ا����ات ا�	�2(� 
�B�Rم �4*�2، وا��Sوج C4 رو,C أ�5Fل ا��	� ا�	��R/� و,:�� �> ا��M1ه� 

��1دد �4�ات P �1ا� ���� ��8 ا^رزاق ا?%�ا4� ���'7� ��1C ا?دار�� وا�T18Pد	E����
 �� و`
9ه� آ� ��م:� .أر
�ب ا��	� /� ,


�$ ان "M	�ا E:�/<0 /� إ`�ر : ا�	��(�ن ا��23ب �B*I4 �"�
�,e ,�ى /<0 آ �

�ت ���0 ,'71�<0 ا��
��
 C� �'	(� ا�3<�دات ا�	��(�� ا��`�	Bا���وC4 . 	��ب، و����ا آ:���ت �4��ة وراآ	�ا ��2ة -	

C
	��T; ا�	��( �>� �8!* P �
�ت �"��� q�� �>�)��
�اب وP1; �<0 ا:� C4 ت�
��� .ا�

�� و%�ده���� �
�ت ا��	��� و/����M	e ا�	��(C ا��23ب I�4زة 
�9+ ) %	� �8ى ا����2( �� آ�"e ا��
وه� �2���4، 
�$ ,C* �>:)S ذ�+، 
$*P 0 �34وط . � �(�2%�از�� ودو�1<��8اه� /� و%K ا�����ت ا��$وا"

�B� ا�	��(C و4��4(1<� آ'(J ا��1ا,�	B�. 

 ةد الفعل النقايب ملواجهة اهلشاشبناء جبهة موحدة و جتدي
�4 ,��ات ا��ا�8 ا�T18Pدي و/� اP"��اس /� ��8*�ت ا��	� J
�ت %	� /� ا�51��E ت�
��� ,�ا%K ا�

x>ا� . y
��ء روا

'�آ� آ�2ى �($ ا���4(� ,���8 ,�53 14'$ات *	� ,1; �(�	�ل  I/<a9 ا����*�ت ,1	

�%K رب ا��	� و8$رة *() ا�	��و�4 0>'��T4 و�$ة �و-�� �214د�� واآ��1ب و* ��$�,. 

� ا^���� �<�F�3 ا��31�، ا�	1	�(� /� ��R, Jه� ا��	�ل، ,�53 *��2 أ�4م E�Sان ا� ���(> ه�
0 "��
� . �134آ� 
C ا^%�اء و,�<� ا�21$ا�</ 0� ���� I"اع �4 رب ا��	�M��4"� ���3ء , K)وه9ا آ .

�
���J ا��	� /� ا���7ء *() ا��	� ا�)� �F�3>ا� ��	, �'� .و*() ه9ا ا�

K /� ��4وK,P دو)* �M/�'	وا� �
��" 0M���ء ,
ن ��4"$ة b, C4دي `2�� ��8*�ت ا�<�F�3 إ�) ا�1'��� 

�. ��رج ��� :وه�� ,5	C اPه	� ا�'��	� �2��ء %2<� ��4$ة �4 ا�	�M	�ت ا�'(:� �('�آ� ا�

�: ���ق ا?"��ن *�	1%Pوا ��� 24$أ ا�$/�ع *C ا�'��ق ا�T18Pد�:, . ��	B)� ة$�و$8 
�درت /�وع *$
 ،<`��
	J)1S ا�	 �أ
�زه� /� ا����ات ا^��ة /�ع واد ا�	��
� �'��ق ا?"��ن إ�) د*P�7" 0ت *	��

 �*$1�, e�4 زا� a���ت ه9ا ا��	� و��2 ,���K و,��:زم ا�	C4�71 �4 *	�ل ا��5ز ا�	�3د�C5� ،C آ
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 .اه1	��4 �4آIا

� �8ة ا��	�"R, �4��, �4 �	� ،�X���� . ا�	�M	�ت ا�X����ت ا��	Bا� �/ �"��R, �B�, ���� ه,�:� Cو�
4��ل ��`� /� ���� .  ا���4!ت 
��C4�71 وا�	��ه	� /� ,��g2 ا���ى ا�2�3�*C �4اآ�2 آ:���ت ��و�

 e

��$ار ا�2�7ء �� ا�� �E�"�2ز"�,� ا� �*��Tا� �'��
 i��)� +"�4 q�45آ �ف *�4(� /Pا 
 �2	/�"2000 ����� �/ $�$% C4 C	T1*ه� وا�M1ا� C4 C���ت ا����ء2001 ُو4�	% C4 دون أي ��4"$ة . 

 C4 ا�'�آ� ���(� %� أا"�$

�*�21ر ا����	� ) `�ك ا�	��ب وا�	�1$ى اP%1	�*� ا�	��
�أ( *��	� 
�2ا�� ه�4�B آ��'� C4 ا��أ�	�ل �$ ا��	������ /� د*0 ا��P�7ت ا��	��� . ا��"Pا a9اط ه�S"ا ��	�


��ة �>
 .��4*$ا *() و�8��S4 C4 �>1`� ا�%$1C ا�	'�8$ 

��ء *	�ل وآ�د�C، وه0 وا*�ن 
Rه�ال ا�	��2�1 /� ن ا��إ: ا��(�2
�*$ة ا����C4 �7 ا��!ب وا�����2ت أ
����ا/�C4 K /�ط : �s ا�1	�ار ا�����ت ا��2%�از �4 �4 x>ا� �	ء او ا���ت ا��2�	ا�4 ا�����2 وا�


C ا. ا��1!ل و
bس C4�71ا� �Eء أوا��
�'�آ1C �9ا �$/� ه9ا ا�	��) ا�	���*� /� ا,a�B ا*�دة 
��� "�در أ�5Fل ,C4�7 ا��(�2 �4 ا��	�ل، /�ن . ا��!
� وا��	���% �53
واذ *�دت إ�) ا�M<�ر ��b4ا 

$ة /� ,�ر�z ا�'�آ� ا��!
� ا�	�B$ة ���3ر B	ا� $� /� ا�	��*$ة *() 
�� ا����1�Xا�� �ا�	�bو�

�ت ا��	��� "�5���4�B "�7ل %	�ه�ي E$اa /� ا�" اP,'�د ا��`�� ��(�2 ا�	��ب ���، ,�� *() ا�

���� ا�J3�1 ا�'4�5�

���	� و CC ا�	�1<$/)���و ,1	�� اول وا%�2ت . ا�	����2 
	kزرة ا��(�2 ا�	
��ق ا��1(0 ا�	�Sب �(	$ر�� 4 C4 �	�ا�� �
���; ا�	�J8 ا�'T, �/ ازاء ا��!ب �
���ا�'�آ� ا�

�4 �'��� ا� C4�71ا� $�B,و ،�0 ا��!
�ا��	�4M� .�	� ا���2�� ا��ا4� إ�) وأد أ%�� ا�1

 P ا��23ب �8ى C� وا�'�آ� ا��!
� و��آ� ا�	��(X���ه95ا ,	�� ��آ� ا�'��ق ا?"��"� وا�'�آ� ا�
�K �	��"$ة *	�ل و*�4!ت ��8*�ت ا�<�F�3، وه� �2���4 
:7; اP��1!ل ا�:�X> /� أ��ء * (�l

��1�J وا�� ا���
0 ا�C4�71 �4<�ا��3وط و M��P�7ت و,��
���ق . 

��ء 4Iان �8ى دا�� آ� أو/� هa9 ا�'���، 
 �F�3>��8*�ت ا� �)�F ()* 9�1ر� ��ه�، �l C4 ��آ
:�� ا��أي ا���م �(	�4�R3ة، K�* (�l P � . ت�
���� و*�اOX أ�qB *() ا�F��	��
 a�F�2, Jن ,�1(0 آ

 .�آ�ت ا�	I>Bة *() ا�'��ق وا�	�3دة �(�32ا�B1�Pج وا�$*�ة إ�) ��4`�� �(� ا�3

0>��	* ()* C�إذ أن . آ	� �qB ا��1	�ل ا?��ار 
�	�� ا��3آ�ت �!�� 
�%K ار
�ب ا��	� ا�	�$1
�� ��	���
 W	ا� ��B, ،CX�
Iا� qآ� $T�
 ���8�� ا^�4ال ا���X(� ا�1� �T,ف /� ا?*!"�ت ا��B1ر ��

�:�د 
<� ا�	��وPت ه	� ه9ا اأو,�2ز . *() أر
�ب ا��	�, �E�� e�� �F�3>إ�) أن ا� �M���
��!ح 
1� �
�ة %$ا ا���4(� /� �:�ء �Tا� ��4 eTت ا��3آ�ت ذات ا���. ��اق �4ر%�ن وا�:��دق ا�:���ةأ) آ�2

 �F�3>ح ا�!�
 ��I>Bون *() ا�'��ق ا��	�� C�� ا�	��1	y�7)� �) *() ار
�ب ا��	� ا�9l �')�^ا C4و
��$ *() �آ(� ا�('0 ا��32ي `��> ا^��اق ا��Sر%�ا��1	�ل �	��* �>31
�م �)� e"�1"�52 إF . 

  خبس قدر النساء إضعاف للنقابات
�إ Tا� �أول ��34 / i��
��	��ب ن آ�ن ��8ع ا� �K ��8ع ا�) %�أ ا�J 200( �*� ا�1'��)� �*��T

 �X100( ا��9ا ���) أ�J أ%Tا� C14�ز، /<	� 
��9ات ا����*�
���ء )� CC ا�	�3(* . ��و
�%K *�م ,	
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� % 37ا����ء )���*�ت ا�1'�Tا� �)�F C4 )ة ). 2001ر�8م أ�,�
و,(i ا����ء 
��	��ب ��ق ا��	� 
 e�)
 �4��145.9 %  C
 �	 .و`��2 �C)53 زه�ء ر
� ا���4(C /� ا?دارة  . 2002 و1995/

�7" �)���*�ت ا�1'�Tء ا���" e��� $8�1!ل و�Pط ا�/ �	� Pو �	ب ا���
Pت ��ر�� �T$ هB	�ت أر
 ) �>)4�5
2� �1�4ى ���8 ��*�ت ا��	� أي ,�3(<�B4 C"� ��*�ت T1��8ع ا� �ء /���
(� ا��2�1د ا� : P

��W5 وزن ا����ء ا�	I1ا�$ /� �8ة ا��	� ).  ��*�ت /� ا��م 4 إ�) b,3دى �<C ا%�ة � P ،K)و�4 ه9ا آ
>1"�54 ()*�
�ت ا��	������/ C� C . /� ا�$Xوا�1:�وت ا��� I
�ت ه� ا�	�����W5 دا�� ا��
� ان ا�9ي 

���ء 
$ل . ا��ا�	���- ا�	1B	� ا���2��آ� ��
 �
��Sت ا��T�4 C�I, �/ ت�
���
� "'�BS" P C دا�� ا�

� و/� ا�	�bو��ت���
(� ه9ا �1�4ى . 
9ل %<$ ���� C4 ا%� ,C>X�2 ا�	�5"� ا��ا%�2 /� ه�آ� ا�


�O ا����*�ت �/ ��
K : آ�ر��5,�ر ��T495 %ا q15	ء وا������C4 �2 ا�

� C4 �534 ا�9آ�ر ����95 
� 4(	�ن 
	�3آ� وه0 /� ا����q *�4(�ن /� ا?% 100و أl ���1��
4��qE ا��	� ا�	bه�، و O�
دارة و

�7����ء اP. ا���*$ة ا��	��� ا�����
 �E�Sا� q���	ر ا���, Pو ���* ��ه1	�م ا��ا%q، �4 أ"<C اآ
��� وآ� أ"�اع ا��(�ك ا�	<C ) …,:�وت /� ا^%�ر، ,�3� هx( �!��1!ل Bا�1'�ش ا� ��و�'�

C أ":�<0
��� .�(�5ا�4، وا��"� �C4 (1 ا�	�bو�C ا�

C ه� C4 ا^دوات ا�:1إن إ����4(�، وP ���ف ا����2 ا��آ� ا�1� ,��1	(<� ا��2ر%�از�� ?P"���م إ�) %
M�	� C5	� $�, � .ن ,�5ن /���� وو/� ��(� و%�ده�أ"�1ج *!�8ت ا�	I �$ ا����ء إ	� *	��

 W'
 �
�ت ا��	�����q ا�TS, �/ �:5� �	
� �'$ اPن X���� �0 ,��ه0 ا�'�آ� ا�E�TS
اPه1	�م 
4�9 ,2(�ره� �28 *�$�C رآIت 
�53 ا��1!ل ا����ء، ^ �X�����ال أ���� *() �8"�ن ا^ن ا�'�آ� ا�

�8 �4 �4 ،�TS3تيا��:���2�� ا�	S" (إ� . 

4��Mر و4	�ر�� أ
Rو��ع ا����ء ا���4!ت و"C>��7 آ�1اث ن *$م ا?إ C4 د���
 ���54 ��2E; رو,
�$ة $% �
� %<$ واع و,��

�� ا�9آ�ري �` C4 ��� ا��	��,�	M�C، و
����1� C)/ ,1'�ر 4:)S14 C
��"


��'��2ن�8ا4<� 9�R, �
� ���T; ا����ء ، �	C رؤ�� ا%	���B� آ� B1�4$ات ا���� ا�T18Pدي  ا�	I ا?
 .%1	�*� وا?

 الوحدة النقابية
�ن هa9 ا�'5	� *�$ `P ��2. ,'�د �8ة  ا?��  �8ة �<� ��ى /� ا,'�ده�؟ ه� `�ى ا�

 �
���1�C4 i1 وا�8 ا�'�آ� ا����113
��	��ب، /<� P ,  ه9ا $8 �4ُ , Pداد إI. 


	J)1S ا��	0 ا�	���5 
�4Iم ا^�4ر دا�� آ�  �E�� ;��T4 K
� T8$ا ,	( �"��" e��� ا^�4 ��� C5�

� *() �$ة��" .�>
 �E�� ;��T4 �
���وإP �	�ذا ,92ل C4 ا�B<$ . إن �(�3اX; ا�	��ة �(	�M	�ت ا�


� �(:�ز���4��د�q ا��	�ل وا�(�Bن ( 
	��*$ /� ا�	b���ت و,�Tف C4 ا�	�ل /� �	!ت ,��/W اI>%Pة ا�
C�� وW)B4 ا�	��31رX���"�Bح ا��P�7ت و/� ا�C4�71 �4 ا����*�ت إ �4 �0ُ �92ل و�0ُ ��Tف أ
$ا /� )ا�

�5
�؟� ا��	��� ا�	

 �>� �M" P �1,� ا��	1�Pذا ا�	؟ و��*�	1%Pن ا�	ا?داري �(7 W)B	ا��3س *() ��4*$ ا� W/���	�ذا ا�1
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��وا,<� ا�25�ة ؟4
� ا�	��و/� *�	1%Pون اb3ن ا��B� O�
 C أ%� ا���2ء /� 

� /� 4$ح ا���$ة وإ���ء 	Bا� $��Iا �

� ا�'��)، ���C 4$ا/� *C ا�e331 ا��/��و`��2 �- W	� C4 ا�	1
C���Vا ()* �	X!ا� .B, $8 �	ب ا���
�� ا��	�ل أ�4 /� ا���*$ة ا��	��� /rن ��ورات ا�T1$ي �$�1��ت أر
 0>,P�7" ون$����P�7ت ا��T*$ة C4 ا���*$ة /�! ، وا�	�1	� 
����ل وا�3$ة، آ�"e دو�4 ,��$ . ��/

�F�24 Cة �C ا�	�
����� *�م (*	� ا�$�، و*	�ل 4�0B 1995آ�ن أ
�ز 4��ل إ��اب *	�ل ا��5+ ا�'$

� �1) ا���دات ا����*� ,��7 إ�) ا�(�Bء إ�) �$ أ) %�2 *�ام ، �ا��2�$ ) د"C4 ( ا���1ون وإن آ�ن /�8

 ).واP�T,Pت وا���b4 �'Tا

 C

� ا�	��
� ��4	� ا��م ����3ا����� ا��Xر �
ا��5":$را�� ا�$�	��ا`� �(��3 واP,'�د (  ا,'�دات "��
C
��	��ب واP,'�د ا�	��
� �(��3ا���م �(���3  (a�B,ا �/ �>���B آ� 4 .'� J5, ه9ا دون أن C* �M

 .إد*�ء و�� T4('� ا��	�ل /�ق %	� اP*�21رات

� ا�1� 
�,e . و$8 
$أت 
����1ر /� ا����ات ا^��ة 4�ل �08�:1 ه9ا اP"���م���	� ا�1�رات ا��%�� ا�$/
 0�4$ 4�<� ا��1(�	��

�O ا����*�ت،  �/ �S�
�ت ا��1ر���
� . ,Iا�0 ا����وs<�ر "�ع %$�$ C4 ا��	� ا�

�15 "��
� اP,'�د ا�1FPاآ� /� /$را�1<0 ا�	�ا�, $�
 �4�5')� ()��3)� �، و"	� )ا�:$را�� ا�$�	��ا`

�ت����� ا�	:7� ا�) �(> %	��ت وه�gت ��رج ا��g:ا� �*I�
�$ أن آ�"�T1�4 eة *() 
�O ا�:�gت ( ا�

C�C وا�	��1*$�$��م أر
�ب ا��	� ودو�1<0 /! أ�4 ا�C4�71 ا�	$ا"� أو ا��151 
�%�T, K*$ هB).آ��	<
C
���و$8 
(� ا��$اء �1�4ى ,:�دي اP*�1اف 
�%�د ا��V أو �1) ذآ�a �4 *$ا . �54ن �K /� ا"P��3ت ا�

qX�T4 C4 �
����K و,'	(b�4 Kو�� آ� �4 �� 
��'�آ� ا��31�. 

1��/W وا��Tاع ا�'���
 �4�5'4 �
���K آ�� ا?��ا
�ت و,�M ا��!�8 
C �54"�ت ه9ا ا��1$د ا�/ �	
د، 
 �X���
� ا^��ى، آ��*$ة وا���1ون ا�XIB� /� �sوف ا�1���ا��5":$را�� ا�$�	��ا`� (ا�1� ,$*� إ�<� ا�


��	��ب /� ��ق ���� ��ص C ).�(��3 واP,'�د ا���م �(���3

C ا�1� ,9 آ� ��y ا��أ�	��:�, ���>� a�E��* �/��, C*ه9ا ا��1$د و C* i1�(�� *	�ل ا�	��ب و,
��
�� : و*�K,!4 در%�ت إ��/� /� و�!ت ا��أ�	��� ا��1�
 q��54 0�� و/�ط اP��1!ل و,'��B1ا�

�*�	1%P�4ت ا$S0 وآ�/� ا��ت ا�'�4�5 ,�3���ت ا���3 
�53 �74 ./� ا���Mم ا�T'� و/� ا��1(l
 e�اص و�4ر�S�1ج ا�) ا�"Pأداة ا C4 ءI% �5)4 e)�"ل و�	���
� �:�ض ���� إ���ف �	8 ����

 C4 J:���
�$وق ا�7	�ن اP%1	�*�، و,�B��ت 
�$م اI1�Pام E �/ دا��/ e,�*و ،�Xا��$رة ا��3ا
�
���
�P�1:�دة C4 ا"���م ا�'�آ� ا� K)ت، ه9ا آ�
��� .ا,:��8,<� �4 ا�

 ملاذا االنقسام ؟

 e13, q2� K,ذا $'
C ه� �����د ا*��1د أن و%�د ا�� R3"�1!ل أ�Pب اI� ن^ �
���E:�ف ا�'�آ� ا�
 �اP,'�د ا���م �(���3C واP,'�د ا�1FPاآ� �(> ا��5":$را�� ا�$�	��ا`� �(��3 -0 ا�:$را�� ا�:$را�

��3)� �� . ا�$�	��ا`����) �4و%� هa9 ا�:�5ة أن �(> اP,'�د ا�	��
� �(K�:" ��3 آ�ن /�! ��و
14�ز�

� ا�'�آ� 1955 �4رس �20ع إذ أن ا1%	. ���
� ���ء � �	X�8 ت�
��" ��	��b4 C5,	�ا  0� ���R1ا� 

0 ا��	�ل ا�	��ر
� ��رج ا��5":$را�� ا����4 �(��3 M�, ()* e)	* �1ا� ��� ذات ا���دة ا��2%�از�ا��`
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C4�<0 وا�:�"� �
C، ا�	��ر*� .ا,��ء ��1-� ا�3

�$ ا���
� ا�	7(� �<9اI�C4 C آ� ����و4	� T��� C���� C
�د .  اP*��1د ا���ل إن -	� "��'
 0*Iإن ا�
W إC4 �"�� P ا�����، ��(K اP��أ� ���
� /� ا�R3ن ا����" . �
/'1) ا���0 ا�	1<0 /� اP,'�د ا�	��


ـ ��3)�"I2Sا� ���� C4 آ� ا��7"���� J8دو�4 �4ا K� e"ون ا�'05، آ�bF C* ��1د
P، أي ا �ا�1 ���
��� ود*0 ا����2 ا���F )�)4<$ه� ا�	��ب و��R�4 C4 ا��(�� ":�<� 
 (M', �4�5� ر��F .( دة�8 e"وآ�


� `�/� /� ا��Tاع ا�����، وآ�ن �O�2 ),'�د ا��`�� �(��ات ا�2�3�ا?(��� ا�9ي F> ا���ر ا��2�3ي ا�

����ة و,0 �� "��
�ت وآ�"e -	� ا�1�رات �]. 5[�8د,K أدوار 34<�رة ���T; ا�'05  (1� e��/ ���

���2�� ا��	� . و%���4ت P*�21رات �` C4 9ا>/ C��
�q2 و%�د ا�� P �714رة �
���إن ا���$ة ا�
� ا�) ا�1'05 ��
�O ا���ى ا�� ��� q2�
q ا�$�	��ا`� ا�	bدي ا�) اP"��3ق، و�, ��:
 �
 ،�
���ا�

!S0 ا�M��ر *	��� و�$وي
��C4 0 ا��	�ل 
$ل ,, J�� ا"�$ام أو q2�

�، و��� ./�ت دا�� ":W ا�

 تنسيق كدش واالحتاد العام الفوقي

� ,�Tر*e �1) ��ل ا14!ك ��آ�ن إ"�3ء ا��5":$ا�� ا�$�	��ا`� �(�� ��3	� �S!ف 
C أ`�اف �
��ات �4 ��ص و"�Mا ^ن %���� ��ض ا��Tاع `() . اP,'�د ا��`�� �(��ات ا�2�3�(ا�0 ا�'Iب � �

 �
����B(�ن(*() و�$ة ا�
، /�$ رآIت �24درة �(> ا��5":$را�� *() ��Fر )آ�ن ذ�+ 8�4:� -�
�1 �$ى *	� 
�C5 ا��(�ك ا��	(� `�) ). 1978(ا���$ة، وأدرج ,'��<� /� �4$�4 ا^ه$اف /� ا���"�ن ا^���� ا^ول 

K1��3 وإزا�)� �
�C5 واردا /K ا���� إ�) 4��/�� اP,'�د ا�	�� 0� K	�د ذآ� ا�B4 ر%� أن$� ،�	M�, 
C ��ى �13	K، �4 *(	<0 `��2 أن K,$*�8 ا��	��� أو�� C4 �8*$ة ��(<0 ا��1ر�S�"�$ى اP,'�د$
." 

��ت "�	�
$ا�� ا� �	8 $�
 C5� ) 1981إ��اب *�م �����
	�اآx وا�3	�ل1984 وا�1	�د ا�2�3� /�   ( �4
 0�%�1C4 K ا�	b���ت ا�	��� ا�$و��، و��وج �Iب اP��1!ل C4 ا��3وع /� ,�2> ا���1
 �)5ا�<

 ����ت ��4د�� �(�5د�C و8	�<0، ��31ع 8�دة ا��5":$را�� 9:�ا�'�4�5 
�$ ���2 أ*�ام C4 اP�<�م /� ,
�>1��1��2. /� ��4ر و�$وي *() `�F �/ e>%1985و�',P��3 وا)� �
د  ر���� ا�) 8�دة اP,'�د ا�	��

J8ا�	وا� q���	ا� $�� *	� �134ك ���1E د�B�P ب ,��1ح ��ارا��	��
 Cو
�$ أز�$ C4 . ا���م �(���3
�� اPدار�� �5$ش B)ت ا�$
� �	�ا%<� أو��ع ) 1986 "�/	�2 6(*�م أ�ا��1$اده� �!"�Sاط /� %2<� و`

� وا�$�	��ا`�"ا��1دي واP��1!ل /� "$اء إ�) ا^�Iاب � إ�) 1987 اآ�1
� 6*�ة %$�$ة /� -0 د". ا��`
$ ا�B<�د��, $T�
 C .اP,'�د ا�	��
� �(��3 واP,'�د ا���م �(���3

 K"وز ��:
 ،��3)� �

��$*�ة إ�) ,��$ ا�B<�د ه� اP,'�د ا�	�� ��وا�; أن ا���ف اP���� ا�	�

�����ع ا��Sص �	� P �	M�14��ع *C أي. ا�1Pا �)Eت �4اR,ار K,د�8 C5� K)* e'2E0 �4 أlون ر��, 

qT* و�� C4 �
����C إ�) و�$ة .ا�'�آ� ا���Vاءت ا$�
���T1 ز��<� *() *$م اPآ�1اث  0� �
 P
 ���
 �>%�4 �l��3 ":�<� �1134 و)� �

�1ك "P�7ت �8*$ة اP,'�د ا�	�� (78) �1 �
ا��	�، 

y�/ �13ك	ا� ��	د ه� ا��',Pن اRوآ ،�Bر/O د*�ات ا��	� ا�	��$ ا*1	$ت ا���دة و��21�� . ا��1ا,
 �*$1��
�ت /K ذ�+ ا��1$د أ�4ا وا��8  e8و �ت /�
����(� /� ا���C /� �24رات ,�$د ا�	14<�/�1 14 �B�

�> *C ا�	�J8 ا���	� 
��	S, �B���4 . W)B$م "�7ل ا��	�ل$Tا� C
و8$ *�2 ا^4C ا���م ا�	'�Bب 
2��
 ��3)� �
��ان 1987 "�/	�2 24�7ء ��م ا��`�� �!,'�د ا�	���

� :" /� *�ض ���ا���$ة ا�

�:�I	ا� ���� وا����X$ي، "وا��1$د�	�ت 4��$م وه� ا�	�2را�$M�� ا*�21 أن ا�	�2ر ا���$ ��1$د ا�1� ،
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�

�ت 
O�2 ا�2($ان اPور���
�ت ا^��ى "��
�ت . $4*� أ"q2� K ,�$د ا�����:� وأ"$�� "وا*�21 ا�I4
�lر�/ "P د�',Pا �ى /�� $%�, P ���� E <F:�ف ا��	�ل ���P/<0 و آ�q �8*$ة %	�هl �>� ه$ف 

��3)� �
 .ا�	��

�E���	Iج -!-� * J8�	أن ه9ا ا� �)%: 

1 - C��2, C* �� /� ا��Bه� 
� ه� ,�2�����م *() أ�W د P �
���� وه� أن ا��1$د ا�S� إ"�5ر �'��� ,�ر
��
 a�
��Bي ,$ P �����
��	��ب أ��7. ق د�	��ا` �
��� .وه� C4 أ��2ب ا��1$د ا�


� ا^م أدت إ�) اP"��3ق- 2��� . ,<�ب C4 اP*�1اف 
�%�د �34آ� دا�� ا�

3 - �`�
 K
��اد  <�  :�� ,C* �'2 �8*$ة *	����	* �l آ�ن �8ى. 

�
����$ة ا� e231��
 �)�� �134آ� ���7ل ا��3E C* �'2د ه95ا %�ى ا�21$ال ا��',Pدا�� ا �
��
�	� ,�1$م آ$ش /� ��ض ا��P�7ت و إزا�� 
�:�، ه9ا I	��
 �>�
� و"����ا�	��
� �(��3 ور/O ا��1$د�� ا�

 ����Pا����*�ت ا C4 $���ك ،ا�z(اP,'�د ا�	��
� �(C4 ��3 ا��$
 ، 0%��4 ، +5�.( 

�1�ر ا�	<	C دا�� ا��5":$را�)� ����� آ�"e ا��2�� ا��R/ ��2ا�� C4 م��14 0�8 $�R1
 (M', �>/ ،

�ت . ا���4(�، ���21ه� أداة �(T1$ي �<B	�ت أر
�ب ا��	� ودو�1<0�S1"ا iX�1"ت وP�7�ذ�+ �4 �bآ$a ز�0 ا�

 W
K، و
��r/ (��1ن ,�Bه� و%�ده� � �	1, e'ا�9ي أ� �ا�2�3 eTوا� �X���4��د�q ا��	�ل وا�(�Bن ا�
�� ا��وح . ���2*�!"� C4 زاو�� ��T4; ا�I4 �1��5ف *C ا��	� ا���$وي ���� ا��5":$را��P0 إن ا-

�	� ه� /� ا��ا�8 دون ذ�+
 ��و�� ,�Bوب اP,'�د ا�	��
� �(��3 �4 "$اءات و�$ة ا���7ل . ا���$و
� .��Bءت ,�Bرب ,:7; �$ود ا��وح ا���$و�� �$ى ا��5":$را�

8�دة اP,'�د ا���م �(3 qB1�, 0� �>1>% C4ر و�M1"ا q%ري، إذ و�/ �'" ()* ��$اء ا��5":$را�� C���
 JT"و C1��] ��1C] �2/88ا
���8�د,� ا� C
�(C* C أول ا%1	�ع �134ك � . �M�و ,	7� ا����ات و 

K1>% C4 �)�$
 ��1��� *C أي ,��ون و*C أي �24درة و�$و	��3 4)� �
0 ,$2 8�د,K . اP,'�د ا�	��� �
 P
��M	� ا��	� ا�$�	��ا`� ا�2�3�، ا�1� ) �1) 
���/C4 )O ا�1�Pام 
���د ا�'$ود ا�$"	� �
����� ا�B)ا� ()*


� /� "$اء ��م ���� و�$ة ا��	� ا���1
 �>,$F�" �	� ،اء إم ش�� e', �>X�7*أ C4 0�8 �����28 �2� د%
1988 .
���> ا�:�8� 
C اP,'�د ا���م وا��5":$را�� آ�ن ��(K ,��ون 4$ا"� C4 *	�ل ه9ا ر0l أن ا�1

�1� . ا��5":$را�� �4 ر/�8<0 /� اP,'�د ا�	��
� �(��3 أآ�� 4	� �4 *	�ل اP,'�د ا���م� �:/89- 88 �)
 
�B1, 0� Cوز ,(+ ا�	�13آ� 11*$د ا?��ا
�ت ا�	�13آ� 
C اP,'�د ا�	��
� �(��3 و آ$ش � �/ �
 إ��ا

 .46] 6[ إ��ا
�ت 5
C اP,'�د ا���م وآ$ش 

�> أe)28 آ$ش 
	:�ده� *() ���ة "�*��
$ء ا�1 $�
 Cا�$*�ة إ�) إ��اب *�م ��م : ور0l ا"�Tام *�4
19 ���

� �'Iب اP��1!ل أن ��T1ف ��), C4ء ذا,K 4<	� اد*( . 1990 أ�����ح ا�B�54ن ا�r
 C5�و�0 

 .��T4 ()* KE('� ا��	�ل، /! 
$ C4 إذن �Iب اP��1!ل

��م /�5ن أن ا"��$ ا C �(	�Tد�8 *() �8ار 1990 "�/	17�2%1	�ع ا�	W)B ا��`�� �!,'�د ا���م �(���3
W�b4 اP,'�د ا���م –��ض ا?��اب ا���م، وذ�+ 
��X�� ر%� ا^*	�ل اP��1!�) 4'	$ ا�$و��ي 

C3	� و,��ع ا��31ور 
C 8	1� آ$ش و اP,'�د ا���م �.  د%�14�2 وه� ا?��اب ا�9ي ":9 ��م - �(���3
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��م  C��)/ q�F �4 C4�7, ة�
	��`�� . 90- 6- 1د*�ة �(	�3رآ� /� �4 $��4 ���� J8�4 9S,وا
 e3l �/ 1992ا�$��1ر .C1
���> ا���1
 ���C5 ا�P$اث ,9آ� . و F<$ت ��8*�ت *$�$ة إ��ا
�ت و`


��1	�ار 
<�F�3 ا���1ون ا�:�8� . �:/9 ��>، و
�$E  a$ر 
�ن �134ك �R1آ$ ا�1	�ار94 /�2ا�� ا�1

R��2ع ,�:�د آ$ش 
��$*�ة إ�) إ��اب *�م .K�:" C
:�� ��4*� ا^�Iاب واP,'�د ا���م �(���3 K1)%وأ .

0 /�,; �4ي �� E$رت 
�"�ت �134آ� M�دون ,��$ ا�	�اآq /� ) 1996- 95(آ�9+ آ�ن RFن ,
��"5وآ�ن ��� ,'�ك $��4 14	�! /� ��ض إ��اب *�م ��م . ا�	��ات  �8� ا,:�ق /�,; 96�, a!, ، 


C إ�) ا�'�4�5 /� �4(� *�م I'ودو�1<0 -0 د��ل ا� �	ب ا���
> e3l1998 �)��4 �4 أر��$�� ا�1� ،
� �2�4قl �1ر/. 


�ب  C4 C5�> آ$ش �4 اP,'�د ا���م أن ه9ا ا�C4 �53 ا��	� ا�	�13ك �0 ���!�E ا���1ا��� ه9ا �1
�
��ت ���E ا�'�ص *() ��T4; ا��	�ل ��� �)� ,��1	� P�7"ت ا��3��	* �l اض �8ى�lأ �B1" 

�>
� ) ��1!ل,'�د ا�1FPاآ� و�Iب ا?ا?(�Iاب ا��2%�از�� ا�	��ر�� ه9ا ^ن ا^. ��,��زه� �8ة �
1�4	$ة C4 �8ة ا1%	�*� �<� 8$رة *() ا"I1اع q���4 اE!ح ا�$��1ر و,'�C ا�	�/ �8� b4���ت 

�:�ا�$�	��ا`� اI	�. 

� *() ا�1'05، و^ن T�1�4 �4���8� ^ن ا���دة ,3S) إ`!ق د�/ K:8�, (1� K8!�"9 ا�4 <���s ا�1
*��دا C4 ا��1
� ا�	:�$ة �(�*� %�(e ا���دات ا�	'(� ":�<� C4 �4�214 ا��	� ا���$وي، و أوه	e �8ا*$ 


�ت أن *	�ل آ� ��4و�� أو ��8ع �'(�ن �34آ(<0 و�$ه0��� .ا�

 �	�

	�3رآ1<	� /� ا�'�4�5  e:8�, K
C إ�I'د ا���م وآ$ش؟ ^ن ��%� ا��',Pا C
 <���	�دا ,�J8 ا�1
 0>2��54 C4 ��� و *() ا��Iر ا�X1$اءات *() 8$ر,<0 ا��3ا*Pا $*�T1
 $���%� ا��	�ل إ�I1, Kا

0>,��� و��*�	1%Pا. 

g> أ
$ا ���4ع "��ش /� ه��1C وP /� إ*!4<	�ه9ا و�0 �C5 ا�1
���و�1) آ$ش ا�	�2درة إ�K، . �ت ا�
 C4 �4 *�$ت �/ K8�/P 0�ر Pو <��1)� �)T� أي ���
وا�	��2ة *C ا"$/�ع أآ�2 /� ا���7ل، �0�, 0 

 K8!�"ا $�
�� ا^�4 أي "��ش /� ا���ا*$ و�0 ) . 2001 وا��ا
� /� 1997ا����� /� (b4,	�ات �و�0 
�����B أي %<$ �(�
���� ا�	B1ا� ���	
 .ر ا�9Bري /� �:I اPه1	�م 

 حتاد املغريب لشغلإلاجامعة الفالحة ب: نداء الوحدة

 �/ �����$اء ا��Tدر *b4 C,	�ه� ا���
J8�4 I %���4 ا����ع ا�:!�� 	, ��3)� �
C4 دا�� اP,'�د ا�	��

. 2003 و ا�	bآ$ /� ا�	b,	� ا��ا
� /� �4ي �41999ي  �*$�
��`� أ%�اء ا����ع ا�:!�� ا��$اء  �5

��3)� �

�ت أ��ى إ�) اP"7	�م إ�) اP,'�د ا�	����" �/ C	M� .ا�	


$ء اP"�8��3ت ا���,C* �B ,$�� ا��(�� وا^�Iاب  �28 �	S� q��54 ل ����ا�	أن ا�� �B�, $�2/
�، و%K ا�	b,	�ان د*�ة إ�)���� "ا���'� �
I'وا� ��
�ت اPدار���4��S`� ا� C�� وا��1!ل yا��1(

��
� *C ا��(�� وأر
�ب " ا����� و�	�ن ا��1!�� ا��	� ا����ء ا���$ة دا�� ا���4�B ا��`

�T$ إ*�دة 

� . ا��	� وا^�Iاب���و
�$ ا��1آ$ *() أن ا���"�ن ا���P� ���4�B) و���ت ا7, �>���1F	C ا�$�	��ا`� ا�

،��� وا�:�5��� وا��1$د�� ا��	B)� $�$B�5 إ%�اءات �4ا%<� ا���� ا�
 أ
$ت ا���4�B ا��1$اده� �(��م 
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��X� وا"�S1ب 8�دة %$�$ة �b4 $�* K,	� ا�1/ �	
 �	M�,]7. [ 

4���(� آ$ش 
���TSص �B4د  W�"��y وا��1!ل ��C ا�)�, ���'� ." (�
/��C4 0 ا���08 ا�9ي 
4�M	� ا��	�( آ$ش /� ا�	$ان 4���(�ن C4 ا���ر ��، وه0 ���21ون و%�د آ$ش "1�B ) و�Iب ا��(

��3)� �
C /� اP,'�د ا�	���Xر CC . ا�2�و�8ا`� و*$م اP��1!ل *C ا�'534 :05(���ر� C5	� Pو
�>�وإن آ�ن F> اP,'�د ا�	��
� . ا�21$ال 
�و�8ا`� وا��1!�� زاX:� و���� إزاء ا�'05 
	� ه� أ��أ 4

� �l �:8�4 ��3)���3)� �
C4 W ا��(0 آ�9+ ا����1� C* 7�4!ت اP,'�د ا�	��)/ ،K%ي وR
 0) .

7	�ن  W
B	� *��4 و� +�9
 ��!�1�Pوا ���
�ت 7, C4	C ا�$�	��ا`� وا��1$د ا�����وإن آ�ن C4 ا�

�2��� ا���ت /� ا�2�1� و/� ا�1	)8P�1ام ���ق ا��
�رات و, C�� ,�M /� و�1) %���4 ا�:!�. �> ,�5
K1B�� ا�'$ود ا�1� ,��	<� �8ا*$ *	� إ م ش وا��1ا,B� ف��	��4 . ��� ا��Bء "$اء ا���
وF P+ أن 

 �
�����4��ة �2��ء ا���$ة ا� �B>� .ا�:!�� ا���$وي دون E$ى �$ل *() ا�'�%� إ�) 4

 طبقة واحدة ، نقابة واحدة

P �`ا��	�
� *C ا"�$ام ,$
� د����i1 ا��1$د ا��� دا�� ا����2 ا���4(�، و ���ت ا��B�1!ف اP��1ا,
 ;1� �'" ()* ���0 ا1�P!ف ا��M��ت، �9ا /�ن ا�	�(�ب ,B8�م "��
� 8�1S, P<� ,(+ اP��1ا, �'1��


T:1<� أداة ا�$/�ع *C أ/�F �7وط 
� �8ة ا��	� �
��� .ا�':�ظ *() و�$ة ا^داة ا�


	1S(J ا,�Bه�,<� إ�) ,��$ ا�T:�ف ر�F �/$, ��2` 0lا�� ا�<�Bم و ���ورات ا�T	�د ا���ا*$ ا��	��
K�� . *$م ر�� ا���دات ا�1� دأ
e *�2 ,�ر�S<� *() �(> ا���3ق و,�	*��8 ��
و��15� ,��ون ا���ا*$ `�

�
�����ت 
C ا�	q,�5 ا���, �5F �/ �,��$. و4'( �$1*�� K1ل ودو��	ت ا��أ��	B>� ي$T1ا� C5� ا ���ى
 ��$ و`�E ()* �7ل� .ا����2 
�14<� أي ,��$ا �(

$ ا��	(� ���3ري�B1وا�$ة : أي ا� �
 .و*$و وا�$ JE وا�$. `��2 وا�$ة "��

�1��و�<� /	� . ا��3ط ا���P� �a9> ا���$ة ه� ا�$�	��ا`� ا�$ا�(�� �4��4,<� و�T:1� ل�B	��1 ا�� P
�"�M" �>%و C4 �,��. 


���$ر ا�9ي و%(� أن ا?دا Pت إ�
���
��1ون ا� �2�, Cء ":�<� و���), C4 اب�T1$ي إ�) ا�>, C� �
���رات ا�
�$ . ,:��K ا���*$ة ا��	���B1

� ��Fرا �(��7ل 
��$*�وة ا�1� P ,�5 و���$ ا�'�آ� ا���, ��% q%9ا و�

0 ا��P�7ت �, $�* e131از أ��ار ا��
r

J)1S4 C ا��وح ا���$و�� /� ا�	$ان، و C4�71ا� I:و�
�
�����1$ ��4آ� وو�$a ا���7ل �S(> ا���$ة. �54"�ت ا�'�آ� ا���/. 


�ت 4<$دا 
:�� F$ة ا�<�Bم ا��2%�ازي *() q��54 ا��3(� و*() ا���1ار ا���3���
�ت و%�د ا� $�� .
 $�T, C4 م�B>ا� a$>3� �4 ��:
�ة أو �4ت � ��R�4 �
����4اq*�4 ) �)Eو
�ت ,��$ ا�'�آ� ا�

�5��$وق ا���$ ا�$و�� و,�2> ا,:�8�ت ا��21دل ا�'� �4 أور
� وأ�4E ����.( 

�)� �4 �/ �
���� ا�	B1أو�) ���ات ا��1$م "'� ا� �"�M�
 �� :و ,1	

1 -�. ,�%$ /�gت *	��� C4 و�� ���1ب C4 ا���$ة دا�� ��8*<�:  ا�':�ظ *() ا����*�ت ا�	��$ة ���
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�
 �l $4ذ%� ��9+وإ�) أ�	0 "
� ا��1(��" e"آ� $C4 C ا���ر ":�K إ�) . )����C5 "�� ا�$�	��ا`� د/� 4
�� *C ا�$�	��ا`� /� ه�آ� /�ر�l ,�ه0 
�%�د د�	��ا`� �	�Bد أن '
 0)�1)� ��
� ا��`���ز�� ه�B ا�

 �>1
�و�8ا` "C5	1, (1� C5�	1,." 

��ت 
C ا�	q,�5 ا�- 2��
� ا�1�B, ��
�ت وإ*��ؤه� 74	�"<� ا�$�	��ا`�  ,������ J)1S4 C4 ا�*���
 �l �4 �
��" C	M�
�*1	�د ا�B	�*�ت ا����4 أ���� �(��ار، و ��Bن ا?��اب 
'05 دوره� /� ,��$ ا�	


� ا�	�13آ� ���J ا^"��3 ا��C، و,5	M� ).…"$وات ، دورات ,�5�C( ا�	

���ح ا��bال آ2�ا ��ل أي دور /�(�  ���(	q,�5 ا�	��$ة �(���*�ت؟ �4ت ذ�+ ا��Sص /� آ$ش 
�	�ل وه
� ,�2*� و"��� ا��	�ل آ� وآ��� 
	:�ده0 :T1)� تPا��آ� e���, ا�9ي e8ا�� �ا�'�7ي / ���وآ�Pت ا�
 Ki /� ا��
�ط *�M'� C أW4 ��%� ا�����
و,����8ا ا��ا�$ ,(� ا��P؟ و,��R ذ�+ ا��Sص /� ا م ش 

� .P�7ت /��$ ��:��1) ار,$ت �4%� ا�

3 -C4�71ا� $���, ����,  : 0�Pا �l ���	ا�� C4�71ا� C4 (�2� P �5د�/'$a ا^T8) ، آ��*$ة *��4 ، . 
 ��:��
� ا�	�21*� l C4�71ا� �" J�2رة أ���
/�!وة *() ا"�$ام ا�k1زر . ه� ا�2�ن أي ا�J`��1 ا��(2� أو 

)1S4 ت��Iاء �4آ�� e', ���7�
�ت 4��" C
 $���1� ��14��/�� و�E�S14 (1	� B" P ،$ ��7را �8 ،�:
�� *() �$ةI1) دا�� آ� �4آ� C4�71ا�. 

 �
�ت، أي ا�1!ق ��ا%I وه	���$ة *C ا��1
� ا�1� ��Bي ,�5��<� دا�� ا��
و`��2 ��e هa9 ا��15-� 

J)1S4 C ا����*�ت  .
��" q154 واء آ� ��8ع ، أوI"�
 �7�� $Xا��� K%�1��/ K7l ��4و��، و �/ �

�C4 a ا����*�ت أو "��
�ت ا�	��وPت ا^��ى �� ���وه�� أ��7 "�5ن /� �1�4ى J)S14 . ا���ف *	� 
 0*	� K,$>F �4 ا����د ا�	���، و,5:� ا?�Fرة إ�) �	(� ا�C4�71 ا�1� M"	1<� آ$ش �4 ��4ودي ا��1(


�2$ إ��ا
�ت  �'T1979وا�. 

3, ��Pا���$ ا �إ�) و8$ %�ى / P�Eن، و��"��
 $T)� �
C4 ،C او�4"�م ا�	��
����$ اPف ا�� ا��
 �T:)� ق��� C4 ا���"�ن �288'��� �Fآ� ا��5ز، و�g4ت ا�'�Pت 
	�T"� ا�$ار ا�2�7ء، و,:�� وا�� ا�

�C4 qB د*0 و��4"$ة �	
 C)���C دون 8�م ا�	
�����X� �$ ا�Bا�. 

�ب ا�1l ()* �2T	ا� �T1�, P �
���
� إن ا��(�� وأر
�ب ا��	� "B'�ا 
:�7 �	���ة ا��	� ا� C4�7
O�
 $� �>7�

�ت ���� أن إ�$ى . C4 آ� ��ن /� ا��1	�ل ا�� ��
�آ�د �2T1ل ��8ع ا���	
 ��"15:� ه

 �

� C4 آ���ي إ��ا
�ت آ(	� s<�ت "����" q,�54 <)S� �	ب ا���

�ت آ�"e 4!ذا �(�(�� وأر���ا�
r
 �)���
� ا�T:�اء. �$ى ا���$ات4���
���8ت ا�S"Pاط /� ا� C	- �/$� .وآ�ن رب ا��	� ه� ا�9ي 

�E�� ت��	% �/ C�	<0 . و"3� ��4�1 إ�) أن C4 او%K "�� ا�C4�71 و%�د ا"�Iال ا�	��1*$M�, �"�4 �4
)* y�78$رة ا� ������ ��4درة ا�	��8 ا�9ي ��	� أن ا�C* J8�1 ا��	� � P ت؟�
���) أر
�ب ا��	� /� ا�

�ن�" ���2) ا�	��1*$ 4�Iوع ا��!ح و�' ���1��
إن ,C4�7 ا���4(C �4 ا�	��1*$�C ه� . وا�$و�� و

q��S4 C ا�b2س  aوا��� aل �8ا�	ا����2 ا���4(� ا�14 ا��أ� C4 08<0 آ����� C* ع�/$)� ����P"� ا�	ا�7

 .��ت ا�	��1*$�C إ�) ا�'�آ� ا��	0 %� C* اذن (�l P�
��. 
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 ة اليت تنسف أساس العمل النقايب ة اليت تنسف أساس العمل النقايب ة اليت تنسف أساس العمل النقايب ة اليت تنسف أساس العمل النقايب نبذ الرتعة الفئوينبذ الرتعة الفئوينبذ الرتعة الفئوينبذ الرتعة الفئوي
 خطوة إىل الوراءخطوة إىل الوراءخطوة إىل الوراءخطوة إىل الوراء: : : : الفئويةالفئويةالفئويةالفئوية

 ��� وا�	'(�g:إ�) ا� �4��
� *C ا��P!ع . F<$ت ا����ات ا^��ة "Iو*� 14�����ت ا�Iآ�	ا� J)S, $�2/
4��وq)�, �F ��ورات ا� ���':�ظ *() 
$وره� /� ,��$ ا�	���q و�4آIة ا��P�7ت، /� إ`�ر �


	1S(J ا����*�ت ,��) إ�) ا"I1اع �� �	�3آ(<� 
�Sض  ���ا���1ار أو��ع اP��1!ل، 
$أت /�gت �214
 �XI% تP�7")0�ن ، /�gت /� ا��1(�
�,e /�وع "��
� )…ا�	�T1/�ن ، ا��1 ��، و
$ل ا��P�7ت ا��`

�� أو ,(+ ا����� ,C3 إ��ا
�ت ، �5�<� ��*�ن �4 ,�,��
� ا��`�� �(	�3آ� 
<$a ا�	$����
 0 . e"�5,و
� او "�ع ا�	�53 ��ت ��اء *() أ��س `2�� ا�:�g ا�	<�	%)��� إ"�Tف ��ل �534 ا�$���1�	% ..

!���ف اP%�اء /� �8ة ). 4Eآ�/� أ �	و% ���g:وز ا��B, �9ات ه��
 �
����� ا��l إ"<� ���ة إ�) ا��راء، ^ن
 a�l دون ��$ وا�$ة ، /�9+ ه� ا�5:I	اع ا�I1"وا q��5	ا� C* ع�/$��
 . <��` ���g:ه9ا *!وة *() أن ا�

 ()* $��4 �	�
�	C5 ا��1$م /<� ��ى  P (��1��
�4$ود ^ن ا�	�3آ� ا��25ى �<� `�
� �4�F ��5 ا�:�gت و
��$ ا��`�Tا�. 


���T1ر إ"K ه$ر P *�!"� ���ى ا���7ل ا��	��). 


�����، e22� �>"P ، *!وة *() % X�8 �100	� و%(� أن b�4و�� اI>%Pة ا��g:ا� �*I�/� s<�ر ا�
 ���� C4 K5)�, �	
 �ا�)S1� C* وا2%<� /� ,2�� q���4 آ� /�g و,��$ه�، /� ,$"� و*� ا���*$ة ا��	��

 �� آ:��lا^/> و ��� �4�* . �
� ا�	(:�ت ا�	�(2� ,bدي إ�) إ��2ط ا���*$ة ا��	��$, �/ �>1����/
�

�و���$ا *C ا��
�<� *�S4 Cرج أ��ى '
5+ JE ا�7'��� . ���1� إ�) :, �
�ت b�4و������$ ,'	(e ا�


�ت وا�1��ده0 *() �8,<� 4	� ا��J آ! ا���/C، وه� ����م %	�� �(�23ب ا�	��� 
$ل ا"�Sا`<0 /� ا��


�ت ":�<����)� �55:4 ���g/ i1� .ه� ا��م ,

�
���4�3$ ا�q,�5 ا���م �(:$را�� ا�$�	��ا`� �(��3 ا��21ؤ 4�b�4Kو�� ا���دات ا� q�$ ا����.  هa9 ه� �4 
� ا��1	(1<� ا�$و�� ��
�� �4 ا^�Iاب B�� ا14$ادا P��1ا,�g:ت ا���	Bا*�21 ا� $�/) ��<� و`	��ا�1� 

���ات ) د�	��ا`� ��
$ا 9�
�ت P%� ا��31�x 90و,�%<<� 4��� /� ذ�+ أن ا�'�4�5 ود�(K] . 8[ �$ ا�

�ت����ت /� �4 �$�� /� ا��T1ص ا��	B1:�وض �4 ا�, . �	F eF P+ أن ا�'�4�5 ,��) إ�) ,13

 �
����3(�) /�ق ,�$(ا�'�آ� ا�)� ��2�� �<! ���S<� ا�	��د�, C	71� . ���C5 ا*�21ر "�7ل ا�:�gت ا�	<
�
���
<� دون ,'C4 05 ا���دات ا� �E�� q���4 �%ا C4��4��ف %$ا *C ا�'� �/(� آ�ن .  ��� �4�5

 �
�ت ا�	�ا�����ت �B4د أداة �)$و�� P"7	�ا إ�( ا��	B��
�<� و�4 اآ��ه� 4�9 % 100ا^%�اء ا�	���(�ن 
IB, Cئ . *��د � �>�:" �
���� ه� �(�ك ا���دات ا��-0 إن �4 ���� ا�$و�� /��E اP":�اد 
��:�gت ا�	<

0 ا�	���q وا��P�7تM�1
 � و,1:�ج *() ,�اآ0 ا�	�3آ� 
$ل ا�	�2درة إ�) ا���7ل 
�وح و�$و�� وآ:��
 .إ��ا
�ت *��4

� �34و*� ��� د�	��ا`� �S!/�ت �l �
$, �B1" �
W 8$را 1'4	� � �
���B4	� ا�5!م أن اP"���م ا�
�
� ا��	�����
�. دا�� ا����2�� ا��	� ا�` C4 ��
� رد هB	�ت وأن ��ورة ا���$ة "�'1�� ":�K ، اذ 

$��4 ���	* JE ودو�1<� دون ��و8$ . وذ�+ ه� ا��ا%q اPول ��5 "��
� و/� ��(� و%�ده�. ا��2%�از
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� ه� ا�1� 5',	e /� �24درة ��	* �l ���� �')T4 أن J$ة *C ذ�+ ا��/�ء وآ�
 ��,�
ا
�ز"� أن "��
���3C، وآJ أن اPآ1:�ء 
��ل آ$ش إ�) ا���1ون ا�:�8� �4 اP,'�د ا�	����م )� "�"$�* 05
 �2��4 " W�

�
���1'�> ا���$ة ا�� �B>�4. 


� /� ا,'�د وا�$ أو�$���� "'� %	� ا�'�آ� ا��)� !2� aا�" �	
 ��4$�, 0-: 

 <��
$ل K�F رآ�7 وراء ��اب د�	��ا`� /� ه�آ� /�ر�l، و,���� ا�5Fل ا�1 ��I �4 ه� $��4 ���I�,
��ا��g:و"92 ا� ، C4�71ا� $���, �� .'��� و,�Bوز `�
�<� ا�:�8�، و ,��

�ه0l �28 <�م	ا� a9آ�ه(<0 ه ()* (�), C�C ا�9BرC ا��	��)���	)� � .وا*�21"� أن ا�<��� ا�5:��
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 ما هي البريوقراطية العمالية وما جذورها وكيف نواجهها؟ما هي البريوقراطية العمالية وما جذورها وكيف نواجهها؟ما هي البريوقراطية العمالية وما جذورها وكيف نواجهها؟ما هي البريوقراطية العمالية وما جذورها وكيف نواجهها؟

� ا����C وا�C4 أه0 ا���7�� ا�C ا�5:��
���
��	��ب ا��م 1�4� ,��3 ا� ��� ا��	��)�R ��2ط, ��

�
����؛ /	�9 . ا�	�M	�ت ا�'X�7/و ��1�4��ت آ�ر- �
�ت ا��	������1�4��ت ,��2ط ا� e)Eو8$ و
 ��3)� �
1C اP,'�د ا�	���Xا�� C1
���1C ا��Iآ�	0 *() رأس ا��ُB�َ ،�	>��R,)x4وا��5":$) إ �را�

 ��3)� �4�9 ) آ$ش(ا�$�	��ا` <�$Tا� C
وأ�'e . 1978 و"�
� ا�4Pي 4�9 1955آ� C4 ا�	'�Bب 
��ة، *،e:8أن أو $�
 �>Xة و/�� ^ه�ا$�
�ت 
���ح وI14 �/!Eا���
�و�8ا`� إx4 وآ$ش ُ,��ان ا�

 9�4 �
���
�. 2001 و1995ا"���د b4,	�ات ا����8�دة ا� ��, i>�� و*() ":W ا��ت ا����*� و`
�)'4 �
��� . واP,'�دات ا�

 ����� ا���1ون ا���2� �4 ا��2%�از�
 �
���وا��%K ا�	5	� �<9ا اP"'��ط ا�2�و�8ا`� ه� ,25� ا�
���1رع ار,�2ط هa9 ا���دات  �
� *C ا���*$ة ا��	�����ودو�1<�؛ /�2$ر �4 ��1	> �4(�� ا��1!ل ا���دات ا�


I>%Rة ا�$و�� و�� أو ا����*� أو ا�	'(�و,$/� ا�2�و�8ا`� هb4 . a9���,<� ��اء *() ا�	��1��ت ا��`
� �(�	�ل /� ا�1'�ر C4 اP��1!ل ا��أ�	���، S�
��	��T; ا��1ر �$ا %$ا �y�/ W *�2 ا�71'�
 ���ا��

�F Cوط ه9ا اP��1!ل�', �/ �"Vا ;��T	��
 (1� �
 .�>�8�, K *() 4$و"� 8<� ا���3 وه� �4 �$ل *(
 ���2003K1)�Fت *() ا����ع ا���م و�� . و�24رآ1<� ا�	�1اE(� ��5 ا�$�1

�� ���1:4، "�� /� اVن ذا,K أن $�" C�
 �
���C إذ "��M إ�) وا�8 ا�'�آ� ا��C -�ر��	* C)���و"'C آ	
!�1�Pا $� ����7ل ا��2و��1ر� �>�* (�l P ت�	M�4 �
�ت ا��	�������2� . ل ا��أ�	���ا��4�M	�ت 

 �
���
<� وا��� *() درب ,��$ ا�'�آ� ا��
�ت، �$1*	<� و,�Bوز "��TX<� و*��Tا� e"آ� �	، 4<�ا���
 .*() أ�W ا�$�	��ا`� ا��	��� وا�5:�ح ا���2�

�4 �
���� و/���� *�s Cه�ة ا�2�و�8ا`� ا��
� أن ,��� إ%�
�ت ������� ا�)�)� C5	� Pو C4 ،I5,�, 0� 
 �E�Sورة ا��%<�، إ�) ,�اث ا�'�آ� ا��	��� ا����	� ���<�، وC4 %<� أ��ى، إ�) ,'(� 4(	�س �(�

�
 .���21ط ا�'�آ� ا��	��� ا�	��

و
<$ف ا�$/� 
<9ا ا����ش إ�) ا^�4م، ����ض /� ه9ا ا�IBء ا^ول �(1'(� ا�	�رآ�� ���3ء و,��ر �sه�ة 
M�	�ت ا��	��� و��2 �4ا%<1<�، *() أن "I% �Sءا -�"� �(	��ه	� /� ,'(� ا���� ا�2�و�8ا`� /� ا�	

�
��� .ا��Sص وا�	(	�س �(�Mه�ة 4'(� و��2 ا���1دة ا��3(� ��4Iم 4�M	�,<0 ا�

  ما هي البريوقراطية العمالية؟  

�� *C ا�2�و�8ا`� ا��	��� ه� ,��2ط ا�	$'��
�M	�ت ا��	��� أي إن ا�	��Tد /� ا��1اث ا�	�رآ�� 

��	���5 ا�8�3� �28  !E�� آ�ن �	آ �� ا��	���، وأ��7 ,��2ط ا�$ول ا��	����
�ت وا^�Iاب ا�����ا�

aر� .ا"<

���5� أ%<Iة ا�	�M	�ت ا��	��F�21ره� إ*�

���53 ا^آ�� �F�24ة  ���5� ا^%<Iة : و,���ح ا�2�و�8ا`Fإ
�C ا��2%�از:��C وا�	l�:1	وا� �>,���1�4 �/ �
	<�م 8�دة ا�	�M	�ت ا��	�� CTTS1	ر ا���Tا� C

��'� ذات ا14�زات 4�:C* �)T . ا����( وا��(�F (ل إ��	ا�� ;��T	� دم�� C4 e��', ةI>%^ا a9ه
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0>,�	M�� bFون 4,���� و,� �0 />�� qT1�, ل�	ا�� �و���E *() ا14�زا,<� ا�	�د�� . %	�ه
�، ا�1� ,�*�	1%P8<� وا�` �1	$ه� C4 دوره� آ		�� �(�	�ل دا�� ا���Mم ا��أ�	���، ,:�ض ا�2�و�8ا`

�>����14�زات و�Iآ<� وPد ,(+ ا$>� P �	
وه� ��9+ �<� آ��4 ا�	T('� /� . ا��E�S /� ا��	� وا���7ل 
��T$م "�7ل ا��	�ل 
W�R ا���Mم ا��أ�	� Pأ ()* �T�K و��/ x�� ا�':�ظ *() ا���Mم ا�9ي ,�

;

����1� /� ا���7ل C4 ا%� إE!��ت �1(�J اP��1!ل . وا�T18د ا�� ���و��531 ��<� ا��
� وا���1ون ا���2� /� . ا��أ�	��� وآ2; آ:�ح ا��	�ل C4 ا%� ا�1'�ر�!E?�8*$ة ا �ه �إن ا�2�و�8ا`

� .أو��ط ا�'�آ� ا��	��

 التشكل التارخيي للبريوقراطية العمالية وجذورها

 حركة عمالية مستقلة بدون جهاز متفرغنيحركة عمالية مستقلة بدون جهاز متفرغنيحركة عمالية مستقلة بدون جهاز متفرغنيحركة عمالية مستقلة بدون جهاز متفرغنيال ال ال ال 
�e ا�2�و�8ا`� �B4د B4	�*� أ/�اد *$�	� ا��49 و/��$�C �8ده0 ا��$ر �(y)�1 *() ا����2 ا���4(� �

�(� `�ه�ة$
 �	M���ء 4
� ا�����ة أو /�E س�"R
,��ه0  �5:� �>,�	M��	� أ��2ب *	�� ��531 . و4/
�C /� آ�1ب ا�$و�� وا���رةا�2�و�8ا`� /� ا�	�M	�ت ا��	���C /� «:؛ ���ل �:s�	ا� C* ���1�" P C'"

���دة ا��2%�از� �s �/و �و/� . /���أ�	��� ,�7<$ ا��2و��1ر�� و,�2�1$ %	�ه� ا��3(�. ا��أ�	��
�4$ة و��74`� و
�1اء ��3ه<� ا�	'y ا�9ي ,K�)S *�2د�� ا��	� ا�	R%�ر  �ا��أ�	��� ,�5ن ا�$�	��ا`

�>�b

� . و/��8 ا�B	�ه� و���� وا����� ا��,�	M��:�$ ا�	�s:�ن 4 ،��� q2� C4 �4و ،q2أو (و�<9ا ا��
�M<�ون 4! إ�) ا�:��د ;E^�
 ( CC4 %�اء ا�	'y ا��أ�	��� و�M<�ون ا�	� �(1'�ل إ�) 
�و�8ا`

C* C ا�B	�ه� و��:�ن /�8<�)T:�و�4 �0 . ه� ا�2�و�8ا`�ه9ا ه� %�. أي أ�SFص ذوي ا14�زات 4
 C4 ء�F �	1� �M� ،��y��, 0� �4 ،C ا��2%�از�$ s�4:� ا��2و��1ر�� " ا���21ط",�Tدر أ4!ك ا��أ�	��*

 .»أ":�<0


���7ورة �1) /� `�ق "�7ل  �-b, �%����$�� وإ���دة ا��2%�از�� ا�T18د�� و�� iX�1" إن
��أ�	��� �'�T ا��2و��1ر�� /� ا��	� ا�$وي ?"�1ج ا��X�72، ا��2و��1ر��؛ إن ,��0 ا��	� /� ا�	1B	� ا

 ���
�آ��1ب وا�1��ب ا��(�م وP إ�54"� 4	�ر�� � ����	; ��5 ا��2و��1ر P +>�وه� *	� �Fق و4
�	Xودا �	M1�4 . ;2T�� K�4 أن '1��إن ا��أ�	��� ,'�3 ا��2و��1ر�� /� و�� ,J)S -��/� و*(	� 
Cا�	���(�ن ا��	�ه9ا �4 د/� . �ل �8دة �4 ا�1	�اره0 /� ا��	� ا�	�<+ ا�9ي �:��K و��<0 آ�2و��1ر

����:)� ���, �>)���و�!ل ا��
� ا^�� C4 . ا��2و��1ر�� إ�) إ���د 4<�م 8�دة "P�7,<� إ�) أ/4 �7
�	�% q)�1� ��	�ت ا��	��� أ2E; "�7ل ا��2و��1رM�%<�ز « آ�C4 !4 ا���ن ا��1�� *�3، �4 ,��� ا�1

��و�	C5 ا���ل ا"K �4 ه9ا . ا�	'�1/�B1� Cوز ا�����X ا���,C* �B ا��3ط ا��2و��1ري» s�4:� ا��2و��1ر
��R3 ا�2�و�8ا`, �TS1ا� : ���
���	� ا�� C	Xدا Cl�:14 �:T

�O ا^/�اد  �TS1�/2	�Bد �4 

��
� �1) ,�5ن ��ورة ا���21ط آ�4�����M1� �TS1 ا�'�آ� ا��	��� /� `�ر 
$اX� و
$ون ه9ا ا. أو ا�
 .%$ا


C %<�زا�	�M	� وا�<$ف  �)
C ا�<$ف وا��� ��
��	)� ��1�4��ت أ*	> 4 ()* �TS1ه9ا ا� C* i1��وُ
 W:�
���م ا����4  �0 *() ,��0 4:�ط �(�	�، �X�8 �	1B4 �:/ ؛�	M�
C *�7 ا�B<�ز وا�	 �X�>�ا�

K,�4� P*�21ر ا�'�آ�ت وا^/��ل `�ال � �/ ��	1�����%� �<9ا ا���� $����1ر /� �(�آK ا"��5س إ ،
K,$ ذا� �ه9ا آ<$ف / K`�3" . �	�P (� إ�) ه$ف�:W ا������ ,1'�ل أ%<Iة ا�	�M	�ت ا��	��� C4 و�
و
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�>
C: /� ذهC ا^F$ ار,�2`� l�:1	531. %<�ز ا�� ��:�����%� وا�$�� وه� �4 ���د"� إ�) /<0 ا^��س ا?
�XIBا� q��5	ا� +15���$
K إر"�e �4"$ل 	�� .ا�2�و�8ا`� ا��	���؛ �4 

 ديالكيتيك املكاسب اجلزئية

 �*�وه� » �W �(�	�ل �4 ���Sو"K ��ى أl!�<0 وأ4�4<0 *��0 �K"�2�5«آq1 �4رآW /� ا�2�ن ا�3
��B$ر ان ,�C4 �21 أ�W ا�	�رآ� ��� �C5 �4 ,��ر ا�'�آ� ا��	�. ����4 *	XI% q��5	� �>�� و,'��

���4��ة آ( ��4�M	�,<� ا��	��� أ2E; ه��ك ��� ,��ر ذه W�R, �/ �>�� �>�و��2ز . "�M/�'4 �*I: و4
� » s�4:� ا��2و��1ر��«ذ�+ /� �(�ك "Vا �>'��T4 �%ا C4 �����7Sن �4اE(� "�7ل ا��2و��1ر C�ا�9

	M�
	'$د و�$ ه� ا�':�ظ *() ا�	 �S�
�ت أو أ�Iا
�وا��1ر��" e"اء آ��� �	Xا��� �إ"<0 . �ت ا��	��

F �5�ء �(':�ظ  �
� ه$/� /� �$ ذا,<� �qB ا�71' �)��T1/�ن آ	� �� أن هa9 ا�	�M	�ت ��e و�

�>)* .�	M����ح ا��bال ا���1� دا�� ا�	� �«:/��$ آ� ��7" ��'4 ���7��	C5 أن �bدي ه9ا ا��	� ا� Pأ
 q��5	ا� $��$ةإ�) ,<$$% q��5	
� . »ا���X	� *�ض ا?,�ن ��� ���5Fح إ��� �515�����O8 د, K"إ

�X�>"�4 و�* ��E <��` C* �>)� C5	� P �/��$/�ع *C ا�	q��5 ا���X	� ه� َه0 ���� ^ي . و/�(
���	* �������ل ,�و,�5�4 . �	5/ :»J7�5�K أ
$ا أن 	� P �	Xا��� q��5	ا� �	'� J���ف آ P C4 
�$ة$% q��54« . �5� أ"C4 K ا�R�S ا*�21ر أي I:8ة إ�) ا?�4م /� ��4ر ا���7ل وا���رة ,<$�$ا أو,��4,l

�	Xا��� q��5	)� . او �
����I*� ا�	'�/�M ا��	�� وا�$اX	� �$ى آ� ا�2�و�8ا`�ت ا�)� I	4 J8�	إن ه9ا ا�
 ���7 �(2�و�8ا`� ا����1��، و4	I أ�!E?ا �
I'74) ا� �	ا�1� �5	e ا�	���5 ا�8�3� /

�	Xا��� q��5	ه� ا�':�ظ ا� $�وة ا���رة /� آ� �54ن 
	'$د و�� e�7وأ� : �	Xا��� �ا�$ول ا��	��
 .وا14�زا,<� ه�

 االمتيازات جذر البريوقراطية املادي

� ا��2$ة ا�	1'$ث *�<� أ*�	1%Pإ�) أ��<� ا y�/ ��5:� إر%�ع %9ور ا�2�و�8ا` P �*I�*!a9>)/ ،a ا�
C وا���دة أ��س �4ديl�:1	�28 ا� C4 �M/�'	ا� : JX�sا�� a9ر�� ه�	4 C* �B,��� ا�*�	1%Pزات ا�14Pا

<� ا14�زات 4	�ر�� ا��(��/ �	
. 

��21$ل ا��	� ا��3ق و,��J رب ا�	�	�  �
���
$ا��ت ا�'�آ� ا��	��� /rن ا�	���� ا�	1:�غ �('Iب أو ا� �/
�P�7لو*$م ا��4 �4 8��*�,K /� ا��B�"ا*�21را وا ���) وأآl�3ط أ�
���2 . ��1ار /� ا��	� ��
 ��	�وه� �4 

 C

���K و���رض أي ,$اول 4'1	� �(	<�م  <)�1� K)�B� K8� ا1%	�*� و,'�را /�د�� P %$ال /�, K�
$a إ�) دوا�4 ا?"�1ج ا�	�دي�� $8 �	M�4�P "'� . أ*�7ء ا�	 ����ا�2�و�8ا`� وا��I*� وه� �4 

C4�53 آ�
 �M/�'	ا�. 

���س P �	
14�زات أ��4�B اآ�2 P9 ا�R, ���	�ا��أ �	1B	ا� �s �/ �>���,و �	M�: و�4 ,�`$ ا�	
 C*�	Bوا� C2C ا���2	�"S1�C ا�	�, ،�)�	, ��ا?*�"�ت ا�1� ,	�'<� ا�$ول �(	�M	�ت ا��	��� ا^آ

/ C� 1F) أ%<Iة ا�$و��و4'�ري ا�J'T ا��	��� وآ9)�وه� �4 ���211 ,$ا�! I14ا�$ا 
C ا^%<Iة . ا ا�		
 �*I�ا��	��� وأ%<Iة ا��2%�از�� وا":I14 P�Tا�$ا �(��دة *C ا���*$ة ا��	��� و,��را ��14ر*� �(

�M/�'	ا� � .ا�2�و�8ا`



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

54 

���1ر /� ا��$�$ C4 ا�	�M	�ت ا��	��� ا�5 ��2ى ,�%q)8 �'" K ا�yS ا����� و/� ا���ر ا��1ر�S� ا^�
�M	� "'� ا���1ون ا���2� واP"$�4ج ا��ا*� /� ا���Mم ا��أ�	��� 	)�) �"��آ	� �I�^ �Tاب ا^4	� ا�

�2 4�<� إ
�ن ا�'�ب ا����	� ا^و�)�
�ت ا������وا^%<Iة إذ ,C* ()S1 ا�i4�"�2 ا�1FPاآ� ,�1ك %�"�2 ). وا�
14�زات ا�	�د�� ,�531 /� .  ا�2�و�8ا`� %9وره� 
��*� /���Xإرادة آ2; 4�ل ا���21ط /1	$Pو�4 ,�1$د ا

C�'�C ا�	��Eوا�� �� ا�2�و�8ا`"�
Iا� C4 �52F �)4ورة . أو��ط ا����2 ا����ا"K `�ر "�*� /� �
 .اP"'��ط ا�2�و�8ا`�: ا���21ط

 تبقرط الدول العمالية
�  :ورة ,��2ط ا�$ول ا��	���"B$ ,��را 4	�C4 !- -!ث �4ا�� /� �

 

� ا���,C* �B 4	�ر�� ا��(�� دا�� %<�ز -  أ��14�زات ا��Pا �ه ��14�زات ا���$ة ا�		5P�/ �� /� ا�2$ا
  .ا�$و��

 

K ا��2و��1ر�� �(�(��، ,21(�ر ا14�زات 
�و�8ا`� ��اء *() -  ب/ �T, ولI�4و J)S14 �	1B4 �s �/ 
  .ا�	��1ى ا����/� أوا�	�دي

 

��5ن اP"'��ط ا�2�و�8ا`� "�%Iا �J8�1, C ا���دة *C آ2; هa9 ا�	�ل و,�2(<� -  ت �X�>� و/� ا���ر ا�
14�زاتPا �	اآ�	و,1'�ل ا�) 4'�ك � �>
 i4$�وP�E إ�) ا�	��1��ت ا�	�*�2 ا�1� .
�53 واع و,

C��1� $>* ()* �,�  .وE(1<� ا�2�و�8ا`� ا���/
 

  معضلة البريوقراطيةاإلجابة املاركسية عن
 C4 ����7ل ا��2و��1ر� ��
�ت وأ�Iاب ه� و���X ��ور��" C4 ���2� ا�R1آ$ أوP أن ا�	�M	�ت ا��	���

��و-�"� أن . ا%� ,'��F Cوط ا���2د�� ا��أ�	��� و/� ا���7ل C4 ا%� ا�1'�ر C4 هa9 ا���2د
*�/ �*�	B4 ا����2 ا���4(� أي C4 �'��F �ه �
$ور ا���دة ا�2�و�8ا` �)�7, ��� �	C ا��2و��1ر

�>� $
C ا�	�ل إ�) ا�2�و�8ا`� ا�1� B,$ %9وره� . ,'��C4 e ��دم �(	�M	� ا��	��� إ�) � ����- Iوا�1	
�دة ا��2%�از�� و
C اP"'��ط ا�2�و�8ا`� ا���%I ا�9ي ��71� ا"�T1ر � �s �/ �1ري/� ا��3ط ا��2و�


� أو ا�$و�� ا�	�ل إ�) ا���21ط، ���/�P"'��ط `�ر �q)�1 إ�Eار %��ح آ�C4 �4 %<�ز ا�'Iب أو ا�
�>1

�53 واع �$/� ��ورة ا���21ط *�ض 4'�ر �  .ا��	��

 

 �	M�4 ���1C �	�ا%<� ا�2�و�8ا`�، ا?�8ار 
��	�53 ا�	���*� ا�	1	�� /� أن ا���21ط �1	� /� أ�و
�� آ	��Bا� K1�E �/ ���� %	�ه��	* �ل، وا�/ �'2� �s آ� و�� 4(	�س 
�3و`K ا�	�د�� وا�9ا,

*C ا�����X ا�	����2 وا�:���� �25; هa9 ا�	�ل وا�'$ C4 4$اه� إ�) أT8) �$، وا�F�1�Pد 
���E!Sت 
����7ل ا��2و��1ر� �S� .ا��1ر

2�و�8ا`� ا�1� *�/1<� ا�'�آ� ا��	��� /� ا���ن )� ��M:ا� �
�B1ا� W�4رآ x�� 0� C4و K�ا���3�C، و�5
C /� �ن �C و*	��
 C
� آ	�"� 
�ر�W ا�1� �0 ,$م ��ى 
��7 أF<� ا���1ع أن �(y�1 أ����B, ل!�

�$ ا%� I� P�2 /�ض أ* ��14�زات ا�	�دP�7ل �$ ا�s�4:� «�	�ا%<� ا�2�و�8ا`�، أو�<	� ا�
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�����2lن /� *C أ%�ة *��TS14 �4، وه� إ%�اء ا��1ازي �('(�» ا��2و��1ر C��Eدون ,�(� و ��
�*�	1%Pو��<0 ا C�', . ��I�)� Cل /� أ)
2C و�8S1�4 C:s�	ء ا�Pb�5ن ه�و-�"<	� ا�'�ص *() أن 
C4 C ��ورة ا�1$اول *() هa9 ا���M'� .JX�s و/� آ� ا�	��1��ت�� K��18ا �	
 K1)	5, C5	� .وه� �4 

��5Fإ ()* ���K1 ��ل ا�'Iب و,�و,�5� إن ا?%�
� ا�	�رآ�� ا���ر�M" �/ C�� ا�2�و�8ا`� و��<� �
�8�دة ا���7ل �$ ا�2�و�8ا` �/ ���K1 ��ل ا�$و�� ا��	��� ودور ا��(�M" �/ . C5	���2��I')� �2ب، /

0M�� /� ا�1��2�1> ا��2C5� y ا��Tرم �(	�2دئ ا�(��
� : �0B هa9 ا�	�ل �)` �	M�4�M	� I'��/)ب 4 P
%���07 4���(� ا��2و��1ر�� ا^F$ و*� وا^آ�� "�3`�، وا�9�C ) 	�ه���F Kوط ا"��1ب �Eر�4؛ و

C* C ا����2 
�53 دا0X و*(<0 ا���دة ����4 �lو ��$% ���� ����1(��ن /� K/�:E *!وة *() ذ�+ ,�5
C�C آ	� ��ى ��
�2و��1ر 7<0�'$ ا^د") ا�1:�وت ا����� ه95ا ��1(� إ�) ا�. �(�	� /� ا�	���4 و,��

CTTS1	ا� Cl�:1	وا� K,$*�8 C
 . ��� ا�$�	��ا`Iآ�	ا� C4b, أ��ى �>% C4ش (و����� آ�4(� /� ا���
 .�> ا���*$ة /� ,'$�$ ا�K%�1 ا����� �('Iب) وو�$ة آ�4(� /� ا��	�

���2 ���21ط ا�$ول ا��	���، /rن ,�و,�5� وا^4	� ا��ا
�� C4 8$م ا?%��

� *C ه9ا ا�	�53؛ /rذا آ�"e و�
ا�	�ل إ�) ا�2�و�8ا`� آ�4�� /� آ� دو�� *	��� S14(:� وI�4و��، /(W اP"'��ط ا�2�و�8ا`� 8$را 

5�<� �4ا%<K1 *() آ� ا�	��1��ت	�
����S ا�2�و�8ا`�  � . 4'�4�1، /	1) آ�"e ا��(�� وا*

0 ا����� �($و��، /�; ا�	�BلM� و�:I آ� أ�5Fل ا�$�	��ا`� ا��	��� وا�1$�� ا�	�F�2    *() �1�4ى ا�1
� ا�$و���, �/ �)�3)� . 

 I�I�,ل و�	�28 ا�� C4 �� ا�9ا,� �(	b���ت ا?"%�1   *() ا�	��1ى ا�T18Pدي، �:I آ� أ�5Fل ا��1
 . وزن ا����2 ا���4(� آ	� و"�*�

�ورة    *() ا�	��1ى ا^4	�، د/� ا���رة ا����	� C4 �4$8 ا%� �
� آ�� *��I ا���رة وC4 -0 4'�ر
�  .ا���21ط 
���53 ا^آ�� ا�:���

 من االحتاد العام إىل االحتاد املغريب للشغل


��	��ب "1�B ا���1ء *�4(C أو�<	� ,2(�ر "	y ا?"�1ج ا��أ�	��� �4 د��ل اP��1	�ر  �
���"R3ت ا�'�آ� ا�

� ا^���0 ا�M�$ ا�1���, $Eر �	>�	� "��7<0 . ورو
�و-�"
��	��ب و� C
���آ�ن ا��	�ل ا^%�"q أول ا�

W /�ع 
��	��ب �(�5":$را�� ا����4 �(��3�R,)xآ� ( ���1930 . �>�وآ�ن ا��	�ل ا�:�"��ن 
��	��ب �
 ()* Iآ�, �>��R, $�* �	M�
:�"��، وه� �4 %�� ا�	 0>Xا�M�� �2����
$ون C4 ا14�زات �1) :1��


�» وا��	�ل ا^%�"q... '�7ري �:�"�� 
��	��با�$ور ا�«��� .��اء *() ا�	��1ى ا�	<�� أو ا�

 ��
�ت، /�$ F<$ت ������
 �
0 4�� ا��(��ت اP��1	�ر�� ا�1'�ق ا�	��رlا^ز�4 1936ور �-R, e', ، 
 ���� ��
� دا�� 1929ا�T18Pد����، إ
�ن C4 `�ف ا��	�ل ا�	��ر
" آ�x" ، �4%� وا��� C4 ا�S"Pاط ا�

 �	�4 C4 e�)�"ا �ا�1 �
���. وا14$ت إ�) 4��%0 ا�:��:�ط /� ����52 و%�ادة» آ��	�ر«ا��P�7ت ا�
 e��', ه95ا"xآ� "�
� أ���� إ�) 4�M	� وا��� ا��:�ذ و�y ا��3(� ا�	��ر�"�/ �4�M	� أ8( C4. 
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 ��
��	��ب � x9ت آ�S,ا ،�"��اP,'�د ا���م « %$�$ا ه�  ا�	�1943و�4 ا"$Pع ا�'�ب ا����	� ا�

��	��ب �
�ت ا��5":$را����)�«. 


� �(�	�ل )
C ا�	��ر
� وا^%�"q(ورآIت ^ول �4ة *() q)�4 أ%� ��14و ��	� ��14و ���، وا�'> ا�
�
�2 ..."��
� ا��1	�ر��"و
�$ /�1ة `��(�، آ�ن /<� �Iب اP��1!ل �$ ا"�Sاط ا�	��ر
� /� . ا�	��ر��l

0 ا���, C*J�
�، و,��4� ":�ذ ا�'Iب ا�3�*� "P�!م ا�'���، و"1�B ا"�Sاط ا�	��ر
� ا�	I1ا�$ /� ا�
�� C410 7ا�	��
� ا�9ي و�E *$د أ*KX�7 إ�) � ��، ا��� �Iب اP��1!ل 1946 /� ا�	q15 ا��`

 ��� �
����S"!� Kاط ا�	5�J /� ا�)���2� /. 1948ا�) د/� 4)l^أ��زوا ا y�/ C1�� $�
� اP,'�د و
 ،��2�K1 ا����1` C* �B,���ة ا�1� ار,25<� ا�'Iب ا�3�*� ا�	��
� ا��Sا� ���C ا^���ء ا��)�1�4

 ��� P�1!ل إ�Pا%� ا C4 �7ل� .1949وا�9ي �0 �q)�4 C21 ا�

 ��
���31رك �4 1950و/� ا�	b,	� ا���دس �!,'�د ا���م � �4�* q,ة آ�I*�
 C
 André ا"qS1 ا�	��� 
Leory�
�� .  و,�53 -(�� ا^%<Iة ا���د�� C4 ��4رI�4آ C��5, ()* ��, �E�, ()* �	,b	دق ا��Eو

 �
� ا����	�����Sط /� ا�:$را�� ا�, �
��4 �
��")FSM C4 �2�
�ت ا�������<� ا�� 07�ا,'�د *��	� آ�ن 
�,���X� �'�0 ا�	���R) اP,'�د ا���/� .و*�$ b4,	� ا�1

�1lا q�*د ا���م إ�) و�',Pا �ن /��!�1�Pو��ن اb�	/���ت ��3د، د*� ا� �ا��1"� �
���ل ا���X$ ا�
��م  ��4��C4 K �28 1952 د%��2 8إ��اب *�م ,4�7 $�

��$ار ا�2�7ء  �2�F ���:1"ر ا�) ا��, ،

� ا�:�ت *C �� اP,'�د ا���م و�Iب اP��1!ل �	8 �)	� e	M" �1ا� ��وا�'Iب ا��(��ت اP��1	�ر
C��C وا�I*	�ء ا��
���إن هa9 ا^�$اث أ*(�e و
�53 . ا�3�*�، و*C ا*P��1ت وا��� /� E:�ف ا�

�� ا��531 آ��ة �E*$ة /� ���� ا���7ل C4 ا%� ���7� ا�4�5�� /� ا����2 ا���4(� �$�وا�; *C ا����8 ا�
��رع "��
� �Iب اP��1!ل /� ، �9�1954+، و�F�24ة 
�$ ��و%<C4 0 ا��CB /� أوا�� . اP��1!ل

 �����1955 �531� "0M�, ��B� "�
��4 �
��" ��I�4آ W�R1� ةI*�
 C
و/� �07 . 
�Frاف ا�	��� 
�2ن، ا�R1م /� � W�1$اد 4'�د-�ت اآ�P1955��3 �4رس 20ا)� �
W �!,'�د ا�	���R, �	,b4 )x4إ.( 

 زيةوالدة مشوهة بريوقراطيا يف حضن حركة برجوا: إمش


�*Iة 
'�7ر  C
�Iل 	
 ��3)� �
�� �!,'�د ا�	���R1ا� �	,b	45ا"��$ ا��
��" �
4�$و  . K`ا�S"ا C)*وأ
 �M�
�O ا� x4ا �اط /�S"!� �

�ت ا�'�ة، وأ`(> "$اء �(���2 ا���4(� ا�	�����)� �/� ا��5":$را�� ا�$و�

 C*"0>80 وأ*�ا>,������3 وا���7ء *() ا�����2 وأ%�ر ��XP �> ا"�(��7ل C4 ا%� " �1�4$ا,<0 و%
وا*�21 ا"P K ". وا,:��8ت %	�*� و,�ز�� *�دل �(��وة وا��1ام ���ق ا?"��ن وC4 ا%� "�Mم د�	��ا`�

K,���� دون إ���ء ا���Mم اP��1	�ري، ووا��� *�دة 4'	$ ا�W4�S *() رأس أو���� �
�ن )[ 1(,�
W�R1ا�.[ 

W اx4 آ�ن ���ة آ2�R, ا��(��ت إن e)� �4$�
 �	�P ،�
0 ا����2 ا���4(� ا�	��M��ى إ�) ا^�4م �1

� ا�:1� �4 ا�	��و�4 �����M إ�) ا��1ا
y ا��-> ا�9ي آ�ن �(��
 �7�اP��1	�ر�� أ%<Iة اP,'�د ا���م، وأ

�>1��	� e',�1ف و�F�
 �'
 �>)��4 �/ �	,b	ا"���د ا� K�� أن هa9 ا���Sة ,. وا�9ي *�2 *l e�	7
�>1
� C4 %<� د�	��ا`1<� وآ:������5ن �<� آ2� ا^-� *() �2�1�4 هa9 ا�� ��)� �
�*. 
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 �
�ت ا�'�ة ���ة آ2�ة �(C* J)S ا����1$ ا�5:�����)� �/RوP آ�ن ا�1�ر ا�S"Pاط /� ا��5":$را�� ا�$و�
5�ا�1� آ��<� اP,'�د ا���م؛ *() ا*�21ر *	��� هa9 ا��5":$را�� ا��� ا^�4����24!� �'��T . ��وا^آ


W"�1 /� �4رس  <�$Tا� C
W اx4 %�ء 
�$ �34ورات أ%�اه� �R, أن ��Pء 1951د�	�4 ز* ��"�:
 0- 
��K1*I . هa9 ا��5":$را�� ا�$و�
 0>
�B*ش ا�* ��> و/�� ^�2$Tا� C
 K
���ح "وه� ���ء "�ل / ��ا�	��د

 �*�W وF P+ أن ه9ا ه�". �(3�R, �4 ��
K ا��(��ت اP��1	�ر e)4��, ا�9ي �2�� �q2 ا�4��1; ا�
x4م . ا���ش �1'$ث *C ���ء ,0 * �11
� إن أ�2 K/ e�), ����� "0M��� ا�1B� " C4 �7�^ا��7ء ا

��8�دة ا��5":$را�� ا�	��ب C4 . ا��(��ت اP��1	�ر C4 ن�
$1��� زار 4�R1ا� �	,b	ا� $�* � ا�) 07و28

�آ�1955 �4رس11 C
4�Iل  �/ �
C ا�	��ر
�����
 . وا���1ا 


'�7ر "��
� �Iب اP��1!ل ��Tا �	,b	ى ا��% ،�"�- .����
 a9:� �1) *() - إن ا���ار آ	� %�ى ,
�*�
� ا�'Iب ا�3��" - �� ه� "�ع C4 اP�1:�اد وا��1ا4� *() ا�	(1	W ا�9ي �Eدق *(K اP,'�د ا���م �


�,:�ق 1950 �
��4 �
��" ��I�4آ W�R1
C و�Iب اP��1!ل وا����� *�آ	� أن إ*!ن . 
C ا�3
C أ"�Tر C ا�:�"�
����� إرادة و�� ا�'Iب ا�3�*� وا��� �����24Pا �ا�S"Pاط /� ا��5":$را�

�$ة.ع.ك$Bا� ��Iآ�	رج ا��� ،$	* C* ،ب��	�1!ل ا��P C��E��� ه. ش ا�	*�$ف آ�ن إن 4'�ر
� ا�3

� ا�:1� . وراء ا"�Sاط اP��1!ل /� اP,'�د ا���م����� ���4ن ا���C ا�	��ر
� آ�ن *�إن إ�T8ء ا�3

��2` ��
� و/> رؤ���C ا�9�C ,$ر
�ا `�ال *��د /� ا���7ل ا�
���C ا�)����ة ا�	� C4 �)4وا����2 ا��� .
K1"آ��9ي آ� ����Mر "��
� د�	��ا`� و,�$د	� �7� . اP,'�د ا���مو,��

7'� ��ل ,Iو�� �8م 
K ا�	'�Bب 
C 1955 �4رس 21-����، /� ا��م ا���1� �)	b,	� أي /� / e*ذا ،
<�$T�4. ا��* ��
K ه� أ4�S1"ا C	7, ت ا^"�2ءPوآ� ()* �وا��ا�8 أن . /��2�ن ا�9ي وز*K ه9ا ا^�

 C4 ���� إدارB� qS1"ا �	,b	ة أ274ا�I*�
 C
 e2S1"دا ا�/ �
����
 �4�* ���� *��4 وا�	'�Bب أ4وه� �4 . 
�K,�8!�� �M ا��Sر%� ا��ا��� ��
 �"�4^�
�> ا�9ي ا*K�:" �21 أ�> $Tا� C
 K��1�� 0�) �4 �2���


�5�
�*Iة). ا��5":$را�� ا^�4 C
 q2� ����� *() ا��)lR
��T/ C,�ا �	,b	وُ*�ض ا^�4 *() ا� .
C وا�	��و�4 أ�C* eB1"]�7 ا�I1و�� ا�	9آ�رو
�q2 ا��B7 ا����� ا�1� "
���، �RB ]/� أو��ط ا�

�C �$ى ا��(��ت إن �0 ��(��ا J)4 ا^�4"��	,b	7; ا�:
و,$�� ". ا�	'�Bب إ�) أ�(�ب ا�	��و�4 /<$د 
$ ا�:�K ا��T2ي و *2$ ا� إ
�اه0 ا�(9ان ���� /� ا,a�B *$م إ-�رة ا�	���R وإر%�X<� إ�) �4 
�$ *�دة 4'	

W4�Sا� . ��
��$ار ا�2�7ء � $���� وا��� ا�	'�Bب 1956و/� ا�	b,	� ا^ول ا�	"�- �� ُ/J)4 ;1 ا�I1و
�> إ�) ,�$�0 ا�K1���1 و,0 ��28<� 
�?%	�ع$Tا� C
 . q)�� 0" ا�3:�*�"و�4ة أ��ى ,$�� *2$ ا� إ
�اه


�ن����>، *�7 أول q154 و`�� ?)�) . ،x4	�B'ب /��z ا�$T$ ا�	د 4'$* �
ا^�$اث ا�	��

�*Iة , $8	e ). 2009 �4رس 20، 3684 C
 q
�$ ذ�+ أن ا�� ;71K1"و���, " C4 �:� qT�	


 ��� 04�، ا��$د اP��2*� ر08  (1959`�ف *2$ ا� إ
�اه�
�*Iة �4 ا^�$اث ا� C
P ��10ار ،
3 ���
 ).2009ا

 C4 �/�� ��$1

� إن اP,'�د ا�	��
� �(��3 و�$ إذن �����
���رa ا�9ي ��) �(05'1  �	�P �1!ل�Pب اI�
�
� . *�2 ذ
; ا�$�	��ا`I� ،$�
 �	/ �آ�ن �Iب اP��1!ل، و�1) اP,'�د ا��`�� �(��ات ا�2�3


�و�8ا`� إ�) أT8) ا�'$ود . K
أن " ��ة و%<�د: 94آ�ات"و8$ أ�Fر 4'	$ 
� ا�'�C ا��زا"� /� آ�1
� ا�1� ,3�� ا�0 1930 �4�� q�* e)516 ��آ� ا�(�J /� ا�'�آ� ا��`	M�, �>� 9S,ا "��و,07 " ا�Iاو

9�C ا�0 :��	� أ`(> *() ا^,�2ع ا�	
 ���؛ وأر%� ذ�+ أوP �1:�دي ا��	� "ا���X:�"ه�g ا^رآ�ن ا��

�^%�اء ا���8� ا���X$ة و9g18 /� ا^و��ط ا��2%�از �-R1إ�) ا� �M���
�� ا�	��
�اP��1	�ري C4 %<� و .
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$ا/�  K"ة "وأ��ف ا�� C4 �4ه� �����E و`* ��C* e ا�IاوT8�5 أ	وا� $ا���ة و ا�'�$ وا�5
J��إن ا��زا"� ,���) *�4! ه��4 ه� ر�2l ا��2%�از�� /� ا��51ر 8�دة ��آ� ا���7ل C4 ". ا��23ب ا�	
و8$ و%$ /� . ��
� *() �Fآ(�l PK1ا
� أن ��5ن �Iب اP��1!ل ��) إ�) %�� ا��. ا%� اP��1!ل

��� ا�:1Iآ�	اع �($S�5 وا�	ا� �/ �إن 
C . ا�	'�Bب ا
C ا�'�/� ا�	5���� و�(K1 /� "�� ا^���q ا���8
 CF�1!ل، د�Pب اI� ر��
 �4�*$4 ،<�$Tا�"�
���� ,Iو�� آ2�ة" "K��7 ا�)	�
 x4ا �/ . K"إن آ�

�S1ف C4 /�$ان 4�/ K2T� b4,	� �2�4، ��9+ ��ص *() أن ��5ن /�8$ا �(�3*� ا�$�	��ا`� %�(K دا0X ا�
K5�C4 K ا����ة *(	�
� *() ا�	��س ا�9ي ���)� �وآRي qT1�4 ��) إ�) ا�C4 �)S1 آ� . ا�B<�ز ا�	�

 ��� ����C، و�0 �Rت ا�	b,	� ا���b	ا� C4 ��
C4 �)S, W أر�R1ا� $�
ا�3<�د *() %��	K1؛ /���4 
1963C4 �)S, (1�  ة$���ء 4'	$ ا�1�2ري ا�9ي ":�a آ	�bول *() `�2 %��1��
" ا��(��" ا�8�2� 

��"�:��
. 

        ::::    1961    امش من االستقالل الشكلي إىل مايامش من االستقالل الشكلي إىل مايامش من االستقالل الشكلي إىل مايامش من االستقالل الشكلي إىل ماي

  منظمة منخرطة بأجهزة الدولة تراكم االمتيازات واملكتسبات منظمة منخرطة بأجهزة الدولة تراكم االمتيازات واملكتسبات منظمة منخرطة بأجهزة الدولة تراكم االمتيازات واملكتسبات منظمة منخرطة بأجهزة الدولة تراكم االمتيازات واملكتسبات

 �28 ��3)� �

�P,'�د ا�	�� ��54�K 4"اP��1!ل ا�53(�"ا*e/�1 �(��ت ا�'	� �	4 ، �	M�4 �4 ،���, C
�0 ��آ� ا�	�ور و/O ا��Iا*�ت: ا�	��و�4، 4<�م ا?دارة ا�:�"�� /� ا^��ء ا�2�3M�,. 

 �/ aر���	�، وآ9ا ا^ه	� ا�	I1ا�$ة �(���2 ا���4(�، و�34رآ� �Iب اP��1!ل او M�إن ه9ا ا��2> ا�1

� أو *() ا^�8 ، ور�2l ا���Mم ا�	(5� /� آ�1961qا�'�4�5ت ا�	�1ا�� �1) �4ي ����� ا�Iآ�	ود ا� 

 K	X�*د I$ه� �18b4 /� ا��Tاع ا�9ي �K��S ��1آ',) ��� ا�	��و�4 و%x ا�1'�:T, �2* �	�P
��W أ%<K,I ا����5�R,و(�4�M	� ر�	 �:T� ات���� �!ل هa9 ا��Iآ�	اآ��1ب ا� KBX�1" C4 آ�ن ،. 

ا�	W)B اP��31ري، ا�	W)B ( و/� 1F) أ%<Iة ا�$و�� 4�M	� ,�3رك /� ا��/�د ا���	� إ�) ا��Sرج،
:� ا��	�4�، ا�	W)B ا?داs�)� ()*^ا�*�	1%Pن ا�	وق ا�7$�T� ري (... ���و�34رآ1<� /� ر�0 �

0 ا�S	��� ا^ول، آ	� ,01 	T1�7ت ا�� �ا�1 CB)ا� �
	�3رآ1<� /� %	 �*�	1%Pوا ��ا�2!د ا�T18Pد
53� ا�, $�C �($و�� و�'�7 4'	$ ا��31ر,<� *�2�1 ��/<� ا��2�1ل ا�7�ف ا���	��'�4�5ت، و

�2���	��
 �
��� ��)� .ا�W4�S ا�P�:1ت /�,; �4ي و


�، و*() ��T /� ا?ذا*� ���
��'�Tل *() �4 ,��$C4 a أ*$اد ا�1:�غ ا� �	M�ه9ا ا���ق ه� �4 �	; �(	
 0��
ات ا^ه	� ز��دة *() 
�ر�Eت ا���3 ا�1� e)% ، و��4ات /� %	� ا�	�اآI ذ"�Eت اP,'�د",�2 

��<� ا�	�M	�ت ا�:�"�* . O�
إ��/� إ�) ا�	��*$ات ا�	��� ا�1� ,	�'<� ا�$و�� وا�2($��ت و,�B1وز /� 
�B(�ن
 �	* q�� C� .ا^��ن *�3ات ا�	!

C4 K *$ة �2�154ت �8"�"�؛ / �
� وه9ا ه� ا���ق ا�9ي ا�1:�دت ا����2 ا���4(� ا�:1���آ�P*�1اف 
��'> ا�
�*�	B�8ت ا��:,Pا���3 وا q`1'�ك ��%�ر وا^���ر و	وا��(0 ا� �*�	1%Pن ا�	وا�7 ... �
�B�ور0l ا

 �8��� �
/� �s ا���ق ا�	�3ر " 4	����"هa9 ا�	�2�15ت، /C5, 0� �>"r ����8 %�ى آ�2<� *�2 ا���7ل 
a!*أ Ka9 ا����ات �0 ��F�24 �8!* �>� C5ة 
	����E�� q /�?��ا
�ت ا�1� ���<� اx4 �!ل ه. إ�
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���	�ل )�
 آ�"� �(	����2 
B!ء ا���ات 1957 و��� �	$ة ��*� /� /�2ا�� 56إ��اب ��م وا�$ /� اآ�1
2� و,4�7�� �4 ا�q�3 ا�IBا�Xي�
'� *$د C4 ). ا����5�� ا^% �	M�	)� �و��1	; ا�K2F �:T ا���	

�e *<$ه� /� . دارات ا��	�4� أو �$ى أر
�ب ا��	�ا�	�3آ� *�2 ا�1$�� �$ى ا?F8$ د x49ا ,�5ن إ>
و

R�(�ب  �
���� ". ا�1$�� �$ى ا?دارة وأر
�ب ا��	�"ا���7ل ا�T� C�وه� أ�(�ب ��ف ��51س �4 ا��

�> ا��P�7ت ا��	��� أو ��51�ه�S� تP�'ا� C4 $� .,�ا`bا ���7:4 /� ا��$

14�زات وPا a9إزاء ا�$و�� أ�4ا وا��8" ��تا��("إن ه ��2� اx4 ا�	��, C4 e)�% . ا��3وط +), �s �/
���ر �Iب اP��1!ل  C4 �70 و��ء أ�*$
 K���4 ()* K��Eز و�>B��
�> *() اP�1:�اد $Tا� C
 �	*

 �-R, C* �
���
�ر%�از�� �Iب اP��1!ل"ا���*� �:�T ا� " ��	/:� ". ا���ى ا�4$�1�"وإ��7*<� �<
� �!,'�د إ`	M�8�دة اx4 إ�) ا�51	�ل ا�<5(� ا�1 e�� ،�1!ل�Pب اI� ����% C
�28 أن "�ر ا��Tاع 

��ء 
 �/ ،I7�، و/� �sف و%', <
� C4 ا^��ن، و
$ون ���C ا�'Iب ":�ذa، و
$أت /� آ	� �%�1��
���� *C . %���4,<�، وا,'�دا,<� ا�	'( P �4 ر�>F ��7
 %���4 إ��/� ���4�B 15وه95ا أ"R3ت و/� 

�<� �28 اP��1!ل���، ,(+ ا���4�B ا���$ة ا�1� و�5, �8$�K أن ). ا�	��"�" (ا��5+ ا�'$/ +FP �	4و
�K اP�1:�دة C4 آ� ,(+ ا�:�2آ� " ا^4C ا���م 
��T1lPب"ا�	'�Bب ذات ا��2�� "آ�ن �qT" �7 أ*

�� ا�4$�1���" ا��TS3ا� K�8�4ا ����1�. 


�إن ه9����C4 �53 8(� ا^`� ا�	$ر
� /� ا�5:�ح ا� e"آ� C4I�2ق �4 ا�� �م /�	'	ء ا���وه� �4 . ا ا�2
 C4 1:�دة�Pذ�+ ا �ه0 /I/�� C
�وا �8دة "��T��7ل ���
 0>� $>* P C�C ا�9��Eا�� C4 $�$�)� ;	�

��'<� و�� اx4 آ	b��� ر�		�� ا�1� *�	1%Pوا ��14�زات ا�	�دPوه�. ا �'" K�:" 1<�زي"Pا <
 ا���1

$ا�� اP��1!ل ا�53(� /� *$ة P�B4ت a$>F ا�9ي qE��
�)% Cن إ��s (ه�ة أ��� ه� . ا�	 �	* �3�و

2�2F 0>1ن 
�ر%�از��ن /3(�ا /� درا�1<0)lا����2 ا���4(� أ C* �2�
�ت �����E أ%���وC4 . إ���د 8�دة ا�
 �*�F 0>X��*ا%� إ"���	* " ��3, 0, W�R, 0,و �*�	1%Pن ا�	ا�7 �0 />�ا�23�2 ا���4(� "*$د 4

�
�� " ا�	���0 1957>� e	M"رج" و�S)� 0�<0" أ�:�ر "��
<$ف ,�5 . �
����C4 J ا���دات ا�Tإن ه9ا ا�
 P��2 ا���4(� و�)� P ���$4 W�(��ى "ا�9ي ,�
) *() �� ا�	�3آ� 
��1$�� �$ى اPدارة وار
�ب ا��	�، �

�:�ق " 4�ا�$�1 x
� و�54"� ا1%	�*� و�1�4ى *����K وا�9ي 4�'K ا�1:�غ ا�
� /�B)� y<�ز ا�9ي *
a�4ارد .C	- يR
�<� �C* �'2) ر�( ه9ا ا�B<�ز �'1� K
C . و�$/�K1"�54 ()* KE�� K و�� C5� 0�

�� C4 ا��32 �
 0)'� <�$Tز" أ/�7"ا��>Bآ� ا� ()* K,��� y�2�. 

 خالصة أولية

��4� �($و�� . �ن ه��ك C4 راK18 آ� هa9 ا���1رات /<� ا�	(5�إذا آ �
�� آ(�, x4��4ات، (��$ أ�') ا
0S714 C، ��4*$اتl�:14 ز�>% (... �)�1)� �وه� ,�2� �4 آ�ن �0B ا�S"Pا`�ت ر0l ا,��*K آ�/

�>��I,<� ا���2� وا����1$ ا�	4 .�15�l �
C* �2 اP,'�د ا���م و��� /�$ �8دت ا����2 ا���4(� ا�	��
 ��� K%أو �Eوا�9ي و �
���
ـ1957وا�	�2�15ت ا�	�3ر إ�<� أ*!�S"!� aاط ا�	5�J /� ا� 650 Jأ� 

��4� ا�S"Pا`�ت �4 آ�ن ��T �(	�آI ا�9ي �0 �/ C5� �s ه95ا �Fوط . 4��Sط C4 �2ء ا^آIBأن ا� �l
 e���, �1وا� K,�`ا�S"ا ���4 y2� �/ �2lرا P14(<:� و ��<q �14اC4 �E `�ف ا���دات ا�	'(�

 C4 د$* C4 �	�P"ة$�$Bا^`� ا� "���Eا�� . ��:�إن هa9 ا��21� ا�	��� ا�:���X ه� ا^��س ا�	�دي ا�9ي 

�$ اP��1!ل  y�/ ات��� �
�ن أر�)� KBX�1" ا�9ي ��21ز x4? �`و�8ا�ا���*� ا�25�ة �!"'��ط ا�2
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8�د,K . ا�53(� e'أ� �� ��
�53 وا�; �4 ا���Mم /� �Eا*K �4 ا�	��و�4 و%x ا�1'� �g`�14ا
�� %9ر�� %$ا . واP,'�د ا��`�� �(��ات ا�2�3T
 K:�> إ�) ,�($Tا� C
�دة �
 x4ز إ�>% (�� b`ا�,

 �>��ة"و4�Tا� ��
� إزاء ا��2%�از�� و �8ى ا��2ر%�از��� ".اP��1!ل ا�

 ,�53 ا^��س ا�9ي 65- �55	(5� وا��Tاع C4 ا%� ا��(�� أن /�1ة ���ل ا�	��� 4�qB /� آ�1
K ��ل ا

��	��ب ���
�$a /� ا��1ر�z ا�� �4 ��:, C4 C5	�
� و�!,'�د . ������2 �('�آ� ا���
 ��; أآ'E �4^وا

y27��
 ��3)� �
 .ا�	��

�� /� ا���0 ا���"� أن %9ور ,��2ط اP,'�د ا�	��
� �(60�3 - 55/:� ا�:�1ة �آ�4�� /� أ���� ) اx4(�  رأ
K���4 ()* ز�>% ��T
 <�$Tا� C
�<� وا":�اد ا�	'�Bب �R, e2واآ �ا��3وط ا�1 �. / �9ور ا�1Bا� �وه


���ح I14ا�$ �!ل  J�� ،����$ أول ا"���/� ���� �(��� ا��* ،aو%<�ز <�$Tا� C
 ��B1� �>"أ ��)8
��  /� JE ا���Mم �$ ر/�K8 /� اP,'�د ا�65- 60ا�:�1ة ��� �(��ات ا�2�3� و�$ا *() ا�	��T; ا�'`�

 .ه9ا �4 ����1ق �K /� ه9ا ا���0. ا�	�F�2ة وا��2$ة �(���2 ا���4(�

 خبيانة" احلياد السياسي"قيادة امش تدشن 
�
������ر ا�'Iب 8$ و`$ ���,K *() %<�ز ا� C4 0*$
�> و$Tا� C
وه� أ�4 �0 �C5 . آ�ن ا�	'�Bب 

C ا�'Iب ا	� �����
�������2 . �9ي ���ف �8ة ا"��اس ا�	
� 1957 "�"�2 18و,��; ذ�+ 
�آ�ا � 

9آ�ى اP��1!ل  x4ت اP�:1ا� C* !�1�4 P�:1�7ء ا���ء ا�24 �/ CC ا���4(	"C4 0�8 0M أ"�Tر ا�

�K ا���م 1958 �4ي 12وا-� ,53� 4'	$ ا�W4�S /� . ا�53(�C ا�'Iب 
��X�� أ4	� C4 �4�5'� 
!
 C* ���$ة ا��(�% e�4��ه�7 �<� وأ*( �XI% ت�
�� ��ا/� "/��i، ا"e`�S اx4 /� �(�(� إ��ا�>"

i��/!
 ." I:'� �4�5'ا� �/ K�8�4ا �	وا��1 i�� ا��ا
�ت 4���Eة �2!/�B31
/�د �Iب اP��1!ل 
�> *() ا�1	�د واP"��3ق$Tا� C
	� . ��4ر�� / �7:���� ا�'Iب �% C
W ه9ا ا��Tاع �R, (إ� $�


 �1�6�2/� ) اوx8(ا���ر �!,'�د ا��`�� �(��ات ا�2�3F 1959 CC �!,'�د ا���م �(���3	W ا��R, و ،
 .1960 �4رس 20
��X�� ا�$و��ي /� ) ا*03(
��	��ب 

 �/ �>12lر C)�, x4ا e"وآ�»�	M���� ا���ات ا�2�3� ا�	
 (M', �4�5�« . $	'4 ; ��رع	وه� �4
�i، ا�W4�S إ�) �/!
 �4�5� C4 �2�3ا� q7ص ا���T14P P0، أو�K *�2 ��4�5 *2$ ا� ا
�اه�',

 x4ز ا�>% K���ح ا���ري و�	Bد ا��� q�5� �
K �$ ا"1:��� ا���J ) أي ��د ا�	$ن(و-�"�� �/
 ���>" ���$�K1 ا���د� �4	� C4 (�2, ا�	��و�4 و%x ا�1'���، و-) أي �$ ا���ى(1958ا�	:T, �/و ����

���� �Iب اP��1!ل% C
> ا�S!/�ت 	�1�. 

$�
 �	
���ح / K1���5ن �� �4 <�$Tا� C
�Bب ا� K,0 ه�. ا��1ا`b �4 ا���Mم:و/� �s ��4�5 إ
�اه
 �:/19 �2�0 �:�K ا��T2ي و*2$ ا���	�ن ا���:� 60 ,0 ا*��1ل 1959 د%>�	� C4���! C4 ا�	��و4 

1�ل l4'�و�� ا �
$, �	>1
C�'ا��<$ ا� �ر. و��B1)� ت�
آ	� أ`(�e . وا"�(��M4 �)�)� eه�ات وإ��ا
�:��
�ت إ��ا
�ت 
�$د C4 ا�	$ن آ��:� وا����و,$�� ا�	'�Bب ?���ف ا?��ا
�ت ا�	��رة . 
�O ا�

�. C4 ا���*$ة/�'E �)	'
� اP,'�دات ا�	'(� C4 أ�� �24درة و�2���4 
�Pآ1:�ء 	% �� .وأر�� ,�(	�ت ,	

 <�$Tا� C
 CFه95ا د"���I� Cب . ا�	I*�م" ا�'�د ا��	� �4�5� ���� Oه��� �>% C4 �>/
 J8�4 J�� e8ا�� W:" �/0 و� ��4�5 ا
�اه��� 0*$�إزاء b4ا�4ة ا���Mم �$ " ا�'�د" اP��1!ل و

�� ا�	��و�4، 
� إن 
C ا�T. ا�	��و�4�	� e', ���> ":�K *�7 /� ه9ا �4 ا��(0 أن اe��R, x4 آ	� أ�(:$
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�� .B4(�<� ا��`

 انعطاف يف الوضع السياسي: 1960ماي 
آ�"e ا����ات ا^ر
� ا�1� e), اP��1!ل ا�53(� /�1ة ا"���1� F<$ت ,�از"� ه�3 
I� Cب ا��1!ل 
 �����7ل ا��`�� و`���18P ;4م ا��(�� ا��)� K,د�8 �7:
 �
�%�ازي 4(5� 4���س ا1%	�*

 C4 ��� ا�'05 ا�	�(> �5�<� P ,�1/� *() و��K)X ا��	�� C4 %<� وا�T18Pد�
 C4b, P �5)4 C
%<� و
�	� آ�ن ��$، ,'e ا?�Fاف ا�	�F�2 وا�'�Tي ���� ا��<$ و
��1ون و-> . ا��ى
و/� آ� ,(+ ا�:�1ة و

 �E�/ ��x و�F`�، ,�ك ا���T �('�آ� ا��`% C4 �
�ات ا�:�"��، أ%<K,I ا��	��S	�4 ا� q��B,

($ R4زوم ا�T18د�� و�� ا��	���ت  �/ �� دوا�q %<�ز �4�5� *$�0 ا��(�� ا�:�(8$را,<� /� ,�

�"و*	� *() إ�<�X<� . ا�2�3� /� ذرو,<����3, "��Vه� ا K� ��)� P Cإن ا
1!ع . 
	W)B ا��31ري �4
� �<9ا ا���0 ه� �4 و/� �(��F �Tوط ,:1e ا�'�آ� ا���
�ت P ,��0 ا�'�آ� ا��`�� K%�, �2* ��`

 ���', x% C4 ء ه�مI% و�4، *�2 إد�4ج��	وا� �����<� ا����5ي ا^آ�� ���ا، %x ا�1'��� ا��`B�
 �4 �/ �"�2�Pوا �ا�:�"� xB�4 ا� b`�1ا��
��ب Bا� ���', x% �:T, و ،��ا�3	�ل /� أ%<K,I ا����5

 �)	�
�ن"���ف /�5�
� /� آ	� 54�K ذات ا���0 ". إ�����ح ا�Bاق ا��lوإ ������<� ا��% <F C4
�
�� آ(� �B<�ز ا�$و�� ��4�, K1)�% زات�  .ا14

 
 �/ 028� 1960 �4ي 23آ�"e إ���8 ��4�5 *2$ ا� ا
�اه a$>* �(+ وو�	�4�5 *() رأ�<� ا�� qT� و,

����1"Pا�:�1ة ا +), ���>" C* ا�2�, �*�	Bت ا��
�S1"Pأ ��4(� . ا$

	�ت 4'	$ و ���$ة ��511س أآ$%
 �	% ()* �� ا�:�"�����24P�
 ��� y2,�4 آ(��
��ا"<� ,�`$ أ��M" Wم 5)4� �4(> * W4�Sا�

�$ة1962د��1ر : وه� �B, �4$ /�. ا^�E$ة$% ��	8 C��X� وا�	���ة ( ا�		��ح وإ�8ار �8ا"Bا���"�ن ا�
�X��Bا���)ا� KX�8$E^ ���او/�� *() رأس ا^C4 وا�	$
�ح *�4! *() 8(�� ( �آ�، ,���� ا�$ور ا��

 JE 9�2�7ء 4��
، ر/� و-�ة ا��	� وا�'�Tر �$ ا���ر و,�<� ا?دارة C4 أ"�Tرa، `�د (60ا���ر 
 ������� ا��%��، -I�1963 0ب اP��1!ل C4 ا�'�F�24 �4�5ة 
�$ اP��1:1ء /� ���
 �4�5� � و,53


�$ ذ�+ ا*!ن ���� ا �>s �2* د$Bا� C���ء، د*0 14'05 /K ��531 ا�	�	��1�P63 q"�%^ا �
 ��ل 
 �4�5� K1l�E ا�9ي ���	Sا� y�S	ا� �ا��اردة / �)����*� ا�Tا� ���q �34ر�S,و J8، وو�را���
C
 �XاI% ()* �����24Pا�4ة اb	إ`�ر ا� �/ �XاIBب ا���4ل �$ ا��� ،��Vه� ا K�* �)S10 و,0 ا� إ
�اه

�)
. 

 ��	� C4 �!ل و-�P ���
�آ�، ز*0 اوx8، 8$ ��8 أ�Fا`� /� ,��رa ا�� C
وK1>% C4، آ�ن 
1�ر ا���ري"�Pورة *$م ". ا�� C* �2* ��/�2$ أن ,��ق �����ء ا�1� e���, �<� ا�'�آ� ا��`

��$ آ	� آ�ن 8 0� K� �2����
 �T���/ ؛K1%����$� �5	� /�ق �260 ا�1	�ار ا��	�ض /� �4اJ8 اوx8 وا
و
�%�از�� �Iب اP��1!ل 
'05 . ا����2ت 
� �2�4ا *��T4 C; ا?��8ع وا��%�� وا�	�	��C ا�B$د

�Tا��1رت د*0 ا�� ��2B��/ +�9<� ا���ر�� ,07 ا��	�ل . ار,�2`�,<� 
�?��8ع و��/<� C4 ا�B	�ه� ا�2�3
�دة ا����2 ا����
 C�C ا���ر:����2� أن ��5ن ا���7ل C4 . 4(�وا�:!�C ا�:��اء وا�	�وآ�ن ��ى ان ا^/> 

0 "�7ل -�ري `��� ا��:W �$ ا�'05 ا�	�(> C4 ا%� M�ا%� 1B4	� ا�1Fاآ�، وان ا�	<	� ا�	�F�2ة ه� ,
���� وإE!ح زرا*� %9ري وا�1'�ر ا��`�R1ا� W)B	�2 . ا�����

�آ� ��ى ��ورة " ��داة"و C
/�ن 

�� /� P" ا���
� ا�B	��ي"ا�'�0 �4 !Sا� ()* I5,�4 �`ا��	�وx8 و,'��K) إ�I� (ب -�ري 4	�آI ود

� /�$ د*) إ�) إ*�دة ه5(1<� وإ*�دة ,'$�$ *!18<� . ا^��ء وb4���ت ا?"�1ج�����
و
�TSص ا��!�8 
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��'Iب /ـ» ;Xت آ� ا��3اP�7" �/ دي�
	� ه� أداة �(��رة، ه� ا�9ي *(K أن �(�q ا�$ور ا�� ، x8او
%Pا��
�آ� �(	b,	� ا���"� Pوx8 ا�	���$ /� �4ي . »1	�*� ا���ر C
 a$*ر ا�9ي أ�M� .1962آ�ن ه9ا ا�	

 امللكية تضغط على امش


�آ�  C
2C و*() رأ�<0 )T1	ا� �:T, ()* م��� x8او �/ K� ر����	إزاء ا���ى ا� C�'ا� +آ�ن ,15
C �(	��و�4 وR/�54ة)

Kو8	� ا�	�1دد�C وا�y�7 *() ا��� Cوآ�"e اx4 آ	� ا�F"� /� ا���0 .  ا�	(1'�


��$و�� و�53َ4ٌُُ %<�زه�  ���4 ��>,�4 ���8 �ا���"� 9l $8ت �!ل ا����ات ا^ر
� ا^و�) 4�M	� K2F ر�	
<�$Tا� C
�3(� ا�	��ر
�. *() ه�ى ا)� �>)���M ���ة ا�	�M	� و,	��
14�زات Pا �>)* e89lأ �	M�4 .

� ا���Mم P"��3ق وه� ا14�زات آ�نB3, �4 �	� P �>"ا$�:
�<$د  $�$Bا� ���آ�ن .  �4رس20 ا���� ا��
 $�$>,"�)�� " ا�1	��<� ا���Mم أ�4 ا��	� /(0 �qT ا�B<�ز 4�K ��ى %Iء )* Iرآ �ا�1 J�7"��� ا� �ه


�آ� C
��ح % K� ر"� �4 ,��ض��	��
 : 

Pا ��� ا�'�C 4(�5 د/� ��Iاوي $4T�� ا^C4" C4 ��/� د*�ة *() ا��(�� ^"<� `��e2   �28 أن >�1

�"�Sا� C4 ��C /� إ`�ر ا�'	(� ا��Bر�� �$ ا���ر". ا��`
���. آ	� %�ت ا*P��1ت وا��� /� E:�ف ا�

 ��� ���C4 x ا%� آ�� و8	� إ��ا
�ت ا�B,$�� ا� �	1960آ . 

 �4 K*ا�E �/ د ا���م�',Pا q"�% (ا�� إ��E C�'و�8ف ا�   �اx4 �2���4 ا�	W)B ا��زاري ا���1
x /� 8	� إ��اب �4رس B)�196003*ا W�R, �2���	
 x4ا K� e*ا�9ي د . 

 ��� �
���
���1$د�� ا� <)�1� �>s ار$E1960  إ e'2Eأ �د ا���م ا�1�',Pا �
���
 واP*�1اف ا���	� 
!�1�Pد وا�T18!� ا���<� ا���م ا�$و��ي وزC أ4�, C4 ة$:1�4 �:� ا��	�4s�)� ا��
���1 وز $	'4 ��

W4�S$ ا�	رأ�<� 4' �ا�'�4�5 ا�1 �/ . C1; ��ز�� ا�T18Pد ا���8
� *() آ� ,�� �>s ار$Eو,0 إ �

 . /� ا��JX�s ا�<��4

 ���> /�y �31�4را ,�$Tا� C
$1
� *C ا��	�ل ا�	��ر
� و�C ا�'�4�5 �($و��ي *C اP,'�د ا���م 4�,  
 �
� و4�$و"�� �� /� دورة 4�M	� ا��	� ا�$و�`� . 1962ا�1

 ��� x4ف ا�:E �/ �"�- 1963  ا�1!ق ا"��3قx4ز ا�>% C4 ءI% ة�Fل ر!� C4 ة��.  q"�% C4 اآ$
�E�S1<� ا�
���� �W ا�'�آ� ا�2�3�R,و. 

� ا���Mم P"��3ق B3, C4 x4دة ا�
� /� �$  �4رس �0 ��E�� C5 *() ا���$ة ا�20ان T4$ر ��ف 8���
14�زا,<�P �	- C4و x4ا �)��K)53 ذ�+ C4 ��ب �1	 �	4 �
و���ى ���P آJ ,0 ��ب ا���$ة . ذا,<�، 


���ح a�5��4 <�$Tا� C

��د %���4ت 
Rآ	(<� *�$�4 ا��1ر  yX�'ض ا��*. 

 ابن الصديق خيتار معسكره

���1ا`b و�<$د ا14�زات ا�B<�ز q����
�آ� /� �C آ. آ�ن ا���Mم  C
 K��1��1�ر ا���ري ا�9ي �Pن ا�

 qlا�
 C:�1	ز ا��>Bا� C5��� ا���2l /� إد��ل %<�ز ذي "�M/�'4 �*I /� ��ب �$ ا�'05 ا�	�(> �0 ��
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�><� او �8درا *(/. 
 C* �)S1إ�) ا� ��> /� ا�2$ا�� ه� ا��1	�ل ا�B<�ز ��B اP,'�د ا��`�� �(��ات ا�2�3$Tا� C
 +آ�ن ,15

C
B" C; /� إ�T8ء ". ا"�M1ر أ��م أ/�7" 
�آ� وا�) ��ر � �"��2� /� ا�	b,	� ا��" K/ ;B" �4 وه�

�آ�  C
1�ر ا���ري"و-�� ا�Pا " �	M�4��'� %$ا �(:�T ا�	�1(> 
�?E!ح ا�1 ��E 0�$�1
وا�9ي اآ1:) 

�����
�� *C ا���رة و ا�1FPاآ� و*!�8 ا�'Iب $'��
 <)�1�
� وأي ه�Bم �8س *() 
�$ �9ف آ� �4 
�Tا�� . ��4��M ا�B<�ز *2$ ا� إ
�اه0 و,7	C آ� ا�21�P��ت ا�1� " ا�	9ه2�"وأ�4 ا���1 K
 J)5, $�/

4Iت اوx8 /� ا�'�4�5. 

 W)B	ا� �	�P ة�F�2	<�م ا�	ل ا��� �آ� آ�ن *�ز�4 �4 ذ�+ *() إ`!ق "�7ل /�(�
 C
� أن %��ح l
�� و�1�4$ا إن ا�	��`��R1وز ا��B, ز�>Bأن ,:�ض *() ا� C5	� ،�>
� ا�	�Tدق *(I'ا� �	M� ا�1

�>، وK�4 ا�B<�ز، أن ا14�زا,K1*I" . K ا�	'�/�M او ,��B ا����2 ا����B1, �)4وز ا�B<�ز$Tا� C
و8$ ا-e2 ا
�� أهC4 0 آ� ا�	��`� وا^�!ق وار,	) /� أ��7ن ا���Mم 
��*� I14ا�$ة أ4!ه� ,!�> ا^�$اث /� 
$ا

��ت
���ح C4 ا�1��ب K��8 �4 ر�	� ��/�. ا��1 K�5	� �8�4 �/ ،aز�>% K�4ب، و�B'	آ�ن ا� $�� :» �/
���� ����ت /�ن ^ي ا14�ز -	�> . »��4ب ا��1$Tا� C
�ر ا���$ ا�	��qT1�4 ;��T4 �4 0B آ�S��/

�$ C4 ا��1ا`b �4 ا���Mم آ(	� ا�1$ اI4 ه� ،C:�1	ا� aزات %<�ز�وه� . ��Tاع وا�y�� $1 ا���Mمو�4 ا14
���� �>2���4 $Fا%� ا C4 ����� آ2; ا����2 ا���C4 �)4 ا�	�3رآ� /� ا���7ل ا�����ر � : ��ا�'�

4��و�Fت �/ �
���� و�P�7" �T,<� ا���
�آ� ":�K /� إ"�1ج �Fو`K . ا�� C
�ر ��ه0 %��ح � K"ا
x4ا i
��در *() ,� <�$Tا� C
 C5� 0)/ �� وا�1'05 
<� إC4 P �!ل ا�$*0 ا�	�(> ا�9ي ��C4 K ا�	�د

 .ا���ر وا�	��و�4

 مناذج دالة من فصول التواطؤ يف املمارسة
 ::::على املستوى السياسيعلى املستوى السياسيعلى املستوى السياسيعلى املستوى السياسي

1 - �

�ن 1960 /� أآ�1����ش ا�:�"�� �lب *�<� ا�Bد ا���
 �2���	)� x8�28 او C4 ه�ة�M4 e	M" 
C 1961ء �M4ه�ات "�"�2 و":W ا^�4 وK:8 إزا. 
�C4 �4 ا�	'�Bب��XاIBا� C4�7�� �4 ا�	��1(, 


� وأر�� *2$ ا���در أواب �1:��> C4 �7� C4 ا��	�ل /� �M4ه�ة  �18�2
����Bن ا�:�"�"�" . 

! *() د��1ر - 2 e��T1)� ل�	ا�� K� x4P د*) /��> B4(�� و`$Tا� C

� �$*�ات 62 *�$ ا�B1�ا ،

�<����ن ��ل ا�'�C (%�اX$ آ$��ة� (0>1��T, آ�ن ��C آ�ن . ا�1� O', ا�	��ر
� *() ا�	�3رآ� ا� �/
1�ل �2��2آ� " ��4`�� "3��"اوx8 �8ر lت و4'�و�� اP��1*وا ��<� �4ا%<�ت دا4* i1" ح���($��1ر ا�		

1962 "�"�2 16��م ��`��	)� x8او ����, $�
 C4��دون ان �T$ر *C اx4 أي ,C4�7 �$ ا��	� .  
�� .ا���2


�ت �4ي - 3�S1"��4`�� ا ��
�ت، �8ر W)B4 اx4 ا��`�S1"Pا ��3رآ� /	�8ار ا� x89 اوS,ا C� �/ 63 
�$ة �% ��$ ر�2l ا/��11* PوI""�,ة" آ!ر��$5
 �E�Sا� . x8(� او	� �ل /�	اط ا���S"ا C2, �4$�* C5�

�
 C4 x8�4ن او�� $T8 K)���4 O�2� x4ا ;F�, �'" +1� ا�51 .O ا^�Eات�8ر ,�

<� اوx8 ر0l ا��	� وا�'�Tر - 4)* �T� �1ا� iX�1�و��/� ) ��ا�� ر
� ا�EPات ا�	��2 *�<�( *�q ا�
 $���� ا���د�4، ا*��1 ا���Mم آ� أ*�7ء ا�	W)B ا��`�� ا�	*�	Bت ا��
�S1"Pا �-� /�	�5ار ,�$م 4, C4

 ���ز ����2�7ء /� ��
� آ� ا�	$ن، 
1<	� 4'�و�� q)8 ا���Mم  و,(e ذ�+ �	(� ا*P��1ت وا��� /1963
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<�$Tا� C
. و���ل *	� 
C %(�ن أن ا�	'�Bب ر/O ا��1$م آ�3ه$ ":�. و�18 آ$��ة وا/�� وا�	'�Bب 
�$ة ا��(�� آ(� �	$ة �% e����8وا14�:F و�� K
 $�$� . أC* �>F ا�� أ�Fرة ا�) ا��	� ا��Bري وا�1

 على املستوى النقايبعلى املستوى النقايبعلى املستوى النقايبعلى املستوى النقايب
1 -1�Pا e"آ� �	�
:� ا��	�4� ��ل �78�� ا^%�ر وا���1��7ت وs���
0 إ��اب M�1� ���$ادات %�ر

 z�
�1ر �)X19ا��� �"�� 1961 K��>، واآ$��ة ���ء E$ر *$Tا� C
P (�	، *�$ 4'	$ *2$ ا��زاق، ا�$ ا�
�:� ا��	�4s�)� ()*^ا W)B	)� ع�	ا%1 $��
ا���Mم /� وه� إ���ء آ�ن . 
�ن �(�� ا?��اب ��4
� و*$ 

���1�� %<�ز إدار,K ا��	�� K .��%� إ�

��م - 2 �
، ور0l ا��	� "B; 1961 د%��2 20 �0 ,�2�1 %���4 ا��2�$ إ���ء ا?��اب و���e إ��ا
�XI% iX�1" <��م . ا?��اب /� ,'� C4 ��
$ا �4�* �
و
':C4 I ه9ا ا?��اب �8ر s�4:� ا��
�ط إ��ا

26�2��> *�8.  د%$Tا� C
! ?��2ره0 
KX���r، و�4 ذ�+ ��ول ا� C:s�	زل ا���(K1 و�8د �	(� /� 4
و,0 `�د ا���3ات . ا�1	� ا?��اب /� *$د C4 ا����*�ت آ��	��� وا��1(0 وا�b3ون ا��Sر%� وا�:!��

C
���
�� x4	��C4 . �28 ا� �E�� ام$E إ�) إر��ل /�ق <�$Tا� C
�	$ ا� C�و
$ل ا�C4�71 �4 ا�	��ود
F�>ا�K:8��1 و����"� آ�,q اP,'�د ا�	'(� ^"�B, Kأ *() ا�S"Pاط /� إ��اب �0 
 �	. 

 على املستوى التنظيميعلى املستوى التنظيميعلى املستوى التنظيميعلى املستوى التنظيمي
� ا�	b,	� ا����� �	�ات *$�$ة، و
�$ ا%1	�ع �4ر`�"� �4 اآ$��ة، ���$a ا�	'�Bب /RBة /� %R, $�
3 

KBX�1" �2آ�:
 K� ;	�� �	
 ����� .�$1
<� /� و���ل *	� 
C %(�ن ان %���4 ا��2�4 e2S1"و�$ه� ا $

� وا�e:�1 �8ات E$ام ا�B<�ز . ا%1	�*�ت *��4 �(:�وع �	,b	و��ج ا� C4 C�$�4�� ا��2 <�$Tا� C
 C5�


�P"�'�ب C��	,b	ا� ��
 ;T" ا�9ي W�ة /� . *	� 
�1ا`b �4 ا���2�� ���$ �5F ذ�+ ���ة "�*
�
���
� C4 و�5� ��2هC ا�	'�Bب *. 4'�ر
� ا�	��ر�� ا����� وا��� �(B<�ز ا�>�, �)	� 0M, K4I� C

C"آ� *���E ا���ر ا�2��2آ�، 12��E<� �	(� إ*!4� وو�y آ�ادره� �$ ��ه95ا ". ا����� وا��
�� 12أآ$ت %��$ة ا��(�� /� *$د ��� 1963 K"أ »CBC وا�	<����:)� x4ا ��54ن / P« . e"�8و

01 `�د %���4 ا��2�$ آ(� C4 اx4ا���ل 
��:�� و,�اe)E ا�	��ردات �. 

 خالصةخالصةخالصةخالصة
K�4 (> او ا���1ون�	$ ا�'05 ا�� ��7ل ا�:�(�8�دة اx4 إزاء ��ر ا� e"آ� $�� . K4�5 �8او8$ ا��1رت ,15

<�ت 4(	��� ���7ل ا��	�ل%�, ���1�� /�رP �l ,:7� إ�) أ�* ��)
/'1) . ا���1ون ا��	(� ا�	T'�ب 
 0� �
���,OS اx4 أي "P�7ت /�(� �($/�ع *C ا�'��ق ا�	�F�2ة �(�	�ل /�$ %�ى *() ا�	��1��ت ا�

�2�� C4 ا���*$ة ,�ا%K ا����I وا��	���q *$د C4 ا��P�7ت ووJ8 أ��ى و,�ك ا�	�S, . أ�4م Kذ��S, �2ر�و
�
���4��B4$ . ا��	�ل 
�7ورة ا�	'�/�M *() ا� �إ"<� ":W ا��I*� ا�	'�/�M ا�	!ز�4 ��5 
�و�8ا`

%R
8�دة اx4 ه� ا���*� ا�25�ة P"'��`<� وا�	��1ى . <Iة ا�$و�� /� آ� �54ن وز�4ن �/ I�C5 ا�		
وه� �4 ا�F"� إ�) %9ورa /� ا���0 . ا�	:�7ح ��1ا`g<� �4 ا���Mم وا�$ور ا�TS3� �)	�B'ب /� ذ�+

�"�� .ا�

  : املراجع
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 . /� ا�2�و�8ا`�، إر"�e �4"$ل@@@
،� .  ,�و,�5� و���ون   "�Tص ��ل ا�2�و�8ا`


� ا�5:���  .��� وا�'Iب ا���ري، ا"$ر�K ه��ي   ا��	� ا�
C�  .   ا�$و�� وا���رة، �

�ش   * �
��	��ب، أ�2 �
��� . ا�'�آ� ا�
�ش * �
��	��ب، أ�2 �
���   أ*!م ا�'�آ� ا�


��	��ب، 4'	$ ا����ي �
��� .   أز�4 ا�'�آ� ا�
،��B(�ن  أ�4اء ا��I*� اP"'�ا/
 �	*  . 

 �:�k
 0)�1)� ��
� ا��`���
��	��ب، آ�اس أE$ر,K ا� �
���   ا�'�آ� ا�
 �"��
� /� ا�	��ب،*2$ ا�(�J ا�	���   "�Mات /� ا���1ر ا��1ر�S� وا����� �('�آ� ا�

�
�ة 4��3رة 
	��8 آ:�ح "���Pا �-!�  .  ا���Tص ا�
�q    ا�	(5� وا��Tاع *() ا��(��، ا�	��� 4B 

 $�

C %(�ن12   ا����2 ا���4(�  �	* ،���  . 
     �Eاع ا����2ت 
��	��ب، B4$ي $%�4 
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        : : : : املفهوم اجلديد للنقابةاملفهوم اجلديد للنقابةاملفهوم اجلديد للنقابةاملفهوم اجلديد للنقابة
 مرافق للغارات على املكاسب و على احلرية النقابيةمرافق للغارات على املكاسب و على احلرية النقابيةمرافق للغارات على املكاسب و على احلرية النقابيةمرافق للغارات على املكاسب و على احلرية النقابية    هجوم على العقولهجوم على العقولهجوم على العقولهجوم على العقول

)��� ���رة ، ه�Bم ��1<$ف ,�ا/> ,�T*$ ا�<�Bم ا��2%�ازي *() q��54 و���ق ا��3 P م�B�4 ه �
C  .و*<0 ا���2�:��C"/�%�ل ا^*	�ل و �$اC4 0>4 ا�	4$�1�" �
� ا��	�����3��ن �	(� وا��� �$ ا�� 

 <XP xB<0 ��ل -��/� ا�'�ار وا��31ور .
	� ه� أداة �($/�ع *C �1�4ى *B7
/�1اه0 �T	�ن اVذان 
وه$/<0 إد�4ج . � وأ�5Fل اI>1�Pاء *() �4 ��	�"K -��/� ا��/O وا?%	�ع و��2Tن �! C4 ا^���

� ا���4(� l�5 و��	ا� ���7<� /� �$�4 ,�اآ0 ر��4� ا^8( ،�>� $���د دور %$�r
 ،�
���آ�ن ���ط .ا�
>
�F �4و ��
�� �,�C /� اP,'�دا���/B1�K ا^"M	� ا�2�و�8ا`� ا�1� ���ت 
$C4 P ا��(�� ا�	�F�2ة �(	

�� "�B�. �>4�M ،ا��1	(1<� ا��2ر%�از�� /� آ� �54ن ?*!ن "<��� ا��Tاع ا���2� $
R
 �وا�321
و"<��� ا��Tاع ا���2� ا�	I*��4 ه� أ��س ا�$ور ا�9ي .اP��1!�� ا���0X *() اVآ� ا�	(�J �('�م ا��32

�
� ا��	�����)� aد���$ ا��أ�	�ل إ���
� ا��2,�و"�.���� <
W ا���X���/0 %��س����
W إدارة �Fآ� ( Xوه� ر
��e و�Fآ� ا/���	�ر و�Fآ�ت أ��ى ��دو���, 0B�4 .7* K"ا �	آ� ����م F	�ل ا/��
	W)B ادارة ا4 

; ان )وا"� T� C���Vق ا��
� �1) "ه9ا ا���ي X�>" 8$ أ�28ت �/Iا*� ,<$�$ ا�1Fاآ� و
�و��1ر�� ا"4��1
5C و�4��5

C ا��2,�و"� وا����> C4 اPن. /�  $:4 ���1��
 /�T*$ا �1:4ح أ�4م ,��رب �Eدق و


�ت ���
�*�21ر .وا� ، a�B,Pه9ا ا �/ ��وC4 %<� ا��ى ,$ا/� 
�53 وا�� 
�O ا�	���ت ا�T18Pد ا�'$

�?%	�ع Pإ �>�	C5 ا�':�ظ *( P ة�F�24 �)E �>�
 ."ان ا?"%�1� وا��Bدة وا^%�ة ,�

� ار
�ب ا��	�'E $B,ت و�
���
� آ	� �4ر�e "�ل ، /<9ا *2$ ا��زاق ا/!ل ��E$اه� دا�� ا���� ان ا�
� ،ا�	1	'�رة ���E *() "�7ل ا����2 ا���4(� �$ دو�4��، ه� "�,C* �B ا�:(�:� ا�	�رآ�� ا�(

�
� R2* $8ت ا�B	�ه� ا��	��� و������B" eت *$.ا��أ�	�����2> �24دئ ا��, �/ ����$ة ور0l ان هa9 ا���
�,� ."*() �1�4ى ,'��F Cوط ا��	� /�B14 �>"rوزة 4�9 ���ط اP,'�د ا���/

 ه� ا/!ل %�ه� إ�) در%� ا*�21ر ا���7ل ا���2� و�$ ا�	�رآ�� ؟ 

 ، �
�ت و4�M	�ت *	��� أ��ى ,�53 ا�	�رآ�� آ'�آ� و��Eده� إ�) ا��(�� /� رو������$ �e�2 ا�
zا�., �
���
�ت أن ,���� C4 آ	� �	e ا�'�آ� ا������5�،دون أن ��5ن �4رآ��،ا*�21 أن *() ا���را راد

���2ن C4 . ا%� ا?���ء،ا�5(� �(�2,�و"� وا��	� 
�^%�ة� K�4 0>4د�T,ل و�	ل �(�أ��	ه�7 ا����-0 ان 4
�� او q�)4 /�5ي �M" آ� C* لI�	
 K
 �4� .*!18<0 ا�

O8���$رآ�ن %$ا ���� ا�1 C �4 ا��	�ل وان ا�1:�ء اP,'�د ا���/�,� و,:�*C ا��أ�	�ل �4 إن ا��أ�	��
 ��4 �>� <2����$ان آ:���ت �0 � $
P �1!ل�Pو/�ط ا �5�5�<0 . ه	� اC4 ��)� P ا��Tاع، وان ا�1�

��ن أ
�Sة أآ�ذ�2<0 *�) ان ,�3 ، و�� ��2ه� *Iم ا��32 ا�	�<�ر *() ا�5:�ح:��. 

:���� أ��ى C4 ا�	�ء 
9آ�ء اآ��وه��ك `�l^�4ن ا$S� C .
� ا��	������ دور ا�� ,�اه0 �('�ن *() ,�
�$ة$B!ء14<� �4 ا���1رات ا�	و  .��	* C
���21 8$رة  )
�%�ازي 
�^/�5ر و
��	�ل(/<9ا *2$ ا����� 

 �
���� *$ة 4:�هC4 0 أ
�زه� 4:<�م ا��, ()* �:8�14 C���Vا ��/��
�%�ازي ا�	��ب *() 4" :/ $')
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4�'�Tا /� دوره� ا��1($ي أي ا�$/�ع *C ���ق ا��	�ل �
��� ."اVن �4 زال 4:<�م ا�


�ت ا��	�ل، �Il C5ارة و�qT ا^د��4 ا�1� ��" �M1��� ا��1($ي ا�9ي l ا�$ور ��7 *2$ ا����:� 0�
)B��ة ا�9ي آ�ن .، ,3:� ا��(��<� ا��أ�	�ل *() آ�ا�� ا���4�Bت، ,0 ا��زارات)* $��S/ م���$ا/� ذات  


5(	�ت �4رآ� �
���2�C*� a ا��, q�� K"^ ��3)� �
���21 ا���7ل ا���2� "، و�<0B *() اP,'�د ا�	�� 

�ب ا�	���4ة C4 �� ا��أ�	��*�	1%Pا��!�8ت ا ��C4 JM `!ء ا�	�رآ�� "C4 ا%� ,�, $�
���ل  

 e"ا��2ه	دور ا� �/ ���� ا��م أن ":�5 %	� ��4وح *(� *C ا�	��وPت �C* C5 تP أ,'$. b���ت ا�	<
�ا�	b���ت ا�	<��ت ا�	<�	Bت وا��
���� آ���، zت .ا����b	ا� a9>� ب ان "'$د��	ا� �/ ����4وح *(

 ��J ا�	<�� �(�	�ل C4 %<� وا�	��ه	� /� �4: أدواره� ا��2��
$ . (�� ا?"�1ج C4 %<� أ��ى ا�1Pن أ
�$ا �W ه� ا�	�'� ا��Iا*� ا�1��78� ":�5 /� أ�����B, q ا$% ('�
C ا��أ�	�ل وا��	�ل ,�'�ا 4 �8!��

4�') ا��!�8 ا�1� �'5	<� ا���"�ن  C5� ��C ا��2�� Pن ا��2�� ,�1	$ وا���"�ن �J)1S *.ا�9ي ,'5	K ا��2
� ,	(>" ا�:<�J)�"�4 آ� هa9    " ا���ة*()l $B" P وا���"�ن �� ا��أ�	�ل �4ذا �1:��  ا��1/<� ��ل ا��2

0>)�1�4 ;��T� 0>1� �(�/� C4 إ"%�1�
�ت؟ �4ذا �b1ه� ا��	�ل 4<���أي أ"<� ��51ن /�*� �(	q15  .ا�
�ة �$رك %$ا �4 ���ل ه)* ���51�C ا�	<� ��� آ�ز�� �(��3ا��`��� K)�:���، و�4  . C��3* �28 q1و8$ آ

��� :" �/ K8PI"�
 ��3� �
4���� ا أن اP,'�د ا�	����� ا����2ت ا�'�آ	��$%�� �
���
�K آ�` �B� /�$ ,$ر
��$ ا"�(> /� إ`�ر ا�<5(� ا�	���ة /� ا���Mم اP%1	�*� ا�T18Pدي ا���X$ و
�9+ /�ن "��
� ا م ش . `�2�

� و4�$و
� ا��	�ل*�	Bت ا��8�:,Pوا �X���
.�0 ,��ف و,��ر ��ى ا�(CB ا������
K1 ��ى 	�, C5	� P أي �
 ��ا�	���*� ا�	1	'�رة ��ل ا��	� 
	�(2� وا���7ل C4 أ%� ا^%�ة و�sوف ا��	� وا�	�3آ� اPدار
 �/ �	1� C��� P K"ه� ا �
� ا���ر�� �K,��- C5 ا^�������	C4 KM:� C5 ا� P �	ا�� C4 ع��ا�z ه9ا ا�


C ا��أ�	�ل وا��	� *!�8ت اP"�1ج ا�	��2*� 
�P��1!ل ا���2� و�W ��ى ,�2� ��ر%� *C ا� O8��1
." 

 J7�
<� ا��	� وا��أ�	�ل "و�B4 K�2�

C ا��	� . ان "	y ا?"�1ج ا��أ�	���  ��/�, �وآ� و��
	� ان هa9 ا�	وا��أ�	�ل�P �3ه �
<� ,Iداد �$ة /� ا�	1B	��ت ا��1
��B ه� و���" 

 إ�) اP,'�د ا�	��
� �(��3 و اPن ه�ه� آ�ن *(�ة ��Sف *() ا����2 ا���C4 �)4 ا���7ل ا�I2Sي ا�	���ب
 ���$*�ه� ا�) ا�1'�ل إ�� وآ��� �(�51�C ا�	<. 

�ر ا�'�آ� ا��	��� �	� آ�ن �T14*$ا , 0>
C ا�9ي 9%�C ا��2%�از:��4��ل *C %'�/� ا�	 �l ة�)* W�
 �� وF(1<� ا����5ت وا"�1(�ا إ�) ا�	���5 ا��V �	� ,�ا%�e ا�'�آ� ا��	�.و4<$دا ��%�د ا��أ�	���. 

��> /�$ت آ� أ�4 وا"��ت *() ":�<� و/��> أ��ى ا"�1(e إ�) : آ� ا�	1	�آ��l Cدروا JE ا��	�ل /
 ��� ا�T18Pد ،. JE ا��2%�از�/��$ ا���$ي ,(	9 . " ا�	��
� "وا2E; ه	<� ا��4� ه� �	�ن ,��/

�bآ$ ان ا��$رة *() ا�	��/�� ,2T; ا�		� ا?%�2ر ،K1��ي وا^داة ا�	:7(� �1'�C �1�4ى *x ا���5ن 
!X�8 ��/��, �BK ا��1ا,	��
$ C4 ا�R1آ$ ":/� ��2ق *��	� ا�T18Pد ا�T18Pد و���1ح /� ا`�ر �4 P 

 ��/����M ا�K أآ�� /Rآ�� آ�!ح ا��1ا,B� �	�ا%<� ا�	� ".*() ان ا�B�"Pم /� ا�	��وPت ا�	���Eة 


���T1ر �qB *() ا��	 ;2T1� K� ��/ا�	�1!ل وآ� ا^وه�م ا��P�5ل اFأ $Fس واb22(�ا أ%�ر ا����ل ان 
"�
��a "�(	��و�� ا�	���	
 �
���0 ا�M��qB أن �S1() ا��	�ل *() ا�1 � 8$رة *() ا�	��/�� /� ا���ق ا����	

 a���	
 0��ة ��XP (ا��$� �0 />�� C* ا�$/�ع ( $T8و �
1�	�ر R, $T8ه� ا��3آ�ت ا�	���Pا q)%
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�2� �C5 �4ه� %Pا"�
 /� �s ,$ا�� ا����4� ودور ا��آ� ا�9ي ���م 
K 0�8 آ2� C4 " ا�	��و�� ا�	��
 K��', د*�ء ان آ� ,:�ق�
95
�ن *() ا��	�ل ��؟ ��B�1$دة ا�	ة ا��3آ�ت ا�$X�:� ب��	ر%�ازي ا��


�� �2�%Pت اPو��	�4 ا� �>�/��, �/ �
�:� *() *ا�	��وPت ا�	����
 �7���	�"K �4(	�ل ا�	��ب �د ا 
�	�
�1ز�� أ/�7 ��	�ر ا� (���J هa9 ا^���� K�:" W/��4��> ا�1 C5�. �>/K1��� q�54 �5 ا�	��و�� *(

�/ C� ��1	(K ��21) �8درة *() ا�	��/��أن ,��Vل �1:�ق ا�B	,:1; ا� ���1��
، P أن ,���1	K �4 *	��<� و
 ���>"P ا���2ق ا�9ي K� .ا�2'�ي $T��8ع ا� �/ �ذج ��	" ���. 


Rس P ةR/�54 ()* ن�)T'� +�9

'C4 �T ا�	��1ج و �>��	* �
R*��� ا�2'�ر ا?��2" $Tت ا��
�% ��3,
 �� 0>)�3, 0lر �)�Iأ%�ة �8رة وه C4 �>��	�� �
$ ا^*��� ا�	��E آ�ت�F K�
	� ,bد ���8 ،�>


�C4 �4 *�ا�4 �8,<�أ%�ر ا��3آ�ت ا�	��
� *�."<�ر�/���  ا�1l ب��	ل ا��	�4ذا أ/�د ذ�+ * C5� ،
�q ا^ر
�ح �>,. 

� إ"	� �$�� ا�1��/W إ�) E:�ف ا��	�ل و �'�0 و�$,<0 /�,'� ا�	�Bل ��%<�ز *() �54�2<0�/��4��> ا�1. 

��ء ا,'�ده0 *() أ�W آ:��� و ,�`$a *�2 ا����0 �4$1� ا��أ�	
 �l ل�	ر �(��� Pل� . 

 �7� ،C�
� و %�(<� أداة 
$ ا��2%�از���8��*<P ،0�21$ال ا� y�� C�4<	� %�ه$ 4��:� ا��2%�از��، ا�9
�	X�8 �4ل و ا����	ا��أ� C
�ة"و �08�:11 ا�1���78ت ا��أ�	��� و ,�M . ا��Tاع 	Sا� "�� ���5�و . ا��اد

>��� C� ة�:l �*�	% واه�$* qT1� �1ا�'��2 ا� �,R1� 0 ا��!�8ت� F�ء *C ا���� إ�) ,'�
�ه9ا دروس C4 دروس ا��1ر�z و آ� ا�	�Sض ا��Bري *�2 ا����0 �$ل أن ا��2آ�ن �2�4 *() . ا��أ�	��

��4 �>� <2�� .ا�B:"Pرات �0 

K
 ��$B�5ن ا�	ا� �8$ ا��1ى / �ا�'�� �
I�5ن آ� ا��$ه� �* .  

  ىل قتل النقابةوقيادات نقابية سائرة إ...هجوم برجوازي كاسح 

        اخلصخصةاخلصخصةاخلصخصةاخلصخصة
 q15	ب، وا���	ا� $��
 �TSTS� ر�% ���1	� �4(�� ا��TSTS و,:5+ ا����ع ا���م، /��7'1
 C4 (�2, �4ا���5، و �*��Eرات، و��	ا� ���، وq154 ا��1!ل ا�	�ا"�، و,�$�ا��`�� �(�5+ ا�'$

J و����4ت ��7اء وإ"�رة و,�ز�� ا�	�ء(�$�4ت ا�2($��تM�   .�F C4 (�2آ� ا��21، و�4 ,),

 q��54 ()* رة�l?ا �إدارة ا��3آ� / e*�F ،ة��Pا a9ا�<0 ه C4 �>�$� (�2, �4 ��	� ,��1$ ا�$و�� �2

�� C4 أ%�ره0�� C4 ا���X�B ,��دل (  ا��	�ل 
	'�و�� �(q ا���0 ا���>F �، 4	� د/� ) دره13000آ	

   .ا��3(� إ�) CF إ��ا
�ت *$�$ة

         ندوق الوطين للضمان االجتماعيندوق الوطين للضمان االجتماعيندوق الوطين للضمان االجتماعيندوق الوطين للضمان االجتماعيخصخصة مصحات الصخصخصة مصحات الصخصخصة مصحات الصخصخصة مصحات الص
 �>�

	�2ر `� �*�	1%Pن ا�	ت ا�7�'T	
 CT
$4 `��� �s رأ�	��� ا����ع ا�T'� ا��Sص �14^

� ا���"�"�l )�>X�3"r
 ;	�� �4 �*�	1%Pن ا�	�8"�ن ا�7 �/ W، إ�) أن %�ء �8"�ن ا�4�1C ا?%�2ري )�
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	1%Pن ا�	7)� ���$وق ا��`T)� $����2 ��	�ل ا����ع ا��Sص*C ا�	�ض وا���
 C� ذ�+ ا�4�1�, �*� .
��0 �$�4ت *!%$�, �4 C� "�Mم ا�4�1�, �/��� T4'�ت ا�7	�ن . و"� *() ,ه95ا /1; 
�ب "Iع ,�

�E�� آ��F (ده� إ����? �*�	1%P:�ض. ا	ا� �
�� ا�$1T� �  .وe4$�, $8 أ*	�ل ا�7'1

1*Pا C4 أي "�ع �B��
�و�'$ اVن، �0 ����l Pا
� /� ا^�4، /�$ 
�ز 4�9 أ$4 `��� . �اض C4 ا�q"�B ا�

�%K ��ص �*�	1%Pن ا�	ا�7 J)4م، و�* K%�
 �*�	1%Pا ��. ,��*W ا�	�M	�ت ا��	��� /� ����4 ا�'	�

 ��1� �5�
��4� او  ���b4 (�3وط إ�

� �2> �!,'�د ا�	��
� �(��3 أن ا�18ح ,�(0 ا14�ز *	�4�  P
�$وق 
K)4�5اTا� ��, �TST� ، أي�*�	1%Pن ا�	7� . �5�و,0 ا�T,Pل 
�25ر رؤ��ء ا�	b���ت ا�2

14�ز ا�	��1حPا ��1� ���$وق ��4� وإدارTف إ��7ع ا�$>
ا�	��21 �2� (ا�	��
� ?%�اء درا�� 
�4��1�Pا�4 وا�Tا�.(   

         تفكيك مكتب استغالل املوانئتفكيك مكتب استغالل املوانئتفكيك مكتب استغالل املوانئتفكيك مكتب استغالل املوانئ
J��ة ,5�Pا �>F^ت ا$>F ل�	1; ه9ا ا����ع �(�أ�/ $T�
5+ q154 ا��1!ل ا�	�ا"� :, J)4 �/ �	ا�� 

�4�� *() C4 ��F �34وع ا��زارة. ا��Sص ��
�ت /� "<�����4 زال -	� �!ف ��ل "�� (و8$ وe�8 ا�

� *() q��54 ). أ4!ك q154 ا��1!ل ا�	�ا"� إ�) ا��3آ� ا�	�,�q إ�$ا-<����و
�%K *�م $8 �'�/� ا��د ا�

��� ا^���� وه� /1; ا��2ب �(�أ�	�ل ا��Sص. *	���	, $T�
و�C5 . وه9ا �4 $8 ,	�'K ا�$و�� ":�<� 

� C4 %�ه� ا�	�53 �W إP ا��1!�4 آ	� �2> 
�3ن ا��$�$ C4 ا�'�Pت، آ�"�F eآ� ا��21 ���ا�	�J8 ا�

�. أ�$-<�* !
 �)� q)�, e,�

�ت ا��	��� ,��رض ا��TSTS، و���� �0 ,�$ ا�l �)4ن ا����2 ا���Rآ ،q
0 هIا0X دون . �2() 
�$رة ا�T1$يM�
� ا*�1دت ,���"��ل ه9ا دون ز*0 �	�ن ا��C5� ،�T ا���دات ا�

   .��4رك


K اP"�!ب ا�5(� ا�9ي  JT�� $8 q��54 C4 �"ا�	ا��1!ل ا� q154 ل�	* K
 �:1'�ه9ا �4 ا��(0 ان $8 �4 
 K/ �	
 ،��C* i1 د��ل ا����4��>�/��  .ا����	�، و,

        األراضي الزراعية ومصانع السكراألراضي الزراعية ومصانع السكراألراضي الزراعية ومصانع السكراألراضي الزراعية ومصانع السكر
 �1
�$ *��د *$�$ة q>" C4 ا^را�� ا�	�C4 ��%�1 ا�	�	��C ا^%�"q، و"<q ��د�� و��% Cا��3آ1

�	>1TST� �/ ا�$و�� e*�F ،�	ه��, ()* C1C ا�	1/�3C . ا��	�4وe�), $8 `(�2ت ا��أ�	��
2C /� اآ�1اء ,(+ ا^را��l86، وآ�ن ا��ا %�

'��ق �Pف . 4�<0 ��4ر �'71��
 �و8$ %�ت ا��	(

C   .ا��	�ل ا�Iرا*

و��Bي اP��1$اد ���� ��T4 �TSTS"� ا���5، �4 �4 ��ا/�<� C4 ����2 ا����ع ا�	:7� �1	� إ�) 
�� أ���ر هa9 ا�	�دة ا^���� /� اP�1<!ك ا�2�3�، وا?��ار 
	q��5 ا��3(� و
:�ص ا��	��', �/ 

   .ا����ع

 +), ()* ���
��	�دة ا^و�� C4 ا���ق ا����	� �1$"� أ���ره� 8 �"�T	ا� $��b1دي ا��TSTS إ�) ,Iو
<� C4 ا�:!�C و*() ا�$ ا���4(�B1�:7� إ�) آ�ر-� *() 4� �	4 ،�  .ا�	'(

 �	�Iه e�I"8$ أ ��"�5اء 
��'�آ� 
�TSTS ا^را�� ا�Iرا*� و�T4"� ا���5، ��51ن ا�$و�� ا��2%�از

� ا�1� أ
$ت �28 ����� ر/�7 �8`�� ^ي ��4س 
<	�20ا�� .  



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

70 

 ��� أو ,:��e :" �81985ل ا^�4ي /� �4:T, �C أ�4م *	(%�:14 J�" C� ��و*() ا�'�4�5 أن ,��ف أ"
W إه�"� �2�3��، و�W ا�1<� KK ا�'�4�5 و�4 ��ف ,�$م *()* e4$8ت ا����ع ا���م، وأن �4 أ���b	� �1را

�'�ك �1) ا^�4ات ا�9�C �4,�ا C4 أ%� ا��1!ل  K��'�ك ا^��ء /�y، و�5 P �M/ ء�F K"وا���1را، ا
�����1ا ...
!د"� �5� C+ ا?��8*���T)� Pو C��� آ�	�ل �C "�1ك ا�:��E ��و
�ش ا��2%�از"r/ +�9�

�2 �2��ء ا��$ود 1965/� ��� . إ"<� أر�05، إ"<� 4	1(05,�5 أ�<� ا��	�ل.*() ا^رض��� ��)* e��/ 
�� إ�) ا��Sاص�>���2 1965 و/1964� C� P ! "��2 ه9ا! ��ي ا^را�� �1'�ل /� ا��� ��)* e��/ 

���� C4 أ%(K 4<	� آ�ن �ا���5 �2��ء �4��4 ا���5 �01 اVن ,:��1<� إ�) ا��Sاص، إ"�� �C "��2 ه9ا، و�
C	�  )آ�1ب /�ح �4ي ا��5":$را��" (ا�

 J8�4 34$ودة �
� ا�1� ��رت *(<� ا��5":$را�� و%�(1<� *�l أ��ى ���� q)�1�5�K آ�ن � ،qX�E
�
� ا��	�����  .إ�) �8`�ة اP,'�د ا�1FPاآ�، ا�9ي ا��1(0 �1�ر ا��TSTS و%� K�4 ا�


WS ا�5:�ح وا*�21ر  �l أ��ى ���� "��، و"�J ا��g2�1 /� ��4رك *	��� "ا�'�ار أ�(�
� ��7ر
$* ���$ة، و,IBيء ا��P�7ت، و"�3 ا^���� ��ل ا�	T('� ا�	�13آ� 
C ا��	�ل وا�	��و�� ا��` )


� ��*� ا��	�ل�S	ا� ��� ا��2%�از%����$��، إ�) ��� ا^�� ا�	��و�� ا��`�/��، و8	� ا^�Eات ),
��� X�8	� *() و*� ا�1��O8 ا��Bه�ي 
��T4 C;. ا�	$ا/�� *y� C ا���7ل ا���2�� ;��T4ل و�	ا�� 

J ا���ة ا�2�3� ا�	�5/'� . ���� إ"	�ء 8$رة ا��	�ل *() ا���7ل و-�1<0 /� ا�9ات. ا��أ�	�ل�R, ����
����$ا /� �$ �4 ��آ� ا�	��(C و
�8� �54"�ت ا�'�آ� ا�B	�ه �	���
.   

 J8�4 (�2
� �(�TSTS دون ��4آ�، و����، ا�9ي �1	e "دا1�P:�ظ 
'> ا��" ��$ ا�)�1	e ا�'�آ� ا�
��1<� /� ا�	���ع *�م � ��3)� �  .، "	�ذ%� �(�S1ذل1996
K ا��5":$را�� ا�$�	��ا`

  يل الوظيفة العموميةتنزع شحم ف
:� ا��	�4�، ا�	�	�ة sا�� �)�F C4 0�8 ;���, �� وا��� "��4درة `�*�",�1ا/> *	()7, �)	'
 ،

C ا��ا:s�	ا� C5	, ��2C /� إ"�3ء ��4وPت C4 ا���Bح /� د��ل *��0 ا�	�ل ا����ق ,$*� أن ا���l
	� /� . وا^*	�ل� P ،C:s�	ا� C4 �g/ �7ت 8$ ,��ي���1
وا�'��� أن ا^�4 �W إP `�دا C4 ا��	� 
�8"��e . 8	� ا�<�م!�"Pأت " ا$
 ،�:� ا��	�4s���
 �)4�F �M" إ*�دة �)	* C4 q"�% �l �4�*I	ا�

 0�8 C4 �)S1��
�ر دره0 
:�7 12.4اT18$ت ا�$و�� (�4(�، ����� ,�J3 ":��ت ا^%�ر C4 ا�$ ا��)4 
"�J ا��1!ل C4 �0 ") ا�	��درة ا���*����دروا"، �1	1$ إ�) ,5 ." ()* ،�
����2 أن ا���دات ا�T	وا�

�2` $� �
$��ا *() ا�	��Rف، دون �1�4ى وا%�2,<� إزاء �4 � ،eزا� P ،ت��/:� . � ا^%�اءأر8) ا�	��1
��م  ،��3)� �5�:$را�� ا�$�	��ا`)� ��، �8ل "�
� ا^�4ي، /� ��4ض 2005 �4رس 13ا�	W)B ا��`

�TSF ر�4��38� K��*، إن ا�	��درة ا���*� ا�1 ()* K
   !...%�ا

 �)�F ()* وان ،�	, ��<�، وأ"<� ��11ك ا��	($� ����4 J8�4 P �
���� أن ا�l +�9� (��4 C4 ه�
:� ا��	�4� أن ��1Sروا �F �4ءوا آR/�اداs�� . �:s���
 C
�ن أن �:O أ*$اد ا���4(����B<� ا� �>/

���2ن ) "Iع F'0 ا�:� آ	� ,�	K ا�T'�/� ا��2%�از��( ا��	�4� C4 ()* �	ء ا��q* دي إ�) إ���ءb�
�
 �:� ا��	�4sن أن ا���
���:�، أي /�ط ا��1!�<0؟ ه� �B<� ا�s���
 C4 $�I4 (إ� �%�'
�	��ب 

 �/���� 4(�2ة، 4�<� ا��1(0 وا�T'� وا�l �ا���4(P Cن ��%�ت أ���� ���*$ة *��C4 �7 ا�B	�ه� ا�2�3

���:��� وا�3�خ، وا�	��)  ����� ا�	(��ة *() ا����ء دا�� ا^��ة، آ���*�	1%Pا^*�2ء ا C4 $�وا��$
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��I�   ."�ه+ *C *�2د�� ا��	� ا�	

��$وق ا�	��
� �(��1*$ ه� T�34آ� ا� $�I
�ن أن ,��*$ ه9ا ا��$د ا�0S7 د/�� وا�$ة ����B<� ا�
�$وق إ�) Tه9ا ا� ()* ��ر دره2.60ا�P�':1؟ ��T -�� ا��	()4 .   

��ه��'� ����T1 ا��S1ذل *() /�; ا����> �($آ�آ�، 
� -	� C4 ��ه/ 0� 7,( 0� . �/:� إ`�ر ,�2
�)� ��، أن ا�<$ف C4 �34وع وزارة ا�	����	)� ��
� ا��`���� أآ$ 4'	$ د*$*�، ا�q,�5 ا���م �()	 "

� ا�T18Pد�� " ا"�!�8	�ه� ا�	��ه	� /� إ"�Bح *	(� ا�	��درة ا���*� وا�$/� 
<� ��51ن *��Tا /� ا�1
�C4 C هa9 ا$C ا�	�1::s�	�2 ا���T4و ���$ة ?"��ش ا�T18Pد ا��`$% ��F و�(> /�ص <)� �/ �)	��

�ة و�14���، و,'��� ا�	���2 ا�	��� ا�	�TTS �<� إ�) ا�1�	�ر ��4� وأ�/��4 �7� �M"ا �E تP��4و
   ."�	� راآ	K هPbء ا�	��درون وا�	�1�	�ون ا�B$د C4 ��2ة /� ا�	�Bل ا?داري وا�51�Pك 
���0 ا�	��وPت

(� ا��F C4 0��� ��:� ا��	�4إن ه9ا ا���1�; ا�	�s��4�F y�S4 C4 ءI% ��/ ا^��ى K2"ا�% ��	1, ، :  

� ا�$ ا���4(� 
��0 ا*1	�د ا�	�و"�   
����$ة وإ���د " : ��1	�ل ا^4�� �(	�ارد ا��32��ا?" /� ,� �ا��31
�E�� �3آ�ت� �	ا��.   

�,<�، وو��   �� ��$�1
 �>��� أإ*�دة "�M ,��ل �52F ا^%�ر ?�:�ء ا�	�و"� *(�� �B�%� ,$ر
?�
Js�	)� آ����	ا� �	<	ا� q�� ا^%�ة $�   .�1'��ق، و,'$

  ���ر ا�	�دود�	
 Kوا�21$ا� ��4�ر ا^4$8 C* �)S1��
 ���� ا�8�1�` ��,.   

0 ا�	�Js وا*1	�د ا��51�C ا�	�1	�  4��E �4�Mر�1� �4.   

C و إ*�دة "�3ه0  :s�	ا� C   .��آ� و�4و"� /� ,�

� ���4ة ا�1  >�,��� وإ%�اءات ا�T18د)5�; ووJ8 *!�8ت ا�P ��3��2ب ه��.   

   J��1)� 1; ا��2ب:� �	4 Js�	0 أداء ا�2� ��ؤ��ء ا��	�، �4 ا*1	�د ��4`� ,��ز��دة ا��(��ت ا�R1د
C�; ا���4(��, �   .و,�<

:� ا��	�4� /� *<$ ا��ز�� ا�Iر  s�)� $�وا��، ,7	C و�4(�م أ"K �2> و�� �34وع �8"�ن أ���� %$
a!*ورد أ �	0 4M*^ء اIBو/�ري. ا� �*�	رة رد /�� %�-? ��
��1$ر�i ,:�د K
��Bي إد��ل �4 %�ء  C5�.   

   C4 $�:� ا��	�4� *() "'� "ا"K ا�1$رج /� ,	��� ا��$sا�� �)�F �	* q"ت ,��ل آ�/� %�ا��!E?ا
� ا��أ�	��� �($ ا���4(� ا�	���2 /� �ت ا��1��, ��$��:� ا��	�4sص إ�) ا���Sا����ع ا�.   

   الدولة سائرة يف تطبيق خططها: التقاعد
��1<� ���ة ���ة� <��Tف ا�$و�� /� �B4ل أ"M	� ا���1*$ إ�) ,�2, . �2	��$�2/2003 4���s,<� /� د 

�$وق ا���$ ا�$و�� وE �:�):� �>)آ �� إ*�دة ه5(� أ"M	� ا���1*$، ا��/E C4 دا$* e��* �� ، +�ا�2
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<I ا�2�1� �>�4 $�   .ا����	�، ��رت إ�) إد��ل ا��$

 C4 $*��1)� ���$وق ا��`T)� C:s�	أ%�ر ا� C4 ��18عP2004*�م % 8إ�) % �2/7$ ر/� "��2 ا ،
<� إ�) 
(�غ "��2 �� e)Eه9ا ا���م% 1/�$ زادت  . 2006*�م % 10وا �  .إ��/

$ إد��ل "�Mم ا���	(�، /�$ ,0 إ�$�E ()* �4وق أ$�Tا� �(� /	0 *() ا���X�8 �)اث "�Mم ,��*$ ,5	
 $*��1)� �
�%5288�$ة ر�	� *$د ( ا�	�� z�
�1ر ،3 ��  ).2005 /�2ا

 ;�	� �*�	Bم ا��M���د�> ا�	b���ت ا��	�4� ا�	'�7ة �(5:1+ و�(�TSTS /� ا�E i4د �E,�ا �	آ
�$وق ,��*$ *	�ل ا����ر، وذاك . RCAR روا,q ا���1*$E $�
 ا��Sص 
�	�ل ا��1!ل ا�	�ا"�، إذ 

5<�
�ء)� ���$وق ,��*$ *	�ل ا�	q15 ا��`E آ� ا��21، %�ء دور�F ل�	و,��*$ *.  

�5�C ا^`�, I�4اآ �/ C���2 ^��,9ة ا��1(0 ا����� ا���4(��
 K� �C . أ�4 ر/� �C ا��F $�/ $*��1ع /�

2(�غ  Pء إPb��1*$ ه���، وذ�+ 
	�2ر اP�1:�دة 654�  C "0>,�2� "��ا . ��q وز�� ا�	�����M1 آ" Cو�

1��/) �4 24$أ ا�	��واة1�60) �C3 ا�<�Bم *() 
�8� ا�:�gت ا��	��� ا�	��1*$ة /� �
	�2ر أ"K ا14�ز  ��� .   

  مراقبة تطبيق قانون الشغل بسجن مفتشيه
P�1ة ا/ C* �>2)lروث ا�	ن ا���3، ا��"��
 ���1	�ر و
$ا�� اP��1!ل `(� *��د e)s ا�	q��5 ا��	��

�<� �T/ C4ل �8"�")* ��� �4 <2�, C* ا�$و�� ����, ��:
و�s %<�ز . ا�53(�، ��2ا *() ورق 
<
! 8$رة /�(� *() /�ض ا�2�1 C9 ,(+ ا���ا":��ت 31:4� ا���3 . �4ا�28 ,�	% q���4 0lور

$�$Bء �8"�ن ا���3 ا��% ،��ت /�(�!T
� *() 4'�و�� �'�/� ) ا�	$و"�( "�"��2 �8E �:74 ،0�*() ا��$
x1:	ا� �>
ه9ا *!وة *() �4 ���/K آ� C4 ا�18ب I" 0��* C4ا*�ت ا�C* ��3 /��د . ا�T(; ا�1� ���م 

0Xإ"<� %�ا �>�   .%Iء C4 %<�ز ا�1:1x، و,���C* K 4	�ر��ت ^ر
�ب ا��	�، ا�8 �4 ���ل *

��B1وز و��2ز ��� ا�$و�� إ�) 
��ء �8"�ن ا���3  P ا���3 ا�9ي �د 31:4$* �/ y�/ 290*() ا^وراق 
 ،��:��
 !4�* �31:430K)2($ آ��

�����ع ا�Iرا*�  y�/ 0>�4  . CJ ا�	:31s�, نP 1$ه�ر ا����و�

��ات� �3* $�
 ���� 0>�4 CJT" $*��1 ا���4(� �	�
 ،J8�14 . ���, �2�" $�
آ	� ��2ز ذ�+ /� 

��	��ب . C* ��3 ا�	��ر ا�$و��ا�	�k3ت 
	:31� ا� �2���	� ا�	��ر x1:4 800 ��5 1اذ ,2(� ا�
 ��4و�� 

4�R3ة250 ��5 1ا�$و��  .  

(� أن T'�2 إ�) % 10ا�����رة x1:4 ا���3، و,��y ا�I
إذا ا*C4 y�/11 % �"�21 ا�	�k3ت 34	��� 
�5� ا�	<l ا����ع.   

�F ا��1!ل ا^%�اء �	ب ا���
.  ا��1!ل 
�"1<�ك ا
�y ا�'��ق ا��اردة /� �8"�ن ا���3 ذا,Kأ,�ح ه9ا ^ر
K-و��اد �	أ�4اض ا�� C* C4�, P، و�*�	ن ا%1�	� Pأد") ��%�، و $� Pو ��F �8��
 P...   

2> �8"�ن ا���3�, q)�4 �/ �2���, �4�5��
 �T'�و%�ء . ه9ا P�7" ��% �4ت ا��	�ل وا���4!ت ,�5د ,

ـا�'x1:4 ()* 05 ا�3 C�$
� �F�8 ��10 ز�C ا���l �)�:0 �31:4 ا���3 أن دوره0 ا�>:� ،��B� ات��� 


<�. /� �8"�ن ا���3\ذ�+ ا��ارد C��� ��T1 ا�	�$�  .وF P+ أن ر���� 
�5 ,(+ ا�'	��� ا�1<$
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   استهداف أجور العمال وحدها األدىن القانوين
1; ,$ار�. آ� "�2� P-� ار,:�ع ا^���ر *() أ%�ر ا��	�لآ�ن �8"�ن ا��(0 ا�	1'�ك ��%�ر وا^���ر 

��ات � ��
$ا 9�4 <2�� 0� K"0 اl1960ورK)
�� �2�54 *() ا��رق 
'�%� إ�) 4Iان �8ى �1:� ، . 0-

�ن I4*��4ن C4 ا*�21ره���" �BS� P �1ءت 4$و"� ا���3، ا��% "�S��"�2�54 ,�رX�>" �:T
 K1و أ�� ،.  


�$ د/C إ�54"� �4اآ�2K,1<$/�ن ا^%� ذا��   . ا^%�ر Pر,:�ع ا^���ر، 
�ت أر
�ب ا��	� 


��	�دة  K��دة /� ا�'$ ا^د") ��%� O:� �4 4$ة ا��	� ا�	��Tص *(Iا� < C4 184/�$ ر/�7ا ,�2
��، و�:O ��*�ت ا��	� إ�) 1/30!زم ز��دة ا^%� ا^د")،P ��2` P,:�ق . �8"�ن ا���3�
��B 44 إ� 

�	� أر
�ب ا��	� ���21ون ا�'$ ا^د") ه� ،  دره0 �(��*�10.54") �2(� ا�'$ ا^د
 دره9.66 ، �*��)� 0

� آ$ش ��ا *() �$ K��8( وا�$ه0 /� ذ�+ ا��ز�� ا^ول���� �"��   ).ا�9ي و%$ /K ا���X$ ا�

��J ا��أ�	���ن *�$ ه9ا ا�'$، 
� �E$وا ا�<�Bم إ�) �1�4ى ا���� إ�) إ���ء ا�'$ ا^ P �"�"د") ا���
 ٍ�%��.   

�، وا?�:�ء ��R14 C4ات ا�7	�ن X�
14�زات ا�1� /�زوا 
<�، آO:S أ���ر ا����8 ا�5<�P�2$ آ� ا/
 ،JT���
 �*�	1%Pن ا�	إزاء ا�7 i��ا1%P	�*� C4 `�ف ��4�5 ا���:�، -O:� 0 وا%�2ت ��8ع ا�

��دة /� ا^%�ر 
	�71) ا,:�ق Iا� <2�, �%R,30و،���
�  إB�, C4 0>� وا����1� C* ,<�ب 4 0�8
 ���<C4 0 ��ادث ا���3 وا^�4اض ا�	<4R, C4 ، و�*�	1%Pن ا�	ا�7 �ل /�	ا��) �>
ا?%�2ر�� ا�1� %�ء 

 �>s ��$�,1963C�4b	ا%� "��2 ا��, Ce ��2ا *() ورق، 
� ��F e)Bآ�ت ا�4�1�
 ( K)ه9ا آ $�
 ،
���, i��
'$ود د"� 1S4(:� ه�ه� %	�� أر
�ب *	� ا� Kا�'$ ا^د") ��%�ر وا�21$ا� ��
���rء إ%�2ر q

�3
��`� *C إ���ء آ� �$ . 
��1!ف ا�	��`>، أي ��q آ(:� ا�	� �5
�$ا/�  C4 C�
� -	� C4 ا��2%�از
C2)� وا�:"�1����!د�x وا
 ��ا"<� ا���دة إ�) . أد") ��%�، 4$�4C ا�	��ل 
2($ان أe4$8 *() ذ�+ 4

�ت ,�2�K. �2د�� ا���ون ا���
�ة*:�q5 *() درا�� آ�   .وذ�+ �4 �$ا/� *�K وز�� ا��31� و

 ��
�� أر	� K"ا �B'
4�M	� أر
�ب ا��	�، *C ��ب ا�'$ ا^د") ��%�  WX، ر�ا�4�3 C�� �/ا$�و
C ��آC* �1 �1�4ى ا^���ر ه��كTا� �/ a�M" �24ر ��3اء �8ة ا��. أ���ف P K"ى ا��� آ	� l �	

   .ا�	bه(� 
��'$ ا^د") ��%�

<2�� P ن ا���"�نP ،("آ� �$ أد C4 ا����*�ت �1) . ا��ا�8 أن ا^%�ر 4'�رة C4 $�$���
�T, P ا^%�ر 
   /�$. "JT ا�'$ ا^د") ا���"�"�

ا���1 أر
�ب ا��	� ا�	��1ى ا�	<�ل �(����2 ��3(�ا ا��32 
R%�ر 
bس ,�5د ,�Iل إ�) �1�4ى ا��	� 
2� ا�	��ل أ%�ر *	�ل �Fآ�ت ا�'�ا�� وآ�1ب ا�	'�4C، وS1�4$�4ت ا���دات . �	�B"�ا� ()* �>�4

K)4�5
 �)5F!ت وا����ع ا���$Tل ا��	* ،�E�Sا� �ه9ا *!وة *() �sه�ة ���8 ��*�ت ا��	� . ا��2
5��/� آ	�2Tات ا��	+
��*�ت ,��3 ا����ء E �/ �31ة�   ).�B�,8 �<�  ��*� و��13,12 ا���4(� ( ا�	

�$ C4 ا�	�k3ت$���
� ا^%�ر F<�را *$�$ة، ,�53 ��22 ����ا
�ت �R, ه�ة�s �7�  .و-	� أ
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 0>T� C�(� *��د، *C ا���7ل C4 ا%� إ���ء ا�	I ا�	�7 
�	�ل ا�Iرا*� ا�9` ،�
���,e:)S ا�'�آ� ا�
��*� وا�S$�4ت، �4 أن ��مTل ا��	ا%� * C4 �8ا �%�
وه�ه� .  *	(<0 أF> و أ`�لا���"�ن ا��2%�ازي 

اVن ,(+ ا�'�آ� 
�%K ��� أر
�ب ا��	� إ�) ا?%<�ز ا��1م *() إ%�2ر�� �$ أد") ��%�، /<� ��1ا*� 
�" �14(�2ت�� ا�	��و�� ا��`�/��, C* ل وا���4!ت؟" ا�$/�ع�	ا�� ;��T4 C* أم �14(�2ت ا�$/�ع  

  

  ضرب القدرة الشرائية
   ه� ���1$ون �O:S ��� ا�$ره0؟

 �2��
 K1	8 C* ��:,�4 0�21ان ا�$ره���$وق ا���$ ا�$و�� Eو �	ا���� +�و�$*�ان %. 415�9 ز�4ن وا�2
K7:� (إ� . ���
���2 2001وآ�ن ��� �:O /� ا
 5%.   

i����Mم ا�'/ �T� �B4ل ا�
�� ا�	���، ا1F$ ) اP,:�ق �14$د ا^��ف(و4�9 إ"<�ء ا��	� ��� ��
$ا �/
��ق *() ا�	T$رS�7*1<0ا�
 ��/���C، /�ا��ا �����2ن 
O:S ا�$ره0 ��/� ,.   

�
: و��Bي ��Bل 
J)1S4 C أ��8م ا��2%�از�� و�5:4�<� ��ل %$وى �:O ا�$ره0، /�KBX�1 �714ر
�$ ا��(q /�! *() ا��TدراتI�/� أ���ر ا��اردات، 4	� )`��	� �0 �O:S ا�	��/��ن *	(0>1( �� C5� ،

�k3ت ا�	��1ردة 	��
 �7�I>B1وا� �آ	� �bدي �:O ا��	(� إ�) ز��دة أ*�2ء ا�$��ن . �(	�اد ا^و�
�   .ا��Sر%

 $�
� ��%�اء، و*	�م ا��5د�C، /��711ر 
�ر,:�ع ا^���ر ا�	O:� C* q,�1 ا�$ره0، Xا�4 ا��$رة ا��3ا

8R$ام أE'�ب و$8 
$ا ا"��5س ار,:�ع ��� ا�	'�و�8ت �	C4 �>�'� �4 .$1 %�اء ز��دة أ���ر ا�	'�و�8ت 

  ./� أ���رa% 8ا���� ا���8� *() ز��دة 

 �M')ا� Pا �M1�� P 4'��م ،z2�	ز ا��lا���5 و �E�� ،�آ	� أن إ���ء C4 (�2, �4 د*0 �(	�اد ا^���
�2�����. ا�	�  .وC4 ا�	�,�q أن �bدي إ���ء د*�l 0ز ا�	�z2 إ�) �74*:� ��� ا��

  

   استئصال النقابة العمالية
4��خ  �/ �)� ا��7ر�� �$ ا��3*�	1%Pإ%�اءات ا�'�ب ا <��` $$ ه9ا، ,�1	� ��� ا��	� /� ,�2�T1ا�

C
�ن 1�4<$/�ن 
����د وا����
�ت وآ�/� أ�5Fل ا�	�7���. و*	�م ا��5د������/ . C4 ،�
���
�ت ا��	� ا�
�
��M ا��	�ل /� /�وع إ"�1ج *$�$ة 
��ن Bا� C4 �
�� ،K��ق *(Sا� </	� . ����ع ا��SصF$ة ,7

$ إ�54"�ت ,'	W ا��	�ل ^ي ��4) إ�) ,'�C أو��*<0 �4 دام �
ا�1:'�ل �534 ا�e8�� ����2 إ�) �$ 
�   .ا�':�ظ *() /��E ا��	� ه� ا��l�3 ا^ول وا^�

�$، "'� ا�T18Pر *() ��Pت �y ا�$/�ع ا^��

� ,KB1، إ�) �$ ���: ه9ا �4 ���B ا��P�7ت ا�
و,��1ض ... 
�%K ا?l!ق أو �:O ��*�ت ا��	�، ا�	����2 
R%�ر ��R14ة F<�را *$�$ة ا*�4�T1ت 

C)���
� ��'> /�ري 
��د ا�	���0 ا�M�
� و,�$�0 أ�	�ء b�4و�<� إ�) . ا%�� ا�1���W ا��R, <� ��% �	4
0>�4 �)S1)� 0ده��Eا C4 �*�" ��)وا�� �	ب ا���
  .أر


�q2 إ� C
�����ت ا���E	�، و,0 %�ى `�د آ�/� ا�$)

�r$ى  �/�M���
4$ ا�	5(:�  +�ا
</ 0� �Fآ� ,
 ;���,18$F�
 �/ �
�3آ� 
�و/ �
��"  .��
�3آ� ز���اب �(��� ا�'�7ي 
�آ�د �
���   .و`�د ا�	q15 ا�
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 �T:0 ا�Xا�% �E�1ا, e	E �/ا��(��ت 288و b`�1ا

���1$ام آ���ي ا?��اب  ،�X��Bا���"�ن ا� C4 
وإن آ�"e ا�	bا�4ة �$ " . *�8(� ���� ا��	�"  ا�	�ا%<� �1'��� 4'��� ا���2W وا�$رك ��ل وا/��1ل

� وا�$و��، /�ن *�3ات ا�'�Pت ا^��ى �
:�7 �	(� ا�C4�71 ا��` e'71/8$ ا ��	�*	�ل 4��%0 ا

�ت، و��J إ8$ام ��4ر�1<����
�و�8ا`� ا� W*��, ��:
  .,�Bي /� ا�S:�ء 


��:�T ه9ا وP ,�15ث  �
���0 ا�M�
�4R ا��Tg1ل ا�1 �
� ا��(�����X�288ا���دات ا�Bا���"�ن ا� C4  .
��، /! إ*!م وP �24درات 	�0 �	(� ا�C4�71 �4 �1�4(� اM�, C* �>/�5�1��
8�دة آ$ش ا�	��ل  e4$8و

��� /� ا�B<�د ا��Bر�   .وP �34رآ� ��


�<� ا�	:�7ح، /��g2�1� �E ا���ى ا��	��� ��� E:'� آ�ن �b4 0Bا�4ة أر
�ب ا��	� وا��(��، و�`
 �T:288ا��X�>" �:T
  . q15	ا� <)���� ور/�K8، ان �� ����
�$ ا?/�اج *C ا�	 (1� ،C54و8$ أ

 ،�	���
 �B, 0	��ت �(31<M�
�، و,���
:�وع ا� C4�)M	ا� C
���)� ��0 %��� و`M�1
9ي ا�'	(� :�ا�1

�^�� �8/(� ا�C4�71 . أ�Eل ,���$ ا�5:�ح ا��	���و�:I ا��Iا0X و/>  ،�	M�وه9ا �4 د�e ا�	�2درة ا�	

  . �4رس 
�رزازات، ا"4 K	C5 و��0M*^ �4 /�ص ا���Bح6و�4�ة 

�$ة، ��م288و��1	� /�� ا�:F P . �T�ء C4 ذ�+$Bا� �	23، /�$ أآ$ت 4'5 ���4 2005 C)���، إدا"� ا�	
 C
���C و*�4(�(ا�)4�* (C1"�	9 و(
�3آ� Pآ(:�  ). دره�l 0اF1000�4<�ان ���2 �8�4/� ا�1

�
�$ر �4 ��$م أ*$اؤ"� *() ���ات إ��/ ،�
���/���1$ادا . و
�$ر ,<�و"�� /� ا�T1$ي �(<�Bم *() ا�'��� ا�
،�q ا��أي ا���م �$ ا?��ا
�ت ا��	���R1� �0 �	(� إ*!4M��� �34وع �8"�ن ا?��اب، %�ى ,�	1� 

<� ا��BاX$ ا��2%�از�� آـ/ e"و��,"�
ا�e/$>1 ا�'	(� . وا?*!م ا��	�� ا��T2ي" ا^�$اث ا�	��

�7ء ��� ��S
 ���)4 ،0(� ا��1(�F ت�
وآ�ن ا^�4 ���4ع �bال F:�ي 
	W)B . ا�	���� إ��ا

9
�ء ا�4!1P ��	% C4 ة�*$
 �%�B1وو8:� ا� C�  .ا�	��31ر

���	� ,�O و*() ":W ا�	��ال، ,
 ،�'Tع ا����
C4 C ا?��ا
�ت ا�	�51رة �� ا�I:)1ة ا�1�ء �4ا`
� �$�4ت ا�T'� و%�د,<�"�B4 �%ا C4 C�  .ا���ف *C ا��B1%�ت أ��ف ا�	�ا`

  

   إىل أين يقودون املنظمات العمالية ؟

��1<$اف �4 /� ه9ا ا���ق ا���م، ا�	��2ع 
�1F$اد ��y أر
�ب ا��	� ودو��F ()* 0>1وط *	� ا^%�اء ،

�1C `�ح �bال� ،0>,�	M�1
 x�2��
�:C4 (�2, : �5 �54�2<0، و J
�؟ آ����4 ��� *	� ا�	�M	�ت ا�
�؟�� $�T, (إ� KB1	م ا��B>)� ي$T1أ�4 ا� �/ ��  . �8د,

�"$>F �	4 0M*إ�) آ�ارث ا ��
�E(�، وأ"<� ,��8 !
 e,�
 �
�����م أن ا���دة ا� $�
 �4���$ ��� ا"�. �R1آ$ 
��م  ��3)� �5�:$را�� ا�$�	��ا`)� ��، �4آIا 
���4�5 *() ���ب ا�	(+ ا��Sص 2005 �4�� W)B427 و`

��� ا��32	�1)� ��
	� �	� ا�	�2درة ا��`.  

� ا�	�1	�ة /� ا�1�Iاف �4ارد ا�2($ 
S$�4 ا�$��ن *�	1%Pوا ��
(�K1 ا�����ت ا�T18Pد �	� �ودن أي ,'(

��J3�1 /� ا��:��ت ا��	�4� ذات ا���
� اP%1	�*�، و/1; آ� ا��Sر%�، وا"< ��ك ا�B	�ه� ا�2�3

�0M أ�8ا���F Kا�5� ا�	$�; �(	�2درة ا�	(5� �1) آ�د � �
���وا*�21 . ا^
�اب �(�أ�	�ل، راح ا�q,�5 ا���م �(
 ��%� ا�	��ب إ�) ر%� �2�4ة *C"، وأ"<� "4��B	� �T, �4ر ا��5":$را�� ا�$�	��ا`� �(��3"ا�	�2درة 

���� ,��2 ا�4P و,�$ ا���� X�8!". و`$
� :" و�$ ا^�4ي آ� 
�ب "'� أي l �)4�* ��2آ� ���ر �� P
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 ،�)4�F �7>��$ة �2!د"� ,bه(<� �$% �S��5ن ا"�!�8 ,�ر� �>��B" نP ،�2درة	ح ا��B"P �	ه��	ا�
  . "وا"�51�<� �Iج ا�2($ /� *��0 ا�	B<�ل


�B"rح هa9 ا�	�2درة ا�1� ,�71� ,��8$ا 
C ا�$و�� وا�	1B	� C4  :" وا��ف y2,�4 ب��	ا� �T4
C	�ت وb4���ت و��4و�C و/�*(M�,".   

��4��ة أ*�7ء ا�	W)B ا��`�� �K، ا"$/� ا^�4ي ���	� ا^�4 
�bال ��5 -�� /
1�� : " و��g�4 ��4 ه
2	)� �أن ا��5":$را�� " وا��2 أ*�7ء ا�	W)B ا��`�� ". �درة؟آ���2 *�4(� �(	��ه	� /� ا��1%	� ا��	(

 ��8$1> ا�18ا��,<�، و�!�� /� اP,'�دات ا�	'(� ���� ا^��2�ت 
�TSص �34ر� ���1'$ث �(� و`
�>�'4 �/ ��� ا�		5	�
�?%�اءات ." ا�1 ��9ي أ*�7ء ا�	W)B ا��`:��2S ا�	q15 ا�1� �و/� ��4(� -�"

�� �B"Pح ا�	�2درةوا���Sات ا��2�1.   

K�T ���ض ا�q,�5 ا���م و�T4د�8 *(S), ���$ة ا�	b,	� ا��`�� *$د ( و%�ء 
�ن ا�	W)B ا��`�% �M"ا
68 - 4 �"��   ).9 ص2005 

��م  �5�:$را�)� ��ه� ه9ا J8�4 آ� �54"�ت :  ,��ح *��b� �7ال2005 �4�� 27ان "iX�1 ا�	W)B ا��`
�
�؟ ه� ,�2رك *���E ا����9ي وا�	W)B ا��`�� ه9ا ا�	�') اI>"Pا4�؟ ا�:��ر ا�9Bري /� ا�	q15 ا�1

��؟$��   ه� ���e آ� ا^�Eات ا�

�
���(� *��د، وآ�"e و
�P *() ا�` ،�3:��

�ءت  ��<� J8�4 ا�	W)B ا��`)* I5,��. ان ا����� ا�1� 
�$�4 �8ل إن ا?�Fرات و8$ ا*�1ف ا^�4ي ذا,K . إ"<� ���� ا���1ون �4 أر
�ب ا��	� ودو�1<0* �>�!/r


�; :" �8ل ا�q,�5 ا���م /� ا�	W)B ا��`��. ا�1� ,�2�<� ا�5�:$را�� إ�) /�ق E (�), P$ى�T1آ�ن ا�
 ��� ��$ة، وآ�"e اPوراش ا��5":$را�$% �S�C ��4(� ,�رF$1� رة�F�13ك إ	1998ا� ،� إ�Fرة -�"

1), 0� ���$ة، إ�Fرة ". �yود*�"� إ�) -�رة ه�دC5� �X إ�Fرا,$Bرة ا��F?ا �T4 ��و��5ن ا?�:�ق ا�	�
 �	� �4 �4 ;4�Bوب ا��B1ا� "��� ا��32	�1)� ��   ."�24درة و`

 �4$S� �8ة ا,'�ده0، وأن ا�$و�� أداة �l K
� أن �W �(�	�ل �4 ��1	$ون *(���
�ء ا���7ل ا� Jأ� C4

 ��')4 �
����$ %�� ا��� C	/ ،�	ب ا���

���T4; أر���   .$و�� ا��2%�از�� إ"	� ���1 ا�

	�ت وb4���ت و��4وPا�$8��1 
C ا�$و�� وا�	" وذ�+ �4 �:�� آ� داع إ�) M�, C4 �	1B تC   . "و/�*(

   مسؤولية الثوريني
 �TSTSا� �>�4 ،���(� /� ,'�Pت ا�T18د	14 �
���-	� *�ا�4 ���4*� أدت إ�) إ���ف ا�'�آ� ا�

�� ، وإl!ق 4��%0 %�ادة ا�9ي /+ إ�$ى و,:5+ ا�	b���ت ا��		�4�، وا*�دة ا�<5(� آ1(+ ا��Bر�� /� ا�
�وإ�$ى ا"y3 8!ع ا�5:�ح، وا��31اء ا�<�F�3 ، وزوال C4 0�8 )  *�7000�4(أه0 ا��1آIات ا��	��

�C* i1 اP":�1حi وآ� �4 �����*� Pغ �	� ا�Tا,:��8ت ا��21دل ا�'�(ا�.(  
  

�، /�ه	<� �y ا���1ون �4 أر
�ب ا��	� ودو�1<0أ�4 ا���ا�4 ا�9ا, )�*�	1%P�8��3ت ، )ا��3اآ� ا"Pوا ،
�$ /�5ي$B, ب�l q2�
 ��
:�� ا���21ط ا�:�X>، و,�01 ا��ؤ،��$ ا���08 ا�	�$B, و*$م.   

��3 $8 ���e هa9 ا�	�M	�، وا�e4I1 �(	� ا1%	�*� داX	�، ���ء �4)� �
8�دة اP,'�د ا�	�� e"إن آ� 
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 �
���C 8$ ا�1�:$وا ا�$/�� ا�1� أ*��ه� �('�آ� ا��1��ء و"<r/ ،qن اP,'�دlزات و/�ص ا�ا�1:�دت C4 ا14
��ت��ت إ�) 4�JT1 ا���19 "<��� ا���2�آ�"e ,(+ ا�$/�� b4`�ة 
�^/> ا����� �!,'�د ا�1FPاآ�، . 4

��ت /� ا���Mم ،أداة �(y�7 ا�'9ر *() ا�""K��7 ا�$�	��ا`�"وا��1	<� ��$ا �ـ�', �T', $T�
 C'�آ	
���   .ا��


�T$ آ2'<�،  ��)��
� اP,'�دي *() إ`!ق "P�7ت �4 ا�1'05 /<�، أو ��4��ة "P�7ت 4����8م ا��	� ا�
��7� RF C4"<� ا��8� 
���	�ل إ�) در%� و*� " �4���وآ�ن ��:K ه$ف ,�40 أو��ع ا��	�ل و,:�دي أي د

�1�Pم ا�M" W�د,<$د أ�>��Pل وا!.   

 P9ه� و:�� P ��� 0�8ل، و�	�)� ��9 ا�����ت ا�	��د:�ا"��0 اP,'�د��ن اVن إ�) %��ح �34رك /� ,
0>��7���$م �(�5د�C أي 4��Mر 2�1�4(� � Pو ،�>,I>%ة *() أ�����
 �
�����3 ا� K�5� ،��:��
���ر�<�  .

4 �%�'
 ��3)� ��$ ��<� ا����7�، و إE!ح ��� *	(<��9ا /�ن ا��5":$را�� ا�$�	��ا`$B, (إ� ���.   

� ا�1� ��
� k, $8آ� 
'05 ا��1$م /� ا��	�، و
�%K ��ص 
:�� e�� �4 إ�K ا�'�آ� ا�����إن `�08 ا��5ادر ا�
�>�
�و�8ا`�، وB, P$ �2�8 ��� �8در *() . ,'$ر 4 �>
8��ات 05'14  �/ qT1/ �gF��أ�4 �8ى ا���7ل ا�

$
 0�$�, ��� ا���ى . 	B1� �8!�"�5ن ا� ��$
 i4�"�
�9ا /�ن 4���(� �y ا���7ل ا���2� �2���4ن 
��18اح 
�
������ري دا�� ا�'�آ� ا� q�8 �/ �)���  .ا�	

 ��0 ا�151+ إزاء ا�2�و�8ا`�، وا��1$م 
�ؤ
�، و,������1$*� ا^�4 آJ3 ���ب ا��	� /� ا�B<�ز ا�
�
����$ ا��	� ا�$B1� �)4�F�   . *() أ�W آ:��� ود�	��ا`

 ��
�ت ا��	��� C4 ا�����ت ا��Bري ,�2�<�، وا�18اح ا�$2���(� �	�J8 ا�T� ���
إ"�� �2���4ن 
C   .و�2���4ن 
��S1!ص دروس "���Bت وا�:��8ت ا���$�C ا�	��

��1�� روح ا�5:�ح و$4� �	���
4�M	�ت ا��	�ل  C4 ��2ا���1ون ا�� $���, O:" �� %��ر ا��k1� ا��	��� وا2%

� ا^��ى���   ."'� ا�	�M	�ت ا�

 0M�, C* وا�$/�ع ،���
� *C أر
�ب ا��	� ودو�1<0 و*C ا^�Iاب ا�����وا2%�� ا�$/�ع *C ا��1!ل ا�

�ت���   .ا��1$د ا����� دا�� ا�

�B�?، وا ���7�
� ا��	��� C4 4'�1اه� ا����م *C آ� �4 ,$*� إ�K وا2%�� ا�T1$ي ������ ا�1� ,:�غ ا�
� ، 4<�م ا�1�<�ض �8ى `1�2�� وا�T1$ي �C* C 4<�4<0 ا�'�)�����E K1ف ا�	�l ,�5ن �	دة 4�ا��

5�:$را�� ا�$�	��ا`� �(��3، . �!*1$اءات ا�Iا�:�)� �و
<9ا ا�T$د "�/iX�1" O ا�	W)B ا��`�� ا^�

� 34$ودة إ�) �8`�ة ا�$و�� ا��* ��1
��" ��B, �>"^��   .�2%�از


�، و�W ا��1اف إ���
�M"Rر ا���*$ة ا� �8$E C�
'�%� إ�) *	� 4$ا"� ���� ا���ر �ن ا����� ا��	��
�$ة، أ�R1,) ه9ا ��ى 
���	� ا��4� C� C4 . ا���$ ا�5!4�$Bى ا�����
 ����
�، وا������E I:�ف ا�I�, �%

0 ا��P�7ت وا�C4�71، و,M��51�C وا�	��*$ة *() ,��
�I أوا�E ا���1ون 
J)1S4 C �54"�ت ا�'�آ� I�
���  . ا�B	�ه
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        حرب ارباب العمل وحكومتهم على االجراء وحالة النقاباتحرب ارباب العمل وحكومتهم على االجراء وحالة النقاباتحرب ارباب العمل وحكومتهم على االجراء وحالة النقاباتحرب ارباب العمل وحكومتهم على االجراء وحالة النقابات
   إبطال مفعول قانون الشغل

���ت �

� C4 إ"<�ك، 
���	� ا��2%�ازي C4 %<� و���4�M	�ت ا��	�ل ا� K� e���, �4 �s �/
��0 ر%�ل اا�2�و�8ا`�ت 4��1�4��ت �	�ل وا^C %<� ا��ى،  �)
*	�ل 
���1!ل 4:�ط �($ ا���4(� 

��ء . �4*�2��P2; اT,�8"�ن ا���3 و �ا�'��ق ا��اردة / C4 ("دPا�'$ ا K
 <2��اذ ,1���8 ا�	�k3ت ا�1� 
�$ ه� ,S(� ار
�ب ا��	� C4 ا��	�ل ا�. ا���در$B�8"�ن ا���3 ا� C� 9���ر�C، وذ�+ 
�T$ /����*$ة 4

�$ C4 �4و"�، *!وة *() ا�5Fل ا��	� K2F ا�	�B"� ا�1� ,��ه� أ اP�1:�دة 4	�$Bا���"�ن ا� K'1� ;2E
CB��Sا� ����
 �
  .*��د /�ط ا��1!ل ا��23ب 
$*�ى 4'�ر

2> إو$8 ��*$ �, ()* �
$ *() ا�1:'�ل ه9ا ا����، ,�	$ ا�$و�� ا��2%�از�� ا/�اغ %<�ز ا���8�
 $� (�
* ،a4'�1ا C4 ��3ت �8"�ن ا���!Tا� $�E ()* �	وا���08 ا��32ي، آ ،�$ ا�	�ارد ا�	���E ()

�  .ا���"�"


K /� . و
(�e ا��5ر-� �1�4ى ا"��5�<� 
�53 4<�ل /� ار�8م وزارة ا��31� ذا,<� e4�8 ل ا�2'� ا�9ي$�اذ 
 �"��
��	�C4 y�/ �X ا�	��وPت ,�2> �8"�ن ا�15��3 *() ان 2006  . ��اPول �8درا و�4 ذ�+ آ�ن ا��ز

C " *() و���8 اد*�ء أن ا�	$و"� �', �/ ��54�e ا����2 ا���C4 �)4 ا�'�Tل *() q��54 ه�1, ،�4	
�
���
	�s ]." W)Bوف ا��	� وا�T'� وا��!�4 دا�� ا�	��و��، و�	�ن �> 4	�ر�� ا^"��3 ا� K)�$,

�*�	1%Pا�'�4�5 ا ���  ].ا�	��31ر�C ��ل �

�� ا��$4 C4 1:�د��� /�C4 y ا�	�k3ت ا�	3	��� 
��2'� وا % ��3�10 
�زارة ا��31� أن آ	� /�1�	�
�� ا�	��و�� B� ط�F)50 أ�   .ه� ا�1� e�2` ا���"�ن) %

 C	/ ،�)م ا�$ا��M�)� �2����
.  /��M" �>� yم دا�(�150)  ا%�اء10(  ا�J ��4و�� ا�	��1/� �(�3ط 16ا�4 
���F <2ط و�� آ:��� P ���� �)'$ اPد"( �!%�ر 50 ,��دل و��W:" q ا�	$��� ا����	%Pا �	 �4ة ا��

 e8b	ا� �	�2 ��3آ�ت ا������
  ). C4 �8"�ن ا�482��3ا�	�دة (

 �
��ء ه9ا ا���� Pن ا��زارة ا*(�e ا"<� �9S1, C ا%�اءات *��� ،�و�4 �0 ,1$�� �8ة ا��	�ل ا�5:��
K	�, �4 $	1�1� �
�� ا�Fاف C4 ا`�ه� وC4 " ��ر
� ,�3رآ�4" �:�ض ,�2> �8"�ن ا���3، B� �2*

�� ,�5ن 4<	1<� B� ،ت�
����2��T4 ا�	��وPت ا�1� �l ��4�%"ف ا��B1رة وآ�":$را�� ار
�ب ا��	� وا�
�$ اP"7	�م ا�) 71�4�ت �8"�ن ا���3�,".   

�� �<C4 0 ا��زارة *B3,، و�	ب ا���

��4P ا��ا�8 ا�9ي /��K ار P�28 Pه9ا ا W� C* ����1ا� ()
71�4�ت ا���"�ن ا�1� 7,	C �(���4 �$ا اد") C4 ا�'��ق، و
����1� ا���Pء ا�:�(� �B<�ز ,:1x ا���3، 

   .و���"�ن ا���3
   ىل تفكيك قانون الشغلإسعي حثيث 


<� ار
�ب ا��	� ه4�B<0 *() ا����2 ا���4(� �Eا��� ا�1� �X2<�ت ا��B�8"�ن ا���3 ا�$ى ا� ��	�.   
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��3���ت ا���3 و/> �14(�2ت �:O ,5(:� ا�$ ا���4(� /��, �
:�ض ,� a���� ح ا�9ي�B) �"و�	ا�
�F�3>وا�( ;��$ C4 ا�	�و"� /� ا��31� وا���1I4 اعI1"P y�7ا� C4 $�I4 (0 ا�>�� C4 $'� 0� ،
� . واP%�ر"�� �/ <ر
�ب  ، ,���e ا�Eات ا2004/:�ر اP*!ن *C د��ل 4$و"� ا���3 �I ا�2�1

71�4�ت �8"�ن ا���3 �(2�1>، و��%� ا��ى ا�)  C4 $�� ا��$)
، وروا��ا "ا�1'�C"ا��	� �4(�� *$م �8
�����2ن 
	�ا1�%<�.  

��م  C�
	W)B ا�	��31ر K
�ز 18وه9ا �4 ��) ا��ز�� اPول، /� ������
��1ر د��ن 2006  K2B� (ا� ،
!X�8 " :���
� ا�1� 
�$ د��ل ا�	$و"� �I ا�2�1>، و%����� وا�51*�	1%Pوا ���M �(��1رات ا�T18Pد

 C
 �	Bت ��ل ا�!���ده�، ,<0 أ���� ,Rو
 O�
 <�� ا?"%�1�s ،<�ت إP�5Fت ��ل ,�2B�3<$ه� "�
e8b	ا� �
�O ا���1��7ت و�%�ل ا����1� وا���C، و`q ا���3، و"�3ط ��4وPت ا��31 . q"%�ا �وه

W:" q روح ا�'�ار وا��1ا/>، ���E�1 إ�) �(�ل X!4	� �B,ي ا�	�3ورات 
R3"<�، و�)�1
 ،��C أ"��� ا�
�>�.".  

 �7�� �8"�ن ا���3 �(2�1> ����4 ا�	�دة أو)
2q 306ر
�ب ا��	� 
	�$�4 اد*�X<0 *$م �8�
 0>4I), �1ا� 
 C* ��� P �	� �)�3	ت ا�Pو��	��
 0Xدا ��F50 . >�3% ع��T/ ،0'� ا��	�ل P و
:�(<0 ه9ا ا"	� �����ن 8

 96ا�	�دة (آ	� ���21ون أن ا%�2ر�� ا�1:�وض ا�B	�*� �4ة /� ا���� . ر
�ح*() ا^,��21 
�%K ا�'�ص 
�C /� ذ�+ *() ) C4 �8"�ن ا���3$�1�4 ،0Xاع داI" خ��98,:�8�ت 4�M	� ا��	� ا�$و�� إ�b1دي ا�) 4 

� ا�1:�وض ا�'� واPرادي154وB3,و �>�, ()* ��  . P *() ا%�2ر�K1 ا�1� ,

x>ا� �	�5ل ا��F0 ا
�$- ا��	� 
$وام %XI� : و��1(��ن ا�) ا�	�و"� ا�	�(�� *�2 ,�	 C* �	-  ا�� �	ا�� 
�2ت ��
 - <X��2��
��3 ) ,�8e ��( ا��	� "Pا �	% �/ e8b	ا� �	$ة وا��	4'$دة ا� �	0 *��د ا��و,�	

� ،ا�z( ا�	T$رة Xا��9ا �*��Tا� i���$ة ) ا����� ا�$Bا� �%����، ��15و"+، ا,P�Tتا( وا����*�ت ا�51
e"�1"ا(.  

آ	� ��Tون و�('�ن *() و%�ب �:O آ(:� `�د ا��	�ل �21�4�C ا���"�ن ا�	��
� C4 اPآ�� ��Sء /� 
<�" ا����0 /� ه9ا ا�	7	�ر، و��ون�/��� ا�	��وPت اذا �0 ,��� /� و�� ��4واة 4 �4�/��". ا�1'��� ,

'�$ ا�4ر ا�	��با"K ا�	���	
�، ا�	��+ ا�:�(� ����24Pت ا���b4 K/:� ا�	9آ�ة . ) ذا,K ا�9ي ,$/� ا�
2�+ ا����	� ��ل ا�	��ب ا��Tدرة /� �4رس )� ���3���ت 2006ا�T18Pد, q)T, K"�	�� �4 ()* I ,�آ

�	� ا�T18Pدي)� ��Xا���ا�4 ا��� C4 K1:T
ل q��54 C4 /� و��T$ون 
��q)T1 �4 ,(�2 �(�	�. ا���3 
�>�1
�Tن /��E اP"��7ض *(�/	9آ�ة ا�2�+ ا����	� ,��21 ا�5(:� ا�1� �1'	(<� رب . �8"�ن ا���3، و

���� و/� ا����0 	��
�4��5 2.3.[ ا��	� ���1�; ا��	�ل 
��	��ب C4 اPآ�� ار,:�*� �
�ه� M" y��14 �4ة 
� و�
2($ان 4�M	� ا�91ا�!, KC �4ات y��14 �4 ه� *(�� ا�T18Pد	�و,J35 ا�	��ر"� ]. ��ون وا�1

 �
�'K ا�) �1�4ى ا����4 اPور��, J��5, O:S
 �

�����4 ا�	�� �5��ة ��� ا��ا�	�ل ا�) ا�1�Pا
��1��7ت ا�����2
 �  .ا�	'	� "�2

��(0 ا�'$ ا^ Pا�د") ��و $� C* رخ�Tا� aIB* 0lر، ر�% �
�, C4 ،�%!� ����Pبأ'�%�ت ا�
 ر

��� اPرأ��C ا��	�، و�(:<0 ا�2�+ ا����	�، 21�4 K"��/��2� *() ا�1)� �-b�ذ ,3� ا�	9آ�ة إ. ,:�ع 


�"�M1م ن ا�'$ ا^أ�) إا�	9آ�رة  �:,���a �$ى 41988�9 د") �!%� 
��	��ب M" م�q)l أ �:�ق ا�
K، و,2(� "�K12 ا�) ا���,i ا�$ا�(� اP%	��� ا�:�دي �/��/�1اه0 ����ن ا�) ).  /� ,�آ�1 و ه� ( 41.5


	�3وع ,:5 K5  .%�ر �1:�وت ��q ا�	��`>د") ��أ�$اث �$ إ
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��T$م 
	� ,�2أ��l�, C5 ا�� ،�>14�
 0>,��ا /� ,'�q��54 0 ا��	�ل و,<3x و��<0، و��) �	�ل آ

� ا��B:1ي �(��� ا?أ�('�آ� ا��	��� C4 �8ة رد، و ����
C4 C أ%1	�*�، أي ��ف ا������ ��	�

   :وه9ا �4 *�2ت *�K 94آ�ة ا�2�+ ا����	� *() ا��'� ا���1�. ا�	B<�ل

"  CJ وا���1�; اآ�� �4و"� اآ�2 ره�"s�1)� ����/ ����4 $���5J ا�$ ا���4(� و,'$, O:� C4 �53 آ��
()* �
��� ا�'��� y ا�	��1ى EP!ح ,�3�� ا�C5� ،��3 8$رة ا�'�4�5 ا�	'$ودة *() ا�1:�وض /� 4'

�	C5 ا��	� �2(�غ ذ�+؟ J  "ا����� ,��B ا��bال ه� آ

�	� ه� ,1'�E�/ C اP%<�ز ا�5(� *() �8"�ن 
> آ��4 اه$ا/<�، و�', C* ة$�
 ���4 زا�e ا��2%�از
 e,�
e، و�
ُ K)%ا C4 ا�$ور ا�9ي C* ة$�
 0>,�	M�4 ��<� ا��	�ل *() ,�	1Xا �دات ا�1�ا��M, ،��3 ا��

21�, ���5 ا1%	�*�" � ا�	�M	�ت ا��	���F "��  .�($و�� ا��2%�از

�� �(�Tاع 
C `��2 ار
�ب ا��	� و`��2X�8"�ن ا���3 ا�$ ا��ه�"�ت ا�� ��	�<� ا�) . ا��	�ل �� �:/
 �4 0�:O آ(:� ا�$ ا���4(� و,�و�7<� و/> ,�(�2ت "�3ط ا�	��وPت وار
��<�، ,��) ا��2%�از�� ا�) ,'�

��ت . ( ���"�ن q��54 C4 ا%�ل ��
��,�5س /� ا-!�
��	��ب ���د ا�) "P�7 ت ا� �
�B�Pا ��ا��31
��ء %<�ز ا�$و�� 

'�%� ا�) ا��(0 اP%1	�*� /� /�1ة  �و,��زPت 
$ا�� اP��1!ل �	� آ�"e ا�	(5

$�$Bري ا��	�1�Pد��1ر . ا �اب /��P– �1962> ا  �*�	1%Pن ا�	ا�7 �X�>s– 1'�ك ا��(0 ا�	

�ت  `q ا���3–�!%�ر���� ا�>s ،– �*�	Bت ا��8�:,Pل– ا�	ا�� q�4��د .(  

�qB ا�$/�ع *�K�	�أ��1!ل /� �s ا�� ا���3 
K1:T �8ا*$ ,�7 �$ودا ��ن �8"�نإ q�54 �>�:" �"K إ. �
�� �8ة ا��	� C4 /�ط ا?داة 
$ ا��	�ل وا�	��أ�	'� C��K�211 ذ�+ ��1!ل و,'��F Cوط 
�<�، و��4( 

�أ`��� ا��إ�) و*� ا�'�%� ا�) إ
���	�ل P�7" C4ت ,�53 4$ر�� ,�8) ��	�.   

  انتظار حتـُني الفرصة اللغاء حق االضراب
 9�� C4 2���4<0، وهر
�ب ا��	� 
��"�ن ا���3 ا�B$أن /�ز أ4�0�$ ا�	(2� �5)? y�7ن ا���/���T1$ار  

25(K ا���8"�ن ��ل �> ا?, $T�

أ�"�"� 
�$ ��اب،  �:�� ا��	� ا�	�T1*$ ن 
�ت /� �05 ا�		��ع *	(

��:�T 	���ا
�ت ا��? �	� P 0>,�4�T1*288ل وا �X��Bا���"�ن ا� C4  . 0>14�5� 0>� e
�B1�و8$ ا

 �
2001
��� �34وع �8"�ن /� اآ�1 �� /� ���ب "ا�	(+"وK1>% C4 "�دى . 2004 و-�ن /� /�2ا
�I ,"  ا�)2004 *�م "ا���ش"Iإ�	اب ���� �$ ���P0 �> اM�1
� E!ح 4$و"� ا���3 l K1�ر�	

?�
�� ا�1� I,ج ���اب ا�	�7د *C �) ا?إ��اب ا���3اX� ا�9ي �:7� �4 ا?�T18د ا��`�� /� دواا�	�
1�	�ر�Pا ." ������$ة 2005و/� $% ��E �4�5'ا� e	)� تإ�
����ة ا
�e ا�4P . �) ا��Pا a9ان ه �l

�در أي `� ا�15 Pع، و���	ى ا�(��ءات �4 ا�'�4�5 ��ل ا��':
 �4�<� ا���ا*$ ا��	�� ��	�ن اذ �0 ��2S ا

4�<� ا�) ا��g2�1 �$ ا�	�3وع ا��2%�ازي 
��� ا���Sرة.   

 $'� K
 e4�8 �4 ، وان آ��	ة ا�'����S8$ام *() ا�!� �وF P+ ان ا�'�4�5 إ"	� ,1'C ا�:��E ا�	�ا,
 O2�� W% نPدات ا��ا�
�، و%� �(�����!ت �8"�ن إ�ا*$ ا�$�, ���	, �>
� ا�1� %�ى :�) ا*1	�د ":W ا�5

   .ا��1ا/��ت ا�:�8� وا���21د ا���*$ة ا��	���: ا���3


�ت، /��0 4�<� �34رك 
��'�4�5، و��� ���� ا�	���ة /� ا���و �1�1	$ ا�'�4�5 *() ��4*$ة ا���ى ا��
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e��T1��4"$ �<� �$ر%� ا� � Pول �4ة /� ا��1ر�z، ا�4 %<�ز اP,'�د ا�	��
� �(��3 /�ن 2006 *() 4Iا"
�T���
 K)T, �1ات ا���''$a /� ��� ا�	��ف �4 �R,� *�2 ا��� K:8�4 . �>)�/ e)�/ �1ات ا���وه� ا��

4�9 �4(� ا��1 �
����B(�ن ��ل (��ت ا�	$�4 �('�آ� ا�
 �	* ��
	��8 �4اء ا��I*� اP"'�اأرا%� و- �/
����   ).ة- %��$ة ا�	

 �/ �
���و�$ى ا�$و�� ���� �34وع �8"�ن ���، ر
	� *K1�$ *() ��ء ا�	!��Mت ا�1� 8$14<� ا���دات ا�
 W)B	
�; s!م ���ءا,<� �4 ا�'K���1� ،�4�5 /� ا�('�M ا�1� ,�اه� �4ا,�، /:� ���ب %�� %

��م  C��ز 18ا�	�31ر��� 2006%Pا ���� �('�4�5 %�ء �4 �(� ��ل ا��*�	1:  

" 01� ،�1�$ إ�) ا�	�2دئ ا^���� ا�	��1رف *(<� دو�����l �34وع �8"�ن E ()* �4�5'ا� e)	*
 C'" �1���1ت ا��	0 ا��C4 C أ%� إ
$اء ا��أي و,�$�C وا�T18Pد*�	1%Pر ا�:��8ء ا�M"أ ()* K��*

��, ��� ,�ا/�E إ*$اد ��
� آ�/� ا^`�اف؛ وأ4(�� آ2� /� أن ��Sج ه9ا 
T$د ,�	> درا�1<� 
   ."ا�	�3وع إ�) �I ا��%�د /� أ�8ب اV%�ل

�ت ا�1� ا*1	$
��(�� ا��ا�'�:5��

($ان ,، -	� *Iم *() 4�� ا��اب *	�ل ا�	��ب  �/ ��<� ا��2%�از
�ب ان د*e ا�) و$8 �2> �	�M	� ار
�ب *	� ا�	��. ا��ى، و ا�1� �	�1<� /� ادب 4�M	� ا��	� ا�$و�

 K1	� �4و ��ت 4�M	� ا��	� ا�$و�E�, د�	ا*1"�
��2($ان ا�$�	��ا` <4��هi ا�2�1 ".   

 (�l P ي ا�9ي$��C ا�	�$�C �(	�ا-> ا�$و��، درس ��ل ا�	��Mر ا��	��� ا�و$8 �(�C ه9ا در�� �(4$�1
K�* .)* �>
�� اد�$ �> ا��Pاب، اذ �, �4 ��M	� ا��	� ا�$و�	/ ���$ة 4�<� ا�54ن 4$* �2� (

 ��54ن /�ض �$�4 د"�، �4ء �Fب ، "�� %�ي، �31:�ت،ا����8، و ا: ا��Pاب /� ��8*�ت ا���
�� ?أو أوو%�ب "�Tب �4 �2)l?ذ �8ار ا�S,�	1*د �8ار ا?��اب، ا�S,P �18اع ا���يPاب، د ا��

zا�.   

�ب أي ,��g2 *أl ار�	ا�1 �s �/ ،�4Pا �ور اول �34وع ��� �4 /$E C4 ات��� W	� $�
 ���	
 0>�� �/ C�
� C4 ا��1$اد �	����ة ا��2%�از����8"�ن �!��اب، ه� �4 *�2ت *�K ا��8م C4 ا���دات ا�

8�دة اP,'�د ا���م �(���3C ,��2 94آ�ة ا�) ا�'�4�5 ��ل . ��Iع �!ح ا��	�ل ��B�ه9ا اP��1$اد ه� ا�9ي 
S, Pاب و��Pاب�8"�ن ا��Pا C��, �`�S4 ل�� ��9هq ا
�$ q`� . C4 ا���*$ة ا��	�� C4 �	- �
 P

��/�$ �8ل ا��Iوزي �	� . ذ�+ 
��$*�ة ا�) �8"�ن "��
�ت *() �lار �8"�ن ,$%C اI�Pاب ا�9ي ا2E; ��ر
�3$ إن 	� �2X�" 0 ه9ا ا�'> ا�:" آ�نM�1
 q���, ��S$م T4('] ��ابا?[$را� (1� �
�B�� آ� 
�53 إ

�0M ه9ا ا�'>. K� C4 �> ا1%	�*��وأ
$ى ا��Iوزي ". و F$د *() ��ورة ا?��اع 
��rاج �8"�ن 

'> ا?��اب، را/�7 /� ا��e8 ذا,K ا?��ا
�ت ا�1� ,01 ا�$*�ة إ�<� C4 `�ف " �5 *�2� K1��4ر�

� b�4و��l ةI>%وزي أن ا�7. أIى ا^��1ذ ا����> 4	�ر�� ه9ا ا�'> ا�$��1ري )S1و� e'2Eورة أ�

�ت، *() �lار �8"�ن ا^�Iاب، �1'$�$ E K� C4:� و�> ا,�Sذ ا���ارات �����
4('� ?��اج �8"�ن ��ص 

   . "ا�'���� ا�1� ,<0 ا����2 ا���4(�

 C4 J�E C4 K� �� "C
���	<0 " ا�M�, K%�5 او
���) ا�) ان ,��*$a ا�$و�� �(1'05 
���ا
�ت ا��	�ل، و
��7<0، ���م 
$ورو" W   !Pإ ا��	��ر �

 �Eا�, ،�E�:1(+ ا�� �g>, ��/� ا"�M1ر ,'C ا�:��E ا�	���EP �2$ار �8"�ن ا��Pاب، 
� /� ا�'�
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�، و,(:> ا�1<0 �<0%�B1�Pو8:�,<0 ا e  .ا�$و�� ا��1	�ل ا���ة 18P'�م ا*�4�T1ت ا��	�ل، و,13

   قمع النضاالت العمالية

�����ع ا��Sص��1ا�E ا�:�1ر ا���م ا�9ي ���2 ا �	� P ،ة��Pات ا���P�7ت ا��	��� ا�	('�ظ /� ا��� .

0 ا��	� 
�����د 4'$دة ا�	$ة، 	�1
/:� �s ا�<�Bم ا���م Pر
�ب ا��	�، C4 ا%� ,<3x و�� اP%�اء، 
 e,�
1; ا�C4 �)S1 ا����4 /� أي �'�M، و,:�08 ا�����2، � �	

�ض  ()* �>�و�1) ا�	�4 ��8

%�B1�Pة *() ا�� ���ط ا�$/�عا�T1�4 ق: �ت!lPم �$ ا�T1*Pأوا ،�
���وC4 . ا�$/�ع *C ا�'> ا�
�� ا�$ار ا�2�7ء ��م Pأ�4م و �`�S)� ك�	`�E آ��F ل و*�4!ت�	ج *�B1ا���Pا J�Tذج ه9ا ا��	"

�ز 17��� 2006 $��3, q2� ق!l4! و*�4(�450 ، *() ا�*  .� e"ا$
��*� وا*�T1م *	�ل �Fآ� راT
 $���*�، �$ اlP!ق ا�	bدي ا�) ,�3Tا� �ا���2 ا�' C* ����	
 ،i���� ا�	!
W ا��BهIة وا�$T,و

250!4�* .  

�J /� �1�4ى ا��Pا
�ت *K1�5 ار�8م وزارة ا��31:` C�', �4 ت �!ل :ه9ا�
ار,:�ع "��2 ا?��ا
 ��� C4 ا^ول �
���2 2006ا��

��	��X ��4ر"� W:" �4 ا�:691   ��� C4 ت ا�:�1ة ذا,<� . �2005ة$>F �	آ

�ع 18559/�$ان � �
���2 ار,:�ع 9436 ��م *	� ��4
 ،���م *	� �!ل ":W ا�:�1ة C4 ا���� ا�	�� 

��	��T,97�X إ�)  .  


:�� ا��	�، وا�<Iا0X ا���,C* �B ا����I و"��  K�
� �E�8ا *C ,$راك ا�	4 +��>1���0 ا�M�و�B, �M$د ا�1
C4�71��3. ا�)� ���4�ت ا��5":$را�� ا�$�	��ا` K)* �Fb, �4 ه9ا . �
���اذا �0 �W��1 /� ا`�ر هa9 ا�

 ��� ��$ ا��`�Tص، 18 ��ى 2005*() ا��Sا����ع ا� �/ $�$% �
��" q154 10 ا�$ار �/ �>�4 

��	��ب% �70� ,�%$ ( ا�2�7ء �*��Tا� ��
�و��1ر C4.(  

2E C4 ��Iر ا��(��
 x�2ا�� ا��	M1��ة 4,�

��ة . �ات ا�5:�ح ا��	��� ه�� وه��ك، �134(�  eآ�', $�/
��م�$ �4�ة *	�ل و*�4! �	E����
 �، ��y *() ا-�ه� ا�	���� ���ج �T4:) ت ا�B	�*�ت ا�	'(

q ا���3ات C4 ا��	�لEا، وا$>F.  

J ���ات ا��	�  *�� ��	�ل �$ ا��8:�) ا��3`� و�F`� ا���ب وا���ات ا�	��*$ة(,$�� *%�B1�Pا 
�� ا�$ار ا�2�7ء ��م Pا�4م ��4 ا�� ،��-  27و*�4!ت ا�B	�*�ت ا�	'("��
� *$د 2006- �Eادى ا�) ا ،


�$ة %�اح �"��q ا�Eا �	  .C4 ا��	�ل وا���4!ت، "�� ا-��ن 4�<0 ا�) ا�	�31:)، �� اl	� *() ا^ول /

����ر �g أ`(W آ�آ�آ�e)�$, P �8ات ا��	� �1'�0 ��4و�4 *	�ل �Fآ� ,�2 *��
)0>/Eو C4  �20 ��� 
�ز ) 4$8� دون ,��0أ���
� �(��د4و,��ض . 2006ا�9�C ����ا ا��ا
�ت /� اوا�� ���.  q154 C4 ا�

��sـــ�ر��
 ��
�ت 
C ا��	�ل، "�� ا-��ن إ�) ا�	�31:) ا�'��Eم ا�B>ادى ا�   

  $� CB1'	وزارة ا��$ل ا� �4$S1�4 $� ��	8 ��$,�
���19��م .  94آ�ة وزار�� ,	W ا�'���ت ا� 

��5ر و��Pت اl	�ء CB1'	ا� C4 $�q ا��$ER/ ،�"��.   

4�<� �Fآ�  * ،�B�` ���$	
�$ة $* �
��" q,�54 $� �X�7ت ا����
�4%� ا��	� وا���د ا�B	�*� وا�	�1
�Iا� �*��T� ز�l�2�5 ا��، �Fآ� ��ا4X�
��*� ا^�!ك ا�5<�T� �زاآ���F ،iآ� آ�/�5ب ا�	��ب 
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�، �Fآ� *�د��,� آ�وب، �Fآ� �!`�F ،W5آ� ���4رود �����2 ا��BهIة ، X�
��*� ا^�!ك ا�5<�T�
�
�  . �Fآ� �

24,���> �8ات ا��	� ��م  * e3l 2006 $�
 xاآ�	
��C4 �4 ا�T1*Pم 15 ��	�ل ا�J��5 ا�	(5�  
0>4�T1*أدى ذ�+ إ• و,$�(<� ?%�2ره0 *() /+ ا ()* C)�" ءات�	l�
 C	T1�	ا� C4 ث "��ء!- �
�Eإ (�


C *(�. إ-�ه� إ�) ا�	�31:) J���$ي �
 C4!� ����1ة ا��Xا$��
  .و,0 ,'��� 4'��� ^ر
�� *	�ل 

0 �! *() ، ا�4م ا"�Mر ا�$رك ا�	(5�، *()*	�ل �Fآ� /�ل *B>, �	رب ا�� C4 ة�S�4 �
�T* vall 
�e3l C  ا�	– �$ي �(	�ن - ا�:!�	T1�2006 . �>�
�ت *$�$ة 4�Eا K�* eB1"2 ة�P �8ون .  ��

�
��" <� Pو �
���   .��F وP ا�I1ام 
��1:�ق �4 ا�

� ��	�ل ا��آ��� ا�	�e)�$,14  -9 -2006 �)�1 �8ات ا��	� ��م  *%�B1و8:� ا� <� �1�4	(� ا�<�اوات �1:�

�ط و�! ���
4�9 ��1 أ�4م)  *��4 
���آ���378(�(��� ا�'�7ي  e:8�, ر�%R
 �2���	)� ��P��4 ا�� 

�>Fة.أ�
��5ر �� C)4�* �
�Eإ C* J�  .ا�:� ا�<�Bم ا��

�� ا��
�ط Pوو ��� ا��
�ط ووزارة ا�$ا�(� ووزارة ا�	���$4 W)B4 C
$ ا,:�ق :�و,B$ر ا�FPرة ا�) *$م ,
� ا��آ���،)5��1�O ا��	�ل ا�	��در�C وا�9ي أa�8 ا��ز�� ا^ول ��ل ,	��� y�S4 إ*�دة ه
 ا����� 

  .، و�Eف أ%�ر 
�8� ا��	�ل إ�) �C إ*�دة ,�3� ا��آ��� /� إ`�ر ا�$1
� ا�	:�ض"`�*�"

� K1�5* �4 ��4ة اP*!م ا�	�3ه�l ل وا���4!ت�	���
 x�2ا� K%او C4 J"Pا WوF P+ ان ا14��ع . �
� و*��	)'4 �	���
 �
�ت ا��	��� *C ا�31<���0 �	!ت ا�C4�71 وا�$/�ع *C اا�M�, C*ت، �، و���'�


K ا�'�4�5 4�9 أوا���5ت �1) *	� �2>  e4I1إ (2003ن ا� �T:ا� �/ �M� C4 ا���"�ن 288*�دة ا�
 �T:وا���ء ا� ، �X��B5ا� ���از�� *() C4 ا���ا�4 ا�	)� ��B3$و�� ا�C4 1958، (...%�2 �4��م /�2ا

 y�
�
 �>)5�, �)Eأ�4ا�   .�7ل ا�$/�*��5Fل ا�

  مواصلة اهلجوم على املوظفني
 �:s��1ض ��8ع ا����2ا��، ���/� ا`�ر ا*�دة ه�T18!� �)4�F �)5د وا�$و��، �'5	<� ا�	��> ا�

0 ���ق ا��3(� و�54�2<0	Tا� ��7ب /, ���ات %�ه��1� �  .ا��	�4

 �
:� ا��	�أ,��21 "��s���
 ���ة ,12(� ر
�ب *	� ا����ع ا��Sص ":�<� �4�Pا a9ان ه ��4�، C4 زاو
*P ر أي�	�1�	�ر ا��ا�4Pال ا�1� �TTS1<� ا�$و�� �!�1�P �� ا�1'1���دت 
��'$ . �	�ل ا��Sصأ$اد ا�2/

�:� ا��	�4�C4 ا��31s���
C  و �', J81<0أ وC و,�8:s�	و��ع ا� .  


��1$ر�C5� i وه� `��2 4��Mر ا�'�4�5 ذ ،�E,�ا �ا,<� ا�1
r �:sه� ���"�ن ا����, ���Eار، ,	�
 $�$B�3وع ا�	ح ا��` C* e�%ان ,�ا $�
 ،�د/�� وا�$ة �3� ا�1��رة رد ) *<$ وزارة ا�Iروا��(ا��	�4

  .�8ي

 �>F �/ <I ا�2�1� �
<$ف ا��1�0 وا�8�1 C:s�	ا� y��1� $�$Bم ا��M�ه95ا C4 ا�	��M1 أن �$�� ا�
 �
�و���ض ه9ا  . 2006أآ�1���4 ��	� ()* I5,���$ ا�9ي $Bم ا����	ا^داء ا��4�5 (ا� ،��ا�	�دود



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

84 

�، وا��(�ك ا�	<��، /��2'� وا?
�51ر	M�ا���Mم ا�'��� ) �(	<�م ا�	�(�
� C4 ا�	�Js، -0 ا�5:�ءة ا�1
 �:� ا��	�4s�)� ()*^ا W)B	ع آ� أ*�7ء ا��	%r
 ;2Eوا�9ي أ ،�/� وا�	�,I5 أ���� *() 24$أ ا^4$8

� /��ل’’دو,K ا^��ة lوزا و�B14’’  

C . و8$ و�8 :s�	0 اداء ا��, ��y و,������ ا����*�ت ا��	�4� ا���ار ا�	'$د ��	�ذج 
���8 ا�1$', ��وز
  .2005 د��	�2 2 آ0 �4��م 12، ا�	9S1 `��2 �(	�ة 

 x8�" �	ن"آ�*�	1%Pا��3آ�ء ا "�>م ��ل ا��	� 
����$ة /� و-	� �34وع �4��. ا�	��4�M و�Eد�8ا *(
aي ا*$اد�B�
� ا�) �qB ,�ر`<� /� ,	��� ا�$�1��ت *() اP%�اء 
���21ؤ . اPدارة ���و,��) ا���دات ا�

:� ا��	�4� و��Bن ا�'�4�5 آ1(+ ا�C4. �E�S ا�'�4�5s�)� ()*Pا W)B	ا� ��34رآ1<� / ����14 ،
zا���1*$، ا� �	M"�
.   


��	��ب وا�:$را�� ا�$�	��ا`� �(��3 %�ء /� 
!غ �134ك �!,' C�ز 3- �د ا���م �(���3��� 2006  

" �� ، �� ا�3	���!E?ة ا�M��g� ا�9ي ا,K1�2 ا�'�4�5 /� ه9ا ا�	�Bل 
$ل ا��B1ا� <����1
�ن ا�	��و

0 وا�8�1� دون ا^�9 y وا��1��C *	$ت هa9 ا^��ة إ�) ,	��� *$د C4 ا�	�ا�0 آ	���4� ا�1�

�!ت *() ا���Mم ا^���� ا���م $�, �>	�
� إ��/� إ�) ,�$�����ت ا�Iآ�	ا� �>,$
اP*�21ر �(	!��Mت ا�1� أ

	�%q �34وع ا���"�ن ر08  �:� ا��	�4s�)�05.50 �)آ q
� و,����$ ا�'> ا� /� ا�1<$اف وا�; ��1

��!Eي �1�4ح إ^" .  

  !اذا مل تستحي فقل ما شئت
        لتقاعدلتقاعدلتقاعدلتقاعدحتطيم مكسب احتطيم مكسب احتطيم مكسب احتطيم مكسب ا

 �2	��� ��ل ا"M	� ا���1*$ /� د�2003
�$ �4 �	� ا�	���sة ا��` �	M"ح ا!EP ���� ا��1B)ا� e���, ،
�ز ���
�ت2004ا���1*$ /� ���
<� ا� e)�� 13*�$ت ا�� ا%1	�*�,<� /� .  و,	"�� 2006 . e4$8 $8و

� ا�1� ���� ا��`B)ا� <�$T, �l <2��$ة، �0 $* �>F9 ا���ه� 4��,$�
 �	1B, 0.   

 �Xت وا�$وا�
����، و���4ع ا���1*$ آ�ن 4��را /� ���ءات *$�$ة 
C ا���� ا��1B)ا� a9>
 �)�
�ت 4	���ا�
�
����ن أي F�ء *	� ,�$a ا�'�4�5 و�4 ,:�5 /K اI>%Pة ا����(0 ا��3(� ا�	� P +و�4 ذ� ،�$ . ا�'4�5:�

��	��
 C
!غ �134ك �!,'�د ا���م �(���3 ��3)� ��ز 3- ب وا�:$را�� ا�$�	��ا`��� 2006 "  J)4 أن
� وا�1� �� ا^`�اف ا�	�	B� �)�� ا�		��� ا��1B)ل ا�!� C4 K� د �(�ل�B�ا���1*$ وا�9ي ,0 ا��1ا/> *() إ
 ���� ا��`B)ا� ()* �>��* ��
��ر��ه�ت ا?E!ح ا�	'1	(� ,�E(e إ�) ر�0 ا?`�رات ا�	�%�� و�

��
� ا?*!4� /� 4'�و�� ���ح ا�1� ��أ�<� ا��ز�� ا^ول ، ,��2ي 
�O ا^�Eات C4 �!ل 
�O ا�	
 ���) 65آ�/� �C ا���1*$ إ�) (�(�ل ,�8��� ا��1B)دا�� ا� �>� ا�	1:> *(�Vه(� ا�B14."  

 e�4�"�5��، اذ  ��� 74	�"� *	(65ا2E; ر/� �C ا���1*$ ا�) "و��q "�د�� E!ح 4'�رة ا/��11�ت ا
O:S�
��ء *() ا��C ا�	Pا ��� �	Bادراك ا� $�

�ت وا�'�4�5 ���
�%	�ع ا� �M�" ة$، و*Iزت ا��

 C* ا�$/�ع ��K3 ا�	��1*$ون65"�د��
��b2س ا�9ي  ��� .  
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 C:s�	ا%�ر ا� C4 ��18عPر/� ا e)28 �>"ا8(<� ا W� ،�
���ان -	� دوا*� ا�) ا�'9ر C4 �(�ك ا���دات ا�
�$وT)� C4 $*��1)� �

�ت% 10 ا�) 7ق ا�	�����   .، دون ان ��ا/> *() ذ�+ أي %<�ز �(��ار /� ا�

�gF ة ا���ارI>%ا K"�3
 0)�, Pن ا�'�4�5، و�B� �/ �)�
�� J)4 ا���1*$ �2W ا��	0 ا�2�و�8ا`� ا�		 $�� .
��ر��ه�ت 4'��$ة 
� �<� %�ه� `2" اEP!ح"ه9ا �4 أن � ���رات ,�� e����.  


�%K *�م؟ �*�	1%Pا ��
� �(��� ا�9ي ,�%$ *(K ا"M	� ا���1*$، وا�'	����   ا�C ه� ا�$2�� ا�

 ���S$م T4('� اP%�اء، اP ان ا��eM ا�'�4�5 ا�2�و�8ا`�ت ��� �4�F ر�T, ت�
����C5 �$ى C4 ا� 0�
   .ا��1	��<� �1	��� ���<� ا�		!ة C4 ا�2�+ ا����	�

 �
�$وق ا�	��Tء ان ا��S� �����21و"K اPآ �)�(��1*$ 1�4<$ف 
�%K ��ص Pن 4�M	� ا�<�Bم *() ا��3

� ا�	�1ا`�g، *() ر/� �� . C	C ا"M	� ا���1*$���1��د *() ا���دات ا��P�
 ،�)2�4 ��و ا�$و�� ا��2%�از

�	�)� �2)` K
�2F �'1��  .ا���1*$ /� 
($ ا��31ت /K ا�����2 و


�ت /� ا����ق�����ر��ه�ت ا%<�ز *() ا�	q��5 و,�M ا�� �38�� ا�9ي ا��1ر,K ا�$و�� ا��2%�از��، أي 4

�ت *() آ�ن. ا*$,<� 
��1ون �4 ا�2�+ ا����	����/�C4 y *	�ل ا�	��ب 4��S`�ن % �21	�ذا ,T	e ا�

�$وق Tى ا�$� �)� ار
�ب ا��	� �(�3B�, م$* �	��% C* ت�
����$وق �(��1*$؟ �	�ذا ,T	e ا�E �/
��ا��`>s ت ا���ء�
���1982 �4�� 6� �(7	�ن اP%1	�*�؟ �	�ذا e)28 ا� C4 ��31
 ا�9ي �(Iم رب ا��	� 

 �l م�'�
�ت 
�*�دة ا���M /� �8"�ن ا�7	�ن اP%1	�*� ا�9ي ����J)S ا�	��1*$�C؟ �	�ذا q���, P ا�
 C��م b4دى *�<� ا�1FPاك C4 أي ,��*$ آ�ن؟3240ا�	�51	(    

�ة ,7�
�ت ا�g(� آ���
�4Iم ا�4 ا� C
���	�ل وا�	��1*$�C *() آ�ه� ا�	��5 qX�T4 C4 �'�� آ� �4 
�  .ا��	��

� �K:8�1 8$رة ا��	�ل *() � Pا J8�1� Cت، و��
���
�1ا`b �8دة ا� �s�� ،�Eل �14ا�	م ا��ا��Bإن ه
   .ا�	��و�4

        تصعيد إطالق نار األسعارتصعيد إطالق نار األسعارتصعيد إطالق نار األسعارتصعيد إطالق نار األسعار
�ة 4�M1	� ,�,:� اP���ر ���1ض �4 ,2,�
� �$ى اP%�اء، و�1(�� ا�) اه�ال ا�b2س Xا�F 8$رة C4 (�
�	� ا�$�� ا���ر$* CC ا��5د��!4 $�4�9 . ا�$3 e
� B4	$ة ، و�$ه� اPد") ا���"�"� -�	�Pر ا�%P�/

، *!وة �44) إ�<� O:� �4 4$ة ا��	� اP��2*�  ا�1� ر/O 0�8 آ2� C4 ار
�ب ا��	� ,�20042ز��دة 
2�� P C4 ()*�g`�1ا	ا� �و,:�ض ه�F�3 ا��31�، و2F; . ��"<� اE!، ه9ا ,'e ا"�Mر ا�	��T; ا�'4�5

  .ا�����2، *() ا��	�ل ا%�را 
���� ا�1$"�، و�1) /�1ات /� ا���� دون د��

�� وا�	b���ت $� اP%�اء ا�) /z �8وض اP�1<!ك، �� ,��م ا�2��ك ا��1(Xا��$رة ا��3ا J�� �/$�و
�<q اP%�اء 
	�$Pت /�X$ة ا%�ا4�ا�	�T1S /� ا�	
و��b4 �B� $8ا ار,:�ع آ2� /� �0B هa9 . 7	�ر 

  .ا���وض

C	� ا��7��2 *() ا��	� ا�	�7/�،*() اP%�اء و*	�م ا��5د�� P ،qXل ا��7اI�و8$ . وC4 %<� ا��ى ,
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9 ،�� "�K1S)ا��(0 ا�	1'�ك("e'B ا��2%�از�� /� ا���ء �8"�ن ر
y اP%�ر 
�P���ر � 4$و"� ا�4 ��3
 �"��2004 9�4 <2�, !
 �s ان $�
 ،44��� .  

 ،�*�	1%Pن ا�	ا�7 �0 />)B�, C* �	ب ا���
14��ع ار�
��1$ى (و���ق 0�8 آ2� C4 ا%�ر ا��	�ل  P
 K
 C)B�	ن1.6*$د ا��)4 (�)X�7ت ا����C4 C ا���1���4ن . ، وا�Eار ا�$و�� *() ���4ن ا�Iرا*

C ا��	���) ���4ن 4!�, �)X�7ت ا����C4 C ا���1)B�	ا� C4 0�8 (1و� �*�	1%Pن ا�	ا�7 C4 ل
�، ذي %Pدل3ا��, a�%ا �دة /����ء، C4 ز

��	�25�X ا .  

 �4 e�5* ،�>:35� P <X��'ا� W	�� �	�1�, �1ا� �� �$ر%�ان �1) اPر�8م ا���	X�7رت ا��$رة ا��3ا,
�، اذ ,3� ا�)Xرة ا��3ا$���
 �� �2��
 ، 2004 و1992
C % 48 أن ا�'$ اPد") �!%� ا��4� ار,:� 

 �2��
�	� ار,:� �Fb4 �1�4ى ا�	��3 /� ا�:�1ة ذا,<� 
57�g	��
 .  

        فقفقفقفقايار القدرة الشرائية يف األايار القدرة الشرائية يف األايار القدرة الشرائية يف األايار القدرة الشرائية يف األ
$ اP%�ر	B, ()* ة�T4 ن ا�$و��P C� �(�	�ل، و*	�م ا��5د�Xض ا��$رة ا��3ا�:S"ا �E�1اا�Eار . �

W ا�'� ا���$، دا*� ا�),�آ$� K"�2را	
  *() ���ن وز�� ا��31� ا�9ي ر/O ر/� ا�'$ اPد") �!%�ر 
��! *C ). 2006- 10- 2–ا�$اث ��4
� . "( ا
�ام ا,:�8�ت %	�*$
 ،����2> و�$*� ا��ز P ��3�8"�ن ا�

�� %(�ا�I>1اء ا��. �ر/� اP%�ر، ا�) ا,:�8�ت ُ�:�1ض ا"<� ,7	q��54 C اآ�� 4	� /� �8"�ن ا��3
 �� ز
��M ا�) "$رة ا��
�*�	Bت ا��8�:,P �2��
��د �8"�ن ا���3 
0 4�<� *() ,�5ار Xر ا����T1895، وا%.   

�$وق ا�	���E، /��"�ن ���� اP���ر وا�	��/�� ا��Bري 
K ا��	� T� �B�آ	� ��11ا�E %<�د ا���Pء ا�1$ر
 9��ز 46����$وق ا�	2001 E ض ا���ء�:� �E�� . KX��
�) ��ف ا�$و�� C4 ان ��5ن إو���د /�7 

�*�	1%Pا��2رود ا ���M1 ا�('�B:4 . �Mا �4�2, C1�� 9�و,�%$ *() q154 ا��ز�� اPول 4(:�ت "�%Iة 4
�$وقTا� C/$� �2���  .ا�	


:�� ا��TE�S، و(ز�4 ا�	��� �($و�� ن ا^��2 ^آ	� �I11ا�$ ا��7 ��4ارد زوال �4ارد ا�	�k3ت ا��	�4
	� *() ا��	� ا�	�7/�...) ا�B	�رك 
:�� ا��21دل ا�'�� P �2��9+ �31<$ هa9 �. ,$/� ا�) ا*1	�د ا��7

  ."<� C4 أ*() ا�	�$Pت ا�	���2 *��	�أ,�		� ور/� "�2<�، *(	� 

W ?ن ��y اأآ	� � �E�1ا
� ^ن ���� ر,:�ع ��� ا��12ول � ،qو�� �
����ق ا����	 K*�:,ر

<�ا�'�5 K� �8�` P qXء ��اq* +)>1�	ا� �	�4 ,' : ��7��2 *() ا��	� ا�	�7/� *() ا�	�اد ا��12و���/
��  .TIC *!وة *() ا���0 ا�$ا�(� *() اP�1<!ك% 2,7(� 	, ���� +)>1�	)� �2��ء *() ا-	�� ا�2/

�C ا�		�1ز و  % 40.5ا����م I��ل % �12(��زوال و  % 2)�36.92:)�.  

         فعل أوليةفعل أوليةفعل أوليةفعل أوليةردود الردود الردود الردود ال
��> �$ ا��!ء /� 
�ن ��م , �
W ا�2�ن �4%<� �(��*$ة .  �12	1�2آ�ن اP,'�د ا���م �(���3C اول "���


� وا��	�ل 
�%K *�م T8$ اP��1$اد �(�د 
� C4 ا%� ����2���4 ا��ز�� ا^ول 
:1; ��ار *�%� :" ا�
�4�� هa9 ا�1$ا
� C4 أ%� , C* �	%��وا
$ى ". 2e �8ا*$ ا��3اآ� وا��(0 ا1%P	�*��	����B ا^��ار ا�

آ�/� ا���ى ا�$�	��ا`� " �12	�2اP��1$اد �(��1ون �4 3ا�	q15 ا����� �('Iب ا�1FPاآ� ا�	��$ ��م 
�	1B	ت ا��g
� وه���آ	� . C4 أ%� ا�T1$ي �(�!ء، دون ان �$*� K2"�% C4 ا�) أي F�ء" وا�	�M	�ت ا�
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�$Bا� �
���
�م -  ا�	�M	� ا�$�	��ا`� �(��3- $*�2 ا�B<�ز ا� �2 12�1F 2006 C4 $� *C ا�1�ءa ا�$3
� ��%�اء و `��q ا�'�4�5 
�/� ا��وا,q وا^%�ر ��l q!ء Xا?%<�ز *() ا��$رة ا��3ا �)E�4ا

<� 3000ا�	��3، و
�/� ا��وا,q وا^%�ر ور/� �$ه� ا^د") إ�) )* �2�J ا�y�7 ا��7:S, �4 �	دره 
<  . ا��(0 ا�	1'�ك ��%�رو ,�2

��دات وا��M1ه� 
�/7<�، �1) ا�	��/��ن ا�����Bن 
��'�4�5 ا�	�bو�� Iا� C* ا�) ا�5!م �	Bرع ا���
�>�� ذ�+. و���� اP*!م �sه�ا�� �Eرة ا%	�ع و`�� �$ ا��!ء. *l �4Pه� ا�% C5� . $�1�� C4 �	�/

 �
 q�3ر �$ ا����P<� �!ح ا��	�1�P P �4�5'ا�q���. C�', 0� �>"P ا��1	��K وا�1�ر ا��Mف ا�	
�$ة ا��(0�B
���ل *2$ ا� ا����2� :  " �/ e5)� �1ا� �����دة، /����Iا�'�4�5 ا��4��1 �4 �8ار ا� C�', 0و�

 $�/ ،�4�	, �2���4 C5, 0� �>"!*إ �/�s ا�:�ء أن C5	� P K"أ �	<�، آ	إ*!"<� �0 ,��*$ ا��أي ا���م *() ,:<
�2 `��! �28 إ*!"<� آ�ن 
K"�54r أن �	$د a�2E آ�نE K"ل إ���
�?�54ن ا"�M1ر 
�O ا��e8، /��9ي  

 ��� ا�1� ,�ا%K �14(�2ت "<�Xا��3ا K,�1زه� 8$رB, �1�2 ا��Tوف ا��Mا� C`ا�	�1ز ا�B�
�$ أن  �
أ��
  ."...ا���(� و��8وة ا�$��ل ا�	$ر�� و��%�ت ر�74ن 

 �� ا�	��
� �'��ق %�ءت ا�	�2درة ا��	(�	Bا� C4 ،�
���ا���$ة �(T1$ي �(�!ء C4 ��رج ا�'�آ� ا�
� ,07 أ��R eو,.  أآ�1
�08 أآ�1
� إ�) �02!ء C4 ��2ع و`�� �$ ا�أ) د*e ا�) 1اP"��ن ا����ول ,

��`> ا��ى	

�ط و,(1<� ���
���ر�� و/�و*� "��
� و%	��ت  ���ود*e ه�g ا�$/�ع *C . �8ى �
��، و,���e �(�	�ا��
���� ا�	$ �2�F �>	B, (ا� �`��
 �*�	1%Pا q���	 . �2�F ة �'�آ�$% ��ا"<� 
$ا

/�$ د�e ,'�ك ��5ن ����ب ا�	��Tر �$ ر��7ل، و��5ن ,��ان . %�2رة �� ,�/�ت �<� �Fوط ا���1ر
2� 1S4(:��$ ا�4"$�W، *() 8$رة ا�	���q ا�	�7دة �(�!ء *() ا��g2�1 و,��$ P�74ت /�gت �F.  

        """"احلوار االجتماعياحلوار االجتماعياحلوار االجتماعياحلوار االجتماعي""""جعجعةجعجعةجعجعةجعجعة
JTا� �/ K"�54 �
���� �(�-�ء ا�9 آ� و/$ C4 ا���دات ا����M1 آ��	��O ان �WB ا��ز�� /� و�� 4� 


�، ���2. ول "K72ا^���
��(��2 ا�1� ,��$ه� ا���دات ا� �-�154 �l �4�5'ا�  C4 ، و"�ع�	1�	ا��31ور ا�
��Bي 
������ ا��	���ا��	� اPداري ا�	�21دل ا� �	� qاآ�	 . �
���
$ل ذ�+ ,�1$*� ا�'�4�5 ا���دات ا�

 C* 5!م��
 K2�� �3'
 ���ت ,�	; �(�ز)53
ا����� "آ(	� رأت ��ورة ���Pء /�1ت، او �	�Bد ا���م 
�*�	1%Pد ا"�$ام ا�'�ار و. �('�4�5" ا$T

� C* J5, P ا��21آ� ���*$م K1���4، ه9ا �4 %�� ا���دات ا�

!X�8 ��3)� ��,0 اP,:�ق *() :"و*$م ا�I1ام ا�'�4�5 
��ا*$ ���2 ا�'�ار آ	� ��2ز C4 ,513� اP,'�د ا��`
 01, 0� K�4 q)` �4 د�',P9 ا:�, 0lر C5� ،�2 �4ا�!ت* ��F اعI" (:�ت ا������ و�34آ�	إر��ل ا�


�، آ	� أن ا�(�Bن���
� وP ا��د *() �4ا�!ت ا��B1�Pا�>)�:, 01� 0� �'��T	)� ��� وا��`	  ." ا?8(

� *() ه9ا ا��'�، و%(� ا"<� �F ()* �T', C�ء ذي RFن �4 دام *�	1%Pا ��
� ا�����
$ات ا���دات ا�
4Iان �8ى ()* aد��1��
 Pا iX�1�
 �,�� P ا�1:�وض.   

�'�ت �8د�T, تIد") ��و 8$ رآPو%�ب ر/� ا�'$ ا ()* �� 2500,'�د ا�	��
� �(��3  ا?ا�18ح( %�ر,

'$ أد") �(�x *�21 أ%�a دره0 ��3)� �، و*() ر/� ) دره30000، /	� `��e2 ا��5":$را�� ا�$�	��ا`

�2�
�%�ب ا���دة ا�) ا��(0 ا�	1'�ك . ��J اP%� ا�	�:� C4 ا��7 7<0�
�!%�ر دون ان آ	� �Eح 
�<�إ��/> ذ�+ 
��$*�ة * (�l P �1ا� �g2�1ا� (�.  
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4�JT1 اآ�1
�و`��2 اl$ق ا��ز�� ا^ �/ ����ت وا��*�د ا�	2<	�، و*C �4*$ا ��� �4 8�دا,. ول ا��1	
(� C4 اP%�اء)8 �g/ K�4 $J /� ا��7��2 *() ا�$��، �1�1::` ��$�, �l K12�% �/ W   .�C5 اPآ$ ان �


�ت ه9ا "�	1%Pا�'�ار ا�* " C4 (1� ���4ع ا"��1د WX�2اف �أا��`
 e�Rل�	�4 ا�� K%ل . ي و��,
  :*C ا�'�ار اP%1	�*�) 2006 �12	�2 8( ا/��11� ا��(0 

�	� ,KB1 ا^و��ع "� P�1ج إ"Pب ا�
�:K /� ��"� اP`:�ء إذ �B1), P إ�K ا�'�4�5 أو أرT, �1ا� �ا�	��	
$ وا�R1ز�0 و��5ن ا�<$ف 4�K /� هa9 ا�'��� إ`:�ء ا�'��> و,<$�X ا��T1إ�) ا� el�/ ا`� �1) إذا�S

K �28 إ%�اء ا�'�ار)* e"ا�'�ار *�دت إ�) �8ا*$ه� و*�دت ا^و��ع وا^�4ر إ�) �4 آ� C4 ا^`�اف ".

� ,�ا�E ا�(��2���
�%�از�� ,IBم *() ه9ا ا��'�، وا���دات ا� �:'E.   

�$ة ا���% ���l e��$ ا���ى ا��	���، و,'�آ<��B, 0)�5و� �	ب ا���
��,<P ،* 0>14 0%�2ر ار$�, J8و ()
� ,7	C ا��(0 اP%1	�*�، وه� �4 ,�	K ،*() `��2 ا��	�ل���/ ���� �$اع اآE د�B�
� ا " ���R4

�*�	1%P0 ا�'�ار اM��  ."ا�'�ار ا1%P	�*� C4 �!ل ,�3�� �8"�ن 

        طحني األرباح الطائلةطحني األرباح الطائلةطحني األرباح الطائلةطحني األرباح الطائلة
��� اP/��ر� ����ق *() ا����2 ا���4(� و*	�م �'�S13$ ا�� �	�
 C4 �4�5'ا ا�I>,د ، و�>��Pوا 

���,<� ب� ���'�"�*�	1%P"ا�'�ار ا�	آ  ���
�$ة ا��(0 ا*!a، ��> ا��2%�از��ن 
��	��ب ار�% K1:Eو
   .X�`2006(� /� ا��JT اPول C4 ا���م 

 �2��
2�+ ا�	��
� �(�B1رة ا��Sر%� ار,:�*� )� �/�Tا� �B1�و����F eآ� ا,P�Tت % F $�/15<$ت ا�

(� ا� �'
� دره0 3	��ب /� ا���1 اF<� ذا,<� ر�     أB4 �4	�*� او"�، /�$ ار,:� ر4 ،�>,!4��4 08!

consolidé   �2��
9%  �2��
���2 51.9، و"1�B اP��1!ل 
 �/�Tا� �B1�وC4 %<1<� ،% 101.3 وا�
�: ���B4 e	�*� ا�2�+ ا�2�3����ر دره0 ار
�ح 8)4 e�)
  ).2006 اPو�) C4 /� اFP<� ا���1.(

 e�:,أوارF ح�
���2 �آر
 $E�"�E �7,8 % ��2,�4 ب ���4ر"� W:" �4 ا�:�1ة C4 ا���� ا�	��
�4� ا�1� �3<$ه� ��8ع ا�2��ء وا^��Fل ا��	�4���  .ا�$

� ا�:�"�� . و���د *��0 ا�	�ل واP*	�ل 4��خ ,:�ؤل*��Tوا� ��
K ا���/� ا��B1ر e4�8 ا�2'� ا�9ي

��	��ب  JT" �	Fول �$ى 2006، وPل *() ان 126 ا$���خ " �$�<�  % 61.6 ��4و�� ، 	� �
�B�0 ا�,

�/�M�4ت ". ا�$S��8ع ا� ��2 /�����Eا ا"<0 ����ا ,'��� ��08  % 68و  % 79.4و
(�e ا����2 ا�
�>Fا���1 ا �4!ت /��	ا�.  

        منظمات نقابية مشلولةمنظمات نقابية مشلولةمنظمات نقابية مشلولةمنظمات نقابية مشلولة
        انشقاق الكونفدرالية الدميقراطية للشغلانشقاق الكونفدرالية الدميقراطية للشغلانشقاق الكونفدرالية الدميقراطية للشغلانشقاق الكونفدرالية الدميقراطية للشغل

�ب أي �!ف /�5ي او l �4 ،ةI>%Pا�) ا <
,b4 $>F	� �Iب ا�	b,	� ا��`�� اP,'�دي �	) ا���1
�I� Wب %$�$ �	� ا�1Fاآ��, CX�1�	وا*!ن ا� ،K8!:"ا �>�* q,�, ،����.   
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�:W ا������ ا�	�<�دة ,��ض 

� C4 �28 ا��ة اW4Pأو����$ �!زا�� /� ا�$Bب ا�I'ر ا��T".   

��Bاذ ا��1	� �
 �
����� ا���ف ا��P *() %<�ز ا�	وآ�ن . ا"�Tر ا�4Pي ا��!ج 
��P �4$T"<�ء ه

� /� آ$ش، �� ا
�ز ا"�Tر ا�4Pي �����M �	�5"� ,(+ ا���
 ،��Xز 4'�5 ر���� �/ 0
� ا��1(��" �	,b4

�
�����

��دهC* 0 �4اآI ا��(�� P (�ن �8ة ا��$د	�1"�'q ا"�Tر 
�ز
� /�. �4�TS<0 ا�B$د ا"<0 �
 C��ا 
�$ ا��2*)��)5 e3l 2006 ( �
W ا,'�د "����,"��$
�$، ا�9ي ". $Bب ا�I'0 ا�وآ�ن 
�ز
�، ز*

 �)9ي وC4 ا��5":$را���2X�" �s20 �!�4ي `:���، 8$ 8$م ا�C4 K1���1 ا�	q15 ا�1�  . C4 د��* $�
و
��	��ا`� /� ا��5":$را�$)� ;
��Bي C4 ذ �	* e	Tا"'�اف آ$ش ا� C* ��، /e5 اC��P، /2$ا ا�'$

 C4 1$اء
�� 2002-  2001ا� CBا�� C4 K%9 ��و�4 �). آ!م 
�ز
� ( 1993 ، و*C ا�4Pي ا�9ي ,2$ل آ(
 q15	��
� ا":�ق ا�	��*$ات ا�1� ,��<� ا�'�4�5، ا�1� P 0)* Pي *�7 :��4� ا��5":$را��، وآ C*و

 �	>
9ي :�ا�y)�1 ا�2�و�8ا`� واP"��2ح �(��ارات ا�'4�5� ا�		!ة C4 "و*C ). �آ!م *(� ��:( ا�1
��$ة." (`�ف ا�	b���ت ا�	��� ا�$و�$Bا� �	M�9ي �(	:��� آ$ش ا�) وآ��� "، و )آ!م ا�	q15 ا�1�',

14�زات *() ���ب ��T4; و,�(��ت وأ�4ل ا����2 ا��5د��Pا �	ة و�4اآ��	�1%�ة وا��	ن " ( �(�

 W� ا�	��21 وا�1� "، و*C )ش- د- م,��	e�� �4 إ�K أو��ع ا�	$ر�� ا��	�4� C4 %�اء ا����� ا��1(

K1"�B4 ()* 0 وا?%<�ز721� ا��1(� C*�3��1
� وا��51�C ا�9ي )� ����ق ا��`آ!م " (�b`�ه� ا�	
 0)�1)� �� ���4ف ��ى /� ���ب )ا�	�M	� ا�$�	��ا`l آ!م C4 ��� ه9ا آlو ، �
���ا���ر ا�

   .ا�5:���

 �/ �5�:$را���
�	��ا`�، ا�1� �T,*$ت $)� �/���3C ا�B$د ان 
�رآ�ا آ� ا�		�ر��ت ا��	)� <2� $��
 ���ة، 
� �Fرآ�ا /<�، و"5(�ا 
��EPات ا�1� ار,:�e د/�*� *C ا�$�	��ا`� و���Pات ا���3 ا��ا��


�`�، وP 4ذن �> إآ!4<0 . �ا�2�1 K
��اد 
 0>� ���4� ا��5":$را�� . ي �4�سTR$ا8 C* �:�� وآ!م
e	Tء ا��	5� C4 ا"9اك �ت ا�:��$ة، وآ�ن ��:���:W ا���� K�4 C4ف و��F K  .ا���K�2� �74 ا�


� ا�1� ,��م *() : $��2002 
C4 ��� 0�8 �1 ا�0�B ا��5":$را�� ��:q2� W ا"��3ق ���ا*$ام ا�$�	��ا`� ا�
0 ا��1$د ا��M��ت,)8Pو���ق ا ��� .��J ا�	�1ا�E *() ا�1�ر ا�	���و,�� b�4و�� ه9ا ا�I ر�, ،

$ي �(�5":$را��، و. 4'	$ "�
� ا�4Pي:� 27ادى اP"��3ق ا�) ا"�'�ب ار
�� ا*�7ء C4 ا�	q15 ا�1
�1<� اPدار��، وB� C4 و53*�7ا ،��I4ا*C4  0 اP,'�دات ا�	'(�، ��C4 73 q ا*�7ء ا�	q,�5 ا��`

C�3�   .ا�	

 ���'� �

� د�� *() ان 4��qE ا�B<�ز ه� ا�	��ر ا���P� �T"Pر 
�ز���ان ا���1ع ا�) E <F:�ف ا�
 C�8��ع ا�	�1ددP Pو ،�2��8ا`)� C� ا�	��ر�	B1� ي 4'�و���
ا���J ا�2�و�8ا`�، اذ �0 ��0 ا�	���3ن 


� ��ر*�ا ،y)�1ا%<� ا��31اء ا��	ب ا��151 ��%�

� ا�) ا*!ن ���� ,:�1 ا�'�ة ا�� JTا� I* �/ ،
W�R1ا�.   

 �/ �����3ن C4 ا"qB ,!94ة ا�	$ر�� اP,'�د	��/ ،�
���$ ا���ر ا�`�, �E�:� �*��C5 �4 %�ى � 0�
� آ�ا�� 4	�ر�� ا��(�� *() ا���*$ة l 0>� ���l Pو ،�آ2; ا��P�7ت ا��	��� و"�J ا�$�	��ا`

14�زا,<�ا��	���، وا18�
��ص /�ص اP"$�4ج /� ا�	b���ت ا��2%�از�� واP"1:�ع .   

�� /� �4رس ��, �	,b4 0M�
� 2007و8$ �8ر ا�	���3ن ,���W ا��R, ا أن��، �4 ان �8دة 4�<0 ا*(
�$ة $8 ��5ن �18b4، و�0 ���21$وا ا�1	�ل اP"7	�م ا�) ف$B��3- د- ا�)� �
وان -	� . ش او اP,'�د ا�	��
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P�T,اC1
���� ا�B	�*� ا�	���3. ت �4 ا�X$24 P ()* ��� �   .وه9ا د�

         انتخابات هيئة األجراءانتخابات هيئة األجراءانتخابات هيئة األجراءانتخابات هيئة األجراء
8��م  C4 د$B	ا� �)���
� �S1"Pب 4	�(� اP%�اء X��� �12	�2 ا�18ع 4��د�q ا��	�ل وا*�7ء ا�(CB ا�

C�
�ت در%� ,�ا%� "��
�ت ا��	�ل *C /7; ز�W)B4 . J ا�	��31ر�S1"Pا +), e:3ت و8$ آ���b	ا�
�)�/ �
��	��*$. وا���7ل C4 ا%� د�	��ا` �:Mا� $
� �<a9 . /�$ آ�ن و��ا�<� ا����S1"ا �)	� eو���

�ه�l دون ��   .ا���

 �S�
� ا��1ر���
� ا�4$�1� آ$ش- م- ا–ا����
$ل ,:�� ا*!4<	� ا�	��� *	$,� ا�) �Fاء �I اF<�ري : ش وا�
 ���$ة 
�%�از�B

��3رات /7:���، 
� ان 4��3ر وآ�ن 4). ا��2Tح( ،�'�� C1
���7	�ن ا*!"�ت ا�

 ���54 ،q��5	وا� q���	ن ا����'�
	W)B ا�	��31ر�C *() ا"<0  C)���$م ا�		 ��3)� �
اP,'�د ا�	��
�
���<C4 0 ��34 ا�5:�ح- 
�9+ 4:<�م ا�:����ب *C ا��	�ل و�وه� 4:<�م زاد ا"�31را �4 . ا�	'�4� ا�9ي 


�,�ا%� ا�1���0 ا�M�.   

�b4 C4 a���ت lو C�� و/i7 ز�W)B4 J ا�	��31ر���Pا q���	ل ا��� �g2�1)� �E�/ �)	'ا� C5, 0�
��C4 J.ا�$�	��ا`E �	- �
"C  ."<O �($/�ع *C اP"��1ل ا�$��15,�ري ا��Bري 
��	��ب" ا�4$�1

 ��3)� �2006- 9- �%5�$ة ا ش  - ���ل *2$ ا�'	$ /�,'� وآ� XP'� ا�:$را�� ا�$�	��ا`   

1��2 08/��1'��ق  "F 2006 ح�B"أ%� إ C4 ���ق ا�	B<�د ا��`� �/ K%را$"P آ�2ى ���15� أه	 
� اP"��1ل ا�$�	��ا`� �2��ء ا�	1B	� ا�'$ا-� ا�$�	��ا`� وا�9ي ,(�1� ���K ا?رادة ا�	(5� وإرادة )	*

�qB أن ,�5ن را/�� +�9� ،�� وا�$�	��ا`��� ا���ى ا��`�� ���� �!�1'���8ت ا��31g 2007 و4'�� ,<
�80 ا�$�	��ا` z��, �/ a�B,�	ا� �*��1'�> ا���(� ا��.   


� �Iب ��" e8�:,"�	��$" ا��$ا�� وا�1�% C4 �1ز	ار *$د 4$E�

��	��ب"<� , ��3)� ��" [ اP,'�د ا��`

� و,�%<�,<]  دراهE 30:'� ب28����"وآ�ن 4��3ر . �714	�� C* !4�F �:)4 ا�	�ا���$ " ا��$ا�� وا�1

 �T:ء ا�����
��X�288ا�9ي "�دى Bا���"�ن ا� C4 .   


:��د  �� �K، ,��) ا�31<'� ;2Eان ا $�

��y)�1 ا�2�و�8ا`�  ��ر 
�ز
� ا�	�3> ا�31<, (��, �	)�و4
� �K" ه�g اP%�اء"*	(� ا"�S1ب '� ;2Eان ا $�
 C�
	W)B ا�	��31ر.   

� �4 %�ى/�$T:,3$ة و
��م .  آ�ن ا�B<� ا���$ة ا�1� ا"�1$ت  1<0	M� �12	�2 10/�$ %�ء /� 
�ن 4
2006�)� �4 :   

� ا����2 ا���4(�، *�2 ا��1!ل /�Bات ا���"�ن   T	
 q*!1ا� �/ �
���ا�1	�ار �	���ة ا��	� ا�
;F�1ا� �:T� C�$8�/ C'F�4 أ�4م <�2�1$ ا���� �
�S1"Pا.  


�q2 ا��/�ة أو ا�	��درة ا���*� *$م ,  ،�)�
�، C4 ا^*�7ء ا�9�C /�$وا E:1<0 ا�1	�S1"Pا ;Xا�(�ا C'

rرادة ا����2 ا��3(� ?/��د ...أو ا���1*$ C،وا��1	�ل أ�Eا,<C4 0 `�ف ا�O�2، 4	� /1; ا�	�Bل �(	2*!1

�>BX�1" C4 �*�3و	ا� �l 1:�دة�Pوا �
�S1"Pا �  . ا��	(



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

91 

�C4 ،e `�ف ,  �T1ا� �
<�، أ-��ء *	(�'Eأ ���e دون ا�R1آ$ C4 ه��T1ا� <X��
�ز�� *�3ات 
 �
�ط: "	�ذج( ا�	�3/C *() هa9 ا��	(���
 e��T1ا� I�4آ.(  

  C
��" C
��B	O�2� �) وآ!ء ا�(�اX; و�	�bو� e��T1ا� <X��
 0، )/�س وا��
�ط: "	�ذج(,�(
�e �54ن ا�	�T1ا� �<� /��	�4وا��1^�
 C��.  


�ت ا�<�gت ا^��ى   �S1"P �2����
 ���
�وز �sه�ة ا��1	�ل ا�	�ل ا�'�ام و�Fاء ا��l ()* ،049ار، �4 
C�
	W)B ا�	��31ر �)�  .ا�		

  �>��
�X�:� e$ة "��
�ت �T1)� C2���  .4	�ر�� ا�C4 y�7 `�ف 
�O أر
�ب ا��	� *() ا�

Pدر%� ا C4 �2"�% ت�
�S1"Pزت ,(+ ا�
�M	�ت ا��	�ل "1�B ��� ا�$و�� ا�) دB4<� ا	
/��د ا�9ي �� 
0 دور . 
��	b���ت�, C�C ا�'�
����(� ا��	�ل" وه9ا �4 ���ح *() %$ول ا*	�ل ا�	4 " W)B	


0>`��21� ��ت %�(<0 /� �$�4 ا���7ل ا��	��� I/�� Pا ا��/:�$ آ$', ،C�  .ا�	��31ر

         دور النقاباتدور النقاباتدور النقاباتدور النقابات
$ا *C ا���ا*$ ا��	��� و�8�C4 �2 ��4�5 ار,:�e ا���دات �
�ة در%� ا��ى �Pات ا��
� /� ا�����ا�

$ ا�2($ ��ل أي C4 ا�	�3آ� ا�����T . ار
�ب ا��	��E ()* �g2�, ()* دات أي ا8$ام���	� *C ا�� $�� 0)/
 �>���� ,�ا�E �4 ا���*$ة �$ى أي 4� Pل، و�	ا�� �>/ y2S1�4�M1(ا�1�  �l �/�'E ،آ$ش �lو/�ر �	

 �4$��  ). ا م ش–و�4 (1


�ن آ$ش  �/�'Tا���م ا� q,�5ا� qX�" �2ا� �9آ�ة ا�1	ا� C* �0 4���� و4���!ت ا��5":$را�)���4ذا 
� ا��32�� وbFون ا�2($ واPوراش ا��25ى ا�1� "�(	1<� �('�4�5 ��ل 	�1)� ��ا��31� وا�	�2درة ا��`

�>   *() �$ K��8؟" "��13 /


(� ا �*�	1%Pا�$��ل ا �ت /�
���، و�1B, 0	� ه�g,<�، وe/�* P 2007- �1�2006دي �1�4ى �	�ل ا�
��I>	� ولPا ��
y�S *	(<� ، ا�) ان ا�1$*�ه� ا��ز"�*�	1%Pاد") و��ح "ا�'�ار ا !
 K، /<�و�e ا�

   .ه$اف/� ا^

�$ ا���ى و8$ ذهe2 ا�) ا��ز�� اPول �1134، آ���2� ا�T$�8، وا�$ة ,(� ا��PىB,1<�، و�
$ل ان ,��$ رؤ 
Pإ W
���g2�1، آ�"<� ,B<� ان ا�1:�وض ا��2رد �4 ا��ز�� اPول �'+ *() ا�$�8ن �.   

 �/ ���ز 3�2> �!,'�د ا���م �(���3C وا�:$را�� ا�$�	��ا`� �(��3 ان ا*(��� 2006C*  " 0�ر
�� و�8I�4آ C1�Iآ�	ا� C
 �
���> ا���1)� �B�ا��1ا,*�" C4 ت ا^��ى��Iآ�	وو%<� د*�ة ا�) ا� ،

�"ا%� *�	1%P2<� اB(:�ت ا��25ى �$*0 ا�	ل ا��1ا/> ��ل �$ أد") �(!� C4 �
���$ ا�	B<�د ا���, ."
  ./�2� ا�4P ��2ا *() ورق

�14
�� B1�4$ات ا����  C4 �� ,��*�<� *C ا��<�ض 
��'$ود ا�$"�
� ا��`���ه9ا و ,�ا�E اI>%Pة ا�
$*�T1	ودو�1<0 ا� �	ب ا���

B<�د ا*!م و,�b, �g2ه� ا���ى ا��	��� �(T1$ي �<�Bم ار �*�	1%Pا .

 $�
 ،�)S1�, 0� �16/����دة ا��5":$را� �	�4 � ��21
 �>:8�4 e/�>, C4 ا، أي *�2ة�>F  " �2درة	ا�
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��� ا��32	�1)� ��� ه9ا �4 أن 94آ�). 2005 �4�� 27ا�	W)B ا��`�� " ( ا��`>9ي ا�%�1:�ة ا�	q15 ا�1

:�3 ا�<�و�� �!��!ع 
$ور *�ن �($و�� �� e55F /� ان ,:1; - 2005 �12	�2 30– e/�1*ا 
"��� ا��32	�1)� ��� ا�	�1$ا�4 ، و�� �4 e)B	K1" ا�	�2درة ا��`	�ا�1:�اد " ا�54"� اوراش آ�2ى �(1

  ."ا��(�� 
��	�2درة

�� C4 رة ا���دم��S
1�J5 ا��5":$را�� *C ور0l ا��*� �, ،q�3م ا��	و* �)�� �	q��5 ا��3�4$, y
���� ���7" i4�"�
<� ا��Mوف C4 . أي )* K��:, �4 �
$1
��ء �
�ت دون ا�1���و
�%K *�م ,15:� ا�

�B$ا *C أي ا��1ا,�
 �XI% ا*�تI".  

  واجباتنا

� ا�	�����1 ا*!a ان ��آ����
� ,�1Bز /�1ة �C4 �g ,$ل ا�		Iات ا����4 �(��� ا���� ا��	�ل ا�

 C4 ��,�ر�S<�، ,��د C4 %<� ا�) ا�1	�ار و�� اP,'�د ا�	��
� �(C4 K��� ()* ��3 د*0 ا���Mم 4�9 اآ
��4��ة ا�'�4�5 4�9 ان د�(<� اP,'�د 40 ���� �/ ���، وC4 %<� ا��ى ا�) ,��l ا��5":$را�� 

���E اP. ا�1FPاآ�* q"�% (ه9ا `��2 ا�zا� ،x   .���ف ا��Pى ا�	���*� آ	��1ى ا�����2 وا�3>1


�ت *C ا�$و�� و*C اI�Pاب ���C /� ا�$/�ع *C ا��1!ل ا��C ا�'�
���)� ����P<�م ا	ا�$ى ا� ���9ا ,1	
$ه� �B,و ،�
���
�ت 
�53 د�	��ا`�، وا�$/�ع *C ا���$ة ا�����4 ,�4C ا��1$د ا����� دا�� ا� ،���ا��

��$ ا�C4�71 ا���2� �4 ا��P�7ت ا��Bر�B,ت، و����وا��	� �!�	�م 
	(:�ت ا���7ل . 4�9 اPن /� ا�1

� ا��25ى، و,8$> ا�	���q ذات ا��$رة *() ا��g2�1 وا���1$، وا*�دة ا��ء ا����ش اP��1ا,B� ��ل ���ا�

8P�/a9!س ا���%I �	�3وع ا��2%�از�� 1�4. ا�$2�� ا�	1B	�� ا��4�3:�, �/ C. �ف 
C4 (1� K �28 �34رآ
9-  28���1ف /� %��$ة ا�2�ن ��م ) *() �$�4 ا���Mم( /��$ ا���$ي ا��ز�� ا���
> /� ��4�5 ا�1��وب -

2006K"ا  ": ()* W�b	ذج ا��	�� ا��Bري 
K ا��	� 4�9 *��د، ه9ا ا�	�,qB ا*�دة ا���M /� "	�ذج ا�1
 ��$T1ا�) ا� K%�	ص وا��S�4زقا����ع ا� �/ ���� $%���، . وا�9ي �/��/�3 ا�	��ب /� ان ��5ن ,

�l P �)4ا��� $)� �7:S�� *() ا�5(:� ا�	�24 K1�/���0 ا%�ر . و,$�, �>���

($ان  �	- $�Tه9ا ا� �و/
���� �4 ا"%�1� ا/4 �7	� �$�5
 O:ا�."   

J�70 ا�lر ،�)
� ا�	��
� آ:���
��'�آ� ا� ����ء ��آ� ان ا���ى ا�4�5
 ا�'���، *() ا��<�ض 
	<�م 
��
� ا
�"C* e و*� ��د 
�ا%�2ت ا���*� ، آ	� دل . "��
� آ:��� ذات و��ح /� ا��ؤ����� ا���ر ا�%�/


� ا��1(0 ا���C4، و*� ��I)1م در%� *��� ��F C4ر ��" �	,b4 �/ ���:آ �ا`��	�
� د��" K%�, (اء ا�$�ا�
  .ا�	�bو�� وا��	� ا�B$ي
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        الوضع النقايب من وجهة نظر عاملالوضع النقايب من وجهة نظر عاملالوضع النقايب من وجهة نظر عاملالوضع النقايب من وجهة نظر عامل: : : : شهادة من األعماقشهادة من األعماقشهادة من األعماقشهادة من األعماق
 �)� �	/K%و C4 ��
� ا�	����
�،أو%K وا�8 ا�	�M	�ت ا������ �F�24ة ����4 
����*$ة ا��واC4  . �8 �!ل ��4

�ون ا���5��7 "��
�ن آ:�� C4 y�8 ا�	��/�، /�1اa ^%� ذ�+ ت�� (��� C4 0>�4 ،K1��K، آ� ���* 
��Bري ا�: x�
 C4 ء�	ا�1 K1	E �/ �1$ ان�� C4 0>�
�، و4����C ا�	:�$�C دا�� ا�	�M	�ت ا�$��

��ء
 �	* � .ا�2�و�8ا`� و�:�ظ *() إ�54"

��ء، إP و
�(	C4 ���� K ���� ا�:��د وا�	�B1رة �
! ا�1 ،�

�ت ا�	�����4���� دا�� إ�$ى ا� C4 �4
�P�7ت وا��1ا`b �4 أر
�ب ا��	�، و8$ ا"��

�ت، ���31ت ا��Mه�ة �1) /� *!�8ت "��
�ت ا��1(0 �4 ا�

;7/ (1� P���4ع "��ش، و e� .�C5 ا��Mه�ة �

��X<� ا��واد
�� C4 ،آJ أe'2E أدوات ا���7ل ا�1� �C4 (' ا%� :'� �TSF ربk4 <�'1� �X��و 
� ���رة ا^�4 أي "��ش؟ ه9ا 
9ا,C4 K *!�4ت ا��1دي ا��C دون ان ,��Eا���م و"�5ص ا�� �
���

 .ا���ر

�� "Iع أي `�
� ة �4 هa9 ا����T ا��	���- ا���رئ"�1ك ��
، و"3� إ�) ان �9ف 
�O ا�5(	�ت ,0 
 Pراء ا��3ه$، و� C4 J8�4 !
 ��S�3 ا�3<�دة دق "��8س ا�" ���l �53، وان	ا� C* �TSF �34`�ة

     ة- ا�	���� .��(K2 ا�	��*$ة C4 ا���دة


�3رع  �	, �	�][ ... ��3)� �

�^زرق اP,'�د ا�	�� K
O، و �154ب *(^�
 K1l�2E ��X�� $B, . �4
 ،CB���
 K,�� (78 C4 0>�4 ،�
���C ا��3/�ء ا�9�C �4وا C4 ه�,K ا�)���أ%	� ه9ا اP�0 �	� ,91آ� ا�	


� و"B$ ا"K ,0 إE!ح و,. و4�<C4 0 �18، و4�<�F C4 0د���� ا��5ا�� 
<� ه� "'C ا��م "$�� �<�,K ا��

�ا��� 
���8ت ا�S"Pاط و
	��ه	� C4 `�ف ا��	�ل،  ��1�وا�	q,�5 و�Pت ا�'���ب، �C5 آ� ه9ا �0 
 ��
��ء *	�رة *��� و�Fآ� �('�ا�� ,�
 �7�/�4Rال هPbء ,0 
<� إE!ح أرا�� و�5�) ا�q,�5 ا���م، وأ

�K [...] �(q,�5 ا���م ا�	�	) 
�> إذا ر%��� إ�) إ[...] وا�` C* 0, �>�!Eوإ �>	4�1/ �
���E!ح ا�
�1�) ��5 �4اq8 او زاC4 �X ا^�4"� ا����4 �!,'�د [....] و b�4و�C4 C [...] و[....] 
�,�و"� ��8ع � (1�

 ���$4 �

�ن ���ا 
Rن "�� ��3)� �
� آ2�[ ...] ا�	���, �>
 0, .*�
��(0 ان C5�1 ا��5 و �	Bا/�ت ا��
�� *() ��8ع ا�q,�5 ا���م ���:�ق [....]  ��3 �4��K)�3 و�4 4 *��4 و*�4(� 4�<0 6000وا�9ي  W)% C

�

�-e2 ا"K د�� ���، و "9آ� *() �2� ا�	��ل 
�O ا��	�ل وا���4!ت ا�	��ود��F C4 Cآ� ب هa9 ا�
��ت [....] ��F ��X�� ،أ��ى �
���
8:<0 ه� [....] ، �q2 `�دهC4 0 ا��	� ا�0>8�'1 �, q2� م�	7"Pا


� آ$ش���� .��3)� �

�� �(�2`�و"� وP "��ل ا"<� ,�
�� �!,'�د ا�	���, �
���ذهq ا. اذن ا��E!S أن ه�,K ا�
,B$ ه9ا ا�q,�5 ا���م ��21دل آbوس ا�S	� �4 آ� [.....] او [...] او /�$ق ] [....ا�<� ا�	���� ا�) /�$ق 

�� و�4<0 آ� �4ة 
�O ا��2`�و"�Pا�� �و�b�4 .4اء�Fو �

� . �ذا "��ل أه9ا "�7ل او ���اد�� �4 
�ب ا�
 K2)آ K2"�B
�) *() ا���ى و
:	K ا���5ر ، و	و*() ���ره� q154 ه9ا ا^�� ,a$B وا��� ا��%� ا�

�W:" a�`�3 ا��أي، أ�C4 W ا��q [...] ا�	$��  ;2Eا �'
 �>Bا� W)B	
� ا��	�ل �	1� K
وا�9ي د/� 

� ا��1$ة وا���ر أن ��2) ا����
<�,K ا� ��� و��(�2ن ا��12Sل ا���/Pا K,ه� C* C�	�ل وا���4!ت آ(<0 ��آ1

�:�5ون /� ا���� ا�) "��
� ا��ى Pو. 

 <��` C4 �4را e�
� [....]أي `��> �4��4 [...] إذا آ���q,�5)� C ا���م ��
�, C، ,B$ ا�4م آ� 
�ب ��ر�
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21�, J� ه9ا ا�<� ا����4 ، ا�1<� ا���4(�؟ �	� ,$�� 
�آ�ا �(��3 و,B$ ��ر�� اP,'�د ا�	��
� �(��3، آ
 �	�� K8��� آ� C4 �4�7>412 ا��� ا���$ة�
 �	���<�ر، و��
� وا��2*� )��
1��وب ا��2*� ��
 �*�� 

 �%R
1500 ���$وق ا��`T)� K2,را C4 K� ��1�� ،�>���، P أ��م را�� وP أ��م أ*�د b4دى *�>F 0دره 
7)� �*�	1%Pن ا�	ب26 K� ح�T���م13 ���F �4! و  . �>1��5�C ا:, JآJ ,:�5 ا�<� ا����4، آ

 K"ا �ا�:�( K)	* C5� وراقPا �/ �
����$"� آ�,q *�م �(* ;2T�$ا/� �+ *C ���8+ ؟ ا�0 � C4 ا���4(�، ه9ا
���� دا�� "��
� اP,'�د *() �4 �2$و �� آ	). �4 
��ت "��
� وP وا��(�31�4ر �(�2`�و"�؟ E$ق C4 �8ل 

 �>�ا�	��
� �(��3 أ"K �ن ا^وان ��'�رب ه9ا ا�:�وس وP ":�5 /� ا���� ا�) "��
� أ��ى، أ�0 ,�(0 أ
 �>F �/ K"أ�0 ,�(0 ا ،�)5C دا�� ا�	!ه� ا�(��� ه��
ا�	����، أ�1<� ا�	���(�، أن ���8+ ,�2ع و,�13ى 


K و,��) �(��آ�� C4 ا%� ر�74ن ��(q اP*�"� �(:��اء *�$ ا�2 C����`�و"� و�'	(<� �($وار ا�9ي 
K� C، أ�0 ,�(0 ا�<� ا�	����، ا�1<� ا�	���(� أن �:T	ا� O�
��د�q ا��	�ل و	� (���
�ت و�2, �4) �S1"Pا
$ ا��2`�و"�، ا�0 ,�(0 أن *�س * W��4ه	� /�,; �4�� C4 `�ف ا��2`�و"� ، وا�9ي ه� *$ *	���، و�

$�:
 K�
�a�7 آ� ا��2`�و"� ورؤ��ء ا�	W��B وأ`� وs�4:� ا�$ا�(� وا��	��� و�4<0 ا�s/� [...] ق ا
����2 ، ا�0 ,�	��
 K� e	)� ��$�" ���
�`�و"� �	$ ;2Eا K"ق ] [...(0 ا�:� �4 ��3�300 J *��4 و*�4(� ، آ

�� أن)* ��� ا��اه/�Mا� �ون ، اذن /�`�
$ا/� *C *	�ل وه� � K"ا ���� �5:" �4 �4��1" �� "��ف ا"
�"�- �
� 4'�ر
K1 وP ":�5 /� ا���� C4 ه�� ا�) "��:
� ، و":�5 /� آ���ا��ك وإ��ِك ا�<� . ا���2ط دا�� ا�

�T	ا� ����, �/ aأن ,�3آ� �)���
�آe21 ه9ا. ا�	���� ا�1<� ا�	���، وا"�M  وا"� %��W /� �4<) أ�4م ا�
P �)4�* أي *��4 أو C4 �lر�/ �>�iX�1" �M1 د/� ا��
rدارة ا��3آ� و $%���%$ دا�(<� إP آ�,K12، أ�4 ه� / 

 (:31�	
 �7����2 �('�ا�� ا��
 K,�2)`...][K1)	� ف  أ�0 ,�(0 ان�` C4 ���	4 e"آ� �
�S1"Pا ][..... ) 
� ��2`�و"� ��8ع��$ا/� *C ا���آ��، آJ ,:�� أ"...)"��
� و` Pا��2`�و"� و C* �/ا$��T� K *() ، آ	� 

�:�ق 1400 �4 �>� �
��� *��4 و*�4(�، ه�� "!�� ا�:�ق ا��3��، آJ ":�� ا
�ن �E 7000ت ,����2 وا�
 ���$	
 �
�����
 K8�'1ا� [...] ()* �Tن و��	��2)� ;F�,3800 نVت وا�E 1400 اذن "��ل ،) C4 رآ��


�ن�40 �4 �:�ق �4 ا��(0 ا"K ا":> C4 �4ل ا��2`�و") ا��:�ق را ا����4 *�ق و/�ق)+ .  4� �5'� K1���% اذا
W ا�$ا�Xة و4�$وب وزارة ا��31� و
�`�ون �4 و,�4kوا *() *��4 او *�4(� X�4 ر �	Sب ا��F K"ا
�	� E$�8، و���ل �<9ا ا��2,�ون اد/� �+ ��4
(K ��ر�� 

�3آK1 �('�ا��  K)�3�و,�آ�a �34دا وأ��ا 

5	� a�B,Pا ��P9ا ا>� ���
�3آ1+ و �X�" ن�$���ل �<9ا آ'�رس �1) ��5ن ه� ا�	�1: ��Pا �و/ ،

��ش آ<$ر( ا��2`�ون  �4 ��4 e	8�1" +���"��
� ). �Fف ذاك ا�	���� د ��2) /�و�C5 �4 آ� ه9ا �

اP,'�د ا�	��
� �(��3 "$ا/� *C ا��F I2Sء �F C4ء وآ�C4 a آ�a، و"'	� ا�	�bو�� ا�4�5(� ��4C ا���م 

� �(��3 وا*�7ء ا�4P"� ا����4 و"��ل �<C� 0 "��4'05 ا�4م ���ء ا� ، و"��ل �<C4 0 *�ش �!,'�د ا�	��

� ا�) ا���2����م أن  C4 $
P C�� . ا�:� او ا�:�أن ا�('�م او [...] "��ل ��5 زاC4 �X ا^�4"� ا����4 �	$
9
'<� �05 أ"R, 05آ(�ن �'�م ا��ا"05 ا��	�ل وا��
� آ	� . �4!تا��S/�ن ا�1� ���م /��*$و"� C4 أ%� ا��1

a��2� C4 `�د �0,�5 //.  
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 قيادات تعوق أي تقدم بوجه دولة هامجة بغطرسةقيادات تعوق أي تقدم بوجه دولة هامجة بغطرسةقيادات تعوق أي تقدم بوجه دولة هامجة بغطرسةقيادات تعوق أي تقدم بوجه دولة هامجة بغطرسة

�ت أر
�ب ا��	� وا�$و�� �� e', ] ����T1 ا��31� *�F �2آ�ت (ا�����2 و ,�	0 ه�F�3 ا��31 P

�:�ض *() ا��	�ل ا��$ا4) ا��21� �1(+ ا�3 �
C و4'�آ	1<0 )�آ�تا����`� *() ا�B$د، 
���، `�د ا�
 �T:��

��ات ا��	�،288 ���X�، و ا18'�م ا�4�T1*Pت ا��	��Bا���"�ن ا� C4  [... �
� ا��	�����
�,e ا�

و زادت �74*:�ت . 
�����ع ا��Sص C4 ا�J�7 �$ر%� ا�T18ر ا�B1�Pج *() ا�$/�ع *C /�ص ا��	�
P ،C�x ا�	��ود% 0S7, ��iا^ز�4 ا�T18Pد��
���ع ا� �	ه9ا ا��1ا%� ا"�W5 /� ا^ر�8م ا�1� .  �

2�1> �8"�ن � �>B4ا�
 �B1" �*�	1%Pا*�ت اI�,�7<� وزارة ا��31� ذا,<�، �4 ا"<� ,��21 ,�ا%� ا�
��(� *() أ�$� P ا���3، وه9ا �$اع.  

�:�11ن ا���ة ا��	��� /� إ�� C��<� ا�9��4 ���
�ت ����� و%Iة، وأ�<	e /� إ���ف ا�XI% ت�
ا
�و"<� 
��21$اد /� �� �
 P ،C4�7, !
4��ل ,���4 [و�����1ن *C ا��P�7ت ا��Bر��، ,�رآC إ��ه� 

i.د.اP,'�د ا�	'(� ك��2�7ء �4 ��4ودي ا���
1��ق، وP ر�q ان ا
�ز 4��ل ]ش �!� �>���� �4 ،
4�9 زه�ء ا���م C�$4�T�52 ا���S
 �B�و ��M �(�ك ا���دات ا�2�و�8ا`� . R4��ة *	�ل �	�� ر

 C4 $�I	
 �:Mت ا�$و�� وا����b4 �/ <	*ا"$�4ج أ ()* ��
��I1ام ا��(0 اP%1	�*�، و ا�	�اه �`�274
14�زاتPت ا���*$ة . ا�����4 C4 ،�	ب ا���
و8$ "�ل ,�اآ0 ا�<Iا0X، و �iX�1" ��k ا�1:�وض �4 ا�'�4�5 وأر


�، وأ�<	�، إ�) %�"q ا�31���C"�اء �sه�ة ا�
���7� ا���7ل ا��	���، " ا��� CT)S	ا� �l C�:�ا�

�ت��� ./� ":�ر ا��	�ل ا�	I1ا�$ C4 ا�

 ��Xا�� �� F P �)':1�4+ ]ش.م.ش و إ.د.ك[و*!وة *() ه9ا ,��"� اP,'�دات ا��	��	M�C4 أز�4ت ,
��b4 0,	�ا,<� ا��`M�, ��R, ا"<� ا��2رز���$ 15: ان ** �� .ش.د. ���ات �$ى ك9ش و .م.إ �

 0>, �XI% 4(:�ت �/ �ة *() رد /�� �"�T1�4 ،�>'��T4 ه$ى ��ى �l ()* �
���,�T1ف ا���دات ا�

��	��م ا^ول ا����ع ا���م .�M�
� ا�3	�ل و 
�$ ا���
 �	�14 ��
�ي و%K رؤ �>�$� W)/ . �Eا�$و�� ,�ا �	/
$ ا^%�ر، [ ه4�B<� �14$د ا�2B<�ت 	B, ،i�
��1$ر �:� ا��	�4s�8"�ن ا�� �ا�1<�دف اأs	� ا���1*$، ,�


�، ا��TSTS و ,4$� ا�S$�4ت ا����4���0 ا�M��� ا?��اب و ا�1�� C4 ��
 ...].إ%<�ز *() �4 

 وايل بنك املغرب يقرر نتيجة التفاوض مع النقابات

�?8$ام، �4ة - �
����C4 �>1 ا���دات ا��S� ا�$و�� e)Eو وا iX�1�� q"�Bإ*!ن أ��دي ا� ()* ،�"� "

�*�	1%Pإ�) ". ا�'�ار ا a����, K14$�4 �/ يIآ�	ا� +�
	� أآ$ *(K وا�� ا�2 �4�5� (	��و8$ ا�I1م �4 
�$ة C4 ا�'�ار اP%1	�*� أي ا�I1ا�4ت :"%�ء /K  [ 2008ا�	(+ 
��0 ا���م $Bا� ���Bا� C	71, Pا ��2��

� ,(+ ا�1� ,0 إ8l ،ة$�$% ��2� *() ا��1از"�ت ا�	��� و*() �2008اره� �)� �-R1ا� �>"RF C4 �5ن� ، 
 �/ �:� ا��	�4sا�� �/ C��2� ا?
��ء *() ا��$د ا?%	��� �(��4(�� ا�	��وPت و 
��	�ازاة �4 ذ�+ �/��,

 11- 10ص ". ��32�� و/� ه9ا ا�T$د ,��21 *	(� إ*�دة اP"�31ر أداة 4<	� �$1
� ا�	�ارد ا. �1�4اa ا�'���
 �"�� ].C42009 ا���1�� ا��Tدر /� 

��ات، 4�<� إ���ء ا��!�0 � $1	`(� ,�	4 $�
 �:��زPت `:, ;�	, ،�>4�Bا�$و�� ه �E4 إ�) 1و إذ ,�ا 
 �:� ا��	�4s���

�?دارة و 47[ J68 أ� C4 1$اء

��B	�*�ت ا�	'(� ا J1 أ� ����� 2008[  O�، و ,��
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X��1
	:��ل ر%�� 4�9 ]  أ�S1�4 J$م35أي [ � وا�a�T8 �4 �2�T *() ا��1(0 وا�T'�ا�	��`> ا� 
 �2	12�2009 C4 ��C4 C ا�8�1$
��	��X 28 إ�) 25 ، و ر/� "��2 ا�	�1: . 

 �2��
 K�7ت ��ادث ا���3 وأ�4ا��
��	��X، "��2 ,2$و >4	� �C5 20أ�4 ا����ع ا��Sص، /�	� ز��دة ,�� 
�1)� �)E^ا J�7ا�!�Iه �E�'ا� ��B�4�M	� أر
�ب ا��	� إ���د . ���7ت  O/ار ر�	ه9ا �4 ا�1

 �*�	1%Pن ا�	7)� Kادث ا���3 وأ�4ا��� C4R,]C4R, آ�ت�F +��4 K,ذا �	ب ا���
4�M	� أر WXر .[
 Pت و�
���
K"R3 ا� ��, 0� ،Kادث ا���3 وأ�4ا��� C* O�وe��* $8 ا�$و�� �34وع ,�$�� ���"�ن ا���1

 .آ(	�

 �� ، F C4	�ل �(� 2010وه��ك ا�1:�دة 0�8 ا^%�اء ا�	��B /� ا�7	�ن اP%1	�*�، ا
1$اء C4 /�2ا
��ء *!%�ت ا^���ن ��، �4 ا�1X�:31�Pا �l ا^�4اض ،�� ا^���'Tا� �ا��!%�ت، /� �B4ل ا���1

�7<� إ�) ا���م ��, �%b	[ 2013ا� 	1%Pن ا�	إدارة ا�7 W)B4 K4�9 �4رس أ�E �4دق *( ��2009* .[
ه9ا �4 ا��(0 أن أر
�ب ا��	� ر/�7ا ه9ا 
	�2ر و%�ب 4<(� أآC4 �2 أ%� رؤ�� أو�; ���1ر "�Mم 

 ��4C* C ا�	�ض وا�1<!ك ا^دوR1ا� . q%�1��و%(� أن دا*<0 إ�) ذ�+ �3C4 0>1 ا�1!ل ��4� $8 
 .ر/� �4 �$/��ن C4 ا�1Fاآ�ت

 $�I	
4�M	� أر
�ب ا��	�  q���,و ()* K1ل ودو��	��4*$ة ا��أ� �:s�4 و �
�ت ا��	�����J ا�5, C	4
 K
�ت",$
� �8ة ا��	�، وه� �4 ,�	���
�ت ". ,Rه� ا���" $��, �>/"�)�أي �8درة " �8�� و4<5(� وذات ,	

 <���" *() ا��1اء ا��د ا��	��� و/> 4*�	1%Pا��3اآ� ا" K�4�) وP"، ,:�دي �4 ,�	 !
 �4ا%<�ت 
��� ".b�4و�� آ	� �$ث ��!ب �4 ��8ع ا�

 أساس سخرية الدولة من القيادات النقابية

� *() ��J ا��P�7ت����دات ا����
 JS1�	,��4(<� ا� �ا�'�4�5 / $��ن ا�	��ة . ,�1��/�$ `�ى ا�

�:� ا��	�4s���
 �-!�
�ت ا����
����E	� ا�1� �2> أن ه$دت 
<� ا� �� ا��	��� ���e هa9 و. ا��`
���2 ,:�ق 
 ��وF<$ت ��8*�ت ا�2($��ت وا��$ل وا��1(0 . 2010 �4رس 3، ��م %70إ��ا
� و`

 Iآ�	ا� C* �X��
O�2 ا�	��`> ا� 04� /�وع "��
�ت ا��1(���زاآ�رة ، [إ��ا
�ت، F P+ ان أه	<� د
�`�` ، �/�*�
[s�	ا*�1د ا� �ا�1 �
�<� ا�1'1� و��8<� �4 ا��(2�` ��:
 ، ،�>
:�ن 4	�ر�� ا?��اب 

���/�ن �1) �8�4<�  P ات$)
�Iول آ�2ر b�4و�� وزارة ا��1(0 إ�) 
وه� /�! و��e �$ا �1<05 ا�'�4�5 
����Sا� ()*. 


�ت، ,�2*$ ,1'	� ك���
C ا� $*�21��
�Iال �2�4*�  P �
���
:�� .د.ا��	� ا� K1ش ا���0 ا^*b�4 C4 0Mو�

�ت ا^��ى,4�T	C* �> د*�ات ا��	� ا���ه9ا ا��21*$ �'�C4 �>4 ا���ة ا�!ز�4 . �	�13ك ا��Tدرة *C ا�

���2 [�:�ض 2���4<� ا�	�13آ� 

��	��X �4 �$ اد") �!%� /� 30ر/� ا^%�ر  3000 O:� دره0، و 
 ...].ا��7��2 *() ا�$��، و ,�2> ا��(0 ا�	1'�ك

� /� ا�$ور ا��(2� �(��دا�Xا�� J�7ا� C4�54 ��q أي ��� *	�و,1	�1
 �
���. ت ا�9ي ��5س ا��IB ا�
�/ ��3)� �
�� 7 /�$ اآ1:) ا�	W)B ا��`�� �!,'�د ا�	����� 2010 �/��R	ا� �T��
 " : ��2���
 q>�

 ��0 وا�1:�وض وذ�+ 
���g2�1 ا�	�1	�ة و,��M�
� و�> ا�1���ا���4(� �4اE(� ا���7ل �($/�ع *C ا�'��� ا�
� روح	�0 و,M��� ,�ى ".  ا�C4�71 د/�*� *C ا�'��ق و�E"� �(	�2�15ت و�4ا%<� ��5 ا�1'$��تا�1 Jآ
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 i4�"�

� P ,�7 أي ����	C5 �(���2 ا���4(� ان ,��م 
�9+ و8�د,<� ا� . !
�� آ�ن ا��	�ل �8در�C *() ذ�+ 

�ت���8�دة ك. 
�"�i4 /! ��%� إ�) ا� J8�4 W�1<� /� إ.د.و��F C4 �7/ش .م.ش ا] �M"ا  �T/ : ����

��3)� � ]ا��5":$را�� ا�$�	��ا`

 ()* ��� *C أي رد ��)	* �����خ ا���م ا�9ي /��K1 ا���دات ا��(� ا�		1	��

bر ا�	��و�E�'4 �4ة  (�2,
ا�$�1��ت، ا
�ز ذ�+ 8�4:<� ا�	�S1ذل I* C4م ا�$و�� ر/� �C ا���1*$ و ��ب q��54 ا��ى /� ه9ا 

� آ	� أن أ5F. ا�	7	�ر$ ا�C4�71 وا��1���, J، و���ا�:�8 �>�
�` 05'
> ا���X	� �M, ه�3 ���ل ا�1
 .ا�$�	��ا`� �(�P�7ت /� ا���*$ة

 <��, 0l�/3 C:s�	)� �
���:� ا��	�4�، ا��� اP,'�د ا�sا�� �ت /�
ش ا�) ا��� ���$a، إذ .م. إ– "��
 �/ ���K1 ا?دارB� م ا�$*�ة ا��821رت�T��� ا�	�
 ��*�، و,:�� 48) إ��اب و`�� و�$وي 4$ة  ا

��9:��4�� �(	q15 ا��`�� وا��15
� ا�1 �>F 014 �28 9 ا���ار:�, ���:4 ،�)%b	ة ا��وه� ا^�4 . �8ار ا�	�
�:9 �'$ ا���*�� .ا�9ي �0 

 �52��S
 �B���ت ا���X	� �0B ا�	�3رآ� /� �8/(� ا�C4�71 �4 *	�ل �	�� ر���� ا�1�� J35�ا�1� آ	� 
2010 �4�� 30 ا��
�ط ��م –ش .م."M	<� اP,'�د ا�B<�ي ?. 

 املستقبل للنقابة الكفاحية الدميقراطية
4��Mر  !
 ��	% �>"^ ���� a%�ه� ��53 /	دات، وا��
C�'1 أداء ا�� �32��2$و /� ا^/> �4  P


��5!م. "��7� $���e /� ا�� ��4�>4 C5� .1�, �)Xى ه���
 ()2� ��(Iم اه1	��4 4�� P"	�ء ارادة ا���7ل `1�2
 ���	* C4�71ا� $�B,ت، و�� ا�1� ,3�<� ا�2�و�8ا`���Pوه�م واPا $�0 ا���ى ا�	�$/�� ا�K، و,$2M�و,

�2�Fا�) . و �*�	1%Pون ا��2رود اIS4 �/�اPآ$ ان ا��2%�از�� ودو�1<� ��T$ان ا�<�Bم، �4 �
�8�2�4 �l ت��2� وا��� وF P+ ا. �1�4�F رات�B:"ت و ا�%�B1ا� �/ �ا�2�3 ySس ا���B2"ن ا

�
����9+ ��4�ت ا����� ا�
�4�ا  �
����$ا *() ا�2�و�8ا`� ا�$F ���� رس�	� . �Eدور"� ان "�ا
��� �2�1�	��/ ،C4�710 وا�M�
B$ %<�د ا�T"Pت �(�O2 ا��	��� وا�2�3�، و%<�د ا���1; ا����� وا�1. 
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        ما هو احلوار الضروري؟ما هو احلوار الضروري؟ما هو احلوار الضروري؟ما هو احلوار الضروري؟
  )1995يناير . نشرة البوصلة، العدد الثالث (كتبه الشهيد عبد اهللا موناصري 

�م 
�ا%2<� /� ا�$/�ع *C ا^%�اء 
��$*�ة إ�) ا?��اب ا���م، ,��رع �)� �
�ت ا��	�����آ(	� "<e7 ا�
b1� Cآ$ *()  إ�) ���ء ا�	�bو�C ا����-  و�y �	(� ,�هq و,'$ي �(�5د�C- ا�'�4�5
ا�'�ار آR�(�ب "

�*�	1%Pا*�ت اI�� ا�	% �'� ."�4��01 ,�5��B� Cن وو�� 
�"�i4 ا%1	�*�ت دور�� أو �1) �و
C . و
�� وأ��ى ,1(�) ا�'�4�5 ,�%<�ت 
�7ورة/"�*�	1%Pت ". ا�'�ار �4 ا^`�اف ا�
�����
و*�$ آ� ���ء 

و�4 ا"�:�ء ���� اP��1$اد �(��اك �$ى ا�B	�ه� . ��) و*�د��Bي ا�'$�� *C ,:<0 ا�	���q ا��	��� و,
0>)l�34 (وا�'�4�5 إ� �	ب ا���
��Tف أر� ،�2� /� أ��ء : ا��	��)l^ا��2�1د ا $
R,ل و�	ا��أ� �	�4اآ

 .ا��3وط

 ��/�2$ أن د*e ا�5�:$را�� %	�ه� ا��	�ل 
��	��ب إ�) ا?��اب ا���م /� :  أ�1994�7ه9ا �2` �4 �
25 �)�� ا?��اب، وا"�(�e أ
�اق ا��2%�از�� J'E C4 وB4!ت ,�7:� �2	
 /�2ا��، ردت ا�'�4�5 

و�C5, 0 ,(+ ا��iX�1 . وا"��$ت %(��ت ��ار�� و
�درت ا�'�4�5 4�:�دة 
r*!ن "iX�1 ا�1:�وض. ا�'�ار
K17/ت أن ر�
���J /� 4. ��ى 2� �4> �(:` ��, �l �4�5'ا�2!غ ا� �/ $�$% Pدات و��Iا� ;�4 $�ا*

C:s�	ا� q,روا �ا�'$ ا^د") ��%�ر و/ �إ*!ن . / �%R1
 Cوأ��2ت ا�5�:$را�� واP,'�د ا���م �(���3
�$ة$Bا�'�4�5 ا� �53, $�
%�ءت ,)+ ا�'�4�5 وا*�1ف ا�:!�� أن ا�'�ار �0 . ا�	�C4 J8 ذ�+ إ��4 ( 

C5� "Pوb�4و ��J و/$ا *C آ$" %$Tا� ��5 ا��*�د، وا��2�1 /
ش واP,'�د ا���م و%$د �K اI1�Pام 
$ ا��23ب* $�
��ف ا�'�ار ا1%P	�*� �F�24ة g1��

�"�i4 . و y2و� <��1��
آ	� أ"K آ(J وز�� ا���3 


�P%1	�ع . ا�(��ءات ��ل J)1S4 ا���7�� ا�1� آ�"e ���4ع آ!م K1>% C4 �*��Tرة وا��B1ا� ��و�8م وز
 اP,:�ق *() ,���� ا��$�$ C4 ا���7��، و*() ا�1	�ار ا�	�3ورات ��B1وز b�4 �4و�C4 C آ$ش، و,0

 .�T4درة ا�'��ق ور/O ا�'�ار

�� ا�'�ار ا�$اX	� ا�1� أ�$-<� ا�	W)B اP��31ري �'��ق ا?"��ن أي F�ء ودون إ��2ر B� i1�ودون أن ,
1�W)B4 �2 ا��31ري ��ص 
��'�ارF �/ ه�، أ�$ث�T	
. 

 صفات هذا الس
  ��T$ر *�K أي �8ة إ�Iا4 �	� W ). ا��31ري /�y(ه� "�دي �(5!م وا�	$اوPت، �

 q�B, �ه ���K أن ا����R, ن�
 �/ $
��	q��5 ا�1� e��', /� ا����ات ا^��ة 
:�� "   ,0 ا�R1آ W	ا�
�	Bت ا���$وق ا���$ ا�$و�� ا�9ي 
$أ *�م " ,7'E i4�"�
1983Cوهa9 إ�Fرة إ�) � ا��5د�C  ود/� 4!

�*�B	إ�) �34رف ا� . 

�)���
�ت ا�	���)� C)�	4 ��
�07 إP أر P)� اP,'�د ا�	��
� -  ا��1(0 ا�����- اP,'�د ا���م- ا�5�:$را�
��3)�(��
�ت P ,�%$ إP /� ا�	����2ت ا�'�ار���  .، و�	�� �

�! �(�أ�	�ل وا�$و��	4 C��3* 07�
>، وز�� ��F ($و���$ام ����C �(+ أر
�ب *	� + وزراء : �� �:�
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W وأ4C ا�	W)B ا��`�� �(�23ب وا�	��2�1Xر ،<
��( C* OS	1�، وه9ا و�$a آ�ف �	��/� �4 �	C5 أن 
9 و*�د 14ه9ا ا�	W)B و��م :�, eو���, �	* ��)% �
 "�"�2، *�$ ا��ز�� ا^ول �4 ا^���C ا^�4ي و
�ز

�"�
C ا�	��ود�C، وو�� 
���
�ت ا��	���، ا"�!C4 �8 اP%1	�ع ا�'�4�5 وإر%�ع ا����i4 �('�ار �4 ا�
�*�	1%Pا�'�ار ا ��

�ن �(	q15 . ا�	�,�)� q	W)B اP��31ري �	�1 �B� ،��)Bا� a9ه C4 C
�$ أ��2*

9ي �5$ش:� : ا�1

�ب �B���4 ا�'�4�5 �	(:�ت ا�	R%�ر�C ر0l ا��*�د l   

�01 ا�1<�ب C4 اI1�Pا4 �
 �ت   ا�	:�و�� �4(��، 

 !� $B, 0� �*�	1%Pا*�ت اI�   أه0 ا�

 ��ورة ا���دة إ�) X�4$ة ا�	:�و��ت


$أ دور,K ا^و�)، وا�1	�ت إ�)  $8 �*�	1%Pار ا�')� �
.  د%��20�2"9اك آ�ن ا�	W)B اP��31ري ا�	�1
�)� �	
  : /2	�ذا ��ج ه9ا ا�	W)B؟ ��ج 

��و�<� ا�'�ار ��
��، ��اء ا�1� و%$ت �! أو   ��1$م ا�'�4�5 /� اP%1	�ع ا�	��2 %�دا �(��7�� ا, �1�
 ���Xة إ�K أو �4(�� 

�)T'و�� �(2'� ا���	ا� �X��	وا�18ا��,<� ��ل ا� �>,�M�!4ره� و�T, ت�
���آ� ه9ا �4%�د : ��1$م ا�
 . آ!م وآ!م. /� ر/�ف ا�'�4�5

��� a�B,ا �/ qT, �>/ أ�4 ا^/��ل : 

�� ا��	�ل 
R%�ر�B, ار�	ا�1  qX�7ا��
 0>�'�
��T4; ر�	� �T1S4 ,�$ر ( ا�b2س، وار,:�ع ا^���ر و
��4400ا�'$ ا^د") �(�x ب �>F 0دره  ( 


���:��� وا��23ب  ����0 وE'� و*)�, C4 �*�	1%P�4ت ا$Sا?%<�ز *() ا�   

 C   ا�1	�ار �	!ت ا���د وا���1�;، وا,��ع ا��31� ا�	e8b، و,E 0S7:�ف ا���`(

�   ,$ه�� ر �sوف ا���3، و,�5-� ا�'�ادث وا^�4اض ا�	<

5��/� /� *$د C4 ا����*�ت 
��، وا��1!ل ا^`:�ل   ا��1!ل 4:�ط �B	�ه� ا����ء /� �Fوط 4<
�:)S1	ا�.  

z، و,��*$ ا��*�	ن ا%1�	ت، و���4R, C4 �*�	1%Pا �� وه� ��J آ	� و"�*� .   ��J ا�'	�

	
 �
���0 ا�M���X�288ا�:1S) �T(J ا�����X، �1) ا���د وا�	'�آ	�ت  4'�ر
� ا�1Bا���"�ن ا� C4  .(
 ��� 9�2�1> آ� 1983وإ/�اغ دور 4��د�q ا��	�ل C4 آ� 4'�1ى إ"K ا�1	�ار ا�<�Bم ا��5�; ا�9ي 
$أ 4
 

�� �'� أز�4 ا�$��ن *() ���ب ا��	�ل و*	�م ا�B	�ه� ا�2�3����24Pا �Xا�$وا K� و"�Mا �'��. �4 ,	(
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�)��M1 أن ,J:S ا��2%�از�� وا�'C4 �4�5 �$ة اP*1$اء *() ا��3� !/ O���M1 . ا�T18Pد ا�	�� �>/
��ء "3$ ا�'�ار �
 y�/؟ وq�, ودون �`�� q` C* q��54 ن��� اP��1!ل أن ��$م �<0 ا��أ�	���'�

� ؟...آR�(�ب �'� %	

 الطمأنة والتخويف من أجل احلوار 
 �>B� C4 (1�)1�
� ا�	(	���) �Bه�أو �B1د إ�) ا����5�K أن 	�
C ا��أ�	�ل وا��	�،  O8��. ,��2ت ا�1

���` W:" اءات ذات$�
�(� �$/� ا��2%�از�� إ�) X�4$ة ا�'�ار �` �
�B, ة %�ت�و8$ . /:� ا����ات ا^�
C1)e ,(+ ا�	'�وPت *() و��
: 

�"R	ن، /! :   ا��� . ,�S/�ا *() ا���وات2���4�� P ,5(:05، أ�<� ا��أ�	��

J��S1ا�:�1ت :   ا� O�

�%�از�� و�� ��4�5 ا�1��زل *()  �� +�ة وآ2�ة، /�(� ا�	�3آ� آ

 الطمأنة
9 ا^��5م ا��Tدرة ���T; ا��	�ل؟ �4ذا �J)5 �4ا%�� �8"�ن :�, J)5��4ذا �J)5 إر%�ع ا�	��ود�C؟ �4ذا 


����$وق ا��`�� ا���3؟ �4ذا �J)5 ا��1ام ا���"�ن وا�'��� ا�Tل �$ى ا��	ا�� �B�, �28�4ا J)5��؟ �4ذا 
z؟ ا��*�	1%Pن ا�	7)� . 

1; أT8) ا^ر
�ح /� ��� ا��2%�از��، ^ن ا?%<�ز *() 4�74C ,(+ ا�	���q ه� ا�9ي �, P �B'ا� a9ه
 .أ��ع ا^و�8ت

�B'ا� a9إن ه)J)5, P ��2���4 (Xأن ,�5ن ردا *() �24رات ا�'�4�5 ا��� $�(� أن q���4 ا��	�ل ,�
��IB�, . م��
C 1990 د%��2 13آ	� آ�ن ا^�4  �4 J)5, �>"أ e��8 �	� 800 (10000 إ�1��ر �)4  . 

���	* <��1�$ إ�) 4�, P �>"أي أ ،�
��" �B� e�� �B'ا� a9إن ه. 

C؟2���4�� إن آ�"e 54(:� �(�أ�	�� C* ()S1" �>/ 

(���ات /	<	� آ�"q���4 e ا��	�ل، ه� "Sر آ� ا�$T4 4<0 و�1) �4,<0 ه�Pأن آ$�<0 و,�2<0 و� 
 W�����2ن "��
� ��ى 
��y إ��/� 4	� أ"a�B1؟ أ� Pل أ�	ن؟، وا���وا���وات ا�1� �5$�<� ا��أ�	��

���ل أ"<� �K:)5, C؟ q���	� ل وا�$و���	ا��أ� qB1�� P ذا�	؟ ��	 ا��	� و�$T4 a$ر آ� 8

)� J)54 �l 2$و�<�إن �4 )* ��� $Fه� أ�Bا� �ه� / ،�� 5/<� 8$ ,��� ز��دة /� ا^%�ر ب . �2%�از
� ذ�+ C4 ا���ق10أو l�1!ل، و�Pا $�$31
- ا��7اqX- ر/� ا^-	�ن( /� ا�	��X ��*�ن �%�1�, �4<� 
zا�(�
� ا�:�(���
� *C ا�'��� ا���T
 Pزل إ��1, C� �>�11; ر/� آ:��� ا��. ، �5� ��	�ل ^ن هa9 ا�'�

 ��)���
 W	إ�) ا� $��7�، 8$ ,:7� /� ا�	$ى ا��2" �

� E:�/<0 و�4 �q��T ذ�+ C4 ,	�س و,�!Eو
� �(���2ت ا�	���5��1���) أن ا�'��� . ا�T18Pد�� وا��� J)54 �l �
���إن اPد*�ء أن إ`!ق ا�'��� ا�

0���� P ا�. آ� ��2� 4�F(�، و���, ��
� دون �����)� ���� !/ �	B1ا� ��
	J)1S أK��5F، و�� 0M�1
 .وهa9 ا�'��� ا�J)51� �)4�3 ا�	��1(C وا�	�7<$�C آ� �4 �$�<0. وا�	�Mه�ات
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 �B� نr/ ه95ا "J)5� P "��:" 0>�:� ا��	�ل /� أي F�ء �4 *$ا إن آ�ن إ/��د و*, P. 

 التخويف

��$�8 وا���Sرة 4	� �:�ض �24درة �4  " 0�1, �*�	1%Pا �1'��+ ا�	(J اP%1	�*�، ا����
 �)B�1


�*�21رa �	�ن أC4 و��4ن" 


7	�ن اP���1ار  " �)� ا�	����2 ا�5:*�	1%Pا��1از"�ت ا ��R�4 ا$	* e)	ا�'�4�5 أه " 

 " ه� ,��$ ا�'�4�5 ��ارا %$�� أم ,�5ار �4 �$ث /� ا����ات ا�	���؟  "

 "Iا� qT, P أن �>�e /� ا���ر 
rه	��<� أو ,�Bه(<� �(	���q ا��	���ا��5ة اVن /� q�)4 ا�'�4�5 و*( "
 ��'� ا�1� ,�4� إ�) د/� ا��2%�از�� وا�'�4�5 إ�) ,(2�Tات ا���هa9 "	�ذج C4 ا�1(	'�ت وا�9'1

�T	ا� Wg

��S ا�B:"Pر و �>:��S1
 .ا�	���q وذ�+ 


� أ
�"e أ"<� B, P$ي ":���B123. ا��� K20 إن ا�1(	; إ�) إ�54"� �$وث �4 "�� 1990 د%��2 14 و1981 
 �>� $���:Iع ا�	��1(C ^ن 4�� ,(+ ا�B:"Pرات، ا�1� ,�:W ا��yS ا�	�1اآ0 دون أن ��5ن �<� أ/>،  P
� ا��7Sع )7/R

! %$وى ا�	��و�4 و �	Bع ا���ا�	�7<$ون �4 ا���1*�ا C4 و���X ا��دع ��'�<� وإ8

 .واP��1!م

C وآJ ا��أ�	��S�0 ا�9ا,� ا�9ي ���1ى K�!� C4 و*� إن �4 M�� ا�	��5C، /� آ� �54ن، ه� ا�1
0>/�:E ص���	� إرادة ا�5:�ح �$�<0 و�
�":�Bر ، ا��5د�C ا���2� و C�J ا��أ�	���S, ول�'� C4 �4أ

�F�24 ي�C4 W ا�B:"Pر 
� C4 آ� *	� %	�ه� K�:" ه� K/�� C* J35� �	"r/ ،ا��3رع. 

  احلوار والنقابة


� وا�	�اه�� *() ,:<0 ا��2%�از�� �	���q ا��	�ل، �bدي إ���ن ا��1آI *() ا�'�ار 
K)�B 4'�ر ا��	� ا�
�
� ا��	�����أي إ�) "��
� ,S$م أر
�ب ا��	� و,�ا*� �14(�2ت . إ�) ا"PIق "'� ا�	:<�م ا��2%�ازي �(

  .,�اآ0 ا��أ�	�ل 
$ل أن ,$ا/� *C ا��3(� �$ ا��أ�	�ل 
��9ات
 

 J
�ت ا��	���؟آ����$ ا��2%�از��ن أن ,�5ن *(K ا���  
 

 ���$ة ا��2%�از�Bإ�) أ�$ أ8!م ا� �	1��� "e�1��2 17*$د " (ا?آ�"�4F 1992 " :( �	ا�� z�إن ,�ر
C)2� �l ف��� P �*�	1%Pوا���"�ن ا :  

 
� و�E C4 K/��, �4ا*�ت وإ��ا
�ت و,�,�ات و�4ارات �14اآ	�*�	B�2 ا����	ا�   . 

� وا�'�ار اP%1	�*� آ�7ورة �2(�غ و%<� "�M �134آ� 
J)1S4 C ا��3آ�ء ه9ا *�	B:�و�� ا�	ا�  
�*�	1%P�5ن �8*$ة ا�(��2 ا� " ا^�� ه� ا�9ي �qB أن 

 ��
�اد�� " ا�(�2ا��"وه�آ0 "	�ذج ��� *�$ ا�	B(� ا��2%�از �>12��E 0)�
) ���
��$ ): " ... 1994*$د أ
� و4:�ه0 ا��Tاع �B14وزاأ2E; ا��	� ا�%����$�Pت ا�:�T1��
 �-R1	ا� �
���و%�ءت ا�P�'1ت ا�1� . 
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�$ C4 ا�'���ت و,��z روح ا�	�2درة I	ا� W��5, �l �-�	1)� ذج أ�8ب�	" C4 �4 K"آ$ أb1� 0ا���� �>/���
W/���دة ا���x ا��أ�	��� -, 0	7� X�8(� إن ا�'�ا". وا�1�� ��$
 P أن $T�, �>"إ �'� �)ر أ/�7 و�

q ��7ر�� �14$�4 و,bآ$ *() ��ورة 1B4	� ,��دa *!�8ت %$�$ة ���R
ا�	�3آ� و/O ا�	��ز*�ت 
� *() أي �4'�وره� ا���1�x وا�1:�*� وا�C4�71 وا�B�"Pم 
C ا��أ�	�ل وا��	� و,�(q ا�	�bو�� ا��`

  .ا*�21ر ���
 


� وا�I1ا�4ت و,S(� إ�) أن آ� هa9 ا�	��دPت /� ,�ا
�<� إ"	�����$ة �(�	� ا�$% W�د إ�) أ��, 
  ...ا�	b���ت ودور ا�$و�� وا����ع ا��Sص

 

��'�ار أي 
��اب ��Sج C4 ,�2دل أ`�اف  a����إذن ��Sف ا��2%�از��ن آ:�ح ا��	�ل و��	(�ن �

��C* C أداء 4<�4<0 /� رص ا�T:�ف ا�� ا�'$
���� وا�B1$اء ا��2,�و"� ��(q ا�'�ار $8 ��Tف ا���	
�>1�
�ت q)�4 ا�'�ار، ه� ���Xة /� ا�<�Bم . و,�����و$8 ,2C أن ا�'�4�5، /� ا��e8 ا�9ي ,�/� /K ا�

�2�F P إ%�اءات ����ت �	� �RBت 
�$ ا�'�ار . *() ا��	�ل، وا��1	e) ا�'�ار �1	�"�	�آ	� و�8 أوا�y ا�
�
� �(	���q ا��	���B1�Pل ا$
  .إ�) ز��دة ا^���ر 

 
�bد��ن، آ� ��q ا,�BهK، إ�) ا"I1اع C�', q��54 أو��ع ا��5د�Cإن ا�' C���` ��. �ار وا���7ل �

�	>�

� أن ,�1Sر �����7ل ه� ا����> ا��	��� 4�$ أن s<�ت ا��أ�	��� وإ�) . و�W ��4و�� *() ا���/
 .ا��e8أ�4 ا�'�ار /<� /� ا��ا�B4 �8د أداة �(��1�J وا�		�`(� وا�S$اع و��
; . أن ,Iول


C ا��أ�	�ل وا��	� ,��B آ� ,��زل  O8����7ل ��اوح K"�54 ^ن `2�� ا�1��
� �1�4ن l إن آ� ��ار
�"��  .C4 ا^ول ��I)1م آ:��� C4 ا�

 
 C
��ء C4 %�اء ا�	��/�� وا�'�ب ا�$ا�Xة :��
إن ا��أ�	��� ��Bع ا��	�ل و���ده0 و�1) ��K"^ 0>)1 4<$د 

/ �/ C�5�J . ��) ا�T18Pد ا��أ�	���B4	�ع ا��2%�از���(� أ%�ر ا��	�ل و K��
�0S7 أر �5)/
��5:K . ا��1!�<0, �)��
Rد") ��� و��9+  �2)� (��� K"r/ C���Vا C�و�5� ��ا%I4 Kا�	� ا��2%�از

 .و4�<� ��� �8ة ا��	�

 منطق تناقض الرأمسال والعمل: هذا هو منطق الرأمسالية

� ا�	�B$ة ���$ة ا��	�لوه9ا ا�1��O8 ه� ا�9ي �'$د ���4��> ا� . C* JXاIا� �ا��* $�:1<� ه� ,$2s�/ 9ا�

��2` ���	* �*�
 K7���م . ا�	��T; ا�	�13آ� 
C ا��1�2C ا�	���5 وا���4(� و,���أ�4 "3$ ا�'�ار /<� 
  .ا����8ت 
$ل أن ��M8<� و���$ه�

 
W
� آRداة آ:�ح ������ء إن /7; ا�'�ار وا�$/�ع *() 4:<�م ا�
$ا أه�ج 
� ,Rآ$ا *() �T, 3$دا أو, 

�	��C4 K ,:�وض 4* 0B���7	��B" C<� و�4  �	
 .أدوات ا�5:�ح وإ*$اد ا�	��رك و8�د,<� 
 !B�, Pا�1:�وض إ Wإن "��
� آ:��� �8درة *() ا�1�<�ض ا��	�ل و8�دة "P�7,<0 ,:�وض ا�0TS، و�

 ."�7لوP ,:�وض ذي "iX�1 دون . ��iX�1 ا�	�ا%<�
�ا �4 ��JE ا�'�ار 
K"R أ�(�ب ��7ري�� �F�24ة إ�) أن ا�	��رك ��e . آl رة�Fذ�+ إ �و/

 I5,�	�7ل ا��� وS14(:�؟ا ��M" C5ة وا�$ة إ�) ,�ر�z ا�'�آ� ا��	��� ,bآ$ أن ا�B	ه �إذن ه ،����7ر
4 C4 a��)
� إ�) �4 ����24Pل ا�2($ان ا�	د ه� ا�9ي ر/� *�� �`�2 �0 *() و*>���1ى ��7ري و%�� 4

C�"�Sا� $�'�q �<� أ�J ���ب و��B4 Wد %C4 x ا��2 ��2`. 
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 خامتة
e�$
 �� �:�1� e"ا�'�ار آ� q)` �/ e*�� �1د ا��>Bإن آ� ا�: 

1 - �B, أن �>"RF C4 �1وا� �:��� ا�T18د�� وا�	�آIة �$ *�4(� آ�
� /� ا����*�ت ا�'���q ا�)T, �/ 
 �) ���� ا���7لا����*�ت ا�	��R1ة إ

$ ا�C4�71 ا��	��� وا���7ل ا�	��$- 2���, z `��2 وا�$ة، "��
� وا�$ة:  ,��
 :إن ا��5د�C /� ��%� إ�)


�–أ ����$ د8> ^ه$اف "��7<0 ا�$',  
$ �K–ب B�7ل وا?*$اد ا��)� q���  ا�1�ر ا��e8 ا�	
0 ا�	��رك واP�1:�دة C4 درو�<�–ج �,  
��ء 4�M	�ت "�–د 
  �	� C4 أ�4اض ا�2�و�8ا`)� ��2` �
� 

C، و�W /� ا��آJ)� O ��اب ا�'�ار
����qT %<�د ا�, �� وه

�ت ��B1وز ���� ا��13ت وا��31ذم ا���X$ة �2��ء ا���ة ا��	��� ا��ا�$ة ا�1� ���إن ا�'�ار ا��7وري ه� 
C ا�

���� ا�5�:$را��ن C4 أ%(K ا��� �5$ش ا�9ي %�� ��1(2<� آ:�ح ا��	�ل، وه� �4 �R1ن ا��"��4�B �4 ا�2
  .C4 رآ�IXه� ا^���� إ*�دة ا���$ة �(���2 ا���4(�

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

104 

        : : : : """"احلوار االجتماعياحلوار االجتماعياحلوار االجتماعياحلوار االجتماعي""""هرولة القيادات النقابية إىل هرولة القيادات النقابية إىل هرولة القيادات النقابية إىل هرولة القيادات النقابية إىل 
  ال مكاسب فعلية دون نضال موحد ال مكاسب فعلية دون نضال موحد ال مكاسب فعلية دون نضال موحد ال مكاسب فعلية دون نضال موحد

 ���4 �>F ،� e*�F ا�'�4�5 ,�2>، دون ،2008
�$ F �4<$ ا����*�ن ا��Sص وا���م C4 إ��ا
�ت *	��

K /� %(��ت  e4$�, ت، �4 �2> أن�
���
�" ��اره�"�4ا/�� ا����  .�4 ا���دات ا�

 
����2 �34رآ� *	��� ه� أ��F �4 J<$ت .د. آ�"e ا��5":$را�
ش ":9ت ,<$�$ه� 
�?��اب ا���م 

� C4 %�اء �1�4��ت و%(� أن ه9ا *�X$ إ�) ا�J�7 ا�9ي �Eرت *(K ا�'�آ� ا. ا?��ا
�ت ا����4����

 �0 ا��	��� 
���	� C4 %<�، و���� ا���دات ا�2�و�8ا`M�ا�����2 وه�F�3 ا���3 وا��Tg1ل أ%�� ا�1
�<� C4 %<� أ��ى
 �	/ �
  .ا�	��1و"� �4 أر
�ب ا��	� ودو�1<0، وا�	1'�ر

 
W)B4 C4 K ا�	�)�	4 q'�
 �
�'T4 ،ا^�4ي ا?��اب ا���م <��ق ا��1!م و 9:" $8 /�� �/ ،C��31ر

��ات *$�$ة 
�(0 ا1%	�*� q"�% C4 وا�$، و
�"1<�ج ا^���q ا�2�و�8ا`� ا�	�<�دة /� � �),�م وا�I1ام `
� ا���7ل0 ا?��اب ا���م ��م .[,�2008 �4�� 21را%� ,������$ة ا�	�B
  ] .20ة *$د -  

 
C* ��3)� �
8�دة اP,'�د ا�	�� e��:� وC4 %�"2<� ا14sة *() ا���T1�4 ،أي د*�ة إ�) إ��اب *�م 

	� اد*e دو�4 أن إ/ �
�����ع ا��Sص، و�9ا ,�� أآb�4 �2و��ت إ���ف ا�JT .م.ا��	�4 �
ش أآ�2 "��
�>�$ة �8اه� . ا��	��� *(B4 ل�	ا�'�4�5 �$ ا�� q"�% (إ� e:�Eا $�/ Cأ�4 8�دة اP,'�د ا���م �(���3


� �!,'�د ا�1FPاآ� . �	'�ر
� ا?��اب ا���م���/� �$ود �274`� ] ش.د.ف[/	� "�وش ا�9راع ا�

<$"� . 14:�د�� ردا *	��� ��4$ا 
�5 ا����*�ت �
���
�$ ,�Tف ا�'�4�5 آ	� �'(� �<�، ا�e4I1 ا���دات ا�


�ت إ�) ا"�M1ر ���
�B ا� �>��J ا�1� ,��) ا�'�4�5 إ�) ,�5T"ا��*�	1%P0 ا��	ا� ��K، آ	� " 
$ا	�,
�2	12� �>F دات إ�) . أي�
� ��ر*e ا������� /� اP,'�دات ا�Iآ�	ة ا���ار ا�I>%^ ع�	ون أي ا%1$
و


�$ -!-� أF<� ��و�� ا��/�ض"��ار ا%1	�*�"��7ر �4 د*e إ�K ا�'C4 �4�5 %(��ت  K�4 e%�� ،.  
 

�, C* دات��، وا�1	�ار ا14��ع ا����	* �g2�, أن ا"�$ام أي q��M	� وP ر	

� ه� �4 �$ا ���$ ا�	�J8 ا��
  ".ا�'�ار اP%1	�*�"أر
�ب ا��	� إ�) ر/O ا�	�3رآ� 
��B� Oن 

 

� إن إدراك أر
�ب ا��	� �	$ى 4!ء�4 4Iان ا���ى �<0 %�(<0 ��R1":�ن ا�<�Bم *() %2<� �8"�ن  P

�$ C4 إ���ف ,	��+ I4 ب�E aد��
 C4 د$* �/ �M�
r*�دة ا� �2���	��
1<3x ا���3 
`��2 ا��	�ل 
�$ C4 ا�	�و"�[ *!�8 ا���3 I4�18 وb	ا� �	د ا����* .[ �')T	)� ��وC4 %<1<� ار,Rت ا�$و�� ، 
	� ه� 4	


	�3وع �8"�ن ?/�اغ �>  $�$% C4 �1$م)� q���4 ،�
���C، ان ا��Mف ، �sف ا�J�7 ا�ا����4 �(�أ�	��
 K"�	74 C4 ا?��اب ]"��� <
� �34وع ��)', �M"ا����، و
	�3وع ]1ة *$د- �ن ا?��اب، ا�	


�ت����(0 �34وع �8"�ن ا?��اب . ��� C4 ا���ر ذا,K، �34وع �8"�ن ا�� K"أ �/�$ أ
(� وز�� ا��31
 J�� أنُ ��Tدق *(K ا���2	�ن /� دورة ���
�ت �21�4ا ان ��Mظ K� �>��28 آ2�ة، و14	���و �2009 . $8(


����'�ت ا���دة ا��T, ا?��ابأآ$ت ����ات ,��*�<0 /� ا�T� �g2�1$ �8"�ن 4� K)* e�4 د� C.  
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�� ا?��اب، 
� �28ل �34وط /�y، ه9ا �4 �� C4 (�2, �4 �* ا?%<�ز ()* �X$24 ا*�1اض �	- W)/

����ل ��3)� ��qX�" K ا�q,�5 ا���م �(:$را�� ا�$�	��ا`* �2* " : $�
�qB أن �R,� �8"�ن ا?��اب 

O�
 �:T,ر��	9ا ا�>� �B�� ا^%�اء ��5ن ,�1��  ". ا�	(:�ت و,
 

�>

�ت /���K1 إ`!ق �$ ا�$و�� �(/ ��$1� bFون ا�	�M	�ت ا��	��� وا�05'1 ���وF P+ أن �4 . أ�4 �8"�ن ا�
 �
�ت ا��	������4 ,$2�K ا�2�و�8ا`�ت ذا,<� C4 ا��1$اد C4 ر
y ا� ���BF ا�$و�� *() ا��� "'� هa9 ا���

�
�
��	b���ت ا���	 ��14�زات ا�	�د�� وا�1	Pا C4 $�I4 ا�$و�� ���ء �)B . (ت إ��و,��) ا�2�و�8ا`
�I ا��ي *�7 ا�	q15 ا�	�آIي I2$ ا��* K�* �2* �4 �28 C4 q�54 �>M	

�ت ����0 �8"�ن ا�$�,


�ت ���$را�� ا�$�	��ا`� �(��3 ا�9ي ا*�21 �8"�ن ا�:)�"S"Pاء ا�%�� C	7
�ت دون �����اط /� ا�
  ".��ف C4 إ%�اءات *��ب C4 أر
�ب ا��	�

 
��ات C4 ا�1:�وض ��ل �8"�ن ا���3 ا�	:7� إ�) ا��5ر-� ا�'��� ا�	�	�ة 4$و"� ا���3، ان � eد� $��
��ت آ�ذ
� �(��ا*$ ا��	���، آ� ُ,�<0 /� 	�, 0�ا���دات ,S$ع 
�د*�ء ��4ر�� ا?%�اءات ا��	���، و,�$

��� اF$ ا�<B	�ت ��اوةا^��	, �>�, �/  . ��� وا��1�1C ا��`�B)ا� �دوره� / a$آb� �4 Cوه9ا *
  .^"M	� ا���1*$ ا�1� ,'�7، و/> وE:�ت ا�2�+ ا����	�، ,'�q��54 0 ا%�اء ا�	��ب /� ه9ا ا�	�Bل

 فتات احلوار االجتماعي ومثاره املرة
�42008�� " ��ار "آ�ن B4	� �4 ا-	� �)� �4 :   

  
�%�� ����*� وا�S$�4ت : ز��دة ا�'$ اPد") ا���"Tل ا��	وا^���2( * i����ء ا��1��
 4 ز��دة زه�ء - ) 

 C4 �	* م��� 8دراه0 /� ����4 و,�7ف 2008 ��*�ت /� ��� *	�ل 2009 دراه0 أ��ى /� ا��م /� 
 i���� 210[ا�	���*�P� 40ف *��4 ،�4 Tل ا��	* C4 �X�	ا� �/  [ 

� 8 دراه0 /� ��م *	� C4 2 أC4 �8 ز��دة��� . 2011 دراه0 آ� ��� �1) 2، -0 2008 ��*�ت /� 
� 52.50ا�4 9�4
� ا^رض، *	�ل ا�Iرا*�، /�/� أ%�ه0 إ�) ��� دره0 /� 2.5ز��دة  [ 2008 دره0 /� 

 C* ��� P �	* م��� 55.12و إ�) ]  ��*�ت C4 ا^*	�ل ا�9�8�3��� 2009 دره0 /� 
 أ�J ،و s�4:� ا�B	�*�ت ا�	'(� ووزارة s270:� ا�$و��، و
	�$14<0 ا�	$ر��ن ا����2 *$ده0 أ�4 �4

 �
ـ160ا�$ا�( �'Tا� �)�F 0-، م$S1�4 J�7 ,�دي ا��$رة 47 أ��
��*$,<0 ا��� +1/ $�/ ،Js�4 Jأ� 
 0>�)- C4 ��� وأ���</ 0� �S/خ اP�1$ا"�، �� أن أآX240زه�ء (ا��3اJر�8ن )  ا��l �8وض �/

 y��14 1<!ك إذ أن�Pاده�38ا$� �/ qروا,2<0 ,9ه C4 �X�	��
  . �)/� ا�'�ار " /�ز"ه9ا ا���C4 0 ا��3
�)� �	
: 


C 9 إ�) 1ز��دة أ%�ر s�4:� ا��(0  �	
�� ,�Tف د/�1C 450 و300 �>F �/�E 0دره : ���� �/
2008 a�M"2009 و  

 0)� �:s�4 د�� C�',10� O:S
�� 1/�  % 40إ�) % �42��2 ا�$�� C4  /	� /�ق ��� 2009 C4و 
  ، ��اء s�4:� ا?دارات او ا�	b���ت او ا�	��3ت ا��	�4� او ا�B	�*�ت ا�	'(� 2010 /� 38 إ�) 40

 C4 �� ا�8�1� ا�$ا�(T� �/و  % 14,�زع *()  % 25 إ�) 22ر �4$8P�

�14P'�ن و-	� 11 %  �4
 : C ا���م وا��Sصه� �134ك 
C أ%�اء ا����*

 C4 ��$�2 ا���� C4 (:�	ا�$�� ا� J�� �/إ�) 24ر J27 أ� ����� ا�J /� 30 و 2009 أ�J ده0 /� 
 �����2010.  

 C4 �)X�7ت ا���� درهC4 �:` �5� 0 ا��!-� اPوا�X وF	�ل *	�ل ا�Iرا*� 200 إ�) 150ر/� 24(� ا���1



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

106 

�>
 . 
 C4 ت�F��	)� ("600)  دره0 إ�500ر/� ا�'$ ا^د ��
$ا �/ 2009 

 
 �:� ا��	�4sا�� �)إذا آ�"e أو��ع ا���1ار ا���3، و ا�21$اد ا�	��3 ا^�8 �$ة، ��	'�ن ��3
0�8 *��C4 O أر
�ب ا��	�  ��1	� �� ذ�+ 
�����ع ا��Sص، �l �4^�/ ،J:` C
��'�Tل *() ,'�

l !Eا�'$ ا^د") ��%�، وه9ا أ �رة /��	دة ا���Iد/� ا� C*<2�4 � . �7ت���دة /� ا���1Iأن ا� �	آ
 �/ �,�1
 C)B�	ا� �l ص�Sل ا����ع ا��	* C4 �)X�>�2 ا�����M إ�) ا���
(� C4 ا��	�ل )8 �g/ $:1� �)Xا���

 �*�	1%Pن ا�	ن[ ا�7�)4 JT"ن و�)4 C4 ��1; اP�1:�دة C4 ]أآ, P ر�%R
، *!وة *() ا�	�Tح �<0 
�)X�7ت ا����
� ان �Fط ا�'�Tل *() ,(+ ا���1��7ت ا�	q��T ���ار ز��دة 24(� ا���1�P O. ا���1 

�>� .*C آ� `:� �bدي إ�) ���4ن *�3ات �Pف ا��	�ل 4
 �C، ��ص ,�2رa وزارة ا��31�$ *() �Eن أر
�ح ا��أ�	��$F ا�:�1ت ه9ا ��ص ���, J)� C	5�

i واC4 ، ��2�P ذا,<� ا�1� 8$رت ان ر/� ا�'$ ا^د") ��%� �bدي إ�) ���74*:�ت �(2� *() ��8ع ا�
� إ�) ا����ع ��ة وا��2`�Tت ا�Pو��	ا� C4 0�8 ء�Bت ا�3:�/� و�Pو��	ا� ()* q*�T4و ��/��,�ا%� ,

0M�� ا�	l.  
 

28� أن  C4 �>7:� (إ� �س و�1) ا���b2أ%�ر ا� ��و��وج أر
�ب ا��	� C4 %<1<0 ��4ر"�ت �21� �))74
�/ a� W"�,، وا�'$ ا^د") �M" 0آ C
��	��ب اآ�4 �2, �*��T�8%� ا�CTا� ��4ات �4 / .  

 
� آ1(� ا^%�ر ا��	�4� /�ق ا*�21ر 
bس )�1
ا�4 ا�$و�� 
T:1<� �34!، /�71 ا4!ءات ا�2�+ ا���4� 

C�  .*�3ات �Pف *2$ه� ا�	R%�ر

 "احلوار االجتماعي"فخ 
0 ��اره� �4 8�دات ا�M�
�ت أر
� �e)5FCB ا�'1� �4�5��� )�*�	1%Pا ��
� و ا��31��� - ا�'���ت ا�

 ��
�ت ا�	<�S1"Pا -�*�	1%Pا ���-  ا�'	�*�	Bا*�ت ا���3 ا�I"  (ا^%�ر C�', ��B� �>  .-0 أ�:e إ�
 

 C4 ا��3ط ا^ول �/ e��� ��R�	�2ر أن ا�	
C ا^%�ر �', ��B� �	ب ا���
/� �4(� "�/	�2 �8`� أر
"%Pا�'�ار ا�*�	�8"�ن ا���3"1 ��
�ت "��ش ,�$���
�$ ر/O ا� ��
� وا��31����� ا�'��� ا�B� ه9ا . ، وآ9ا

 0>1	M��2 ، �21�4�C ا"<0 �0 �'T(�ا 2/�] آ�":$را�� ��4وPت ا�	��ب[J8�4 أآ$W)B4 a إدارة 4	�� د
� و /� ا�'$ ا^د") ��%�)X�7ت ا������4
� �	� 8$�4ا C4 ز��دة /� ا���1 ()*.  

 
��م  �:� ا��	�4sا�� q���4 ()* �4�5'�2 22و ردت ا�	���، و
�"<� 2008 دX���1�Pا �
�/O ا�8�1 

 eTT�16 �/ C1���
 �>)* �2�
$ل 2010 /� 2 و 2009 4(�ر دره0 ��/� ا^%�ر و�:O ا��7 
 �/ �
� وا"<� �1�4$ة �(1:�وض /� 2011ا����ط ا^ر)X�7ت ا������1�� و . 2011 وز��دة ا���1
و*$ت 

�O ا�	��`> 2010و
r*$اد �52F أ%�ر %$�$ة /� . 2011 /� 4 إ�) 1و�� أ%�اء ا��!�0 ��, ;�	
 ،و
4�<0 4$ر��ن 
	:��ل ر%�� C4 90 ا�Js�4 J 60 درهX�:� 0$ة 500 إ�) 400: ا���و�� ا��2$ة �X�	��
 

 ������ن دره3500
�!ف . 2008)4 .  
 


� "*�ا�'�ار اP%1	�"ر0l ا,�7ح ��اء ���
�ء ا��	� ا� Jاه� أ�$
 0lو ر ،] �>/���,��g2 ا���ة ا��	��� و إ
��T �8د,�� *() ا��آO وراء ا��ه0، وه0 ان ,W�b ا�'�4�5 ��� ]��V ا?"�1ج وا��21دل و�B<�ز ا?دارة  ،
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0M1��53 4�0M و4
 �>2���4 a9ه �>

�ت ,��ل ��� ,�و�C4 �>B و
(� �1�4ى ا��31اء هa9 ا^وه�م. ,:�ه0 �4 ا�
2�1C إ�) ا���ر ا�9Bري��	)� C5	W)B اP%1	�*� وا�T18Pدي أن :"/�$ �Eح أ�$ه0 أ"K. �28 �8دة 4

C وو�� ا��ت *�	1%Pا�:��8ء ا C
 �>)* <:14 W�أ ()* KX�3"ل إذا ,0 إ�B	ه9ا ا� �/ ��(�q دورا أ���
K�5�C4 K ,�21 وا��1ام اI1�Pا�4ت وا���ارات ا��Tدرة *	, ".J����4 %��$ة ا�	 �)
ا�'�ار . ��4

���*$ /� ا�$/�ع  Cل و��	ز �5��4 ا��I�� C� �>1ودو� ��اP%1	�*� /� ا��3وط ا�'��� �<�Bم ا��2%�از
0>'��T4 C* . 0���i �(�	�ل و,���7ل ,2��
�P�% C* i1ت ا�'�ار دون /��<� , $8 q��54 م ان�>�ا?

�>s���
$ل إ 1<0��:5� .$>3� z���7ل/���1ر��
 ��
 <�', ���	* q�54 C4 �4 K"ا  . $�
 �,Rأ�4 ا�1:�وض /
�l P ان ا���ىI4 K���� ا��	�ل ���م 4	�(�ه0 
��1:�وض ��ل . ا�	��آ�، ���B �4 و�E إ�� �4$�*

 W2� q���4 ا��	�ل و�), ()* ���(C4 q أر
�ب ا��	� ودو�1<0 ا�8�1 C4 0ا?��اب وه J8ت و�:آ
� �� W5ا���2<� ا��$و ا���2)��
�ن ا��1ا%��ت ا�1� ���$ ا���ة . ��8 ا���دة ا���, a�B,ا �/ �	ا�� C�1��9ا 

 I�I�,ت، وP�7�� ا�	�M	�، ور/� آ:��� ا�l 0 ا����*�تM�ا��	��� ا�	�113 /� 4�M	�ت *$�$ة، و,
l �>�4 ���l P �:Xزا ��K اP�21$اد ور�Fة أ��2ب "��B<�، و�W ا�	�اه�� *() b4���ت د�	��ا`�	, �

qS�  .ا�

 صفوف الشغيلة مشتتة

��rا
�ت  �13e ا���ة ا��	��, e)Eوا ،��
� *C ا��� "'� إ��اب *�م �����
�$ ا14��ع ا���دات ا�

���� �214*$ة ز4�g/و �
�ت ��8*� 1S4(:� إ�) إ��ا
�ت ���8 . 0*��" C4 ت ا�$*�ة�% JT9 ا"1<�ء ا��	/
����4 او  $�1,�-R1ا� �)g� أي ،C4�<� إ�). �4 �3" :  

 
 �4��
���ع ا�2($��ت  � 28 د��	�2 و��م 5 و4 و 2008 "�/	�2 21 و20  إ��اب ا�	�M	� ا�$�	��ا`

 �

�5+ ا�'$�$200اآ�1 . 
 $��2��
�2 5��م ا�B	�� ]  أ%�8600ا����ع ���3 [  إ��اب و`�� إ"9اري 	��  2008 د

 ��
� ا��`���*$م %$�� و/���� " د��	�2 ا��B1%� *() 26 و25 و24أ��م) ش.د.ف(�(�$ل   إ��اب ا�
 ". ا�'�ار ا����*�

 �4�� �(� ا�B	�*�ت ا�	'(�F �2 18 و17  إ��اب	�� . 2008 د
��م  0
� ا�	��1)� �)�1(���  2008 د��	�2 25  إ��اب ا�

� ����5ن و ا��1	� وا�2�g و إ*$اد ا��1�
� ا��`����2 31��م ا^ر
��ء ] ش.د.ف[اب   إ��اب ا�	�� د
2008  

� ا��%��، إ�) إ��اب *�م 
�����ع ا���م 	�د*�ة اP,'�د ا��`�� �(��3، ا�$ا/ �X� I� +)/ب ا��$ا�� وا�1
22��م  ����� 2009 .  

 
 �
� ] ش .م.إ+ ش .د.م+ ش .د.ف[  و���e -!ث ا,'�دات "���:� ا��	�4� " إ"9ار��"إ��ا
� و`s���


��م ا�B	�� وا� ��� B23	�*�ت ا�	'(���
��	��ب أ*�7ءه� إ�) 2009  ��3)� ��، و 8$ د*� اP,'�د ا��`
" ��	Bإ��اب ا� �اط /�S"Pإ��اب 23ا (إ� a9أن �24درة ه �	)* �(2�	ا� J)	و�$ة ا� <)��4 C4 ،����� 


�ت22����� %�ت دون ��� إ�) ا���1ون �4 
�8� ا����  . 
��� 10إ�) إ��اب ��� 
�����*�ت ذا,<� ��م ] ش .م. إ- ش .د. م- ش .د.ف[
� ا��!ث ود*e اP,'�دات ا�

��� :،�4آIة *() ا�	���q ا���1� �2/2009اX�" Cأ�4آ �/ CC ا���4(:s�	ع ا��	B	� ص�� O���,
��دة /� �F��4ت ا�	��1*$�C و,���� و�� ا��(0 I0 ا���وي وا������
 �2�E�1$ى 4 إ�) 1و� P �%ا �/ 

1��C] .66 0>�4 Jو 38 أ� Js�4 Jت 28 أ��*�	% �و�:O .  دره30000ور/� ا��	+ إ�) ]  أ%
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:� ا��	�4� وا�B	�*�ت . ����2 ا^%�رsح �8"�ن ا��!Eوإ �:� ا��	�4s���
 C�3� ا�	��(,
C�وq"�% C4 ���، و
�$ ,:�ج *() آ� ا?��ا
�ت، �0 . وا�	b���ت ا��	�4� ور/� �F��4ت ا�	��1*$

�
��$*�ة إ�) إ��اب *�م .د.1'�ك C4 ك �0 و"��
� ا�B	�*�ت ا�	'()�1)� ��
� ا��`���ش ��ى ا�
 �4�� C*�����
  .2009 /�2ا�� 11و10

 
 �*�	Bت ا��'��0�1 ا���� 
�����ع ا��Sص 
��1	�ار ا�y�7 ا�	:�ط *() ا��3(�، و,�5-� ا���1 �	ه9ا /


�����*�ت ا�	 �	� P ����وا�����2 ا��1$T1)� �>%� . ;�50
(� ه9ا �1�4ى ,�� i��
���ع ا� Jأ� 
4�M	� أر
�ب *	� 2008وا^���2 �!ل ا���م  �/ �`�S��� ��ى ا�	��وPت ا�	�� P 08ان ه9ا ا�� �	)* ، 

i أي ��
��	�C4 �X ��4وPت ا����ع44ا�  . ;� أ�J 70و,�وج ,�$��ات C4 أو��ط أر
�ب ا��	� ��ل ,��
�  .ن أ%�اء ا^ز�4 هJ�7, a9 �8ة ا��	�ل *() ا�$/�عو %(� ا. إ��/

 

�ت "�7ل ���
�����ع ا��Sص، ��71� ا�C4�71 ا���2� أن ,��$ ا� �
���0 ا�M�1)� $�و /� �s ا�J�7 ا�$3

4��> /� إ��اب ��م . ا����*C ا���م وا��Sص �l �'" ()* ��1)1� �10/<� ه C4 �"�	ا� �	/ ،�� /�2ا

$ ا�:�� ا��	��� ��, �� /�2ا�� إ�) إ��اب *�م و`�� �B14وز �	J�� C4�5 510! ا����*C، و,'�

  ا?��ا
�ت ا����4 �3<� �4�� ا�:�Xـe؟
 

��2ر ا?��Bم *C ا?��اب وا��Sف  �4 ���, P �1ا�'�4�5 ا� e��, C

� وا��8 ���إن ا�2�و�8ا`� ا�
��7� ,�B1وز ���
�,<� ا��E�S آ:�g ذات" �4��� ا14�زات و ذات ار,�2`�ت 
��$و�� ، ��اء C4 إ"�!ق د

 �4�5'��
  ].ش.م.ش و إ.د.ك[او 8�دات ��4"$ة �<� *	(� ] /$ش[*�2 أ�Iاب �34رآ� 
 

�، اP"�!ق /� C4 ا�	��1ى S�� وا��1ر"V1�2<0، ا` ;��T	� ء�C ا^و/
���C ا�)�����2) دور ا�	
�0M ا��	�ل �1	P�7" $1,<0 و,1!8) و,9هq أ
�$ �4 ا��2y، ا�XIB� وا�	e13، �!��ا
�ت ���<�م /�, 

C5	��qB ا��	� �$/� ا?��ا
�ت وا�1'�آ�ت �1) "<��1<� وا"1<�ج ���� C* �)�1�4 ا�2�و�8ا`�ت . 
 �/�� �����ت ا�'�ة ا���B4 ل آ��	وا��1 ��	����ر�� آ�"e او  ��
� آ	� *C ا^�Iاب ا��2%�از���ا�

 .و*� ا��	�ل 
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        يؤكد ضرورة اإلضراب العاميؤكد ضرورة اإلضراب العاميؤكد ضرورة اإلضراب العاميؤكد ضرورة اإلضراب العام" " " " احلوار االجتماعياحلوار االجتماعياحلوار االجتماعياحلوار االجتماعي""""بؤس بؤس بؤس بؤس 
@ @@ @@ @@ @

. ان ,�5ن إP *() 8$ر ا�y�7 ا�9ي ,���K� e ا�'�4�5 وأر
�ب ا��	�" ا�'�ار اP%1	�*�"�4 آ�ن ��	�ر 
�qB إ"��KE 8$ر ا�	���1ع، ��1ح ��ر
�ح أ*Pb>/"�g2* " 0Mء ���21ون ا^%�ر، و
�8� q��54 ا��	�ل، 

�	".  

 "احلوار االجتماعي"مقدمات 
 W)B4 �/ ا^�4ي �Eت، وأ��
�%�T, K*$ ا�$�1 �$ ا���ة ا��	����, C* �
���ا14��e ا���دات ا�

 ��� اPآ1:�ء 
	� ه� 2008ا��5":$را�� ا��`�� /� /�2ا*$4 ،��$ و`�E ()* أي "�7ل O/ر ()* 
�$a ا14��ع ا��5":$را�� *C ا�	�3رآ� /�. ��8*�/ �4 K,م وه9ا ذا�� �:� ا��	�4s12 إ��اب ا�� �� /�2ا

+�9
�$ة اP,'�د [وK1>% C4 اآ$ ا�	���ر�> . ر0l ان أ*�7ء 
��	W)B ا��`�� `���2ا �B
ا��B1اب 
�� 30ا�1FPاآ� ��م ���� اP,'�د ] 2008 B��ت *() أن إ��1ا,Iآ�	ا� C
 <��%�ا
� *b� Cال ا�1

 ، 4و�1) ه9ا آ!م /� ا�<�اء Pن *	�ل B4	��l �*وب . *�ا�	��
� �(��3 ,�1	$ *() ا?��ا
�ت ا����
2��ك )� �
���
	�ا%<� 8	� �Fس، إ�) ] ش.م.ا[4�!، ا�	�M	�ن /� اP,'�د ا� ،�)��` �
s(�ا ���$ه0 أ��

�>�1	�ن إ��
� ا����*� ا�1� ���
C . ان ه�4Iا دون أي ا�C4 �,�:1 ا� <��
�%K *�م ان �1) ا�1 ��و ا�'�
 O�
�	� ���ب 8�دة إ

�ت ا����*� /��K1 ا���ا*$ ���
�ت ا^��ى /<� *$م .م.ا����ش 
T$د ا�


� ,�رة واP"1<�ز�� ,�رة أ��ىI'��
 �>4�>,�
 �>
  .اP*�1اف 
 

 C
 <��1

�ت او ���
�":�اد 
�O ا� ،�'Tت وا���أ�4 ا?��ا
�ت ا�1� F<$,<� ��8*�ت ا��1(0 و ا�2($
e"�5/ ،ت *$ة�
��"$l Pو �>� W:" P ��� و��8*�g/و �XI% ت�
 . إ��ا

� ا�:�8�، ا�9ي ��15� أ��ا ا^�5Fل /� �4 
�ت �54�� 
���ع ا��1(C4 0 إر��ل أوا�4 آ	� `�2<� ا��1
�18��ص /��E *�(� إ��/P Cه9ا 
$ل . ا?��اب 
��:�آW و,�و�i ا��R2 ���1ع أ��8م وا��� C4 ا�	$ر�

�ت إ"K��B، ا��g2�1 و �Fح ا�	��:��1�� 4$ة ا?��اب وأه$ا/K وآ� �)�q و*�$ ا%1	�*�ت *��3)� �4

�!ح ا��	�ل ه9ا و�:�$a اP*�21ر، . و��2 ا���1ون �4 ��8*�ت أ��ى �7�
91ال ����اب Pان ه9ا ا

�>	M�� �($و�� ا���*� إ�) 4�� *	(� ����ا
�ت 
	�2ر ,)4��ا 
�B" �2� +�9ح ا�'	(� ا�71(.  
 
� P أ)'8<� 4��� ا�1�
�<� ا���دات * (� /���11)���2��� C4 �8*$ة 
�O ا�:�وع ا�	��4 ا?��ا
�ت ا�	

�3	>4 �X�" <`��	
	� ا"<� ,�Bي �. 
$B
 ���2B أر
�ب ا��	� وا�'�4�5 *() ا�9 ا�	���q ا��	�� ��/�P,'�د . -	� إذن T8$ /� ,:�دي "�7ل ��

�$ع إ�) إ�� ��3 �0)� �
�� 27اب *�م 4�9 ا�	���  ]18 �"��، �4 ا"K ا�T18 *() ا�2�7ء ]1981 

�ت آ�,2<� ��� �>�
�ت ا"�Sا`<� /� "�7ل و`�� P !��4*�21رات ,71	 $�/ �وا�	'	$��، أ�4 ا��5":$را�

��38<� ا�$ � P �1ا���م ا� ]،$�$Bاء، ا��<$ ا��'Tي، ����4 ا��B:1ا� �*�	1%Pا���� ا.[...  
 

�� ه9ا�� P�>,��25'<� ��ى 
�و�8ا` P ل�	ت ا���	M�� و�� هa9 ا�	�M	�ت C4 .  ان 4����ات � 9�	/
�ة ا��:W و T8 ت�

<� "P�7ت *$�$ة، وا^-� ا��(2� ����ا e���ء إ�) أ��أ، /�	� -�� ا�<Iا0X ا�1� 4


� C4 ا��Tg1ل ���
���*�ت ا�$و��، و�4 ���1ض �K ا��	� ا� iX�1��(� ا�Iه ���1��

�����ع ا��Sص . K%ا��
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 0
�3ا��، و��	$ون *() ا�:�ر إ�) إ%�اءات �1'� �
���0 ا�M�أر
�ب ا��	� 
�����ع ا��Sص "�3ء ا�1
C او `�ده0
���� ا���1
0 ا��	���، M�� �14$دة . ا�1����و,	�� ���� *	�ل ا�	�e ا�:� ا��1
�� ��3آ� ا

 ���Bا� ]������]19ة *$د - را%� ا�	E �	�41(+ ا�'�ب، و� ���
��$ا�(� 
��T'�اء "	�ذج �$ i)�. *� ا�
 CTت وأ��ار ا��
���)� �
� ا����ع ا���م �0B ا��5ر-� 
:�� "�� ا�B<�د ا?*!4��" C4 $��$رك ا��$ Pو

�
C ا����*�ت ا��	�� �
�ت �4 ا�$و�� وأر
�ب ا��	� . ا�1� ,�/�<� ا�2�و�8ا`���ه9ا �4 أن آ� ا,:��8ت ا�
C	71,�
���� ا�	�<�دة ��ل ا��1ام ا�'> ا�T0 .  ا�M�, P �	��` �>��� ()* �
���و��M وا�8 ا�'��� ا�


���g2�1 وا���7ل ،�>�
�ت �	!ت د/�ع *���و-	� أ��ا ��y ا�����2 ا�1� C* J5, P ا�0s��1، و�4 . ا�
�F�3ه C4 0>1ودو� �	ب ا���
$ه0 /� ا*�T1ر 4. �:��K أر:, P �F�3>ا� a9ه �
 ،qح و���
�$ C4 ا^رI

�$ ا�R2س$F �  .إ"<� و�(� /���� �1:�دي ��4ر��ت ا1%	�*� أ�� آ�ن 5F(<�. ه� �!ح ��ب ا1%	�*
 


�ت و,:�دي ���4�() ?���ف ا� �)
�هC إ�:�ء ا�<�F�3 *() أو��ع ا��	�ل وا���4!ت ا"K و� $��

� ا�	��Tص. ا?��ا
�ت����9+ �W �> ا?��اب وا��	� ا�
� ":�ق �7:4حوl �1ر�$��
 �	>إن .  *(

�ي /� ا�531� ا��اهC �(���2 ا����2T, �)4 أه	� �T8ى *() أ�5Fل ا���$1 �

	� ه� ��4)  �F�3>ا�
 ��� ه9ا 
����1� دا*	��ت ا���7ل �$ l!ء ا�	��3، و ���, ���� �>�
�ت، و4���ا����7� ا�		5�� ��رج ا�


�ت /� ���  .,(+ ا�'�آ�إ��/� �S"Pاط ا�
 


�ت أ�Eت *() ,'�F� د��ل �(�2 4��ه�7 ا��!ء، و�e4I ا�T	e ا�	�(>، ����2 أن 8	0 ا�T	ا� C5�
�$ C4 ا��8:�ت $���

T:�و، و �	�, ُ �>�4 �)����	� %	�ه� ا��5د�C ,��"� و�!ت ا��!ء، وا^��8م ا�	


�، وا
�ز ا���`��ن 
��0 ,(+ ا��	0 ا��2ا*� /� 4$او%�B1�Pا J8�4 '�%� ��ل	ا� �/�'Tا� �)g�رة أ

��ب ا,�Sذ ا���ارات ا�'��	�، 4��ل ذ�+ �28  �

�ت، وأ`(��ا ا��*�د ا��5ذ��� أ��م C4 ��4آ� E:�و 3ا�

 $*�T, نR3
�8��S,P �2ذ ا���ار  �	1B1� K,�g
��0 اP,'�د ا�	��
� �(��3 أن ه <�$ة �Eح ا�	���رB	ا�
�38�دات أ. l!ء ا�	� e:1فواآ q154 ن�
�$ آ!4� 
�ر,:�ع ا^���ر، 4��ل ذ�+ $�1
ش .د.��ى 
 .2007 �12	�2 13ا�	�آIي ��م 

 التفاوض البارد
 �4Iا" �/ �
2� ا�	��ر)l^ ��14�زات *() أر
�ب 2008
�$ أن �4رت ا�'�4�5 ���1<� ا�	��دP�4$�8 ا ،

��دة /� ا^%�ر، �4(�� ا����ن �����ر، و4I، را/�7 ا��	ا�� C* و ���� ��3, ���� C� C* ���1	
2> ا��Bا"q ا�	:$ة �(�	�ل C4 �8"�ن �, C4 �	ب ا���
4'�ر
� ا�<�F�3 /� ا���3، و�14ا`�g �4 ,<�ب أر

�
���  .ا���3، ه� ه� ,<Iأ C4 ا^%�اء وا^%�ات، 
P�Bت 4'�د-�ت �4 ا���دات ا�
 


�*�د و4	�`!ت، و*�ش ا��	�ل وا���4!ت ��$ �2> ان ��S ا��ز�� ا^ول ا���
> C4 ا���دات  �
���ا�
i و���X إ*!م ا�$و�� وا^�Iاب ا�	�ا�� �<� ��ل B� أ%�اء W:" "�28 *�م�*�	1%Pا�'�ار ا."  

 
 C�'1� �21ه���$ ا���2�1<0 �4$�4 *�و�� ��
�ت ا��	��� و����(� ا�	�2�1 4��(� أ��
� وا��ز�� ا^ول `

:s�	ل وا��	اتأ��ال ا������1� *() 4$ى ���
 9:�, �)�Iوا�'�ل أ"<� إ%�اءات ه ،C�  .C ا�	:��
 


<Iا�� �4 ,�:� *�P�% Kت  ��,�	M�8�دات 4 C4 �51رة	ا�'�4�5 ا� ���S� 0l"و ر�*�	1%Pا�'�ار ا" ،
��نg	`Pإ�) ا ��'�ت ا�$ا*�T1ا� C* ن�
����J5 ا���دة ا� P ،أي ا�1:�وض ا��2رد . �
/<9ا 4'	$ "�

�; �(q�* �/�'T ه9ا اP%1	�ع �T, �/ ،��3)� � /�2ا�� 6ا^�4ي، ا�q,�5 ا���م �(�5":$را�� ا�$�	��ا`
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74:� أن ا��ز�� ا^ول "4:$ا ووا*$ا" �4 ا��ز�� ا^ول، ���ل إن ه9ا ا�(��ء آ�ن 2008 ،" q*�1�4
�)
��	���q ا�	�3و*� �(�3 ��2�� ا�	��(� و1�4��" P �"R	` ��2` a9وه ، ()* �
 �g2�1��2 *() ا�,

��  .ا��آ�ن إ�) ا"�M1ر ا�<$
 

 �
���� �2S, P ا���دات ا�� ،����Bي، و�qSE y و���X ا?*!م ا��2%�از �	* �gF ل�	0 ا��)�� Pو

T'�/1<� ا�	��(�  P ،ت ا�'�ار���B	
�]ش.م.إ[وP ا�	��$�4 ] آ$ش[ ا���ا*$ F��	��
 Pو ،.  

 

� إ�) %�Pت و8$ ��ر*e ا���دات ا����
K " ا�'�ار" e4I1�4 �2> ان ا� <(� �	$ى ,�2T� دون أي

�� 30 ��� ذ�+ ا,:�ق ��
�� ،" ��ارات"ا�'�4�5 وأر
�ب ا��	� /� �
  .2003 ا

 مناذج مطالب خاوية

�ت إ�) ا�'�4�5، وا�'��� ا"<� C* �2�, P ا"P��3ت ����'�1 "�ع C4 ا�	���E q$ارة �4 ,�1$م 
K 8	0 ا�
�� دوره0 ��, ()* CT��� C
��" C:s�4 �g/ ت��)�, W5�, �4 ر$�
 Cا��	�ل وا���4!ت ا�	�'�8


C ا��ا�	�ل وا��	� y  .آ��
 

�*�	1%Pا�'�ار ا ���R4 : W)B	ا� �
� *() ا"�M1م ���ءا,<� �4 ا�'�4�5 و*() ,:����,(; ا���دات ا�
�*�	1%Pدي و ا�T18Pا. ا ��R�	ص ا��TS
 $�; /�,; e3l و,��T, K)* �" �	
 � 1996^و�) ا�91آ

��  .ا�	��8 �4 ا�'�4�5 وأر
�ب ا��	� C4 و%�ب *�$ أر
� ���ءات /� ا��
 

C4" ،C %<1<� ,�د ا�'�4�5 أن *�	1%Pا�'�4�5 و ا�:��8ء ا C

� آ�ن 1�4	�ا  ،�	��4 C5�ا�'�ار �0 
�
". /C* !7 ا�P�Bت ا����*���� ,��1$ ا���دات ا�B�� ان ا"�M1م ا�(��ءات $8 �bدي إ�) ,���� ,$ر


� "�*� C4 ا?دارة ا�	��*$ة �($و�� /� ���� ا�1� ,���<� *() ا�'�4�5، وه9ا �4 ���B ا�XIBت ا��:)	)�
 �
$,"��0،و,��$ "ا�	�ارد ا��32M�
� ا�'���، أي 4��> ا���7ل، ا��g2�1 وا�1�����71� ا�	��> ا� �	�
 ،

� ا����S� �)4ض ا���7ل 
	� ه� ا���(� ا���$ة ا�1� �2B, ا�'�4�5 وأر
�ب ا��	� *() ,��زPت �8ى ا���2
����31ون أي ��%� إ�) إآ��ر ا�5!م �4 "��
�ت P 8$رة �<� . /�(� ,'�C أو��ع ا��	�ل P ا���دة ا��زراء

�$ ه� P�% C4ت ا�5!م ا��Sوي �, �	
4�(	� آ�ن *() إر
�ك ��y ا�'�4�5، و�9ا ,15:�  K/�1وا�:�1ت ا�
�q�" O:� . 0 ا��7��2 *() ا�$�� /� ا���� ا�	��M�, �
��T " ا�'�ار اP%1	�*�"و,��1ح ���

��
C /�,; �12	�2 إ�) 014 د��	C4 �2 آ� � �	/ K,P�%.  
 

<� ا)* �" ���b4 �>/ K)�:1
 �
����$��1ر، ا�4 ا�	W)B ا�T18Pدي واP%1	�*� ا�9ي ,���q ا���دات ا�

� /� C� ���b4 . وP و%�د �<����2�و�8ا`� ا�)� �� إ��/�4�; آ�ا�� ,	 �l q)�	ه9ا ا� ���� P

0X21$اد ا����Pم ا�M" �/ �)5F دور �l �>� �5ن�.  
 

�:� ا��	�4s�)� ()*^ا W)B	*�ت ا��	ف ا%1��g1�ا�'�4�5 : ا K�<9ا ا�	W)B دور ا��31ري، ,��ض *(
 �E�S0 ���<� ا�, K
�ت �	C5 �8ل إن �4 ,�$م *(���1��ل �T4د�8 4	�(� ا�� �:� ا��	�4sا�� C� �8ا"�1



�ت���
�31ور و,�ا/> �4 ا� . �)�F q7l �>�2�, $�y ا�1� ا-�رت *��و4�K �4ت �4ا�0 ا�8�1� وا�1
�:� ا��	�4sا��. 
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 مطالب تنم عن ختبط
 ط و التقييمط و التقييمط و التقييمط و التقييمإعادة النظر يف املرسوم املتعلق بالتنقيإعادة النظر يف املرسوم املتعلق بالتنقيإعادة النظر يف املرسوم املتعلق بالتنقيإعادة النظر يف املرسوم املتعلق بالتنقي

�1��B �(��ءات *$�$ة �4 2006
$أ ,�2> ه9ا ا�	���م �4(� ا���م , �
�ت ا��	�����K ا�)* e8د�E ان $�
 
�� ا����*�ت ا��	�4�"وزارة $', " e3l 9�42004 �����ه9ا �4 %�� ا�'�4�5 ,���1ب . 2005 إ�) 

� q)�4 �4ا%�� ا�	���م)	* .
���� ا��1(0 و ا�'�ل ان J8�4 ا���دات ا�T4 ()* �>X�52
 K2Fه9ا ا �
�2ا�� /� ا��1(0 ا�	�آIة /� �4 �	� ���
C4 K أدوار /� ا��اج ا����� ا� e�)آ� �4 ا�� $�
ا��	�4� 

"C��1
� وا��51)� ����ق ا��`:� ا��	�4� إ*�دة "4�F �M(� ". ا�	sا�� �)ان y�S, �4 ا�'�3� �4�5

� �8ة *	� ا�	�$, �/ ��
$ل ا�y2S1 ا��اهCو%�ه� !�$
 �4��Mرا إ%	�� �$1*��C، و:s.  

  

  مطالب غري دقيقة وال مستندة على تعبئة و كفاح
 االجوراالجوراالجوراالجور


T$د ��R�4 وا�'�  (2���4<� �1 C�
�ت �	��
(� ا�'�4�5 ��4	� آ����دة، و"C* i1 ذ�+ ,�2���ذهe2 ا�
��دة /� ا^%�رIو. آ�� �g2�1ق *() "��2 ��4$ة وا��:,Pل ا$

'$ أد") و �>7�
 q��` ،�>*اI1"P �7ل�ا�

 C4 �%��2500 دره0 ، و�0 ,�$م أ��ى أي ر300008 دره0 ، وأ��ى .  
 

 �2��
 ������دة �Iان ,�5ن ا� e��18�4�5 %�� ا� e"2آ� %  �B�	0 ا�S71ا� y��14 ()* ��وه� 24
��ات ا^��ة 10/� �  .
�ن �(�5":$را�� ا�$�	��ا` Rَ�� a�	� �4 +وذ� <� �(��3 �28ل ا�'2�, �4�5

و^ن �g2�, P و P "�7ل �0 ,� . /��رع %�� إ�) ,95�q ذ�+ ا�2�ن. ا��(0 ا�	1'�ك ��%�ر وا^���ر
�8 �4 <74:� "��2 2008" ��ار"و%�ءت ا�'�4�5 /� . ا�'�4�5 أي ��ورة /� ,�2 K�
��18Pاح * 

(� %$ا g�0.5 %�
�ت ز���/� ا�'$ ا^د") ��%� ��4	� *() أر
� % �10دة آ� ���، /�$ *��e *() ا�
��*� وا�S$�4,� و 2آ� ���، أي زه�ء  % 2.5���ات أي Tع ا������
 دره0 /� 1.25 دراه0 /� ا��م 

��دات ا�	��11�  % 10وا�'�ل ان �1) ,�2> ز��دة . ا��م �(���4 ا�Iرا*�I�1 4:��ل ا�	� C� د/�� وا�$ة
��ات ا�	�2(�، را/�7 ,�2> �(0 14'�ك ��%�ر و
	� أن ا�'4�5. /� ا^���ر� �
$ ا^%�ر ^ر	B, $��, �

$*�T14 ض ^ن ا��!ء�:S"!� �Xوا^���ر، ���1د ا��$رة ا��3ا.  
 

K��دة، وه9ا أ�4 �534ك /I)� �	ب ا���
i ��ر*e إ�) . ه9ا /� ��ل ,�2> أر��
� أر
�ب *	� ا����/
>� e
�B1�ر/� ا^%�ر، وا O/دةا*!ن ر��Iا� C4 (��1�وC4 %<� . � ا�'�4�5 
r*!ن ان ذ�+ ا����ع �

��دة Iا� <
� ا����، ان ,	�`� ا�'�4�5 و,��ور /� ,�2����� �M	�J8 ا���دات ا���
 ،$�21�� P أ��ى
�>1�
�� �4 e)�/ �	ة آ$�$Bا�.  

 
 �2��

�ت، % 10/�$ آ�ن ر/� ا�'$ ا^د") ��%�ر ����� 30 /� ا,:�ق �	K14$8 �4 C ا�'�4�5 �(�
 ا

و$8 ,'��(e ا�'�4�5 و�0 . ، ��4
� �28ل هa9 �	$و"� ا���3 و�	2$أ ا�1:�وض ��ل �8"�ن ����اب2003
 �����C، اPول /� ��F �/ دة��Iا� z��� /� اP,:�ق *() ,�ار,2003 ����و . 2005 وا���"� و/� 

 �"����دة زه�ء ��� ، إ�) Iو�4 ذ�+ . 2004أ��ت ا�'�4�5 ا� �ر�� /b4 �8ارا � 05أE$ر وز�� ا��31
 e3l2004 �������دة ا�	9آ�رة إ�) /�,; Iا� C4 �"��� ا���3 ا��R1
 �7�����2 ����*�ت 2005 ��
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�Xا��9ا �*��Tوا� ���i وا�����1�4��ت ��8*� �14$دة �('$ ا^د") ��%�ر، . ا� <4	� /1; ا��2ب �2�1

 I�ة ,��7ف إ�) ا�1	�� ��
��*� وا�:!��آ��Tا� ���8* C . i��� أر
�ب *	� ا��	% �Eه9ا و,�ا


��1!ف ا�	��`>، أي ��q آ(:�  �:)1S4 �
'$ود د" Kا�'$ ا^د") ��%�ر وا�21$ا� ��ا�	����2 
���rء إ%�2ر
�3
��`� *C إ���ء آ� �$ أد") ��%�، 4$�4C ا�	��ل 
2($. ا�	� �5
�$ا/�  C4 C�ان 
� -	� C4 ا��2%�از

C2)� وا�:"�1����!د�x وا
 ���q5 *() درا�� .. أe4$8 *() ذ�+ 4�وذ�+ �4 �$ا/� *�K وز�� ا��31� و
K��ت ,�2:  .آ

 
<2�� P ن ا���"�نP ،("آ� �$ أد C4 ان . ا��ا�8 أن ا^%�ر 4'�رة �*�	1%Pن ا�	ءات ا�7�Tو ,$ل إ�

�'T(�ن *() أ%�ر اC4 �8 ا� 0>
�$ C4 . '$ ا^د") ا���"�"�-(� ا^%�اء ا�	�Tح $���
و�T, P ا^%�ر 
/�$ ا���1 أر
�ب ا��	� ا�	��1ى ا�	<�ل �(����2 ��3(�ا ا��32 . ا����*�ت �1) "JT ا�'$ ا^د") ا���"�"�

�"�B	ا� �	ل إ�) �1�4ى ا��I�2� ا�	��ل أ%�ر *	�ل �Fآ�ت ا�'�ا�� . 
R%�ر 
bس ,�5د ,� ()* �>�4
$S1�4و ،C
K)4�5وآ�1ب ا�	'�4 �)5F!ت وا����ع ا���$Tل ا��	* ،�E�Sا� �ه9ا . �4ت ا���دات ا��2

5��/� آ	�2Tات ا��	+
��*�ت ,��3 ا����ء E �/ �31ة�(  *!وة *() �sه�ة ���8 ��*�ت ا��	� ا�	
� ا^%�ر F<�را *$�$ة، ,�53 ��22 ). 8 ��*� و,��B �<� ��13,12 ا���4(� �R, ه�ة�s �7�و-	� أ

�$ C4 ا�	�k3ت����ا
�ت$���
 .  
 

��دة /� ا�'$ ا^د") ��%� O:� �4 4$ة Iا� <و,B$ر ا�FPرة 
<9ا ا�T$د إ�) ر/O ار
�ب ا��	� ,�2

��	�دة  K�� 1/30!زم ز��دة ا^%� ا^د")، `P ��2,:�ق .  C4 �8"�ن ا�184��3ا��	� ا�	��Tص *(�
 إ

��B ا�'$ ا^د") 44، و�:O ��*�ت ا��	� إ�) 2003�  �)2��	� أر
�ب ا��	� 10.54
 دره0 �(��*�، 

�O ا���دة 9.66���21ون ا�'$ ا^د") ه�  J5� P ا^ول %�� ا�9ي �� دره0 �(��*� ، وأ�$ه0 /� ذ�+ ا��ز

K� ;�C* C آ� ا�	$
���  .ا�
 

2�14�زات ا��7Pا C4 $�I4 ()* $
��R1آ Pر ا�%Pر/� ا �	ب ا���
��7 ه9ا آ(K و �0 ,��2 4�M	� ار��, �
4Iا"� ا�$و�� C4 دة��Iا� +), ��ه9ا 4��> . �	� �K:)51 ز��دة ا^%�ر، إ"<� 
��2رة أ��ى ,��) إ�) ,	�


��ة K� ي$T1ا� ��1C *() ا�	�M	�ت ا��	���  .�4/�ض 
 

 �T� 0 ^ن>��
ا��2%�از��ن �'���ن اPر
�ح ا���X(�، و�qB ان �bدوا آ(:� ,'�C او��ع ا��	�ل C4 ار
�%P�7/� ا	ا� �	4�P35 % 9 ,�1$ى ] ا���وة ا���B1[ اء C4 ا�� ��1��	� ��T 1998وه� 0� �4 
 

  % .64ا��أ�	�ل 
 

 لم املتحرك لألجور واألسعارلم املتحرك لألجور واألسعارلم املتحرك لألجور واألسعارلم املتحرك لألجور واألسعارالسالسالسالس

2> ه9ا ا��(q��54 C4 0 أر
�ب ا��	� 
	$و"� ا���3�, ()* ���/�$ أزا��C4 a . آ�ن إ���ء ا���"�ن ا�9ي 
2�1�K اP �4ة وا�$ة 4�E 9$ورa *�م ا��رق �4 ان 4Iان ا���ى �0 
 ;	��
Rن ��Bي . 1959 �7��آ�ن 

 �2��
�:W ا����2% 5ر/� ا^%�ر 
  .آ(	� 
(� �Fb4 ا^���ر ار,:�*� 
 

�C5 ا
$ا ���4ع "�7ل و,:�وض ���� �4 ا�'�4�5 0� ،�
�ت ا��	�����وP . ور0l ورودa /� آ!م ا�

���
Rي اه1	�م /� *	� ا^%<Iة ا� (M'�K
 �
���J ا���*$ة ا����، و�� �1) /� �$ود ,.  
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�$a وزارة . ا^�� أن -	� �!/� 
C وزارة ا�	��� وا��ز�� ا^ول" ا�'�ار اP%1	�*�"و8$ راج /� ��ق b,

0S71ت ا����1�4 ��	� ,��21 . ا�	��� C4 أ%� ,:�دي ا�1:�وض آ� ��� ��ل ز��دة ا^%�ر ^"<� ��211 ��

� ا��زارة ا^��4��5 ا�!,R
و�) ا��(0 ا�1'�ك 4':�/� 
��	K"^ �`�S آ�ن ��q ز*	<� b�4وC* P ا^ز�4 

180C و 70/� ���ات �
�^ر% �	� P  . ل�	ول أ*$B
��اره� "
�5 ا^��ال �0 ,$ر%K ا�'�4�5 
�*�	1%Pول"ا$B9ا ا�>
 e4I1ت ا��
���  .، و �2$و ان 8�دات ا�

  

 التعويضات العائليةالتعويضات العائليةالتعويضات العائليةالتعويضات العائلية
4$�,�Xث ا^وا!�� ��`:�ل ا�)X�7ت ا������دة /� ا���1I
$ هPbء e . C4 ا�'�4�5 :1��150 ���>F 0دره 

 C4 ون��� �-!- $:1�� �	�
�O .  دره	� �(:�د�36(:�د، ��, �/�
 200 إ�) 150��7� *�ض ا�'�4�5 
K��� ()* ��Vء ا��
. دره0 و��دة C4 أر
�ح ا��أ�	��Iا� a9ل ه�	, P �5�1اآ�ت و�FPدة "��2 ا��I
 C


���4�5 رب ا��	�، ,2'� ا�'C* �4�5 �(�ل /�  �>)	'1��، وه� ا�1Fاآ�ت )X�7ت ا������1��
 �E�Sا�
4C ا�T'� ا?%�2ري، و/� R1ا� �9 ا��3وع /�� ا�1� ��1�, $�, 0	� 4'Tا?*�"� ا� $Eر C4 أ�9 ا^�4ال

1%Pن ا�	ت ا�7�'T	� �TTS	ل ا?*�"�ت ا��	ه�ا��1�
$, O��:, ��
�3ط ,�� �*�	.  
 

 �'Tا?%�2ري ا� C4R1ا� ���	1� KC �2> ا�(�Bء إ�وه9ا ا���ع C4 ا�'(�ل ا�9ي ��ا*� أر
�ح ا��أ�	��
 �2�" 9�R
1 %�)X�7ت ا����$ ا���1Eر C4 K)��$وق ا��`�� . ا�!ز1� �4	�Tا� �إ"<� �(�ل ,<$د ��4

�	� أر
�ح ا��أ�
 ،�*�	1%Pن ا�	دة �(7��
�ت ا��	�ل /�ض ز��" ()* q%و ���T4 C"�، وه��	
  .ا�1Fاآ�ت أر
�ب ا��	�

 
4�9 إ"�3ء ا�7	�ن اP%1	�*� �28 زه�ء  �>�4 CC ا�	'�و4� ���ل ا����ع ا�:!�)X�7ت ا����أ�4 4�; ا���1


��7	�ن اP%1	�*� /� ه9ا ا����ع �50 C)B�	ل ا��	0 ان "��2 ا��lر �
�B�(� %$ا،  ���، /	q�5 اg
��$رون 
ـ ��40C1آ�ن C4 0>4 0�8 .  أ�:� �28 ا��TE�S ا�	���� ��3آ1� ��د�� و��%�1 ا��	�4

 C� ا��3آ1:T, ��� e78 $8و ،C
���3آ1 �	�� �*�	1%Pن ا�	7��
 C)B�	ا� Cا��	�ل ا�Iرا*
�	>Xأ%�ا C4 ���1�; 0�8 آ2
�� �28ل ا�1:�دة *	�ل . 	�� ا^��ال 	B
 C5� ن�	7��
 C)B�	را*� ا�Iا�

� -	�ة "��7<0 و آ��2 �'�C أو��*<0 "�2� و�':I ا���7ل ^%� )X�7ت ا����ا1%P	�*� C4 ا���1
�*�	1%Pن ا�	7��
 C� ا�Iرا*B�, 0	�,.  

  

 الضرائبالضرائبالضرائبالضرائب
 C4 ��$�2 *() ا��1C، اي �!ل ��� 38% إ�) 42%,��1ح ا�'O:� �4�5 "��2 ا��7� *() 4$ى �

 ا�J 28 ا�J دره0 إ�) 24، و ر/� C4 ا�'$ ا^د") ا�	�:) أي ا^%� ا����ي ا^د") C4 2010 و 2009
� . دره0Xا��$رة ا��3ا ���	� �/ 0>�� K"ا*�21ت ا�'�4�5 ا �
��$ �O:� <2 "��2 ,(+ ا��7��2 آ$1

���21، وآ(J ا�$و�� . ��%�اء 
�%�T, K*$ ا��!ء ُP �5د� J�ر 2.5و�0 �C5 ��9+ ��ى 4:��ل `:)4 
ه9ا �!�I>1اء .  4(�ر دره100وC4 ا�	�,�q ان �O:� J)5 ا��7��2 *() ا�$�� ا�	��1ح ���� . دره0

 �)
24
���	�ل، ا�4 ا�O:S ا�:�(� �(�7��2 /�$ /�زت 
K ا��3آ�ت و �4Iا" C4 0ر دره�)4 2008 . �)24
���دل آ(:�  �4 ��	�"�*�	1%P9 " ا�'�ار ا�  .ا��Bري" ا�'�ار ا1%P	�*�C4 �:)" آ % 150و ! 41996
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 C4 ش��	د") �(Pا�'$ ا �/�
 C�X�2ب ا���	ر"� ان ا�'�4�5 ,�$ ��14*$ي ا���	ا� a9ه C	� رة�FPر ا$B,
  . دره7000 او 600 إ�) 500

 التعويض عن فقد العمل: عرض حكومي مؤجل 

�/ �*�	1%Pن ا�	ا�7 �/ C)B�	ص ا��Sل ا����ع ا��	0 ه9ا ا?%�اء *>� �� ���� `�دهP 0��2ب ا�T18د
�%����2! إ�) ا�2�1>. او ,5� $�
 $B�4�9 ا���:� و�0  I�3وع %�ه	4$و"� ا���3 و ا� K)* eT" $8و .

K�* ��  .و/� آ� ,:�وض ,��ود ا�'�4�5 ا�'$
 

 9�4 K"R3
 C4 ا�1Fاآ�ت ا^%�اء % 0.70 ا�1�eB1 ان 2002و8$ �2> �(7	�ن اP%1	�*� أن �8م 
$را�� 
P�:`أ �	1'� C	� دة���:�ق ا�'$ اPد") �!%�ر `(� ��1 أF<� �4 ز O�. وأر
�ب ا��	� آ�/� ^داء ,��

�*�	1%Pل ��اره� ا�	ول أ*$% �/ K%2$و ان ا�'�4�5 �0 ,� ��%� ?درا�.  

 ما املقابل املطلوب؟

��ا�	�,�q ا*!ن "KBX�1 �4 /�,; 4" ا�'�ار اP%1	�*�",(+ %�ا"C4 q ��اء 74	�ن� . a��:, $B���اء 
q���	اع ا�I1"P �7ل�
�q2 ذ�+ ,�(q ا�'�4�5 وار
�ب ا��	� . /� ا"�$ام ا��g2�1 وا� ;EPو�4 ذ�+، وا


�ه�7 ��9+ ا�:�1ت !
��4 . C4 K

� ا�	�1(�� �	� ,��م ����$ ا�'�4�5 �(	� ا1%	�*�، أي ,$3�$ اI>%Pة ا��,
� ا�	�M	�ت ا��	���، و,:�دي ا�2�1��,�>�4 <)��
�ت . �gت وا��C,P�7 وآ2; ا�	����$ ا�'�4�5 �28ل ا��,

�> اE$ار �8"�ن �4"� �!��اب 
�$ ��28<� ا�	X$2� ��9+ /� ا,:�ق �` ()* � 30ا��� ���ات ا��/
 ���
  .2003ا

 
�
����$ C4 ا�1'05، ت، *() �lار �8"�ن ,$%C ا^�Iاب,��$ ا�'�4�5 �4 ,�	K �8"�ن ا�I	� �) وه� و�


�ت و,'��(<� C4 أدوات "�7ل *	��� إ�) 4('�� �($و�� ,��1) ا�	��*$ة *() ,$
� ا��Iا*�ت �����

� و,�و�O ا��	�ل*�	1%Pت . ا�
���	� ا�	�1دي �(M�*$م *�$ ا�	b,	�ات /� [�9S11 ا�'�4�5 ا���� ا�1

 ،�� و�y2 ا�	��/�:F ذ�+ ا���"�ن، وا�'�ل ان...] أو�8,<�، *$م C�� �24را Pل و�	�3آ� ,<0 ا��	ا� +), 
0>�4 C�M	�,<0 وذ�+ ه$ف ا�5:��	� �"�E �>)'
<�، وا��	�ل أ%$ر / ����5ن . د�� �($و�� ا��2%�از C�

�ت ا��	��� وإ/�اC4 �>l 4'�1اه�����; . ذ�+ ا���"�ن ��ى و�(� �(1$�� /� ا�R3ن ا�$ا�(� �(	�و$8 

 �>Xا�l? �
<�، >4	� �B	� `��8 ا�5:�ح ا��	���ا�2�و�8ا`�ت ا14�زات إ��/ �`��
Rداء ا�	<	� ا�	.  
 


� �8ة *	� S1�4$4� ا�$و�� $, �l K� 0ه P ا�9ي �:� ا��	�4s�)� $�$Bا���"�ن ا� ���$ ا�'�4�5 ,	��,
� ا����ع ا��Sص، أي ر/� در%� اP��1!ل ���	
� �8ى ا�'�آ� - *�	1%Pا�'�ب ا a9ه �:��qB ان ,�1 


���
� �(�4��1 �4 ا�$و�� �$ ��T4; ا^%�اءا�����qB وJ8 ه�و�� ا���دات ا� ،�
�qB ان . � ا�	��
�S���Bي، ا"<� ,'�Pت �(2� ذات أه	� ,�ر �	� �X���1�Pرة ا��Sأ�4م ا� �
���> ا�0�B ا�:1��.  

 
�)% ،�)�/ q��54و ،����7� �(���2 . ا����> ا�) ,:�وض ���$ ا���ى ا��B, K"��4آ� ذات ا �ا���4(� /


�ت ا�	���(�، ا"K ا?��اب ا���م ���> %<�د آ� ا���1

	���q وا�'� �8درة *() ا���1$، و ��
�$ و`
�
�����P�)34 J أ�4م *���� ا^%<Iة ا� K�5� Kد*� . ا��`�� ا�9ي ����31 آ� *��4 ا�'�%� ا�	��� ا�

$را�� ا�$�	��ا`� �(��3 ا�	:)� ����م ا��e2 ا�	W)B ا��` �X���26���$ /� دورة ا�1 ���
 ا�) 2008 أ
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 ،�:� ا��	�4� وا�B	�*�ت ا�	'(� وا�	b���ت ا��	�4s��8*�ت ا�� �/ �%�B1ا� ����ض إ��اب و`
K,$4 $�8K1 و,'$�, ��!E يIآ�	ا� q15	)� و/�ض . C:s�	ا� �
���� ��وK1>% C4 �8ر ا�	W)B ا��`

�P��3 ا)� �

�P,'�د ا�	�� $�$', ��!E ��:� ا��	�4� و��ل ا�	q15 ا��`sا�� �/ ���اب ا��`

�ت . ا�8�1e وا��53���ا"<� ���ة او�) *() ا����> ا���ي، �qB ان ,	1$ �3	� ا����ع ا��Sص و
�8� ا�

�"9اك �91آ� أر
�ب ا��	� ودو�1<0 ان ا^ر
�ح C4 *�ق . /� /�� "��7� %	�*� وا�$ �8ي ا�	:��ل
�4!ت، و�"9اك �1�:1; �ذا"<)� 0	���q ا��	��� و��25 ا��1$اده0 �(1��زل *() C4 y�8 ار
��<0 ا��	�ل وا��

 0>� JS	ا� ��(':�ظ *() 4(5P ،0>1ن آ� إ��اب *�م ���2 أ�4م أ"�Mره2F 0; ا���رة ا��	��� وا�2�3
  .8$ر ��/<0 ا�	�ت

 
C* �*�/د ���B�1�ا q���	
�، q���4 �$ أد") ��%�ر �qB ان ��Sض ه9ا ا?��اب ا���م Xا��$رة ا��3ا 

 C* O�x ا��ة *	���، و,��* �4Iا" ��$�1

�ت، 24(� �'$د ���� ا�	% K)* <:1, �)24 C* ��� P
 ،�ا�����2، وا��(0 ا�	1'�ك ��%�ر وا^���ر، وإ���ء ����2 ا��	� ا�	�7/� *() �4اد اP�1<!ك ا^���

� ا��(� و��4l و*() ا^%�ر C4 ه9ا �lا�'$ ا^د") ��%�، و C* ��, Pا qB��Fت ا�	��1*$�C ا�1� 
�1C ان ,�5ن ���4ع "��ش 
��B1	��ت ا��	��� ا��2�1�� ����اب ا���م�q . ا�	���q ا�1� ����� ��و,:�د

� ا�1� ا*1	$ه�Tا� C4 �>�أ�
 ا�2�و�8ا`� ا�	5'1	� /� P�7"ت ا��	�ل، وا�	$�4ة �<�، وا�1� ,�� 
 a!*9آ�ر,�ن أ	�1ن ا�
���� ��%<Iة ا�:�8�[ا��!Tا� O��qB ان ���د �8ار ا�	��رك ا�) ا���*$ة ],:� ،


�ا��� ا�B1	��ت ا����4، و ��Bن ا?��اب /� أ�4آC ا��	�، ��Bن 4�C4 �2S1 �28 آ�/� ا��	�ل ،  �ا��	��
� اP*�7ءlت و�
�����
� وهa9 ا�(�Bن ه� ا�7	�"� �$ �4. ا^*�7ء "��
K 4	� و�8 /�  ���$ون إ/Iا*�� 

1981 �2	�� .1990 ود

�ت *() أ���� ا��2%�از�� ودو�1<� 
T$د ا�1'��� ,(2� ا�	���q ا��	��� وا"�$ام ���و�qB ان ,�د ا�

��	����2 وا���7ل ��/� ا��� ا��B1ري وا�2�5� و/1; ���
�ت ا�	��وPت، و 4	�ر��  ��ا^�4ال ا��7ور

 ���� �
C ر�8��q ا���وة وآ� أ�5Fل ا��x وا�1<�ب C4 ا��7��2، وإ�Iام %	� ا��2%�از�>, ()*

��ة *()  ��$*�T, �2��5� وا�$ �8
� �(	�ا�28،و/�ض ا��7��2 *() ا�:!�C ا��25ر و ��

'��ب 

1'�C . ا���وات وا?رث وأر
�ح ا��3آ�ت وB4	�ع ا��أ�	�ل� �� Pو Cا�4Pال �4%�دة *�$ ا��أ�	��
$%�, �� أ�$ه� �l ل�	أو��ع ا��.  
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 ::::احلوار االجتماعي الضرورياحلوار االجتماعي الضرورياحلوار االجتماعي الضرورياحلوار االجتماعي الضروري            
@توحيد قوى الطبقة العاملة املنظمة، وكسب مجاهري العمال املشتتة إىل النضالتوحيد قوى الطبقة العاملة املنظمة، وكسب مجاهري العمال املشتتة إىل النضالتوحيد قوى الطبقة العاملة املنظمة، وكسب مجاهري العمال املشتتة إىل النضالتوحيد قوى الطبقة العاملة املنظمة، وكسب مجاهري العمال املشتتة إىل النضال @@ @@ @@ @


�آq ا���7ل ا�232� و ا�2�3� ا�9ي ا`(�K1 ��آ�  �
��� /�2ا��، ا�C4 �/��20 �2�1 ا�1'�ق ا�'�آ� ا�

�5 ه�و�� 4	5���31�4ر ا�	(+ 4' e
�B1�ا �ا�1 ،�
���� ان ا�':I ا�9ي 4�(K . 	$ ا�	�0T1 ا���دات ا�l

��ف g1��
 �
����ورات ا���ر�� ا���
�، ا*�) "KBX�1 *() ا����� ا����
 �-R1	ا� �
ا��<�ض ا�2�3� ا�	��
.  ا���اء، ا�) ا�5:�ح*$د �g/ C4ت ا��3(� "��7<�، و و"<�ض أ��8م أ��ى ، 
�����ع ا���م و ا��Sص *()

 e*$1�ا ��� q"�% C41<�، و)�F ت�g/ C4 �34آ� *$د ���4 %�� ا�'�4�5 ,��رع ا�) ا`!ق ا��*�د ���1
 (	��
� ا�) �4 ���
�����1� C* دورة "ا�'�ار اP%1	�*�"ا���دات ا� �>�آ�ن " ��ار"، 
�$ أن ��Sت 4

 �2	12� �>F �/ 01, ���1:42010 أن .  
  

�
� ,��$ ا���ة ا��	���، �!"�Sاط /� "P�7ت �8��، �0 ,�	� و ر0l ا�����g2�, 0 و`M� ا�	!0X %$ا �1
�� ا�	�113، �4 �g:ت ا�P�7�
� �'$ اVن ��ى *() ,�ك ا�'�2 *() ا���رب، و ا�1:�ج *() ا����ا���دات ا�

��ال، ��ر*e ا���دات *() ه9ا ا�. ا�'�ص *() ,:�دي آ� K"�F C4 �4 أن �i*I ار
�ب ا��	� و ا�'�4�5	
Iان �8ى �(�K1 ��آ� 	
 ����1�4 ،�>,�1/ C4 ف���	ا� ��	ة ا�'�4�5، 4(1$X�4 (ا� �
��� /�2ا��، و�0 20ا�


�ت اي دور���K ���دة ا�/ C5�.  
  


��	��م ا^ول *() *$م ا�	��س 
Rر
�ح ار
�ب  ��4���<� ا�'� �/ �>� و آ����دة، �e�2 ا�'�4�5 4'�ور
P ، و�	ا���*�	�5 �4 ه� ا%1� ��
	� ,���a /� ا�	��� ا���C4 �4 او����ت ��4د   .  

  
 �:)5
 �
�ت ا��	�����2� q���4 ا�), K71���ن دره8430$رت ا�'�4 �4�5 )4 JT"ر و�)4  . C5�و �0  

��'1��
18��ع P�2ه0 *() اB� 0S� �)2	
 �>Xآ��F م$E �
� T8$ه� 
�9+ ا���� ��1ا/� ذ�+ ا�	2(�  ، 

> ا�		C5 ا�'4�5���� �
���� ا�	�(�ب ا�)�1
q ا^و����ت ,�,  �	- C4و ،q���	)� �
�B1�Pا .

 �)` �*�	1%Pا�'�ار ا �)T� (دة إ�����
�� ا����*�ت ا����4 أ"K �0 15و$', �� ا�	���، "q�� $B وز
�ر دره300�J)5 ��ى )4  .  

  
�1/� *() ,��$ ا�'�4�5 ,�$�0 و*�د ,�13ي 
<� �(	� ا1%	, P �>"R
 +�9� ��!ث ���ات، و,91رع ��� �*�

 �4Iا" C4 ��18عPم اI)� +�9
ا�	2(� ا�	��� ا��5/� �1(2� ا�	���q د/�� وا�$ة، وأ"K /� ��ل ا���م 
 ��1�	�ر ���P,2(� 2011ا �56 ا�1 C4 دا$B4 ��$ C4 ا��7اqX، أو ا��1(I	ر دره0، أو /�ض ا��)4 

�2 4Iا"� ا��1�" �
K ا�'�4�5 �C أ�9ت C4 هa9 ا�	Iا" e4�8 �4 ار�l ()* �10 �2)1� �X�	ا� �/ 
�� ا^*�2ء . ��%�ت د*0 ا^���ر و,�3� ا^`� ا��(	', ���� K"^ +آ� د� ���2 /` ql�, P �4�5'وا�

 �

��Sء `(� �8ا 4(1<0�* C	�30����؛ أي أر
�ب ا��	� وأE'�ب ا���وة وا�$�� ا�25� C .  
  

 �>1�X�� ا�	1:<��$ ا�'4 �4�5	C 8$�4ا ا�71'�ت ا���Bم ����د �(e أن ��اE(�ا F$ ا�'Iام أآ��، وأن �,
��M1وا -	�ر ا��	� ا�1� ,'	(<� ا�	�3ر�� ا��25ى�، "ا�	y�S ا^��7"، "ا�	y�S ا^زرق: "ا�	�د��، و

2� ا�1� RF C4"<� �(> ا���وات ا�!ز�4 �(�<�ض 
�^و�"... y�S4 إ8!ع"���)� ��� وا�T18Pد*�	1%Pع ا�
C��� ا���1�0 . ا������ C4 ا��5د�� <2�, ���C5 أ��e ه� ":�<� ا^���ا"� ا�1� ,0 إ`!8<� �4 
$ا

1(2� ا�'�%�ت ا^آ�� أو�� �(�5د�C؟
  . ا�<5(�، وا�1� �0 ,�:+ ,�1دد آ(	� ,�(> ا^�4 
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$ %	�ه� ا��	�ل، و*C* 0>�I ,��) ا�'C4 �4�5 �!ل ��اره� �4 ا��	0 ا�2
�ت إ�) ,'���)� ��و�8ا`

 �2)l^0 ا>, �� وا1%	�*� وا�T18د�� و-��/��� q���4 ()* �3رع��
 <)��ا�'�اك اP%1	�*� ا��ا�X ا�	
C�إ"<� ,C* �'2 . ا��M	C4 ( ا�q�3 ا�	��
�، و/� ا�	��م ا^ول ,<0 %	�ه� ا��	�ل 4�B1� ا���وة ا�'�


� -�وات ا�2($ ^ز�$ C4 ,���0 ا��4 e::% C4 �>/ ،ت وا�'��ق�����,<� ا���,(� �('�� ���'� �4 ��	�bو�

�3اآ� �4  K)Eوا�9ي وا ،�F�2	ا� �����24Pر ا�	�1�Pا K
�	�� *��د، 
�$ آ� ا��<q ا��Tرخ ا�9ي �8م 

C، و
�و�8ا`� ا�$و�� �  ...ا��25را��2%�از�� ا��1
�� ا�	'(� وآ�2ر ا�	!ك ا����ر
  

 C1(2� ا�'�%�ت ا^آ�� أو���� �(�	�ل وا���`(� �>TTS,و �ه �
� أ�9ه� � ،�����e ا^�4ال �4 �
C ا���TرB1��ت ا�1'1� : و%	�ه� ا�	�� وا�2*�	1%Pا ��ا�T'� وا��1(0 وا��C5 وا���3 وا^%�ر وا�'	�

�'E ف�Eء و`�ق و�
� C4 �4ء ��E; �(�3ب وآ<�*�	1%Pا...  
  

� ا,7; 
B!ء �!ل "��$4 ()* �)Xف ا^�4ال ا����T,50 �� ا1%	�*	�, ;��E �/ ف�T, 0� �>"أ ��� 
 �'E0 رديء، وJ ا�$وري �i4�"�2 ا^04 ا�	1'$ة؛ ,�(�T1ا� �ار ,�ا%� ا�2($ /�	ذ�+ ا�1 ��، ود�)�/

�
����2ر، وq�E ��F ا�	��ل، وأ%�ر 
bس، و�	� K2Fأ C5�4<� ا��!ج، وI)��ت �
� ا1%	�*� �4$و�4، و
+��>14 K1)8 ()* �>�4 0X�8 �4 ه� �1',...  

  
 C4 وإ*:�ء ،�F�24 ���4 0*13) ا���ق؛ د
C ا��25ر و,�Tف ا^�4ال ا�S7	� *() ��4وPت ا��أ�	��
Iا,<� >B,ا�$و�� و �0 أرا�>�$�� وC4 ر��م ا��51�C، و,��� 
C أ*�	1%P!ت ا	ا�1' C4و qXا��7ا


WS اR
�  ...^-	�ن، و�����T� e'<0 أ%�د ا^را�� ا�Iرا*� وأ%�د ا�	��وPت ا��	�4
  

�$وق E ��4 q�3ف ا��` C4 �>)* �
4��2S1 وP ر�8 �l ت���b	� K%�4 �0�8 ه�م C4 ا^�4ال ا��	�4

��`�، و0�8 ��� 4<�ب  �5
� ا�T18Pد�� ، و0�8 أ*C4 0M ا�	�ل ا��	�4� 4�<�ب 	�1)� �"��ا�'�C ا�

  .�(�Sرج
  

 ����8�� ,��4 �4 ا����� ا�T18Pد�� ا�	��B>1 ���ا
� -!-� *��د، � C4 $
 P ا^�4ال �4%�دة، و^�9ه�
�$وق Tا� �/ �)�� ورأس ا�	�ل C4 `�ف أدوات ا��أ�	��� ا����	� ا�	1	����24Pا ;��T	� ��/!ة و	4

C و4�M	� ا��B1رة ا����	�، وا,:��8ت ا�1�(� X�8	� *() ... �2دل ا�'�وا�2�+ ا�$و�$
 ���و^%� ذ�+ ,(Iم �
K	و,�اآ ;
4��> ا���ق وا�� ()* W2� ا�'�%�ت ا^���� �(B	�ه� ا��5د��، و�),  .  

 
 ����7ل، �:K,I ا���ورات ا���ر)� �*�" �2�F ���>" $3, �1ا� ��,�� ا�'�4�5 %$ا د�8 ا�'��� ا��اه

K1�)`وأ ،�
إ"<� ,�اهC *() .  /�2ا��، و�1) اVن ه� /� ,��م �14ا20�E ��آ� ا��Bر�� ��4ر
� و*�
��,<�، /! زال *() %$ول أ*	��<� �8"�ن �251� �> ا?��اب و��� $�, �)Eا�	� �	Xت ا�<�2 ا����:�


� ا��(0 اP%1	�*� وا���1ون ا���2�، و��� �5:1+ أ"M	� ا���1*$���� �"�"�8 W��51� ...  
  

� دورات *$�$ة C4 ا�'�ار اP%1	�*�، %�ت آ(<� /� أ%�اء 
�ود "��7�F $�� ،<$ت ا����د ا�	��
��ت ا�$و�� *() ���ق ا^%�اء و�54�2<0، و�1�4ى ا�<�F�3 ا����2 ا�9ي و�E �$ا $�, KX��إر �/ e	ه��

���ق، آ	� ا���Tد ا��Tرو�� ����2 ا�����2 P . ،�
�ت ا��	�����)� �أ��F +�9� J ا��	0 ا�2�و�8ا`
� ,3$د ا�y�7 *() ا�$و�� و,:7�  إ�) ,:�وض /�(� ��1ج 
	q��5 وإ)�/ �g2�, ن أي��C* �>4�B إ,
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�)�/   .  
  


C ا��أ�	�ل وا��	� ,��B آ�  O8����7ل ��اوح K"�54 ^ن `2�� ا�1��
� �1�4ن l إن آ� ,:�وض
�"����زل C4 ا^ول ��I)1م آ:��� C4 ا�,.  

 
$ا أه�ج، 
� ,Rآ$ا *() إن /7;  �$*� ا�'�ار وا�$/�ع *�T, 3$دا أو, W
� آRداة آ:�ح ����() 4:<�م ا�

�	��C4 K ,:�وض 4* 0B���7	��B" C<� و�4  �	
��ء أدوات ا�5:�ح وإ*$اد ا�	��رك و8�د,<� 
و�C ,�5ن . 
�
���� ا��اه�� /� %�Pت ��ار /�ر�l ��ى 18! �(S�إ"<� /��E و%q ا�1�	�ره� . إ��*� ا�:��E ا��1ر

 C* ��� P �4 (دة ا^%�ر د/�� وا�$ة، ور/� ا�'$ ا^د") �<� إ���I�4000 �4 ،�2� دره0 �4:�ة C4 ا��7
�7���, �� 4$ة ا��	� ا^��2*�، و,�3)�, : �*�	1%Pا ���، و��1�� ا�'	�	Bا� �	���	� أ�8 ��

��� *C ا�'$ ور/� %�د,<�، و,��$ أ"M	� ا���1*$ *() أ��س ,4�7��، وإر��ء ,���C* O ا P ����2�
4�� �8"�ن ... ا^د") ��%�ر ا�'��� �>,��$�, ��آ	� أ"<� /��E ��"'� ?%�2ر ا�$و�� *() �'q �34ر


�ت، وإE!ح أ"M	� ا���1*$���4�� �8"�ن ا^�Iاب ... ا?��اب، و�8"�ن ا� ��
�� ��	8 Cوآ9ا إ���ء �8ا"
� �$�4ت ا�T'�و�8"�ن ا�T'�/� و�8"�ن ا?ره�ب، و�4��م ا���ء "�B4...  

  
 !B�, Pا�1:�وض إ Wإن "��
� آ:��� �8درة *() ا�1�<�ض ا��	�ل و8�دة "P�7,<0 ,:�وض ا�0TS، و�

  .وP ,:�وض ذي "iX�1 دون "�7ل. ��iX�1 ا�	�ا%<�
 

�ا �4 ��JE ا�'�ار 
K"R أ�(�ب ��7ري�� �F�24ة إ�) أن ا�	��رك ��e . آl رة�Fذ�+ إ �و/
،��� وS14(:�؟ا ��M" C5ة وا�$ة إ�) ,�ر�z ا�'�آ� ا��	��� ,bآ$ أن ا���7ل ا�	�,I5 ��7رB	ه �إذن ه 

 0>�� إ�) �4 
(��C4 a �1�4ى ��7ري و%�� 4����24Pل ا�2($ان ا�	د ه� ا�9ي ر/� *�� �`�2 �و* ()*
C�"�Sا� $�'�q �<� أ�J ���ب و��B4 Wد %C4 x ا��2 ��2`.  

 
$ إن آ� ا�B<�د ا�1� ���, z
�، و,�����q ا�)T, �/ e�$
 �� �:�1� e"ا�'�ار آ� q)` �/ e*��

 $B�7ل وا?*$اد ا��)� �2���ا�C4�71، و,8$> ا�	���q ا�	��$ة وا�1� ,�8� ا��*�، وا�1�ر ا^و�8ت ا�	
�<� ا�2�و�8ا`�:* C4 �
�ت ا��	�����0 ا�	��رك و,�	0 درو�<�، و ,�<� ا�  ...�K، و,�

  
4�$ ا�	� ���� ا�	$ا"� ا��Bر�
�ت �1(1'> 
�P"$/�*� ا�B	�ه��� 20(�ب 
�r'�ح ,��g2 ا���ة ا�	�M	� دا�� ا�

��� ا�'��� ا�9ي ,'K%�1 ا�2!د. /�2ا   .إ"K ا��2� ا^آ�� T4$ا8� وا�9ي K"RF C4 ا��	�ح 
���1$م "'� ا��1
  


�ت ��B1وز ���� ا��13ت��� وا��31ذم ا���X$ة �2��ء ا���ة ا��	��� ا��ا�$ة ا�1� إن ا�'�ار ا��7وري ه� 
C ا�
 ;��T	)� ��/ن و�
�ن ا���ر��ن ا�5:���ن وا�$�	��ا`������� C4 أ%(K  ا����1(2<� آ:�ح ا��	�ل، وه� �4 

� �(���2 ا���4(�S�� وا��1ر"Vا.  
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        ينينينين                                        الفصل الثا                                        الفصل الثا                                        الفصل الثا                                        الفصل الثا
        حتاد املغريب للشغلحتاد املغريب للشغلحتاد املغريب للشغلحتاد املغريب للشغلحالة اإلحالة اإلحالة اإلحالة اإل
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االحتاد املغريب للشغل والكونفدرالية الدميقراطية للشغل؟ االحتاد املغريب للشغل والكونفدرالية الدميقراطية للشغل؟ االحتاد املغريب للشغل والكونفدرالية الدميقراطية للشغل؟ االحتاد املغريب للشغل والكونفدرالية الدميقراطية للشغل؟ 
 إىل أين متضي النقاباتان؟إىل أين متضي النقاباتان؟إىل أين متضي النقاباتان؟إىل أين متضي النقاباتان؟مؤمترات يطول انتظارها؟ مؤمترات يطول انتظارها؟ مؤمترات يطول انتظارها؟ مؤمترات يطول انتظارها؟ 

   ��3)� �5�:$راا�� ا�$�	��ا`)� �	,b4 ��� C* ات��� e� e74 $8 ن (ه��ان %�ز ا*�21ر K,$>F �4 ا��
�� *() b4,	� آ� ، و�0 �) b4,	�ا2001/� �4رس , �
���
�$ ا�	b,	� ا�W4�S، *(	� أن �8ا"C ا� $���

��ات� �

� ان ا�	W)B ا��`�� �2> ان �8ر *�$ ا�	,b	� �T4د/� �9آ�ى ا��1�W /� "�/	�2 . أر P
��Pدة . ا�	ا� �,�7 �رات ا�1��	ا� ��
���<� *() "��ش ا���*$ة 26و�0ُ ,�$ �34ر ����Pا���"�ن ا C4 

 C��>F�	,b	�8 �28 �4*$ ا�P�
 . (1� P�2ب، و�P�
��2S ا�	���(�ن  ُ 0� �
 ،qام و��I1�P9 ا:�� 0�
<�P z�
�ر%�ء ا�	b,	� ا�) ,�ر . ����7ف ا�) ه9ا ان ا�	W)B ا��` )C��C و`�	,b4 C
) %<�ز ا���ار 


�ي و%K)2006 د%�14�2( اF<�3ا1%	� ��R14ا 
Iه�ء  �	,b	ا� ��R�4 �'2�و�4 ه9ا �0 �T$ر *C . ، و�0 
 �� وا,'�دات 4'(� و/�وع( ا%<Iة ا�	��1��ت ا�$"���C* �2 ا��1$اد او ,�(� ا�) *�$ ) "��
�ت و` �4

�)E�

<� ا�<B	�ت ا��2%�از�� وا/��1د ا��
�ن ^ي  JT�, �
����	� ا�
 C4�* ���, ��  .b4,	� و`
 

�, �/ ����� ا���دم ��T:1 أ�4 اP,'�د ا�	��
� �(�B� $�/ ��3 ر8	� 8�
� b4,	�ا,K، /:� ا�R, z� 12ر
��
�K ) 1979(إذ ��T ا`�ل ,��� /� ا�	b,	� ا���دس . ��� *b4 ��� C,	� و`�� C* K1)T/ ا�9ي

��ات. ��2 ���ات� �
�	� ,�7� ا"M	� اP,'�د 
��$ b4,	� و`�� آ� ار
و�W -	� �'$ اVن �4 . ه9ا 
�	,b	ا�) أي ا��1$اد ���$ ا� �3� K)531� �2�4ق �l 2�4(� *() ا"���ف �
��� ا��`�� ا����F، ر0l ان ا�

4C ا���م ا�9ي ا�51	� ��م P�20!/� ا �>�4 (78 ،C"�	��� *() 52 /�2ا�� ا��Bري *�K4 ا�W4�S وا�� 

! E'�/�،. رأس ا���دة �
���� ه9ا ا�	b,	� ا�	�,�q �4داe4 ا�T4 �/��	� � و`��2 ��e -	� اي ا�54"

���1$وال ��ا /� دا�Xة � �>2 .و�4 ��Bي 
$وا�

 ، وجه حلالة أعميطول انتظارهامؤمترات   

� د�	��ا`� ا��12l ��ة دا�(� C4 ه��Mا� K%ا�� Pا �
�ت ا��	�����W �$ى . �b4 ��R, W,	�ات ا�)/
	M�� و�$ اP�21$اد ا�1� ،���� �$ د�	��ا`���, �

� ا�	������4 4!د اول ا,'�د "��
� ا�'�آ� ا� �

 ��
�8$ام ا�'�آ� ا��` �
�� *��4 رl	� ) ذات ا�K%�1 ا��2%�ازي(��4�> أ4$Tا� C
*() /�ض ا�	'�Bب 
�2)lPارادة ا C*] .1 [  

  
C1
���� "�,C* �B ا"1<�ك ا
�y �8ا*$ ا�$�	��ا`� -  ام ش و آ$ش- آ	� أن ,�ر�z ا�	M�
	�3آ� , �/�� 

�
� ا�1� 4�(1<� %���4 ا��2�$ /� �4(� /:� اP. ا�$ا�(���
��	��ر�� ا� �5�,'�د ا�	��
� �(��3 %�ى ا�1
 K2��B(�ن و,�9
 �	* ������ت، �$ر%� ا���1ف ا�	، وادت ا�		�ر��ت ا��1(�� ا�) ,:5+ ]2[ا��1


�*() ا�	��1��ت، وا�) " ،�
���
4�5(<�، وا�) `�د ا��$�$ C4 ا��5ادر ا� �
:�ر *$د ���، %���4ت "��
����T4 ا��ى qT�و,��ض ا"�Tر �Iب ا��1$م وا�1FPاآ� �'	(� ا1%��ت C4 . وا`��� ا%<Iة و,

 C4 ءا$
 ��3)� �
1<0 ا�3<�ة1994اP,'�د ا�	������J ��ري ر0l ا14* �>و*�"e %��1�4 . ، ا��1	� /
��ت 4�JT1 ا���1 �/ y)�1ا� C4 ك��4���]. 3[ا��2�$ وا�2 ���� و%�ت �74	M�(� ا���ر /� �4ا�8 ,

�:)� �1�رات ر%�
4C ا���م . *$�$ة، �$ر%� اP���1اء Pا qX�" 2$ ا��زاق* C4 �)S1و%�ى ا� )
� /� ]) 4[ا�	�1رط /� "<q ا�7	�ن اP%1	�*� و/X�7; أ��ى *$�$ة �و�(0 ر��ان *�7 ا�4P"� ا��`
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�420043رس  1<0� ،�)T
 ��	��ا`$)� e	, P �:5
  a�	� �4 (رة ا��F�
0 ر��ان ا���ر )� �>"R
"��I>	ا� �ن /��"Pق ا��� C* ا/��ن$�E�8$ا 
<a9 ا%1	�ع ا�	W)B ا��`�� ا�9ي �8ر " �34رآ� ا*�7ء 

��م  a5 .[2004 �4رس 11`�د[  
  

 ��
Iوي *�7 ا�4P"� ا��` C�� "�3ه� �ا�'(��ت ا�1 �
���T1ر ,�ر�z ا��د ,��� *��E Kرة او� K"ا
�$ة ا�	��B
��4K ا����> ] 6" [ا?�$اث ا�	��
�"�ود  ��:
�ة ��4 ا"/ +F P K� �X�7/ C* K,�5; آ

  . /� ا�B<�ز ا��2و�8ا`�
 


�"��1د ,��2ط ا e4$�, و ،�2�" �
$أت د�	��ا` $�/ ،��3)� �ش، `��	� آ�"e .م.ا�4 ا��5":$را�� ا�$�	��ا`
ا �4 %�(<�، *!وة *() آ:��� اآC* �B,�" �2 �8�4 اP,'�د /� `�ر ا�2��ء، و
'�%� ا�) �8ى *	���، وه9


�، ا`�را ��P�7ت *	��� آ2�ة ���)� K��	�1�ر�� وا��	��
�، ا����ع ( ا�1FPاآ� 	� P ،ادة�%
� ا����4�2� �14ا�E...). ا���م،ا��Pا
�ت ا��`)lن ا��. و��د ا��(0 ا�$ا�(� `��	� b4 �5F���ه� اP,'�د

��, �4 C5� �`ا��	�4�M	� ا��	� ا�$ e
� ا��ى 
$أ ,��y8 ا��!ء ا�$�	��ا`�، /'�ر��4� وزن �8ى �

� ا��1(0 ا���
� *�م ��" �	,b4 9�4 �4��
�%K اP%	�ل 1995ا�2�3� 
�3ا�� 14 �>)���، ر0l أن 4


� .د.����	�ن 8�دة ك���
� ا��	��� �S$�4 [ش ا��T1ر اP,'�دي �(�	� ا�����y ��4ر�� ا��1	�ل ا�
��
�%�از[ �/!� W
K، و�I� (و/�ص ا����1ب آ� `�ف ا� qE��، /�5ن ا��Tاع �B4د ,��/W *() ا�	

4�� `�د *2$ ا� ]. 7[��ل %�ه� ا���7ل ا��	��� ،Cآ	� ا,9Sت �8ارات ,��:� �$ ا��$�$ C4 ا�	��ر�
� وا���21د "��
� ا�2'�رة E�"�4]8 .[ا��	�`� ا��	> �	� "e23 ا�	��رك 
C وا"J35 �(	� ا���
� ا�!د


�$ �34رآ1<0 /� ��4�5 ا��ا%<�، /���1	� ا���J وا���J ا�	�7د، وا�(�Bء ا�) ا�	'�آ0، و  C�اP,'�د
z،ا� ���	وا� �	M��ا�1��ف ا�1!*�2ت، واP!1�Pت /� ا��1E (13
� اP,<��4ت � </$,] .9[ 

 أصل الداء
�'� ذات ا14�زات 534(��F ت ا�$و�� ان و%�د���b4 �/ �'�
�، وا"$�4ج هa9 ا��3���)� � C4 ا���08 ا�	�

")�*�	1%Pا�'�ار ا" ��، b4���ت ا�$�	��ا`*�	1%Pا ����د�> ا�'	�T� ��� /� W��B4 ادار�، ا�1	
 ، �:XاIا� (...�q ا�$�	��ا`� /� ا�	�M	�ت ا��	��  . ه� اP��س ا�	���*� ��1

 
��ت X�8	� *() /���!�8 ا��`$ة ا�1� "
$ا�� ا��1 9�
�و�8ا`� اP,'�د ا�	��
� �(��3 �4 ا���Mم 4 �>1B�


��ء ا���7ل ا��	��� /� �1�4ى  ()* �� C4 *	� ا�2�و�8ا`��$ ا���Mم �:1��,�2دل اP"1:�ع، إذ 
	� و"��7� �<$د %$�� اM���Mم، و$8 ��� ،J	K1 ا�e131 وا��I*� ا����*�، وا
��ل ا�54"� أي ,�اآ0 ,�

 ��
�Tا*K ا�'�د �4 ���ر ا�'�آ� ا��` �*��3 �2�4)� �
آ�ن ��ق 
$ا�� %� ا�'05 ���دة اP,'�د ا�	��
   ]10. [ا��2�3ي ا�9Bري

  
1��ء، F P+ ان اآ�2ه� آ�ن lPزات و /�ص ا�14Pا K*�2,وا �
���1; ا���Mم ���08 8	� ا�� �
��	��
و

�*�	1%Pن ا�	7)� ���$وق ا��`T9 أن آ�ن ا��4 �	� P ،�
�>�، ا�9ي ا`(> /K ا���Mم �$ ا��2و�8ا`� ا�
C��ات ا���2� JT1��$ ا":�Bر "Iاع ا�T'�اء /� 4* �*�	1%Pا�) ا��(0 ا �%�� W4R
/�"9اك 
$أ . 


�53 ا,�ح �<� ا�1'�ل ا�)  �*�	1%Pن ا�	ا�4ال ا�7 ���3 /)� �
,�Tف ا��8ب آ2�ة C4 اP,'�د ا�	��
�C آ�2ر
�ر%�از] .11[  
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 �
��ا*$ ا�$�	��ا` �� *	� ا�	�M	� ا��	���
�	�g:� C5 34$ودة ا�) ا���Mم *() ه9ا ا��'� ان ,�	;  P
�$ ا�4Pر /� ا�	�M	� و/> . ا�$ا�(���	
 +�	� ،���� �K ,:�*�ت /� آ� ا8(0 و$4�
� ا"R3ت %<�زا و`

��� ا���دة ا��(� ا���X	� J�" ()* *	(� �$ور � ��$ و`�E ()* ل�	�8ة ا�� $��1� �	M�
� آ	���ا�
��  . �	�ا%<� ا����2 ا��2%�از

  
 ،���4 ;,�/ �2���� اP�0، و4l �)	* �>�	B� P ت�
��" ��3)� �
��$ %�(e ا���دة ا��(� C4 اP,'�د ا�	��

،0>
 �E�� ���T1ف 
<� �8د,<� آ���8* ،�*��8 �
"  وا�'�ص *() و�8*$ة ا��1FPل ه� ا"Iواء آ� "��

� . ، أي ا"1:�ء أي ��� *	� ��4$ة"ا�1�Pام ا�	�21دل �('$ود��" K%ي و�
 ��3)� �
W اP,'�د ا�	���

9ه�، 
�*1	�د :�, �
�1���E$ ا���� ا���م و�9S1 ا�!زم C4 ا���ارات و ،��$ ا��`�Tآ�,'�د *() ا� �	�,
� *	� د�	��ا`�� .E ل آ� و�$ة�	* �,���� *() /��	��1د ان 	Bا� (
� او ��8ع /� �$ود ,�*��

�53 4��> ا�B<�ز ا�9ي ���1ض آ� C4 ��ج *�K �!زا�� 
1!*�2ت , �>�5� ،�
�154 �l $*ا��
ا��1ا4<� 
J����
� او 	M�, .�)'4 $�E ()* ��
��'05 و` �	Xدات ا^د") ا��!�8 ا����إذ �0 . و,�1��z ا��$�$ C4 ا��

$���$ *$م ا��1!ل ا��$ 0 C4 ا���دات ا�	'(� *C ار
�ب ا��	� و*C ا��(�� 
'�%� إ�) إ-�2ت، /	� C4 ا8(
�$ة$* ;X�7/ $>Fو Pإ. ا �1; ,2(�ر �8ة *	��� . م. ان ا�$ور ا�'��� ��2و�8ا`�ش ه� ا,��ء أي ,��ر 

4���(� �$ اP�21$اد واP��1!ل .  
  


�آ��ر ا�5!م *C ا��1!ل  ��Pا a9ه J
� و��Bي ,�(I'ا� ��
���1آI *() ا��2 ��3)� �
اP,'�د ا�	��

�ت ا��Pى����$ه� /� �$ ا���Mم، و,'�ف ا�M"Pر *C ذ�+ . ���دات ا� ��3)� �
�7 8�دة اP,'�د ا�	��,


� Pي �Iب، ر0l *!�8ت ا�O�2 ا��E�S �4 اP,'�د ا�$��1ري��" W� K"ا ()* I
���1آ . Iان ا��1آ
C* �1!ل�Pم*() ا�M��qB� K1 *$م اP��1!ل *C ا��l ابI�Pدة .  ا�2� ا�	��ل، 8� ()* ،e)�/ �4ذا

(� ر
� �8ن، 4�9 ا"�!ق ا���1�0 ا�<5(� ا�9ي ��0 ا�	q��5 ا��::� و/1; ` ��3)� �
اP,'�د ا�	��
	
 �� ا��M1ه� 
��	��ر�� و�F ا�	�M	� ا��	��l ء�F P ؟��2ا����0 ا�'Bاب ا��
1; "�Bح �(	��ب ا� �

C����24Pا KX�Eا�'05 واو y��.  
  

�ت، ��Bا�2($ �(�3آ�ت �14$دة ا� �
5+ �(���ع ا���م، و :, C4 ي�B� �	4 ��3)� �
8�دة اP,'�د ا�	�� C�ا
 ()* �و�(:<� ا��ا�	�ل ا�25� ا�	'(�؟ ا�C هa9 ا���دة C4 ا���1�O ا��Bري �	� ,q��54 C4 (�2 ا1%	�*

��1$*� ا��1$ي ا�	�T1*$ *() *	�ل ا��T$ آ�/�؟  P؟ اJ�I���q%�1 ه9ا ا��ا
� *�J8�� �4 ا� Pأ
 C4 �8ي ا�B��، ان �$*� اP,'�د ا�	��
� �(��3 ا�) ا��اب *�م؟ ه� �4 M" K�2��ا�	��ب، *() "'� �0 

 �/ ���$*� ا�) ا��اب *�م 
��$ار ا�2�7ء وا�	'	$ K1)�% �118ا�$وا/� ا� �"��� 4'+ ؟ ه9ا ه1981 
���ت �)� ��14��ع *C أي ,T$ي ��Pوا ،O/���
اP��1!ل *C ا�'05، أ�4 ا��1�1 وراء ���ب �M14ه� 

Pا W� 05')� ��21/ ،��  . ا��2%�از
 

��7ل �$ه	���
 P�5ن ا� P �>1ودو� ��  . اP��1!ل *C ا��2%�از
 

 $�1�, P �>"�/ ��3)� �0 �4 ,�1
� /�K8 ا�4 
�و�8ا`� ا��5":$را�� ا�$�	��ا`B� C4 ��*() ��T4; �4د
��3)� �
� /� اP,'�د ا�	��l�4ة ا���Iا� . qE��14�زات �T1�4ة *() 4Pا e"آ� ،$�Tه9ا ا� ()�/

� �!�8رب واP,�2ع')T4 اض�lو/�ص ا�1$�� ���7ء ا ،�
�، و4��/� اP�:�ر ا��Sر%���وآ�ن . ا�1:�غ ا�
���� اP,'�د ا�1FPاآ� �(��ات ا�2�3�ا��5
; اP��س �($�	��ا`� ا�$ا��� �
����! /� ا��7ع ا�	14  .

 �28 ��3)� ��� ذرا*� "��
� �<9ا ا�'Iب ا�9ي آ�ن �"9اك �'	� �34و*� 28و�$ت ا��5":$را�� ا�$�	��ا`� 
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��5ن /K �(���ع ا���م دور ا����، /� ا`�ر  ����ء ا�T18د و`
 ()* �	X�8 ��ت C4 *!�8" ,'�ر"
�%�از
 �	� ��" ا��21�، �4 ��� ا�) ,���0 �4 �(�(�� �4 ا�	(5"�	��
 �5)4 )" ����ا��1	( e). 1978ا�	b,	� ا�

 �:� ا��	�4s���
 �	� P ،�)40�8 ا����2 ا��� ()* ����� ا��	ا��5":$را�� ا�$�	��ا`� �(��3 اداة �(<
�� ا��1	(<� ا�'Iب �(y�7 *(). وا����ع ا���م	
��B<�ز هa9 ا�< 1'05��
 ا���Mم، و��ص *() ا�1	�اره� 

�2���, �4�5��
 ��
� ا�9ي آ�ن ا,'�د���:� ,�7 �$ودا ���1ر ا��P�7ت ا��	��� C4 %<�، و�'�ة . ا�sا�� a9ه
�"�- �>% C4 �	� . دا�(� X�8	� *() ا�$�	��ا`M��9ا ,��م ا�'�ة ا�$ا�(� �(�5":$را�� *() ا�21$اد ,

� �8ى ا��ى C4 ا���ر �P:�ء �('Iب ا�	<�	C، اP,'�د ا�1FPاآ� ��
�� وا�	b,	� اP,'�دي ����، و ,	
�
�����ع �sه�ي *() ا�,.  

 

� وار,�2`<� 
��$و�� ���2�و�8ا`� ا�)� ��
�53 او->( ان ا�	��T; ا�	�د ��3)� �
او ) اP,'�د ا�	��

 ���
�%K ) �ا��5":$را�� ا���( 
��Iاب ,���1 ا��	�ل � �ه� ا��q2 ا��Bه�ي P"1:�ء ا�$�	��ا`� ا�$ا�(
��	� و 
�%K أ�� ا�	b,	�ات ا��`M�  .*�م، و,��� ا��� ا�1

 املؤمتر املفقود
7�ه� و74	�"<�، أي ', �:���ل آ �

� *() ,��� *�$ه�، �����b4 �534 �T1,	�ات ا�	�M	�ت ا� P

�	M�إن ا�'��� ا�1� ��(	<� آ� "��
� ه� ان ا�	b,	�ات ا"	�ُ ,��$ . تدوره� ا�:�(� /� ,'$�$ ��4ر ,(+ ا�	
 0,�� ����"�	M�, " $8 ،�)5F ����` ى�� W*() ا%<Iة �4$ة �(:�، وأن ا*$اد �34ر�� ��4رات �

�
8��� آ	� �$ث 28� b4,	� ا��5":$را�� ا��ا C4ز �/ �B,�, .  
 

��I)1م ا*!�4 "�� �	,b	)� ��ان ,'7�ا د�	��ا`��� �F��"و ���� �
��" �:���، و,��� �
 . �4����/
Iات ا���� 		
��ء *() ��4/� 
 �M" وط ,2(�ر و%<�ت�F ه� ا"1:�ء �	,b	دور ا� ��)�اP��س ا�9ي 

0 ا��P�7ت
� ذا,<� و,����4� دا�� ا���*$ة . ا�T18Pدي واP%1	�*� و���� ا�	�M	� ا�P�31ي ا�, �
 P
 ،�
���$ ا�Tآ�� �EPا ����، و��8*�ت ا�$ ا���4(� ا���و���و
�%K ا�� /� ��8*�ت ا�$ ا���4(� ا�

 �4$S1�4 C4 $�

� �1) دا�� ا�B<�ز ا�	�5ن �4 ذ�+ ا�) �$ ���ا�2'�ي، وا�	��%0، و,��31ي ا^4� ا�
�:� ا��	�4s0 وا��  .ا��1(

�
���q ا�T'�/� ا��, C* �B,�" ��b	ا�'��� ا� a9�1(�� ه	رف ا���	��
 C)��� ا���درة *() ,�(; ا�	
 ��ب "�3ات دا�(lرك، و��	ا� C4 دة�/P�
 ���7�
	�ا4� ار
�ب ا��	� ودو�1<0، و
	�اآ	� ا�$را�� ا�

��� ,�5ن 4��2ا �(���ش وا�2(�رة ا�:�5��� .  
  

7� ا�	b,	� آ� 74	�ن إذا ا"�$م ا�54ن "��ش ���� 0X�8 *() ا�', $�:�2�1� *C ا1�P!ف /� آ	� 
 ���C و,53� اI>%Pة *() �8*$ة و%<�ت "�M ��ل ا���7�	,b	ب ا��S1"�3ات، و ا�54ن ا��$ة وا��Bا�

��7ل ا��	���)� ����Pا.  

 ىل اين متضي الكونفدرالية الدميقراطية للشغل؟ إ
��1
�Iداد ا ��3)� ���ات ان ا�K%�1 ا���	� ا��5":$را�� ا�$�	��ا`� 9�/�2$ . دا *C ه	�م ا��3(�ا,4 ;7


� دا*	� ��" K�:�� ��Eو ،�>
 �Fو��أن ,S(� اP,'�د ا�1FPاآ� C4 ا��5":$را�� P"1:�ء ا�'�%� ا�) ا�	
 K
�53 ��/�، اآ$ت 8�دة ا��5":$را�� ا"<� ,�/O ان ,�5ن �4 ,�	 �4�5"�('�4�5')� ��$ا ا1%	�*�" ،

��4
�� �	��T; ا��3 !�$
5�<� �0 ,�$م � eوا�$و��، و�� �	ب ا���
(�، ووا�2��T4 y� e)E ا%�اءات أر
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21�� ا����� ا���	� ا�	�	�ة 
 �� ا��32��"���ة ا��/	�1)� ��ورe/�>, 0l ا�	�J8 ". ا�	�2درة ا��`
� �!%�اء، و����ت اP%�اءات �
� أي اه1	�م �(	�l�3 ا�'����و*$م اآ�1اث ا�$و�� 
K، �0 ,�� ا���دة ا�

��د�> ا���1*$، وا14��C* e ا�'5E q��54 ا�) ��ب �وا��� ،�:� ا��	�4sا�� C�� �8ا"$�, �/ �4�
�� ا��Pاب، و��رت /� ���2 �'
 W	م *() ا�I�)� ي$T, �4 ا�'�4�5 ��*�ن �4 ا,7; " ��ار"أي

�3
�K ا��5ذب، و ا�1�C* e:5 ا"�Sاط /��ل /� ��آ� 4��هl �7!ء ا�	��` .  
  

��م -0 ا��ا اآ$ ا% ��4��Mر �4�F �4 2006 د%��2 114	�ع ا�	W)B ا��` C	� رج$� ان ���� ا���دة ,
 W)B	وض *() ا���	9ي ا�:��� ا�	q15 ا�1��, K	��
� ا��	��� ا��م �����1	> �$ور ا� �1/" ��-��/� و`

�$ة$% ."C4 ���'آ K����
2($"�، إذ  ���)� ،!)74 �
 P ،�g`�� را�M�4 �� ا�<�Bم *() ا�4 ��1	$ ا���1
4��ص �C4 K �4ا%<� ا���S آ15(� وا�$ة، �4�2 أي 4��Mر `�2� P 4<$دا �"�  .ا�	��ب، ا�1� 
�,e آ

  
 a9أت ه$
�$ة"و$8 $Bا� ��
���ح �28 *�3 ���ات، ا��م ا�1'7� �	� �	� " ا����/� ا��` �>�:" C* �2�,
��وب, �5":. ��4�5)� ����ا�	�(�ب وا��ه�ن ا�	��وح ):" 1997($را��%�ء /� ا�$ى اد
�ت ا�	b,	� ا�

� 4'�5م *�	1%Pاف ا�`P�/ ،�	ت ا������C �	�ا%<� ,'$*�	1%Pا��3آ�ء ا C
ه� �(> ا"��Bم اآ�2 
�� �Fوط و�sوف �4ا%<� ا����	� 
C ا��3آ�ء ... *(<� ان ,�1(0 آJ ,�1:1وض %	�*/�, C4 اذن $
 P

K�8�4 C4 آ� C*�	1%Pا".   
  

�و*�P9ي ا:�
<9ا ا�	��� �bآ$ ,���� ا�	q15 ا�1 �F�24 ل�T,ا y� () ": ;'T, ()* C		T4 الI" �4
��2 ا�) %�q �4 آ� ا��3/�ء % ،�	��Mا� �	ا���� C4ز �/ ،��4 ا��1 و*() �4ا%<� آ� ا�1'$��ت ا�	���*

��ع ا���ار وار
�ب ا��	� وآ�/� �FاX; ا�	1B	� ا�	$"� *() �8E C4 CT)S	واة وا���	ة ا��$ل وا�$*".  
  

 K"^ ،0�P�
��ة $% ���	* �
4��Mر ��ل C4 أي �W `�2�، و"��J �!��س ا�9ي ,��م *(K أي "�� K"ا
�� C4 0�8 ا�	��ر
� ا":�<0، أي ا����2 ا���X$ة ا�	�1:$ة E C4 ب��	ا� K� ا�9ي ا��� ا�T	ه� ان ا��B1�

C����24Pا �>X�Eاو q"�% (ا� K��$ `�2�، و
�B1ه� إن أي . 4$', !
 ،�4�* ��T
�� *C ا�	��ب $�
�:Xزا ����� ,S$م ا���Mم 
��0 و`$� ،C4�<� C4 0�8 ا�	��5 $:1��� ا�1� ����24!� �  . *!�8 ا��21

  
 0>'��T	� ل�	ل، أي ا�21$ال ادراك ا���	ا�� �*�� �B>�9ي ���� ا/��د 4:�ان %�ه� ,���� ا�	q15 ا�1


�هT4 0('� �134آ�ا���2� ا�	�1 ،q"�%Pوا CC ا�	'(. �ر�� *() `�ل ا���T4 �4 yS; ا��ا�	��
��ا �(�*� ا��1ر�S� �(���2 ا���4(�"و��	) ه9ا اP/��د ��, "،���:��q�� ،K ا���1 " �S�ا��3ط ا��1ر

�`�S	ا� C4 ،�>% C4 ت!:"Pا $T8 ،�*�	% ���� ا�K%�1 "'� ا�	��2�1، 
rرادة و`��
 $�$Bا� C* ��1$ة	ا� 
  ".ا����	�

  
� �24درات ا�	(+، وأ"<� )	* ����, P �4�5'أن ا� �28 C4 �P ,	1(+ "و 
(� ا���1�� �1�4ى ,�و�i ا���


�ه� �(R3ن ا��	�4� �(	��ر
� وا�	��ب$, �/ C�9 14) اe'2E ا�'�4�5 ". 4��Mرا و,�Tرا وا�'	/
 P C4(�، و	ا" $%�1<�ت ا�	(5� و�� 8)� �E�* +�	�9�C؟ و�4 ا�9ي :�4 C:s�4 08�` د�B4 �>"0 ا)��

 $��T$ آ�1ب ا���1�� ا"<0 �14ه�2ن ����4 0)�1 P؟ أ!�/ elزا �اب إن ه�Tرده� ا�) %�دة ا� C* +(	ا�
�2ا�� ا�1� ,��2<� ا�'�4�5 ���9 ا�%�1<�ت ا�	(5� *() "'� ا/�7؟ و ا��e ا����� ا�:�ا�'1� �4�5

�$وق اE C4 I:'
4��Mرا و,�Tرا وا�'� /� ,$
� ا�R3ن ا��	�4� *()  �
��$ ا�$و�� واP,'�د اPور�
C وا%�"q؟ إن ا�	:��د ه� ا�	��Mر ا�	�7د، 4��Mر ا�$/�ع *��T4 C; ا��	� )'4 C�S$م ا��ا�	�� �'"
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�
� ا��	�����  . �$ ا��ا�	�ل، ا�	:�1ض ان ,�K4$ ا�
  

K� ,��1ض �	ي ذآ� ��
 �� ا����2 ا���C4 �)4 هB	�ت *() ا��T$ آ�/�، "�ه+ *C ��2 و�0 ��ت ا���1

�ت ا���2	�"� ا�	�,��2 /� ا���م �S1"Pا W%ه� ��وF P+ ان ��ء . 2007ا�T1$ي �<�، و
$ل ذ�+ �


�ت ا���
�� �Iب ا�1�ر ا�	��� /� %<�ز ا��5":$را�� ,'$و 
K ا�) �S1"Pا �,��ض �<� / �4(� ا�1��	ا�
� ا
$اء ��C �(�ك��� ا���Vا ��5"� /	ا� C�', �/ ��	` ،�
� ا��	�����$ ا�	B1
 ،C ازاء ا�'�آ	

�  . ا�	�	�ة آ9
� b4���ت د�	��ا`
 


C*�:1 ار
�ب  ��9ي، /����*$ة ا�	�15:���2 �W ��ل ا���*$ة ا��5":$را�� *() ":W `�ل �4%� ا�	q15 ا�1`
و�B1() ه9ا /� ا�1'�ك ا����7� T1, ،q��54 C .$ي و,��ومو
1$ا
� ا�'�4�5 ا�	���� �	� ,�2) 4، ا��	�

(� ا�B	�*�ت ا�	'(� �$ ا,:�ق �F ت�
�ة ا��ا�Pو"� اPا �زه� /�
 ���19$ات ا"�1ج و ��8*�ت ��� ا
��� ا�9ي وK1�8 ا���دات �4 وزارة ا�$ا�(���. 

 اىل اين ميضي االحتاد املغريب للشغل؟ 
',P�3ط ا" C* ��� أي �$'1�� $�Tا� ()* �

yS "�7ل "�� 05'��د ا�	��
� �(��3 آ0�B وا�$ 4

��
! �8*$ة /�(�، و"P�7ت *	�ل و�$ات ا����ع . ا��` �>2)l��4ت، ا�Bا� O�
W -	� ��ى ,'�ك )/
��. ا��Sص ا�	�113 وا�	�Iو��Iآ�	(� �ا�:�( �� "�درة وP و�8 �<� *() ا���. ا%1	�*�ت اI>%Pة ا��`

��14Pء و��� ا��
� ا" C* �2�, �)
P ،e"�1"1) �8�4 *() ا� Pو ،��ع ا�	��Tد *C اE$ار %��$ة و`

� �55:4 اPو�Eل���  . هa9 ا�

  
 �71�� ،K,0 ذاX�1!ل ا����Pم ا�M" �s �/ �>�� او��ع اP%�اء، و�� /� �$ود ,'��1� ���� P�7" ان

� /�وع اP"�1ج 	B
� ,��$ �8ى ا���7ل �4�4�M	� و`�F �
  .وا�4آC ا��	� و/> 4��Mر "��
  

 �:� اPو��؟ *(	� ان ه9ا ا���1sا�� a9��3 ,��� ه)� �
/	� ا�9ي ���B ا�B	�*� ا�	1'5	� 
�P,'�د ا�	��
�W ا��5":$را��R1
 �
����> �(��$ة ا�I	, �2ب اآ�
��B4 eد "��
� ا��<� . ه� ا�9ي /1; � a9>/

4�<� ,�ق ا��	�ل ا�) ا���7ل، وا`�ت /�! .م.ا"1<�ز��ن، آ	� ,T:<� اد
�ت ا W:�8��ة , e"آ� �
ش ، 

�زا�� ا �	M���ت، وا"�W5 ذ�+ ,��ت وا���1"�	�  .ش C4 ��8*�ت ا����.م.آ:���ت ��ر�� /� *�$ي ا�

  
2�� ا��!�8 ا�1� ,$3 8�دة اP,'�د ا�	��
� �(��3 ا�) ا�'05` �l اب�% C4 J"Pال اb�)� Wإن . �

14�زات و/�ص ,��Pء ا��� �
	� ه� ا,'�د و`�� �(�	�ل ه� ا�	��
� ا�9ي ,�K4$ ا�2�و�8ا` �
���� دور ا�
q>���
1��ء lPا . �)� و�($�	��ا`� ا�IاX:�45ه9ا �4 ,�5س `*�	1%P5!م "�8$ �!و��ع ا
 ����4 ،�4�*  .

 �	%�>4 C* J5, P ��$�1��ت ار
�ب ا��	� وا�'�4�5ت /	��رات ا�	b,	�ات و
�"�ت اI>%Pة ا��`� �M:�
 O/�28��1، و ا*!ن ر	"ا��ا`��	�� �$ ذ�+ آ(K"ا�	�(�� ا�$��� ���0M ا
$ا "P�7 و`, 0� �>�و5� ، . $8

 $�T1، -0 �4 ا��5(��� ا���1�0 ا�<� <2�, �4 C
�ز ه9ا 
B!ء 4��T, 9*$ ا�:1+ 
���	�ل و*	�م ا��5د�
������ ا��)� ��Sا��
q��54 C4 W ا�B	�ه� ا�2�3�/2$ل 
�اi4 . �2ا�� ا�1� ا,e *() ا�7�P وا�

�14
�، ,011S ا%1	�*�ت  �	M���� ا�$و�� ا��2%�از��، و
$ل *	� ,� $� ���"P�7ت و�	!ت %	�ه
 �2	12� �/ ��
�ن ا�	W)B ا��` �28 C4 �	B
 ��	�ت اP,'�" ا�9ي 2004ا%<Iة ا���ار ا���دM�, �*$�د 

ش واP��1$اد �($/�ع *C ���8<0 و�	��� .م.و*	�م ا��	�ل ا�) ا���$ة وا��g2�1 /� ا`�ر 4�M	1<0 ا
��9 آ� �8ارات ا�	W)B ا��`:�1
�$*� "أو ." 0>,�2�154 " �>	M�, ��ا����2 ا���4(� ا�) ,��$ E:<� و,��
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�b4دي و�T18P�3ط ا��� C4 0>'��T4 C* ���b4 ا%� ا�$/�ع *() ار�� ا���7ل و/� %	� /�وع ا�
�	X!	ا� �X�����
 ]. 15" [وآ�ا14<0 و

  
x ا��	���Bا� � !"��(� آ� وا�$ *() �$ة، و
	� ,�و"X!4 K	� C4 و���X، ه95ا ,��د ا���دة ا��(

  
 �T:��
 CB�)� ����, ��
����*$ة اPآ ��3)� �
��X�، ��288$ آ�ن 4���(� اP,'�د ا�	��Bا���"�ن ا� C4 

���� /� �Fآ� آ��l�4ي ا�	�TSTS *() ا�Iرزوري و��آ0 
K ا�	6 e�
 KX����
 �4ات، �C5 ا�	����2 
���2�12ا *() ورق، ر0l ان ا�	b,	� ا��1�� %$د ا�	����2 
����KX ا�:�ري، �28 � �3*  ! +), ��P�4 د

 �)
��� اP,'�د ا�	��
� �(��3 ا12ا�	����2 دون ا8P$ام *() أي /�� "��7� ` W��؟ ا��  �)	� 0M��ن 
 �T:ا� $� ��، �8ا�g2�, �>4 /� ا�4آC ا��	� و
���3رع ، و,B	��ت، و ��آ�ت ا��B1ج، و�K�7 288و`

  �	q���4 C ا��اب *�م؟ 
 


�ط ���
1%��ث 
�����ع ا��Sص !� �
���� �	� ,��ض ا��	� ا��
� و`���–�4 ":� اP,'�د ا�	��
� �(��3 آ
 �	� K�:" �4ق؟ و!l?وا �	���
 !� �	���
 0��ب �(1'�Bا"� ا��	
$ ا����(� Tرة ا��'
 �
��" e���,

  .و`�د �Pف ا�2'�رة؟ وه(0 %�ا
 

�� آ!م ا�2�"�ت و ��4رات ا�	b,	�ات�'� �:F�5ا� �)�4Pا $�$* C4 �)� .ا"<� ا4

  ما العمل ؟ 

�ت ا��	��� أد������) ا�	���(�ن C4 أ%� ,'�ر ا����2 ا���4(� ا��4�3 إ�) %�� ا� ��وات "�7ل ��

 �در%�ت ا�b2س ا���Tى (�1'�C أو��ع ا��3(� �4د�� و-��/� �	� /� ا^C4 �4 ر/� ��$را,<0 ا�5:��
  .،و�	� ,	�(K �4	�� ا���7ل ا��4� C4 4$ر�� ��ب ,bه(<0 ?`��� ا��أ�	���),'�0 هa9 ا��$رات

  
F�3>إ�) إ�:�ء ا� ��� *() أو��ع ا���3، �bدي ا��1(C5� y،ا�) %�"q ا��	� و��� ا��2%�از�� ا�'

 ��	��ا`$)� K���P�7ت، و�)� ،J���
$ورa ا��5
;، و�1) ا� �
���ا�2�و�8ا`� إ�) إ���ف ا�'�آ� ا�
��� ا�	�M	�ت ا��	���
��	��ب *() . ا�	bدي إ�) ا�'$ C4 %	�ه �
���و8$ "�ل ه9ا ا?��ار C4 ا�'�آ� ا�

�� *C آ� ,2�ن�� �'".  
  

 �/ q)l $88�4:�نو �
�ت �4 ا�	�7(� ا�2�و�8ا`���  :,���4 ا���ر ا�	���� /� ا�
  

(� %$ا، ��*�ن �4 �:7� إ�) إ
��ل g� ����E أو أ8(* �28 C4 �J8�4 ا�T$ام ا�	�F�2 �4 ا�2�و�8ا`
 �>�4 �)S1��
 �>���:4 "�	M�, "J����
�ا *() ا�2�و�8ا`� /� ��8*�ت ا�$ ا���4(. أو �� و��<� ه9ا آ


	� ه� 4'�4� ���م ��4م ا��	�ل،  �
���
� ا�	�7	�ن ا�B$د *() 4:<�م �(�� ُ�� ,��31ي ا^4�، و��

$ل ا�	�3رآ� �
  .أي "��
� ا?"�

  
 ��ل %�اX	<�، �1:�دي ا?�T8ء C4 �4اآI ا�	�bو�� e	Tام ا�I1وا� ،���4��ة ا�2�و�8ا` J8�4

�C /� ��� ا�	��ف و,�4��1 ا�2�و�8ا`� �4 ه9ا ا�	. وا���ار��
��0 ا�'$ود 
�Tا��B, �4 ا�	�� J8�
9�C �$ى ا�B<�ز:�  . �B4د 4

���ش، و,(+ ��ل ا�	�7(� ا�2�و�8ا`� 1F C4) أو%<<�)� �7S� 0� C�9ا ��1$*� ا�'�ص . آ! ا�	�8:
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��ط ا�2'� وا����ش  ()* ���7ل و�� ���4ع ا�2�و�8ا`)� ��
�ت ادوات �����. ] 16[*() %�� ا�
�
B$ار ا�2�و�8ا` e	�,ار �ا�1 �	M�0 ا��$�$ C4 ا��P�7ت و,�Bرب ا��	� ا�1. "��ش ���م *() ,�

 ،�>�4 �	'� P ،�4���(� ا���ر، وا�'$�� ��ا *C %�ا0X ا�2�و�8ا` q)lا aا�9ي ا*�1د e	Tا� W��51/

�، و%�(<0 /������
 C
�$ر �4 �bدي إ�) ا��1:�ل أ/�اج ا��	�ل ا�	(1'��2�و�8ا`)� ���. 

    
 : احاالت

1- ����
��	��ب، ا�IBء ا� �
����ش ا�'�آ� ا�* �
�15ب ا�2 W4�Sا���0 ا� C4 �
). 1956- 1949( را%� ا�:�T ا��ا

�ر�W - دار "P �3ر�4,�ن  -1993 


� ا��	-2���
�*Iة 4!د ا�'�آ� ا� q
�15ب ا�� <�$Tا� C
�B(�ن ا�) ا�	'�Bب 
� ا�'�ة  را%� ر���� *	� ��

��	��ب . �
  .1992–دار ا���3 ا�	��

�2�$ وا�	�اE!ت" را%� ��4ل-3)� ��
�ردة �$ ا���4�B ا��` �
��Sض �� <�$Tا� C
ا��2*� " ا�	'�Bب 
� 12ا�	���1 ��� 2002 .  

4- $�C"را%� ��4ل 4'	�د %$S� 12$د %��$ة ا�	���� ا��". و/�ة -�"� �8دة اP,'�د ا�	��
� �(��3 ا��1ر
�$ة ا��2Tح"�2�1�4 اP,'�د ا�	��
� �(��3"أ"�M ��4ل �(0 ر��ان -5�B
  2004 �4ي 13 - ، 
�$ة -6�B
<� ا�q,�5 �4(��4ت 2004 "�/	� 13 اآ�1
� ا�) C416 " ا�P$اث ا�	��
�"�(��ت "�3ت / J7� ،

 K
�$ة " .  ا�	��
� �(��3، ا�'(0 وا��ا�8اP,'�د"%$�$ة ا�) �4 ��د /� آ�1$Bح ا��B� . 1993 -ا�$ار ا�2�7ء. دار ا�
�M	� ا��	� -7	� �	M��� ا�1B)ا� ��
� " ا�4P %(� /� و-���� ��ل ا��	� ا�� ". 1998 /�2ا�� 10- "$وة و`
� C4 ا�5�:$را�� ا�$�	��ا`"را%� آ�اس-8E�"�4 د *2$ ا��` J)4 ،���:آ �
��" ���E��3)� � ." 
��ف *2$ ا���	�ن-9F ل *�ض��2� ا�	� ()* �M"-ا��1اآFPد ا�',Pة ا$�� 23 و 22- %�"��و ا��$وة . 2002 

 �
���� �5$ش 
�$ ��ب ا�	��ات ا�:'Tا�– ��Pة ا��ه�ن ا$��%21 ��  2002 /�2ا
�B(�ن - 10
�$ة". أ�4اء ا��I*� اP"'�ا/� ا��	���"ا"��S4 �Mط *	� �B
 2002د%��2 – ا�P$اث ا�	��
� �(��ت 
– ����� 2003  

11 - �	�
��	��ب"را%� آ�اس *(� �4 �*�	1%Pن ا�	–" ا�7���	ا�� J��4��3رات "�دي ا�1 .�� .اآ�د
10 - �*�	1%Pن ا�	7)� ���$وق ا��`Tل ا��� <X��'ا� �T�1� �
���� ا�B)ا� ����, �M"د –ا$* ��$ة ا���	�Bا� 

5041) 23 �2	12� 2002.( 
��ان - 12�
9ي :��� ا�	q15 ا�1��, �M""ا�	1B	ا� �
	�b�4 " �8و�� ا�$و�� وb�4و�www.cdt.ma  
13 -���� 36.  ص- را%� ا�	��ر اP%1	�*� وا�	�(2� �)	b,	� ا��5":$را�� ا�
� .م. 
�ن ا�	W)B ا��`�� �ــ إ- 14"�� 1996ش /� 

	���� ا�2�و�8ا`� را%�- 15 ��
� ا�5:��� وا�'Iب ا���ري«  ه��يأ"$ري: ����`� ا�:�5���، وه��ي »ا��	� ا�

 �2/ »�� وا�2�و�8ا`��8�4 %��$ة ا�	����» /� ا����1 - e"�1"�
  .ة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

129 

  وفاة ثاين قادة االحتاد املغريب للشغل التارخييني
 حممد عبد الرزاق رمز البريوقراطية املتربجزة والنقابة املساندة للحكم املطلقحممد عبد الرزاق رمز البريوقراطية املتربجزة والنقابة املساندة للحكم املطلقحممد عبد الرزاق رمز البريوقراطية املتربجزة والنقابة املساندة للحكم املطلقحممد عبد الرزاق رمز البريوقراطية املتربجزة والنقابة املساندة للحكم املطلق


�� ��6$ار ا�2�7ء ��م ,�/� �
��هI 2006 ا� �	* C* ، 80 د�',P�8دة ا �$ *2$ ا��زاق -�"	4' ،��� 
 . ا�	��
� �(��3، وا�9ي ,�
� *() آ��� "�qX ا���X$ ا^ول زه�ء "JT �8ن


�3آ� ,�ز�� ا�	�ء 1950، و*	� /� ���ات 1926- 1925 و�$ 4'	$ *2$ ا��زاق /� ���ت ��ا��  

� اP,'�د ا���م �(�	� . $ار ا�2�7ء
�� SMD وا�5<�
�ء��" e"ا�:�1ة آ� +), �/CGT ة إ�) ا�1'�ل�Xا��� ،

�	�)� ���* ،�
��4 �
ا"��3ق  (�FO"9اك ا"1	) 4'	$ *2$ ا��زاق إ�) "��
� ا���ة ا��	��� . إ�) ا,'�د "��
�� إ�!E� C* س ج ت *�م 	�1947.( 

 ��3)� �
�ن اP,'�د ا�	���
��$ار ا�2�7ء، و*�$�4 أ�W ا��` �	�K1 ا?دار�� ^"K آ�ن �4B� (إ� a�*د

�*Iة 
�^�4"� ا����4 1958و�� *�م .  أ2E; *�7ا 
��	q15 ا��`��1956و*�م  q). 1( �54ن ا��

�(� اP,'�د ا�	��
� ا���3ة 
��	W)B ا��`�� اP��31ري	4 C4 $ *2$ ا��زاق	ا�9ي )  *�7ا76( وآ�ن 4'
4�S$ ا�	(+ 4'	ا� K)5F �2	/�" �/ W1955 .  ت�
�S1"Pا ���3 /)� �
وآ�ن، 
�$ "�Bح اP,'�د ا�	��

�� ا�$ار ا�2�7ء `(� 1960ا�	'(� *�م $)
 WX�� �2X�" ،3ات��آ	� آ�ن، 4�9 ا"�!ق ا�	�(�� .  �
 �)` C���ت، *�7ا 
	W)B ا���اب وW)B4 ا�	��31ر
�3ا�$�	��ا`� ا�'��� /� أوا�y ا���2� . 4$د "

��4� C4 اآa$>F �4 �2 ,�ر�z ا�	��ب، وK�4 آX��� +�9> ,�ا`C4 0�8 b ر� ;X�7/ أ��ار K�4و �
�"��
� ا�	��
� �4 دآ�1,�ر�� ا�'�C ا����
�و�8ا`� ا�'�آ� ا�. 

 اصطفاف منذ البداية جبانب اختيار إفساد حركة العمال النقابية
��ات اP��1!ل � �/ �
���ا^و�) P�', C4ت �2�4*� 
'$ة �Eاع /� �F �4 07<$ت ا�'�آ� ا�

��دا ��4 � ،<�$Tا� C
 q"�% (إ� a�5��4 $ *2$ ا��زاق	ا��1ر 4' ،<)�	ا�'05 ا� $� �ا�	��ر�� ا�2�3
 ،�� �!,'�د ا��`�� �(��ات ا�2�3����5� ا���
� ا�	C4 �X�21 ا��اد���اP,'�د ا�	��
� �(i>" ()* ��3 ا�


� أداة ��	��
 e'2Eأ �وا�1�*�	ا%1 y2� - �1!ل�Pا C* ب��� �%�>
 �s �/ �"��
$ ا�'�C ا� ���� 
���� ا��l �2)�	�7ل ا��
� وا����	� . ا�� P ���M�)� KXو*$ا �,�	lا��2ا K)	
و8$ *�ف *2$ ا��زاق 

 � ).2(ا�	�رآ�

�B(�ن *C دور 4'	$ *2$ ا��زاق /� ا��JT ا^ول C4 ا��1
��ت X�8!و��وي ا�	���� ا��	��� *	�  ":
 ���
� ا?/����آ�ن ا�1$*�ء 8�دة اP,'�د ا�	��
� �(C�')� ��3 ا���"� ���X�� %(�� ا/�11ح b4,	� اP,'�د ا�
 �/ �E�T1�P$ *2$ ا��زاق ا	4' �>

��$ار ا�2�7ء "1P�T,!� �Bت ا�	�1	�ة ا�1� آ�ن 54(:� 

e"آ� �ت ا�1P�T,Pا a9�23ه�، ه	و�4ت وا�(��ءات ا���	ا� e��', �
���� ��%�ت ا���3ط ا�X$24 �>4I)1�, 
 J8�4 �38��ه95ا . ا�9ي �qB *() اP,'�د ا�	��
� �(��3 أن ��:K /� ا��Tاع ا�����" ا�'�د" إ�) 4

 �:� ا��	�4sا�� �ر /��	ا?��اب ا���م ا� �م ( ا����19 �"�� 1961 (  $	'4 aر$E2!غ �134ك أ

�:4 �:T
$ا �(��ءات ا�	'�Bب . (...) %�g*2$ ا��زاق �4 آ$��ة >	, Pإ e"ت *2$ ا��زاق �4 آ�P�T,ا C5�

�> �4 آ$��ة $Tا� C

��$ار " ا�	��Tر" و�8 /� /�$ق �1961(��Mم، واه0 ���ء /� ��� " ا��%� ا���ي"
�� ا�'�4�5 ا�1� ور-<� �4 ا���ش. ا�2�7ء $�, �7'��9اك � �"��ر/� ا�	'�Bب *2$ (...) آ�ن ا�'�C ا�
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C4 C ا�5:�ح ا��`�� ا��2�C ا�	
����<� �$ ا�* �'2�
C ا�	��"$ات ا�1� آ�ن  C4 �
�����زاق إ�) ا���دة ا�
 ��
�*Iة � C
 q
� وز�� دا�(� �(	'�Bب 1956وا�	��ر�P C"�'�ب ا����	
 �S32; ه9ا ا�ER/ ،

W�B(�ن ا"1<) .". �T1S4 /� ا��	(�ت ا����� وا�	��و�4ت ا�	�23ه� /� ا��5ا�
 )3(آ!م *	� 

���2 ��2$ ا��زاق، ه� ا��	� ا�	�(2� /� ا�'$ود ا�1� ��2(<� أر
�ب ا��	� ودو�1<0 ��
 ،�
� ا��	�����وآ�"e ا�

� *C آ� ����3�'� ا���د�� ا�	�7(�� 
�3 اP,'�د ا�)� �	S� ;��T4 �
C4 %<�، أي ا�:�1ت �(�	�ل، ��4


��Sب. "�7ل `�2� إ%	��� ��/�4 K)ه9ا آ �رج /$���2ة %9ر��، �sه��� /�y أ�4 /� ا��Bه� /
 ���� 
� ا���MمBآ	� ,�1دد Pز�4 ا��1!ل اP,'�د ا�	��
� �(C* ��3 ا^�Iاب �4 ا�$*0 ا�:S� �	�F'� . إ��1ا,

�"IS	ب ا�I'وز ه9ا ا��
 $�
 .اP,'�د ا�$��1ري 

 K%�19ا ا�>� ��Vا K%و`��2 آ�ن ا��"�
���28� ا���1ف *	� ا��<�د ا�	���(" ا� C4 ،C�C ا�'�

Rد") �1�4��ت ا��أي ا�	���1 �5��B(�ن و,�9�K2، و�1) ا�1
وأ��� 4��ل �4 ,��ض �K أ*�7ء �Iب . 

�*�	1%Pا4<0 ا��(0 اI1وا� � .ا��1$م وا�1FPاآ� ا�	��و/�ن �4 ذ�+ 
	<�د"1<0 �(2�و�8ا`

 ��x ا�	(5� 
��$ار ا�2�7ء  %�ى إ��اق %��$ة ا�2�ن أ�4م :/1993� �4 ;,�/B�3رع ا�
 �
��Sا� �T�4
 �
���4��/> /� و�� ا�'�آ� ا� �l ��و/� ذات ا�3<� ). 4(و/> ا*�ق ا����1$ ا���ز��، ��5"<� "�3ت رأ

�رة C4 "�ع رو"� � C14 ()* ،$�
����5آC وا��!�� و�278ن ا�'$ �')�4 �*�	% e	%19- 2 ر08 9ه� -
7439�
�� �(	q15 ,�ز�, ،  �)S� ة$�$B��
 ��3)� �
� ا�	�ء وا�5<�
�ء 
��$ار ا�2�7ء، ��4 اP,'�د ا�	��

4�<0 *��4 ا��� C4 ا���; ،(��Bا� C4 $�
�$ إ���ط ا��$ ،K)'4 ��� qT�. q154 %<�ي 4�qS1 و,
�ر و���4ر�>–ا�Fف *() ا��	(� و/$ C4 ا�4P"� ا����4 l  - �*�	1%Pل ا�	ا^* C4 � و�4<0 
C إ�	�*


	1S(J ). 5(�1ز�� ا�	�ء وا�5<�
�ء� �
���وأ*�e2 ذ �+ �	(� `�د أ*�7ء �Iب ا��1$م و ا�1FPاآ� C4 ا�
  .4$ن ا�	��ب

 أحد أباطرة الفساد يف احلركة العمالية
 ���$وق ا��`T��
 ��� ا��1Bا?داري و� W)B	��4$ ا� C4 1'�ك� P $ *2$ ا��زاق *�7ا	4' �s

�
(� أر` �*�	1%Pن ا�	7)���� C� ��آ��� . *�	1%Pل ا�	ا^* ��B� K1��Xر q"�% (�8، إ��	وآ�ن ه9ا ا�
 ��
� وا�8�1� �,�ز�� ا�	�ء وا�5<�
�ء 
��$ار ا�2�7ء، و�(	q15 ا��`���
K إ�) *��0 ا�:��د ا��
5<�
�ء )

 .ا��2%�ازي

�$وق ا?�$اع وا�1T
�$وق ا��`�� �(7	�ن اP%1	�*� ا�	�د*� Tأ�4ال ا� e"���4ع ��4و�4 /�$ آ� �
$
��ات � JT1�4���J ا"�!ق 78� ا�T'�اء 4 �/ �*�	1%Pا��(0 ا C4R, (إ� �م، ا���*�M�
C ا�

1��ء1970lPا��1ا�8 إ�) /�ص ا �
����� . ، وا�2�و�8ا`� ا�� �:/�4 1975 �� ,:�و�e ا�'�4�5 ��
 ��3)� �
� أ�4ال `�C4 �)X ا�7	�ن 6((اP,'�د ا�	��TS, زة ، و,��ر�� ���� �B31� �*�	1%Pا

�*�	1%Pا �	ا�� ����� وإ"�3ء $4>� و,�/'E ���وآ�ن ا�	:�وض ه� 4'	$ *$2 . 4(5� ا��C5 و�
 q15	��
 �*�	1%Pل ا�	ا?* ��B� WXور �*�	1%Pن ا�	إدارة ا�7 W)B4 WX�� �2X�" ا��زاق ا�9ي آ�ن

5<�
�ء)� ��2�1> اP,:��8. ا��`
 �TSF J)5,و�>)E�:, أدق �ت / . �*�	1%Pون اb3ا� ��B� e)و�
(� وا�S$اع'��
 �*�	1%Pن ا�	ء 4'� ا�7�
�>5)� . ��و%�ى ��ق ��/� ��%�اءات ا���"�"� وا?دار

�:�ز 
<� C4 �<0 *!�8ت 
ER'�ب ا���ار �
��T:��ت، � �E�Sء . ا���2� �وآ�9+ آ�"e ا��Mوف ا�	��
!���ق �8ا"C ا�T:��ت : -� *�3 ه� ":a$>F �4 W ا�i4�"�2 ا����ريT4'�ت ا�7	�ن اP%1	�*� ا�
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 .وا�	'��
� و,92�� و"<q أ�4ال ��	�ل

� ��lء ?�$ى اآ�2 *	(�ت ا��<q ا�1� l C5, 0� �1ا� �*�	1%Pا ��� ا
1(�1<� ,(+ ا�	�3ر��g4ت ا�	!
� C4 �4ل ا��	�ل��	* �l ت�g/ 1:�دة�P �E�/ب، و��	ه� ا�$>F. 

� ا�4*�	1%Pل ا�	ن ا^*�B� )7( ء�
�>5)� ��
��	q15 ا��` �E�Sا� +), �	�P ،COS-ONE أت$
 $�/ ،
 J*�711� رات�
�7 *�3ات ا�	( C4 �Iا"	
و8$ �$د ا�	$�� ا���م �(	q15 .  �4ة 100 �4ات -10 0

� ب*�	1%Pل ا�	ا^* ��B� K
 �E�1, �4 �)24 ء�
�>5)� ��24��ت ا�	q15% 1ا��` C4 �� أي �4 ��2!
����� 01��ر �)4 JT"8(و.(  

 �
�، و�4آI �(�� ا1%	�*� و"����� ��
$ *2$ ا��زاق إ�24ا`�ر �*�	1%Pل ا�	ا^* ��B� e'2Eأ
���
� ا14�زات �4د�� . و�1) ����� ,'�ز 
'05 �8�4<� /� ا���	* �'��F ()* �T1����$ ا^�4  0�

5��
 ��2` P�', �
 ،��
�P"7	�م إ�) ا��2%�از�� *, �2	�F +)آ�ت *$�$ة ,Iود 
	J)1S و�(�� �4�

<� 4'	$ *2$ ا��زاق 1'05���د�> ا�1� آ�ن T)� �*�	1%Pوراش اPا J)1S4 ت�B1� .ا�	

���� �<� /� ا�$/�ع *	� s:�ت 
C4 K ا14�زات ��4 P ��ا�F C* ��:1�. و`��2 أ
�"e ا�2�و�8ا`� ا�	
�$)� <��51�e���/ C آ� `�
�، �$ر%� 4	�ر�� ا?ره�ب *�	1%Pل ا�	ا?* ��B� ت�
�S1"ا �/ �	��ا`

e��T1)� ل�	ا�� ()* y�7)� ت�
�T* )�*�	1%P�4ت ا$Sوا� �
��'��4ن C4 ا�8�1 $�$>,( �
 P ،
$�3�ت ا�	�('� 
���!�� و�278ن ا�'$) .ا�	

 اية خمزية

�C4 O أ��8ب �4/� و J)4 م�M��$�4 ا��ج ا�* K�/ي، ود�T2ا� W�ز�� دا�(� ا�'�C ا���"�، ا�B!د إدر

 C	� $ *2$ ا��زاق	وا��:�رة ، آ�ن ا�0 4' �"�	إ�) ا���7ء /� �4 أ�') ��4و/� 
��J)4 0 ا��(
C0. ا�	�1ر`*I�7 ا�� ��� J)4 ;1) `:� *() ا���� �	'�آ	ا� a9أ`�ار ه K1�, 0�"�
���*2$ ا��زاق " ا�

�� ا^*	�ل ��1(> . /� 8:� اP,<�مB� �>1*�
!ت /� �� *C ا�$��ب 
��$ار ا�2�7ء / �7�
ا^�4 
2�� ^"<� �4ه�"� � ��$, ���<�، �C5 ا���ض ا����ري وا���5<�
�ء ���`)� ��
��	q15 ا��` �*�	1%Pا

9�4 �*�	1%Pل ا�	ا^* ��B� �8وض �0 ,�$ده� �
��4 K�
��� ا�$��P /� هa9 ا�:. $�1994 K� �	4أن و �'7
 �4��ه� ا��, �/ ،�*�	1%Pل ا�	ا^* ��B� C5<�
�ء �F�24 �)�$14ة، ��q �8ا")� ��إدارة ا�	q15 ا��`

�4:��C /� ا�'��
�ت. وا,�Sذ ا���ار وا���8
� ا�	�� q"�% (ا� �
�� ر�8B� �/ �)�ا�$��P ه� . آ	� أ"<� 4	
 ��C4 K �(0 ا%1	�*�، وه� ":W ان ا�$و�� ا��2%�از�� ,���1� C* /��د ا�2�و�8ا`	�4 ,7 �
��4 �
���ا�

�*�	1%Pن ا�	7��
 .�4 �$ث 

��ء ا�:!ت 
�3آ� ��أ�<� 
14'��! *() SIMOSه9ا وآ�ن 4'	$ *2$ ا��زاق ا�Fف �F�24ة *()  ،
 ).9.(ا���"�ن و �1�4	! ,:���7ت *$�$ة و`�ق 4(�1�� ودون ��Bء ا�) `(q *�وض *	�4�

�$وق ا��`�� �(7	�ن ه9ا �4 ا��(0 ان ا�Tا� K� ا�9ي ,��ض q>��1'	(�ن b�4و�� ا� C	4 0 آ�ن*I
��ف ا1�P!س E (13
�� ,�T� ا�'��X> �4 ��ع 
C4 K أ�4ال ا��	�ل B� ، ا�9ي 8$رت�*�	1%Pا

���دل  �	
 q*!1م  % 80وا��* � .C42001 د��ن ا�	��ب ا��Sر%


�$ أن أe'2E ا�:C4 </$1, ;X�7 آ� %�"q، ار,Rت $ *$2	4' C4 �)S1��3 ا�)� �
8�دة اP,'�د ا�	�� 
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�� ا��<q، وإ/��د C4 (�2, �4 ا*�21ر >4 �/ KX!42<�ت *() زF C4 ���2ا� K`ر�, K�)� $8 �	� ��ا��زاق ,:�د
��3)� �
�4 "��
� ا�	<� اP,'�د ا�	��!��. 

��م  ��3)� �
 ، ,�T/ 0 *2$ ا��زاق دون 2004 �4رس 12ه95ا 
��ار C4 ا�	W)B ا��`�� �!,'�د ا�	��
K/�18�4 ا $���3 4�9 . و�8ف *)� �
��ات10وآ�ن �24ر ا��Iل *$م �34رآK1 /� أ%<Iة اP,'�د ا�	��� . 

 �B1��> و*2$ ا��زاق، آ$Tا� C
 C

���!ق  �>1:Eو �ا?���8، ا�1 a9ه ��وe4$8 $8 ا�T'�/� ا��2%�از
����� ا�) ا���1�` $B�
. �!ف ,�Bري �0  q)` �1l R3�1� ���qB إدار �	
�> C4 *2$ ا��زاق ا���م $Tا� C

JM��> �Fآ� ,$Tا� C
�e ا�	'�Bب 
 . K1آ�F W/��9 ^ن ا��3آ� ا�	�,�1� �2:�,��R *2$ ا��زاق /� ا�1
 �E�Sا�Burnet ����ت ا�7	�ن اP%1	�*�، وq154 ا��51�C ا�	<��، وا�	q15 ا��`��
 JM� ا�	'�51ة �1

�$ة�(5<�
�ء، وPر$* �، /�5ن ان د/� ا�	'�Bب )910(اد، وا�	q15 ا��3�J �(:��:�ط، وb4���ت *	�4
 .2004 �4رس 12
��ار 

و 
�$ ا?���8 /� ا�	W)B ا��`�� . ,(+ روا�� ا�T'�/� ا��2%�از�� ا�1� �0 ��د *(<� أي C4 ا���/�ن
��، د*� ا�	'�Bب ا�) W)B4 و`�� ���4�B ا����8، �� أ`�ح *2$ ا��Iآ�	)�K"�54 يIا���آ C. زاق و*

 ��4�Bرأس ا� ()* K2T�و/RBة ,9آ�ت إدارة ا�	q15 ا��`�� . رد *2$ ا��زاق 
	W)B و`�� ��� %$د ,
 9��15(5<�
�ء ان *2$ ا��زاق 
(� �C ا�4 $*��1 �*�	1%Pل ا�	ا^* ��	% C4 K1��8R/ ،e74 ���  . �*$/

���ت %	�� ا^*	�ل *2$ ا��زاق إ�) %	� *�م �$���1�� ا�	q15 ا��`�!E �>� ء و/�ض�
�>5� 
5<�
�ء)� �*�	1%Pا. 

 �14�زات ا�	�د�� ���T; أ8(Pا �	�4اآ C4 �8ن JT" $�

� ا��1$ة ���ه9ا �4 ا"1<) إ�X�8 K$ا ا�	�M	� ا�
�
�و�8ا`� وا�<Iا0X وا�2�P`�ت �(��*$ة ا��	��. 

 اليسار ودمل الفساد البريوقراطي
$�ة، و�����4ت P ,�� *$دا، *	�ل ��8*�ت 1F) إ�) ا���7ل ,'e ��اء اP,'�د ا�	��
� ,$/� E$ف *$

��3)� . ،aذآ� ()* ��28� �4 أ, C4 ،��و�4 ا�	$ة �J315 ا��	�ل وا���4!ت %�ا"C4 q ا?�4اض ا�	��31
�P�7ت، وا��4k1 �4 ا��$و ا��2��

�، آ��	�1%�ة ����C4 a ا�		�ر��ت ا�	�7ة 
���	� ا�lو �4$1� ��


�، آ	� �$ث 
�آ�د�� *�م ���0 ا�M�/k"9اك د/� b�4و��ن 
�P,'�د ا�	'(� ا�) ا�21$ال q154  . 1999ا�1

�دق أر
�ب ا��	� C4 ور �54نI4 q15	
 ،�	Eا��� �	ا�� �
�� $�
��ب، �F�24ة Bرة ا��'
 �
��" . �lو

�$و C4 $�
 $B� 0� ��$ ا��`�Tا� ()* �/�� �B� C4 ��  ."Kذ�+ آ

 

 C�C ا�9X$12	�7ل �$ى ا����C4 J أ���<� إرادة ا���ة �$ى ا���*$ة ا��	���، و'4 �)g�ح ه9ا ا���� أ���
C��/�7ن `��2 4��4(1<0 آ�9ج S4$و* .e	Tا� ()* ���1$اول . �P C5 %�اب 4	5�� /� �s إ%	�ع �	


� وأ%<I,<�ا��	�ل /X�7; ا�2�و�8ا`� و��"�,<� /� ا�B(��ت ا��E�S ��رج ا1%	�*���وأC4 ;2E . �ت ا�
�
���� ا��ارد 
�1,� "��ش هa9 ا^�4ر دا�� ا�l )�>,I>%*�ت أ�	م ا%1�M1"�1م �1) ا', P �1ا�( C4 لk4و ،

C �$ر%� . ��Bأ ه� ا���د ا�:�ري 
! ر%���$��C ا�)�����ق *() ا�	Sا� $�/���%K ا��V �(:��د ه� ,$3
4 �2S1�� أ%<Iة 4
� إ��ا�<0، و ,� P ،�*اء ا������"Pروح ا �*�Fق، و إ�/ C4 ��
��Rى �4 e', C
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 .دا�� ا�	�R3ة

 0	8 C4 0�8 I%�2, ه�ة�M� ، دون أي "��ش�*�	1%Pن ا�	ة، أآ�2ه� آ�ر-� ا�7$�$* ;X�7/ ت�B:"ا
��7ل ا���

��� ا��7ر  C4 +آ� ذ� K�')��P�7ت، و�4 ��
�، وا�	�1%�ة ��Sزات ا��14Pوا ،�	M�
�ا�	���. 


� �4 ا�$و�� ���
�Mه�ة ,$ا�� ا�	�M	� ا� ��2,�4 ،�وان آ�ن ا���21ط ا�	:�ط، و�4 ��ا/��M4 C4 Kه� ��4
 ��3)� �

T$د ا��1!ل اP,'�د ا�	�� ����ه0 
�*� /� "�3 أ��� C4 C��	� C4 ا���ر/ ،��ا��2%�از

�	� ا�'��� ا"C* ��1�4 K أ�Iاب ا�. *C ا^�Iاب و*C ا�$و��
 $�/ ،K,ذا �Tوا�� ،�Tاب ا��Iر، أ�4 أ���

	� ه� أداة "�7ل a�
��3 4�$ *��د C4 ا�C4I، و��)� �
 .ا��8�1 اP,'�د ا�	��

��$ �Iم 4���(� ا���ر ���� E	e و�B4راة، أ/e7 إ�) /�$ا"<0 أي ا��1!ل و إ�) ��7*<0 ��5/� 
2�� ه9ا ا�T	e *() وه0 ا���Eل إ�) ا����2 ا��. ا���7ط ��
��� و�28ل /�g ذات ا14�زات 
(�e و �)4�

��Mم��
 �� .�1�4ى اP"��1ل إ�) `��2 ا��2%�از�� وا^وا�E ا��-

 $
9�C ا�) ا^:��B4 ،Cد 4�C ا��Tد8C، و
	�$14<0 ا���ر)�����2� ا���5ت وا�I1ام ا�'$ود ا�	 ُ Cأ�

Rي ��ل؟ ���7" e��ت �B P��1ا,

/ C* C��(�� ��5ت ا���ر P1<0 �$ى ا���*$ة ا��` C�� �)* +3ا� C4 P!s �X�7; ا�2�و�8ا`
 y)�1اه� ا��s C4 �
�����S ا�'�آ� ا��� ا���ر ا�9Bري و,15K,�5 إزاء �4 Bا��	���؟ �4 ه� إ��1ا,

 وا�:��د ؟

 0S7, �/ �8ن JT" زه�ء e78 �
28� 4'�و�� ":z ا��وح /� ا�7	�ر �4اE(� ا��	� /� "�� C4 Wأ�
T	ا�28 أ/��ل ا��	� ���; ا�	�د�� ��		<� ، و/� اPر,	�ء ا�5(� /� أ��7ن ا���Mم دون ان ,�5ن �$�<� أد") ا�

 �8د,<�؟

C /�را )����$ة ا�R2س ��71 ا�	$F �2�و�8ا`
�� `�ح هa9 ا^�g(� د*�ة ا�) ا�1<�ر واPر,��م �l e��
2K إ�) أن ا�T	e ا^
$ي �
� ا�1 ،�
����1<� ا�) ,�:K ��رج ا�	�M	� ا�� �
C4 W ا��1� /� F�ء، �

2��ء أدوات � �
����1� أي إ�54" ��2�
�M"Rر ا��	�ل، و �C ا��Tد8C وإ/��ده0 ا�	T$ا8
���C ا�)���ا�	
� "�ه+ *I� Cب ا����2 ا���4(� ا���ري��� �
  ."�7ل "��

 إحاالت

  1 - �
�ش ا�	��ب ا�– �4�8س أ*!م ا�'�آ� ا��	��� ا�	��ر* �2 .J�$�ا�$ار ا�2�7ء . 4��3رات ا
1998 

  2 - �
 151 ص – دون ,�ر�z -  *2$ ا�(�J ا�	��"� دار ا���3 ا�	��
�-  ا�'�آ� ا��	��� ا�	��

�B(�ن - 3  
 �	*  :��3,<� %��$ة ا^�$اث ا�	��
� /� 1964 �12	�2 - ا��I*� اP"'�ا/� ا��	��" �� ، و-
�Iل �8��2 *() �4. �(��ت,���� ة- �8 %��$ة ا�	

 -4 -$�$% <�I	,  :�)E�2؟ ا��

� ا�	������ ا�'�آ� ا��, C�
R*��� ا�2'�ر - إ�) ا $Tرة ا��'
 �
 "�3ة "��
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–�� 12 ص 4ا��$د .  اآ�د

 1993 �4ي 15 %��$ة ا�2�ن - 5  


��	��ب - 6   �*�	1%Pن ا�	ا�7 – �	��4 �)* . ��"�:��
 . 1992 �4رس 29 إ�) �%18�$ة ا�2�ن 
J ا��	����� .اآ�د��. ا"Iا - ,���q "�دي ا�1

  7 - +5:, ���� �/ ��� أ*	�ل ا1%	�*B� ;��$ة ��2ا��ن 7 درا�� /� – ,�3�B
 �-  �(��ت دون ,�8
1 – �4��25أ*$اد �"��  - 8 �"��  -15 �"��  -22 �"��  -29 �"���ز 6-  ��� 1990. 

� ا�	$�� ا���- 8  	>�
 W�5<�
�ء  ��4
(� �4 إدر)� ���%6487�$ة اP,'�د ا�1FPاآ� *$د –م �(	q15 ا��` 
 z�15
�1ر ���4 2001. 

  9 - e�4��5� ��� - 13 أ��2*���2005 


�"�2 7 -  أ��2*� �lPز�e دو �4روك - 10 2004  
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         ............مات احملجوب بن الصديق مات احملجوب بن الصديق مات احملجوب بن الصديق مات احملجوب بن الصديق 
        هل يدخل االحتاد املغريب للشغل مرحلة نوعية جديدة ؟هل يدخل االحتاد املغريب للشغل مرحلة نوعية جديدة ؟هل يدخل االحتاد املغريب للشغل مرحلة نوعية جديدة ؟هل يدخل االحتاد املغريب للشغل مرحلة نوعية جديدة ؟

��I�, آ�2ر ر%�ل C4 ، و *$د�ا^ول *�2س ا�:�� ��4(5�، و %��زة ��7ه� ا��زراء و
	�$14<0 ا��ز 
 ��W ا�	$Xا�� �$ ا��15"	و 4' ،�B� �*�	B	� ا���م ��W ا�	$Xا�� C�� �	ه�
 0>�ا�	�ل وا^*	�ل، 4

 ��% W��+، و ادر
4�M	�  و 4'	$ ��را-  رب *	� آ2� ووز�� أول ��
>–ا���م �(�B1ري و/�  WXر �"
�� و 	� ، ����را"أر
�ب ا��	� ، و4	�(� آ� ا^�Iاب ا�	(5 ." ���(� ا��2%�از	4 C4 �	Bه9ا ا� W�

��زة . ودو�1<� و4'�1/� ���E �>1$/�، /�$ %�ؤوا /�! ��52ا /�$ه0% C* ب�B'	ا� C/0 دو�4 أ
�$ �4ا�
���	*. 

 �28 C4 ة$���K ا�B!د إدر�W ا��T2ي�" (ر���� ا^�4"و �E W$/� ان %�E ب ا�9يI'ن ا��� (
��م  �>1��ان *��12� 2010 O	E eTT�19 �2:'1<� ا^و�) وا/��11�
 <�$Tا� C
ا����2 : " ��/�ة 
��2%�از�� ... ا�'��� أن و/�ة ا�	'�Bب ���رة آ2�ة %$ا ". ا���4(� ,�دع ا�$ ز*	�X<� و�8د,<� اP/9اد

7� ,'�ر ا��3(� ��8<� ��	�ل ا�	��ب و هa9 ه� ا�'��. ا�	��ب و دو�1<��� �)S4 آ� ()* C�1�� ا�1� 
K,!4�*. 

4��q8 /� /�1ة �4 
�$ اP��1!ل C4 K���2ن ا���B$ أي 4	C اذر/�ا ا�$�4ع *() و/�ة ا�	'�Bب �4  0� .
�� *C دورa �28 اP��1!ل$'��
 .ا��5 اآ1:) 

 <
0 ر��ان ا���دي ا���)� )C4 <�$Tا� C
 aد�` ���$ة ) 2004 ا^�4"� ا����4 ��B
�K:T /� ��4ل 
، �C5 ا�	��ل ا�T18 *() ��4(� �4 �28 "ا��I4 ا��`�� وا���X$ ا��1ر�S� ا�:9"اP,'�د ا�1FPاآ� ب

��7ل ا��	�ل ��ى 
��� ا��7ر. �W ا^�4 ا*�21`�. اP��1!ل
. /�2$ اP��1!ل �0 �('> ا�	'�Bب 
(� �4-(� أ4�4�� ا��م T'وا�K�4 C4ب و�B'	دة ا��8 C4 �8ن JT" C4 $�
�$ أز : �� –إ"<� ا�'��� ا�	Iر

<� اP,'�د ا�	��
� �(C4 -��3 زاو�� "T4 �M('� ا��	�ل)* $%�� . ا�1� 


����3ذة « : 1959ش ��� .م.�8ل ا�	'�Bب /� ا�	b,	� ا���"� �!,'�د K� �8!* P �
���إن ا��	� ا�
� وا�95ب و �W أ
$ا%�l�	�
� ه� ا�	�ادف �(��7ل وا�$����، ان ا��	� ا�TS3ا� q���	ا� <�'1� �) و�

 ;��T4 �4$� �%أ C4 y�/ 1'�ك��
 J�4��/�، وه� آ�9+ اI1�Pام ا��3 C* �'2�2ر و*$م ا�Tل وا����	ا�
�ه0، *() اد*�ء . »ا����2 ا���4(�l �28 K,�/ا��2آ�ن *() و �>	)����Bؤ ا��م، 
�$ آ� ا�:X�7; ا�1�  C4

��Bؤ؟ C4 ؟ �
���
���	� ا� �>� �8!* P ا*�21 ان �ا^�4ر ا�1 +), �l ��:� ان ا�	'�Bب �0 

 وبعد... 
 $�
 <�$Tا� C
ا"1:�ء �SF آ�ن �K ذ�+ ا��$ر . ��� C4 اP�21$اد *() 8	� اP,'�د ا�	��
� �(�455��3ت 

��
�54rن ,��ات %�ه� ����!ل *	(� ا"��1ء $4�$ة، أ`��e ا�B<�ز �8م C4 .� C4 ا��زن /� ا�B<�ز $8 
 ،��
��$و�� ا��2%�از y
4��> ه�g/ �)5 ذات ا14�زات و-�� ا��وا �l ��� <��	
 �	�� C4 �5
 �>% C4

:� ا�B<�زsو �>
�O . و C4 %<� أ��ى �:Iت ,�8� ذوي ا�	bه!ت �!��!ع 
�^دوار ا�1� 71�,
�M'� أي �ا�:��$ة �274`� و 4<$دة / �l ب�Bم �<�ا����	ا� e�S, �إن ه �:T1��
و �:�ز .  

 <��4 ()* �/�'� K�5� ،�TS3ا� �X�TSا����ة ، وا� W:" K� �5ن, P $8 �:)� ،0*I)� �:)� ز�>Bا�
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KM:� (دي إ�b:�. ا�B<�ز، ^ن �4 *$ا ذ�+ �sار ا���	ا�1 C	7, ر�l ���8 (إ� �%�'
�<9ا . ا�B<�ز 
 K"�2) آ� آ!م *() ا�" 0
�$ ا��مP ز* "�� .�B4د أ4

 P ،ب�B'	4$ر�� ا� �B�C ا��Tد8C و ��
���<� اP,'�د، أي 4Iان ا���ى 
C ا�)* $%��ا�'��� ا�1� 
 C�� *2$ ا�'	$ أ4�� ر/�$ أ4�B1
 �X�>" ;	��" $�
0 و�(I*��4 /� اP,'�د P17 �54ن *I)� �2	12� 

��3)� �
��J ا���T 14:�%� /�". ا�	�� Cإو� �T4 ,��ر �ا�1 �ش 
	� ه� . م. إ�$ى ا^�4ر ا^���
K"�2�'
��د  P �	
 a9ر�� ا�1� ,*�	1%Pا����� ا y2� ت . إ�$ى أدوات��/�

� ا14$ادات ���و�K دا�� ا�

$ا دوره� /� ا�('�M ا�'��	� �	� 
�$ و/�ة ا^4C ا���م% ��, ��/�� !

� و أ��ى I�. 

J)� q ا^4T�, J���q�� C �(�آ</0� 4�/rذا ر��Sا، . C ا���م، ��T1ف ا�B<�ز إزاء ا���ر
(� *��د` 0>� �>�
� *$م . ,�ا�E ا�4��1; �4<0 /� ا�'$ود ا�1� %�ى ,(���	
 �
����$ود و%�د دا�� ا�

��ء اي ��4ر�� /���� �$ ا�yS ا���	� 
، و ا���2ء /� و�� أ8(� ]�y ا���1ون �4 أر
�ب ا��	� ودو�0>1[
)g� ���، و ��Bن [� 4:$ة /� ا���م 
�دوار ,�*�	1%Pا ��� /� أ%<Iة b4���ت ا�'	��ا�'�ار "ا�1	

�*�	1%Pا " K
�F �4ا���م]و ySا� C	� C5� ذات �8*$ة �
��ء ه�آ� "��
 K,ن ذاVا �و / �و/ ،. 

 ش كانت مع احملجوب وتستمر بدونه.م.مشاكل االحتاد 
�$ة ا�	�����2> أن ,��و��� *() E:'�ت %� - ،K
 �E�� تP��4 �/ �)'1��
 ��3)� �
ة ���� اP,'�د ا�	��


�%K ا?%	�ل �
����� إ�) . و/� أ��ى *$�$ة ,��e8 ���� ا�'�آ� ا���B1وب أ�$ �4 �� 0� J�^�4 ا

� ا��25ى، و ��ل �4 �(�) C4 4<�م *() آ�ه� �����S %�0 إ�$ى �54"�ت ا����� ا��/1; "��ش ��ل �4 

��4��$ إ�) ا��ا%<� أ�g(� ذ�+ ا����ش ا�9ي .م.وF P+ أن و/�ة ا�	�bول ا^ول *C ���� إ. �(� `1�2��ش 
K�� إ��� ?-�رة . ��,P4'�و �T4 C�q ا��أي ا�9ي أد�) 
K ا��/> *2$ ا�'	$ أ4B" ان q%ا��ا C4 و"�ى

K
�O 4	� ,��ق إ� �/ ���  . ا����ش، و�9ا "��� رأ

  

C
� /� إ��7 ا��/> أ4���
� .م.، ا�9ي �K ��2ة `��(� /� ا���7ل ا�����T ���� ا�'�آ� ا�S3, ،ش
��3)� �
��a�21 *!%� �($اء. 
�%K *�م، و�	�K و�� اP,'�د ا�	�� �4 i1�1�� K��ء *(
ا�'��� ان . و

14��-�ة �124رة و
.م.إ �T, (��4ت�	��4وف، وا� �l K)ي دا��B�
�ش 
'�%� إ�) ,�3�;، ^ن �4 ��T .
��	C5 إ��Bد �(�ل /�( y�/ 9اك"k/ ،�>
ا���X$ �'$ ا���*� ه� . �qB وJE ا�'��� ا����4، و,:�� أ��2

�، I1)4م ا�'9ر C4 . ش.م.ا�T	e ��ل �4 ��Bي /� إ�
	�3آ(K ا�	< ��3�4 ،K*��8 �/ ���آ� وا�$ 4
, 05'�4��> إ%	���  Pا��$رة و ا��%�د، و �C و�(�آ<0ا-�رة q7l ا�2�و�8ا�� آ()����4 ذ�+ . :5� ا�	

���ش "1$�� /� �$ود �4 "�(0��
 � .و�(�

 :مشكل الدميقراطية
9 4!د إ��1'$ث *C . ش 
�ز ه9ا ا�	�53 
'$ة I14ا�$ة.م.4 C، "�ى "��J ا�$�	��ا`�"و /	� ا��/> أ4

��4��ف �('� K�5� ،a�2ر� �4 K� �5ن� $8 ،J�)4 ��(�� /� اP,'�د ا�	��
� P د�	��ا`� 4. أن ه9ا ,�2

�ت���
�8� ا� P ��3، و)�. 
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4����2ت أ��ى �/ K��8 <2� �4 $ :و���1; ا^�4 "�

5! 4�M	�e���, $�/ ، %���4 ا��2�$ /� �4(� .م.�B4 Pل ��أي ��4رض دا�� إF (�1أذا اآ �	� P ،ش
��ت ا���ن ا�	��� �!��<�د، وا���ت إ�) إ*!ن ":�<� ��4�% �1�4(�و��دت . ش.م. /� ا`�ر إ�1

 C* ��1د أ��ى
�$ة، وا$* �

���� ا���J أ/e7 إ�) ,:5+ %���4ت 
4�5(<�، وإ�) `�د أ`� "�� qأ���
4C ا���م �� �1:�*"Pء اPا�� �l س�q أ%<Iة 4'(� و%<��� C4 /�ق 
! أي �4T�اP,'�د، وا�� ,

K1Fو��. 


�3 ا^���R
 C�$ C4 ا�	�bو�$���
 x�2ا�xXة وا���ا$�$Bن وا��	q ا��	�� آ	� %�ى /� �$ي �( . 

2��ك ,'e ا�1<$�$ وا��	� ا�	�F�2 وا��3س *() ��4درة ام)� �
��� .ش.د.ش وا1�P'�ق 
+.ار0l اP,'�د ا�

; ا^و��ع'T, �%ا C4 �7ل���

4�5(<� ور/O ا����ع ا���د و,�23  ��$� .`�د 8�دة ا��5+ ا�'$

 ����� P ,��2 ا����ش ,0 ,�8� ا1992���
C و�> ا��1�` C* �4�4"� ا���^. 

 $�
�ة `�دت �F `�د >F ة���'	� C4 هa9 ا��V ا�2�و�8ا`� ا�	$�4ة، /R�	�ء آ P ع ا��1م��Sو �1) ا�
� [*��د C4 ا��Pء ا�	�(> �، و�1) ,�را 4<�د"� ]4�<� ا�I2وي ��C و �(0 ر��ان *�7ي ا^�4"� ا��`

4�JT1 و 4:�`� /�  �/ �� ,��ض أ*�7ء �Iب ا��1$م وا�1FPاآ� ،x�2ا� C4 i�� 0� ��	"Iو*K ا�
 J���ت �'	(� ا��Tg1ل ا��1	� /K ا���>[ ا���1$Tا� C
 �/!S� ;F�	رق ا����	ا� C4 �F�24 اف�F�
 .[

��ت4�JT1 ا���1 �/ y)�1ا� C4 ك���>. و*�"e %��1�4 ا��2�$ وا�2$Tا� C
 qX�" ��Vا e� ذا,K �	� و`'
�
�4Rال ا��	�ل /� ا�7	�ن اP%1	�*� وb4���ت أ*	�ل ا1%	�* q*!1ا� ;X�7/ ;Xو8$ . ا"�31ت روا

 K�4 ود��	ا� ��Vدي ا�0 ر��ان ا��)� e)�% �� P د�	��ا`:5
%�ى ا�C4 �)S1 4'	$ *2$ ا��زاق 
C /� ا��� *C .م.��7 ا���ر$'��
ا/��ن *C ���ق ا?"��ن /� �34رآ� أ*�7ء �$"ش /� 8:� اP,<�م 

��I>	م " ا��� aا�9ي �8ر `�د ��وF P+ ان ��5   .2004 �4رس E�811$ا 
<a9 ا%1	�ع ا�	W)B ا��`

K1 ا�	'(� ��ل ذ
; ا�$�	��ا`� C4 ا��ر�$ إ�) ا��ر�$.م.*�7 /� إ�B, C4 K� .ش �4 ��و

��q وا��ا. أول د/�ع *C ا�$�	��ا`� ه� /7; ا�		�ر��ت ا�!د�	��ا`�l �53
�(J ا^�4  e	T�8 ان ا�
q�
�ت 
�$د . �4����a /� ا�-R, W�� �
� ه� ا���*$ة، ^ن ا���ر ا�	��	M��"� ا�	�ا�8 ا�1T� e	Tا�


�ت . أ*KX�7 /� ا^%<Iة���
�ت ه� *$د أ*KX�7 /� ا����و ا�'�ل ان ا�	��س ا�:�(� ���ة ,�ر 4���� /� ا�
a�F��� أ/�5رa /� ا�	�Bى ا�:�(� �5:���ت ا��	�لو 4$ى ا"�31ر K1/�'E و4-R, و ،.  C4و ،�>% C4 ه9ا

� آ��4l C .أ��ى "�ى ان ا�'� ا�	��1ح C4 ا��/> أ4

0M�� / ��I1S4� I"اه� *	(� ا"�S1ب . ��آI ا��/> *() ا�M1"Pم وا��	� ا�	l �;، �C5 ا�$�	��ا`'E
� آ�ف و I" Pا. ه9ا /<0 إداري �>. ا^%<Iة وا"�M1م *	(<�l K�
� �Fط Pزم ، �5�S1"Pت ا�ه� ا��	(

 �B4�"�
 ��4�) �/ K� �s ا"1:�ء ���� ا����ش وا���$ وا�18اح 
$ا�X، و 
(�رة ا��أي ا�	��رض /� أر�

� دون �> C4 . �<� �> أن ,��ض *() ا���*$ة *() 8$م ا�	��واة �4 و%<� "�M ا^%<Iة��" �P د�	��ا`

W:" ��1ن ��ل)�
� و/� أد
<� ا�$ا�(�����ر �K ا�'> /� ا�2�1� /� E'�/� ا�, �P .  ا��أي /� ,53
C و��B4 Wد �Eت /� *	(�ت *�" C�5"�ا /�*(� C
���د�	��ا`� دون و%�د %��$ة "��
� ,bه� ا�

 �)5F �
�S1"ت. اP�7�� ذا,� �(
$ون ,� �,��ر C4 /�ق ����، ا^%<Iة . و/�ق ه9ا آ(P K د�	��ا`
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�(1'05 /� ا�	��رك، و ,1$�� ?%<��<�، و�1) �	�� ا"$P*<�، او *�8(� ا14$اده� إ�) ��8*�ت أ��ى أو 
�>�4 C4�710 . ��8 ا�M�
�%1	�*�ت *��4 �(	�7
C، و 
(�Bن ا?��اب، وأ�5Fل ا�1 Pإذن إ �P د�	��ا`


�ت��" �/ C	M�� ا�	l (1� �	3, �1ا� �ا�9ا,. 

 تقالليةمشكل االس

�� ^ي �Iب.م.%�ت *�دة ��`�g *() ا*�21ر إ�, �l �>"�2ر ا	
 �)�1�4 �
. ه9ا ا"S$اع ��دج. ش "��

��� . أوC4 K"^ ،P ا�	��وف أن ا�	'�Bب أ/�; /� ا�	�Bل �!,'�د ا�$��1ري� e"ون ه9ا، آ�$
و�1) 
K,ن ذاIS	ن، وا�IS	اب ا�Iأ� $��, �	� ��
��4 ��1!ل �W /� ا��53 
� /� اP�. ا�	'�Bب ا�:�(

4��Mر إE!��، و
�9+ /<� . ا�	7	�ن K	5م، و��M���وش ا��آ$ش ,'05 
<� اP,'�د ا�1FPاآ� �	� آ�ن 
� �('�F�24 05ة)�ش C* ��1�4 أ�Iاب ا���ر، أ�4 أ�Iاب ا���T، .م.ا�'��� ان إ. �F أه�ن C4 ا�9

$�4 ��3)� �

	� ه� أداة "�7لوا���T ذا,K، /�$ ا��8�1 اP,'�د ا�	�� a�
 . *��د C4 ا�C4I، و��

�� �qB *$م اP��1!ل *C .م.ا�0 �C5 ,�آI �8دة إ��
C4 K آ9ب، / �	
ش *() اP��1!ل *C ا^�Iاب، 
��3 4�9 ا"�!ق ا���1�0 ا�<5(� ا�9ي ��0 . ا���Mم)� �
2� ا�	��ل، 8�دة اP,'�د ا�	��� ()* ،e)�/ �4ذا

� ا��M1ه� 
��	��ر�� و�F ا�	�M	� ا�	q��5 ا��::� و/1; l ء�F P ؟��2ا����0 ا�'Bاب ا��
�(	��ب أ
C����24Pا KX�Eا�'05 وأو y�� ح�B" ;1� �	
 � .ا��	��

�ت، ��Bا�2($ �(�3آ�ت �14$دة ا� �
5+ �(���ع ا���م، و :, C4 ي�B� �	4 ��3)� �
8�دة اP,'�د ا�	�� C�ا
�	'(�؟ ا�C هa9 ا���دة C4 ا���1�O ا��Bري �	� ,q��54 C4 (�2 ا1%	�*� *() و�(:<� ا��أ�	�ل ا�25� ا

�، ان �$*� اP,'�د M" K�2����1$*� ا��1$ي ا�	�T1*$ *() *	�ل ا�	��ب، *() "'� �0  Pآ�/� ؟ ا $�Tا�
��
�$*� إ�) ا��اب *�م  K1)�% �1ا�$وا/� ا� C4 �8ي ا�B�$ار ا�	��
� �(��3 إ�) ا��اب *�م؟ ه� �4 

 �/ ��� 18ا�2�7ء وا�	'	$"��؟ ه9ا ه� 4'+ اP��1!ل *C ا�'05 وأ�Iا
K، أ�4 ا��1�1 وراء 1981 
Pا W� 05')� ��21/ ،�����ت ا��2%�از�)� ��14��ع *C أي ��4و�4 ��Pوا ،O/���
 .���ب �M14ه� 

C* �2�� �
 �2)� ���� W� �>
� �$ه�اP��1!ل *C ا��2%�از�� و دو�1<� و أ�Iا��
R/��ل � K�:" .  

  ما االستقاللية؟        

�*� �8ة ا��	� �1'��F Cوط  $��, K1��l ،<���م *() أ��س ���� د8 P ي�0 *	��� %	�هM�, �
���ا�

�>�
 . q"�% (إ� ،Cوه� 
�9+ 8$ ,07 أ"�Tر ا�T18Pر *() ,'�C ا����، و- C4	� �* (1	�P ر%�
C دا0X ���� ا��	�ل /� �M" �sم � C4	�K, ] ا��أ�	���[أ"�Tر ا���ء ا��	� ا�	R%�ر �', P ان �B'


��C. اPز�4 ا�$ور�Xر C�
�، اي إ�) ا�E:�ف /� �5��4����:7� ه9ا �1	� إ�) ,�$د ���� دا�� ا� :
C /� آ� ا^��ال. إE!�� و-�ري�Sد اذن إ�$ى ا�����$*� ا"C* ��1�4 K آ� ا^�Iاب، .  C4 (1و�

 K�� �5ن��> *�7ا /� اP,'�د ا�$��1ري ���د اP,'�د . ��4
�� ^�$ه�$Tا� C
W ��ور�� ان ��5ن �
 .وه9ا K)�/ �4 /�!. ا�	��
� �(��3 و/> ا����� ا�	!X	� �<9ا ا�'Iب 

�	B��4و/� �$ى ا� ���1/� *() ا��1!� ��3)� �
�4�) وا�'��� هa9 ���ل ا��/> أ4C إن اP,'�د ا�	�� P :
�1!�� ا�	I*��4؟.م. /�� ا/	�ذا�Pا a9>� ا$�B, ت ا^��ى�
��� ش و�K)�:, 0 ا�
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� ، أي S�� وا��1ر"Vا �)�3� ;��T	� <

�ت ا�$/�ع *y� C آ:��� `�2� ��4���C دا�� ا��وا%q ا���ر

���	� *() ار,��ء و*� ا��	�ل ا���2� واآ1	��K، و�W ��4ردة � وه0 ا���� �q�5 -�� أو�� �8*$ة *	��

 .ا��1!�� �B4دة

 q%ت، ووا�
���� /� ا���	� *C ا^�Iاب، وC4 �:4 P و%�د ,�رات �M�
'�%� إ�) ا��1!ل , �
���ا�
 ���(<0، وا��2ه$

�"�B4<0 و �8$T

B$وى أ���2<0 /� ا���7ل و  �>*��8r
 �2� ا��	��)l^ا qآ� C�ا���ر

!�1�Pو �0 ا��1$د دا�� *() ا��1ا4<0 ا�:�(� �($�	��ا`M�1
 y2,�4 K)وه9ا آ ،���ل ا�	�M	�ت ا�B	�ه
�ت /� اI>%Pة)5F د ا��1م�B	
 W
�ت، و���� .ا�

  استشراء االنتهازية واالنتفاعية والفساد
C��$*� ا��/> أ4C إ�) ا�T1$ي �(:��د وا�	:�$ . �
���
��:��د ��B4 Wد و�z *() و%K ا� (	�� �4 C5�


�ن�T
�8
� �(Iوال  �� %�ا�)	�
 ا����ش /� ا%1	�ع �(	W)B ا��`��، و��b, (1� Pل �8
� �!��Tg1ل 
���� /� ا�	b,	� ا��`��، ا"K ��`�ن �1S4ق �(0�B ا/�� و*	�د�
. 

O4�l ان���
 �:154 K)� �:1��ول %9ور ا�	�53 و�F Pح آ� 0� Cا�T1$ي �(:��د : رأي ا��/> أ4
 C� .آJ؟ ا� أ*(0. وا�	:�$


� ^ه$ا/<����� ا���دة �S�1� �� ا�1� ا��1	(1<� ا�	(5�Xا�� �)
��:��د ه� ا��� (	��و�� <2� $8	� �4 . 

C %(�ن ان ا���1ض أو%K ا�:��د /� ���ات ,53(K ا^و�). C4 ��
� ا�5���و��وج /� ا��� 
C أ*�7ء ا�

 0>7�
 I%�2, C* (1و� ،C
��" C1��ء b�4و�lا C* (��4ت�	آ�ت و ا14!ك *��راتا��F �3ء"r
و$8 . 
��د�> ��*	�ل E �/و �*�	1%Pن ا�	ا�7 �ل /�	أ�4ال ا�� ���3 /��دا /)� �
*�ث �8دة 
�P,'�د ا�	��

 �*�	1%P�8دة إ[ ا �د .م.را%� ��4ل و/�ة -�"$���
 CS��� ذ�+ أد") "��ش ] ة -  ا�	����- 12ش ا��1ر�و�0 
 �
����4 أر
�ب ا��	� �F�24ة 
�$د C4 ا����*�ت، ه� ,01 
��	�Bن؟ و�0 �y8 C5 ه9ا و ادوار �$. /� ه�آ� ا�


� ���� �<� l(�2 و8�دة و�X�8 (1$ /�د �و,5:� ا?�Fرة إ�) �4 آK:3 *�7 . ا�:��د ا���`�"� ا"'�ا/� ه�34
<�$Tا� C
 aان `�د $�
� ��C ا�I2وي ��$ة وهa9 ا�	�(��4ت "�3ت /� آ�1ب -0 /� %. ا^�4"� ا��`�

<� اي أ�$ P /� و���X ا?*!م وP أ�4م ا���7ء/ C���4� و�0 ��� *C - و �	$ ا���ريء. XI% رة�T
ة 
 :ا�	��5ت *�<� "�رد ا�'�Pت ا�1� آ3:<� ا�I2وي

»K1)X�*و <�$Tا� C
 $���
 �E�� �� » ا��1	�ل أ�4ال اP,'�د /� �34ر�� ,�Bر


<� /�$ آ�« 0)�" C5" 0� ��>ا�	���X ا�	��$Tا� C
 و�C5" 0 "��ل *�<� أ�e" « �7 ��5ا *() 

 ���Eوا�� �"�
Iا� ��
�ت آRوراق ���1�S1"Pت وا���b	)� �����1	� ا�	W��B ا?دار <�$Tا� C
آ�ن ا
�
��� . دا�� ا�

� و�0 ��2> ا
$ا ان `�ح �534 ا�	��� /� ا%1	�*�ت ا^%<Iة«��	��
 J)5	آ�ن ه� ا� <�$Tا� C
 [...] Pو
�	� C4 ا��1د�$ ان اا�$  P ب�B'	وآ�ن ا� C�e .م.,��ءل *C %9ور -�وة 
�O ا�	�bو�� K"وا �ش /�

8��ات . �$�K أ�4ال �	�1��
���<� *() ا�	��� و C�
�53 دوري *�7ا او *�7 J)5���ت وآ�ن /� ا��1
q ا^و/� C4 ا^�4ال إ�K ه�T��e ه��ك . أ��ى �5� ��T ا�� K"ل ا�0 ا�8 ا��� » .أ�4ال-0 
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 ���> C4 ا,'�د ا�	�(	C ا���ب �$Tا� C
 0)�,1985 �)24 100 �>%�4 �E^ا �/ e"ر آ�Pدو Jأ� 
�
 أ�J دوPر 100ا�1:) ا�	�3وع و��4�B� ... K�4 ا��1(0 ?"�3ء �4آI "	�ذ%� �1$ر�W ا�(�� ا���

�B
�4Rا�K وه$د 
���B)ء إ�( ا�	'�آ0 دون "1 C . و`��q ا,'�د ا�	�(	

 أ�J دوPر /� إ`�ر ا,:�ق ا���1ون �4 ا�	�M	� ا���
� W:" 300 ا�	��(� ,(�) ا�	'�Bب *�2 أ��8ط و/�
� هa9 ا�4Pال. �(��3T4 ف��� . وP ا�$ 

�� ,�T إ�) ��� ���
	� ,'�> ارB���4
� ا�24 e"(� آ���	ا� W:" �/3000و1��ن �)4  . 

�2�� x4ا �

C و/� ":W ا�	��(� ��ل �Iب ا��1	� ��4 �4 �
�S1"�3رات ا��ن 450 و4 200)4 
01��.  

��P �2ر
�ح ��
�> �B	<�ش /! ا�$ ���ف.م.ا��1
�� P» ��2�4 ا�	��2�1«$Tا� C
 Pا  . 

 ���$ة% 78	� 1975��B� 0 آ�21*�ت1��ن �)4  maghreb informations ة$��Bا� e:1وا� 
 . وا^�4ال

�>ورا/> ه9ا ا���� �$�� *C 4	1(�5ت 
C ا$T� :8 ����F �
�":�، ار�� /!� ��!ت 
��	B	� ا��5/ 
$F�

�7ا��  . 

�ء ��e اP "��� /� وادان هF^ا a9 .!ل إ� ��4 �4 ا4�4 y�/ �>"3ات���  . ��4 �����ف اآ C4 ك��وه
�X��	ا� a9ه �/. 

 ()* !-�	4 �4�M" e�
 ��، /1(+ ا�	'(��'�T ه9ا ا�:��د /� ا���دات ا��`� P�)'4 $�E . J���و `��2 

�%K *�م �
����$ إ���ف ا�'�آ� ا�I�F<�دة C4 "را%� 
<9ا ا�T$د . [ذ�+ ا�:��د -�� ا��	�ل /� 4�M	1<0 و


� C4 و%<� "�M *��4: ا^*	�ق��� ] ا�	��3رة �	C ه9ا ا��15ب"ا���� ا�

� %�ى ,'e أ*C أ%*�	1%Pت ا���b	��
<Iة ا�$و�� ا�2S1�Pر�� آ� �4 ا�18ف q>" C4 ^�4ال ا��	�ل 
��م, P �1ا� . ;1� C
���و `(� *�$ e7l ا�$و�� ا���ف و,�آe ا�:��د ���31ي ^ن ,�رط ا���دة ا�


� و �$14<� �(�(0 اP%1	�*�، وه9ا *�2T, �4 C إ�K ا�$و�����و اVن وz��, $8 . إ��7*<0 ^ه$اف �F ا�
�	C5 ا�T1$ي �K؟ J ا�:��د وأb4 ;2E��� آ

��lع��2� أ*�7ء %<�ز اP,'�د ا�	��
� �(C4 ��3 ه9ا ا� . C
4'�1/�ن ��	� "��
� �8اK4 ا����`� 
 �>*�7�r
ا��3(� وأر
�ب ا��	� وا�$و�� 
		�ر�� ا�S$اع ا,a�B ا���*$ة، و��"� ��T4'<�، واP"1:�ع 

 .�	�ا4� أر
�ب ا��	� وا�$و��

  الطابع التقدمي لالحتاد املغريب للشغل
8�د e"ر آ������ر�� ، و"�ر�� أ��"�، �	� آ�"/ e� I"اع �4 ا� ��� �	��3 ,��1)� �
ة اP,'�د ا�	��

��2آ� [ا�9Bري ا��2�3ي 
��J �4 ]  ا��T2ي–,�ر 
 �>4$S, �
 P ا�$و�� ���� ����, K,ن ذاVا �/ �>�5�
�
K، إ`��� ا�	(5�* e"آ� ��� و8$ أ. ���م 
K ذ�+ ا���ر ا�9Bري ا�9ي ��ول، ا� �)��B(�ن ا4
 �	* (�*
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ش و���
�ت ا�	'�Bب /� .م.و$8 
�� F�ء C4 ,(+ ا�(�� /� 
�"�ت 8�دة إ. C*1964 ذ�+ /� و-�� *�م 
���4 ;,�/ .K%ي وR
 �4$�, e�� �
���� ان ا����� ا�:�(� �(B<�ز ا�l . W
�^/��ل و � �ا�4$�1

�%�l�	�$��

�"��1د ا�	�(�� .  i���� �34رآ� اP,'�د �	��
� �(��3 /� آ�ن ا�5!م 	� 0� K�ا�$�	��ا`� �5
 �:XاIا� �
�ت و د��ل b4���ت ا�$�	��ا`�S1"Pا] C4 C�, K,�/و �28 <�$Tا� C
 K
C4 ��� �4 �8م 
�*�	1%Pدي وا�T18Pا W)B	ا� �/ �
����� ا�	�[���ن ا����� ا���	�� �إن ا�'$�� *C . ، و,�<

C أ�4 .م."S$اع 
(��2 ا�2�و�8ا`� ا�	�1ا`�g �4 ا���Mم، و ا"'�اف إش O'4 ا.م.,�4$� إ	ش إ�) ا�
 C4 $�
5�e إ�) �$ 	, ��	4�9 *��د، وا���ى ا� �E��" م .%� إ. �C و"'� �$�4 ا��أ�	��	ش "'� ا�

8�دة إ".ا��1
�� ا�	�,��2 
�����	� ا�(�2ا�� ا�	�3��1 e)�/ م.�4ذا. +�ا����	� واP,'�د ش �$ ���� ا�2
� ا�	�اآ�2 l �)�/ ء�F P �8�2�4 ؟ �l �
� �	q��5 ا��	�ل وا�	��22 ��5ارث ا1%	�*�S	ا� �
ا^ور
�� آ� ا��TE�� C4 ،y�S، و ,4$� ا��1(0 ا��	�4�، و,�	0 ا�<�F�3 و آ� �	, ��
��Sب آ�ذب، و,

 .F�ء، آ� F�ء

�1'$ث ا��/> أ4C؟ � /�C أي ,�4$

  التضامن

�ا�����Iال *() ا��رق أآ�� 4	� /� ا��اC4�71 .�8 %�ه� ا���7ل ا� P J��� و . Cو8$ ا*a�21 ا��/> أ4

�
���
��T18ر . إ�$ى ��B, �2وز از�4 ا�'�آ� ا� ���� $8 C4�71ا� ()* a$
$ أن ��ق ,Rآ ،<� ()* K"ا
�د أن ��4رك *$�$ة ���<� ا��	�ل و �4 ��Iز ه9ا اP*�1. ش.د.ش و ك.م.ه9ا ا��ا%q ا���2� *() "��
1� إ

C.م.ش و إ.د.,'e ��اء "��
�ت أ��ى �0 ,'� 
�ي ,C4 C4�7 `�ف "��
� ك�
��9آ� . ش ا���ر �S"
�
، 2001- �1999$ار ا�2�7ء /� ���ات �4%� ا��P�7ت ا�1� ���<� *	� ا���� ا�'�7ي ا��Sص 

 JE �/ 0 %�2 *�ام%��e', e7 را�� اP,'�د ا���م �(���3C ، وآ(<� آ:���ت �2007و��4آ� *	�ل 4

��	��ب . ��إن �sو/� ���E ,$/� ا��	�ل إ�) اP"7	�م ا�� اP,'�د ا���م �(���3C و إ�) اP,'�د ا��`


��0 إ �
��" q,�54 و%�د �>�
! .م.�(��3، و4 ��ش �4ا�� ��ب ا��	�، و��Sض �4 ذ�+ ا��	�ل آ:��� ��ر
C4�7, �4. أي C4�71(�ب ا��	ا� C4�71ا� �
�، و ,�������/�K1 ا� C* �M� آ� "�7ل *	��� 
�O ا�

ا��	��� �3	� P�7"ت ا��23ب C4 أ%� ا��1(0 وC4 %� ا���3، و"P�7ت آ�د�� ا���ى C4 ا%� �4��4ت 

�ت و
C . ا�'�ة���
C ا� ��E 0 أ��ارا�1C ���<� �$ ا�2�و�8ا`� ا�1� ,��ا�C4�71 ��4آ� 


��1ر �8ا/� ا�C4�71 .  آ� "��
�ا����*�ت دا�� �و 8$ ��� ا�C4�71 /� ا����ات ا^��ة ���ات "�*
� �4 إ��ا
�ت *��	]��	���52-  %�2 *�ام- ا��  [... �2�F و�4 آ:���ت] ،��:�E ،0:�و، ا	E C


:�ة���<� ا�<�Bم /...]. � �>2% a9ان ه �	� P ،���� أن "��ر *	()* C�1�<� *() و*() ه9ا ا�	��ال 
�g��Bا� �
��	�2درة ا�	$ا" � .ا�2�و�8ا`


��� ا^ه	� ��E K"�5درا C4 دا�� اP,'�د  K� رأي ،C�ه� رأي ا��/> أ4��
�C4 O ا���7�� ا�1�  05),
��3)� �
�� ��/Iا ��1	> ا����ش و,�		K. ا�	���
� . و أ4(�� ان ��5ن رأ���2�ت ا�Tا�� q)�, (14 ���/
 ا�5:���، وا�) b, (14دي ا��1� C4 ا�x�2 ا�2�و�8ا`� إ�) �F �8ى ا���7ل ا��	��� ا�'W ا���2�

  ا���ري؟
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        : : : : مؤمتر االحتاد املغريب للشغلمؤمتر االحتاد املغريب للشغلمؤمتر االحتاد املغريب للشغلمؤمتر االحتاد املغريب للشغل
 بني مسعى البريوقراطية ومهام املناضلني العماليني الكفاحينيبني مسعى البريوقراطية ومهام املناضلني العماليني الكفاحينيبني مسعى البريوقراطية ومهام املناضلني العماليني الكفاحينيبني مسعى البريوقراطية ومهام املناضلني العماليني الكفاحيني


�$ زه�ء  ،��3)� �
�� b4 ��� C4,	�، �$ث *F P16+ أن ا"���د b4,	� اP,'�د ا�	��� �0 ا^ه	M .
�> ا�9ي $Tا� C

� ^"K %�ء 
�$ و/�ة ا^4C ا���م ا�	'�Bب  ،����* �s �	M�K"^ y�/ W ,$ارك أ�4 ,�

�
<a9 ا�	�M	� ا��	�� ���� �
� *C آ� ��ة دا�(���)� K	*I1
و C4 ا��9ا%� `��2 ا*��1د أن . 78) 
C4 ���8 �l ب�B'	ا� C5� 0� �� ،�SF �/ �T'�
���� ا^ه	� `C5� ��2 ا�	4 �53 ���8 ،��Vا 

��Vا ��I� P aء��
� و�4 . /���هa9 �8ا��T4 �>4; �4د�� �S	�، و �52F ز
�CX ُ�'	ـ1ُ<� اP"1:�ع C4 %<�ز ا�

Rر
�ب ا��	� و 
��$و�� �8!* C4 ;1�0 ا�	b,	� ا^����، ا�9ي . M�, ���l ا��9ا%� آ1(+ ا*��1د إن C4 و


 a�4ل أ�B�1�ة %�ى ا$��7:� ا��3*� ا�	�1 �	M�, ����5�W أ�4 وا�5, �8, �l ��� ء�F ،<X�/ �53
 �	M�, W:�
 �S��� *��4، و /�ز ا���دة ا��1رq ا�	(�دي ���4ر�> أ4T�إ�) ا���"�ن ا^����، أP ه� ,

$�$%. 

�)5F �)	* �	,b	ا� ��ب ا�	���ت، أن ,'7l (ر%� ا^و�$��
 /'1) �34ر�� .و ,3� ا�	���ت، و
 C4 O�
��ا0X ا��2�$ ا�15�Pو"� ا�1� �4b<� %	<�ر *� Pة، و�F�24 ���4 �

	�ا�8 "�� �3�ا�	��رات �0 ,

��3)� �

(� إ�) *(	�� أن 
�b�4 C4 �7و�� اP,'�دات ا�	'(� ر/�7ا ,�(�F�" . 0� اP,'�د ا�	�� �


<C4 0 ا���ر��
 CC ��4و/)���	� �� .,(+ ا�	�3ر

و �q"�B" C ا��Tاب 
��ل أن P "��ش �1) 
C أ*�7ء . !وة *() ه9ا، P "��ش *	�4� �28 ا�	b,	�و*
<C ا�7�W ا�1� . ا�	�M	�، �4 *$ا /� "��ق ا���ر���	��
8�م "��ش  �	1'� P ق���و�1) /� ه9ا ا�

� ،��3)� �
��M إ�) ,�ر�z ا�'�ة ا�$ا�(� �!,'�د ا�	����
71<� ا����، �� �Eا�, Pإ*!م و P �
$ "��ش ����، *!وة *() ��J �4اآ	� ا���ر ذ�+ /� �B4ل اP"��3ل 
'��� اP,'�د ���, Pو C���

� `�) ا��Iوع ا����*� و� ،��
	� ه� 4�M	� و` ��3)� �
 .أو ا�	'(�/ا�	��

� /� �1�4ى �ا�1'$��ت ا�$ا�(� ا���X	� /� �9ا �0 �C5 واردا 
Rي و%K ان ��5ن ا�	b,	� ا�	�b4 �2,	�ا ��
�
�����ت إ��ء ��ة دا�(� د�	��ا`�، و P /� �1�4ى 4<�م ا���*� *() ا����� ا�$', ،�
���و P ��%� . ا�

�	,b	�4 ا� �2)�
�� اP��1!م و ا��4��1 �� P ا�8 ا�'�ل�
 .�R1آ$ أن ه9ا ا?�8ار 

C، أن "�$1�C ا���ر��، "'C ا�1FPاآ)* qB� ،�
����0 ا���, �/ q��54 <4C أ/�F �7وط ,'�R1� �
� : و4$ه� 
	���4ت ا��P!ع 
�(� و%�ده�� و ا�$/�ع *C �34وع ,�"Vل ا�	ا�� ;��T4 C* ا�$/�ع

��	1B4 . ،�SF ب�l د�B	� ي�'� ��1
28� اP*��1د  C4 ،K)'4 �l �/ ه9ا دون أي وه0 أو ,:�ءل
� ا?��2ط و l �:)S� C� �	>/سR .ا�

 ،�>1����
 �	,b	�7 ا�', ،;��T4زات و�إن ا�2�و�8ا`� ا�	�B'1ة، وا�	�1�$ة إ�) �4 آ$�C4 e ا14

� *() �y �4اPة ����4�'� ,C4b ا�1	�ار ا� �2)lأ �>� �/�� �	
 �	M��$ ا^%<Iة ا�1$B, ن�	� ����`

�� ���K ا�	��د�� �(�	�ل 
�!ف آ!م *C ا���7ل�	, ��$�4 ا����2 ا���4(� و�W " و ا���Mم، و,�<
�1<�" ا�S1$ا4<��� C* �
�B1ا� eد� �ا�1 ���$Sا� �E C4 K
�F �4و . �

�P,'�د ا�	�� �	M�ا���� ا�1

 �>�5	� �>% C4 �41<�، وg� /� ا�	b,	� و/> 34�	1��
 q*!1, أن �� �274ط، و
��� ا�2�و�8ا`l
����� ا�1	�� �/ Cو�8ا. ا����0 وزن ا�	��ر�� و��1	� ا�2B'1� �8 %<$ه��` �`– C4 ;E^أو ا 
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<� ا^�4 در%� - �	C5 أن ��5"�ا ��4ر�� �)2��1<� و ,�$�F 0<�دة ��C �(�ك �(��Mم، و$8 	
$ هR1� 

�$ ا�	'�Bب  �4 �	,b4 C4 �4���:�ت أ�8 أه	 �/ e)�/ 2> أن� �	آ J���51ن -	� /�ق (ا��1	�ل ا��

$ة �(2�و�8ا`�,$�� C4 ��1:4� ا��7!ت �:4 ���l �5.( 

�<� C4 ,�از"�ت 
C أ��8ب ا�2�و�8ا`/ �'� �	
 b2��9�1ر ا�1 �X����ب ا�	'�Bب �'�M ا�1l ��	� .
 �')T4 ر��ت��, C4 ا�)� �	�% e�� a9>/ :��)زات و�4ا�8 ا���14Pص ا�/ ()* W/��و8$ �2> . ا�1

� ^��8ب C4 ا�2�و�8ا`	M��ت ,:T, ��1د أن %�ت� P��1 ا��1از"�ت إ�, P ا����*�ت، و C4 د$�
 �
+ .إ�) ا��1,� وه95ا دوا�

; ا���� 'T, إ�54"�ت �C /� اP,'�د ا�	��
� �(��3 ه� ,���C ا�'�)���و%(� أن J8�4 ا�	
 ���	* ��
�، و ,���� رؤ���
� *() أ��س �24ر و%�د ا������ء ا����*�ت ا�
�2� ا�$ا�(�، و إ"	�ء /�ص `

0 إ�54"�ت ا�2��ء ا���:5� ��B1رب M�1� �دا�� هa9 ا�	�M	�، وا��1	�ل ا���1ر��ت دا�� ا�2�و�8ا`
���� �� ا�	��1��ت . "��7	% ()* ،�	M�و�	C ه9ا ا�	��Mر ��$ وا%�2 ,'	� ا�	�bو�� /� أ%<Iة ا�	

1; ا^C4 �4 ا�1�	�ر إ�54"�ت ا��	�، وإ��Tل و%<���ء، �	� �� ا���M ا�5:���، و�1) 4	�ر�� 
! ا�1
$Xا��� yS)� �'��E دة وز"� . ��4ر���C /� أ%<Iة ا��C ا�5:��)���و`��2 �qB أن ��W5 و%�د ا�	

�
$ ا�2�و�8ا` ���دة ره���

�ت ا�5:���ن  Pوإ ،�1�B ,:�ه0 �4 ا�2�و�8ا`" W��ر، و �)� �و . /�(
�	�
� ا��5":$را�� ا�$�B, �/ �����Sه9ا ا� C* �`�� ل��4 ��3)� � .�ا`

إن ا�	��آ� �$ ا�2�و�8ا`� ��4آ� `��(� ا��:W، وC4 ا��ا%q ا"I1اع اي �8�4 �14ح 4�<�، دون وه0 
��
<� /� ا��3وط ا��اه �X�>��	� ا�I>ال ا�I"�211 ه9ا `��2 %�از *�$ ��4و�4 �4 . إ�54ن إ��و 


��I1ام ا�	��وف �$ى ا�	 C5� ��F C4 Cوط ا�	��و�4 ا�2�و�8ا`I ا�	��و�4 (�رآ�4<�رة ,	
�"�Sو�4 ا���	ا� C* �*�3و	- ا� �ا��:�� �*�C-  ا"�M �4ض ا�3�� .( 


� %2<� أ��ى 
Rه	� أآ�2 وه� ���ه9ا *!وة *() أن ا�	��آ� �$ ا�2�و�8ا`� �<� ��رج ا^%<Iة ا�
� ا�$�	��ا`� �(	��رك 0 )� �8ار، وآ�4(� ا���دة%	�ع *��4 ذات �(�(�:I ا��1M�، و�:I أ�5Fل ا�1

�B�Cن ا?��اب ا�	�C4 �2S1 (ا�9ا,� 	M�4 �lو C	M� ...).ا��	�ل آ�/�، 4

 �	M�
�$ ا���1ار ا���� ا�1 P��3 إ)� �
� ا^��ال �C ,71; ا��Tرة 
���4�5 دا�� اP,'�د ا�	��	B

Pب ا�B'	ا� �SF (د إ���� �4 ()B1� Cدة، و�����
 J8د ا14'�ن �4ا$Bز ا���دة ا��
�$ ا1% Pإ �X���1�

 C)�����M1ه/ 0� ��T, 07*$ ا�<�Bم ا��2%�ازي *() ا��	�ل C4 %<�، و إزاء "�3ط ا�	, �	���
 �	,b	ا� iX�1" e"آ� �	4< ���� �
��" ��3)� �
�اE(�ن "��B� 0>��7 اP,'�د ا�	��� C�C ا�9ا�5:��

 .ا�	�C4 �2 %<� أ��ى

4('� *() *�,��� آ��ر -�ري، 14	�(� و
�Tف  �	4< �	- ،���� و ا��	M�ا��iX�1" C* �M ا�	b,	�، ا�1
��3)� �

� /� اP,'�د ا�	������ �(		�ر�� ا�	�, �)T� و�� �/. 

�"$)2
 �	Xا��� ��
��Mر ا�1Fاآ� آ$2�� �(�أ�	��� ا��1	
��1$م إ�) ا��	�ل  P ري����د و $8 �. 0M�4 ا���ر ا�
C��T��� إ�) *�
��	��ب: ه9ا 
�أ �� أن ا�R1آ$ وا��1آI . أو�<	� ا���Mة ا�	�ا�(� �	<�م ��ورة ا��1�

 $�21�� ،J)S14 �
�, $)
*() ا���
� ا�$�	��ا`� �(	��(�، وOl ا���ف *C ا���
� ا�	1'�ل �(	<�م /� 
��W5 ه9ا ��� "��
� 4'�7. ا��	� ا�$*�وي ا�1FPاآ�/. 
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 ��	1� �/ K4$�, *$م �9ري /Bر ا���ا����T ا���"� ا�	:�� P"1:�ء ا�	��Mر ا�1FPاآ� �$ى 0M�4 ا�

�$ أن ا"<�رت ,�Bرب  <�1��وه>4 a9	� P ". ا�1FPاآ� ا���X	� /�!"ا�B1!ء ��X�T ا�1FPاآ� ا�1� 

 $�
 K��	*ول أ$% ()* e20زا��1�� C4 زوال اP,'�د ا���/� . 

��3 �78�� 4	�ر�� C* !7/ P ه9ا ا^4)� �
� ا��Bه�ي، -	� /� *	� ا���ر ا�9Bري 
�P,'�د ا�	��
�S�� "�هC* 05 ا��1ر"Vل ا�	ا�� �')T4 �4 0C4 C ا��<i ا�$�	��ا`� . ,��1)���4 �/$, �2�و�8ا`��/

 �/ ���S/ ;2T, ت���3، �5�<� b�4و�)� �

��0 اP,'�د ا�	�� �)��q ا�) ,�($ b�4و��ت ,	B, ل��
���B ا����4ى ا�) W)B4 ا�	��31ر�C. ا�EP$ام �4 ا�2�و�8ا`$� ;F�, �>رزة، أو��
 �)�4R
 ��. "$�� ه


��	�ن  C4 �"�:*و �W ا�	�53 /� *�7�� ه9ا ا�	W)B /�$ د�� 4���(�ن *	���ن ��X�M اF$ ر%��
���	* ����� ا��1	��<� /� *	� ���
�2 �����ت ا�	�53 /� آ�ن ا����4. ا�	��ب �ي �0 ,��1	� ذ�+ ا�	

���رك /� ,(+ ا�'(�2 �$ أر
�ب ا��	� و دو�1<0؟ وه� ا��1	�  0>� !����/<� ا��	�ل 4	 �>/ ،�آ:��
05 4��3ر ��`e2 *	�ل ا�	��ب؟ و �4 
و%�ده� ه��ك �(1'��O و ا���ظ ا�:�gت ا��	��� S14(:� ا��*�؟ 

(� و%�ده� ه��ك؟T� 

�4�� اP,'�د ا�	�: -�" i>�4���!ن C4 ا� �*�	1%Pن ا�	إدارة ا�7 W)B	
��3 4�9 4$ة )� �
�
�:�1ض أن ,�5ن هa9 ا�	<	� X�8	� *() إ��Tل ,�(��ت ا��	�ل و ا���اك C4 أ%(<� دا�� ,(+ . ا�$�	��ا`�

�$ C4 ا�:�gت I4 ظ�����Bي /<� C4 ��ب �	��T'<0، وا��1	�ل آ� ذ�+ ? �	
�� ا��	�ل ��ا?دارة، و ,
� ا��ا*�ا��	�l ��ل �8ارات ��رة 
���	�ل 4�� �8ار ر/� ��J ا^%� . �� e	T�4ن ا�I)� ���C5 ر/�8

 �)X�7ت ا����J ( ا�	�13ط �('�Tل *() ا���1E �*�	1%Pن ا�	إدارة ا�7 W)B4 a9S,و �82008ار ا 
و,�Tف دو�� ، وP ,��1	� ���� ا�7	�ن اP%1	�*� )��م 
K *�3ات �Pف ا��	�ل C4 ,(+ ا���1��7ت

 . .ار
�ب ا��	� /K �4دة �(�g2�1 و ا���7ل

� �(��1*$، ا�1� ,��1	(<� ��� ا��1B)ا� �/ �ا`��	��$رج /� ه9ا أ��7 و%�د ر/> ��� C4 ا��<i ا�$�و`��2 
�S� .��4�5 ار
�ب ��	� ?"Iال ��,0 "��
� *() �8ارات ��4د�� �(�	�ل ذات ���رة ,�ر

�� و ��$ "2<�� �4ارا *() أ*	$ة )* q%ا�>، وه9ا واI	ا� a9إ�) ه ��15و"�P�8<� ا�	
�$ة ا��	��� و�Bا� a9ه
�M��و ا�T8 +0 ذ�>:�W ,'�4! او *$اوة إزاء أي آ	� �. 

 مهام الثوريني يف النقابات العمالية
C ودو�1<0���Bز ا�$/�ع *y� C آ:��� `�2� 
�%y� K ا�2�و�8ا`� ا�	��1ون �4 ا��2%�از�
�yS ا. ا"<� 


� ا�	��دي �(2�و�8ا`� إ%�
�ت *() آ� �X��4 . ا�5:��� 
�"�i4 و4	�ر������qB ان ��5ن �(��ر ا�
4��Mر `�2� C4 �
���
� "�7ل C4 ا%� إE!��ت ,'�C أو��ع ا��	�ل . ا���7ل ا����"�0 ا���7ل ا�

�	�3� و �Fوط "��7<0، �5�K /� اVن ذا,K 4$ر�� ��ب، أي 4$ان "P�7ت , و*� ا��	�ل ا�	��دي ا�	�
���71� و%�د . �(�أ�	�� ��ار,��ء ا��*� ا��	��� ه9ا إ�) �1�4ى إدراك �Iوم إ`��� �(�� ا��2%�از

 q���4 C4 ور�	�7ل ا�!ز�4 �(�0 وا�M��� -�ر�� ,��ح ��Fرات ا���7ل ا�	����2 و آ9ا أ�5Fل ا�1)`
��4� �F�24ة ا�) و*� ��ورة ا`��� �(�� ا��2%�از��. 

W� �)
�ن، �1) وإن �!E?ا ��:�
� C4 /�ق آ	� ��� دور ا���ر ا�9Bري أن ��1($ ��4*$ ا���دة ���د ا�
��Mر ا�1FPاآ� ا���ري، 74	�"� 	��
 C
� أن ��('�ا ا��	�ل ا�	4$�1 ،�,(+ ا���دة 
	���ة د�	��ا`
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���د �(��دة ا�:�8� ا�2. وأ�5Fل "�7ل, �7��و�8ا`� `��	� �s و*<� أو��، إن ا���*$ة ا��	��� ا���

�$ ا1%�ز `�ر أو�� �8اK4 اP*��1د 
�54rن إE!��ت Pإ C��2T'�ن -�ر P �4�* ل ، آ��*$ة�	���/ .

 C��ورة ا�E$ام �4 ا^���C ا�(9�
 P��1ر إ� P �7ورة، و��
 ��!E، إ�أو� �
���وو*� ا��	�ل ا�
��
����X ا?"�1ج وا�1'05 
��$و��ا�1'05 : ,��م *(<	� ا��(�� ا��2%�از . a9ه I:� أي ،C�وه�� دور ا���ر

 .ا���ورة

�� ا��3(� ا":�<0E C4 �)�9ا ���م �y ا���7ل ا���2� دا�� . ه9ا %�ه� ا�	�رآ��. إن ,'�ر ا��3
C �(�	�ل0 و ا���3ط ا�9ا,M�
�ت ا��	��� *() �:I ا�1���
� ه9ا �4 ��1$*� ا�C4 �)S1 ا�	��Mر ا�. ا����

�$�4 ا��	�ل و�W "وإن ��Fر . ا���0X *() ا�1:��O و ا���م ��4م ا��	�ل آ	� ,:�� ا�2�و�8ا`�ت
� ا�	�رآ��" ا�S1$ا4<0l ر�M����ر��ن دا�� اP,'�د ا�	��
� �(��3 ا"	� ��C* �2 ه9ا ا�	 a��2, C�. ا�9

���(�ن �S� W$�4 ا����2 ا���4(� 
� آ� ,S$م ا����2 ا�4(� ":�<�/����ر��ن ���. 

 O'4 ��ر�	ه0، ا�) 4��>4 ،C	� e8$E "�ا�C ا���ر
�����رج ه9ا ا�	��Mر ا�	�رآ��، �y��1 %<�د ا�
���، وC4 -	� ا��1اء "C4 �>��7 �28 ا�$و�� ا��2%�از��
� ,bدي ا�) ا�1	�ار `��2 ا��	�ل 
! أداة ���".  
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مقترحات مقترحات مقترحات مقترحات : : : : ريب للشغل العاشرريب للشغل العاشرريب للشغل العاشرريب للشغل العاشراح مؤمتر االحتاد املغاح مؤمتر االحتاد املغاح مؤمتر االحتاد املغاح مؤمتر االحتاد املغإسهاما يف إخنإسهاما يف إخنإسهاما يف إخنإسهاما يف إخن
 ملقرر حول احلريات النقابيةملقرر حول احلريات النقابيةملقرر حول احلريات النقابيةملقرر حول احلريات النقابيةااااغناء غناء غناء غناء إلإلإلإل

 احلريات النقابية يف أماكن العمل
      ��
�، وه9ا �4 ��1$*� ر/�7 آ(� �	�3وع ا�$و�� ا��2%�از���W ا��R, ��
� ه� `��2 �����ا�'��� ا�

1K ا�	��3ر,C أن �E C4 ;7,ت، ا�
�����
� ا��ا4� إ�) �C �8"�ن ��ص l و��$)� ���� ���l P
�>

� ا��	��� و ا�05'1 ���W ا��R, q�T,) .�����$ة ا�	�% �M"ا - �
 ).2009ة *$د أآ�1

 O/�
� ��رج أ�4آC ا��	� )	* �
����2�ن ا��
� د�e أن أر
�ب ا��	� وا�$و�� *() ا���اء �B1ا� C5�
����ت ا��'��
K ا^ا��	�ح / ��:�
� /� ا�	�5ن ا�9ي �%K,�
� . أ�4آC ا��	�: � ����و*() ه9ا ا��'� ,�2) ا�

$ C4 �l�:4 4'�1اه��
� . إ�) �$ �
� 4'�1ى ������� ا��')� ���, q���4 ر��	ا� C	71��9ا و%q أن 
 �>�4 �4� :/� وا�8 ا��	�ل ا�

�  Cو ا?دارة، وآ� أ"�اع أ�4آ ،��T	ا� �/ �
 .أي آ�ن أوا��	�، دون ر�8
� C4 رب ا��	� �> ��2رة "��

� KX�>1"أو ا �	ا�� �، �28 ا��3وع /�	ا�� Cأ�4آ �/ �
��� .�> ,�ز�� ا�2�"�ت و ا���3ات ا�


���7ور��ت *() ":�� رب ا��	� � aI>B, �����4 "��
� /� ا�	��و��، وآ� �54ن *	�، . 


� /� أ�4آC ا��	� ���� .�> %	� وا%�2ت ا�S"Pاط ا�

 . ا��	��> اP%1	�ع 
�4RآC ا��	� ��رج أو�8ت �

� �<9ا ا�'> ��
		�ر�� �� ;	�� �	
 .إ*�دة ا���M /� �8"�ن ا��M1ه� 

 .�> ا�T1*Pم 
�4RآC ا��	� أ-��ء ا?��اب �

� �
��� �> ��*�ت ا�1:�غ ا�

 إلغاء قانون التسخري
    �T:ء ا����r
��X�، و ا�:�T 288إ�) %�"q ا�	����2 Bا���"�ن ا� C4 5 �� ا�	�"� C4 1958 �4��م /�2ا

��? K� ا�9ي ,(�B إ�S�1إ���ء �8"�ن ا� q)�4 �
���C، أl:� �34وع ا�	��ر ��ل ا�'��� ا�:s�	اب ا�
�� 30ه9ا *(	� أن ا,:�ق . ا�$و�� ���5 إ��ا
�ت ا��	�ل�

�ت ا��	��� و أر
�ب ا��	� 2003 ا���
C ا� 
 .ودو�1<0 "� *() ه9ا ا?���ء

  قبول تقنني اإلضرابأتصويب خط
    �Sا� ��� z:ا� �)	Bا� +), �
���0 ا�9ي و�8 /K 4'�رو �34وع ا�	��ر ��ل ا�'��� ا��Bا� R ": و��
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�>	'�إن ز*0 �	�ن ه9ا ا�'> ه� 
��9ات ا��2ب ا�9ي ,��) ا�$و�� " . �8"�ن ����اب �7	C 4	�ر�K1 و
�$ع P�B4 �(�1دد أن ا��. إ�) ا�$��ل 4�I1"P Kاع /�(� �'> ا?��اب P �	
T$ ا�:�(� �	�3ر�� و8$ ا,7; 

�� ا?��اب�� C4 (�2, �4 ()* ه� ا?%<�ز �	ن إ"Vرت �'$ ا$E �1ا?��اب ا� C .�8ا"

   ��"� ا�:�(� ا���$ة �'> ا?��اب ه� إ
��د �34*� ا�$و�� 4�K إ
��دا آ(T��2 �4<�رة . إن ا�` C'"

$ و�� ا��<�،R1� K%�4 �>)آ C� وJ8 ��� ا?"�1ج *() آ�/� ا�	��1��ت، و q)E ا���ا"l ��� وP �!ح �$

� C4 ه9ا ا��!ح���
�$ ا^ر
�ح، /(	�ذا "�	; �<0 $>1� � .؟ا��أ�	��

��F :K� Cر ا�5:�ح ا��	��� ا���$ ه� � .�	�ن �> ا?��اب /� ر/O أي ,�
 منع استعمال شركات ما يسمى احلراسة يف الرتاعات االجتماعية

��	) C4 أدوات ا��	�، و ا"1<�ك ا�'� �4 �>� ��
�، اFP$ /�51 ا�1� ,�5-� ا��1	�ل ا��2%�از�����ت ا�
و آ�"e ا^داة . �� ا"�31را آ��'��ت أر
�ب ا��	� هa9 /� ا���$ ا^و 8$ ا"�31ت 4(�F .3آ�ت ا�'�ا��

�5:1+ ا�4�T1*Pت ا��	��� ��Xف . ا���:E �/ (��B�3ات ا�* ،�
و8$ اوe�8، �1�4	(� ا�5!ب ا�	$ر
�$ة$* �
�2� و�$و�� ه� 4�� ا��1	�ل ,(+ . ا��	�ل و ا���4!ت /� ��4رك "��` �g2�, مI)1���4(�2 ا�9ي 

�*�	1%Pا*�ت اI� .ا��3آ�ت 4��� آ(� ا-��ء ا�

 التضامن الطبقي بوجه قمع احلريات
   �)� �4 ()* ��1	M�4 �	,b4 ()* وض��	ر ا���	و : ""� �34وع ا� �ا����* C4�71ا� �اP,'�دات ,:�

���� وو`�>Bوا� � ".ا�	'(

 �
1�� اP,'�د ا�	��

� دا�� "������4 �'��� 8	� ا�'���ت ا� C4�71��
 ���, �>/ �)	154 �l ��E �>"ا
C إ�) 4�M	�ت *	��� أ��ى، او �1) 	1�3� �Eا�� إ�) �'��� ا��	� C4 *	�ل 4, P e4��3، �4دا)�

C	1�4 �l .�l ل�	و�4(�م أن ا�� �	ب ا���
<� دو�� أر)* O������Sن ه0 أ�P�7" �7ت , C	M� ا�	
�	���
. 

 �/ �l ��� �gF ة ":�د و ا*�21ره��M" ا^��ى �
����qB ا�C* J5 ا���M إ�) ا�	�M	�ت ا� �"�M"
�4�M	�ت *	�� . �
�"�4 %�ت ا���دة C4 ا��1	�ل ,�2I� ت�
��" " �4 C4�71ا� W� دي إ�) إ���فb�


�تا��	�ل و����7�e', C ��اء ,(+ ا����ت . ا���4!ت ا�	$�, �4 ��5�	, ��)�4 ���'� ،��1�2` C4 0>"وا�'�ل أ
�� .ا��2%�از


�ت ا^��ى ه� 
��9ات ا�1� ���1*$ *() ���4��S`� ا� �>
�� أن "���4 )* qB�إن ا��وح ا���$و�� ا�1� 
 �
� ا��	������$ ا��1	�ل ا��� C4 ��	<� C4 ه`�S�� T4('� ا��	�ل,'�ر 4l أ��ى ���qB أن . ���


� ا�1� ���
� *() ا�C4�71 �4 آ� �'� ا��	� ا��2%�ازي أ�� آ�"e ا������ ��4ر ا�	b,	� ��ل ا�'��� ا��
 �C و`!ب وآ�د�� ا^��ء ا�2�3)��4 C4 ،ل�	ا?% K%�
�4 �'��� ا��	�  C4�71و*() ا� ،�>�1	�ن إ��

 .وا���ى

4���(�هa9 ا��وح ه� ا�1� � ��4�714 �
��" �	M�4 aأرادو C� .�آb4 e��� اP,'�د ا�	��
� �(��3 ا�9
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�2���	��

� أن �'،و����B$ر 
	��ر ا�'���ت ا�  �/ C�� رو�� 4���(� اP,'�د ا�	��
� �(��3 ا�	�31<$

'�رة ا1995���� ا�5:�ح 4�b4 9,	�"� ا^�� *�م  �
��" C4 �E�"�4 2$ ا�* <��ب ، وه	� ا��/B�


� ا�2($��ت، ا�	�31<$ *�م 1997ا�	�31<$ *�م ��" C4 ا���ج (:�T4 <إ"<	� F C4<$اء .2006، و ا��/
�
��� .ا�'��� ا�

 التكوين النقايب

� وا����/� ا��	��� آ� ا�	����1ت ا��اردة /� �34وع ا�	��ر ��ل ا�1�����ه� إ�5�C ا�$�, C4 $
 P �
�B�

���* .4 C4 $
 P K"ا $
���
$, O'4 أ"<� ���1�4ت �M�! -4'�1ى !
 �M, أن C5	� ��إ"<� و*�ء، .  ,�
 .�C5 �4ذا ���7 /� ا��*�ء

 !
 ����M إ%�اء إدار $8 K�
� وا����/� ا��	��� ��وري `5� ،��2����51�C ا���
 �E�� ت��ت و ���
إ�$اث 
 .4'�1ى `�2�

�5
 �4��
K أر
�ب ا��	� �4(�م ان `1�2�� ,��1ض ��	(� ��l د�4غ  +�	��/� ا��JT ا?*!4� ا�9ي 
�ء�l^ا C4 0ه�lا^`� . و �، و�1) و*�ل ا���2�	ا�� �و* ()* �-b�����%� ا�:�1ك $�وه9ا ا�C'3 ا?

�
��� .ا�

�0 ا�:�5ي ا��2%�ازي �(�	�ل ه� /� اد*�ء و%�د ��T4; �134آ� 
C ا��	�ل و أر
�ب ا��	�، ��%�ه� ا�1

� . 4<	� آ� إ*!م *	��� ه� ا�T1$ي �<9ا ا�71(�و . و��د ا�$و������ن ا��51�C ا��
�1C أن ���م ��9ا 


�از ,��رض ا�	��T; ا���2� ا��Bه�يr
�� ه9ا اPد*�ء �� ;��, ()* . �
���01 ,�5�C ا^`� ا��و أن 

($"�، وآ9ا 
�!�8ت ا��21� ا�1� a$3, ا� �/ �*�	1%Pا��!�8ت ا ���'� ��
�ؤ I�4اآ (�����24Pة ا��. ا��

 ;��3, qB��$ة �$Bا� ���ت هa9 ا����ة اP��1	�ر� ) +�ا�$��ن ا��Sر%�، ا��21دل ا�'�، b4���ت ا�2
�$وق ا���$ ا�$و�� و ا�	�M	� ا����	� �(�B1رة ،E و �	ا����.(... 

�
P K))', qB�� ,�ز
�$ و�� ا�T18د ا�	��ب /� إ`�ر هa9 ا��!�8، :�ت ه9ا ��� ا���وة دا�(�، واز آ�
 ��� ا�	��ب ا���2�...]ا��31���ت ا�T18Pد�� ، ا��7اqX، [ ا��1ز�
 .، و 


� C4 اآ��1ب ���4��Mر `�2� ه� ا�9ي �	C5 ا^`� ا� C4 ���ه9ا ا��51�C ا�T18Pدي اP%1	�*� و ا��
1	C5 �	�و
<a9 ا��ؤ�� ا�. ا��ؤ�� ا��	��� ا�1� ��4I)1<� "�7ل ا��	�ل� �	B��1�� C4 أ�� ا���2� ا�	
��" �`

� ,3ا?'	, �28 C4 ،�4�
� ا�������ت ا���3، و أ"M	� ا�'	��� ��1Fل *() �78�� ا��	� ا��
��د�> ا���1*$، و �8"�ن ا���1�C* Oا?E ت و�� ��ادث ا���3 و 1%	�*�، C4 �	�ن ا%1	�*� و,���$

،K(�م . أ�4ا��	4(:�ت آ�2ى �0 أ/ �	ن - ��4 ،�0 �4 `2�1<� ا���2B��4 �
��" �)', ��1
���� �>/ C5�
 ��4C ا?%�2ري و �4 ��	) ا�	��*$ة ا��2� �(	��ز�C، و�34وع ,�$R1ا� K�3
 ،�'Tا� ��8"�ن ا���1

�Mوف ا��	�، و �34وع  �E�Sو"� ا�$	)� ���، و ا���Tص ا�2�1��8"�ن ا���1�C* O ا�	�S`� ا�	<

�،�8"�ن �$م ا�2*�	1%Pون اb3ت ا���ت، و�34وع �8"�ن %	�... 

 �
���
$ C4 ا��1آI *() ,�ر�z ا�'�آ� ا��	��� ا�	��
�، و ا�'�آ� ا� P C�و��1`$ ا��2$ ا���2� ��51)
Cو و��<� ا��اه �1�� ا�:�7 ا^*0M إن . ا����		M�
�%K و��5ن �	 ���`� أه� /e'1 أ"1�3<� ا��51


�ت ������ . ا��	��� ا^��ىو4���(� ا��T	ا� I%إزا�� ا�'�ا <�/<9ا ��53 ���ة *	!�8 *() `�
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�

� ا�	����� .وا��1$م *() ,��$ ا�'�آ� ا�

 إعالم االحتاد املغريب للشغل
 $E�4 ص �1�4ح إ�$اث�� K%�
�	C ا�	����1ت ا��اردة /� �34وع ا�	��ر ��ل ا?*!م و ا��1ا�E، و"


���> وا?*!م ، و ,���� �('��ق وا�'���ت ا�-�1)� Iو �4آ، �Eم وا��1ا!*�� ��I�4آ ��B� و ،�
 .ا?*!م ا�15�Pو"� و إE$ار "�3ة اP,'�د

 بد من استئناف إصدار جريدة الطليعةبد من استئناف إصدار جريدة الطليعةبد من استئناف إصدار جريدة الطليعةبد من استئناف إصدار جريدة الطليعة    الالالال
1�� C4 ا�'��� ا�	F P+ ان ا�2�1> ا��(a9>� 0 ا�18Pا    	M��� ا�1� ,�%$ *(<� ا*!4��و���Rت ��Sج 4 .

�4 C5���3)� �
�qB إ*�دة إE$ار .  �<� *�K �34وع ��4ر ا?*!م و ا��1ا�E ه� %��$ة اP,'�د ا�	��
 e8أ�8ب و �/ ��4��14ح، 
$ور�� أ��2*� /� `�ر أول%��$ة ا��(���ا "'� %��$ة � . 

^ y�/ ،ل�	�)� ��� إ�) "E ()* �>*�2�4 �3:'�ت %�اX$ ��4د�
�ت 4<�S1"ن ا�
1�� إ
"<� ��$ ا���ت "��

�ه�7 ���4 ���2	
�$ة . وا��� اP"�31ر، وF P+ أن ذ�+ آ�ن �B� ل�B	�1ك ا�� ��1
آ	� ان ا"�$ام %��$ة "��

 �4$�, �l)�4^ر���� ا ( ��`�" �>"R��3 و,2$و آ)� �

	�دة *C اP,'�د ا�	�� ���4 ;,�/ �/ �>,�':E �	,
K	��
. 

�,�1
 0� ا��(l إ"<�ء ه9ا ا���� qB�
� �<� �4 �!,'�د ا�	��
� �(C4 ��3 ,�ر�z ووزن إذ أن. ��" �	M�4 
 �>�
	� ان � P ،��$ة ا��ر8�Bا� C* ���� P �)

'�%� �4�� إ�) %��$ة، /�?*!م ا�15�Pو"� 4<	� 
�$ة P ,��ف $% ��، وآ� أ�4آC ا��	�، �S(> ا�T!ت ا�	�F�2ة 
:�gت *	��*��Tء ا��ا����7� /� ا^�

C* �g اFم�* K%�
 �
��� .P,'�د ا�	��
� �(��3 و*C ا���7ل ا�

و�qB ان ,�5ن %��$ة ا��(�� ��4ة �5:���ت ا����2 ا���4(�، و أداة ��1	0 درو�<�، و4��2ا �:F ;7$ة 
1�� إ�54"�ت �2�4� و آ�ادر *$�$ة و14��*� ا�5:�ءات. اP��1!ل وا��<�	M�	� ان �	� P ه9ا. 

 املناشري النقابية املناشري النقابية املناشري النقابية املناشري النقابية 
 a9�34وع ��4ر ا?*!مه �>):lأ �ا�1 ��Xا�� ���	أدوات ا?*!م ا�� C4 . ا����� ��� ��ل �78F��ا�	

1�� إ�) أو�� �8*$ة *	���، وا��B"? �g2�1ح ا��P�7ت و 	M�4 J8�4 ل�T�
� ا�	('� ��ور�� %$ا، ?���ا�
� و�(� ,	<$ P"�31ر %�. ,��� أوا�E ا�C4�71 ا��	���F��
�$ ان /�$ت أ%�ل و��51ن ا�	 ���$ة ا��(

�"$)2

� C4 آ�ارث ���
��T'�/� ا� �� �4 ��:
 �
 .C4 *	�ل ا�	��ب *�دة ا18��ء %��$ة "��

4�M1	� ,�اآq ,��ر ا���� و ا��P�7ت،  �F��4 �� وا�	'(�1�� *() ا^�E$ ا��`	M��qB ان ,T$ر 4
0 ,�ز��<� ا��ا�� و اM�1
 �	M���7,0M1(� ا^%<Iة ا�1	�.  

  

 



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

150 

 أي حصيلة ملؤمتر االحتاد املغريب للشغل العاشر؟أي حصيلة ملؤمتر االحتاد املغريب للشغل العاشر؟أي حصيلة ملؤمتر االحتاد املغريب للشغل العاشر؟أي حصيلة ملؤمتر االحتاد املغريب للشغل العاشر؟
     C
��T1lب b�4و�� ا^4 W�R1م ا���
$أ  ���

�و�8ا`�  J�* C4 $ا��� JT"د و��* ��	� $�


 e', ب��	ل ا��	* �>��� ��1<� ��"�ت � (T', P	��T; ا����2 ا���4(�، و"P�7ت ��ر))S, ،ا���م
 �

�$ أن را�� اP,'�د ا�	�� �Fا��� �
�q2 ا���دة، ا"��$ b4,	� هa9 ا�	�M	� ا��	�� �>	M�4 مI��3، ُهـ)�

<�$Tا� C
 .أ/�; �K ا�	�Bل �4ت رI4 ا�2�و�8ا`� ا�	��1و"� �4 ا���Mم، ا�	'�Bب 

�ق �2�4ع 
�T1*$ ا�<�Bم �14$د ا�B,Pه�ت *() ا����2 ا���4(� و*��4 � �/ �Fا��� �	,b	0 ا�M"
C�� 2�4/. ا�	:��l �1�4ى ��)
� (�4ق، "�ل 
'$ة C4 �8ة ا����2 ا����r:�ء ا�<�F�3 و ا��31اء ا�����2 

0Xدا �	�
(� ، و1�4<$ف *!وة *() ذ�+ g� �� أ�') �8	<� ا�	�0M أ8(� ،�	M�و �1�4ى �4�3 . ا�1
1�4 �*�	1%Pا ����� ا^%�ر و ا^���ر و ا��7اqX، و ا�'	�� ��:
�Tة *() 8(�، و ا��	�ل 14$ه�ر 

�1��
	� /�ط اP��1!ل �Iداد / ،�T8�"ا��� $
�`C(4	�ل وآ�Pت ا��	��ة /� ا� C4 تPو��	وا� � . e,�
و
�(�� أ�4��8 إ��/� C4 ا��5د�C إ�) أه�ال  �4 ،�TSTS��
 �B>�4 �4$, �ا�S$�4ت ا����4 ه$/� ��	(

�>Bض و ا��	س و ا�b2ا�. 

$ أدوات "�7ل ا��	��E ()*�1134، 34$ودة إ�) ا�$و�� و �
���ل، ا"��$ ا�	b,	� ا����F و ا����� ا�
 ����� ا���	, �/ +�� �2�4ق 
$ور ا��3l �'" ()* ��)�74 و ،�
	��T; ا��	0 ا�2�و�8ا`

�� "e'B ا�$و�� /� - 1995- ش.م./�T18P�2ر *() ���ات ا�:�1ة ا�:�b4 ��� C* �)E,	�ات إ. ا��2%�از
�4$4 i4ا�
4$� ا�	$ر�� ا��	�4� إ"Iال , �>���ء، "9آ� 4�
! ا�1 �
���ة 
	P�Bت *$ة، 
	�2رآ� ا���دات ا�

�� ^ر
�ب ��	� ا��T1ف � a�B,ا ��8"�ن ا���3 / ��و,	<$ ا����> �(���ع ا��Sص /� ا��1(0، و ,�$
�4 �'T�4ت ا�$� �"�B4 C4 ��
�� /� ا�$ ا���4(� و/�ط ا��1!�<�، و إ���ء �4 �'
 �)8^ �'E C4R, �
�

(�، و ا��07 ا�1$ر�B� �	q��5 أ"M	� ا���1*$، و اP��1$اد �$ق ��� �4	�ر /� "�x �> ا?��اب، و g�
�
���� �8"�ن P�51	�ل ,'05 ا�$و�� /� ا�	�M	�ت ا�>,. 

�R,� ا�	b,	� ا����F و8$ ,�5س `(� *��د ا"�$ام أي ا ،K,��3 ذا)� �
��S اP,'�د ا�	�� �	��1Fل و/
 ��� P و ،��E أ��ار �>
C ا����*�ت / �T:, ،ل�E�55:4 ا^و e,�
 �� ،��M	� ا��	��	)� ��و`

�و�8ا`�  y)�, �134(� /�!، و �T1S4 آ����1<$ف ا��3(�، و P إ*!م، و P ه �4 K%�
 �>�$� �	*

 �)�F أ�$-<� "�7ل ،��I* �/ ه��T	� ��4�52:�ط، و ,�ك ا�5:���ت ا��	���S
 �B�ه9ا . �	�� ر
 ،0�� ا��1($���, ��4 �
�4Rال b4���ت *	�� 0)� �l ف�T, �/ �
/X�7/ �B:, C* !7; ,�رط "��
� ����ع ا����8، آ�ن أ
�ز �14رط /<� "�qX ا^4C ا���م ا�	�1/) *�	1%Pل ا�	، و ا^*�*�	1%Pن ا�	وا�7


'$ أد") C4 ا���ة، �T1$ى و أ��أ �4 /� و�� اP,'�د، آ��a 4. 2006*�م  �
�ب ���ر "��l ،ت�
���C ا�
�دات 
��$/�ع *y� C "�7ل `�2� و د�	��ا`��)� �4!�1�Pا ����)�. 

 $�
 ،0>:)� C�� *() ا���دة ا�9	M��> ا?��اع 
�r:�ء ا��3*� ا�1$Tا� C
/��e و/�ة ا�	'�Bب 
�� *() ��� b4,	�، و 
�%K ��ص ا�16S3ا"�Tام زه�ء �  ،�/!Sا� K� �g>4 K2"�% (إ� K�/ا�9ي ر �

<�و8$ آ�ن اP,'�د �'�M ه9ا اP"��1ل %�	� �14ه!، "�درة ه� "��
�,K ا�	�13(� 
'$ أد") . ا�	(�دي ���4ر
�، آ�ن ��5 
�و�8ا`� آ2� �52F *!�8ت *�2 ا�X�8 ،$)2	� C4 . ا^�Eل و ا���ا*$��� �
و
$ل ه�gت ,$


Iو ا� �:��، C4 �)534 أ��8ب S, P:� وPءه� �(�(�� و ,��و"<� �4 أر
�ب ا��	�، و4�<0 ��"� *() ا�1"�
 $Tا� qب �4اآ�

�ع ":�K ^ر C4 ى�� W���7:4ن 4�� "�qX آ�,q اP,'�د ا�B<�ي 
�آ�د�� ا�9ي �
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�S���ب ا��1رBرة ا��'

�$ إ��اب  CBا�� �وه0 / J)� C4 C)��� ، و1999P *�م ا����(� و`�C ا�	
4�(� أ��ى C4 ه9ا ا��2�.م. إبر�q ان آ� 4<01 R
 .ش *() *(0 

 C5	� �'
b4 0,	� و/> ا^�Eل، M�, ;1� �	
	� ا�:�(� M�5�� �1) رE$ ا���� ا�1	4 C5�و�0 
�C دون إ�54ن ردع ذ�+�	,b	ا� C4 8$ر �4 ,�3ء xB, أن �2�و�8ا`� ا��()� . �� ��:��
وه9ا �4 %�ى 


 �	,b	ق ا��lق أ�:� �	1700 ����� ا�7'1B)ا� q8�, $�
 ،�	,b4 1200ب�S1"0 دون ا>�و . ، %�ى ,�

�ت 
�T$ *�8(� أي ا��1Fل /�(� �(	b,	�، و ���ه9ا ا?�lاق ,�($ آ��K1 ا�2�و�8ا`� /� آ� ا�

��/��
�و�8ا`�ت 4 K%�
� ا�	,b	� C4 *$م 4���38 �34ر�� . P���1اض ا���ة )5F ()* أدل P و
4 0� 0
R��2ع، و -	� C4 ا^��8 �	,b	ا�18اب ا� $�* Pت إP�'ا� Cأ�� �/ C
$1���را,K ا�1� ��T, 0 ا�	

�	,b	م ا��� Pإ ��2'� ا��م ا���1� . ,�زع 
<� ا�	�3رE Pزع إ��آ	� أن �34وع ا���"�ن ا^���� �0 
 .�(	b,	� و/� "��ق 4'$ود دا�� ور�Fت ا���"�ن ا^����

��l ا^د
�ت �	���(� ا���ر /� "�ع C4 ا�1:�ه0 ��ل ا�	b,	� و 8$ ا,7; أن E �4أ eآ�, �ا�2�و�8ا`
����ل /K آ� `�ف �4 ��a�21 أو���
� و �$ أد") C4 �8ا*$ ا��1Fل : ���)� �)���4 ��� *() ه�T�,Rآ$ ا�1

� وا�	��	M�; ا�	�M	� ا�1,�:	
4C ا?��4ك R, ر، و��)� �2����
 0M1�4 0M�4��2 �(2�و�8ا`����
ه9ا . � 
 �>�4 و%�ب ا?�Fرة إ�) أن ا�2�و�8ا`� ��eE *() ا��Bاب ا��	(� 
��	b,	� *() %	(� أ�4ر �bآ$ *(


�ت ا^��ى������ر اP,'�د، 
	�$14<� ا�	�C4 J8 ا� . $> و ا���� إ�) ,�����$*� ا���ر إ�) ا�1 �	:/
 �>:8�4 ()* �	�، أ�Eت ا�2�و�8ا`M�4�<� �'�7ر , ��
�ت ا^��ى �� �0 ,$ع أ���ا�	��دي �(

 ،�<� *$دا C4 أ*$اء ا����2 ا���4(� 
	�$14<0 وز�� ا�	��)* �)7:4 ،�	,b	ا�] �
I'ا� K1:T
 �7� K"ا �8
�)�3)� ���	<0 �!ل ]. وآRن ا�B1	� ا��`�� ����ار �W ��4د$�, 0, C�و*() *W5 ا�7�ف ا^%�"q ا�9

�� 24<	� ه�ا�B(�� ا���4T
7�ف : "� وإ*��ءه0 ا�)5	�r/ ،ن ا�7�ف ا�	��ر
� 8ُـ$�4ا ��
 q��"
� و%	��ت ا�	1B	� ا�	$"����ت"ا�	��ر
� C4 أ�Iاب ��	Bاب وا�I�^ا a9ه �ه C4 $�و 8$ . ، دون ,'$

1<� 4�� �Iب اP,'�د ا�$��1ري، و�Iب ا^���E وا�	���Eة، "IS4 �/ �8��4 ابIأ� �)�
�T$ ُد*� 4	
�� ا��4��1 �4 أ�Iاب ر%�� /� ا��ا�8	� P ا��رق ()* � .,Rآ$ أن �28ل "�� ا�4$�1

 �	,b	ا�5!م دا�� ا� ���� e�718ء، ,�آPا $�* �'��4 �2)lR
 e��T1ا� ;1�
�$ �	�ن آ0 
�3ي 
�5)/ �/��4 �$ *C ا�$�	��ا`�
 �	B4 ()* � .?�:�ء �sه� د�	��ا`

*�ض *() ا�	b,	� ا����F، ,�5ن ا�2�و�8ا`� �e)T *() إ
�اء ذC* �4 آ� �4 
��	�Tد�8 *() آ� �4 
 .2010 و 1995%�ى 
b4 C,	�ي 

 ماذا حققت البريوقراطية ؟
   �Fا��� �	,b	ح ا��B" ()* ،را���
�و�8ا`� و  ،��3)� �
وF P+ أن . أ%	�e �54"�ت اP,'�د ا�	��

K��B" إ�. ��5 `�ف �/ e'B" �
	�2رآ� /��2�و�8ا` K��:� ا�	'�Bب و/�)� ()* �	M�, �*�F ء�:
�> ا��5ر-�. ا���ر$Tا� C
���2 . وه9ا 
'$ ذا,�T4 Kد�8 *() ارث ا�	'�Bب  P ر��	� أن 0M�4 ا�� P

��� ���2 ا�	'�Bب � C4 J8�4 C* ،ة�F�2	ا� ����1) ��رج اP,'�د ا�	��
� �(��3، أي 
K1:T ا��
 C4 P إزاء ا�'05، و�1��ء ا�:��x ^��8ب ا�2�و�8ا`lPا�:��د و ا �د . ,:3��:)� ��و
�9+ ,�2) ا�$�4 ا��:

i	� C4 ء ا���دم��,P ���� ��� (1� P ��4ء�� و !/ ،z�/ W� �E �4دق . ا�2�و�8ا`� /� ذ�4 ا��1ر)/
b	ا� C4 د$* ��, �/ ;X�7/ C4 K/ e8�l �4 �	M��q ا�	B� �
K ا�	b,	� أي ,$)* �*�	1%Pت ا���
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� .ا��	��

8�دة ا C* �
��X�� ا�	'�Bب "Iع أي T4$ا8 �� ا��5ر-� �(	�M	� ا��	��P,'�د، و�4 /�� آ�ن ا��1
 �Fا��� �	,b	أا��/ ����1'	(�ن "K %$د ا� C4?ا �4$, �/ �	�% �,'�د `(� *��د آRن ا�	'�Bب  b�4و�

K,�/و K�4 ��1T)� ولb�4 a$�8 و . و��	إن ا� �	,b	ا� �ب /�B'	(:�ء ا�� �	و`$ه C�ا�	�3و*� ا�9
�$ه�$B,0 و>,��� I�I�, 0>� �'1� ��	�ت . ا��`M�1)� �)5و F P+ أن �4 �8ر ا�	,b	� C4 إ*�دة ه

2�و�8ا`� C4 إ*�دة )� C5	� ،C1C ا�	�1)2��� /� ا���>Bوا� �
��$ b4,	�ات اP,'�دات ا�	'( �ا�1'1
5', $q و ,�`,�,�Fا��� ��� ذا,<� ا�1� %�ى 
<� ا�	b,	� ا��`:5��

��B<�ز *() آ� ا�	��1��ت  �>	. 

 ماذا حقق يسار االحتاد املغريب للشغل؟
     $�
و8$ آ�ن ا�	��
� ا�9ي K14$8 ا�2�و�8ا`� ه� �8ارات ا�	b,	� ا�1� %�ءت ��4
�� إ�) �$ 

2/ ،��3)� �

�ت ا^��ى ��T1رات 0M�4 ا���ر /� اP,'�د ا�	�����4�� ا�	�C4 J8 ا� �)��ءات 8(�1��
C .�Eدق *() ��4رات ��1�4� و%<� "�M *2$ ا�'	$ أ4

 i>���	� دا�� اP,'�د 4���(�ن ���ر��ن 14��*�ن، M�4	I� C4 0>ب ا� ،�إ�) %�"q أ"�Tر ا�2�و�8ا`
��C إ�) ا�	�رآ���� C2�1�4 q"�% (، إ��ا`��	��ر ا��<i ا�$�	��ا`� *$2  "�,$�� "�`�� 
�%<. ا�$, �M

 aر�M�4 e)	%أ �/�'T)� ت�'��T1
 K2�*ب، و أ�B'	و/�ة ا� $�
ا�'	$ أ4C ا�9ي آ�F�24 �T" q1ة 
��$ة دا�� ا�	�M	� ا��	��$B(� ا���	د . [�($���
 C ].ة-  C4 ا�	����30را%� "��ش و%<� "�M أ4

 �
�ر ا��<i ا�$�	��ا`� دا�� اP,'�د ا�	��, ��� 0�C�
Rي و%K إ�) ا���1ون �4 
�8� ا���ر ��3)� . �>/
 �T� أو �	,b	ت ا��
�$، ��اء /� 4�74C أد�� �4 ()* ���C* a ذ�+ �K��T ا�	�C4 <2 ا�2�و�8ا`lأ
�ت ���1� ��
��k ا%1	�ع و` i>�4�<� �(�ك ر/�ق ا� <
��M إ�) ��ا��
 $�21�4 �l �4ز؟ أ�>B��
 ��ا�1	

� �$ �2008رس 4��ه�7 ا��!ء /� 4��� �2�F ء ��آ���
، �	� /7(�ا ��4*$ 
B<�ز *() �14(�2ت 
 .ا��!ء

 a�1زB�
Rي و%<� "�M 4�514(� ��ل ا��Mف ا�9ي  ،��	)* q�� ،C��1$م 
�8� ا�	�رآ� 2<0 �0"�% C4
C، و��ل ا�	��وض *() ا�	,b	� C4 أد
�ت�� وه9ا ��W5 `2. اP,'�د ا�	��
� �(��3 و 4<�م ا�5:��

 �2�و�8ا`�، وP *9ر 
<9ا ا�R3ن ر0l أن ا�2�و�8ا`� `�دت *	()� Oه����J ,2(�ر ���ر آ:��� 4
 �2810 ��3)� �
� ا�9�C �8دوا اآ�2 إ��اب *	��� ,'e را�� اP,'�د ا�	��E�"�4 ات ر/�ق *2$ ا���� 

��$ة.[ /� ر
� �8ن ا^��% C4 �
 ].ة-  ا�	����ا"�M دروس آ:���ت ا�2'�رة 
���$د ا���

��5ن �<� �1) إن  C)/ ،�)4�514 �
�%<� "�M آ:��� د�	��ا` �	,b	ا� �ر *() *$م ا�1$�� /��و إذُ �!م ا�
���B4 �/ �-R1ا� �د، أي �� /�',Pا ���'� �M���
J أت ا^�4ر، �C5 و%$ت، ��X�/ �8$ة 4	5�� ه� ا�1

�
����Sط ا�����7 ��%<� ا���M ا���2� ا�5:��. 

 أمكن أفضل مما كان؟هل 
      �)� ا��g`�S ا�1� *	� 
<� ا���ر `:آ� ا*�21ر *���4� �X��'> اP,'�د ا�	��
� �(��3، و�(5

 �
�	��T� C5; أ"�Tر ,:�� ا�$ور ا����7� �!,'�د ا�	�� �4 (T8أ <�� �	,b	أن ا� ���� ،��� C��3*
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 .ل/	Iان ا���ى �4 ا�2�و�8ا`� �1S4 أ�	� ا�1!. �(��3

 ��	��ا`$
�C؟ �	C5 ا*�21ر ا�1	�+ �	,b	)� �`ا��	�
��S1"Pب ا�$ ���2) ا��bال ��ل E'� ا�71' C5�
�	,b	)� �� وا�8� �� �4 آ�ن �bدي ��ى إ�) ��4`�� /�(l C
$1�C - ا"�S1ب ا�	)��� وه��ك C4 ا�	

J8�	9 ه9ا ا�S,ا C4 -a�T	
 ��ر ��� و�$a ا�	�	� *() ا�0 �C5 -	.  وC4 -	� ا":�اد ا�2�و�8ا`� �
�$ت % �4 y�ا و$% �)g� �� ا�$�	��ا`� /� ا�	b,	� 4<	� آ�ن أ8(�	1��
�ر ,e23 ا���ر � ،$ا�	$ى ا��2
 K*�/د $�* �����7 ا���ر /� �8�4 4��0B و�8ي �4� J8�	؟ ه9ا ا��>'��T� �/�'% C4 �ا�2�و�8ا`

!2�1�4 � .*C ا�$�	��ا`

�$ا/��ن /<� *C آ	� آ�ن 
��� ا� ،a�)���4 �>�8�� �*�	% �M" �>%آ� K�
�أ �	,b	�1$م إ�) ا����ر أن 
�4�0M *() ا�1�رات دا�� ا�	�M	� ا��	�� �
ا�1�رات . �> ا�2�1� ا�B	�*� C* ا��أي، أي إ�:�ء `�

�:�; ا�	�Bل �(����5 و ا�1!*�2ت ا�1� P ,'�1م ���ق أ 0، �4M�4 �l �>)	* C5� ،�4%�دة �
���*�7ء ا�
C ^ي ,�ر	1�� ا�	l . <� 0M�
$ون , ���� ��0M؟ ��$ د�e ا��B1رب *�2 ا����0 أن P د�	��ا`, P ذا�	)/

�
�� .ا1�P!ف، أي ,�$د ا�	

 9�ا�4 و�T, $8ف آ	� /�� /! . ��� �(20eآ� ه9ا ا�		C5 ا��V آ�ن واردا �� آ�ن �(��ر ���� أ��ى 4
4 �l ة�M1�4 �B1"�Fا��� �	,b	ا� $>F � . �`ا��	��$ة ا��<i ا�$�% �E!� e�� ��[ وC4 هa9 ا�Iاو
 �����ا�$ا*� إ�) ,�	0 �4 %�ى /� b4,	� اP,'�د ا�	��
� �(��3، �21�4ة ا"K ] 2011ا/��11� *$د 

"�
���; و��� ا�'�آ� ا�'T1� ا��3ق <�'� إP *() "'� "�2� %$ا"���ة *() ا���'E ،. 


�"1<�ء ��$ ��� K12ب، وه9ا ره�ن آ��B'	ء ا��:)� ()* �	M�, �*�F ء�:�r
e ا�2�و�8ا`� ��124ه� 

	��آ�  P1'�> إ� C)/ �����	� ره�ن ا���ر ا�	$ا/� *C ا,'�د ��4
� �(��3 د�	��ا`� و4
 ،�	,b	ا�

C��K�� 0 ا���X$ /� ا���$�C ا^�ارات ا�	b,	� ا����F و و F P+ أن �8. `��(� ا��:W أول وا�2%,<� ,�

<� إI4 Pا�$ -�-�ر، /<� ,1; إ*�دة  JS1�� P ،��3)� �
أد
�,K رآIة ��5 *	� "��7� /� اP,'�د ا�	��

�4�$ه� ا��B, ر��5�<� ,�M *() ا��رق �J8�1 *() آ�/� ا�� ،�	M� .":z ا��وح /� ا�	

2�و�8ا`��/ ،�Fا��� �	,b	ح ا��B" ى$	
� e)28 �4 ورد /� ا���ارات و ا�	��رات ه9ا دون أي ا"S$اع 
1<� إزاء ا�$و�� و��ل )�	, �>�4 $	1�, �
�، و إ�) �8*$ة *	�����
'�%� إ�) �$ أد") C4 ا��1Fل ا� Pأو �>"^
 K�	7, ()* �ا�2�و�8ا`�ت ا�	��/��، و-�"� ^ن E �4$ر *C ا�	,b	� �B4د و*�ء ��1	� ا�2�و�8ا`

 �
� و���1<� إزاء أر
�ب ا��	� ودو��T,0>1ره� ^�4ر ,����
���T1ر ا�	��آ� 1�4	�ة، و أ�$ . ا�
(74 �4 0 .%�ا"2<� ,�


�3ط أن ��5"�ا �Eت ا���*$ة 
��$/�ع  C5� ،�
�B�C إ�) ا���دة ا��(� أ�4 ا�و�F P �4�1+ أن و�Eل ���ر
و ا�$/�ع *C . �$*0 ا�5:���تا�	�1	��T4 C* e; ا��	�ل و ا��1!ل 4�M	1<0، و ا�'�7ر ا�	$ا"� 

$Xا��� a�B,!� ر����	ر آ�>Mو ا� �)�/ �ه9ا �4 ���B و%�ده0 ه��ك �2�54 �(�	�ل و�W . د�	��ا`
 �1<� . �2�54 �(2�و�8ا`
�دة "���
�دة ا��5":$را�� ا��(�، و�
 C�و-	� 
�%K ��ص 4��ل ر/�ق ���


$ C4 ا�S1!ص دروس ا"%�4$<0  P ،�	
�و�8ا`�ا��1( y'4 �/. 

 أي مضمون لعمل الثوريني النقايب؟
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    �>�* (�l P (ت "�7ل أو��	M�8�دا,<�، 4 e"آ� ��
�ت ا��	���، أ���2�1C إ�) . ا��1�C4 J5 ا�	�� Pو
� *�2Tي %�ه�l ،P�	* 07, e4ء �4 دا���
! ا�1 ،�>
�ت ,��ده� . ا�	�رآ�� *C ا��	� /���ا�


C ا��	� و ا��أ�	�ل، و 
:�� ��T4'<� ا���,C* �B ه9ا ا�	��8، ,2$ي 
�و�8ا`�ت ,�7(� y
$ور ا��� 
��!Eر إ�M�$ �y ��� �8اK4 74	�ن . "�M/�'4 �*I، و ,�%K ا��	�ل و/> 4�B, C��9ا /	<	� ا���ر

 C�� ا��	�ل أ":�<��F "0ر ا�	�رآ�E C4 ل�	ذ",'�ر ا�� ��, C4 �F�2	ل ا��	ا�� ��/ I:� ، أي �ا,
0 ا�1� ,�3ك آ�/� ا��	�ل، M�د�	��ا`� �(�P�7ت، 
�*1	�د ا�B	�ع ا����4 /� ا,�Sذ �8ارات، و أ�5Fل ا�1

���$ ا�	$�E ()*ا����ع و �و/ ،���b	ا� �ن ا?��اب /�B� �وه ،C	M�4 �lو �
��" C	M�ه9ا . 4
�* J�, P q���4 ()* ء��
$$E إ�) �1�4ى a��S1, �
م ا?`�ر ا��2%�ازي �1	(+  �$ود ,'�C ا���� 

� ا�T18Pد��Bز ,2�� ��Fر . و���X ا?"�1ج و,� P د$T9ا ا�>
" �$�4 ا����2 ا���4(� و �W ا�S1$ا4<�"و
 �
� ا��	������	��1ن ا� C4 $� K%�4 K"ا �	/ ،C����ر �28 C4 )1(��3، و�� �
ا��اiX /� اP,'�د ا�	��


�و�8ا �
� �B4د إ�$اء �$�4ت �(�	�ل، 
	� ���T4 �4$S; /�د�� او ^8(����bدي إ�) ا*�21ر ا��	� ا� ،�`
�
����<0، وه9ا *C ا�:<0 ا�2�و�8ا`� �(* �
��K ذ�+ C4 ا�5!م 
��	<0 وا����. 


�ت أ�4ا *() �$ة، إ�) %�"q ا���7ل ا�T18Pدي، أي *	! ���4��Mر ا�1Fاآ� /� ا� C* ا�$/�ع Wو�
���ف 
��:�5 ا�	�ر ����1Sق ا���7ل ا�T18Pدي 
�P"�!ق C4 ا�'�%�ت . آ�� *() "'� �B4دد*�و �


�� ا��	�ل ��ل ���� ا��أ�	���، و,���� ,(+ ا��P�7ت ��1� ،�4�ا�	�F�2ة وq���4 ا��P�7ت ا�
�)� ,�(��ت ا��3���2(�ر � �'" ()* ،�
�ت . وا�	���q /� أ/> ��4دي �(�أ�	�����ا�yS ا���ري /� ا�

$�B1� 0M�4�، و/� أ�5Fل ا�1��� /� 74	�ن ا�	���q، و�	��1<� ا�5:���، و�4 �	C5 ان ,�(> C4 د
��$Bا� ���� 4$ر�� ^�:�2ء ا�	�د�), Wه9ا ا�	��Mر 4	C5 ^ن ا���3ط ا�	�(2� �K ا14$ادات . ا�	�1	$ة، و�

 C* م ا�$/�ع$�T��رات �4�5�، وS
��T$م ر/� ا^%�ر  �� �F�24ة، ���� y�S
/�ص ا��	� 
�� ا�$و��، و �8"�ن ا���3 �Eو e', ��8وا �*�	1%Pا ���ه�، و ا�'	�lو �TE�� C4 �)5إ*�دة ا�<

14�ز�
 ��� .,K�7 ا�$و��، و8	� ا�'���ت ���4ع �

 �

	� ه0 ���ر "�� 0>/�:E $� ا��4�3 و ا��	>، ا�	��د�C �(�أ�	���،ه� ,��
� 4<	� أ"�Tر ا��1��"

�5 إ8$ام ��1Sق آ C5� ر�>, !
 ،�2�و�8ا`)� Oه��
� 4$ا/�� *C ه9ا ا��T1ر اJ"V ا�	���� ا�	�M	�ت ا�

�
���/'�Pت ا���د ,�53 
'$ ذا,<� إ�$ى %2<�ت ا���7ل C4 أ%� ا�$�	��ا`� . ودون �3� ا���د C4 ا�
� .ا�$ا�(

���7ن ،�
�����5�ن �2��ء ا�	�M	�ت ا��K وإذ �B$ ا���ر��ن ا��اد)* e0 *() ا�$وام �4 د�>� "qT أ*

�، وا�'9ر C4 دور �8د,K /� ا�('�Mت ا�'��	����� C4 و%�ب ,:�دي أي ,�$�W �(�	� ا�S�
� ا��1ر�B1ا� .

 ����1"Pا i4�"�2ا� aI%ل[*] ه9ا �4 أو����
/� /�1ات ا��P�7ت ا���2� ا�'�دة، ,1B<$ ا^%<Iة ا�1� ,��د :" 
�'

�ت /� ا�05'1 ���$ه�ا�'1� �	� إ
�ن . آ� ا�B	�ه�P9ات، و��
و$8 
�ت �'$ث ذ�+ إ
�ن ا?��ا
�ت 

��
��1!ل ا�	���4، ا�1� I*I,ع أ�W ا�	(5� ا��2%�از �
�'T	ا� ،���أ�4 /� زC4 . ا?��ا
�ت ا�B	�ه

�ن *�دة وز����ا 
�53 ��ص، /2T; ا���دة ا��* ���2T; و�� ا��2%�از Cراء ا�'�ب أو ا���رة، �

C�
�%�از ." C�
�ت و��C* ،q :"-0 ا�1�i1 أن *() ا���ر����$ %<�ز ا�$B1� P ،1<�د *() ا�$وام%Pا
 C:s�	ا� C4 P$
��7ل )� C��> ا�18ا�<0 
��Bرة و�Iم /� ا��Mوف ا�'�%�، �8دة %$دا $�1�4�`

�4 ��7 �S(��ا، آ(	� %�ز ا^�4، 4�M	�ت آ:���
� أ ،C��Eوا�� C�
�Tرة أ/�7 ا��و, qB1�, �)�1
 �"!* ���	<	�ت "�7ل ا�B	�ه� �$ ا�	1B	� ا��2%�ازي، وذ�+ 
$ون ,�ا%� �1) �� ا718) ا^�8 �4


�ت ا�	'�/������ �!آ1:�ء 
Rوه�م . �4 %<�ز ا���M	�ت ا�B	�ه	)� �>Mا?%�ام إدارة ا� C4 ذا آ�نr/
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�	B�7ع ��آ� ا��r
 ;	��W أ�8 إ%�ا�4 أن � ،���2T* �ه� ا���ر�� ?�Fاف ز�4 
�و�8ا`� ر%�
 ��َّ��4 �M/�'4 ة أو�/�� ") �
'$ ذا,<�، 
� ه� /�y إ�$ى و���X ا�	��ة "'� "). ,�4$ ���l �
����e ا��

��  ".ا���رة ا��2و��1ر

•  ����1"Pا i4�"�2*�م : ا� �ن ,�و,�5�� K21آ ، ��
    1938ا��71ر ا��أ�	��� و4<�م ا^4	� ا��ا
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        إىل أين؟ إىل أين؟ إىل أين؟ إىل أين؟ : : : : طرد اليسار اجلذري من االحتاد املغريب للشغلطرد اليسار اجلذري من االحتاد املغريب للشغلطرد اليسار اجلذري من االحتاد املغريب للشغلطرد اليسار اجلذري من االحتاد املغريب للشغل
 �4 �>
��� �:T1
 ��3)� �
ُ 5'4	�e4�8 ، ا��4Iة ا�	�21$ة 
F �5�ء دا�� "��
� اP,'�د ا�	��  ��S


�
���
$ا��4�B� �Xت و`. ا���ر ا�9Bري /� %<�ز ا� ��T
�، و
lr!ق %�ى ذ�+ 
����د و 
'� أ%<Iة و �
C4 C ��4ات أ��ى)���  . ��4 ا��
�ط و `�د 4

�Fا��� ��
���<��� ذا,<� �28 ا�	b,	� ا��` ���14 �/�/�ة ا^4C ا���م ). 2010د��	C5, 0� ) �2 هa9 ا��	(
 C
�، و ,��و"K �4 ا���Mم �%$1����$ *() bFون ا�$� C4 $
��,K  ا�	�(�� � C4 �8ن JT" C4 ��
�$ أآ


$ أر
�ب ا��	� 
���*�ت *$�$ة، و ,��R *�$ ا��	�ل، �
��� و ,:X�7/ �B; /��د ه�X(�، و��"�ت و��e ا�
 ��11Cا�	b,	� ا��`��8 4���C3� �2 �	(� *() ا���ر�� ;1, P �E��* ،��� .  

 W�أ ()* <�$Tا� C
q ا�'��� ا�$ا�(�، وإر��ء ���ة ور-� ا�	'�Bب ,�, Pأو �71��آ�ن ا^�4 
��د�> ��داء، و `� %$�$ةE C* �2رة* ��دة، و إ
�اء ا��49  
R3ن ��4�)� �	M�, � أC14، و ا�:�ز 
I1آ

�>�  . 4(:�ت ا�:��د 
����5ت ا��1م *

 �
�����ح ا�% 0M�4 �4 01:�ه��
 �Fا��� �	,b	ا� <�$Tا� C
> ه9ا آ(K ه�$س ور-� ا�	'�Bب �', $T�

KBX�1" و a$�* �:� آ�ن . ا���ري ��ل آ)���ح ا���ري *() ,	B0 ا�M�4  �>/ �T� �4��4و �	,b	ا�

/� ا�B<�ز ا���دي ,:�ق  "�B� �2	K، و ُأ,; �K أنُ �7	Cِّ أد
�ت ا�	,b	� �F �4ء C4 أ/�5ر، �	C �$ود 
 0>
� ا�1� آ�ن �8د,<� �Iا�$ون /� ا�B	(� ا���ر�� *() ��4ر�����$ة /� هa9 ا�$% e��B(�ن [�
 �	*

K8�/ور [ �
�$ر �4 آ�"�ا ���1و"�ن �$ا /� �$ �4 ا�	(5.  

 yS� ��
��1:�ه0،  و 
1:�دي "��ش �� C
$1��C، و
q�" 0���1 ا�	�	,b	ب ا��S1"ا q�B1
 ,	e ا�	��و�4 
��ات *$�$ة� 9�
�، و 
�����1� C* آ� ا�	�3آ� ا������ 4����> *()  إ
��ء . ا�$Tا� C
و`��2 ��ص ور-� 

� ا�:�(� /� ��4ر ) /� ا�	��و�4ا�	�3رك (وزن ا���ر -R1ا��$رة *() ا� K��, P $ود� �ز /�>Bا� �/
�$ة ا�1� $Bدة ا��� ا��*�F �	� P ،�	,b	ا� iX�1�� �(K /� ا^%<Iة 
I1آ�	1

�، و/� اVن ذا,K  ,:�ز ���ا�

 C4 �
�ا����  ا�	:���1 ���$ ا�	,b	� ��q أ"M	�  �s1999) أl(2<� /� �8�4 ا�	�bو������ ) ا�� (1�
2010�	M�, �*�F Pو <� K%و !
 .  

��7� ا�1� هIت ا�	��ب 20و%(� أن ا���ق ا����� ا�	��2ع 
M<�ر ��آ� �4� ا���� /�2ا��، وB4	� ا�$
4�<� ا�	��*$ة  �M1��8�دة اP,'�د ا�	��
� �(y�� e', ��3 ا���Mم ا�9ي  ��% ،W"�, WX9 ه�وب  ر�4


�!م*() ,�Bوز /�1ة ا� �:E�� . �
���8�دة ا� e
�� �	��T; [ /�5ن أن ,�BوX�S1<� ا������ ا�2)lأ $T�"

�$ أ��2ع C4 ا"�!ق ] ا��	�ل �
����دات ا��)� K��2�1�ا �(+ /	�31�4ر ا� �>�)
و/> ا"�M1رات ا�$و�� ا�1� 
J8 ا��	(� C4 ��آ�  ، و /� ا�	�" ا�'�ار اP%1	�*�"و ,B() ا��B1وب /� �4 ��	) .   /�2ا����20آ� 

20 ��$ آ!4�، و *$اء  /�(� أآ$[ /�2ا�R,  ر�>sز ]إ����و أ��ا، . 2011، -0 /� ا�	�C4 J8 د��1ر 
�> أي ,��ر �` ���� �>����ر C4 �
���� %<�ز ا�)S, م�M��$رج /� ه9ا ا��B1وب ا�2�و�8ا`� �4 ا��
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	� أن 4��ل د� P ،م�M�4��ه7� ا� JE �/ �
���
�ط O�4 �	�7%� ا���Mم ��7 ا����
 �
���ور ��4 ا�
�	E����
 CB1'	ف ا���E (1F K"�71��
  .  

��ح ا���ريBا� �	* J8('� إ�) و	و ا� �"Vا K1%�� �
���آ	� P ر�F P . q+ أن ا���Mم ذا,K أ/<0 ا���دة ا�
() /X�7; /��د C4 أ�0S /<� �8*$ة *. أن ا�2�و�8ا`� ,$رك *��28 أي ,�دد أو ,��R /� إ"�Bز ا�	�(�ب

�� ا��	�ل /� 	, e)s ا�9ي �*�	1%Pن ا�	7)� ���$وق ا��`Tا� q>" �>14$�	
F �4<$ ,�ر�z ا�	��ب، 
(� *��د` K,إدار W)B4 . �	4'�آ J)4 �/ ��3)� �

1:�دي إدراج اP,'�د ا�	�� K,ر�Fم إ�M�و8$ أر�� ا�

 e3l �>F e�)�"ا �*�	1%Pن ا�	ا�7 ��, C* Cو �(91آ�، آ�ن 4'	$ *2$ ا��زاق، . b�42011و�
� /� ا���م X��B�3`� ا�)� ��1���ق C4 ا�:��8 ا��`�P �7� $8 ،<�$Tا� C
 qX�"2004 q>" J)4 ل�� 

�*�	1%Pن ا�	. ا�7�	��21د ا�1<�P ��3)� �
�> `�دC4 a اP,'�د ا�	��$Tا� C
  . و8$ آ�ن ا�	'�Bب 

1; �<� ا�1:�غ ه95ا �B1() أن و�� ا�2�و�8ا`� ا�9� �4 ،�Fا��� �	,b	ا� �/ e	�l �4 �7:
 ،C�', �,ا
 W:" �/ �
��2($  *() ا�2�و�8ا` ���7�
<� �4 ا���ر، وy�� ��� q"�% C4 ا���� ا���� �:T1�

a�B,Pا.  

 و,B$ر ا?�Fرة ه�� إ�) أن ,'	� ا�2�و�8ا`� ا��%�د ا���ري /� اP,'�د ا�	��
� �(��3 آ�ن دو�4 
�2,�4 �4I1)4 أي ،���� ,�5د ,C4 �)S 74	�ن ��� ه9ا ا��%�د، /���	� ا�T18 *() أدوار رو,*��
 �

��M ا�2�و�8ا`� /� ا�4��1; �4 ه9ا 

Rس  !/ ،�(� ا�5:��g� �5ل "�7لFR
�� و I2� q���4 ود$'

�1�4��ت أ��ى  ()* K�4 $	� أ"<� ,�1:� P ن [ ا��%�د�B� �/ ة�" ا�'�ار"ا^دوار$�أ�4 ]. �ل 4(:�ت *$

�a ا���د ا�:�ري، و,(+ T	/ �$ا /� ا�5:��� و ر/O �8ا*$ ���2 ا�2�و�8ا`�
� ��8ع �4 �� �4$�*
��ب ا�1� `�دت �F�24ة 
�$ ��4آ� �12	�2 Bرة ا��'
 �
��" ���� e"ا"� 1999آ��	
 ا�1� داF e4<�ا 

$ C4 أآ�د�� إ�) ا���نTا�.  

�� "$رك أن ا^�4 �W ا"�!
� *() "iX�1 .م./� إإن ,��ول ا18!ع ا���ر  )�B�ش C4 ه9ا ا�	��Mر ا�3	���، 

� ه�  
��9ات أآiX�1" �2 ذ�+ ا�	b,	�، ^ن %�ه� �4 أ/7) إ�K ه� إ�:�ء  ،�Fا��� ��ا�	b,	� ا��`

�q اي "��ش �B1

��2ل ا"1<�ك أ
�y �8ا*$ ا�$�	��ا`� و  <�$Tا� C
�� ا��3*� *() ور-� ا�	'�Bب �
�
���  . و�C5, 0 آ�ا�� ا�	�bو�� ��ى /�S �(�1ر�y، و ا^د
�ت ��2ا *() ورق. �	��ر ا�

 P ��ر�	4�5(<�، و4
 �S�0 /�1ة ,�ر�q)�1 �4 �ل إ�K  ا���ر دا�� اP,'�د ا�	��
� �(�F��" ��3 وا��� ��1

�ت أ����" �/ C����ر �	* 05', ���:W ا��ؤ/ ،�
���  . ى,��T1 *() هa9 ا�

  ماذا يفعل  املاركسيون يف النقابات؟: السؤال االستراتيجي

� ا�	'O إ�) ه9ا اP,'�د، �4 �4  �����Bي دا�� اP,'�د ا�	��
� �(C4 ��3 �8�4 اP"1	�ء ا� �4 x8��" ����

�� ا��*� ا��	�����
� C4 �8�4 ا���7ل �1 ،�2T* C4 K

�ت ا��	��� آ(<� �<� ":W ا^.  $8 ���1ن ���ه	� ا�
�
<9ا ا�	��س. �4داe4 ذات �8*$ة *	�� ��3)� �����دل اP,'�د ا��` ��3)� �
و C4 . واP,'�د ا�	��
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�	� آ�"�ا���ت ا���7ل ا��	��� ا�	�رآ�� ا��	� �4 ا��3(� أ$B
و ا^�4 ا�'��0 ه� ا�	7	�ن  ا����� . أ

. �<9ا ا��	� �
���
Rي و%K أ�4  ا�:�5ة ا��ا�BX ��ل *$م �(y ا��	� ا� ��e �4رآ�)/ ������	� ا��

�>1��W . و�B4د ,5J �4 ا�2�و�8ا`� أي �4 �
� آ	� ا��2�� ,3S) ا�:�اغ، إ�4 ا���� ��1�����/
�	1B	ا�':�ظ *() ه9ا ا� ����� ���  . ا���7ل ا��	��� /� أ/> ,�Bوز ا�	1B	� ا���2�، او ,�ك ا��	�ل /�


� 1�4'5	� دا�� ���2�ت ا�Tرا����و,ـ9ُآ) ,�رة 
'�B أن اP,'�د ا�	��
� �(��3 . ا���0 ا^*C4 0M ا�

� ، وأن و�$ة ا����2 ا���4(�  ��51ن دا�� ه9ا اP,'�دI� e� ا^م، و �4 ��اه� ��ا"S�
� ا��1ر���. ه� ا�

K,9ري ذاBر ا���
'�B أن ا��5":$را�� ا. وهa9 /�5ة رو%<� C4 0�8 ا� �2Tا�� i%b, ُ و `�را ��	��ا`$�
 ��3)�"�S��� ,�ر$
 " ��
'�آ� ا�1'�ر  ا��` �
�����q *2$ ا�(�J ا�	��"�، [ أ*�د ر
y ا�'�آ� ا�

W ك�R, �M�  ]. ش.د.4

��5�ت زاX:�، و ار,�5ب أ���ء /�د��Fإ �/ K2�ت ,:7� إ�) ا�1Tا�� a9�15ث . ه� P ري��� C4 05/

� b4`�ة C4 `�ف "��l �>"^ �K1 ا�	:7(�، وآe5� 0 ا���ر��ن *C %�ا0X ار,e25  �5:���ت *	��

 �/  �
��" q,�54 �531�  ��3)� �
1<0، 4��ل ذ�+ ا^
�ز ا�T	C* e ا��1	�ل ا�0 اP,'�د ا�	��
��" 0��


��0 إ( �$�4 أر
�ب ا��	�  �
��" q,�54 �>
�(	��*$ة *() ) ش C4 ه9ا ا��2�.م.,����2 آ� 4��%0 ا�	��ب 

  . و آ�� "P�7,<0,�و�O ا��	�ل 

��B ا�1� %�ت /� ا����ات ا^��ة ,'e ��اء �
 �*��Tا� �����P�7ت *	�ل ا�	
و ه� اه01 ا���ر��ن 
 �/ �	���
 C�
��	��ب، وه� وآ��� "��
� �'Iب ر%��، وه� ,9آ�وا �5	� � ��3)� ��اP,'�د ا��`


�ت ا��%�� ؟ ���  ا�

�2T1<0 ,(+ ا��	ن، أ*���a 4	�  وآ0 روج ���رl �1(� دون�	ا� �
���، أن اP,'�د ا�	��
� �(��3 ه� ا�

ـ  K"�����"�
I� C�1	�ن *!"� ^ي �Iب، " دآ�آ� P ��3)� �
���Eرات اP,'�د ا�	����	�Bد أن د

K
	� أ/���</ 0>�7, 0� JE ا���Mم و أ�Iا/.  


�*� �8ة ا��	 �	B�0 *	��� أو�� M�, �5F �
���� ا^��ال ا�	B
�>�
�F Cوط �', $T�
 � . �7, P و
�ه	�l ي أو$Xا���� P و ����4�را �!"1	�ء ا�	�J8 ا�� . C	5, :�1ض	ي ا��و /� ه9ا اP,��ع ا�B	�ه

�
���
C4 K `�ف ا��أ�	���.  �8ة ا����9ا ,'�1ج . و `��	� 
�� ا���7ل ا��	��� /� هa9 ا�'$ود  أC54 ا�1
�� 0M�, �5F �)4دة "�7ل ا����2 *() ا����2 ا������ ���18 $F^و ا ��� ا���7ل ا^ر/� و*)` �	B� �

���ء �Iب ا���رة ا�1FPاآ� ا�	���س /� . `��> ا�1'�ر ا��<�X� C4 ا��أ�	��
 ���l ،(	�^ا ��هa9 ا���
 �>1�2` e"آ� ��
�ت ا��	��� أ���C إ�) ا��	� /� ا��C ا���ر� و ا����2، ه� ا�1� ,'$و ا�	�رآ��!E?ا

�
� ذات . �1) ا��%����2�و�8ا`� ا�)� ����� ا��	� ا��	�ل C4 ا�<)S, ه9ا ه� C�و%�ه� *	� ا���ر
��!E?ا �����رض /<� ا���ر��ن ا�yS . ا��2  ���� ��ى 
	��آ� �)S101 ه9ا ا�� P ��2` و

 ��!E?ا]�
���
yS *	��� `�2�، 4$ا/�] �y ا�2�و�8ا`� ا� ��
� *C ا��2%�از��� *C ا��1!ل ا�
0 ا�9ا,� و أ�5Fل ا���7ل M�1)� I:'4 و �B4�"�
  �ودو�1<�، و*C ا�$�	��ا`� ا�$ا�(�، و ��4د �(�أ�	��
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�  .ا�9Bر�� و ا�ـُ	��ة د�	��ا`

�ت E�Tت ا��ا�8 و����4 q�� K�2�, C�1�
�ت، ���C /� ا��ه9ا ه� ا�yS ا����O ��	� ا���ر
J)1S4ت�
���
�ت 
���	� و .  ا����C /� ا��و إذ ,T1$ى ا�2�و�8ا`� ا�	��1و"� �4 ا��2%�از�� ��	� ا���ر

1�ط و ا,��ء ا��	�، 4�(	� ,:�ض ا��Mوف إزاء 8	� ا�$و��، 
�T$ ا�':�ظ *() �Pء اPbه ()* C�1�ا���د، 
�� ه9ا ا�1�Pاس 
Rي و%K ا�)S1� y� C* ا��7. ا�T(� �4 ا��	�ل�� P�4 و ���� J�ل ا���2� و ا�51

�  . ا�2�و�8ا`

����1$ ��4ر�� آ� .  وآ�5 ��4آ� $8 �:�ض 4Iان ا���ى ��4و�4ت �4 ا�2�و�8ا` �4 W5* ()* و
2�1C إ�) ) [  ,�ا/>( = ��4و�4 ���/��ن ر/O آ� ��4و�4 ا�) �1�4ى ا�	2$أ �	C ا�	 C4 ��و�4 أآ

 ���
� ا��bال ه� `�
� ا�	��و�4، ، �W ا��bال /� ]ا�	�رآ�� ا�( ،�>�ا?8$ام *() ا�	��و�4 و ا?��Bم *
�C4 ��1 ا?�!ص ا���ري و ا?8$ام *() ا���7ل أم أ"<�  ��4و�4 , P وف و�Mة ,:��<� ا�IX�% �ه� ه

�
��Tا� C	5, I�؟ و/� ه9ا ا�1	"��.  

  إىل أين ؟: سؤال اللحظة

�، ودروس ا��B1رب 
	J)1S أول ا��ا%�2ت ��ض "��ش *	> /� E:�ف ا������ر ��ل ا�	���R ا�

�
�����ت ا�Iآ�	�5ن . ا�� �	* i4�"�

� ��ل ��" C��1C أن �:7� ه9ا ا����ش إ�) ,�15 ا���ر� �"�M�
و 
���� ا^%�اء� �
�ت ������ء ���ر "��
� آ:��� د�	��ا`� 4���س /� آ�/� ا�
 ��  . را


� ا�1� e)53, /� %���4ت اP,'�د  و*() ا�	��1ى ا��	(� اV"�، ا����� ا�:�ق ا�T4 0 ��لX�8 م��bال ا�
�>�ا�E ا�	��ودون، أ/�ادا و��8*�ت، *	(<0 . ا�	��
� �(��3 ا�	��7ب *(� �	M�/� أي إ`�ر ,


�؟  ���  ا�

1:� qX�E ،��3)� �
�Iا��ن، إ"�� 14	��5ن 
�P,'�د ا�	�� P و C��ة ,1; ا���ل، آ	� دأب  �8دة ا�	��ود
��2) �<9ا ا��Bاب 74	�ن C)/ ه�$�
� ا���ى و ,��$ ا��ؤ��، أ�4 	B,  . ةI>%أ �ان ا���ى /I�	�ذا؟ ^ن 4

 �4 9S1, أن ،���� 0T� C4 �)S1�8رت ا� e4�4 دا ،�>���
$، و�
ا���ار ���T; ا�2�و�8ا`� إ�) �$ 

	� �Fءت R, C4و�� �B	� �8ا" ،�2�
� ا�:7:���،  �1) دون ار,�5ب �F �4ءت C4 ا���ارات ا�R1د���C ا�

��ت ا���"�")53��
 $  .  ار,C4 e25 أ���ء *$م ا��1

01 ا�51�Pم؟ ه9ا `��> �4$ود� C	)/ �	M��� ا?دار�� 8$ دا�e �8ا"C ا�	B)ا� �2)lأ e"و �1) إن آ�  .
�Iآ� آ� �X����$ ا��7ورة ان ,$*� إ�) b4,	� و`�� ا�1* ��� ,�ى .  �4 ,��$و
��� ا�2�و�8ا` C	/

�7�� /� إ2012 �4رس 5ا"O:1 �$ �8ارات �  ش؟ .م. C4 آ� ا����*�ت ا�	

�، و- C4	� E:� ا�	:�وض )���ق *() 4���(� ا���ر، و,�Iع 4�<0 ا�T:� ا�1	Sا� � �1'05 ا�2�و�8ا`

�، وآ� و���X �4اE(� ا�����
���ل 4(:�ت ا����*�ت ا��	���، و �1�Iع *�<0 ا�1:�غ ا����:� ا�s . ��21�
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C إ�) إ�  . ش.م.*	(� آ� C4 �5F أ�5Fل ا"1	�ء ا���ر

C�Xر C22�� �4���(� ا���ر /� ��4آ1<0 �$ ا�2�و�8ا` ����, C� �  :  �1) ا���*$ة ا��	��

��ون *!18<0 �4 ا�2�و�8ا`��   أوP �0 ,�1$ ا���*$ة ا�	�3رآ� /� ه9ا ا�	���ع، /�$ آ�ن ا���ر��ن 
 C* �����ن أي �$	�
�رز�C آ�"�ا  C�K ا�0151، و S" P:� ��ا إذا 8(�� أن ���ر)* q)��  �8�/ �53


 x8��, P C���,<� *() ا���ر$�, (1� �
 P ،�>'X�7/ C4 �B:1�4��ل (ا�2�و�8ا`�، و أي "��ش �	� 

'�رة ا� �
��ت، و اP"�!ب *() "��	Sا� �/ i����� ا�<�	��
��با?`��� B   .(  

�0 وز"� :  -�"�, P د ز�4ة 21�4$ة�B4 ��e ا�2�و�8ا`)/ ،���� ��R�4 �ا��Tاع �$ ا�2�و�8ا`

� ,��1ون �4 ا��2%�از�� و دو�1<�������، �y %�� ا�� y� �>� �g/ �
 ،��	��ا`� ا�$ا�($)� . <2��و �0 

 �')T4 C* �/ا$� ���� yS
 �. ا����2 ا���4(� �$ ا�yS ا�2�و�8ا`��(��ر أن *�رض ا�2�و�8ا`
�
���4��Mرا 4�514! �(�	� ا� q)�1��ت �		�ر�� ا�$�	��ا`�: وه9ا :�9ا /rن . �2���4 و أ�5Fل "�7ل، و آ
 �C *() ا���اء[ ا�	��1ى ا����� ا�	��R1 �(��*$ة ا��	��:s�4إ�) ] أ%�اء ��8ع ��ص و ��B(<� أ4�

4 ��1�� C4 q"�% ف�:�EP(:�ت �$ى ا	أي ا��1ا/� *() ا� ،�4�
� ا������ �34آ(<� ا���, ()* �>,$*��
C و ,��$ه� إ�) أ,�2*<�.  أر
�ب ا��	� و ا�$و����I*<� ا�2�و�8ا`� *C ا���ر, �:E a9و ه.  

��1$*� ا���� ا�	:�وض *() ا���ر  /� اP,'�د ا�	��
� �(�F��" ��3 ه�د�X و *	�� ��ل ا�'�ل و  
  ... "��ش .ا�	kل

  : خياران ال ثالث هلما
 �)g� x4ار ه�ا�	إ�) ا�1 �M���
 � أو�<	�، اP"7	�م إ�) "��
� أ��ى، و ا^آ�� ا�1	�P ه� ا��5":$را�


�ت ا^��ى 4�� ف�����
 ���8 ،$Xا��� ySر�� ا���	
 ;��T1إ�54ن ا� C4.ش .د . ()* J8�14 ر�Sوه9ا ا�

�و�8ا`� آ$ش ذا,<� ا�1�  J8�4 $T�
 K)* eE�� �	��` �1ازن
 P!ري إ����8$ ,�ى /� 8$وم `�08 

��M إ�) *��د ا��1
� *() أن اP,'�د . �	�ن ���,<���
�ر S(�ن إ�) ه9ا ا�	� P $8 C�آ	� أن ا���ر
�>� +��F P و�$ه� ��
� ا��	��� ا�'����  . ا�	��
� �(��3 ه� ا�

�"���ر ا�S:  ا��	0 ا����*�ت ا�M�,���ر . �ودة 
�53 ��1�4، و ا,'�ده� /� "��
� و`Sح ه9ا ا����
��Vر ا�S��
 ���
�^��س 8 �1�
�ت %	�، ��%��E .  

 ���1	C5 إذا 
e�9 ا�B<�د ا��7ور $8 �
������ري و�y ا��13ت ا� q�8 ة و%�دI�ر 4S�5ن �<9ا ا�� C5�
$53� q�8 %�ذب �(���*�ت ا��	���، و �:�زا ���1, C4 �$ د�	��ا`���, W��51� P�� ا���7ل، و4


� و ا��P�7ت *() ا���اء���� ا��, �/ !�/ �  . وآ:��

��C* �2 ,�23 ا�8ب إ�) ا���`:� 4�K إ�) ا��	(� �>/ ��3)� �
�5 . أ�4 �8ل ا�1	�+ 
�P,'�د ا�	��>/
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X�>�
K %	�*� ���4ر�>، و8$ �8رت ا�S1(� ا� ��3 ,1'05)� �
� C4 ا���ر �$ر%� ا?�Fرة اP,'�د ا�	��
1; .  /� �8ارا ا���د إ�) ا�	�� C4 آ� "�3ط وآ� و��ج �	�� C4 ا�	��ات� P �	M�4Iان ا���ى ا�1

و�qB إ��Bد �S4ج دون إ��*� ا��e8 /� ا�1	�+ 
��ق أ*(C ا��!ق . ش 
Rي و%K.م.�4اE(� ا��	� /� إ
�X�>��� /� �34آ� ا�1$ا/� /����*$ة ا�1� ا"7	e إ�) ا���4�Bت ا�	��و. ا��>" P �4 (إ� �	1�, C� دة 

C، أو 	� �4 ا�2�و�8ا`�، /�4r أن ,�0M ":�<� و/> ,�Tر ��5ن ���4ع "��ش و�8ار د�	��ا`M�ا�1
�>�4 0��
�:1+ ا?��2ط  $8 �
 P ،��2'	ا�$و�� ا� C4 �% �/ ت أ��ى�
��" �>T1	, و �'�,  .  

�14Pش، و�1) ا���q ا��C ��$ آ�ن ,����ع ا��ا*� *�C4 ،K أ��2ب ا�	�اه��ت ا��g`�S ا�1� e)�% ا�5
��ن ا��م 
�3ا�� ا�<�Bم ا�2�و�8ا`�l�2���$ `�ت ا�2�و�8ا`� C4 �)��4 ,�ر�z *	� ا���ر "��
�، و . ُ

C4 J)� �4 ت ار,�5زا  *() دروس�
���<�4�� /� ا�	0 ���Mر �(	
 C�$ة �4('$B(� ا���	أن "$�� ا� ��)* 
���ش ا��/�8�، ا�	�:1;  و ا�2��ء.  %<�د��
2� إ�) ه9ا ا�	��Mر ��ى � P و.  
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                                    الفصل الثالث                            الفصل الثالث                            الفصل الثالث                            الفصل الثالث
        غلغلغلغلالكونفدرالية الدميقراطية للشالكونفدرالية الدميقراطية للشالكونفدرالية الدميقراطية للشالكونفدرالية الدميقراطية للشحالة حالة حالة حالة 
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إىل أين تسري إىل أين تسري إىل أين تسري إىل أين تسري : : : : يف ذكرى تأسيسها الثانية والثالثنييف ذكرى تأسيسها الثانية والثالثنييف ذكرى تأسيسها الثانية والثالثنييف ذكرى تأسيسها الثانية والثالثني
 الكونفدرالية الدميقراطية للشغل؟الكونفدرالية الدميقراطية للشغل؟الكونفدرالية الدميقراطية للشغل؟الكونفدرالية الدميقراطية للشغل؟

C؛ /��� ) آ$ش( ا��5":$را�� ا�$�	��ا`� �(e ��3د�( 2010 "�"�2 26��م -!��� وا�����1<� ا��1978 
 �4��8( "�"�2 4�$و
�ن *C -	�"�26 و25ا1%	� 
��$ار ا�2�7ء  ( W�R1� ��
�ت ��8*� و`��"" ��I�4آ

�)�$
 �
��" " ��3)� �
�,3� وا�	��1ون �4 ا��2`�و"� ا�	��Eف 
���2ر�Eي وا�	) إC*)x4 اP,'�د ا�	��
�
� . وا��%���" ��I�1!ل«�4آ�Pآ� أ"�اع ا C4 ا�1'�ر �4; ا����2 ا���4(� /��	� qB1�,« ;	�,و ،

�� . »ا��2�� /� ا���7ل ا���2� وا��`�� وا���7ل ا���4� وا����	�«�(���2 ا���4(� 
(�q دوره� I�4آ

� ,�5ن ��"»�	��ا`� ا�$ا�(� و,��� ا�	�2درة ا���*$�� ا�	�bو�� وإ*�دة رآ�IXه� ا^���� ا��1ام ا�$


!د"� �/ �
�، وا���7ل �	C ا^ه$اف ا����4 �('�آ� ا�4$�1���W (» ا���$ة ا��R1ن ا��
 C4 �1�4:�ت
 �8�4 ()* K"و$B, ا�9ي»�
  ).»آ:�ح "��

 ...الكونفدرالية من الكفاح الطبقي

���
�ب ا�5:�ح ا��	�����$ و�$ت آ$ش ود�(e ا����� ا� C4 � . ;
W، ور0l ا�$ور ا��5�R1ا� �28 (1'/


�ت ا�1� ��531 ا�5$ش �(�(� ���2�و�8ا`� إx4 و
�����F C4 0lرات ا?%	�ع ا��`��، أ`(�e ا��
$�
 C49 ز�4 �>�)` $8 ��3)� �
q وأ�5Fل آ�ن اP,'�د ا�	�����R
 � 10000إ��اب ["P�7ت آ:��


���ع ا�:�� �	B�4 C4 ط�:��:)� ��
� ا��`����� 19 د%��2 ا�) 28:�ط 
$*�ة C4 ا����، إ��اب 1978 
�4�� 0)�1)� ��
� ا��`����� 12 و 11ا��
��م 1978 أ ���، 20 ا�9ي ا14$ إ�) ا���4�Bت وا�	$ارس ا��(�
 ا
 �4�� �����، إ��اب *	�ل وS1�4$4� 19 و 18إ��اب *	�ل ا��
��" أ$T1وا� <�و*	�ل " q154 ا���1

"�	�P " م��� ا���ان ���م 1978 �4ي 25و,� �	 17، إ��اب *	�ل �T4ه� ا���Eص 
�اد ا�'
�ز���.[  

 
 �/ ���7�
�ت ا�	���� C4 ا�`R1
 �
W ,�	> ا�	�') ا���:5� ��S1ض ا����2 ا���4(� ا�	���R1ا� $�
و

�$ة أه	<�$* � 19 ا�) 4� ا�1	� C4 C4 �1000055ا��اب 4P'$ود �ـ : إ`�ر آ$ش "P�7ت ��8*
��، ا��اب ���4000 ��
�Bادة �	$ة ا��2*C �!ل /�2ا 1979*��4 ���
(� ا��1(0 �!ل ا�F ت�
، ا��ا

��م 1979 �'T��8ع ا� �)�F �41979رس 7، ا��اب.  
 

، وذ�+ 
�1ا`b ) *�1600�4`�د و,�8J أز�$ C4 (و8$ ردت ا�$و�� *() هa9 ا��P�7ت 
���	� وا���د 

 C4 ت�
$ P زال ��ر�� ا�) ا��م /� آ�� ا��Pا)�1� ���b4 ل آ$شI* (إ� e�� �1ا� x4إ ��و�8ا`

 ��� [ا��	��	��1	� x4? ,��م 
��5 ا��اب *	�ل ا, �
��" q,�542004وإ-� �4%� ] 2007 و%�2 *�ام

��	��ب �(C4�71 ا� �	�دي �4 ��4ودي ا��	� ه�,K �8دت ا�5$ش �	(� /��$ة /� ,�ر�z ا�'�آ� ا��	��

0 وا�T'�1979إ��
�ت )�1��
 .  
 

�/�$ . ا?��اب ا���م: آ	� آ�ن �(�5":$را�� �Fف ":O ا���2ر وإ*�دة اP*�21ر ^�$ أه0 ا^�('� ا��	��
�� : د*e ا�5$ش ����اب ا���م /� 4����2ت *$�$ة، د/�*� ]1979 �4رس 30[,4�7�� �4 ا�q�3 ا�:(��

�5)� �Xا��$رة ا��3ا C* C�20[د�"��هa9 ا��Pا
�ت ]. 1990 د%�]14�2، و*C ا�	(J ا�	�(2� 81[ 
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و���e ا��ا
�ت *�� ،�4	C . ا�1� آ�"e ا��3ارة ا�1� ا`(�e "�ر اP"1:�ض ا�2�3� �$ ا��<� و ا��Bع
 ��
9 ا,:��8ت ��:�
��'�ار اP%1	�*� ا�	�آIي أو �1 �2���	1(:�، �(S4 وط�F] 05ا��اب �"�� 1996 ،

� 28 و 05، 1997آ�1
� ا29"�� 2002.[  
 

� دا�(<� ��
�%�د ,�%<�ت � ;	�, �2�" ���$ آ�"e ا�5$ش �!ل ���ات ا���7ل ه�,K /�7ء �$�	��ا`
�����Fت /�(

�$ر ار,:�	وه� د�. و e��,ا �
�����W5ا` W5وا�� �ن هa9 ا�5:��� إ. ع در%� ا�5:��

2� ا�1� *�/1<� آ$ش ا���$ة آ�"e /� وا�$�	��ا`� ا�$Bا� �
����4�C أو�<	� أن ا�R
�2$ا��ت ��2,�4 أ���� 

� Pزال  إزاء "��
� إx4، و-�"<	� أن ا?��%� ��21�� و/�ض و%�ده����,'�د ا�1FPاآ� ا�	<	C دا�� ا�

���5���4K ا��2�3ي ا��اد ����2
  .�"9اك �2�4*� 

        راط يف مأسسة السلم االجتماعي راط يف مأسسة السلم االجتماعي راط يف مأسسة السلم االجتماعي راط يف مأسسة السلم االجتماعي إىل االجنإىل االجنإىل االجنإىل االجن................
(K �(��� ار,     )'1

'Iب اP,'�د ا�1FPاآ� �(��ات ا�2�3� و ��� ا�5$ش و,�ر�S<� ار,�2`� و-T4 y2


K" ا���7ل ا�$�	��ا`�"ا����� و�	<�م  �E�Sو��) دو�4 إ�) . ا� �
���W ا��R1� I/�'ب ا�I'آ�ن ا� $�/

�و�8ا`� ا �4 <> و-��1
 ���
� ا�	�,I5ة إ�) ا���*$ة إ��7*<� وا��1	��<� و/�� ^و����,K ا������

:� ا��	�4� أ����، �1�4	! ه95ا "P�7ت ا����2 ا���4(� �	��و�F ا���Mم و/> sا�� �ب /I')� ���ا��ا
�$ *() ,:�دي أي ا":!ت �1(+ ا���ة $F �4 ��ص ،�:��زPت `:, 0�4��Mر ��وم د/� ه9ا ا^�� إ�) ,�$

E�Sا� �ان هa9 ا��21� وه9ا ا�1'05 وه9ا اP��1	�ل ه� � �4	K1 . �وا��1!�<� و/> �T4 y('1<� ا���2
W ا�5$ش 
ـ�R, ��
!د"�«و- �/ �وا*K,�21 رآIة C4 » ا���7ل �	C ا^ه$اف ا����4 �('�آ� ا�4$�1

�  .رآ�IXه� ا^���
 

     ��ب ��4ر�� "��
� د�	��ا`� واز"�، ه� ا�1� ر�	e �$ود آ:��l �s �/ ،�ان هa9 ا��21
	� ود�P ا^��ى W�R1ا� IXرآ� C* ���	��ا`� ا�5$ش، وأدت إ�) ا���1ر ا�!�> �(5$ش وا
��1ده� ا�'

  .ا���7ل و/> 4��Mر `�2� د�	��ا`� آ:���
 


��	��ب      C�4 "��
� اP,'�د ا���م �(���3 <��1��
وهa9 ا��21� ه� ا�1� أدت إ�) ا�	�(�� ا�9ي ا
1$أ 
��ات ا���1� C4 �8!�"ا e3l ;,�/ ت و*�$ ا,:�ق�� ا�9ي أ*(C ر�	� ا�1'�ق ا�5$ش 
�آq ا��(1996 0

I� 0ب M�1
اP%1	�*� وا���1ون ا���2� و4<$ �$��ل اP,'�د ا�1FPاآ� �	� �	� ��4�5 ا�1��وب، وا"1<) 
 �
� ا�:$را�� ا�$�	��ا`��" W�R, C* ا"��3ق دا�� ا�5$ش أ�:�ت ��(��3 اP,'�د ا�1FPاآ� Pآ�2 *	(

  )./$ش(

        قيادة كدش على طريق احملجوبيةقيادة كدش على طريق احملجوبيةقيادة كدش على طريق احملجوبيةقيادة كدش على طريق احملجوبية
        �/ ��
�$ ا"�'�
<C4 0 ا�	b,	� ا���دس �!,'�د ا�1FPاآ� �5F ا^�4ي ور/�I� K8ب ا�	b,	� ا��`

 �
�$ ا�$ور ا�9ي ��K2 اP,'�د ا�1FPاآ� ��
��، أي �4%<� . 2001أآ�1$Bب ا�I'ا� q�)���$ آ�"e ا����� أن 

� و�4���)� �����
�����ات I5, . C4ا �7	�ن ا�1:�ق ا��$دي �(yS ا�2�و�8ا`� �(��دة ا�� ��, $�
و

� ا�J�7 ا����� وا��$دي �'Iب ا�	b,	� ا��`��، وه� K�5* �4 ا"�$ام أي 	Bأ�4م ا� J35"ا K��R,
I� Kب اP,'�د ا�1FPاآ� )* ��� �4 C* ��$
 ����Iب ا�	b,	� ا��`�� "ي ��4ل - أ"�M[أ/> �

P؟: ,'�دياC�
�ت ]11ة *$د- ، ا�	����"C4 أ�C؟ وا�) أ�S1"ا iX�1"2009 و2007 و2002، و . $��
 ���
�و�8ا`� آ$ش ا�	(1:� ��ل ا^�4ي /� ���� �C4 �28 C4 �>/��, 0 ا�1K وا�J�7 ا�� e'2Eأ
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2001�b4 �53,	� ا���ن K�2�ا �Eر�� *�,  . ��� �
�51س 
�"��3ق 
�زو� J�� 2006وه� 
R,و �ا�5$ش / �
��" C4 �
�ت ا�	��11�'�"P��3، وا)� ��<I')� 0ب ا�1FPاآ� وا�	�M	� ا�$�	��ا`�

 0	� ا��1(�P ة$��� وا��5�) وا��1	� وا,'�دات ] �4اآx و54��س ��b4ا[��8*�ت *$$��*� ا��1(Tوا�
�
� ا�:$را����
 K12)lا e�'1ا� �� ه��4 آ	� ه� ا�'�ل /� /�س ���	*.  

 
Cإ�
�$ C4 : ن ه9ا ا�1K ا����� وا�J�7 ا��$دي �2�و�8ا`� آ$ش �bدي 
���7ورة إ�) أ�4�C �14اI4

�$ C4 ا���J ا�2�و�8ا`�I4و �ا���1ون ا���2 ���� �/ �l�1ا�9ي . ا� qآ���
إن آ$ش ���Xة �!�1'�ق 
<�$Tا� C

�و�8ا`� ا�	'�Bب  K1�F2> ود� .�
���2�و�8ا`� ا�)� $�� 0)/ ��1�4 ��� أي �34وع �

K أ%<Iة ا�$و��)* ��, �	* ���$ أ�4م 
�و�8ا`� آ$ش أي 4'�ك ����. و�� "�2 0� . C4 �>� $�� 0�
�>�  .ه$ف ��ى ا�':�ظ *() ا14�زا,<� ا��E�S وا���� ��1�

 
$م ان ه9ا ه� ا^��س �:<0 �4 ��Bي دا�� آ$ش C4 ا"�M1ر�� وE	e و��4��ة �	� ه� %�ر *() 8     

�3(� ا�	��ر
� /� ا����*C ا��Sص وا���م)� �S�وه� أ��7 . و��ق �1'�C4 (�2, �4 0 ا�	�2�15ت ا��1ر
�K ان ":<0 ا�'$ة ا�	I1ا�$ة ���1 ا�$�	��ا`� دا�� آ$ش	� ��2��4�9 أز�$ : ا^��س ا�9ي  $���� 0� �	,b4

���$ إ� P	�I, ،�4ا,Pو �)5F ���ات، W��B4 آ�":$را�� ��, C4 و���ه� `�د �
����$ ��Pت ا���د C4 ا�
 C4 C�C4 C ��8ع ا�2($��ت 
�رززات، `�د *�7)���
� ا�2($��ت، `�د -!-� 4��" C4 �>)4�5
%<� ا��3ق 

aI�5��س ا�		
 0وه� أ��7 ا^��س �	�Mه� ا��1q ا�	��� . اP,'�د ا�	'(� �	5��س و�� /�ع "��
� ا��1(
8�دة آ$ش وا�1� آI% J3ءا و�(�Tا*�ت *() �!/� ا^�4ي و� z2�4 C4 ���2��5 ا�:X�7; ا�	�1ا,�ة ا�	

8�دة آ$ش C4 C2'��� ��4+، ا/���ط(4�<� *$د C4 ا�	B" ،;��T�
.(...  

        على طريق جبهة نقابية موحدة ضد العدو الطبقي على طريق جبهة نقابية موحدة ضد العدو الطبقي على طريق جبهة نقابية موحدة ضد العدو الطبقي على طريق جبهة نقابية موحدة ضد العدو الطبقي ........على طريق بناء الكدشعلى طريق بناء الكدشعلى طريق بناء الكدشعلى طريق بناء الكدش
9ي ,���P ،K� e زا�e �2�54 وأداة ان ا��5":$را�� ا�$�	��ا`� �(��3، ور0l �4(�� ا?���ف ا�      


$ ا����2 ا���4(� �(��7ل C4 ا%� ,'��F Cوط ا��1!�<� *() `��> ,'�ره� ا��<�X�؛ /!زا�e ا�5$ش 
�$ C4 ا��5ادر ا�1� أ`�ت ,(+ ا��P�7ت$���
��ت و��ت و
$ا�� ا���1"�	�
�2Sات آ:�ح *�$ ا� ���8 . eزا�P

��	�
�%�د ��4ر�� "��
� د ���8�  .ا`� آ:��
 

 �5

$ا�(<� ان ���ا `2�� ا�	���J ا�9ي د�(K1 آ$ش، وان ����ا  CC ا�5:��C ا�$�	��ا`
���ووا%q ا�
 �>�:" ���X<� *() أ�W ا�$�	��ا`� وا�5:�ح ا��F�1دا 
IBء C4 ,�ر�z ا��5":$را�
�8اه0 إ�) إ*�دة 


� ا�	��
� آ�5���0. وا�'�آ� ا��, �*$1��	� وه� �4 �P ،ت�
���15�5ت *	� ا���ر دا�� ا�, J)1S4 
2��ء )� ��$

�ت ,'�ل، /� �s *$م ا14!آK ^ي 4��Mر ���أن �8	� 4�K و
�$ أن �s *��دا *() ه�x4 ا�


�^%<Iة $*��4 �
��4 �
�، إ�) �B4د ��دم �(2�و�8ا`���  .ا�
 

C وه0 ��	(�ن C4 ا%�C ا��5":$را�C ا�5:��
�����ء و,���� ا��5":$را��، ان ��/��ا *��� را�� و*() ا�
 
��ء 2%<� "��
� ��4$ة �$ ا��$و ا���2�

�، *�2 ا���� 
�2T وأ"�ة إ�) ���J)1S4 07, �>2% . ا���$ة ا�

�)���
� ا�	�����ت ا�Iآ�	ا� . ����, �2* �4$ا" �
���$ ,(+ ا���$ة ا��B, ()* ،نV9 ا�وان ��	(�ا، 4
��
�ت *() ا�	��1ى ا�	'(� وا����*� وإ��ء ,���$ ا�C4�71 ا��	��� *() آ� أ�5Fل ا�1���
C ا� <

�، ��ل وا�8 ��
�,<0 وا"1	�ءا,<0 ا����" C5, ��C، ا
���C ا�)���ا�	��1��ت، و,�	> ا����ش 
C آ� ا�	
�

� ا�	�����  .و�/�ق ا�'�آ� ا�
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       ��
� ا�		5����$ ا���Sب . وا��7ور��ه9ا ه� `��> ا���$ة ا�$B, دون ��5	4 �l ا���$ة a9وه
C
���� : وا�		�ر�� ا��, �/ �
�"�i4 ا���7ل وأK��5F، ا�	���q ا���درة *() ا���1$، ا�$�	��ا`

  .ا�	��رك
 

وF<$ت ا"�'�
�ت *$�$ة و�4(�! ) 2006(وا�	$ش) e/�* $��)2002 ا�5$ش ا"��3ق آ� C4 ا�:$ش       
$1
� C4 ا���د �14ا� W�R101 ا�� 0� �4 e8أي و �ت أ��ى /�
E!، و�P ����4 �M1"�8��3ت أو ا"�'�


�53 د�	��ا`� F:�ف K��) و-�اء �(�5":$را�� اذا . ا��1$د ا����� ا�9ي ,'�1l ر$T4 ���ان ا��1$د ا��

�53 د�	��ا`� a�
2�1� *C رأ�<� وه� �4 ��71� اP*�1اف 
'> و%<�ت ا���M ا�	1S(:� /� ا�. 0, �4 ,$

� ا���2� ��%<�ت �
� وإ*!4<�، و��<� /� ا��531 /� ,�رات "��
� وا�1	���وا�$/�ع *�<� /� ه�gت ا�

�، /� آ� ا^%<Iة����e ا���ي *() ا�(�اX; ا��T1�2 ا�* ،+), �M� .ا�

��
� ا�9ي �0 ���C ه� b4,	� ا�
C ا^�4ر ا�1� ,��ح ":�<� *() آ� ا��5":$را� C49 �4رس و�4 $��
��ات2001� �
�� *() ا"���دa آ� أر� �
���إن ا"���د ا�	b,	�ات /� �%��<� وا��	� . ، *(	� ان �8"�ن ا�

� ��0 وا����ش ور�0 اV/�ق ه� *() أن ,�5ن 4'��ت ���1) $E ()* ا�5:�ح ا���درة �
��ء "��
 W�أ C4

C ا�	<�م ا�1. ه�Bم ا��2`�و"� و�14�5<� C4 ان وا�$ة CC ا�5:����2� ان ,�%K *	� آ� ا��5":$را�� �


�ن  �/ i
$ ا�5$ش إ�) ��5 ا�5:�ح ا���2� ا�	$�� W4�� �	,b	� ا?*$اد ��3رآ� /	ه� ا�$*�ة وا�
�>��R,.  
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        الكونفدرالية الدميقراطية للشغل على مسار أكد الواقع ضررهالكونفدرالية الدميقراطية للشغل على مسار أكد الواقع ضررهالكونفدرالية الدميقراطية للشغل على مسار أكد الواقع ضررهالكونفدرالية الدميقراطية للشغل على مسار أكد الواقع ضرره
�C5 أ�4 ا�J�7 ا�9ي أ�Eب ا� �	>4 �	M1�4 ���5":$را�� ا�$�	��ا`� �(I, P ،��3ال ,��$ W��B4 و`

 K1��$,<�، ,��; رؤ�B

� ا�15�Pو"� و���
	��8 ا� �3�, ��9ي ,��ر:�إ�) �$ �4، ���ض *(<� ا�	q15 ا�1
�*�	% ����ش و�5:1)� �E�/ �'14 ،�����Mر إ%	���، ا1%	�*� و�	
ا^�4 ا�	��$م /� اP,'�د . �(��� 

��3)� �
�7 �� P "��ش �(	��Mرات ا�	��و��. ا�	�����3 ا���*$ة أ J�7ا� C5� . (1� ل��� J��
�� إزاء ا���دة$��  .ا�1�رات ا�

 حتليل سياسي متهافتحتليل سياسي متهافتحتليل سياسي متهافتحتليل سياسي متهافت
��> اP,'�دي ��ل 	��
9ي ��2ا�� ����، 4'�5م :�ا�1'(� ا����� ا��ارد /� ,��ر�� ا�	q15 ا�1

���ت ا�2�+ ا����	�، أي �4 �4"ا���7ل ا�$�	��ا`�"� 9:�, �/ K1�28 �34رآ ��1اآFPد ا�',Pا K�ر .
C"و�2$و ان �
�، " ا�9Bر����دة ا��
���38ن ]8�دي 
'Iب ا��(��، و ��� 
'Iب ا��<i ا�$�	��ا`�[� P ،

 ()* C��، b4آ$����F�24 W5ة /� 
�"�ت ا�	W��B ا��`
� وP ��ر%<�، /���ه9ا ذ�+ ا�1'(�، P دا�� ا�
�	C ا���5ت *C �4ا8:<0
��1�4
� وا�'��� هa9 . ا��'� ا�T18ر ا"���3<0 *() ا���2ء /� ا�B<�ز و��  Wو�


� ا�'Iب��" �)��
5� و4	�ر�� :, �
���9ي إ�) . أن ���د /� أ%<Iة ا�:�, q15	ا� ��	W)B و`�� ا�/:� ,��
]17 ���
�� ا�9ات ا"، وردت *�2رة  ]2010 ا��, q)�1� �
� ا��1I'وا� �
����."  
 

�
�����
 �>���� K)�B� �4 ،�)�134 �l �
I'ر ا^�4ي ا��
�$ F<� . أداة , �	1B	ا� ��/:� ا�	W)B ا��`
	� إ%	��� �(��� ا����� X��14! ��ل 9ي ,�:�
�ت ا�B	�*�ت ا�	'(�، *�ض ,���� ا�	q15 ا�1�S1"ا C4

� 0� K�� �:�3 ا?E!ح، �5S�و ا�1�i1 أن 
�ادر ا?E!ح 4��$�4 و أن ا�$و�� . Rت 
Rي %�ابا^��2ب ا��1ر
�$*� . ��	e ,�%<�,<� ور�	e ا��<i ا�9ي �'05 �2�1�4 ا�	��ب �	
ا���7ل "و�4 ذ�+ %$د ا�1	�+ 

4�9 "ا�$�	��ا`� �>� �
����� ا�1� أدى إ��7ع ا�$C4 K 30، أي ":W ا����� ا�2*�2)* C'" �4 (إ� ��� 
; إ�) إ�54ن ,:�B ا���� /� و%K ا�'�آ	C، وه� و آ	� %. آ�ارث	), �
����ت ا���دة �S1(� آ!م ا���X$ ا�

�� هPbء �$/�<0 إ�) ا"�Bز I:, K
��م ". ا?E!ح"آ!م ��اد  ���� 24و ,B$د ذ�+ /� 
�ن ا�	W)B ا��`��� 

��2رة 2010 " ��� �S�4���J ,�ر C4 �	��... ا�	��ب  i>�  ".<$د ا���1ار ا�2!داP�1	�ار /� ":W ا�

 استعمال النقابة العمالية لغري علة وجودها استعمال النقابة العمالية لغري علة وجودها استعمال النقابة العمالية لغري علة وجودها استعمال النقابة العمالية لغري علة وجودها 
 �	M�4 �
���
��$و�� �	C رؤ�� أ
�$ �4 ,�5ن *C ا*�21ر ا� �
���9ي ��R�4 *!�8 ا�:����ح ا�	q15 ا�1

��� ,�ا%K ا�$و�� 
	� ه� رب *	� و أداة 
$ ا����2 ا��2%�از��	* .�* �K ا��5":$را�)* e4�8 0>/ وه9ا $
�>��R, . �>� $B, أن ��	�ت ا�1� �qB *() ا�$و�� ا��2%�ازM�
� إ�$ى ا�1���9ي /� ا�:���ى ا�	q15 ا�1

 �>�4 q)���ه� �(	1B	� ا���2�، و�, �/ �"�54 "�	1B	ا� �`R, �/ 01<� ���1ه���, "K��8 $� ()* . ��2`و
 ��9ي أ�4م ا�	W)B ا��`:���ق ] 12�  �22009	a9>�]12 ا��ؤ�� ر�q ا�	q15 ا�1
$*�ة ا�	(+ إ�) و�� 4

 a�	� �	
��ق ا����� "ا%1	�*�، ��4ر*� إ�) ا�	����2 ��ق اP%1	�*� و ا�	
y ا�	�� ��0 ��ار و`M�,
� ا�	�2(�.... وه9ا 
��F K:Eط و%�د ا^ول E�*^ا �`�S4 ا�2!د q�B� ��". /� إ`�ر ,��8$ ,�ر�S� و`

$ ه9ا إ�) ا^ذه�ن ��4ر*� ا���� �/ �
���2005�دة ا� �	�4 � ��� " إ�) ,2	�1)� ��ا�	�2درة ا��`
��� �(�5":$را�� وا�	����2 
�Frاآ<� /<�"ا��32B  .، وا*�21ره� إ��1ا,

 
�28 C4 إ�) أوه�م ���	* �	M��ن أوان " و �bدي ه9ا ا�	��Mر ا��2$ *C ا��Bه� ا���2� ا�	:�1ض /� 4
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�r$اث ����2 *() أن ,bآ$ ا�:�gت ا�	��رة ا�	� ��4�7�<� ا��`, C* �TSTSوا� �
$ة C4 ا�	��:1
��� ا�	�3وع وا*1	�د ا�T18Pد ا�4�71l ت وا?-�اء�
ا��!ع ا�$و�� "و " ا���وة وا�C* J5 ا�	�7ر

  .ا�C4 z ا��Sا/�ت" ... 
Er!ح زرا*� 
$ل ا�	y�S ا^��7

  ختبط ميداين متزايد
��م  ���� � <2�24	W)B و`���	�ت ا�� ا��g2�1 ا����� " أن 2010 M���Sض ا�	��آ� �28 /�,; ... د*� ا�1

 ���42010 ."a$�
 Pو ���4 ;,�/ �28 P ض أي ��4آ��S, Cآ!م، و� O'4 �4^آ�ن ا. 
 

��م  ��9ي، �8ر ا�	W)B ا��`:�17
��18اح C4 ا�	q15 ا�1 ���
�4�ات *	��� /� اP,'�دات 2010 ا 
9يا�	'(� وا�	�اآI ا��	��:�8)� �>1	q15 ا�1�, ��!E ���:4 ،� . ����م /�,; �4 �
!غ C4 ه9ا ا^�

9 �8ار 9�'$د ��م :�1� ��
�^�4ي �$ا ". �4�ات ا��q7 ا��	���" �4 ��C5 ا,C4 P�T وز�� ا�$ا�(
9ي إ�) اP%1	�ع ��م :��4�ات 4
��	q15 ا�1 �%b� ���4 9 ����q " ?*��ء /��E أ��ة �('�4 "�4�5

K��8 . �2B, �)�/ �2�Fو ���	* �g2�, (��	
 ��
� /�y " ا�'�4�5"�0 �C5 ا���ار %$ ،q���	ا� �2), ()*
�� *() 4<�زل " ا�'�4�5"4'�و�� د/� $Bا� C4 �، وه9ا �4 *�2 *�K "ا�'�ار اP%1	�*�"إ�) إ�:�ء 8(

9ي 
��ل إن :�
<E 0	0أدى دورa �28 أ] �8ار ا�	��ات[ا���ار "ا�	q15 ا�1 C4 �	�أ K"^ 9:��74:� ". ن 
�	� "R1آ$ 4	� ��1:� *�K ا�	:�و��ت ��م "أن �5� ر� و,15��, �%R, 7ا���ار���4�� ��Sت 7و��م ".  �4 

�$ C4 �8د,��، /�5ن �8ار اP"�'�ب C4 %(�� " ا�'�4�5"$% C4"�*�	1%P9ي ". ا�'�ار ا:�/��د ا�	q15 ا�1
���13م ا�) ا�$*�ة ا�) ا�	��ات "���5:� أن ,(e:1 ا�'�4�5 �1(�) ا�	��ات.   �
�B1��
  .و

 
� ا�2�و�8ا`� �1��
	� "P�7ت ا��	�لُ ,25; ُو,'�0 / +)>1�� ،K�أ�'e ا��g2�1 آ!�4 �4(�� *() *�اه

��$ار ا�2�7ء i��1��، آ	� ��ل ��4ودي ا�	�4 �0 , �
����$ ا����*�ت 
����د C4 ا�$>, $� �)2�. ا�9ي 

$ "P�7ت ا����*�ت، ود*0 ا�	��رك ُ,��, C* ع��14Pى ا�B��,R, �4$� e', C4، و * �g2�1�4 ا�$
و �1) ا�$*�ة إ�) إ��اب *�م ��e را/�� . ا��Bر��، و/� ا^�� ا`!ق ا�5!م *C ا�C4 �g2�1 /�ق


� ,!*b�4 P qول ،�>,�8 �	B���م ا?��اب ا���م. ���1$ ا����2 ا���4(� /� /�� �134ك  21 ���4 
 . آ�ن *() ا�$و�� ان ,(��1<�-  إ�) %�"q ��4درة W)B4 ا�	��31ر�C– ا*a�21 ا^�4ي إ�Fرة 2008

 e�2` �1رك ا���	ا�$ى اآ�2 ا� C4 J8�	ان ا� +F P 2010- 2009و]  �B�"P�7ت *	�ل �	�� ر
�52��S
 [���<� آRن . 4'+ ��� ���د,* �3e���, $�/850x آ(>, ����و��،  أ%�ا، �'�	��
 � ا��31

��1�2` C4 ا��ش آ(�، و �4 ذ�+ �$*� B4(�<� ا��`�� - د- و,�Bه(1<0 "��
� /��:�ط ك. *!وة *() ا��ه0 �
" �2)� ����
ا��1$ادa �(�د *() *$م ا��1ام �8"�ن ا�/ ��3� �B4ل ا�	��و�� وا��31� �	� �C4 K ا"��5��ت 

'Tوا���1ار ا���3 و وأو��ع ا� Js�1ا� ()*�g  ".� وا��!�4 وا�2
 

�دة ?`] 
�*�/� ، `�`� ، زاآ�رة [ *�P�7" eت 
�O /�وع ا��1(0 أ آ	��)� �E�/ �4���!ق د
 $
 ،���� ��71�> %(�أ"��7
�<� ا���ف * e7l �>".  

 
8�دة ك J8�4 �7�
�ت ا^��ى.د.و ه9ا �4 �:K'7 أ���
C4 �,�1 ا���1ون �4 ا� ���7�� ا�l ش .!- e"ث آ�

Cا�,'�د ? ا- م.ش.و. إ–ش .د.ف["��
�ت :s�	)� �
��� [ �>"�
 إ�) 2010 /�2ا�� 11%$دت ا�$*�ة /� 

�، �C5 ك���q.د.,��� و,	1C ا�2B<� ا�B, P ش . �:s���

�ت إ��ا
� ��4$ا ���-e��� 0 ,(+ ا�

��م  ��� 423	�/ �-�  C5� ، آ$ش �0 ,�3رك /K، آ	� /�(e إزاء إ��اب 2010 �4رس 03ا��	�4��� 
2009.   
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��5� زاX:�، /�2$ �8ار �
�اد ��S���7�، ��e إ�) ,$و�8�د,�� *C ا�'$ ا^د") C4 ا��ا%�2ت ا� e:)S, �	)آ

 ���
�$ -(� أ*�7ء 2009اP"�'�ب W)B4 C4 ا�	��31ر�C /� ا$B, ت�
�S1"ا ��3رآ� /	�8رت *$م ا� ،
 �
�K اP�21$اد أ�4 -�"�ي %$ا، ��اء 
��	��`�� او إن W)B42009 . W��B4 ا�	��31ر�C /� أآ�1�	, 

4�M	�ت ا���7ل ا^��ى C4 �7ل، وا���1ون���ء �8ة ا�
�س إ�) وا%q ا�C4�71 و���

��	�3رآ�، .  

 مشاكل تنظيمية مشاكل تنظيمية مشاكل تنظيمية مشاكل تنظيمية 

� و,��ر��ه����	� C4 ا�3	�ل �1�4ى إ-�ر,K �4ارا /� ه�gت ا�M�وآ�9+ �534 . 
(� ,$ه�ر ا���� ا�1


�ا��51�C ا����9ي /� W)B4 ك. :��� .د./	B$دا *�د ا�	q15 ا�1�
 إ�) ا�'$�� *C 2010ش ا��`�� /� ا
"�	M�; اP!1�Pت ا�1'T,5(� و  ".إ*�دة ا�<
 

 ��� 12و8$ �2> أن ا*�1ف /� ا�	W)B ا��`��� 2009T, �7ورة
 �; ا^و��ع ا�$ا�(' .C5�  0>:ا�
C* 0 ا���7ل،M��:�T ا�1 ��R�	)� $Xفا����E �53 إداري	ن ا�Rآ  . K4$�,0 وM�
� ا�1!E وا�'�ل أن

K1��7�� ��� K%ا^%�اء ، . و ;��T4 C* �S,ون �4 ا�$و�� و��, y� $Xا��� yS0 و ا�M��I�1ز ا�1 Jآ
 ����	� إ"	� M�; ا���� ا�1'T, 2$و أن��؟ *�	1%Pا ��R�	ا� �
و��� إ�) ,5	� أدوار ا�$و�� /� ,$

9ي *() آ� F�ءإ��5م �728 ا�:�	� آ	� *��K ا�	 . q15	q15 ا�1M�إذ أن �S)4 ا�P!1ت ا��B$ ا�1
9ي �2$أ 
ـ:�9ي""ا�1:�
ـ" �534 ,�ا�E ا^%<Iة ا�1'1� �4 ا�	q15 ا�1 �>1��> وا��31ور " و����J ا�1

9ي:�9ي /� آ� F�ء، وه� أ�4 أد" . �4 ا�	q15 ا�1:�ى إ�) ,$�!ت ا^�4 آ(K �4آI /� ,$�� ا�	q15 ا�1
  .4$�4ة 
�$د C4 ا����*�ت

 

� إ���ف �:�� W)/ �%����$�9ي ��J ا��51�C ا�:�5ي وا?:�K ا�	q15 ا�1	��
� . أ�4 �4 ���Pن ا�


�%�از�� �8ا4<�  �%����$�r
 �>"�	74 C4 el�/ُأ "�*�	1%P" و " ا��3اآ� ا�*�	1%Pا�'�ار ا" ،
��, O'4 (9 ز�4ن إ��4 C�	�/�"'y ا��51�* ���ت إدار . W� �
���5:��� ا�� ��� K%و ���7�إن ا��51�C ا�

Pإ.  

 وقف التردي النقايب ممكن وقف التردي النقايب ممكن وقف التردي النقايب ممكن وقف التردي النقايب ممكن 
     I* �/ e"آ� �	ه�1 ��

�$�E aرة  e,�
 ،��3)� �
�$ ,:�B أز�4 ا��5":$را�� ا�$�	��ا` �	15���5د *�$ 

�>4��� /�3 ا�yS ا��. أl ،K�
�و�W ه9ا ا����، /� %�"q أ���� 4���)� K%�	ا� ��� . �l �� C4 �4و
 ;��T4 C* ا�$/�ع K4ء، �8ا��
�"�i4 �$ أد") ?*�دة ا�2 ()* ���� �
���
 CC ا�	1231)���ا���1ء ا�	

�ت ا^��ى، ود��4`� ���� ا��P�7ت، وا���1ون �4 ا��, ���1�� أ�5Fل ا�C4�71، و د�	��ا`
 �)ا��3

�
� ا�$ا�(���$ ه9ا ا�'�و إن ��. ��ة ا��B1� �	ا�� �/ ��X0 ��:<�، دور رlر ،�
��� .�ى ا���ر ا�
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 أزمة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل ومسؤولية اليسارأزمة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل ومسؤولية اليسارأزمة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل ومسؤولية اليسارأزمة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل ومسؤولية اليسار
      �,��1	� ا�T'�/� ا��2%�از�� هa9 ا^��م �4 أذا*K أ�$ ا���دة ا�	��ود�C4 C ا��5":$را�� ا�$�	��ا`

�0 ا��	����(X�7/ C4 ،��3; ,��2ط و/��د و�M�W وإ�F*� /�$ ا���� /� ا�1g
�T$ ا�1 ،�"  . e4�8 $�/
�� ا�����ت �	, �/ �	�% �S��$ة اP,'�د ا�1FPاآ�، ه9ا ا�'Iب ا�'4�5� ا�9ي �'1	� b�4و�� ,�ر�%
 �':E �/ +��	ط *2$ ا�����3 "� ا�����1 اP"1<�زي ا/�
�$ة، $* ���	* q��54 0
2($"� و,'� �����24Pا

9ي �+:�ش إ�) وآ��� ه9ا ا�'Iب .د.آ�4(�، و�eT ا"7	�م ا����E� ا���4ح *2$ ا���0 *�7 ا�	q15 ا�1

� ا�	�	�ة ���� إ�) د/� ا�T1$ع /� ك" /$را�� د�	��ا`� �(��3"ا�*�� ،�X�����1� إ*!4� ا�1
ش .د.

a�T8ة . إ�) أ�	�	ا^��ى، ا� ���$ ,�و" �1�4(�"ورا�e ا��BاX$ ا��2%�ازI4 C4 (�ج آ��د,<� �	� ,1	

�ت ا��	��� و,:55<����  .,�دي ا�

 

K ا^�4��� P C4 e	E ،ا���اء ()* ��� و%9ر�!Eر، إ���	� ,(I1م أq)l �8ى ا�
وه9ا E	e . ه9ا 

�و�8ا`� إ �2($"�، 4�<� b�4و�
 �
���ش .م.��R4ف �qX�T4 K*I*I, 0 4	�-(� �2> أن ��
e ا�'�آ� ا�


�ت وهk,<�، وا�	�3رآ� /� "<q ا����7	�ن اP%1	�*�، وا�9
; ا�	�51ر �($�	��ا`� /� b4,	�ات ا�
�	� ا�	��1/� 
��0 إ�Bوا� ،�S�� ,�ر��	* q��54 q��S, �/ ة�F�2	0 %�2 *�ام .م.ا�%��ش 
'> *	�ل 4

 JE �/2007ا�T� P P��4 ،.  
 

 ���7 �> "�$ ��$ ا,�J8�4 0 ا���ر دا�� ا��5":$را�� ا�$�	��ا`��	

	<�د"� ا�1�ر ا�	<	C و ��3)�
 �/ �>
I� �4 J��'1ت ا��
��'� �2�و�8ا`� ر*)� J�I1��

�5ا�� /� أ%<Iة ا���دة، و�1)  Jا�'(

 (	�� ��$B0 ا�����E ا���ر ". ,B	� ا���ر ا�$�	��ا`�",'��X$24 P J� و*$* C4 �34رآ� �	- �
 P
�ت ,b��<� ا�$و��
�� ا�$�1��ت *() ا��	�ل، �ا�9Bري /� �	1� � W� أ�� وا��1�1C ا��`�B)��
 �	� �4 �>)8

���ر��ن %9ر��ن"آ	� ��<M"^ . 0	� ا���1*$ " �14�T�3رآ1<0 ا�	
 ���	* q��54 C4 (�2, �4 O���, �/
�
�TSTS ا�	T'�ت ا��	��� ��F ;��Tآ� ا��2" � /� W)B4 إدارة ا�7	�ن اP%1	�*� ا�9ي ���م ���
�bدي إ�)  �'" ()* �)X�7ت ا�����، آ	� �8م 
r%�اء ,$3�$ �Fوط ا�'�Tل *() ا���1��B�14$دة ا�

 C* ��� P �4 �4��100ن�>�4 �4�* Jأ� . 
     K%�

�ت ا��	��� C4 ,:�08 ا���21ط وا�:��د واP"��2ح ���8�دات ا���ر 4	� ��Bي دا�� ا� J8�4 إن

K� �)E P ،0>1ودو� �	ب ا���
��ء أر
 C* +80 ا�$�	��ا`� و,'�C أو��ع ا��5د�C، "�ه C4 �*$, �	
 
 �)� <2� $��) J	b,	� ا��`�� ا^ول �'Iب ا��<i ا�$�	��ا`� . �Iب ا���رة ا�1FPاآE2004 ( أن


�ت ا��	���، �21�4ا ���K /� ا�)���
Rو%J�� K أداء 4 �*�B3
��Tر*�ن ا��1%<�ت " ا*�1ف  P 0>"أ
�� وا�1� �2��l �4 ,�5ن ���T; ا�2�و�8ا`�ت وا���Mم، وأن 
�7<0 8$ ا���X$ة /�� ا?`�رات ا�B	�ه

 �
�S1"�8ة ا �/�1� K�01 ا�(�Bء إ� <��	<0 ا����� �B4د 4M�C، وأن ,إ�) [ �1'�ل إ�) 
�و�8ا`
ا^�J ا�$3�$ أآ$ت �C4  .( �4 C5 و-�X> ا�	b,	� ا^ول42و-�� ا���� ا��اهC و4<�4�� ص ] ". (ا^%<Iة

$ ا�	<�م �E ()* JE�1ه9ا ا� C4 �)S1�ء ا�F P ة، أن��$ة، /� ا����ات ا�S	W ا^�$* �X�8و
i>�)� �
C* e و-�X> ا�	b,	� ا^��l �
� �1) ,(+ ا��ؤ�� ا���$ ذا, P ،�  .ا��	(

 

      4 0>�4���(�ن *	���ن آ:���ن *$�$ون �$ �y ا�2�و�8ا`�، و4 J8<�، و ��$ و�	ض ����, C

� ا,:��8 .د.,	�� ا�'�آ� ا�	��ر�� /� "��
� ا�B	�*�ت ا�	'(� /� ك���8�دة ا� �ش، ا�	21(�رة �$ ,�8

 �"���4د�� �	��T; ا��	�ل �4 وزارة ا�$ا�(�، و%<� 
�رزا C4 أو%K ا���7ل �$ ا�2�و�8ا`� و �$ �
�ن آ:���ن *C ا�$�	��ا`� و�y "�7ل `�2� ودا/� 4���( ]. 16ة *$د- را%� ا�	����[T4('� ا��	�ل 
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�ت، آ	� %�/���J ى� هkت 
�O ا�E �/ 0
� ا��1(���� �	,b4 ��k
 2006 .�����$ة ا�	�% J5, 0ة - و�
� ��ل ��	* �M" �>%�

�ت، و *C ا��1$م ���
�5 ا� ��"�ت ا�2�و�8ا`S� ي$T1ا� C* 4<� ا^ول�� 9�4


� وا�2�3�،����78�� ا���7ل ا����
� آ	� ا�������ء أدوات ا���7ل ا��	���، ا�

�E(1<� /� ذ�+ ه$ف   .
��، ا^�4 ا���$ /� ا"��2ث "��7� �Bا� K	B� 0lر ،�$ C4 ا���7ل �$ ا�2�و�8ا`E�53 ه9ا ا���و

�
� وا�����
��	��ب، ا"��2ث �C4 �>T)S ا�	�1��� ا�9ي أوE(1<� إ�K ا�2�و�8ا`� ا� �
����� �('�آ� ا�
  .ا�I�^ �g`�Sاب ا���ر

 


� ا�	����ة �(2�و�8ا`�ت I'دا,<0 ا��8 ���� C4 ر �1�4ؤون��4���(� ه9ا ا� C4 $�F P+ أن ا��$

�، و�55314ن /� �Eا
<�، وه0 اVن 4$*�ون �28 /�ات ا^وان ��B1وز ا��(2� وا�M1"Pر��، وو�� ���ا�

��
�ت ا��	��� �	C ا���7���
B$ول ا^*	�ل78� إ"��ذ ا� � . ا^���
�>	Xا�% C* C14�T�4<� آ� ا� �B, ل�	ا�� ;��T4 �"���م /� و�� � $�
 �4��. إن ا�2�و�8ا`� اذ ,��ق 

�E ،�>1اب ا�	�J8 ا����7� ا�9ي XI% 0lآ$، رb, ط��إن ا�'��X> ا�1� آ1:3<� ر���� ا�����1 اP"1<�زي ا/�
 �
�%K ا�2�و�8ا` ��1�2` �)���4 K:8و J8�4ا e/�>, K,ن ذاVا �و / ،�
����M	�ت ا���7ل ا�	� �>2��S,و

0>�دة "�7ل ا��	�ل 
� ا?�<�م /� ا��1$ي *(�� P ،��8�د $*��	
��4��ة ا�2�و�8ا`� �(:�ز .  
 

ش `�را "�*�، و �1) إن �0 ��T إ�) ا�9رى ا�1� ���<� 
�و�8ا`� .د.��$ 
(� ا�:��د وا���21ط /� ا�+
1�:�رش /� .م.إ�Pا �رة �$ر%� ,�1$*��Sا� C4 K"�/ ،م�M�)� <�إن ا���� ا��5ر-� . ,�ر�z وXP<0 ا���

14�زات، إ"<� 78� .د.�+Pل وا�	ا� �ن ��2 /�	دت إ�) ا���2�* C*�:1"Pا C4 ز�4ة �78 C4 �2ش أآ
C4 0 ا�5:1+M�, C4 (�2, �4 ز أو. إ"��ذ�
��ات *$�$ة آ�ن C4 ا� 9�%<K إ��7ر ا�	�Bم /���1دي 
�رز 4

C أن . إدر�W ا��T2ي إ�) ا�	b,	� ا����� و b4 ��I>4,	� ا���ن��$ أآ$ت ,$ا*�ت �'q ا���2	�"

� /� رأ�<� ���
� ا��Eأن إ �	آ ،$�
 J8�1, 0� +5:1ورة ا���) JT" �
9ي �'$ ا���*� �8ا:�/�$ ا�	q15 ا�1

KX�7*أ(��9ران 
�5ارث أ*0M، و �8*$ة ا��7Sع /� ا%1	�*�ت ا^%<Iة ا��`�� ^ه�اء ا�q,�5 ا���م .  
 

	� /� ه9ا ا��Mف ا�'�ج إزاء ا���S ا����2 ا�	'$ق 
	� ,�2) /� ا��5":$را��، و M* ر��إن b�4و�� ا�
K ا�'�ص *() ��T4; ا��	�ل وإ�l Pق )	��2$و أ"<� ا�:��E ا^��ة �S,Pذ ا���ر ا�	�J8 ا��(0 ا�9ي 

� /� ا�	�1X�>" �:T
���� اC�V �4 ا�2�و�8ا` . i>�إن ر���� اP"1<�زي ا/���ط ,1<0 ا�$ �8دة ا�
9ي، وه� 
I)4 +�9م 
��ل ا�'��� ��ل �4 ��Bي /� ك:�ش و ا?�<�م .د.ا�$�	��ا`�، ا���7 
��	q15 ا�1

� ا?"��ذ)	* �/ K�8�4 C4 .ر���1	�ن ^�Iاب ا��9ي :�
��	q15 ا�1 C C4 1( آ	� أن -!-� C4 ا�	�21
��7 هa9 ا^�Iاب 
�%C4 ( K ا��<i ا�$�	��ا`�C4 1 ا���ر ا�1FPاآ� ا�	��$ و 1ا��(�� و �	4 ،

�,R� �		� �2> و// �>1  .b�4و�
 

� دا�� ك�Sد.إن ا���� ا�. �/ $�B1, ،��� آ�4(� /� ا�2�1�'
8�د، و !
4�M	� و �F��" �*$1��ش 
�<� ا�	/ �2���M	1<0، إE$ار "�3ة "��ش دا�(� 	� �T� �4 �/ 0>Xأرا C* ،رات���(�ن، أ/�ادا و,

�ت �274`� 
$ل �� �/ �$ ا�$�	��ا`� ا�$ا�(�B, �2�و ،�
���و��$�4ن /<� ا�18ا��ت ��ل �y "�7ل ا�
�C ا^"M	� ا�$ا�(�I1� !	% �>X��
ه9ا ا����ش ��5ن �4$�4 �1'7� b4,	� درا�� ��5ن 
$ورa إ�<��4 . إ

� �7', �/�7� د', ،W4�Sا� ��ت ا?"Iال ^��� �	b,	� ا��5":$را�)	* C4 �)S��lاض 	��ا`� 
> وا�<�1ف:T1��
 ��، وC4 ا�21$ال ���ت ا�$�	��ا`�
�، و` C4	W ا^�g(� ا�'��S1"وأو�) 4<�م . ا


���2� ا���*$ة ا�)lأ $�R, q�5� �	��وإذ ,2$و . � �<�ا���ر ا�9Bري 
<9ا ا�T$د أن ��1$م 
�%<� "a�M و
��� ا���دات �� CK ا��ا/7)���(�، /rن أ�4م 4g� J8�	ر إ�) ه9ا ا�����Mظ اه1$اء B4	� ه9ا ا�

��
� /��E ا?�<�م /� إ"��ذ �Fف ا���7ل ا��2و��1ري ا�'�I'ا�.  
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                                                 الفصل الرابع                                         الفصل الرابع                                         الفصل الرابع                                         الفصل الرابع
        الفيدرالية الدميقراطية للشغل الفيدرالية الدميقراطية للشغل الفيدرالية الدميقراطية للشغل الفيدرالية الدميقراطية للشغل ة ة ة ة حالحالحالحال
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        مؤمتر الفيدرالية الدميقراطية للشغلمؤمتر الفيدرالية الدميقراطية للشغلمؤمتر الفيدرالية الدميقراطية للشغلمؤمتر الفيدرالية الدميقراطية للشغل
 أي نقابة هي الفيدرالية؟ ما جديد مؤمترها ؟ ما العمل إزاءها؟  أي نقابة هي الفيدرالية؟ ما جديد مؤمترها ؟ ما العمل إزاءها؟  أي نقابة هي الفيدرالية؟ ما جديد مؤمترها ؟ ما العمل إزاءها؟  أي نقابة هي الفيدرالية؟ ما جديد مؤمترها ؟ ما العمل إزاءها؟  

1��2 وM"30	e ا�:$را�� ا�$�	��ا`� �(b4 ��3,	�ه� ا���"� أ��م       F 12 و �

�$ زه�ء 2005 أآ�1 ،
4!ده� C4 JT"و C1�� .� I	1�
� %�اء ���ات C4 و���
1$ه�ر و�� ا�'�آ� ا� �	,b	ق ه9ا ا��


C إ��ا
�ت IB4أة وB,�4(� و,:�و��ت 
�ردة �4 أر
�ب ا��	� وا�'�4�5 7:4� ا�) ا,:��8ت  �4 y2S1ا�
��2ا�� ���	* �l ى��� ����� ا��	�:9، آ� ذ�+ /� �s ا�<, P . 0�Bش ا��	ا"5 �ه9ا ا�1$ه�ر / W5�"وا


���1�F�24 �Bة ا�" ���g:ت ا�'�آ�ت ا��>s �	� /� ا����ع ا���م �� KM3,ص، و�Sع ا������
 �	� ،�

� و,�Sذ�<����ه9ا آ(K و��T, y*$ ا�<�Bم ا��2%�ازي *() �8ت ا��5د�C . ���ء ,$
� ا���دات ا�


��1ون ا���دات ا� �>,���� ��
� ":�<�و�sوف *	(<0 و*() ا�'���ت، و"�Bح ا�'�4�5 /� ,	����.  

 $�2�� ا�:$را�� ا�$�	��ا`� �(��3، و,'$�
C 4<	� ا?��`� C ا��	��)�����7 ه9ا *() آ�ه� ا�	
0>�S$م و�$ة "�7ل ا��	�ل وار,��ء و* 2> �4` �>�4 J8�	ا� .  

����، دون 4�B4(� وP ,'��4، �24ز�C /� ا�2$ء �sوف 4!د ه9ا اP,'�د ا��
�، -a9>� 0 ا����� "��ه0 
�أ�
�
���
� �	��4I)1ت ا���*� 
������ ا��B1�P4$ى ا ��14��و�,b4 C	�a ا���"� C4 زاو.  

 طبيعة الفيدرالية الدميقراطية للشغل
 ............من أداة مناوشة يف إطار سلم اجتماعي من أداة مناوشة يف إطار سلم اجتماعي من أداة مناوشة يف إطار سلم اجتماعي من أداة مناوشة يف إطار سلم اجتماعي : : : : الكونفدرالية الدميقراطية للشغلالكونفدرالية الدميقراطية للشغلالكونفدرالية الدميقراطية للشغلالكونفدرالية الدميقراطية للشغل

�$ ا�9ي$B�8 ا��	ا� �/ ��	14 $�$% ��� أ2E; �!,'�د ا�1FPاآ� �(��ات 
�زت ا�:$را�� /� �sف �
 C4 K���1"أي ا ،��� .إ�) ��4�5 %!�� ا�	(+" ��4ر�� %!�� ا�	(+"ا�2�3� /� ا����� ا��

 �0"�$ ا���21ط ا�	:�ط و " ا"1:���"ور0l آ� �4 8� *C آ�ن s<�ر ا�:$را�*Iا� �
��" " ��	, ،zا�
� أي ,P$2 /� "�ع���$ة ا"���/� �$Bا� �
���
� ا����	<� �4 ا����$ اP,'�د ا�1FPاآ� ان �� ا��!�8 ا�1� 

�  . ا��	��

 ��� ��3)� �، آ�ن ه9ا ا�'Iب 1978/	�9 إ8$ام اP,'�د ا�1FPاآ� *() إ"�3ء ا��5":$را�� ا�$�	��ا`
��و�F ا���Mم و/> 4��Mر ��وم د/� ه9ا ا^�� ا�) ,��زPت `::�، �4 ��ص 	� ����1	� ا���ة ا��	��

�E�Sا� ��$ *() ,:�دي أي ا":!ت �1(+ ا���ة وا��1!�<� و/> �T4 y('1<� ا���2$F . ح���
�B1() ه9ا 
�$ة ا"�(�C4 e ,(��ء ذا,<�، و ا/�1(�ا إ��ا
�ت $* �
<� اP,'�د��ن "P�7ت *	�� O>%أ �ا�1 �:/� ا�5

���
�,<0 ا�	�1�ة �4 ا��Mف ا����� q�� ل�B,ر�

� ا���1ون ��$ %�(�ا . C4 /�ق ��" �C4 ا��5":$را�
 �')T4 �21رات*Pا �، "ا���1ار ا�	��ب"و " ا�T18Pد ا��`��"ا���2� ا�1� ,��وش �5�<� ,�7 /�ق %	

C وا���1ار "�Mم اP��1!ل وا��P<�د�'� ��T4'� أر
�ح ا��أ�	���E ��)
  . أي 

%�
 ��!Eب إI'� ����� ا��	 . �ازي *() C4 0�8 ا����2 ا���4(���$ آ�"e ا��5":$را�� أداة ا�<
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 �28 C4 أدى إ�) ا":!,�ت �	4 ��4� ���S1, �E) �$ود أه$اف ا^�Iاب ا��2%�از�����7ل ا��	�ل د� C5�
 �>:��� 4'(<� و*	(�ا �l �/ ن��� ("P�7ت "��
� ا*�21ه� ا����� ا��2%�از:�� 1986إ��ا
�ت ا�


� �	��*� أ�Iاب ا�	��ر�� ا��2%�از��  ا�9ي ا�94 /�2ا��25 إ��اب 1989و%�ادة �B1�ا �وا�) ...) �
��Mه0 1990 و/�س /� 1981ا"1��:1� ا�2�7ء /� 
 e����2�4"�5�<� ,P�7" " �M د�	��ا`�" ا�1� � "

�� ا���MمI:1� �	�1�, �
 P ،ل�	�)� ����ب اP��1!ل ا��l �s �/ ����� ودون ه$ف ��:* e4�4 دا :
!�1�Pب اI� (1� ��   . 1990ل �Fرك /� ا�$*�ة إ�) ا?��اب ا���م �

C، *	� اP,'�د ���

� ا��	���، ا�	��4I)1 دو�4 ا�1�`� و���2 �����

�T$ �	�ن دوام هa9 ا��!�8 
���5� دا�(<� 
$وس ا
��F yوط ا�$�	��ا`�� ا�1�رات ا��اد-R, �
ا����ة *() أ%<Iة : ا�1FPاآ� �	'�ر

 ��  .ا�2�1� و,�	0 ا�B<� /� ا���*$ة وا��1	�ل اP/�1اء ?�T8ء ا�	��ر�Cا���ار و8	� ��

 y�7� را$T4 K,ذا e8ا�� �آ�ن / $�/ ،���� K)أآ �,b� �
���وان آ�ن ,'05 اP,'�د ا�1FPاآ� /� ا�
�!0X *() ا�$وام ���
�ت ا�'Iب P �8*$ي .  

Pد ا�',Pو�4<� ا ����ت ا��3وط ا���, ،C��1Fاآ�، 4	� �:7� ا�) ��%� ه9ا ا^�� و*() �4 ا��
 �
� ا��	�������
 K18!* � .إ�) ,�

�، إ�) 2� ا��1� K"�2ر آ�	
 ،�:�I	ا� �  أدت *��د C4 *	� اP,'�د ا�1FPاآ� /� b4���ت ا�$�	��ا`
K�:" بI'ا� ��, :�4 ;��T4 e	"ب وI'0 وز"<� دا�� ا�s��,ت و���b	ا� �)���4 C4 �g/ e)53, ��د

��/�C4 �>�8�4 a *!�8ت �4 ر%�ل ا^*	�ل ور%�ل ا��(�� �	
�<q ا�B	�*�ت ا�	'(� و
 . K%وآ�ن ا��
 �4 b`�1ا��
 e%�, �اa9>� ��V ا���ورة 14	�! /� ا��Tg1ل ا�1�ر ا�9Bري دا�� ا�'Iب، وه� *	(

 ���4 �/ W
��	�رآ�� وا�$ا*� إ1983ا���2 �-R1	ب ا�I'ر ا���� C4 �)S1)� ب -�ريI� ء��
 (� . 


�ت اI, �8و��ا (   اe4$�E ا�B1$اءات ا�'Iب �S1"�1ر ا�'05 ا�:�دي وا�$� ���>B4 ت!�$�, ( +�	1

 �>*�T"ت أوه�م ا�S2,�4�5 ا��(��ت و
 �/B1() *�0 ��4) ا�'Iب ا�C4 JX�S ). ��ا/� ا��1ا/>(ا�	(5

�����ح و0s��, �4 �8ة ا�1�رات ا��(:�، ,��ر.أي ,��g2 %	�هBت وا�Pز���$ C4 ا�1I	ا� a�B,ا �ب /I'ا� 
 ��	  .ا�

� - �Iب ��2ا��:  وا�'� أآ�� /Rآ��ته9ا �4 أ*�) ا�'Iب �	�BJ ا?��1ا,ا1%	�*� �'�ول ,5
� .ا�$�	��ا`� �4 اP�21$اد ا�����- ا�1FPاآ

C و�4<�   -0 %�ء ا"<�ر اP,'�د ا���/1� و4�K14�M، وC4 K2��E �4 ا"PIق ا^�Iاب 	ا�1FPاآ� "'� ا�
��ا�$�	��ا`� وا%1<$ت /� - و,�	> "<i ا���1ون ا���2� �$ى ا^�Iاب ا�1FPاآ� . اq)l ا^�Iاب ا����1

 $�
 �)�1�4 �	�
�����0 ا����� *C �34وع , �����ت ا��أ�	�ل *��	�، و,�ا%�e ا���ى ا�1'�ر� <2�,
��	
 ;	�, e"آ� �ا���ى ا�1 C�  .  ,(+ ا^�!م زوال �4از

��، ا"���ف �14ج 
��2ل د��1ر	�K، و
�$a 1996ه9ا ه� ��ق ا"���ف اP,'�د ا�1FPاآ� �
�� C4 ا^��أ 
 $4��خ % C4R1� �>��B" وط�F �/(+ وو	ره� ا��)
�� ا�1� Tا� �وب وه��
'�4�5 ا�1 (	�� �	ا�	�3رآ� /

>)	��2ا�� ا�1� ����$وق ا���$ ا�$و�� دون هIات �K1/!S و�4اE(� ا����� ا�Eو �	ا���� +�� ا�2
�  .ا1%	�*
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  اىل عبء ثقيل على التوافقات ... 
 �)�2، �'�T 22آ�ن اP,'�د ا�1FPاآ� `���, �4�5��
���1	� آ$ش، C4 �!ل %<�زه� اP,'�دي  ��� 

 �
� �74ة 
��T18Pد ا��أ�	��� ا��1l $ود� �ل /�	ت ا���
�� ا�	I*�م T4('� ا�T18Pد ا( إ��ا`�� (

$وس /� ^
�y �24دئ  ���5�� �('$ C4 "	� ا�1�رات ا��اد�آ�
'� أي ,9Bر �(�P�7ت، �4 ��� �
�$ ا�'�%� وآ��*$ة * �*�	1%Pا����� ا +��'1� �
�������1 ا� e8ا�� W:" �/و ،�ا�$�	��ا`� ا�$ا�(

 ()* e��T1)� �>,I>%ل د*�ة أ!� C4 �
�S1"ا "، وا"�Sاط ا^�4ي ":�K ، و
�8� ا^`� " �ا���ى ا�4$�1
 �
�S1"Pب اI'ت ا�!	� �/ �
����Iه� . ا�I�, ��

� /� b4���ت ا���Mم ���W)B4 ( *!وة *() ��ط ا�

��ق 4 eو�� �ا�1 ��� ا�	(5B)وا� �"�����ق ا?"��ن وW)B4 ا�'�ار اP%1	�*� -(� ا���2	�ن -0 ا���/� ا�
 0�2ا�� ا�1) �8ر ا�'Iب ان ��5ن أدا,<� 
$���K �4 ، آ	� ا�1...) ا��1(���9 ا�����ت ا�:��	(<� �	�ا/�� ,


'�4�5 ا�1��وب  �	� ) 0� ا��1("�B4 و��ب �*�	1%Pت ا��:���ق(,��� ا��TE�S و,�(� ا�) ا�	
 �'T4 ) 1999 �4رس �430��م (وا� �
� ,�(C ا��/O آ!4���� آ�"e ا�� z5:� 4$و"� ا���3، ا��1�

a9 ا��4�5 :�, +
4$ا"� RF C4"<� ان ,T$ ا�<�Bم او ,� �g2�, أي C*.  

 P �1ا� ����B ا�'Iب *��� ���7ط ا���*$ة ا��	�� �*�	1%P�1!ل و,$ه�ر ا^و��ع ا�Pة ا$� C5�

� ا�5!4� *() إ%�اءات *$�$ة و4	�ر������� ، و�W ا*�1اض ا�2�و�8ا`� ا��>" P �4 (ا� �	ع ,'1�" 

2� *C4 ا�	��ر�� 
	W)B ا�	��31ر�C وا�$*�ة�, �l �	� ,��1ض �C4 K ���ط  ا�) إ��ا
�ت ��8*
��(<� ا�) ا�'Iب , .  

 �	
8��ع �<�(ن /� %��2 ��4�5 ا�1��وب أو �l �:���$ا ) ا^E; ��4�5 ا��M ا�1� ��e ��4�5 ا�I4
� ا�	��د��� وا��*�	1%Pوا ���� ^و�� ا�B	�ه� ا�2�3� /�ن اP,'�د ا�1FPاآ�، C4 ا?%�اءات ا�T18Pد

 C5	1� ":�C4 K ���ط ا���*$ة ا��	��� /� آ$ش، �)S, (ا� �%�� �/ ، J�I	وب ا���ا��	�د ا�:��ي �(1
��3ء C4 ,'��:�ت �4 أ�Iاب ر%�� و�34رآ�  �4 $��
 K9 �4 أوآ� إ�:�, �/ ��C4 ا��T1ف 
�4�5 ا�'�

��3ء C4 ��4�5ت ا �	/ �� وا,�Sذ ا�	�اJ8 ا�	��
�� �1FPاآ� د�	��ا`/!1X"�  " . �$ا-

 a�B,ا �/ �
���
��'�آ� ا� �>18!* �ا"W:" K %�ه� ا���ورة ا�1� أدت 
I�Rاب ا^4	� ا�1FPاآ� إ�) ,�
� �(	b,	� ا���دس �!,'�د ا�1FPاآ. ا�(�2ا��- ,�	> ,'��<� ا�1FPاآ���� *C و8$ *�2ت ا��-�� ا��

�>���
 +), �M�  : إ*�دة ا�

 "���4� ا�����
� وا�$���
C ا�1'�ك ا� $�
���1ازي ا�$3 ���� �و *(	� �7�� ���$� $Xا��� K%�1آ�ن ا� .
��Iز �4از�C ا���ى *() %2<�ت ا��Tاع  �*�	1%Pا Kل ��4رآ!� C4 �
���وآ�ن 4:<��4 ان ا��	� ا�

���4�<�، ا�) ان و��$ ,:��e ا^�Iاب ا�1FPاآ. ا�� e
�، و���E ا�1� وe)E ا�( �4ا�8 ا��(�� او ا�18

�$ر  �B4� ا��Tاع ا����� و,�ا/��,K ا�	��(� وا?��1ا,�M1"ا ()* !�- �g2* �53� ;2Eه9ا ا��1ازي ا


��1	�ار ��$214 ����8ت ا�T18د� C	� �*�	1%Pوا �
����53 ,25! �	�1(�2ت ا�1'�ك ا�� �4."  

W:" J
� ":�<� : " ا��-��و,7���� ا�1� و%$ت ا�*�	1%Pا q���	وز�0 ا� ���
� ا���B1ت ا��	اآ�,
5�<� ان ,��1`� 
���7ورة /� آ� "��� و/� آ� 	� P �
���
B!ء ان و,�ة ا��	� ا� e'أو� �>
 �8��4

�:W ا��2�� �'�M �4 و,�ة ا��	� ا����� و��9+ /�ن ا�1	�ار ا��1ازي ا�	�3ر ا�W:" ()* K ا��Tرة
 و
 C1B1��bدي ا�) إ�$ى ا� $8 : <�I�4� ا��	� ا����� وآ!ه	� 4���
� او ,25� د���ا�4 /�4(� ا��	� ا�
K��2� �/ ا����ط q�B, C�1� "  
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 <)'1)� (������ أ%�'� ا�'Iب ا�9ي � �E�Eر ��
� اP,'�د����	C5 اذن أن ,�1	� ا�2�و�8ا`� ا� P
 ;��T4 �4$� �/ ا$�
����� إذن ان ,'�/� *() وز"<� /� . ا��2%�از�� ا�	'(� وا��أ�	�ل ا?�24'1��

�aI آ	� �'(0 ا^�4ي I�, C* + . أ%<Iة ا�'Iب "�ه

�92ل أي %<$ ���� �1:�دي ا"�Tاف ا^�4ي و
�و�8ا`� آ$ش ، 14	��5  0� �:��ه9ا �4 �:�� آ�ن ا�
�	,b	ب ا�I� م�8 K�* i1" �5�	, K`�3و
 .  


� ه� ا":�g/ ()* K��1ت ا1%	�*� ��رج آ�ن �����
� *!�8 اP,'�د ا�1FPاآ� �ورة ,��� ��Vا K%ا��
 �C . دا�Xة ا���ات ا�2�3�', ()* �B3� �	
 K
اذ 
$أ ا�'Iب ��B1أ *() ��4ز�� أر
�ب ا��	� و*$ل ���

 0>
  . ا��!�8 

 ���
0M"1997 /� �! /� أ)* e�)* �	ب ا���
�(�  ���ء �4 أر �	
 ���$ة اP,'�د�Bا� K ": ا�(��ء آ��
� وا�'Iب �
C ا�	��و�� ا��` �>���ات %�ه$ا ,�	� �)` O�2ول ا��� �ا ... ا�<�ة ا�1$
اP,'�د �0 �C5 أ

 O�2وج ا���� " .�$ ا����ع ا��Sص ا��`�� آ	� ��و��51�W و,�	> ه9ا ا�K%�1 %�ء /� ا��-�� ا��
�5ن )� :4	b,	� ا���دس � ����� ا�:�5ي وا��)�	, e	5� �1ت ا��	(�	ا� O�
C ا��7وري �4ا%�� 


�آ�اه�ت  ����� �(	1B	� ا�	��
� وه� ,	�� ا-�� 4	�ر�1�� ا���g:وا� �:�ت ا���2�T1)� �%����$�وا^
� /� ا�	�3وع ا�1FPاآ� *���4 $B, �1ا���ى ا� JE �	B,و ���, �ا�$�	��ا`� - *�e)8 إ�54"

'" ��1<� و,�(��,<� �34و*���� C* ��C . ��B ا�2�1� ا^4� ('�وC4 ا�	'�> ان ا��1$م �Eب ه9ا ا�	
� ذات ا��Iوع ا�$�	��ا`� *�	1%Pو,�(��ت آ� ا���ى ا q���4 �>T, ��1'�ل ا�) 
bرة أ��� ��
I�

"(...)  

C4 أي ا�1'�ر ،�
� ا��	�������
 K18!* ���1$*� ��� اP,'�د ا�1FPاآ� ا�) ,� �"0 �54B', ،�>��� 

� دا�� ا�'Iب ":�K، و
�%K ��ص ا�1�ر ا^آ�� إ�y�7� P�T ا���*$ة ا��	��� أي أ"�Tر ���ا�B<�ز ا�


� C4 أ�$ي ه9ا ا�1�ر، 
� /�y إ
��د .ا^�4ي���و�C5, 0 �$ى 8�دة اP,'�د ا�1FPاآ� أي "� /� "Iع ���4$ ا�
�a *() ا�'Iب-R, .دة ا��ن و/> 34K1g /�1آe ,(+ ا�����
 ��0M ا�	b,	� ا��ا
� �(�5":$را��^�4ي 

aازI1*ا �دوا* C4 C4 a�21*�7را ا� �:��  . و
'�7ر ا�

 �1
8�دة اP,'�د ا�1FPاآ� 7:4(�  K)2�, 0� �4 ب ، /9اكI'دا�� ا� ���
� ":W ا����1�ر ا�)� �M��C5 أن 
� *() ا�yS ا�)� K1)8�* C4 ء ا�1'�ر��� �
I� ح��%$�$B� . ا���دس �	,b	ا� ��4ي /Pر ا�/�5ن ا
��د ,

� دا�� ":W ا�'Iب	Bا� ��2�آ�"I')� . eب، -0 ا����1� `(� F<�ر *C *�و�K ا���*� ا�) ا��Bد �� 
 �>
 �	�� *!K18 ا��$�����در ا��5":$را�� و/� ":W ا��e8 أن  Pا ��1اآFPد ا�',Pا �ر/O ان ,�5ن : "

 �
� ا��	�����
+ ��آK1 و���E ا�y�� K ا���*$ة ا��	��� ا�	��1ءة ا���C4 . %�	� 14$ا�! �4 ا�'Iب 
 �
��" C4 �>"�	74 ا"$/�*<� و,'�ل C4 $', �
�����ء �8ة دا�� ا�
ا%� ه9ا ��) اP,'�د ا�1FPاآ� ا�) 


� ا�18Pا��% (100,��ون `�2� �4/�ق 
��y�7 ا�) "��
� ,��ون `�2� ���  ). ا�

 0M" ه95ا �4���� 21 و20�

� 2002 ا���
� أآ$ت *Iم ا�'Iب *() /+ ار,�2ط ا���� "$وة ��ل ا�	���R ا�
 �>�F دون ،K
�(� *C آ$ش($
�$ة $% �
� إ"�3ء "��" �>و"� 
�ن ا��$وة /� ). ":� ا��زl� /� آ(	� ,�%

�*(> ا��5/�"� ا"1	�ء "��
K1��" ). K1 ا^��ة *() و%�ب إ*�دة ,��$ ��8ع ا�:��:�ط /� إ`�ر ا��5":$را�
 ��
� ��ر%<� /� �4رس 5�99$ش /� /�2ا��" W�2000 وا (  
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�$ة اP,'�د ا�1FPاآ� J)4 *$ده� ا^��2*� �% eTT� 28(و ���

� ,'e  ) 2002 ا����(	���R ا�

� ا��م ؟" *��ان ���K "�3 ��4ل E$ر �28 أر
�� ا��م /�" .أي دور �(/ $
�(0 " ا^�$اث ا�	��
�" ا*

�$ة $Bا� �
�����ان -��/1�� ا��
 0Fل ه��	%.  

K
� و*$م :" %�ء /���� ��� ا�		�ر�� ا�E�T� ة ه� ا��1ام$�$Bا� �
���K ا����/� ا�)* I5,�, �4 0اه
 $8 ��

�ت آ	�Bد I')� <�!4ب P �(�� �<� *() �8ارا,<� ، /�ذا آ�"e ا�	��(� ا������ا��4��1 �4 ا�

�� ا	>

� "�Mا ��2�� ا�	��(� و`2�� ا��Tاع ,	Iت ���
� *() ا�I'� ... ���/�ن ,��ر ا^و��ع ا��
� ا�$*�ة ا�) 	Bض *() ا��/ �
���
� ا��B1ر,�2ط" و,�اآ0 ا�P��4 " /+ ا �	�4 �<$� �
���
C ا�'Iب وا� )

 ��!�1�Pا a9ه �
� ا�	�3رآ� /� ا�'�4�5 ,�2ز أه	�B,و " (  

C4 �8ء `�دوا ا^�4ي$Eت أ�>
�$ ان *	(�ا *() *�8(� ��ه� و/> ,�% ،�
��� ا�'Iب /��دهC4 0 ا�
و�0 ). ,'�ل أE$�8ء ا���:� ا�) آ���ي ا?��ا
�ت ا�1� ,$*� ا�<� ا��5":$را�� ا��اب *�م ( ا^�4ي 

�$ إ*$ام ا�$�	��ا`���, ��:

$ C4 ا":�Bر ا��Tاع،  C5� .��
0 وا?B'1ا� qe"�5/ 0 آ� ا���M�د C4 ا�1
 C�C ا�9BرC ا��	��)���
� ا�	��1	(� �$ ا�	���
R�:� و"��
1� ا�2'�رة - ا� 0
� ا��1(��" ��F�" ل��4 

 ��8��� *() ا�����X ا�1� ���1	(<� ا���/�ن اP,'�د��ن �$ - وا���� ا�'�7ي 
�آ�د ���ت أو�� �B4د ,	�
0>7�
 .  

� �2�4ق، ا���د ا�	l J��

�، �	(� إ*!4� ا":�B ا��Tاع ����21دل ، ��ب �!�1!ء *() ��4ات ا�

�P,<��4ت ��ل ا�1!س  <Fد، ,�ا��* �)��Fاء، /7; �214دل ا��ج ا�) ا��	�م �4 آ�ن `� ا�15	�ن `


�ل ()* ��S� P �4اء ا�049 و�F ة، وI>%^ا ��Eو ، �
�����4� ا�. 

�� *C ا�2$
 ��E �l C:��C ا���2> �!,'�د 0� �S��� ا��1ر$ ) ()* a��)` �4 ه� �ه9ا ا���e ا^�
�>��R, �M'� آ$ش( �W ا�:$را�� ا�$�	��ا`�R, C* C)*ت ا����
�ت وا�1�'�"Pا C4 ورة�� $�
، و

 ���

K �2003(��3 /� اI'� �
����� ا�B)ع ا��	ا%1 �/ a�B,Pا �
�$ أن آ�ن ا���:� 8$ أ*�) ا�Fرة ,� ،
!X�8 : 

"��1��2 �227� ان ��5ن ,�ر�z آ	� F 2002ا��ى �

� "'� ��4ر��� "  "��� ,'�ل ا�	��ة ا�

�/�� !�" ���
��0 اP,'�د ا�1FPاآ� اذ "�� رؤ�K1 �(��� ا�� ��`�" W�R1ن ا��
���B ا�	b,	� : " %�ء 
� اP ا*�	1%Pوا ��� وا�T18Pد�����21 ا��1ا%��ت أه	� أوراش ا?E!ح ا�	:���1 /� ا�	P�Bت ا�� K"


�ت �S1"ا $�
 e�8و ��2 27ا�1�1F 2002ح!E?0 و��4ر اB��, P  . د�	ورة ا*1�� �	,b	ى ا���و

!د"� �$ آ� ا�	����Iت وا?���ر CT'1� �� ا�$�	��ا`B>�  ".ا�	


� C4 آ�"<� أداة د/�ع ا��	�ل *C أ/�F �7وط �2� �8ة *	(<0 ا�) �$���ُ ,'�ف ا� �'��4 *() ه9ا ا�
�2ا�� *() ا��	�ل�����> ا�<�Bم ا�, �� د�	��ا`l �4�5'
  .�34وع �Iب 
�%�ازي 

  أين كان الراديكاليون؟ 
 ��3)� �C، وا^ز�4 ا�	�2,�1 *�K /� ا��5":$را�� ا�$�	��ا`����� اP,'�د% C
آ�ن "�3ب ا��Tاع 


� ��ل أ��2ب ا^ز�4���
� ا��	��� ا���21ط �E�/ :4 ?`!ق "��ش /� �8*$ة ا����C %<� وأ���ر ,�2� ا�
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�
W�k ا�$�	��ا`� دا�� ا�	�M	�ت ا�2�3 J���1)� �E�/ و ، �"�- �>% C4 ��2ا�
$ل ه9ا آ(I'� . Kب �
 �� وا�	'(��T8 C* Cر ��� اذ ,<�/e *() ا�	��*$ 
�^%<Iة ا��`��5�ا
�ن ا���0 ا^آC4 �2 ا��اد

�X$24 أي ا*�21ر �'�I4 .+ا*�) ذ�qE����1$ ��ى �'�C4 �>"�4 ا�	, P �*�	% رة�E C��5�.  *C ا��اد
C /1; ا����ش، C4 �!ل �24درة �C ا���ر
� ا�$�	��ا`�"ه9ا �4 %�� 4'�و�� ا�	�رآ����، "ا�	(�1) ا�

��� آ�ا�� ا�<�gت ا���دl K	>� $��'� /� E'�اء �8*$ة 34	Igة و"�/�ة C4 ,��,� �8د,<� و���ر �0 E .  

� إ�$ى �0l ،��3)� �
���5":$را�� ا�$�	��ا` e:T* �1ة ا�I>ن ا��
2� ا���ر ا�9Bري إ��l J8�4 C5� 
 C4 ،���	ا�5:�ح ا�� �X��4 ت *() أ4<�ت�
��$م إ%� y� ،ت�
����ت ا/��1رa ا�) �y "�7ل دا�� ا�)B,

1; `��> ار,��ء و*�:� ��!E?رات ا����رع 
K ا�1 y� ،�5ل "�7لFوإ q���4 aل ا�) �1�4ا�	ا�� 
 .ا�1FPاآ� ا���ري
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نقابة مسايرة اهلجوم الليربايل على العمال وعموم نقابة مسايرة اهلجوم الليربايل على العمال وعموم نقابة مسايرة اهلجوم الليربايل على العمال وعموم نقابة مسايرة اهلجوم الليربايل على العمال وعموم 
@الكادحني، ودميقراطية يف حدود التباري على املقاعدالكادحني، ودميقراطية يف حدود التباري على املقاعدالكادحني، ودميقراطية يف حدود التباري على املقاعدالكادحني، ودميقراطية يف حدود التباري على املقاعد @@ @@ @@ @

        ومواجهة العوملة،نعم ، ولكن مع من ؟ ومواجهة العوملة،نعم ، ولكن مع من ؟ ومواجهة العوملة،نعم ، ولكن مع من ؟ ومواجهة العوملة،نعم ، ولكن مع من ؟ . . . . تأمني احلقوق االجتماعية، نعمتأمني احلقوق االجتماعية، نعمتأمني احلقوق االجتماعية، نعمتأمني احلقوق االجتماعية، نعم
Pو ،�	,b	و�� *() ا���	ا� <X�-0 ,��1ق ا��� �

� ا�	�����
�"K ا�4�1S�، إ�) 
�8� �54"�ت ا�'�آ� ا� 


�%K ا1F$اد ا�'�ب ا������ ا�1� ,��1ض �<�  �>�* (�l P �1ا� ���7�ا�	1��-�ة أF!ؤه�، وP إ�) ا���$ة ا�
�4 C4 ،�
�ت ا��	�����)� �:
�8� ا�'�آ�ت ا�2�3� ا�'( eو���, P2<�ت آ�/�، وBا����2 ا���4(� *() ا� C)�

� و4�M	�ت ا���7ل C4 ا%� ا�'��ق ا?"��"�، "�ه+ *C اP"$/�ع ا����7� ا�9ي أ
$اa آ�د�� X��" و��آ�
x	>	ر- `�`�( ا����0 ا���وي ا�I1���،-  ا:�4C ...) .  اR, ه$ف <�'1� ��� ,�ى ��1	� ا�:$را� C4 �	/

� و�4ا%<� ا����	�؟*�	1%Pا�'��ق ا  

 �� ا�'(J ا���$ ا�9ي ,3�إ�<� أد
�ت ا�	b,	� �4ارا و,�5ارا ه� �4 ,�	K ا���ى ا��`
�� /� ا1XP!ف .ا�$�	��ا`��� �`�S�و,$ل ���8ت ا�5!م ان ا�	��Tد ه� ا���ى ا�	��ر�� ��
��، ا�	

 9�4 0Xا��� �1998ا�'4�5��1اآFPد ا�',Pر%� ا^و�) ا$��
  .  أي 

:�هa9 ا���ى 
��9ات ه� ا�1� ,�$2 `��> ا��:` �. ���ت ا�(�2ا�� ا������ �	� ,q��54 C4 (�2 ا1%	�*
 �����24Pت ا���� 9:�5+ (هa9 ا���ى ,�3رك /� ,:, ،�TSTSن،ا��21دل ا�'�،ا���� ا�$�k
 q>�ا�

zو"�،ا��	ا� ،�*�	1%P�4ت ا$Sا� ( �	��* �%ا C4 �)���ا�1) ا"e2T1 �$ه� /� ر
�ع ا����0 ا�'�آ� ا�	
 �)�$

��`� آ!�4 %$���9ا .  �5
 W� �  ./�ن ��Fر b4,	� ا�:$را�

  على أي أساس سياسي يقوم خط املؤمتر الثاين للفيدرالية ؟
 ��
� �4 �14(�2ت د��ل ا�	��ر�� ا��2%�از���� ��� إ�) X!4	� ا�'�آ� ا�l �4!د ا�:$را� C5� 0�

 ��

��15(� ا�$�	��ا`�( ا��� �
���ت ا�2�+ إ�) ��4�5 ا) �4 ��	) آ9� �)Eا%<�، أي �14(�2ت �4ا��
 z�	وا�':�ظ *() ا� ،�>% C4 �ا�$و� $���$وق ا�Eو �	"ا���� �ا`��	��0 ا�$��15,�ر�� ا���X	� " ا�$)�ا�9ي 

�"$)2
 .  

�>���
 � : ه9ا �T, �4ح 
K ا�:$را�

 "�

!د"� /��e ا�'�%� ا�	���*� إ�) إ`�ر "�� �>3� ا�1� ,��� د�	��ا`� ��4ه0 /� ا�	��(� ا��
� ودا*0 �!"��1ل ا�$�	��ا`�	��ق 4!ده�"ا�1� �'��4 ،: 

��ت ���1ف "
$ا�� ا���1 �/ ��
$ا�� �4(�� ا��1ا/> 
C ا�	b��� ا�	(5� وأ�Iاب ا�'�آ� ا��` $�*
4 ���
$ا�� ا�1'�ل "'� اP���1اء *() ا�� ��3)� �
� ا��5":$را�� ا�$�	��ا`����� ا�Iآ�	ا� �>	� /�ض *(

� ا�1� �C ,�5ن إC4 P �(> أذ"�ب ا��(�� وا�	ISن :Sا�1'��:�ت ا� C* �'2ا�· K/ e)ا�9ي د� e8ا�� �و/
 ��
� ا�1��وب ا��1ا/�� ��B, 1998ا�2!د �/ +531)� �
� ��Fر ا��2�3�� وا��4$��� ��1/� ا�I*��4 ا�


C ا�� q�Tا� x�
� وا�1	�ار�1<� 4	� %�� ا���1�B1ا� �
��T إ�) �y ا�!*�دة /� ر �
������ وا�
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2001)."�
���� �(�	� ا�)2�1�4 ��  ) 2ص -  ا�	b,	� ا���"� - C4 ا%� رؤ


���3وط ا�1�  �
W ا�	��Tد 
�P���1اء ا����� ��ى ا��1دد ا�9ي أ
$اa ا^�4ي /� �28ل �4 �	� ,��و�
  . د�� 
<� ا���:� ا��زارة ا^و�) أي 
! �Fوط

� و�$ت)	* �4 �، و�R1, 0%� ا����� �4 ا��5":$را�� ��ى 
�0B� q2 أوه�م ا^�4ي "ا�1��وب" ا�:$را�

ـ �	� �	/ �
���� ا�S�1
 (1� �
R3ن ��4�5 ا���:� ا�1� د*	�ه� *	( KX�8$Eا^وراش "وأ

�  ". ا��5":$را�

 ). �bول إزاء ا��2%�از��4" (ا�	�bول"أ�4 ا��2�3�� />1	� K%�, إ�) ا^�4ي آ(	� ,�S) �$ود ا���7ل 

��ف *2$ ا���	�نF ل���: 

 "�Pن KM�!" �4 ه� ا"K ,�� . و�) زC4 ا��2�3�� و�qB اVن ,�
� ا����2 ا���4(� *() ا��ا�8� وا�	�bو�
 �B1�� b�4و�� ، و,�5ن ا�l �"��ة و,01 د/�<� /� "P�7ت ,�5ن أ��,��g2 ا����2 ا���4(� /� 4'��ت آ

ور
	� و*� ا�	�bو��ن ���� *() ان ه9ا ..  C4 ا��	�ل وا���4!ت وإ/!س ا��3آ�ت و ه� `�د اPVف
0>� ا�	�<�د /l ()* �*���	
�ء F^4(�ا �4 ا��, �	
�$ة ." [ا���Sب �0 ��$ ��E'� ، و
����1� ر�%

��م *$د P6 ص 24ا .[ 


� 0X�8 *() ا���1ون ا���2��" yS
 �)، أي 4$ ا�$ ا�) ار
�ب ا��	� و�14�5<0 *() ه9ا ا��'� ,�1$م ا�:$را�
�7	C ا���1ار "�Mم اP��1!ل �	
�1!�� *C ا�$و�� P :"و�34رآ1<0 /� ,$
� ا��1!ل �8ة ا��	� �Pا

4��> ا��3آ�ء �($/� 
��	(J اP%1	�*� إ�)  C4 �4��1 �4 ا�$و�� ��وري��/ ،�/���� ا�	��داة أو ا�1�,
  "·ا^�4م

�bآ$ ا"�Sاط ا�:$را�� ا�$�	��ا`� �(��3 /� �4(�� اP"��1ل :" ���"� ذ�+ 
���Kوأآ$ 
�ن ا�	b,	� ا
 ���"� و,��E �%أ C4 �`ا��	�ا�$�	��ا`� و"��7<� ا�	�1	� إ�) %�"q آ� �8ى ا�JT ا��`�� وا�$

K,�  ·"و,

  ما منظور الفيدرالية للنضال النقايب يف الظرف الراهن ؟
���ا�E أر
�ب ا��	� و�14�5<0 ا� �)� q��54 C4 ا��3 :  

J ا�	���، Tه� ا�$>F �1%� ا��	ر، آ������� J8�1� P �/ا^%�ر، ور $	B1
 �X�7ب ا��$رة ا��3ا
  
��$وق د*0 ا�	�اد ا^���T� �)5ا�) ا?���ء ا� �  . وا��

�$وق ا�7E K
 ����3(� ا����ع ا��Sص 
���53 ا�9ي � �*�	1%Pا ��	�ن   
	�اE(� ا�T1lب ا�'	�
اP%1	�*�، واP��1$اد �K,�'T4 �TSTS، و
�?%<�ز *() q��54 أ"M	� ا���1*$، 
�/� "��2 ا��18Pع 

�$وق ا�	��
� �(��1*$و اد��ل ا���	(�T��
 ...  


	�و"� 4:�`� �)1<3x و�� ا��3
  . 
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 �T:��
 CBد وا������
 ،�
�����X� واCF  288 ��ب ا��Tg1ل *() ا��	� ا�Bا���"�ن ا� C4  �1$اد�P
 . ��Pاج �8"�ن ا��Pاب 


$اء r
 �"��
� "" ا��(>"ازاء ه9ا آ(K اآ1:) 
�ن ا�	b,	� ا������ت ا��'��
 W	ه� ا��M4 ار�	إزاء ا�1
  ". وار,:�ع و,�ة ا���1�; ا���1:� �(�	�ل وإl!ق ا�	b���ت ا?"%�1� دون ��4غ ا�T18دي و�8"�"�

 �T:ء ا�����
��X�، وP ا�:C4  �T ا����2���4 !/288 B5"�ن ا� �� ا�	�"� ?��اب C4 1958 �4��م /�2ا

K *() �!ح ا��	�ل I>B1� a9'3, ا�$و�� e�34وع �8"�ن ا?��اب ا�9ي �4 زا� q'�
 Pو ،C:s�	ا� .  


�ن ا�	b,	� د*	K �ـ C)*أ ،�gF J)5� P �	Bا� C�آ� "P�7ت ا��3(� ا�	��
� /� J)1S4 "و^ن ,�5
�B<�ت /� �4ا%<� ا��Sو�8ت وا��B1وزات ���E /� ا����ع ا��Sص، ا�9ي ���1ض /K ا����*�ت وا

 ".ا��	�ل و ا���4!ت �(��د وا���1�; وا��31�$ وJ)1S4 أ"�اع وا���1:�ت

 �3�
 ��	�4��%0 ا �)���4 ()* 05� �	� ��د*0 *() ا��رق �W إP ، �4 داe4 ا�:$را�� �0 ,'�ك ��آ
C4 ر�>F $�
 ��B� ات��  . �E�'4ة ��4آ0>1�

�4 ه� ا���Sات ا��	(� ا�1� ,��م 
<� ا�:$را�� �$ ه�Bم ا��TSTS ا�9ي ���ل �1) �$�4ت ا�2($��ت، 
�2) 4�<0؟ , C4 q��54 ()* اI>B4ل و�	�34دا ا��  

:� ا��	�4� ا�	�	) sا�� +5:, C4 ���ل C4 ا�S$�4ت "��4درة `�*�"J8�4 �4 ا�:$را�، وا�9ي �
5�C؟" ���در" �J ا��1!ل C4 �0 ا����4 و:s�	ا� C4  


��	�و"� ا�	:�`� و��ب ا���1ار ا��	� و,�<� ( ا�4 4$و"� ا���3 ا�1� ��	e ا��$�$ q��54 C4 ا��	�ل 
z1'�ك ��%�ر وا^���ر،ا�	وا���ء ا��(0 ا� ،;�
	� ه� إ�$ى )ا���1 �>)�:1
 q���, �، /�ن ا�:$را�

" �
  ".ا�	�ا`�� �Fوط "�Bح ا�	��و�� ا�	��

 +��$وق ا���$ ا�$و�� وا�2E K)	�آ	� �$*� ا�	b,	� ا�) �4اE(� ا?E!��ت ا�T18Pد�� ا��Bر��، أي �4 

�4Iم ا^�4 ا�T18Pدي 
��	��ب Cا�I1اK4 "و�4 ذ�+ �bآ$ ا�	b,	� . ا����	� واP,'�د ا^ور
� ا�	��5

$1��ت 
	�اE(� ا���7ل إ�) %�"q آ� �8ى ا�C4�71 وا�B1�Pج �$ ا�����	� ا�	/ �3��1� J)1S4 ا�	
��ق 
�ر`� أ��5ي4 �4 <�� وا�$و�� /� ار,�2ط و-�>Bوا� ��� ا��`*�	1%Pى " . ا�, �� C		/

���Sون؟  

 اين الدميقراطية اليت تدعي الفيدرالية االنفراد ا ؟
8 �B�� 0� �(� زه�ء ر
� �8ن، �` KX�8$Eم �4 ا^�4ي وأ�Xو �ا /�F�* ان $�
�م أي ��4ر�� ���دة 

� ا,'�د��،*��� �(�	W وا��	�، و�1) ا^�Eات ا�	<�د"� l �وه ،��$���	� ا^�Eات ا�
ا^�4ي، 
 �/ �
���x، ��ج b4��� ا�:$را�� ا�) ا��أي ا���م ا�	>1)� e���, ،�	ا�� �	M�4 ��4 ،�2�و�8ا`)�

�  . ��2س ا�	��,(C4 C أ%� ا�$�	��ا`

���ل ا�:$را��ن: 
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" ���
� P"1:��� ا��$�$ C42003 C4 ا�	'�> أن 4!د ا�:$را�� ا�$�	��ا`� �(��3 /� أ	M�, �B� %�ء ,�1
�ت ا��	� �� ��
�7ورة ,'$ �
� واP,'�دات ا�	'(�، آ2�1� إرادي ����*� �134آ� %	�*���ا����*�ت ا�

 a,<$د �ة ا�1$�$Bا� �
� وإ"��ذ�S4 C4 a`� ا�2�و�8ا`���� ا�S�
���B'1 وا���Tر *C أداء K4�>4 ا��1ر
  ". ا�	1	�(� /� �4ا%<� ا"��5��ت ا����	�

 �2)l^�

� و��Tد�8ن ���� ا�آ�ن أ
��ل ا�$�	��ا`� هPbء �34رآC /� دو�<�، وآ�"�ا ��2رآ�ن ,�
 .ا�	�(�� /� ا�	b,	�ات

� �����$ة ا�		$B�5"� ا�	)� O/ام �4 ا^�4ي ا��ا$T�4 و�8 ا�$�

� /� *<$و���، راح أ
��ل "ا�1��وب" (
 ������ن /� ا�	b,	� ا���� �و,��`�ت ). �42001رس (وا�	b,	� ا��ا
�) �41997رس (ا�$�	��ا`

e	Tا� C4 د��* $�
آ(<� C4 �:�1�4 ( ا�05 "	�ذج 4	� ��%<K ا�:$را��ن ا�) إ��,<0 
�^W4. اP,<��4ت 
�'�ت �8د,<��T,و � ): ادب ا�:$را�

• �T1ا�2!دا� a9ه �/ �*�	% WXف ا/�$ ر�T1� " ف /� أ�4ال ا�	�M	� آ	� 
•  9�4 �>�* ���$ ا�'$�� P �1ا���داء ا� ���� " 1997ا�	��� ه� ا�
• 0*I)� ص�Sل ا��B	ا� C	� ��$, <
� آ�"e /� ا���)�
� /� ا�	b���ت ا�1	��� " ا�	�3رآ� ا�
• I>%ء أ��2� �4�*Iا� $
 ��� e"ت آ��'F�1ا� ��B� �� " .ة �Eر
14�زات وا��:���ت •Pل ا!� C4 C�$��� دا�Xة ا�	���, �/ ���E 01ف ا�	$ا� ."  

� ,��د ا�) ا�2$ا��ت  • ،�28� ا"��3ق ا�:$را� �
'> ا�$�	��ا` 0Xا�Bا� a92$ . و�0 ,��1ف ه* q�'/

 ]2002- 7- 19ا?�$اث ا�	��
� [ ا��!م ��ات 
71�8�م آ$ش 
$أ  C4 �))8 �>Fأ $�
� �$ى ا�4Pي ". ; ا���
� ا�:�دي /� ا�$1
� وا��1

9 4�JT1 "و/� �54ن ��� ���21 ا�:$را��ن أن �
�ادر و�Fb4ات اP"'�اف ا�1� 
$أت ,(�ح 4
��ت"�	� ". ا�


�رآ�ا `(� *��د �
 P ،e	T�4ا ا�I� Cg`�1ا	ا� C5� . د�',Pة ا$��% K,�3" �4 (د ا���" �و�(91آ
 : *C د�	��ا`� ا�	b,	� ا�����) 1997س  �4ر18(ا�1FPاآ�

W وا^�	�ء أ�4م أ"�Mر  •�; *() ا�B(�� ا����4 ا?��Fل وا�	��F�1ل ا��	��4رة أ* e��*
C/�'Tا� . 

2� و •)l^�
 �	M��e *() ا���1�� ا�1�T16 �$ و9%�ى ا� C4 ��1	4 1521�	,b4 . ��و*() ا���1
2� و��4ر�� )l^�
� ا�	��رات و. 82 وا14��ع 9ا�	��� 	% ()* q���:W ا�
 

•  ���د�> ز%�%E �/ 0, �18اع ا���ي ا�9يP�
 ا"�S1ب ا�q,�5 ا���م 
�ت ا��1FPل •�� ��$'1
 �	M��ر ا�	S� �
�B1�Pآ$ اb� ���� ا?دارB)ا� $�$B, . 

�ن ا�9ي ا���
 �
�$ة اP,'�د ا�1FPاآ� �(	b,	� ا��ا�% �
�$ أن ���د إ�) ,�� Ig	3� 0� C	و� �'
94 �21*
 ��	��ا`$)� .  

 ماذا حدث باملؤمتر الثاين؟ 
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 دميقراطية التسابق على املناصبدميقراطية التسابق على املناصبدميقراطية التسابق على املناصبدميقراطية التسابق على املناصب
" �	B
� F	J)1S4 e) ا�:�وع وا�B<�ت و	M�و*(	�� C4 �4آI ا�:$را�� أن ا��	(�ت ا��2�1�� وا�1


� ا�1� أو C4 �!ل إ%�اء ا��	(�ت... ا����*�ت ��اء C4 �!ل 4���38 �34ر�� ا�	��رات ا��!ث �S1"Pا 
 ���I ا�$2I�,و ����1� ��ت ا�$�	��ا`�ª� �)	ا�� J��T1ا� ()* �*�	Bوا�'�ص ا� �`1�2<� ا�3:�/


� ا�$�	��ا`� ا�'$ا-����  ·ا�

0 أو ا��!�8ت ا��Sر%� أو ا?*!م أو ا�	��� أن M�� ��اء C4 �!ل �2�F ا�1	M�و*(	�� C4 ا�q�3 ا�1
,b	)� �X�>�
��	�� ا�	�آIي �(:$را��ا�(�اX; ا� y27, C��	"  

�$ة اP,'�د ا�1FPاآ� د�	��ا`� ا?*$اد �(	,b	�C5� ، ��*�ن �4 ,��5ت �% JT, �'�*() ه9ا ا�

$ء ا�	b,	� أن -	�  $�* �>s �	� رة�Tا�'��2ن200ا� ��5"�ا /�C4 أ�C ��%�ا �� ,�ى .  b4,	�ا ��� �0 

���ل ان ا�1 $3���ء *() ر0l أن ا�q,�5 ا���م 4
�� آ�ن Iآ�	ا� K1ا�9ي و�� C��	,b	ا^و�) ��$د ا� ��$�
��4�ت د8��؟ 

آ	� F<$ ا�	,b	� I,ا�	� ��4� ا��`C4 W ا%� ا���7�� /� اI>%Pة، 
(� اPوج /� ��8ع ا��1(0 ا�9ي 
C��	,b	ا� JT" �5 زه�ءF )460 C4 1000 .(  

1"P9آ� ��ى ��4`� ا� P ��$ آ� �$�� *C ا�$�	��ا`* �/ ��(� ا�:$را�	4 C�Sب ا�) ا�	��qE، و,�
C* C /�ص اPر,��ء . ا�	b���ت�C ا���2*�:1"Pا C4 ة�� "��2 آ2� �
�����W5 ه9ا `2�� هa9 ا�
�TS3ر��، . ا���	ت ا���� *C �> ا�2�1� *C راي J��S4، وC* P ا?�54"�ت ا�	8�� ���1($� P

 �/�'Tا� �ت او /�g� ا��5ا��). ان و%$ت( ��اء /� ا�<l ء�F P.  

�	,b	ا� <X�-و �1) /� K
0 . ه9ا ا�e/�>1 �1�4ف M��� ا���ا"C وا�1B� J)4 �/ ر ]:" 6ص [%�ء��5F ا�1
4����2 �(��8ف *()  ���� وا��`�>Bت ا����b	ا�) ا� �� ... F�4'� ا�:$را���ب ��4l ... C4 $',

3� ا�K ا�:$را�� �B8ي .. " ا�8 وا�	�اآI ا"�31ر أ�4اض ا�e/�>1 وا���1
> *() ا�	�� �4 W:" وه�
�$ة اP,'�د ا�!�1Fاآ� �B
 �	F�>] 30/09/2005[ ا� ��2ا�، �24زا ا��31اء ا�	�ض /� ا�0�B ا�(

K14�

�ت و%	��ت : "��" C4 �"$	ا� �	1B	ت ا����b4 ة *�/1<� آ�$��s xه�ة %$��ان ا�	��ب 
ان هa9 ا��Mه�ة ,<$د /���� آ� هa9 · �2 ا��	�ح ا�) ,'	� ا�	�bو��وأ�Iاب، ا"<� �sه�ة ار,:�ع "�
�  ".·ا�	b���ت و,��1 ا��	(� ا��1اآ	

�)��C5 *() أي ا��س . ان `�
�e أ�8ال ا�:$را�� أ/���<� /�1'�> د�	��ا`� ا�1��/W *() ا�	��*$ وا�1	
7, �
���� *() آ�ه(<� 4<	� ��4��ة ا�����ت ���م ا��21ري و�W -	� ا�1!ف /� ا��ؤى �4 داe4 ا�

 ا��2ا�� ؟

 خالصة 
 �

�%K ��ص E'�/� اP,'�د ا�1FPاآ�، �$�1��E 0رة "�� K
 e4�8 ،�4!*إ $>B
 �	,b	ت إ��`� ا��%

�>���1Fا �:�<�ض 
	<	�ت ��4و�4 ,�$��ت . B4$دة /� 74	�ن *	(<� وآ��
�4�س 4$ى ا?�<�م  C5�
2���4��ة ,(+ ا�$�1��ت، و,�و�i 4:<�م أر
�ب ا��	� ودو�0>1،  ،�
��" ��� J)� ،(��1, �	M��ز ان هa9 ا�	
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� ا��	��� *() `�ف "���T4 C4 O; ا^%�اء���)� .  

 (��1��4 �! ,53� ا^%<Iة، وه� إ%�اء  K�
�� ()* ���8 $�
Rي %$ �$را�:)� �"���Rت ا�	b,	� ا� 0�
 �ا�1� آ�"e �24را ) �ا"C ا�	�M	� و
�%K ��ص دور�� ا%1	�ع ا�<�gتا��1ام 8( إ-�2ت ا�	Iا*0 ا�$�	��ا`

�  .?"�3ء ا�:$را�

 0>/ 05'

� ذا,<�، و�1) ���
'05 ا��2�� اPو�� �(	���q ا� ،�C4 0�8 �M ا��3(� B14<� ا�) ا�:$را��
��ب /� �� ا�	�3آ�� ��
� أK*�F اP,'�د��ن، 14	�� /� ا*�21ره� و�����$ "�ع ه9ا . �($', �*$1�� �4

�)� �4 �/ �S)1� ���
�أ K"، ا���	�7ل ا���
� ا�	��
> �	T('� ا���� : ا��4��1 �4 هa9 ا�

·* C

� ا�1� ,:�$ و*� ا��	�ل 
Rوه�م ا�	T('� ا�	�13آ� �����ب P ه�ادة /<� *() أ/�5ر هa9 ا�
� ا���7ل، وl �2 أ��ى�
$هJ)� 0 أ�Iاب ا��أ�	�ل وا��	�، و
�Sا/� ,'�C ا^و��ع �B, (ا� (��,

��
�%�از . 

*�
���(� �s 0>�7, $8وف �4 دا�� هa9 ا��F �>��S��P�7ت ا�1� )� �X���5 ا��
 . ��4"$ة 

 *�
���� : ا���7ل C4 ا%� ا���$ة ا�)	* �T

�، وا��1$م ���
�از أ��ار اP"���م ا�? �E�/ ل آ��	ا��1

�ت���> ا�5:���ت 
J)1S4 C ا���1� . 

 * ،��
�ت ا��	��� *C ا�$و�� و*C ا^�Iاب، أ�� آ�"e، و*C ا�$�	��ا`� ا�'����ا�$/�ع *C ا��1!ل ا�

$/�ع آ� *��T, C* �4رات ا�'Iب ا�9ي  ،�
���� دا�� ا���د�	��ا`� ,�/� �Fوط ,:�*� ا�1�رات ا��

�1	� إ�K ، وذ�+ *() �8*$ة ���� ا�2�1� ��5/� و%<�ت ا���M و�> ,5� �
�C ا�1�رات وا��1ام ا����
�
��� .ا�:$را�� �(	�M	� ا�
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        الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس
        الفئوية يف نضاالت التعليمالفئوية يف نضاالت التعليمالفئوية يف نضاالت التعليمالفئوية يف نضاالت التعليم

        
 



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

186 

 ) ) ) ) كدشكدشكدشكدش((((املؤمتر الوطين السابع للنقابة الوطنية للتعليم املؤمتر الوطين السابع للنقابة الوطنية للتعليم املؤمتر الوطين السابع للنقابة الوطنية للتعليم املؤمتر الوطين السابع للنقابة الوطنية للتعليم 
 ومهام املناضلني اليسارينيومهام املناضلني اليسارينيومهام املناضلني اليسارينيومهام املناضلني اليساريني

 �
���)� �
�7�� ,'e ��اء ا��5":$را�� ا�$�	��ا`� �(��3، ا"��$ ا�	b,	� ا��`�� ا����0، ا�	)�1)� ��ا��`
�� أ��م $	'	��
�ز 5 و 4و3و 2���-!-�ن ��� C4 ا���7ل ا�	�1اC4 �E ا%� ا"��د " ,'��F eر 1995 

 �)�3)� �*�	1%Pوا ��ا�	$ر�� ا��	�4� و,'$�� ا��1(0 �	�ا%<� ا�1'$��ت و,'�C ا^و��ع ا�	�د
�K8 ا���م". 	�ا��1(� $�* J8�1م ا�I)� K���Fوأ �	,b	ا� ���ت ,'7�B4 ول�� .و�28 ,

 1995----1989 السياق العام للمؤمتر
  على املستوى العاملي واجلهويعلى املستوى العاملي واجلهويعلى املستوى العاملي واجلهويعلى املستوى العاملي واجلهوي

 0)�1)� ��
� ا��`���1989(4�$ ا�	b,	� ا���دس �( ( ،�زاد ا�1!ل �4از�C ا���ى ���T; ا��أ�	��� ا����	

5:1+ اP,'�د ا���/1� وإ*�دة ,��$ أ�	�"�، ا�z إ�) ,�T*$ ه�Bم /�$ أدى ا"<�ر ا���1 �>�
� و,�ا��

��4 �	>� <2��و/� ه9ا ا?`�ر . ا��2%�از�� ا����	� وF<$ت ��آ�ت ا�1'�ر ا��`�� ا"�IاP و,�ا%�� �0 
�� ا��Tاع ا��2�>�
 �
��0 ا��ا�8� وا�321 J�� وا��1و�i ار,:�e د*�ات ا��/�ق 
C ا����2ت وا�51

�>� .^`�و��ت ا��Tاع ا�'�7ري ا�1	�
 

�ورة �� ��i ا�	�ة وا�51	�ل 8�دة 4�M	� ا�1'��� ا�:(��)Sب ا��� iX�1" �
و�	e /� ا�	���� ا���
C��Fا,:�ق وا �>�8�1
�� ا^$4 �` ��� ) .1993- 09- 17(ا��1!4<� ا��

 
�$ة$% �)��4 �XاIB��
 C4 ,�$م ه9ا ا�1�ر /� *	�م ا�	���� ا���
� أ�4م و�5F ا���Tد ا��(:� ا��%�� 

 e�51"وا �*�	1%Pأو��*<� ا e	8�:, �1ا� ��دة ا�B	�ه� ا�2�3�
�T8ر �8ى ا���ر *C ا��P!ع 
 .4��4'<� ا���4� C4 %�اء /�B, �3رب ا�1'�ر ا�T18Pدي

 

  على املستوى احملليعلى املستوى احملليعلى املستوى احملليعلى املستوى احمللي

��	��ب /Iا*� C4 أ%� ا*�21 ا���Tد ا��(:� ا��%�� 
��IBاC4 �X `�ف  �:�I	ا� �ا^�Iاب ا�$�	��ا`

� ا��2%�از�� C4 أ%� ا�51	�ل ,'�> روح �
C ا�	ISن وا�'�آ� ا��` �S��2�� ا���1دة ا�8��1$ ا��1ر,
 �7��*11 ����� .ا�$�	��ا`� ودو�� ا�	b���ت آ	� �I*	�ن : 1944 

 
�:� ��ل إI	ا� �E!ح ��� ا�$�	��ا`� ا��Sد*� *() �8*$ة و*�د و8$ ا"�(�e أوه�م ا�	��ر�� ا�$�	��ا`

 ���$ *	� ا���2	�ن �$	, q)` ء��W ا�$و�� أ-X1989ر +� ، و8$ ��و�e ا���1اض 8$را,<� *() ,'�
و"9آ� ان ه9ا ا?��اب،ا�9ي أ
�ن *C دور . 1990 د��	�14�2!ل إ��اب ) آ$ش، ا ع ش م (ا��3رع 


� /� P�7" �Fت ا^���4���(� ا�2�و�8ا`� ا� O�
 a�21*، ا�أي 4'�1ى آ:�� C4 �>lاء و إ/�ا�%
�
����$ B1)� �4$�4$ر ا�$Bر ا���    .و8$ ا,7; أن ذ�+ ا�$�1�� وه0 �W إP. ا�

 

�$ ا��	� ا�$�4ي ��R1":�ا ر/� %	(� ا�1	���ت /� 94آ�ة �134آ�  0>
�:�ن إ�) �EاI	ن ا��*�د ا�$�	��ا`
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) �
ISن أن ��(0 أC4 a�/�s �!ل إE!��ت د��1ر��، آ	� ا�1	��ا %	(� ��%�ن /<� ا�	) 1991أآ�1

�ت�S1"Pل ا�� q���4 . ا�$��1ري و iB7ن و8$ ا"1<) ا�V1'���8ت"وا�P" ا �1��� �
�S1"P93 و 92ا 

 Kه�	, �
 �"IS	21$اد ا��P�4(�� %�ه� ا W	, P ت��!Eاث إ$�r
. ,�1	� W:" ا^وه�م وا��1�!ت 
� ا�1� �4ازاة �<9"IS	ة ا�I>%^ا �	% �/ �
����:� و ا�	�M	�ت ا�I	ا� �ا ا"eB4$ ا�	��ر�� ا�$�	��ا`

ا�	W)B اP��31ري �'��ق ا?"��ن، : ا"C4 eg3 أ%� ا�1	��K و ا�	��ورة و,�9�� 4	�ر�� ا���1ون ا���2� 
�*�	1%Pار ا�')� �� .وا�	W)B ا��`�� �(�23ب وا�	��2�1، -0 ا�	W)B ا��`

 
� �/ C� ,�ا�E ا�<�Bم ا��2%�ازي *() ا���ت ا��4� �)	R%�ر�C وا��5د����ق هa9 ا���1رات ا��

 ��� ا�	�F�2ة، و��J ا�'	�l qXار -�� ا��7ا�	ا^%�ر، ور/� ا^���ر، وا�1 $	B1
 �4�	*
K�4 C��، و,0S7 أ*$اد ا���`(C* C ا��	� و ا�	��ود*�	1%P�4ت ا$Sو,�(� ا� ،�*�	1%Pوه. ا K)9ا آ

�:)S1	ا� �� أز�4 ا��أ�	���, �2�4 C0 . /� إ`�ر ,'	� ا��5د�M�وه� �4 �0 �Rت ��ى 
�7ب ���� ا�1
 �/�'Tا� ()* ��0 ا?��اب، و/�ض ر�8
� ذا,�B,1<0، و	و4'�آ C)���	)� �B>�
����د ا�	 �
���ا�

� ا. ا�	<�د"� ":�<�>1
	� ����اب و�34وع وا?*$اد �	$ ا�<�Bم إ�) ا�	��1ى ا���"�"� M����"�ن ا�1
  .4$و"� ا���3

  أوضاع التعليم  

 $>�� ��� اP��1	�ر	(� ا����� ا��1(T� ى�� �	W ا���Mم ا��1(�"���	'�" ��(K2F �>1 اP��1	�ر�و4

�$ " اP��1!ل"�!ل /�1ة  �E��1964. 

 

��	��ب *() أ��س "�ع C4 ا �	��1<� ا��1(� ��"�/ e4�8أ"�اع /�$ أ eg3"، �<9ا أ�وا���2 �:Xا��� I	1�

K/2(�غ أه$ا� i4$ارس وا��2ا	ا� C4 .��� اP��1	�ر	���ل ه�ردي أ�$ 4��Mي ا����� ا��1( ": C'�ه95ا /
 �� و,�(0 ��	�م ا�q�3، ا^ول �:1; /� و%K ار���1ا`*�	1%P�2 اS���
0 ��ص )�, C
 �T:��
�4I)4ن 

4��:� /� ا�B	(� 14'�7ة�
4�د�C ا?دارة وا��B1رة ... و9>4 �/ �>���<$ف إ�) ,�5 ... �>/ �"��أ�4 ا���ع ا�
�� ".ا��1(0 ا�2�3� ا��Sص 
B	�ه� ا���5ن ا�:��ة ��%K "'� ا�	<C ا�$و

 
� ا��2%�از�� �!ل ا����ات ا^و�) ��1� F�ء �!ل /�1ة اP��1!ل، /�2$ 4'�و�� أ`� ا�'�آ� ا��`� 0�

)�, W�0 �(> أ"��ا���1$ وا���1�q (، وا�1� e)B, أ���� /� ا�	�2دئ ا^ر
�� �	�3و*<� ا��1(	� "و`
�
ا�9ي �W ��ى 4'�و�� ) 1964- 1960(، و 
�$ ذ�+ /� ا�	y�S ا�S	��� ا^ول )وا��1	0 وا�	��

���2�� ���� أ�W ا�T18د و`�F .. C�و�$ /�5ن C4 ا�!زم إ*$اد �8ة *	� ذات آ:�ءة *() �1�4ى ا��51
�
 .أد") C4 ا���اءة وا��15

 
�
Rه$ا/<� ا���2 �	�$ إ�) ���� ا�'	��� ا��1($% C4 نIS	ذ�+. *�د ا� C�� ا�'��� ,2	��ء . و�Eرة ,�(
R/

 ����ءه� /� 4$ارس و-�"���ت ا��2
ا����2ت ا�	��رة وا�	1'5	� /� ���4$ ا�T18Pد وأ%<Iة ا�$و�� ,�5ن أ
� ا�:�"�� وا�	$ا/���0 ا�)�1��
 �1S, q�3�4 ا��* �	�
5� و4$ارس ا��1(0 ا��B1ري ا��Sص، �رس ا^�4

C* C ا�$را�� �����'�ن . ا��	�4� 
�?��/� إ�) ا��51�C ا�	<�� P����1ب ا�	��ود�C وا�		�ه95ا 
 qو 4$ارس ا�� C�أ":�<0 ,�(0 ا��2��ت وا��1(0 ا��B1ري ا�9ي ���ده0 إ�) ا��Sرج و%���4 ا^��

�$��وا>� .. ����
�� ا��1(0 ا��	�4� ا�9ي ���د"� إ�) ا��51�C ا�	<�� و� C'"وا��زارات و �وا��JX�s ا���4
CB��Sا�. 

 



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

188 

 �
���)� �

�در ا�'05 
�$ ا"1<�ء ا�	b,	� ا��`�� ا��� ،0و���� �$ �(�B7 ا��Bر�� ��ل إE!ح ا��1(
0، دون ,�دد)�1)� ��/ 0� �lر,K *() ا��1(0 وا�51	�ل �(��ت إ�) اP"��1ل إ�) �1�4ى ���.ا��`

K1TE�� :�4�	0 ا��� ا��1("�B4 إ"<�ء.  

   أوضاع أجراء التعليم 

s�4 K3:� ا��1(�E�� ،0 ا��!�0 ا�$"� ا
1$اء C4 ا��(0 ا��1�� �� ;2Eري ا�9ي أI	ا���� ا� �/�� $�� 0� .
�> أ":�س ا�S, �*�	1%Pط ا��'"Pدي وا�T18Pه�/'��� ا��<� ا�M	ا� C4 �*�	B4 �� . 	$رس و"���1ض ه

 
$ه� �	B,ا�� ا^%�ر وIه : J�� �T4ر�I2� J ا�	$ر�C وأ��ه0 أم �T4ر��, q,ا��ا C	7� �>/

 �/���I، أم �T4ر�J ا�2�1q؟ أ�4 ا��1/K وا^�:�ر و71�4�ت ا��51�C ا��1
�ي وا�>B1وا� W2)	ا��5اء وا�
� ا��Sص 
���(0 ا�	1'�ك . �'�ة �W اP إ"K وه0 ا��x وا. /C4 e,�2 ا�	�1'!ت>Mا� $	B, C* !7/و

 ;T����M إ�) ,���� ا��زراء ا�S	W ا�9ي ��
 $	B1ا� C4 $�I4 (إ� �'F�4 ن ا^%�رr/ ،ن و^%�ر�	-��
� آ1(� ا^%�ر)�, �>��$ة و�Eر4 �4$% �
�?دارة وا����ع ا���م *�2 . 4'�51ي ا���ار 
�C إ%�اءات ,�3:

 $	B,CO أ*$اد ا���4(:S,,�2ت و�	ا�. 
 

O ��*�ت ا��	� ��1	� إ-��ل آ�ه� : `�ل ��*�ت ا��	� �:S, �'" 0ا���� K/ KB1�/� ا��e8 ا�9ي 
 9�4 �"�B4 �
��	��ب 
��*�ت إ��/ C، ه9ا دون ا*�21ر ���*�ت ا��	� ��رج b4���ت 1985ا�	$ر�

���(Iم C4 و���X ا��1(0 ?*$اد ا�9Bاذات وا�	9آ�ات وا��1از�� ا�� �4 C* !7/ ،�4��� وا�3<��� وا�
�إن ه95ا و��� ,��B ا�	$رس ���ق /� KX��F ا��4� . و��4رف ,5(J إ�) %�"q ا���T4 e8ر�J إ��/

K1TSF ���'
�K)�� C* �2 ا��1
�ي /�8$ا ^ي إ���س �l ��� (إ� P�'14. 
 

� ��� ا�: �Fوط ا��	� ا�	Iر���7ف إ�) �4 �2> ,$ه�ر ا�2� ()* �M/ �53
 �	1'1� �(	b���ت ا��1(
� وه� ���� ,S(> اFP	Igاز و,<$د )2Bا� <`��
����ى وا�	 �E�� ،اتI>B1ت أو ا������1�4ى ا�2

��� ا�	<'Tر ا����^�
. 
 

� ���ب ,'���ت I�4زة 
���Tءات /�ن ا�	bآ$ أن B4	�ع ا��3وط ا�	9آ�رة : ا^�4اض ا�	<l 0lر
x>" (إ� �7:, a!*أ J"^ة وا�B� E'� ا�	$رس ��اء 
�F�24 �53 و���� آ�4Rاض ا�1�:W و ا�'

 �2Tوا�� ��:�� �F�24 *() ا�	$ى ا�	y��1 وا��2$ آ�^�4اض ا�l �53
�� أو $)Bا� �وا^د"C وا�'���
zا� ،�4I,�4م ا��وPVت ا�$�4غ وا�
�Eوأ�4اض ا?ره�ق وا^رق وإ � و"�Mا ���ب. وأ�4اض ا�	�� ا��(

 C� د�	��ا`� �	b���ت ا�4�1�31�� ا�	$ر��، و�4 ا"�$ام ,���
 (	�� �4 C	� ��3ا� q�� أي ا*�21ر
 �BB� +ث ذ�$'�
�ت /�ادى دون أن �E?ا?�4اض وا a9ه ��9ه�2ن �' 0/�ن ا��$�$ C4 أ%�اء ا��1(

 �
�����/ W5� q���4 ,�1(� إ�) 94آ�ات ا�2�و�8ا`� ا�� .أو 
 

� aة ا?آ�اI>%أy27وا�  : �TS3ا� C4 (�2, �4 0>1)� ��0S71 �(+ أ%<Iة ا�	�ا�28 ا�2�و�8ا` �
��	��

�� �(	$رس����/<0 وا�	$راء، ا�z: ا�	�ER
�ت و"�اب وزارة ا��1
� وا�	:�31ن 	�ه95ا ,�<�ل .4$راء ا^آ�د

	
 ����ع ا��1(	�ت و �1		<� ا�W�B1 واP���1اء ا�	"IS� ���B1 ا�'��ق ا?دار�� رهSى ا���*� وا�$ :
z��1ل، ا�"Pوا � .ا����� ا?دار�� و"��� ا�1:1x وا��1�0 وا�8�1

 النضاالت والبناء النقايب     



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

189 

  النضاالت النضاالت النضاالت النضاالت  
5��/� /� ا?��اب ا���م ��م 
.  أ4! /� /�ض 2���4<0 آ8�2� ا^%�اء1990 د%��F14 �2رك ا�	$ر��ن 

:1
� أن إ��4ك 8�د,� آ$ش واP,'�د ا���م l $8 0>,�
 �/ C�(K ود*�ة ا�	R%�ر�C إ�) ا���2ء 94ررE�
�7
�E�/ C آ�q ��2ة وإ*��ء ا?��اب 74	�K" ا���2� /� و%K ا��2,�و"� و%<�ز ا�$و�� 	)� ��

�"IS	ن. ا��2ر%�ازي ا�IS	ت ا��F�F4$ن *$ة أ�4م 4$ر*�ت ور �ة /� .و
�� �2Fب ا^��ء ا�:�
 

1
���1<� *2�� ��4رك "��7� ) ت.ح.ج/ت.و.ن(�ن 
�$ ذ�+ e�14 ا���د,�ن ا�	� ��* �)�)�
 Cا�	$ر�
�� ��25ل 94آ�ة q���4 ر/�1<� إ�) ا�'�4�5 /� �

�أي ا���د,C /� 1991 ا e� هa9 ا�	9آ�ة ا�1� 7,	

q���	ا� C4 ("ا�'$ ا^د �:'E وة$": 
 

 . 1991 د%��2 10ا��اب ��م  •
 . 1992 /�2ا��25ا��اب  •
•  �4�� .�21993ا��  /17 و16ا��ب 
  

�1'�> اي C4 q)�4 ا�	9آ�ة 0�  . �Xا$B1�Pا i>�و*�ض ا�S1!ص ا�$روس ا��7ور�� و�4ا%�� ا�

�1ن ا��1ا%� ���,C إ�) ا��راء ���و�3$ ه	0 ا�	$ر�C و��ض ��4رك ��ز�4، ار,Rت ا���د,�ن ا�

�� �26(�l�1 ���ات إ�) ا��راء /�/�e 94آ�ة %$�$ة إ�) ا��زارة ��م ��� 1995 C4 ("ا أد$� e�	7, 
��م  �>	�و
�$ %	(� ,��!ت �(�زارة ] ا�'$ ا^د") �('$ ا^د") [1991 اآ�1
� 25ا�	���q ا�1� �2> ,�$

�� 13إ�) ا��زارة وا�'�4�5 أ*(�e إ��اب �
 .1995 أ
 

و
	�Iل *C هa9 ا�8�1:�ت، ا�	�27`� 
$�8 /� . ه95ا `��E e:'� ا��P�7ت ا�1� أ*�e2 ا�	b,	� ا���دس
e)�% ،9 ا���دة C4 ا���� إ�) ا�'�ار :�4'�ر *	(<�، وذ�+ *�2 " ا��Bد وا�	�bول"ا��4Iن و/� أ�5Fل ا�1

 �28 �� C4 أي 74	�ن `�2� *	��� B1�,$ي /<� ا�'�4�5 �8�1� ا������� �ر���X و"$اءات ا����1/
� ا�1. /�ات ا^وان�� %Iء C4 و18<0 و*3� آ� إ��اب، أو آ(	� أ
$ى وزراء ا��1
� ا��`TS, 0اده$�

�01 ا?*!ن *P�% C4 ���% Cت ا�'�ار  ،C��(<� و���X إ*!م " آR�(�ب ��7ري"�(1<05 *() ا�	$ر�,
 C* �>/ Cت ,�2ه�l!

�1ن ���1<�"ا�$و�� و��4
(<� ,T$ر ا���د,�ن ا��ورزا"1<� و�1) "�ا��ه� و,R�:<� " و`

�ب ا���Mة ��"��$Bوا� ��
��2رات �54ورة ��ل ا��1$اده� ��Sض �$ى ا" ا��` �>	1S,زارة وا�'�4�5 و��
�دة�)� ����، ا�1� ,�ا/> `��2 ا��2�� ا��Tا� �	B
�$ة $% ��وآ!ء ��2ا��ن ��/�7ن : ��4رك *2

  .ا�'�آ� e', C4 و��آ�7ن "'� ا���1ون ا���2� C4 /�ق
 

 البناء النقايبالبناء النقايبالبناء النقايبالبناء النقايب
W وا���1ر�R1ت ا��0 وا?*!م وا��51�C وا�'�آ� دون ا?�lاق /� �(:M�، ,J)1S4 �>M أو%K ا�1

0)�1)� ��
� ا��`���وه� �4 �'�ل دون ,'�ل . ا��Pا
� إ�) أي 4$ى ,�	> اP"'��ط ا�2��8ا`� �(

� د�	��ا`� آ:�����" y� (إ� <��$CF /�! ا��� �*�" �
��ء "��
 .ا��1�� ا�5	� �):�وع إ�( 

 
0)�1)� ��
� ا��`���
� ه�م �4(�ب./����	
 �	M�� ا�1���0 :  ه� C4 ا�M�,0S7 ا^%<Iة ا�:�8� و��J ا�1

�ه�-R,و �
���� وا,�Sذ ا���ار /����دة آ� F�ء وا���*$ة F P�ء. ا���*$ي ر0l إ��Fع ا�. أC4 �4 %<� ا��1
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:, ��
13) ا�	�2رات، وا%1	�*�ت ا�	W��B ا��` �>��� 01� �� ا�	�2درات ا�1'1	B/ ن�	آ� 74 C4 غ�

�، *!وة *() : "��
� د�	��ا`����0 ا�	��رك و `�ق ا���دة ا��, qر�8
� *() ا����ش وا�	����1ت، و,�

�'�ل دون ا�S1!ص ا�$روس /� و18<� K)وه9ا آ zع، ا��	1%Pا $و�W ا,��ع . ا?�!ل 
�"�M1م �4ا*
()* �4!* �l ��ت �(��دة ا��(�!Tا� O� ا�1'�5م اP":�اد ا�2�و�8ا`� و,�q دور �sه�ة ,:�

C وا^%<Iة )��� .�<0" ا�		�(�"ا�	
 

� �'Iب اP,'�د ا�1FPاآ� و��دة /�5 ���� ا��	
�و�8ا`� ا���دة ا�	�1�$ة إ�) �	�ن ا�< q"�% (إ�
0، و*�2ه� إ�) ���X ��8*�ت آ$ش، أدت)�1)� ��
� ا��`��� ��ورة ا��/�ق وا���1ون ا���2� دا�� ا�

� إ�) ,��� ا�B<�ز ا�2�و�8ا`�)�; إ�) b4���ت ا�$و�� ا�1	F�1وا� �وl$ت ���T4 K; . ا��1
وا14�زات ,��ي "K1*I ا�	'�/�M و,<�
C4 K ا���7ل ا�:�(� و4(K إ�) ا�'(�ل 4'� ا���*$ة /� آ� F�ء 

�q ا�$�	��ا`� و�(+ ا�	1�:: و,�X���C وأ*�7ء ا�(�Bن ا�l�:1	ا� +)� ���>Bا� q,�5	�1�4ى ا� ()* C�9
��	��ا`$��
 �>� �8!* P ق��
�T(�ن  C��ب اي . وا�:�وع وا�9l �/ q��S1دون دور ا�b�ان هPbء 

��	��ا`� ا�$ا�($)� ��4�� �	M�, C�ب �8ا"lر�4 و�E �
��" �
$ �8*$ة C4 ا^,�2ع . ر�8�B, 01�و
Cره ���� وو`�>% C��Eوا�� C*�:1"Pورةا���> وا�	S�5ل ا�Fأ � . ا?�Fرة /� %	

 
� وا����ش ���1$ د�	��ا`� /� ا��1� ���b	�2درات ا�	ا� �1�ل %	lأ%� ا C4�1�4ى ���، و ()*
0، و�4<� )�1)� ��
� ا��`���� �!,'�د ا�1FPاآ� دا�� ا����� ا���Eا�� $
R, �%أ C4رك، و��	و��ض ا�

01� ،K1B
� ا�	���1 
13) أ"�اع ا�	�2رات ا��اه�، آ����ز ,15K,�5 وإ��1ا,���q دور ا?*!م ا��, 
� أ��"� أ��ى/�'Tوا"�$ام ا^`� ا� ،�"�و8$ آe:3 �24درات *$�$ة ز�J ا�	�2ر ا���"� و%�ء . ا�	�دي أ�

�$ ا�	�2ر ا^ول:� �	,b	0(ا�1��ن �)4 C�:�ق �X�4 و�	� OX�/.( 
 

�3�ت ا�	1�:9ة 4	C �2> ذآ�ه� ه9ا إ�) %�"q 8	� ا�2�1)
��	IS"� وا�	 K� ا�23 ا�'� *�2 ��4`� ا��1
�	,b	و4'�� ا� ��
� ���E ا�	W��B ا��`��� .أ,��ء اP%1	�*�ت ا�

 املؤمتر الوطين السابع وحمنة الدميقراطية
�
���� �4از�C ا���ى ���T; ا�	�5"�ت ا��1
�C5 ه��ك أي وه0  0� . -$��� ا�����، و
�^��ى ,�53 ا��

�	,b	ا� �/ K��" ض�:� �������ر "��
� د�	��ا`� 4 . ��وذ�+ "�Mا P/��1د ا�B�"Pم ا��7وري وا��ؤ
 ��� و*	(� �8درا *() ا�T1$ي �(2�و�8ا`�M" !�$

� أي /� ا��Bه� ���� ا��ا�'� �(�	� ا�B4�"�2ا�

� و
(�رة ا�2$ا�X ا���
� وأ��E<� ا�	�د�� وا������ ا�	�"�� �(��21ط- �	(�ا�B4�"�2ا� . 

 التحضري للمؤمترالتحضري للمؤمترالتحضري للمؤمترالتحضري للمؤمتر
(�، ا
1$اء C4 ا�1'7� ا^د
� �	�3ر�� ا�	��رات، T'ل وا���F^ا ��� ��
� ا�	�$�4ت ��4	% e"آ�

 ��e أ`�و��ت 4��Mي ا�(�2ا�	� ه�)�:�I	ا� �� ) ا�$�	��ا`	ورؤ�1<0 *() �1�4ى ا����� ا��1(
> ه�x4 ا�$7, �*I"و ��1�4ى ا���"�ن ا�$ا�( ()* ��	��ا`]�	M�� دام ��� "e�I ]. ا�1>, $�
و

 ��B)أن ,��د إ�) ا� qB��34ر�� C4 y�/ �>F �28 �4*$ ا�	b,	�، �4 ا��(0 أن ا�	!��Mت وا�$�1�!ت 
C اP*�21ر�
�(Iم. ا?دار�� /� �%� ���4ل ^�9ه�  �	
 �� C4 ه95ا �0 �1	C5 ا�	��S`�ن C4 �8اءة ا�	�3ر

�>138��4 ���1��
/� ه9ا ا���ق ,0 اP"��1ل إ�) ا"�S1ب 4�$و
C إ�) ا�	b,	�، وه� *	(� �1$�� . اه1	�م و

�ت �S1"ا q"�% (إ� z�� و1992ا��1ر*�	B1993ا����1	$ه� ا�	ISن .  ا���2	�" �1��
 �>2F ��� اذ أن

Pورات وا��	��
 C
53(� ا�	�$و, ��T� ة$�$* <`��4 �/ e)�1F�8ا*$ ا y�
"IاPت وا�	�5 وذ
; أ
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�
�O . ا�$�	��ا` q��B, (رة إ��F?ر ا$B,و"C�� %($,<0 /� " ا��/�ق ا�$�	��ا`
 $� �X��ا�� a9>�
 �	% q*�T4 q2� ا�9ي �X�>ا� C��	,b	و*$د ا� e
�O ا�:�وع، -0 ��7ف إ�) ه9ا آ(K ��ء ا�1�ر ا�8�1

 ��XP �4�8وط إ�F �0 و,�آI ا����ش) ا�	2e وا^آ�(��1/M�/<� أر�$ �(	b,	� أن ��5ن �B4د . و*��8 ,
�� �4 ,�3ء ؟�	1� �2�و�8ا`� ���14 آ�/)� �/�� �	4 ���$ر *() ا�'�آ� ا�9ا, P ��- �Xآ0 ه� 

 
 �g
� وا*b4 K,�21,	�ا ���1رض �4 أ
��F yوط b4,	� ه���8�دة ا� K1	M" ا�9ي ���1ا��P<�%�ن ا	ان ا�

$%0�� ,'�1م ">/<� /� ,(+ ا��3وط �	C5 . :�<�، "�ه+ *C ز*	<� ,��$ ا^%�اء �(��7ل �$ �1�4(
��,<� ا��	!�8؟$'1
y �(	��(� ا�	�2(� �S1وا� �
�B10 ا��, 

 
� ا��1,�2ت 	% �
�$ ان و��e ا�2�و�8ا` ،��$	'	��
 �

<a9 ا�	�$�4ت ا"�(> ا�	b,	� ا��`�� ا���

��)�4 ��	�ا�5:(� �7	�ن هE�:1دق ا�R
� .  و�/�$ ��7 اP/�11ح ا�q,�5 ا���م ��زارة ا��1
� ا��`
�; إ�) در%� �Tدة وإ*!ن ا"���1<� ا���4� ا�B(�� . C4 اP"'��ط" أر8)"آ��
�ن *() ,��� ا�� e:�و�0 

 a9>
 a����(<�Bم 
�$ه� ا���1 ا��2�Sء ا�:��E . وا�1:��� 
��'�7ر ا�		�ن �(q,�5 ا���م" ا�	�2درة"أن 
 W/���$ " اP,'�د ا�	��
� �(��3"*() ا�$آ�ن ا�2�و�8ا`� ا�	$Bإ�) ا�$آ�ن ا� ;	)1��
دون إ�Fرة و�� 

�/�$ ر�0 ا�yS ا����� �(	b,	� *�2 ا�1'�7ر ) ا^�4ي(أ�4 آ2� ا��2�Sء . �'Iب ا��1$م وا�1FPاآ
$a ا���:� وا��T2ي 
�?��/� إ�) ��4" آ�ا�4ت و4!�0 و
��Pت"� �ز�� ز*0 أ��� ا�B	�*�ت ا��(:

C���KS *2$ ا��!م F �� . ا��%�)5F أن ,�5ن �>� $�
<9ا اP/�11ح �� ا�9آ� ا"�(�e ا^��Fل ا�1� أر
Pإ Wأداة �S(> اPر,�2ك ��اء أ-��ء )  b4,	� 900(/�$ آ�ن ا�05 ا�<��X . وP ��,�4�1<!ك ا�5!م �
�$ ا��7ورةا�B(��ت ا�:�*� أو ا����4، إ�) %* 0�� 4<�م ا�	��ورة وا���1>�, q"� . 0, �)2)2ا� C4 �% �/و

�	� آ�ن ��/! 
 ���Xوا�� C���ت وا��� �(	��!E وا�9ي أ*�) ،�	,b	(� �م ا�$ا�(�M��0 ا�$�,

� أو ا���دة�B1ص ا��TS
هa9 ا^��ة ا�1� أ��`<� . 
�?%�اءات ا�1� ,	�� ا�2�1� ا�'� *C اVراء ��اء 

�2 . ���Mم 
<��� C4 ا��$ا��ا���	0 �(>��C *() ا�1!ف ,!وC ا�$�	��ا`)���'�ت أ8(� C4 ا�	E 0lور
�C، /�$ /�ض /��� C4 `�ف أ"�Tر ا���دة �	,b	د�8 ا��T4 ()* K��* �28 ش���
�7�rع ذ�+ ا���Mم �(

a9ن ��2�1 هIS	ن ا��	��
 �2)lRآ �'��4 ��2� *$د)lا ^":�<0 أ��	� C� ا^%�اء B4	�ع ا^��Fل ا�9
��Vع �(�أي ا�	1�Pو�1) ا �
 P �`ا��	�/�$ آ�ن C4 ا�	:�وض، أن . ا�!���، دون أد") �Fوط "��ش د

 ،�
���(� ا��P�7ت و ا�	�اJ8 ا�Tو� C��	,b	ا� C
	� �4آIا 4$��8 ��	� ا���دة �, �
��$م ا���1�� ا^د
0 وا?*!م وM�� و%<���/J)1S4 C* !7 %�ا"q ا�1�. ا��51�C، وا���8ف *�$ ا����ات و"��ط ا�J�7 و`

 �'
 �/ C��	,b	اق ا��lإ �/ �
���0 و " ,�ر�W5*"z ذ�+ ا��1�� ا�q,�5 ا���م �()�1)� ��
� ا��`���ا�
 ySا*<� �$ ا��E"ي�Eوزات ا�:�وع وا?*!ن "ا��2ر�B,دة أ���ء و�، وا"��1 إ�) ,��ول a�21�, �4 ا��


� ا���د�4 ا�	�C* <2 ا��B1ا� �ا^�4ر / ;'T, ()* مI�)�
� )أي 
�$ ا�	b,	� ا�����, C4 $�I	أي ا� ،

�3ط *$م ا�	W- أ�4 ا����ش. �(��ت ا���دة و,�(� دور ا���*$ة  $8 $�/ ��I>	" " ا� ��	و� C)���	��


�
����24رات �	�� آ� C4 ا����7� وإ��Bد - ، وا����� ه� ,���0 ا����ش وإ/�اC4 Kl 4'�1اa ا���1�	�"ا�
��، وذ�+ �4 ,0 /�!�'
 K�
� C4 ا�2�1� *C رأ�B1و"�$ ا� �)', K�:" K� e��� ل��F^ا ��
 - e�'1�ان ا 

�	M��� ا�	��ر ا�1B� ل��Fأ �E�� ��5
 yأ� e"0، آ��P0 : ه9ا ا	Eو ،qا�05 ا��32ي ا�<��X، وا��1
zا� ،���Xا. ا���:E �)T'ا� e"ه: وآ��B��
:�ا�1:�ظ :` �)5F ت!�*(	� أن ا�	�Tد�8 *() . � و,�$

�>���Fأ K�, 0� 0M��� ا�1B� eزا�P C� �/ 01� ."iX�1 ا�(C4 CB `�ف ا�	b,	� آ�ن 
 

"9آ� ا"K �28 هa9 ا�	��(� C4 ا�	b,	� �8م ا�	���(�ن ا�$�	��ا`�ن 
�"�'�ب رI4ي ا�%�B1� C4 �8*�ت 

�3'�ت ا (	��Cا�B(��ت ا����4 ردا *() �4 وJ8�, $8 ا�	b,	� �	$ة . ���X�� وا�I:1ازه� �($�	��ا`
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�ة �28 *�د,<0 إ�) ا���*� 
�$ ,(�� و*$ اP*91ار C4 `�ف *2$ ا�<�دي ��اتT8 . �	,b	ا� J8�, $8و
C و*��I� C4 �Eب ا��(�� و
�C4 O ,0 "�1<0 ب B4"C$دا ,'y�� e ا��B1ج ا�$�	��ا`�" ا^�4

4�M	� ا��	�،  �E��* O�
� ا^��Fل، أي *() و%K و�
و12���4<0 
'�7ر ا^�4ي ���Fاف *() 
�$ة$Bدة ا��C �4 . ا�1'$�$ /�ز ا����5��ت ��ب اP,'�د'
 �g)4 P��4 �
��� �B,�و/�! %�ء ا^�4ي �

��3)� �
� �!,'�د ا�	��S��� و���را، وا�<�Bم . ا���دة ا��1ر	�ووزع /� %Iء 4�<� ا��X�T; وا�1'9��ات 
 a�2�, q�� �
���4�M	� ا��	� ا�$�	��ا`� ا�2�3� ا�9ي ��وK4 أ�$ �8د,<� *() 8�دة ا� ()* �F�2	ا� .


�ن  a!,و �
����� ا�	b,	� آJ أ*(I% Cء b4 C4,	�ي ا�	�M	� اP"�'�ب C4 أ%<Iة ا��>" �/ ���و/�! رأ
�2 ا�	�M	� �	C أ*�7ء ا�	q15 /� أ"�ال ��ل ":W ا���ار *(	� أ"K �'$ اVن Pزال ا�q,�5 ا���م �23

0)�1)� ��
� ا��`���)� ���F Cرك /� -!ث . ا��`C ا�$�	��ا`)����� C	C ا�	I4�7 أن ر�"9آ� أ
0)�1)� ��
� ا��`��� .4'��ت /� ,	��� اP��1!م �	�اJ8 و4��ورات وآ!ء اP,'�د ا�1FPاآ� /� ا�

 

�Sوج أ�$ه0 *:  ا^و�) • ���Xا�� C> ا�	�5"� *3� أ-��ء ,����� ا�1B� K,�8ا�9ي أ x>ع ا��	ا?% C

 CC ا�$�	��ا`)���2�7ء، وا�1� F	J)1S4 e) ,!و�C ا�	��
 �	,b	ا"�!ق ا�. 
• �"���� /�ز ا���7�� : ا�B� �5ت أ�$ه0 *() �8ار�–�>
�Iع ,b4 �:E	� C* -  وه� *�7 
ا����� 



'�B ,��و"K �4 اP,'�د ا�	�� �52��� C4 وب$�إ"K أT8) أ�5Fل ا���/ C� �y ا���$ة ! � �(4 ��3
�; ا���2رة *() أن C4 رآ�IXه� �T
�� �5$ش ا�9ي "� �R1ا� �	,b	ن ا��
 Kا��	��� ا�9ي "� *(

 .ا^���� إ*�دة ا���$ة �(���2 ا���4(�
 

�ي و
C ا^4(
�و�8ا`� آ$ش �<0 ا�'> /� ���ء 
�و�8ا`� إ م ش، و/� ا���5ت *	� دار /� ا�(��ء 
<�$Tدون) ا�������ن �!":�1ح *() إ��ا"<0 /� ا�	��"�ة وا�5:�ح / C� !أ�4 4���(� ا���*$ة ا�9

 

�?%	�ع *() ا�2�ن ا���م e��T1إ�) ا� ،C<0 ر/�K8 ا�$�	��ا`/ �	
 ،C��	,b	ا^ول ا� ��P .   د*�ة ا�	�

��4
�� �(yS "$ري أه� ا�J�I1 أم إ*!ن اP"��1ل إ�) JE ا��آ!ء ا�$�	��ا �)T'؟ %�ءت ا�C:�I	ا� C`
�	,b	ا� K�� إدار�� : ا���م ا�9ي ��ر /Bو� ،�> ا�$�	��ا`	� /� �$�4 ا���دة و أ"�Tر ,7M��8"�ن ,

 �
����:� دا�� ا�I	ا� ��� اP,'�د ا�1FPاآ� و4:�ه	K ا�$�	��ا`	>� ��و/> أه�اء 
�و�8ا`� آ$ش و��4
0)�1)� ��'�ت، /�$. ا��`F�1ا� ��B� e)53, "ةI>%^ا z2` ��B�" �
�و�8ا` C	� �5�، C4 ا���4ز ا�	'

���E ا�1�رات ا^��ى * O�
 �>4Iان ا���ى ,'e إ�Fاف ] ا���ر��[ا���دة وأ�J إ� ��� P �	

9ي:��� *() إر��ء أ"�Tر ا���دة /� J)1S4 ا�B<�ت C4 أ%� . *�7�C4 C ا�	q15 ا�1B)ا� e)	* $8و

0)�1)� ��
� ا��`���1�رات ا^��ى دا�� ا�)� ;��0 /�1ت ا��5ا�� ا�9ي 4��, . ���� ا?دارB)ا� e��وو
 . *�7ا�1212T; ا��$د 

 
 �	,b	ا� C* ���2��$ة ا�	$Bة ا�I>%^ت اI	,)���� ا?دارB)وا� ��� ) ا�	q15 ا��`����2 أآ1� �2	

/ C� �s ا�1	�ار �C ا���ر
���C ا�)���Cا�	�
$ C4 ذ�+ . l(�2 اP,'�د ��C5 أ�4م ا�2�و�8ا` 0�

�
���� ا?E!�� /� �8*$ة ا�l ر�����(� ا�	� $��� ذ�+ أن . 
�*�21ر ا��زن ا�	I1ا* �:S� Pأ qB� C5�
 C)���E��4 C4$ه� أ��7 ا��1	�ل أ*�7ء ا^%<Iة 4�<�E�� ، 0 ا�	q15 ا��`��، �y27 وآ2; %	�ح ا�	

C ا�	��و/��"� و,���� ا�yS ا����7� ا���2� ا���*$E ()* 0>E1<0 و��
'�<0 ا���$ي ا�'�د وآ:�� C
�� �<9ا .. �(�5":$را�"Vا �')T	ا� ()* �>)	B	
و4(<0 إ�) ,�(q ا���$ة ا��	��� و ��T4; ا����2 ا���4(� 


� I)4. ا�:��> ا�2�و�8ا`� أو ذاك���C ا^*�7ء 
�^%<Iة ا��4ن 
���1ا�E ا�	�1	� �9ا /�ن ا�$�	��ا`
��
�و�8ا`�ن . �4 ا���*$ة و,�5� ا����1$ ا�2�و�8ا`� ا�1� آ��1<� *��د C4 ا����ة اP,'�د R3" Pوإ
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�l P ��� ��� .%$د 
(�ن �
 

 الدميقراطيون واملؤمترالدميقراطيون واملؤمترالدميقراطيون واملؤمترالدميقراطيون واملؤمتر
)�1)� ��
� ا��`���)� �
��F^ 0ل ا�	b,	� ا��`�� ا�����l ه9ا ا��1E ��R, (إ� �M���
 C4 ��5	, ،0

اP`!ع *() %	(� P��4ت ��ل ا�	���ع، ��اء ا�1� أ"IBت 
�53 آ�ا��ت دا�(� أو ا���اءات ا�1� 
�$ة ا��<i ا�$�	��ا`��B� ا��$د ا^ول �ق ا���م . %�ءت /�وان آ�� "�3`� ا��/�ق B4	�*� أ/�5ر ,<0 ا��

 �*�	B4 ()* �1ض�" ��"r/ ،�� �(	b,	� و4'�� ا�$�	��ا`� ا�$ا�(��'� وا�7	�Tات ا���C4 ا�$�1
 C4 �0 و,<� ا��3وط ا�5:��)�1)� ��
� ا��`�����ء ا�

� وا����> إ�) ���
�TSص `2�� ا�2�و�8ا`� ا�

0>*�
  .أ%� /�ض q���4 أ%�اء ا��1(0 وا��8� 
 

J�� C دور أ"C5, 0� K �(	b,	� أه$اف وا�'� /7! *) ا��$د ا^ول(��ى ر/�8�� /� ا��<i ا�$�	��ا`� 
 �>� ا"�S1ب "ا���دة ا�%�1)	* e	, �
����دة ا��)� �>أ�4م ��2
� أه$اف ا�	b,	� و��J ا�$ور ا�%�1

�/ C� J)1S4 ا�:�وع�	,b	ا�.." ��
� ا��`���� وأ�Eل 
�و�8ا`� ا��2�� WS
 C* 01� ��ان ه95ا ,�$
�>4�>	� i>�8�� /� ا��/�
 <)� P !>%0 و
� ه� إ"<� . �(�1(���وآ(� �Iب اP,'�د ا�1FPاآ�، ورؤ�1<� ا�

�J وا�9ي ,C* ()S ار-K ا��2�3يI	ا� �ا`��	�0 . ,�2� /� �yS ا�'Iب ا��1ا/�� ا�$)�1)� ��
� ا��`�����/
<� أ*�7ء . ه� ا��	�د ا�:��ي �5$ش)* C	>� ��� وا�	'(�>Bدات ا��',Pا q)lا أن أ$% ��و��� ر/�8

��
� ا��`����� أ/�5ر ا��/�ق وا�51J وا���1ون ا��	1� ��Xب، أي ا^داة ا��I'دة و ا��C4 0 أ"�Tر ا��)�1)� 
�� آ0 آ�"e ا^��Fل 4'5	� . ا���2��
� C4 هa9 ا��2��؟ و8$ رأ��" �	,b4 C* ا^ه$اف e
�l إذن Jآ

�2'� ر/�8�� ؟ و8$ آ�"e ا���دة �4��5 
Rدق ا�1:�. ا?��اج �>4�9 ا?*!ن، �4ورا *C أي دور ,�% �E
 P (إ� P�Eو، �)T'و��0 ا� C��	,b	ب ا��S1"وا ��!ت وا�1<� ا�	�ر`�"�، إ�) "Iول ا�	�3ر%R1��


C��E��C وا�	`�S�C و,�49 ا��3(� ا�	C ا�$�	��ا`)����> ا�	� �l ء�F . ه� �M�!	��
 ��$Bإن ا�
!� CC ا�$�	��ا`)����$ ا�	* i4�"�
�ب ه$ف وl�	,b	ل ا� . O�2� ة$�� ا�	��ورات ا�2(��/rذا ا�1

�� %($,<0 و 
��ق
 <� �/ ��>(ر/�8��4��ورات وآ!ء اP,'�د ا�1FPاآ� C4 أ%� ا��5ا��، �C ) و, K23,
��ى ر/�8�� ��%� /� ا�	�اه�� *() . ."B$ أي F�ء P ،�)8وا��� <و
�$ وJ)1S4 JE أ�5Fل ا�71

����ء ا�
 �/ �
� و�� 7�4!ت ا��51�C وا?*!م، 
� ا���1ون �4 هa9 ا�2�و�8ا`� �B"Pز هa9 ا�2�و�8ا`�
8�دة و�8ا*$، ه� ا��	� *() 
(�رة ه9ا ا��	�ح و,'��(C4 K « : ا�	<�م ،�
���و��2) أن دور ا^%<Iة ا�

�ع ا�2�و�8ا`� ��	���ت ا^%�اء �:�1ض "<��� وو*� C4» ...أ/�5ر إ�) وا�8 4(	�س T"28(<0إن ا  .
 �'
��$ آ� ،0>(� �S	�ل ا^%�اء و,$"� و*T� ر �4 ه�$�
 �و"��ف %$ا ان و%�د هa9 ا�2�و�8ا`

5J "�%� ,��و"<�؟ إ"K . أ���� �2(�رة ه95ا "<�ظ و,��ر /� ا��*�/ �>��E1<� وأ�واذا ا�2` �"�7'1
Pإ W .ا��ه0 �

 �2* �	�1�� وC4 �!�<� آ$ش 
��ء "��
� وا�'� �	<�م إن ا����> إ�) B4�"�
 ��*	� دا�(� 4�0M و/> رؤ
���
� �	C ��8*�ت ا�'�آ� ا�B	�ه���ا�yS ا��	��� :*	� ��1<$ف /�زا وا�'� ���Sط ا��	�. ا�

�J(ا�5:��� 
�%K ا�yS ا�(�2ا�� I	ا� �ا`��	�C ) ا�$C ا�$�	��ا`)���/� أ/> ا?%<�ز *(y� ،K ا�	
2��ء ا�$�	��ا`� وا�5:�ح C4 أ%� 
��1!ف ,�را,<0 ا�	��$�C /� إ`)� i4�"�
�ر ���ر "��
� *() أ��س 


�%K ا�2�و�8ا`� وأ"�Tر ا��/�ق ا���2� �) ./�ض q���4 ا��3
 


��1!ف و%<�ت "�Mه% 0	C4 �) ا�	<�م ا�	('� �� :و^%� ذ�+ "��1ح *() ر/�8
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�e 4<	� ا^%<Iة إ"<� أ���� ره� Cا��اه e8ا�� �ء /��C إن 4<	� ا�2C ا��	��C ا�$�	��ا`)���	��
 ��
 �18��ع 
Rه	� ا�	�2درة ا�9ا,Pا^%�اء وا ��1$م و*
 �7��� أ��اء آ�"�ا /� ا^%<Iة أو ��ر%<�، وره

 .و/�ض ا���8
� *() ا^%<Iة
 

 �C /� ا��5":$را�C ا��	��C ا�$�	��ا`)���إ`!ق أو�� "��ش �:7� إ�) و�$ة و%<� ا���M �$ى ا�	

�، ا���
�%K ا�2�و�8ا`� ا� ����4 �
�ر "��, ��	��ا`� �(��3 واP,'�د ا�	��
� �(��3، أي ,53$�

��
� ا��2%�از��� .و�$ اPI"Pق "'� ا�
 

�ة �Tاز ا�:�وق ا��

�، وا��1	�ل آ� ا�:�ص ?���"�$ P ه�ادة /K ^/�5ر و4	�ر��ت ا�2�و�8ا`� ا�
�	� .�ا`� ا�5:��� و�y ا��/�ق ا���2�آ	� ا�25�ة 
C ا�yS ا�$

 

 ::::خبصوص التنظيم والتكوين واإلعالم نقترحخبصوص التنظيم والتكوين واإلعالم نقترحخبصوص التنظيم والتكوين واإلعالم نقترحخبصوص التنظيم والتكوين واإلعالم نقترح
 

0- ا •M�
B	q���4 �) : ا�1 � :�4ا%<� إ%�اءات، 4��ورات ا�2�و�8ا`
�  C����
�(,�21 و�4ا�28 "�3`�ت ا�	��� ) s�4:� ا�
� �8 <
��(�اX;، و,�2 ;F�1�18اع ا���ي وا�Pل ا�	�1��
2�، و"92 د��4`� ا"�S1ب ا^%<Iة ��*$ة ا�

'�تF�1ا� CB� ة�	�	ا� �1�ل ا�$�	��ا`lوا z2ا�� CB� � .آ� 4� إ�) ,53
<� ا�	b,	�ات �/ �	
 �� . ا�I1ام �4ا*$ اP%1	�*�ت ��اء /� ا�:�وع او *() ا�	��1ى ا��`
� C)����1�4��ت ا�	�bو�� وو��<� رهC إ�Fرة ا�	 � .ا*1	�د ,��ر�� آJ3 ا�'��ب *() %	
� <2�, ���، و4'�ر
� ,�آI ا�	�bو��ت �4 إ�54"�` �l �%أ �ت /� 24$أ ا�1��وب *() ا�	�bو�

�M'� �� .ا?���8 /� أ
(<� /� ا�B1	��ت ا����4 ودا��  �E�:, 2(�رة

�TSص %	� ا�	��رك  �24$أ ا�$�	��ا`� ا��	��

�، وا*1	�د ا�����Fت ا�	���� وا�1�B	��ت ا����4 أ-��ء ا��g2�1، و,�5�C ا�	W��B ا�		�(� �(��*$ة 4'(� وو`
� ا�9ا,� �(	��رك�	��ا`� ���Fاف *() آ� أو%K ا��1$
 �2S1�4 CB�. 

� ا��$رة *() 4'�ر
� وآ!ء : ا��51�C- ب •	�C و,C ا��	��)���C أ/�5ر و4	�ر�� ا�	T', �%أ C4
 �*�	1%Pا,<0 �(�(0 ا�*$

�ت و���
$ P (C4��2�1د ا��أ�	����(�(0 �4 ا(ا��2%�از�� /� E:�ف ا�P : 

o C)���� ه�2ت ا�	B3,�9+ و� �4Iا" �TS1

	��ات آ$ش  �
 . إ"�3ء �2154ت "��
o  �4�	* ���	ري وا����0 ا^دب ا�	�رآ�� ا�	�, 
o �)ل ا���� ا�$ا��� ���0 ا��51�C ا��M�إ%�اءات ا�	ISن، و���� ا^�Iاب ا�	��ر��، : ,

 �
�ت ا��	������(Iمو�4اJ8 ا� �	
�� ا^%�اء /� آ� ا�	'��ت ��
����2	�ن، ا�z و, �>)� .و4	
o �
� وا����	���
��	��ب وا��B1رب ا� �
��� .ا?��`� 
�1ر�z ووا�8 ا�'�آ� ا�
o �)�31���ت ا���3 وآJ3 �$14<� ^*$اء ا��3
 .ا?�	�م 
o  رب�B1وا� ���P�7ت ا��Bر��

���1	�ل ا?��`� 
�^و��ع دا�� ا����*�ت ا��	��� و �
���ا�

�/�'Tت ا��E�T8و <0 ا��1-M� .اP�1	�رات و,
o  -�
���0 ا���وض وا��$وات 
��	��ات ا�M�,. 

$ ا^%�اء: ا?*!م- ج • ��!� K)�B� �	ا��. 
o  �3�
 ��� ا�2�1�� C* ت �4 ا�$/�ع�
���
���1ام اP��1!ل ا?*!4� 
Er$ار %�اX$ ا� �	X�2 ا�$ا���	ا�

��1�� ,�Bرب ا���3ات ا�	'(� و,�		<� آRدوات �(���ش 
C . � اVراء ا�	��ر�
�	C5 ا�2$ء C4 اVن 
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�� ا^%�اء *	��4��C و,)��� .ا�	
o  وا?ره�ق ���	ا��أ� $
:�� ا�21( 0>�* �T�1��� ا�1� ,��; �(�	�ل �4 F��2�"�ت وا�	��
 O�ا�1'�

�	���
. 
o 1�Pا K�� ا���*� إ�) ,	�"IS	ت ا����b	7; ا�/�>�
�ت 4��� .2$اد وا�	����2 
�"�'�ب ا�
o  ()* ذات ا��$رة ����1"Pا q���	ا� �>���l ا�	(:�ت ا�	�(2�، و,7	E <8$1
ه9ا إ�) %�"q اPه1	�م 

0Xا��� �����7ل ا��4�3 �$ ا���Mم ا�T18Pدي وا��)� 1<0g2�,ا^%�اء و $
	�ازاة /7; . ,�� ���وه9ا 
�:�، و"�$ دون %	� أ�5Fل ر
P�7" yت ا^%I	ا� �� �(	��ر�� ا�$�	��ا`���اء 
�B1�P$اءات ا��

C و *	�ل 4��%0 %�2 *�ام 
� ا,P�7" a�Bت ا��3(�، آ	� آ�ن �4 ا��55���ه�ادة ��S1ذل ا�2�و�8ا`� ا�
K�:" 02�7ء وا��1(��
 .وا���� ا�'�7ي 

 
�4 �4���(� د�	��ا` ��2` �
��" $  �1(� /(��11$ ا�B<�د �31

1996.  4���(�ن *	���ن %9ر��ن  
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" " " " امليثاق الوطينامليثاق الوطينامليثاق الوطينامليثاق الوطين""""بني القبول ببني القبول ببني القبول ببني القبول ب): ): ): ): كدشكدشكدشكدش((((النقابة الوطنية للتعليم النقابة الوطنية للتعليم النقابة الوطنية للتعليم النقابة الوطنية للتعليم 
 للتربية و التكوين و الدفاع عن املدرسة العموميةللتربية و التكوين و الدفاع عن املدرسة العموميةللتربية و التكوين و الدفاع عن املدرسة العموميةللتربية و التكوين و الدفاع عن املدرسة العمومية

 السياق العام لتفكيك التعليم كخدمة عمومية
�ق � �/ �4�	* �4$S0 آ�$رج ا�<�Bم *() ا��1(� z�ا�1	�ار ا�	��> ا���X$ /� ه9ا ا���ر C4 ,�ر

 �
q��54 C ا�'�آ� ا��	�� C4 $�, �1ا� �5+ ا�S$�4ت ا?1%	�*:, �)	* �/ �4 �	* ��ا��أ�	��� و ا�	1	
��	� ا��:��ت ا��	�4� و ه95ا . ا����	� J���ت و 
:�� ا^ز�4 ا?�T18د�� %�ى آ2; *9 4�JT1 ا���2�	/

��ت �� F<$ت ":��ت ا�1"�	�<� دول ا�3	�ل، و �4 
$ا�� ا�/ �	
��� /� آ�/� ا�2($ان �� ���:S"0 ا)�
ا�1	�ار ا^ز�4 ا?�T18د�� و ا"S:�ض �4$ل ا��	� ا?�T18دي �RBت ا�$ول ا��أ�	��� ا��25ى إ�) /�ض 

�� و د*0 $T1)� �
<$ف ,�(� ":��ت ا�	Iا"� و إ�!ء ا^��2 �)5ا��TE�S و ����ت ا���1�0 ا�<
وC4 أ%� ,���� و -�ة ا�5:1+ هa9، ا��1	e) ا���ى ا��أ�	��� ا��25ى ا�$��ن آRداة . ا�	�و"� /� ا���3

� دول ا����0�
 ()* ����2ا����ت و �4 ا?"<�ر ا�'�د ا�9ي *�/K1 . �:�ض ����,<� ا�"�	�و 4�9 أوا�� ا�
���2ا��9+ ,���O ا�	'�ور ا��25ى ����� ا��1(0؛ �� ا�'�آ� ا��	��� ا����	� ,�T*$ ا�<�Bم ا�
�� و ,0 

C و �,0 د*0 ا����ع ا��Sص و إ�F �4�8اآ� �4 *��0 ا�	��و�� و ا*1	�د ��4ر
� ا�5:���ت و "Iع `�
� ا��1
1!49، آ� ه9ا C4 أ%� ��4
�� ا�	$ر�� �4 �14(�2ت ا?�T18د )� �E�Sت ا�$روس ا��*�� O:S,

�$ و 4$Bا� ���	$ر�� إ�) �(�� و ا��أ�	ا� ���', ���1��
�ت ا�	�F�2ة �(�2`�و"� و %�')� 0!ء�4 ا��1(
 .���4ن ا����2ت ا�2�3� C4 ا�	��/�

 جيهز على املدرسة العمومية" امليثاق الوطين"
��ق ا�(�2ا�� C4 �!ل ا�	�اد �ت ا�	b���ت ا�	��� ا����	� �8ر ا�	E�1� 9ا:�,

� /� ا���"�ي و ، أن ,169،170،173،174،175B�10 *�2 أداء ر��م ا���ه0 ا^�� /� ,	��� ا��1(
�'���ق *() �:I ا����ع ا��Sص 165و C4 �!ل ا�	�دة. ا����� و ���4ن ا�1!49 و ا��(C4 �2 ا�	 أآ$ ا�	

��4� �$*0 ا�	b���ت  ;�*�2 و�� "�Mم X�2%� 0X!4 و �B34 و إ*:�ء آ(� C4 ا��7اqX و أداء 4
�E�Sدة و . ا��	ا� �ق، /���7S<� �(	�دود�� و 138
�TSص ,�8� و ,��0 ا�	$ر�r/ Cن ا�	� ،

�
�1��
 �>� �8!* P أ`�اف C4 �51ن�
� ا�	b��� ا�9ي $, W)B4 ده�$'�� . ا�5:�ءة ا�1� �*�F 011� و
�P�7,<) 135ا�	�دة(ا��	� 
����$ة 
 �)ا?���1ار، : �ا�1� ,��� ��ب %	� ا�	�2�15ت ا�1� ���1<� ا��3

�
��� ....ا���1*$، ا�8�1�، ا���1��7ت، ا�'���ت ا�
 

J و إ���ء هa9 ا�	<	� *() *�,> s�1و ا� I>B1ا� C4 ا�$و�� �T�
���ح *() , ��� ����ق ا��`ا�	
<� ا�	$ر�� ا��	�4�. ا�B	�*�ت)* e�I>B *() آ� F�ء، *() آ� ا^�W ا�1� ا"2� ����ق ا��`: ا�	
 ،�"�B	ا�$� b4دى . ا?%�2ر��، ا��1	0 و ا���1l $% 0�ب ,�(l �/ ��	C5 ا�'$�� *C 4$ر�� *	�4 P

�7	C �(	$ر�C ا?���1ار /� ا��	� و ا���1*$ ا�	���q و ا�8�1� ا���د�� و ا��51�C ا�	��/� و  ،K�*
0Xي ا�:��ل و ا�$ا�
�. ا��1�	, C* �)S101 ا�� ��	C5 ا�'$�� *C 4$ر�� *	�4 P ف ":��ت�E �
��	��
 �>)

��ق ا�(�2ا�� �0 ,$ع ^�$ / �5F� C4 �)X�` . ا�	�ل ا���م *() ا����ع ا��Sص2> ا�	�, C4 ات��� e�
�، ا?E!ح، 	�28� ا�1 C4 �8و ا���3رات ا��2ا <	��، ا��2$ة آ� ا�C* $�2 ا�5!م ا�	�أه$ا/K و �4ا4K ا�'�

�4�) �<� ��ى ا�S1(� ا�1$ر�B� �($و�� *b�4 Cو�1<� /� هa9 ا���3ر.ا��3اآ�، ا��Bدة و ا���ب P �1ات ا�
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�2�F ي رد^ P�B4 ع$, P وط�F �/ 0 و�� ا��1(�	,. 

 النقابة الوطنية للتعليم من املؤمتر السابع إىل اليوم
K,را��F C
 C4 e"ا�9ي آ� �
��ات *() ا�	b,	� ا��`�� ا���� �3* C4 �� إ"��ذ ا�	$ر��: ��$ �4ت أآ

�� ��E!ح و ا�51	�ار . ا��	�4�� ا�'����ب ا?رادة ا��l �ه �	,b	ا� ��4��(��ت �34ر e"و آ�
0 4�9 ا?��1!ل�� ا�1� �M" �2�,م ا��1(��� ا�	�3ر�� �(:W:" . �3 ا?�P!1ت ا�2S3, C4 �8!�"و ا

� ا��1(0 ا�'��E /� ا?E!ح `�ح ��ورة ا?�8ار 
�5 و ��ح 
	�bو�� ا�$و�� /� ا"�B4 ()* ظ�:'�
)�	�ت ا�	1B	� ا�	��
� )را%� ��4ر ا����� ا��1(%�� �� و ,(2	�1��
 0، آ	� `�ح ��ورة ر
y ا��1(

 W)B	ا� �
r*�دة هK1)5 و ,:� �B�1و ا� �	��Mم ا��1()� ��و K,�2)�14 و أآ$ *() ��ورة �4ا%�� %$ر
� ����ق و `� ا^*() �(�1(0 و P�E إ�) 4	�K *�4! أ���� و ���	� /� ا�1/ 0�2T; ا��1( ��را%� (�

�
  ).ا�2�ن ا���م ا��Tدر *C ا�	b,	� ا���
 

0 �� �$ث �!�K ذ�+ ا?"���ف )�1)� ��
� ا��`�����$ �5F ا�	b,	� ا���
� ��4(� د8�� C4 ,�ر�z ا�
�� C4 ا���7ل ���T; `	���ت ا�� C
�و�8ا`� *() ا��ا�; /� ا,a�B ا�1�	�ر -!- C	'Iب ا�	<


� ا�	b��� و ا��ه�ن *() ا?"$�4ج /� b4���ت ا�$و��، 4'� ���ا?`�ر، و �� 
�9+ ا��(0 ا?%1	�*� و ا�
��7� و " i4ا�
"�
� ا�4$�1���
C " (ا���7ل ا�'�زم و إC4�7, �4�8 ا�B	�ه� ا�2�3� و ا�	�M	�ت ا� �4

��R1ن ا�� ).1978� �5$ش I4دو1%C ه� C4 ���4 ا�2
 

 ما بعد املؤمتر االستثنائي) كدش(أداء النقابة الوطنية للتعليم 
 ت باملركزية كدشت باملركزية كدشت باملركزية كدشت باملركزية كدش....وووو....عالقة نعالقة نعالقة نعالقة ن

 $�� ،�"$)2
 �

1'	� أز�4 ا���Mم ا��أ�	��� ا��1 �)��$ ا��1رت آ$ش ��ر ا��(0 ا?%1	�*� و ا8��ع ا��3
14��ع Pوآ2'<� وا �>��� ا�05'1 /��
��� إزاء ,��e)4 �4 ا��P�7ت � +*C د/�<� 151� �4$� �4$8

4���:� ���	� /� ��4ر 1997، و b4,	� آ$ش ا����� �4رس 1996و �5F ا,:�ق /�,; e3l . ا���Mم 
 ��� و %�ء C4 �>:8�4 �8"�ن ا�	��Iآ�	آ$ آ� ه9ا2006ا�b�  . ��)�	� e	)�1�أن آ$ش ا �)T'ا�

 �
	���م ( ا��TE�S، وا�<�Bم *() ا�	q��5 ا��	��� ا�2�3 �'Tا� �"�B4 ��1999ب - �TE�� 
�$وق ا�	�از"�، �4و"� �8"�ن ا���3،ا��31اء E ، $*��1ا� �	M"ا q��54 ، �/�M��$�4ت ا�	�ء وا�5<�
�ء وا�

��دات ا�����ة /� ا^%�رIا�����2، ار,:�ع ا^���ر �4 ا�.(... 
 

�� ��ى �� P <2�4 e	E 0؟)�1)� ��
� ا��`���R, �4آ$ه� ا�$ا0X . ا��7Sع و ا�	����ة/	�ذا آ�ن J8�4 ا�
��3)� �5�:$را�� ا�$�	��ا`��
"��1$ أن ,�	> ا?ر,�2ط 
5$ش C4 و%<� . *() ��ورة ,�	> ا?ر,�2ط 

 ،�>'��T� ان ا���ىI4 ��$ ��T4; ا����2 ا���4(� و ,����, ��	C5 أن �01 إP *() أر� P �
��" �M"
�S4 �>%�4ا ��5ن رده� أ�8ى /�� .��ت ا�$و�� ا���2

 
+ C4 �
�7ورة ا�$/�ع *C ا�	$ر�� ا��	�4 ��, 0)�1)� ��
� ا��`���
� ا�	q15 ا��`�� �(	(J ا�	�(2� ا�$,

 �54�� �>	M�� ا�1� 0, ,� وC4 �!ل ا�	(J ا�	�(2� ا�	�$م �(�ز�� 2004 �4ي �29،30!ل ا��$وة ا��`
11��م  ��� و 
�TSص ا�	(J ا�	�(2�. 2005 /�2ا� �� ,0 *�$ ا��$�$ C4 ا�'�ارات �4 ا�	�bو�C و`

�iX�1 ا�	:�و��ت ��B$ أن ��ورة � ��	,	e إ*�دة J)4 ا��1(0 إ�) X�4$ة ا�	:�و��ت، إP أ"K أ-��ء ,�
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 e8أي و C4 ��ا�<�Bم *() ا�	�2�15ت و ا�1	�ار ,:5+ ا�	$ر�� ا��	�4� P زال 1�4	�ا و 
�3ا�� و أآ
/ ��)� ه9ا ا��ا�8 ا��1(	� ا�9ي �Iداد ��ءا، أ�J إ�) ذ�+ "P�7ت ا�:�وع ا�	5�:� و �C5 74)، و د�


$ون أ/> .�>,P�7" و �) .و "P�7ت ا�:�gت ا�	� �XIB	���q ا��3
 

 C4 �)4$1� ا�		�<i �(	$ر�� ا��	�4�، و ,<	q���4 x ا��3��
ا�	q15 ا��`�� أ�4م ه9ا ا���� ا�	0�1 

� C4 %<� أ��ى%<�، و ا��31ذم و ا����2K و . 1:�ء و ا��Iوف ا��ا�T18 دورa /� 4'�ورة ا�	�bو�C و ,

K ا�:�وع%�, : ������2 و�� ا�i4�"�2 ا����ي ��	
2005 ��
� و,��� ار�� ا�	q15 ا��`�� ا�) ا�:�وع ا�
1�� ���7�� 74	�"<� ان ا��ا%q ا�	)8Pا q,�5	و ا� �
���%�1K ا�) ا�:�وع ا�
 �>	1� �T� و y2� �7

� و 
�$ د�+ `��<� *() ا�	q15 ا��`�� و ا��زارة 	�	� و $4�� اPآ�د)8Pا qX��ا�	���q و`��<� *() ا�

� �"9اك �01 ا���7ل �B1�P*$م ا ���� �و /. 

 ���
"K2 ا�	q15 ا��`�� ا�:�وع ا�) *$م ��ض "P�7ت ��ل q���4 2004و /� �4ا�(� ا��ى 
�1ر�z ا
 ��� ا�	�71رة اآ$ ا�	q15 ا��`�� *() ��ورة ا�$/�ع ا�3	��� *() آ�/� و
�TSص . و`	ا�:�gت ا��1(

 C5	�P1<� و
	C5 ان ,'�> 2���4<� ر0l �34و* P ن�B)ا*�21ر ان ا� ()* �
���0 ا�M�ا�:�gت و/� ا`�ر ا�1

�ت ���� واP�T,Pت �4 .ان ,��م ��4م ا��ا�:�وع ا�	q15 ا��`�� و /� ":W ا�	�ا�(� و أ-��ء ا�	W��B ا��`

 �78 ����7� د/�*� *C ا�	$ر�� ا��	�4� و,'����آ$ *() ��ورة اP��1$اد ��Sض آ� ا�5FPل ا�
 ��	1B4 � .ا��1(0 ا�) 78

 
��M1 ا�	��آ� , �	
� وا��3(� ا��1(�����ات و ا�:�وع ا�� �
�"e74 اآ�� C4 ار*��و آ� ا^�5Fل " ا�

��7� و ا�$/�ع ا�3	��	�ذا �0 �1'�> ه9ا؟ �bال %�ه�ي ! ��� *C آ�/� ا�	���q و F P�ء C4 ه9ا ,1'�>ا�
��
0 ا�	��(� ا����qB *() ا�	b,	� ا���C4 ا���8ف *�$ إ%�
K1، و ,�. 

 
 ���ب "�7ل و`l �/ ا���ت �ت ا�1�g:ت ا�:�وع و ا�P�7" ةI�4آ ��أ�C4 W وا%q ا�	q15 ا��`

� /� ا����I ا�1� ,�3<� ا�:�وع إن ا�	. إ�) ا�1'�ك و ا?��B1جS��1'	� ا�	�bو�� ا��1ر ��q15 ا��`
 �4$S0 آ
� ا�4�T$ة /� و%���S4 Kت ا�$و�� ا��X�Bة و ا�1� ,��) %�ه$ة إ�) ,:5+ C4 (�2, �4 ا��1(���ا�

�
���4� و ا1%��ت آ� أ�5Fل ا�	��و�4 ا��	*. 
 

� أe'2E %� ا�	���q ذات 
�$ و`��اVن �4 ا�1$اد ا�<�Bم *() �2�154ت ا��3(� ا��1	إ*�دة : (
ا?"�31ر، ا���*�ت ا?��/�، ,$ر�W ا�	�اد ا�	��1ر
�، ا?آ�M1ظ، ا�'�آ� ا?"���1�، �34آ� ا�Jءات، 

�؟، ,��� إ�) ا�	q15 ا��`��، ... ا?��18*�ت"� �
هa9 ا�	���q ,��ح *() ا�:�وع 
�53 دا0X و ,��M1 %�ا

r%�اءات ,�ا%�� أ��ى,��$ ��ارات �4 ا�	�bو �	C، و 
�$ آ� ه9ا ,:�%R ا��3(� ا��1(�. 

 
�� �(	$ر�� ا��	�4� و ا�	��ول ا�	��1	(� /� ه9ا ا�4$1� ه� �
T$د �� %�رف C4 ا?%�اءات ا�4$1 ��إ"

C��1
� و ا��51)� ����ق ا��`��د ا�	
." ���
$ون � �)
� P �2�1�4 �(	$ر�� ا��	�4� و q���4 ا��3��
��7ل ��زم �T4 ��B('� ا��3(� /�ق آ� ا*�21ر� ���b4 و ����ق ا��`� را/�7 �(	� .و`

 
 q�3ا� q"�% ف�:�EP(��دة ا�) ا� q%وا ��� ا��2%�از	1�� C4 ا����� ا��1(
��" J8�4 ;'T, إن


. ا��5دح�����$ ذا,� ��ل �34رآ� ا�
0 /� �9ا /	C وا%�2ت ا�	b,	� ا��`�� ا���C4 ا���م )�1)� ��� ا��`
 K��ق ا�(�2ا�� �(�1(0 وا�	�Tد�8 *( .و�� ا�	

C4�� ا�1'7� �(	b,	� ا�
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 K� �	M��� �(	b,	� ا���
�، و ا�1'7� ا�1�M���(> W:" C4 ا�	��(��ت ا�, C4���34ر�� ا�	b,	� ا��`�� ا�
K�
�� C* ا���J)1S آ P .�1
�م �)� ��K ا�����E ا��7ور/ q�, �7', �
�B1)� <0 ه�دئ، و "��ش د8

 W)B	01 ه9ا �$ا *() �8ارات ا��� C4 ا�$�8 و ا����ح، �5
 �و ر�0 اV/�ق و ا��1%<�ت ا�	�2�1(
� ا����ء b4آ$ا *() )��ا *() ,	�ا��`�� ا�1'7�ي �(	b,	� ا�9ي أآ$ *() *$م إ�lاق ا�	b,	� و وJ8 آ

�� وا�'��M" �� .��ورة ا*1	�د ��4
 

  مل للدفاع عن املدرسة العمومية؟ما الع
��ات� 9�4 0)�1)� ��
� ا��`����� *() ا�	
� ا�	<������ ا����
 �	,(+ ا����� . ��$ اآ�1ت ا��3(� ا��1(

$ة �

��0 ا��3(� و ,��1	� �l^ �>,P�7"اض  <��
�ر%�ازي ��2ا��، , yS
 �)� ا��3T4 y
ا�1� ,�
4 ���� ،�)
C ���ب ��2ا�� و ���`�2�، ���� ,$ا/� *C ا���1ون ا���2�T4 C*('� ا��3 �
$
$1 . a9ه

���/� ا�'�ار و 4��> ا��3اآ�، ا��3اآ� /� 
 K7�ا����� ا�1� b,دي إ�) ا?�1��5ف *C ا���7ل و ,��

� ا^ز�4 و ا���2ل 
�^�4 ا��ا�8$,. 

 
O8����ق ا��`��، �34ر�� ا�	b,	� ا����S, P C4ج *C ه9ا ا����ق، ���ب 14��د ا�	
 9:�1
 q���� 

��ق ا�	$�4ة �(	$ر�� ا��	�4� آr*�دة ا?"�31ر، ا��	� 
����$ة، ا�5:�ءة ��د ا�	
 C* ���C* (���1 ا�'$
�
5+ "�Mم ا���1*$، ,$ر�W ا�	�اد ا�	��1ر:, ،���، ا��5`� /� ا�8�1�

� ,��ح ا�	�3ر�� q���4 ...ا��1��	��


28� ا�$/�ع C4 ����� . *C ا�	$ر�� ا��	�4
 

 �)�qB و�� ا��3وط و ا^��ت ا�5: �
 �>��` �:5� P ،�)�3)� ���"��1$ أ"K �($/�ع *C ا�	���q ا�'
�>��'1
��� ا�$و�� /� ا����ع، . �� ���8 �>
�B4 �71�� ���� q)�4 �ا�$/�ع *C ا�	$ر�� ا��	�4

�� C4 �28 ا�	b���ت ا�	��� ا�$و�� ا�1� ,�	� *() ��71� 8�4:� را/�7 ����� ا���1�0 ا�<5(� ا�	:�و
0�� و ���TE ا��1(��� .ا�1	�ار دوا�4 ا�	$

 
 C* أ%� ا�$/�ع C4 ، و�ا�$و� $���$وق ا�E و �	ا���� +��� ا�2�E�� �)'	ا� $:���ق ا��`�� ه� ا�1و ^ن ا�	

K14و��	�7ء وا�� �/ ���2� ر/K7 و ,53� �4�	* �4$S0 آ� /� ��$ . ا��1(�, �
�ن ا^وان �('��4 0 "��
 ����� �)	* K�
����T4 0; ا��3(� و �5 <��� �
��" y� �/ ،�	1�رات ا���ا*$ ا��1(�P J��S4 y�
��7� وا*!4� و " ��ه�Bم ا�$و�� ا��2ر%�از�� *() ,(+ ا�	��T; إن أو�) ا^و��ت ه� و�� ��� و`

�� �($/�ع *C ا�	$ر�� ا��	�4	M� :/� ه9ا ا�T$د "��1ح �4 �(�و . ,
 

 على املستوى النضايلعلى املستوى النضايلعلى املستوى النضايلعلى املستوى النضايل
*C��1
� و ا��51)� ����ق ا��`��2� : ا�	�4� و ����2ب ا�1� ذآ�"� �	�4$ *S0 آC4 أ%� ا�$/�ع *C ا��1(


� و ذ�+ ����1
� و ا��51�C، و ا�2$ا�� ,R,� �:+ ا�'�Tر *() "P�7ت ا�:�وع ا�)� ����ق ا��`ر/O ا�	
 C4 �7ل���
 ��� �(	$ر�� ا��	�4�، و ,1	�� أآ�2 ا��ه�"�ت ا�'���أ%� ا��1ا%� *C ا?%�اءات ا�4$1

 ���7�> ا���� و ,:�� ا�1	�� ا����� ا��1(�'� �	% ���7" $��, �/ ��($/�ع *C ا�	$ر�� ا��	�4
1)� ��Bرة و ا�2�+ ا����	� ا��`�� و ا�$و�� �4 آ�/� ا?`�رات ا�	���(� C4 أ%� E$ ه�Bم ا�	�M	� ا����	

� دور ن(�:, �	� ا�	�3رآ� /� ا�'	!ت .و.أه	� P �� و ا����	�$1��ت ا?1%	�*� ا��`�ت أ-��ء ا�	
0 ).ا��Bر�� ا��ا4� إ�) ا�'bول دون ���TE و ,�(� ا��1(



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

200 

 
��ت "��
� اآ�2 ا^���ر �34وع �8"�ن ا?��اب�� C4 )�2, �4 ()* (� ه� �!ح ا�3: ��� ا?%<�ز�

e���, 0 . ا��م أe'2E 4	�ر�� ه9ا ا�'> 4<$دة. ا?��اب	
� و ا�:�gت ا��1(���ا��$�$ C4 ا�:�وع ا�
�$ C4 . إ��ا
�,<� ����18عI	ا� ��$ ا��3(� و �F 8$را,<� *() ا���7ل و ,	�15+ ا�$و�� ��1, K"إ

K�:" �3وع	ه9ا ا� �>/ �	
�� 4	�ر�� �> ا?. ا�	���Sت �	� qB���اب �28 أن �:�ت ا^وان، و "��1ح 

� و إ���ط �34وع �8"�ن ���� و ,��2�� C4 أ%� ا�$/�ع *C ا�'���ت ا�%�B1ا� ��/� ه9ا ا�R3ن �	(� و`


��Fاك آ�/� ا�	�M	�ت ا�	���(� ا�1� ,�7 /� %$ول أ*	��<� . ا?��اب P(� إ	ح �<95ا ��B��q15 ا� Cو�
�، إ`�رات ���� أ`�ك، %	��ت (ا�$/�ع *C ا�'���ت X��" ت��	% ،C
�ت، %	�� ا�	��(��" ،�8���

�)���4(... +F �3وع ا�9ي ه� دون	��4`�� ا�'�ار ��ل ه9ا ا� $، و �28 آ� ه9ا �qB *() إ`�ر"� ا��1
K"�� أو $��5ن ��ى ,:�وض 
R3ن �5F ا�� C� K"R3
�3(�، و ا�1:�وض )� $�,. 

 
 �T:إ���ء ا� q)�4 ��2` �	-54و  ��
�$ C1958 �4��م /�2ا <�'�C، وا�9ي �0 :s�	"� ?��اب ا��	ا� 

K /� ا,:�ق )* �T���ات C4 ا�1� �-!-30 ���

�ت ا��	���2003 ا���
C أر
�ب ا��	� وا�$و�� وا�  .
 �T:�7ل ^%� إ���ء ا��)� ��1
��" $�B, ان +F P0 ا?��اب 288و��B1� �	�1�	ا� �X��Bا���"�ن ا� C4 

� �	2$أ اPر,�2ط 
���5":$را�� ا�$�	��ا`� �(��3ا��	��$ا ���B, �53 .�� /� ا����ع ا��Sص ، �
 
� ���11وى ا��:��ت �4 ا�	�ارد /� ��� : J)4 ا���1*$*� IB���
�$وق ا�	��
� �(��1*$ 4<$د T2007ا� .

$ا *C ا�'	(� ا?*!4� ا�	���� �
�4� - و � �����sة ا��`	��
 e%�, �116/17�2ا�	�� /rن - 2003 د
�$وق Tأز�4 ا� C* ول ا^ولb�	ا� �ا�$و�� ه) q)lا�� أ%�ر أIه ،�*$م ,�$�$ ��4ه	1<�، وJ8 ا��31

�C، ا�	��درة ا���*:s�	ا�.( 
 

�)
� أزK14 *() ���ب ا��3$, O/م ا���1*$، و ر�M" +5:, ����ر� O/ر qB��$وق . Tإن �� أز�4 ا�
 �/�', ���7" ��4���q و 74	�ن,:�1ض رؤ $*��, �/ �)و . *() ا�	�2�15ت و ,�ا*� T4('� ا��3

1'�> ذ�+ �qB ا���7ل C4 أ%� ,�ا%� ا�$و�� *C آ�/� ا?��18*�ت و ا��/� C4 ��4ه	1<� و 4'���2 �
C ا���Tر:s�	دة أ%�ر ا���J و زs�1�2 ا��" C4 �/و ا�� C�)1S	ا�. 

 
�'�4�5 /� ا?%<�ز *() q��54 ا��3(� /� ا���1*$ �B1() /� إن ��4��ة ا��S) ا��2�g ا�1� ,��م 
<� ا

 �2�" C4 C:s�	أ%�ر ا� C4 ��18عPت ر/� ا�
��� /� ا�	��X ، وه� ه� ا�'WB, �4�5 10 ا�) �287ل ا�
 �
� ��2�1 *() ���ة ا��/���
�ت ا��CT ا�9ي .  ���65ر/� �C ا���1*$ إ�) : ا��O2 ا����/<� ,��� ا�

�?�
 K)* J�,؟�)�3��
 <�م /� ا?��ار 
 

 *���7�
�، و /+ : ا�i4�"�2 ا����C4 أ%� و�� �$ ���ورة ا?"��3ق و ا�1:�ء و ا��Iوف *C ا��	� ا�
 C* �2�15ت و ا�$/�ع	ا� CT'1
 ���ء 4Iان �8ى آ:

� و ,���1<�، و C4 أ%� ���ا�'�Tر *C ا�:�وع ا�

7��ر ا�� ��2, C* ��$
 P ،�)4�3ا� q���	ا� q���	ا� C* �*�/د �B�1�4 ���7" i4�"�
 ��ل و ,��
�)� �4 �/ �)��� ا�	1	�� و ا�'"Vا: 

• �TE�Sف �4(�� ا������دة /� 4Iا"� ا��1(0 و إIا�. 
 ."�Mم أ���� و "�Mم ,����7ت *�دPن •
 .,�8� ��14وي و 
$ون آ�`� •



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

201 

 .�(0 14'�ك �����ر و ا^%�ر •
• �"�B4 �'E �4ت$�. 
• �X���,�8� ا�1 ��4��4 <2�, C4 C� .2003 و1985 و 
$ون آ�`� ��5/� ا�	�71ر
�"إ���ء ا���*�ت  •� .و ا?��/�" ا�4�71
� ا�/�5� C4 ا^`� و ا^*�ان •/�,. 

�TSص J)4 ا���1*$ • <�', ;1/. 
 .إ���ء 94آ��� إ*�دة ا?"�31ر •
 .ا�$/�ع *C ا�'> /� ا?��اب •
• ���
 .إ���ء ا14'�ن ا�5:�ءة ا��1
��B1و • P 0�8 25ز�"�B4 9ا و آ�1ب	), . 
C و ا^*�ان • .إد�4ج و ,��0 آ�/� ا����
• ��
�TSص ا?14'�ن ا�	< �� وا�'� و د�	��ا`� .و�� ��4
��دة /� ا^%�ر و ا���1��7ت •Iا�. 
• �)�/ � .ا*1	�د ��آ� ا"���1
• �>,��!E �� �(�� ا���ار و ,��X��� .إ*��ء ا�(�Bن ا�
• )* �2���دة /� ا��7Iا^���رإ���ء ا� ��7/� و /	ا� �	 .) ا��
• ��4�Bا�$را�� ا� ��
�1	� C:s�	��
 .ا*1	�د "�Mم ��ص 

 على املستوى اإلعالميعلى املستوى اإلعالميعلى املستوى اإلعالميعلى املستوى اإلعالمي
• K)وع دا��:)� �� ا�	��8 ا?��15و"� و /1; �4ا�8 /�*�:,. 
�� و "�3ة �(���ش ا�$ا�(� و �	�ن ا":�1ح *() إ�<��4ت ا�:�وع و وا"�M1م ا?E$ار •�>F �)B4 ار$Eإ. 
• 0M�, �
���� و%<��� و4'(� ��ل ا���7�� ا�	�,��2 
	(J ا��1(0 و ا��	� ا��ا��TE�S، ( "$وات و`

$1��ت ا?1%	�*�، ا����	� ا��أ�	���، ا���1*$��، ا�	$ر�� ا��	�4�، �8"�ن ا?��اب، ا�	"�� ....)ا�	$

�اi4 إ*! • 0M�� �134آ� �4 ا?":�1ح *() ا��BاX$ و ا�	B!ت و ا�	�ا�8 ا?��15و"� و ,��4� و ,�5

�)��� .ا?`�رات ا�	

 على املستوى التنظيميعلى املستوى التنظيميعلى املستوى التنظيميعلى املستوى التنظيمي
• �)�S$م T4('� ا��3 �	
 ��3)� ���2� . إ*�دة ا���M /� *!�8 ا?ر,�2ط 
���5":$را�� ا�$�	��ا`�


� آ:��� د�	��ا`� ,�B$ 24$أ ا�C4�71 ا��	��� 
�53 4(	�س، و �(> ��" �ا?ر,�2ط 
5$ش *() أر�
��" �>2%�2�F!ت ا����S	�8درة *() �4ا%<� آ� ا� ���8 �
. 

1:�(B, ،K	� ا���1ر�� و ا�	(:�ت ��ل ا���7�� و ,��1ح أ�5Fل  •� �E�� ��B� و إ"�3ء C4�71إ��/� 24$أ ا�
 .ا�C4�71 *() ا^%<Iة

� و ا,�Sذ ا���ار •�� إ�Fاك ا���*$ة /� ا��1��. ,:�� 24$أا�$�	��ا`� ا�$ا�(� ا�9ي  �71��ه9ا و 
 C��	,b4 C
 �)E�:$ة ا�	ا� �� و ا�	b,	�ات، ,�(���ات *() (�	�ن �� *�دي �(	W��B ا��`� �
أر

��0 ,���x ا?,�Bه�ت )ا^آM�1� �	M�4 �M" �1ا%$ و%<�ت
، �	�ن ���� ا�2�1� و ا��أي و ا���2ل 
� ��%<Iة، و �� ر�8
� �Eر�4 *() ا^%�!Tا� O��:, ��E �
�، 4'�ر��<Iة /� *!18<� ا��

��� ا�$و�� � ;�2 �:7�
��$و�� و أر
�ب ا��	�، ,���� اداء ا�:��> ا��5":$را�� /� ا,a�B ا��1	�ل ذ�+ ا�	
 ،�"IS	ت ا����b	ا��� ا��
وا�1�<�ض ا���ى ا��	��� و�W "�3 اPوه�م ��ل ا�54"� اE!ح ا���� 
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� و ��	(� ا�1:�غ، ���ا*1	�د 24$أ ا?�18اع ا���ي /� *	(� ا"�S1ب ,'$�$ ��J ز4�� �(	�bو�� ا�
'�تF�1ا� ��B� و إ���ء ،Cl�:1	ا� $� .ا^%<Iة و ,'$

• �
���� �4 �	�ن ا��1$د ا����� دا�� ا���
� ���Iاب ا������2� ا�, �
 .4'�ر
 

C
1�ر �P�8ا4<� ا C4��� ���	� /� b4,	�ه� ا�	M�, �M'� ()* �)2�4 ��1
  :إن "��
 
(1<�، ��0 ا� .1�F q��54 �>�4و ، ��� �/ �
Rن ا�	$ر�� ا��	�4 ��	% ���$� �E�� �*و C
�1دد 

 ��I آ:��I�, C40 ، و��ق ا��1(71K ا�$/�ع *C ,(+ ا�	$ر�� C4 "92 آ(� �	��و
J�� C ا8P$ام *() �4 
� /�ق أي ا*21S�� وا��1ر"Vا �)�92 ا���1ون ا���2) و
��� ��T4; ا��3
 �
��� .�را�

2.  ��4اi>" �)E اP*�1اض ا�5!4� *() ���� ا�$و�� /� ا��1(0 و/� 
�8� ا�	P�Bت وا�	����ة ا��	(
 �
���bدي إ�K ذ�+ C4 إ���ف �(� �4 �4 ،�>� ] $��، ,Iا	
� /� ا���*$ة ا��1(���":�ر I14ا�$ C4 ا��	� ا�

 ���g:ه�ة ا��s[�) .، وC4 ,�دي أو��ع ا��3
 

��وC4 ا�$2�<� أن ا� C�
1�� �28 أر
��" �>)* e4�8 �1�2دئ ا�	(� �ر ا^ول ه� ا��/�1�P.  
  


	7	�ن ا��/�ء �	T('� أ%�اء وأ%�ات  C4��
�B"rح ا�	b,	� ا� �S��� /� �1�4ى ا�('�M ا��1ر	% C5�)/
C� ا����S �	�1(�2ت ا��أ�	��l ،�"�B	0 ا� .ا��1(0، و�	T('� آ�د�� ا�	��ب /� ا��1(
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 دفاعا عن الدميقراطية والكفاحيةدفاعا عن الدميقراطية والكفاحيةدفاعا عن الدميقراطية والكفاحيةدفاعا عن الدميقراطية والكفاحية
 ))))ك د شك د شك د شك د ش((((مسامهة نقدية حلصيلة املؤمتر الوطين الثامن للنقابة الوطنية للتعليم مسامهة نقدية حلصيلة املؤمتر الوطين الثامن للنقابة الوطنية للتعليم مسامهة نقدية حلصيلة املؤمتر الوطين الثامن للنقابة الوطنية للتعليم مسامهة نقدية حلصيلة املؤمتر الوطين الثامن للنقابة الوطنية للتعليم 

 ��531� ا�	q15 ا��`
2��م ) *�7ا26( e3l 2006 ��
� ا��`���� b4%(�، ,�5ن ا�	M� آ	'�� ,
2�7ء19- 18- 17 أ��م �(�1(0 8$ أ"<b4 e,	�ه� ا��`�� ا���C4 ا�9ي ا"��$��
�ز ���و
<9ا ا��$د �	C *$د . 

�� ا?دار�� ا�9ي و�E إ�) B)31.8أي (*�7ا 263أ*�7ء ا� C��	,b	د ا�$* C4 �X�	��
، ,�5ن )826 
	� /� ا��Mف ا��اهC آ<�م �4(�بM���ءه� ا�1
 e�0 8$ آ�)�1)� ��
� ا��`���ا^%<Iة (,0S7 /� ا��	�: ا�

��C ا�9ي �0 ��B1وز (��*$ة و�> /� ا�) ا��``�S���M إ�) هIا�� *$د ا�	��
14000 ��� �`�S�4
2005.( 

 
� و,'�C ا^و��ع ا�	�د�� «ا"��$ ا�	,b	� ��F e',ر	B)� $% �4�	* 0ا���7ل C4 أ%� ,�(

�	�3(� ا��1()� �*�	1%Pوا« �
، وه� *	(� ":W ا���3ر ا�5!�5� ا�9ى ا,a9S ا�	b,	� ا��`�� ا���
�ز ��� �/ ��$	'	��
1995 . C* �>:3ى ا?*!ن ا��� ���� P K"r/ ،K)%أ C4 �7ل��ب ا�l �/و

 �� /� ا���7ل �1'��F Cوط ) ��Fر ا�$/�ع *C ا�	$ر�� ا��	�4�(��4ر�� ���� ا��1(0 ا���	�و*C ا�
���K23 اP��1!م ا��	(� أ�4م ,(+ ا�� �4 �4 C5� ،0>13 .� ا�	��1$ة*	� أ%�اء ا��1(0 و�4

 
��	��ا`� وا�5:��$��
 C��C ا�	�1
���C4 ،0 و%<� "�M"�، *() و�� ا�) P�8 و/�!(و���	� /� ه9ا ا��1

 �)T� و%�ده�، أ�4م �)�
��ة $% ��4�7, �و*	�م ا��3(� ا�	�1(�� �2��ء "��
� ��4$ة د�	��ا`� آ:��
� �)T'ا� a9ه �
�B1�"�اه�، و4$ى ا �	آ ،�	,b	تا���$'1 : 

 
4� و�Fوط  -�	�4$ *S0 آ
� ا�1� 4I)1�,<� �4ا%<� ه�Bم ا�$و�� ا��2%�از�� *() ا��1(���$ ا��B,

 . *	� و�4�3 أ%�اKX وأدوات "��7<0
- ��4 �>� <2��
� C4 /�ق وe', C4 وا�1� �0 ��� . ���� ا�5:1+ ا�

�، وا�1� � -���2> ���0 4�<� ,��0s ��� ا�B	�*�ت ا��(:� ا��%�� *() ا�	�Bل ا�)�	�) ا��$ا�� وا�1

 �>�
� ���E، و"��B ��� ا���0 ا^��� 4��" W�0 ، ) ا��$ل وا?���ن(أن أ)�1)� ��
� ا��`���ا��:�ذ إ�) ا�
�	,b	0 إ�) دا�� ا�>,�E �Eو �� . 

  
	e)s 0 ����د ��4$ا ��P�7ت ا��3(� ا��1()�1)� ��
� ا��`���C4 0 آ�ن ا���(> ه9ا ا��1� eزا� Pو ،�

 q��T,1<� و�8درة، آRداة �(��7ل، *() ��q ه9ا ا�$ور وا"I1اع �F ،q��54ط إ"	�ء آ:��1<� ود�	��ا`
�� كIآ�	إ`�ر ا� ���2 ا���4(� /���
ش وJ)1S4 �8ى ا���7ل اP%1	�*� . د./<0 و4	�ر�� اPر,�2ط 

�ه�lو �وا�'��8. 
 

0 أ��7، /1; "��ش %	�*� ,�$دي 
� د�	��ا`� آ:��� و�$وي، ��وم ه9ا ا��1��" K%�, ق����ل �/�ق ا"2
�
���$�1�0 أ%�
� ^ز�4 ��آ1�� ا�
 �) .*() �8*$ة ��Fرات آ:

 

 املؤمتر و امتحان الدميقراطية والربنامج النضايل
��� ا�1'7� ا�1� ا*1	$ت �!ل ا�	b,	� ا��`��    -  أ�` C* C4����Sج ا�1'7� �(	b,	� ا��`�� ا� 0�
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 ��� �
� 1995ا���	Bاك ا��F0 اد*�ءات ا�'�ص *() إl1(، ر( �
4�9 /�,; أآ�1 �	,b	ر ا���, $�/ ،
�Iل �34ر�� ا�	��رات �(:�وع و�0 �:C* ;T آ� ا^�4ر 2005, 0� �	�
 ،�� /� ا%1	�ع �(	W)B ا��`

 ���4 ���>" �/ Pإ �	M� أو »ا�$�	��ا`� ا��	���«���2 أF<� �4ت دون "��ش /� %��$ة . 2006ا�1
C وB, P	��ت *��4 ��ل `�S�إE$ار "�3ة دا�(� أو إ"�Bز �8�4 إ��15و"� �(���ش وإ�Fاك ا�	

�	,b	ا�...zو. ا� ����ض " ��2اء"و�s ا�	q15 ا��`� �4 �ا�	�3ر�� ا�	���1ن ه0 ا�	1'5	�ن /� ,<
$�� �4 �38��	� ��� ا?دار�� ا%1	�*�ت �4را`�"B)أ*�7ء ا� qوواآ ،�	M�ه95ا �lب ا?*!م . م �<0أد
� و,

�<C4 0 إ
�از و%<�ت "�Mه0 C و,	5`�S�C* 0 ا�	�اآ�2 وا?�Fاك ا�:�(� �(	M�
� و�lب ا�1���ا�
K�* ��2�و�8ا`� ا�'$)� �)'�
� ,�$د�� و4'�4�1 ���ا*$ه� آ	� ��" C* !�/ �2�� �53
 �:)1S	ا�. 

 

	<�%�ن ا���1ا�� K2Fأن ,�5ن أ �>� $����1رض �4 أ
��F yوط b4,	� هRة "��
� ) �M'�)2 ا�	b,	� أر

��$% : 
 
- e
� : ��ء ا�1�ر ا�8�1���� إ�) �78�� ا�R3ن وا���7ل ا�	4	� /�ت /�F �E$ اه1	�م ا��3(� ا��1(

 . وو�� و�2�1�4 أدوات "��7<0
- �1� �	% q*�T4 q2� �	4 ،0M��� ا�1B� �21*ا C	4 (T'� P و*$د C��	,b	د ا�$�� �X�>ا�05 ا� �/

�	,b	ل ا���F^ C��	,b	وط �4اآ�2 ا��F . �%إ�) در !��C آ�"e ,���1ق و�18 `��	,b	�2ت إ`��م ا�%�/
 W5�� P 05أن ذ�+ ا� �	)* ،�	�0 و,�آI ا����ش ا�B	�*� ا�	M�, �8���
O�2، 4	� آ�ن  �>7�
ا,�Tل 

2C، ر0l �8*$ة S1��(�ن ��ى �81/40*$ة ا�S"Pاط ، 
	� أن ا�		� P ،57.50 د$* C4 �X�	��

C��	,b	3(ا� .( 

�0 ا���Mم  -$�, e8و K)* C��	,b	0 إ�'�ح ا�lر K�* ���Xا�� e	Eو �	,b	ل ا���Fأ �� i4�"�
�ب l
�	,b	)� �)ا�$ا� . 

3�ت، /� �4$�4 �8*� ا�B(��ت  -)	
 K2Fأ، �
���,	�آI *$د b4 C4,	�ي أ"�Tر ا�yS ا�	<	C دا�� ا�

Wg2 ا����4 ?ره�ب ا�	�$1(C ا $
����3رات وا�	��`�� وا�1<$�$ وا�0X�13، ه9ا /C* !7 ا��* C�$���

 O�2� ،C		� C4 `�ف �4� ر�X�� ا�	b,	�، ا�9ي s<� آ�آ� '14	yS)� W ا�	<M�� ا�1T	ا�
�4�1Sن ا��
� ا���
�� أو �	� %�ء /� ا�2�B1ا� �)T'� C�$�1�0 ). 4(ا�	�$1(C ا�	�1
 �)ه� ه�F a9وط آ:

�2ا�� *() ا��1(0 آS$�4 ا���0 �	�ا%<� ا�<�Bم ا�)�1)� ��
� ا��`���
�53 ه�دئ ور/�8� وإ*$اد ا� �
�B1�
� و%$ة و,'$��ت ا�':�ظ *() ا�	�2�15ت وا"I1اع q���4 "��ء ور%�ل ا��1(0؟"�B4 �4�	*)5 ( �	8 �4

 0)�1)� ��
� ا��`���وا�1� دو"e /� �34وع ا���1�� ا���م أ�4م ه95ا ا�	��(��ت وا�	�%�� ا�1� ,�1�$ إ�<� ا�
 )6(4	�ر��ت؟

-  ���� ا?دار�� وا�	q15 ا��`��(4'�� ا"�S1ب ا^%<Iة ا���دB)ق ا�$وس ) ا��� C* �"�M" �/ ج�S, 0�
�'�ت. *I4 Cا*0 ا�$�	��ا`F�1ا� ��B� إ`�ر �/ �
I'ا� �TE�'	ا� ���ه95ا ,0 ا"��1ء . /�$ ,0 ا*1	�د `�

�� إدارBق��/ C4 ي�B:, و�� �ا`�، /�Sت و%�2 ا����1)� ���� و
�$ه� q154 و` . �)��4 ���� إدارB�

�^*�7ء)263 C��	,b	-(� ا� �) أي ��ا� �ا�1 ��$ة �C* (1 ا�	���
��ة 
��	<� آ��دة، $% �l ،

,b	)� ا���م K%�1ا� K�$ة *C ا��$د ا�9ي *�2 *�
'�ت أ"<� ا*1	$,<� وF�1ا� ��B� ا*�21تC��	)121( 
 

 ،����214 �
��" i4ا�

� ا�1� , P	C4 C5 ا"�S1ب أ%<Iة 
(�اI5,�4 ;Xة *() ���/�ر�l ه� ا�$�	��ا`� ا�
 qT�1أ�8ب إ�) ا� ���
$ل ا"��1ء أ*X�7<� و/�� ��Pءات � �
������ر ا^داء ا� ���� �F��" <)S,

2� /� ,). 7(ا��2(���� و%<�ت ا���M، و,	5C ا^8(� C4 ا�$/�ع *P C د�	��ا`� دون ا*1	�د �8*$ة ا��	
 0��

� �C ,�5ن �1	� ��4،�
���2�1� *J)1S4 C ا���Sط دا�� ا�)� �
��4 0M�و%<� "�Mه�، *�2 ,
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 C�C4 C أ�Iاب و,�رات 1S4(:� و���)���4 $��, $8 ،�
��" i4ا�
 0��
 �
 ���ا^�Iاب أو ا�1�رات ا��
�، و,�5��� C	1�4 �l �7ل�ن 4'�ور ا�EP:�ف ه� J)1S4 ا�	����1ت 
T$د "�ع ا�	���q وأ�5Fل ا�

���(� ا�	��رك، وا�	�اC4 J8 ,��رات ا���� اP%1	�*� وا��Tأ%(<� و� C4..zا� 
 

 ���� ��8��3� اP,'�د"Pا �
�B1��/2002 C* و�4 راج ،�	,b	ا� $�
 �
(C4 �>1 `�ف %	�*� 
�ز� و4
'�ت �!ل ا�	,b	� ���E دا�� �34آ� ��ل *$د ا��5ا�� F�1ا� ��B� �/ �)�ا�	��X�T:)� ��'1 ا�		


T1$*�ت /� �0B ا��5ر-� �
���
� . ا�	q15 ا��`��، ,bآ$ أن أي �!ف 
�ت �<$د ا����إن ا�':�ظ *() ا�
� دا�(<�����ت ا���
� ا��21$, C�'
��. �34وط �� C4 K��, �	
 �� ا�$�	��ا`�� ��ر ��ى ,:�� P 


��	�(��4ت و��/� C4 ��4ر/<0  C`�S�
� ا�9ي �	$ آ� ا�	���ا�2�1� أ�4م اP%1	�*�ت و,:�� ا?*!م ا�
�ت وإ��Tل )�3 ��8��، و�	�ن �> ا�	B�2، أ�4م ا����
 ���5�<C4 0 *�ض �راX<0، ا�	�21	�وو*<0 و


� آ�/���� .و%<� "�Mه0 إ�) أ*�7ء ا�
 

��5 4���� د�	��ا`�، /	<	� ,�M'� e)5F $�� C5 "��ش �34وع ا�2� ��)
ن ا�4�1S� �!ل ا�	b,	� در�� 
�> أي رأي ��4رض ��%<� � ���ا�'iB، /�$ أ
�"C* e إ�Eار ا�yS ا�	<	C *() اP�1	�ار /� �

�
�����د�> ا�18Pاع«آ	� أ
�ن ر/� أ"�Tر ا�yS ا�	<	C ���3ر . ا���M ا���	� دا�� ا�E « رة��� C*
'�ت« 
ـ ا�1	�ار ا���2لF�1ا� ��B� «ةI>%^ب ا�S1"P ��kآ . ���� ��ى ا�I>1اء و,���� P �9+ ا���3ر/

�� دا�� 	� ا��	��� ا�	<l �M�8$� I4ا*0 ا�$�	��ا`� و ا�5:��� �$ى ا�yS ا�	��رض ��%<� ا�T�
�
�����4
�� ا^�8ال 
�^/��ل. ا� C4 $
 P. 

 
0 وB4	� ك د ش آ�ُ%� ��� �	C �8`�ة إن إ"�Bز �8�� C4 �4 أرادوا 
�^W4 و�)�1)� ��
� ا��`���� ا�

 ���� إ"	�ء ) 8 (2002 �4�� 13، و4<$وا ��9+ 
	� ُوJE �"9اك 
�,:�ق ��� ا�(� /� 2002ا�'�4�5 ���؛ 
�
���� وا*1	�د /�(<� ا�B	�*� )  9(آ:��� ا�	ور
y ا^�8ال 
		�ر�� 4$ا"� و/� �	��T; ا��3(� ا��1(


�ا�����
� )  10(وذ�+ ��13ط ا�$�	��ا`� أوP و أ��ا . ا*� آR��س �(		�ر�� ا����� *	� ا�� �/
 ��,<� ا�$ا�(� *	�د�� وأ/�� وأ-��ء اP%1	�*�ت وا?*!م و ا��P�7ت و ,53� �/ �Bا��4� و ا?��1ا,

��3دة دا�� ا�	1B	�ا^%<Iة ا�	��ة، و
��	B	� إ*��ء ا�	��ل *C ا�$�	��ا`� ا��	��� ا�	 . �)/��ة ا��3
4��خ ���� ا�2�1� وا�	�2درة وا?���س  �/ P1'�> إ, P �>�$� �8$T)� �
����I و�$,<� واآ��1ب ا�I�,و

0 وا���7لM�
�4Iم أ�4ر ا�1 �F�2	1'05 ا���
 �*�	Bا� . �
����	��ا`� ��ور�� ��1$م ا��*� و�8ة ا�$��/
���
� و/�$ا"<� �(	T$ا8� و
����1� ا"'�Tره� و,:e1 و,	��5<� وو�$,<� وإ���ؤه� ���� إ���ف ا�	�M	� ا�

�) .ا��3
 
 

�� /�y إ�54"� ا���Eل إ�) آ�ا�� ا���دة دا�� �, P ،CC آ:��C د�	��ا`
���� �2����
 �إن ا�$�	��ا`

�"�B4� 0X�8 *() 24$أ  q)�4 �>"إ ،�
����� ا��	�ل أ":�<0«ا�E C4 ل�	. »,'�ر ا�� �ا��� O8���وه9ا 

 �/ ���71� ا�$/�ع *C ا�$�	��ا`� ا�$ا�( q%/���ا ���1��
إ�) ا�'(�ل �54ن ا��3(� *�2 ا��5ا��، و

�K و ��� أو%K ا���21ط و�4ا%<� 4	B� ء��(<� دون ه�ادة و دون آ(�، و ا���$ ا�	�<B� ا�2َE�:, (T8أ

 �
���2� ا�<�آ� ا�)lأ qإ�) آ� �ازاة ا����	��
�
��ق د�	��ا` ���	* ���7" J8إ�) �4ا.  
�$ أه	� - ب* J�" ،�B4�"�
 : 
-  +�
�F�24 �53 إ�) �8`�ة ��4�5 ا�2 0)�1)� ��
� ا��`�����X� ا�1� 4��e %� ا��1�Pا �	,b	4'�� ا�

 .ا�$و��
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��X� وه� �(�ك 8(	� " -�1�Pا �	,b	ات *() 4'�� ا���� �
a$B /� ا��1ام �4*$ ا"���د ا�	b,	�، أي أر
�
��� .��آ1�� ا�

-  C4 ن��
� /� J)4 ر%�ل ا��1(0 ا�	$�2�C ��8ا C4 ا^��80 ا�T'�او�� وا�9ي أآ$ *(K ا-�B�ا�1$�� ا?
�	,b	ا� �/ C�C ا�'���� .ا�	�

-  ��� �2004"�2� �	(� ا�$/�ع *C ا�	$ر�� ا��	�4 �4�� �� �4رس 30و29، �� *�$ت "$وة و`
4$ان ا��1(0 و,1�2<� *$ة "$وات2004 �/ �2��S1ا�$و�� ا� ����
 �>31)� �E�/ e"آ� ،�)'4  . C5�


	�2درات إ*!4� و"��7� و�0 �01 4$ ا���Bر  ��
���J أوe:8 هa9 ا�'	(� *�$ هa9 ا�'$ود، و�0 ,01 ا�	�1
�
��'��ق ا?"��"� وا�$/�ع *C ا�S$�4ت ا��	�4 ����l و,0 ا�J8�1. إ�z...�4 �8ى ا���7ل ا�	�E $�* 

�ز ���
�ط /� ���
 0M�4�1$ى ا?E!ح ا�	 �/ �
���
��0 ا� e4$8 ��C4 `�ف وزارة ا��1
� 2005ور�8 "�$
�� . ا��`

 

� *C ا�'��� ا�4�5�� �(�T� J "�7ل ���دون ذ�+، �0 ُ�qB ا���1�� ا^د
� ا�9ي K4$8 ا�q,�5 ا���م �(

4 a�B, �4�5'ا� K
��4��ة �B, �4د  �/ �
���(:�ت ا�8�1�، واP��1!م �	��Mر ا�$و�� /� ا?E!ح *�2 ا�
��د 
 9:���1�� و-�ة ,
��ق«ا�	����2 
�» ا�	����4 *!�8 ذ�+ 
��3ر ا�$/�ع *C ). 11(و ا�	����2 
�Frاك ا�

 ا�	$ر�� ا��	�4�؟
 

�� ا�	'(	M�� C4 ا�<�آ� ا�1���1'�7 ا���1�� ا^د
� أ��7، أ�� C4 أو%F K(� آ 0� ،���>Bوا� �	 وا?8(
�C4 C وا�1� e��', إ�) ه�آ� �B4$ة /� أ/�اد 54ُ	(C �$ور ا?دارة /� ,$
� إ*$�دة اP"�31ر، 1�4:

� إر��ء��4��S`� ا�('�M أو ذوي ا���
) ا�� O�2� )�24رات أ��ى ���$ري أ C4)و �1<�، و,
 q���4 ()* e)�1Fذ�+، وإن ا $�
�، أ"1�3<� , �)5F م /'�ارات�	ودون إ-�رة أي اه1 ��

$ون �14 �>1

��  .�$ى ا��3(� ا�	�
 

 e�
�O ا�:�وع ا�	�5/'� و
�O ا��B1رب ا�	'(� ا�1� ,	5 �54���/� ا�	��
� �C5, 0 -	� و�� إ�Fرة إ�) د
 +:�ة وورزازات وزآ�رة و /5���ت .../� 
�O ا^��80 آ2�� 4!ل و����2�� و,�, �4���ا�C4 z �(> د

�> Pر,�2ط %� 2���4<� 
��	��1ى ��4$ةSا� C4 1<� و ا"��ذه��I* +/ �2� $���ة 
�Pه1	�م و,'$$% �)�3)� 
�� .ا��`

 
� ا*�21ه� "1�B �(:�دا"� ا�1� أ"B1<� ا��ا�8 � ،���g:53(� ا�	و74(! � �g`�� ا��:, �
8$م ا���1�� ا^د

 ���� و«/C* !7 آ�"<� �sه�ة *��	� وا�18ح ,��g/ CB� q15	اف ا��Fإ e', ت�>B)� �)�	4 ��`
���� ��ب �	2$أ ,C4�7 ا��3(� و�8,<� ).12(»ا��`�g:ن ا�R
 qX�E J8�4 C* �; أ"K ,0 ا�2�1'E

 q���	ا� �
$, ����ب ا�$�	��ا`� ا�$ا�(� و����� ��� /� ا^���4 �%�1" �4* 0� K"أ Pإ ،�
���وو�$ة ا�
)���g:ا�9ي آ�س ا� �م ا^����M�� �� �34آ� ا�8�1� ا�$ا�(�ا�:�4 (، و,2�� �y ا���1ون ا���2�)، آ

 (	��
� ) »ا��3اآ�«���8$� ا�Eو �	
��$/�ع ا�'�زم *�g/ J)1S4 ;��T4 Cت ا��3(� ا��1( JT* ا�9ي
 ���g:ا� �>�C إ�) أ��أ ا�'(�ل و�	X�1�	ود/� ا�. 

 

���� إ���د ا�1:�غ ا����4 C* �
�qB ا���1�� ا^د 0� C* ا�$و��، و/�5ة C4 عI1"إذا ا*�21"� ذ�+ �2�54 ا ،�

�$ آ��� �T	C *�ا�4 4�� ا���21ط و�4اآ	� $B1ا� ���، و��Iآ�	وا� �1�� ا����*
4$ى إ/�د,<0 ?دارة "��
�TS3ا� �/��� ا?���د وا��1ز�� ا���Bا/� . ا�	���4 $�$'1� ��آ	� �0 ���ح ا�	���ع *() أي W)B4 و`
:� ا�	1:�غsوو��� أو 4'(I�4آ . 
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 e3l ا,:�ق ()* ���3 4�9 ا�8�1)� ����2 "��ش ,��رات ا��5":$را�� ا�$�	��ا` 0�96 �/���"Pا �	B4و 

 �0 *() 4Iا"��
 e��T1��

� وا�9ي ,�ج ����� اPر,�2ط 
��5$ش . 2006"'� ا�:<0 ا��2%�ازي �(���4ذا 
1�� ذات ا��زن
���� C5����5<� ا��1ا%$ ا�25� /� ا^%<Iة و
�����2 ا���4(� إن �0  ،��Iآ�	دا�� ا� � ا�25

��Bي و /� إ`�ر  �	�� و4'(�، رأي /Iة �ـ ك د ش �4آ�1�� و «ا�	��Iأ"��3 �4آ ��3رآ� ا�:���� /	ا�
�I ��<� ا�5:��� I�,.. «)13 ( ،�	,b	وض *() ا���	ا� C	� وا���ا"M�آ	� أآ$ *(K �34وع ا�	��ر ا�1

�� وا�1��دا إ�)� ��1�I�4آ W�R, ن�
 78. 
 O�

� �$ى ���> *() ا��أي ا�5F $�/ ،��V ا�	b,	� ^ول �4ة /� ,�ر�z ا�ور0l 4'�وPت ا�71

a�B,ذل ا�S1ا� �	آ�'	� �E�/ 0>�4 C	1�� وا�!4��
��1!ف ا"1	�ءا,<0 ا�� C�$��C ا�)��� : ا�	
 

4� �($و�� *() ?B4	� ا�B>وا� �2��S1اءات ا��% C4 ���1ة�	0 وا��1
� «ا��1()� ����ق ا��`ا�	
C�� » وا��51)7, ���(� إC4 ()* P راح �', P ��و�(:� �:O ا?":�ق ا��	�4� 
'iB ا�T18د

C . ا�(�2ا�
 

 Js�1وا�1!ف روا/$ ا� J3�1ات ا���� �'� �	:�ت ا?`�ر (B4	� 4(:�ت ا�:�gت ا��1(�T, �>�و4
 . ا�M"...z	� ا^���� و-��ات ا^) وا�$ر%�

 
��ر�� ا�	�%; ?E!ح "�Mم ا���1*$ وا�9ي �1<$د أ%�اء ا��1(� 0	s�4 C:� ا�$و�� 
�TSص ا�� �4

a�E��* 9:� . �Fع /� ,
 

	� ����اب، ا�9ي ��وم M��1<$د أ%�اء ا��1(� 0	B4 C	�ع ا����2 ا���4(� 
�TSص ا���"�ن ا�1 �4
B	�ت وا?%�اءات ا�1� ,�1<$ف أو��*<� وأ%�ره� وا���1ار "Iع �!ح ا��3(� T8$ إ"�Bح ا�<

�>)	*...zا�  
 . 

� �ـ��$ وا�	�ا�0 ا�2�1$Bا� �م ا^����M���ق«إ%�اءات ا�<�F�3 ا���د�4، ا�1� أ�W �<� ا�28� » ا�	 C4
a�lت و�	�C ا�	��ر�yS)� C ا�	<	. ا�z..�8"�ن ا^آ�د�$��C ا�)���C* C آ	� *�2 ا��$�$ C4 ا�	

�
���C 8$�4ا ,7'�ت /� . ر/P 0>7�1	�ار ا�	��در�C `�*� /� أ%<Iة ا�)���/O�2 ا��C* �M آ�"<4 0
� `r/ ،��2"<0 ا��1روا ��4درة ��
� وا�$/�ع *��T4 C; ا��3(�، C4 و%<�ت "�Mه0 ا������I ا�I�, إ`�ر

9 ,���0 ا�:�1� C4$ان آ$�<� `�*� وآ�"�ا �8�2 �/ �)4��MرE a:�ف ا��3 C4 �4�5')� �ا�$و� +�2
�e *��8ا �1) �:�ض *(<� ا�	��درون `�*� /� � �
���0 4Iا"� ا�$و��، وا��?E!ح ا?دارة و,��

��	��ا`$��
 �>� �8!* P �
I� ة و^��2ب� .14ا^%<Iة 4$ى ا�'
 

��C ا�)���
C هPbء ا�	 ����� و,B4�"�
 �8!, �	��
�، ���J ه9ا ا����ش �0 ���yS)� C ا�	<	C دا�� ا��$
�� ���ا�4 أز�4 ا���� وا�1� ��ه0 ا���*� *() ��4ر ا�	b,	�، و"�%� ذ�+ /� رأ-R, ت�4	� �C4 $ إ�54"
 �
 ،J8ا�	ا� �B�,و $���$ �$ود ا�* y�/ J�� P �B4�"�
�ب و*� lو ��Vا C4 W%�1ه�ة ا��s eB1"أ

� وا��2"�	M�� ا�	1	���5 `��(� ا��:W وا���� �2��ء q�8 د�	��ا`� آ:��� �9هq إ�) `�ح ا�2$ا�X ا�1B4
���	* W�أ ()* �>X��

� و��4ه0 /� إ*�دة ��� .وازن وb4-� دا�� ا�
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 آفاق العمل
 �	,b	ا"1<) ا� - �
�B�Pت ا!�ا C4 ا�	�اJ8 وا�1'(�ر0l أن �34ر�� ا�	��رات ا�	�Tدق *(<� ,71	C آ

 P (1� � دون أن ,��ل أي C4 ا�1'$��ت ا�1� ,�ا%K �2�1�4 ا��3(� - ,�2) ��2ا *() ورقا�1� ,��M1 ا�1:�
 J8ا�	ا� �و��ح / C4 <'1�, �4 �
���  :وأدا,<� ا�

 
-  C4 J8�	ا�»C��1
� وا��51)� ����ق ا��`� وا?%�اءات ا�	�2��T، /� إ`�ر » ا�	�و �4ا�	K ا�2�1

4��Mر ا��أ�	� J����ف 
�?E!ح، وا�1� 5,ُ �4 J�" ��)�	� �B��1, $��ل ا����	� ?E!ح ا��1(0 وا�9ي ٌ
 �4�	* �4$S0 آ . ا��1(

� ا���ق  -���	
 C:� ا��	�4� ا�'�/(s�)� ����^م ا�M�ا�	�C4 J8 ا���Mم ا^���� �	�s:� ا��1(0 وا�
�و )  *C ا^4$8�ا�S1(�(و �4ا%�� ���ت ا�8�1� " ا�	�ارد ا��32��"ا�	B1<� "'� إ�:�ء ا�	�و"� *() ,�

 ���دة /� �(��ت رؤ��ء ا��	� /� ا�R1د�q و�4و"� ا^%� و /�ض ا�'�آIو ا� ��W ا�	�دود�إد��ل ��4
C:s�	�31ر(*() ا�"Pإ*�دة ا ����...(zا� . 

-  C4 J8�	ح"ا�!E?ا " �� ا�31<:� و آ*�	1%Pا ��ا��Bري ���Mم ا���1*$ آIBء C4 0>4 ا�'	�
� �4ا%<� ذ�+
	�bو�� ا�$و�� /:� و آو�4 ا�2$ا�X ا��	��� . � ��� ا?/!س ور/O د��4`� ا��1

��7ل ؟)� �>��` q%ا��ا . 
� /� �4ا%<� إ,a�B ا�$و�� "'� �:O آ�(� ا^%�ر 
	�2رات �14�S<� و  -��	* �Xا$
� `�ح :آ


$/� *B(� ا��	� ا?�T18دي �) . �4I)1�4ت ,��g2 ا�	�ارد ا�	��� ا�5:
-  �:J و ,�3�� ا��	� 
����$ة و ,:��e *$د C4 ا�S$�4ت �(���ع آs�1ا� J8و �'" ��4ا%<� ا�	

 �)
���3آ�ء، �4 �4 ��ا/> ذ�+ C4 إ-��ل آ�ه� ا��3 (	��ا��Sص و ا��ه�ن *() ا�B	�*�ت ا�	'(� و �4 
�
S$�4ت إ��/ . 

- :sا�� �)�F ()* aدور �,R$ ا?��اب، و ا�9ي �2�K *() ا�	�C4 J8 �8"�ن ,��, $�
 �� ا��	�4
 . ا����ع ا��Sص

-  �)�F أ%�ة C4 �>)%^ ��1��� و ا�1� *�	1%Pت ا���b	أ%� د��4`� ا� C4 ذه��S,ا q%�2درات ا��ا	ا�
0�M	�ت ا?�1�ط اP%1	�*� و b4��� : ا��1(	� ���$وق ا��`Tو ا� ��ا�$���1�� ا����4 �(�1
� ا��`

�1
� وا��51�4C'	$ ا���دس �(�<�ض 
�^*	�ل )� �*�	1%P�2 .. اE^�7، دون و�� ا�ا"1<) ا�	b,	� أ
e� ا�	:��ة ��Iو*�ت ا�1:1���(*() ا^��2ب ا�'��g:ا� ( O�
 �/ ��و�> أ/> ا��P�7ت ا�	'(� ا��Bر

�
���
� و�'��� ا�Rس ا���م �$ى ا��3(� C4 ا��	� ا�����اه� هa9 ا�	�Mه� ا�1� ". ا�	��`> واP"�8��3ت ا�
 $���, ��
� /� ا��P!ع 
	<�م ,��$ ا�	���q و�4آIة ا��P�7ت و,������� ا�Xأدا J)S, C* ا�2�,

��ب ا�$�	��ا`� ا�$ا�(l ()* ، ه9ا *!وة���	ا�� C4�710 . ا�M�1� ��'C4 K إ�54"	, �	
هa9 ا^��ة 
�
� ا�	��11������ت ا�I	1�24رات ا� ��	� �4� ا���*$ة ا��	��� و ا��1$د ا����� آ�2���، و,7	C د

�
��� .�34رآ1<� ا��ا*� و ا�	��$ة و آ:��� ا�
 

�01 اP�1	�ار /�  ،�
�O ا�:�وع و 
�O ا�:�gت C4 `��8ت "��7 �/ �)�K ا��3* e"�
ه95ا، ور0l �4 أ
)�F تP�7�
�*�21ره� e)s ��4$ا � ��1
����$ C4 ا?���ف �I	
 �2��� ا��1(0 ����د ه$ر �8ى ا���7ل 4	� 

C4Iا� C4.  
 

 �
�O ا�	:�ه0 و ا�1'(!ت ا�(�2ا� �)�, 0lر ،�
�B�� C4 ا�����E ا?�5
��$ أ,e �34ر�� ا�	��رات 
���2 �	��ر ا�	(J ا�	�(2� ��

�O ا�	��رات 14���78 آ	� ه� ا�R3ن  0� (وا�1� e)�% 4:�هS3, ة��/
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q���4 O8��� !. ، وا�1� ,��M1 4	�ر�� ,��
> ا^�8ال 
�^/��ل)2 و1 ا�:��,C ا�P!1ت ا��1(0 ,�$م ,'(
 �
Rه	 �M'�وه�� "��1ءل *C *$م *�ض ��4ري ا��51�C وا?*!م �(���ش ا��2(�، وا�(9ان آ�ن �qB أن 
�:�$ /�5 وو*�  ���F �%�����4 /�5�� و إد�Bن ه�آ2�ة /� �sف ,	�رس /K ا�$و�� ووآ!ؤه� ا�(�2ا�


 �)
� ":�<�ا��3���  .� وا^`� ا�
 

 ،��3)� �0 و B4	� ا��5":$را�� ا�$�	��ا`)�1)� ��
� ا��`���أ�4م ه95ا b4,	�، "��21 أن "��ش و�� ا�
���د 
��ة *()  ��، *() ��5 ا�$�	��ا`� وا�5:���5

� ا^��ى أ��ء ���*(	� أن أو��ع ا�	�M	�ت ا�


�"�B4� د�	��ا`� و ه� �4 �:�ض �24درا. رأس %$ول ا^*	�ل �
��" K%�, إر��ء <�ت 4(	��� *() `�

��ن ا^�8ال 
�^/��ل 
�O ا��C* �M ا"1	�ءا,<0 �� C�C ا�9C ا�5:��C ا�$�	��ا`
���آ:���، َ�ُ(J آ� ا�

� أو *4$<���  .ا��
 

�:)1S4 �5ت15, e��4ُر �	رب، آ�B, ة$* �0 وه�� . ��$ راآ0 أ"�Tر "��
� د�	��ا`� آ:��
$ C4 ا��1 P
15+ ا���� إ�) , C* �)S1ا� C4 $
 P C5� ،�2درات	
و,�2دل ا��B1رب و/1; ا����ش ا�B	�*� وا���م 

�� ,:�$ ��Fرات ا�$�	��ا`� و ا��Tاع ا���2� C4 أ�� T4$ا8X$24 P ت��  .ا��5ا�� *�2 ,��
 

 �
���1�ء ا����4 ��ل �4 �1<$د ا��Pا ���� ���', �l ر�� P (إ� �
���0 و B4	� ا�'�آ� ا�)�1)� ��ا��`
$ ا�9ا,� أو ا�21$ال ا?`�ر 	B1����1 أو ا��Pا �28 C4 �4$ا"� 
�ٍن و$��4، 
$ل ردود ا^/��ل ا��(2 ��/


� أو اP"��3ق���� َ,�وم ر�0 . ا�B>���1(> ا^�4 
	�2درات 4 �4$�* C5� ،���`P ��2 "�8�1 ا�	�IBات ا���
* �
��" y��2اآ �	�ة إ�) ا^�4م 8�Tة ا���S)� ن�/ ���� C	� *C ا�yS ا�	<B4�"�
 I	14 ���	.  

 
���ش، "��) أن �':I *() ا�B(�س ا�B	�*�T8 ،$ ا�:<0 و )� �(� ا�	b,	� أر�T'� 0"��21 ه9ا ا��1

C ا�5:�C ا�$�	��ا`)���> ,�$دي �(	��C و/> ��� 4$ا"� /� إ`�ر ,*�	Bا�:�� ا�C�. 
  

  :هوامش

1.  �/ 0)�1)� ��
� ا��`����ز 15 ا��e2 159*$د"ا�$�	��ا`� ا��	���" %�ء /� ا��B1اب �(q,�5 ا���م �(��� 2006 :
"�	,b	)� �� ا�1� ا*1	$ت ه� ا?�Fاك ، إ�Fاك آ� ا�	�bو�C و ا���ا*$ /� ا�7'1B>�  ".وا�	

2. �>�1�� ،أ�4 أ�4م ا��أي ا���م /	��ات /�,; �4�� إذا آ�ن ا�	��Tد إ
�از ا���ة أ�4م ا�$و�� /��2����ف �� �� ا���ي وا��(
 ��4Iا"� . ,J35 *�ر, ()* ��1��T, 0>"R	` $8و ��"�/��� 0>"r/ W4^از ا�1:�ق *() ر/�ق ا�
  .2006وإذا آ�ن ا�	��Tد إ

3. �:T��
�C ��7وا �	,b	ا� �8�
 :�� ا?دار��، *�7ات q,�54 ا^%<Iة ا�	�B)آ� أ*�7ء ا� C* �4ة، ا�4أة ،C2S1�4 
 �*�	1%Pل ا�	ا^* ���b	� �� .أ*�7ء ا�	q15 ا��`

4. �	,b	ا� �M'� ����� �		�ر�� *� JE�, ر �4 ه�$�
 ،��$8 ��1	� إ�) . ��T4 W(; وآ� �	,b	ا� WXأن ر �E��
��� �s و P زال 4	�"�� �$ د�	��ا`� ا��ا%<� � �T/. 

5. 4 �� .ا���1�� ا���م،ا���� ا��1(	� ،ا�	(J ا�	�(2�:��رات ا�	b,	� ا��`�� ا���C4را%� 
<9ا ا��TSص �34ر
6.  �':Tا���م ا� �� .C4 آ1q ا�	�3ر���342وع ا���1
'�ت، و ���ط  .7F�1ا� ��B� �>
 e,أ �ا�1 ���� ا?دارBأ*�7ء ا� �'XP إ�) �	,b	ا� C* �2X�l ء�	أ/7) إ�) ,�(� أ� �	4


� و b�4و��ت �B, ذوي C)����� ا��<$ 
��S"Pاط 4�$� C)����	� وردت أ�	�ء 4
، �>�4 ��� و %<�	� وإ8()'4. 
��م  .8 <3� . ��ل ا���Mم ا^���� و"�Mم ا���1��7ت2002 �4�� 13اP,:�ق ا�9ي وK�8 ا�q,�5 ا���م ا�	
9.  �':Tا� C	� و ا���ا"M� . C4 آ1q ا�	�3ر���3432وع ا�	��ر ا�1

10.  ���71	C ه9ا ا���3رT)42006> ك د ش �:�,; �4 . 
11.  ����)
�; ��2$ ا�'� �T, �/ ء�%)���$ة) *�7 ا�	q15 ا��`�B�"$��	ر ا����ز16ا�) 12*$د C4 "ا���� أن 2006 

�4^�
��ق و ,J�R �		�`(� ا��زارة و ا�1:�اده� �� �134آ� �	�1
�� أ%�أة ا�	B� � .ا�	q15 ا��`�� �C و ت `(C4 q ا��زارة ,53



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

210 

 .16/07/2006-12*$د "ا���ر ا�	��$"ا�q,�5 ا���م ل"'� إ�) ا��B1اب  .12
13.  C	� و ا���ا"M� .32 ا"�M ا�15q ص –�34وع ا�	��ر ا�1

�*�` C���'q *() ا�	��1*$�C و�W ا�	��در� ��Iآ�	�4 �8"�ن ا� �/��9ي /� ا�	���ع ��ل ���� ا�1:�  .  ,$�� *�7 ا�	q15 ا�1
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        ::::لتعليملتعليملتعليملتعليمشغيلة اشغيلة اشغيلة اشغيلة ا
  بني إضفاء الفئوية على النضاالت وخيار النضال الوحدوي بني إضفاء الفئوية على النضاالت وخيار النضال الوحدوي بني إضفاء الفئوية على النضاالت وخيار النضال الوحدوي بني إضفاء الفئوية على النضاالت وخيار النضال الوحدوي

 

�، و,(+ ا�1� ,7:� *(<� ا���
� ا�:�gي، �J�71 �4ة أ��ى 	
�ت ا��1(���)� ���I	1�2درات ا�	ا� �,R,
�� C4 دون أد") ��4و�4�:T10 ا�>,���S4 ���	, 0>C، و ,�<� *(. و�$ة ا��3(� و ,��ي أ*$اءه� ا���2

� ه9ا� ،�4�	* �4$S0 آ(� ا��1(0 و ���8<� *�2 ,4$� ��8ع ا��1(�F q��54 ()* م�B>ق ا��� �/ 
 C4 KX�:*ص و إ�S0 و د*0 ا����ع ا�� ا��1("�B4 �7ب
,e)S ا�$و�� *C ا�I1اa�B, �>,�4 ا����ع، 

I ا�9ي أb�4 C4 ;2Eو��ت ا�B	�*�ت ا�>B1ا� C* �)S1و ا� ،�XI% أو ��، و ,:5+ ا��7اqX آ()'	
�0 و ,�2> أ��ى أآ�� ر%�)�1)� �	M�"�Mم أ���� ��5س ا��5`� و �C*�3 ا��	� : ا���ا"C ا�	

 ��� و ا��	� 
����$ة و ��1ا%� *C إ�54"� ا�8�1�
�:�� F<�دة ا�5:�ءة ا��1 ُ 
����*�ت ا?��/�، و

���3اه$...�>s ل ا^%�ر، ,0 إ���ء�B4 �/ 31و �

���(0 ا�	1'�ك �����ر و  ا�	1959 أآ�1 <)�1


C ,��ر ا^%�ر و ,��ر ا^���ر، و �bدي �)5 /� إ`�ر - ا^%�ر، و ه� �4 �bدي إ�) /+ ا?ر,�2ط ا�<
��دة /� أ-	�ن ا��$�$ C4 ا�	�اد Iو ا� �E��	وق ا�$�E إ���ء �/ �)�ا?%�اءات ا�'4�5� ا^��ى ا�	1	

��  إ�) ,$ه�ر آ2� /� ا��$رة ا��3- ا^���Xا . �'Tا� ��� �8"�ن 4$و"� ا���1�	0 ,, �'Tل ا��B4 �/ و
4C ا?%�2ري *() ا�	�ض، �01 إ��/� ا��18*�ت أ��ى C4 ا^%�ر R1�7ورة ا�
 �7��ا^���� ا�9ي 

��7ف 
�9+ ه9ا ا���"�ن إ�) �4��م ��(� أE!، و I>1999ا�q� ا�2�1"�B4 ;��E �53
 ��)� . 
 

 عاف النقاباتسريورة متواصلة من إض
�<� C4 `�ف �R, إ*�دة e	, (؛ ا^و�C1	)�, C1
��" W�R, ()* ات��� �
��$ 74) اVن أآ�� C4 أر
 �
���)� <�I	, �-إ ��1اآF?ب ا?,'�د اI� C4 أ��<� أ*�7ء �"���، و ا�	�أ*�7ء I� C4ب ا��$ا�� و ا�1

�	��7�� ,'e ��اء ا��5":$را�� ا�$�0 ا�	)�1)� ��  /	�ذا آ�"e ا��iX�1؟. �ا`� �(��3ا��`
 

 ;��T	وا� q���	0 و�$ة ا�lآ���ي إ��اب ر (ا?"����4ت إ� a9إ-� ه ()* �)��$ ,'�ل %Iء C4 ا��3
1IB4 Cأ,C. ا�	�13آ���" �/ ��. ا���Mم ا^���� و �8"�ن ا���1��7ت: و ,0 ا��T1ر ا�	(J ا�	�(2� ا��`

	* �28 C4 K01 ,�2> �4 ا,:> *(��1�C4 K ,�ا%��تو �0 '� �4 0lو ر ،K1ا�I0 هlا?"��3ق ر �و ,0 . (
�� و $�T1ت ا��
� و ا?��ا���7� ا�	���ة ��
�� و ا�	1	�(� /� ا�	��ة ا��`�ا��1ا%� *C ا��2اi4 ا�

�	E����
  ...ا?*�4�T1ت ا�		�آIة 
 


�����، و ا�Rس و ا��Iوف *C ا���7ل ا��g:إ�:�ء ا� C4 $�I	ا� �ه �)T'ت ا����S	ا� C4 $�I	و ا� ،�
�� و ا���ا"C ا��X�Bة�:T1ا�.  

 
J8�1, 0� <�I	1و ا� +�� S/2005!ل ��� . إن ��ورة ا�5:1���0، و �!ل )�1)� �� ,e��R ا�<Rة ا��`

1C و 2006g:ا� �)�F �')T4 ()* �2ر ا�'�ص	
 ،�X1$ا
�� أ��,9ة ا��1(0 ا?B� e��R,  " �
4'�ر
,P�7�
 CT
W هa9 ". <	�ا�	�1�R1� 8$ ,�5ن �24رات �ت ا^��ى ا�1�:)Sا� C* �M�و 
�O ا�

 �>�4 ��B� ��Iآ�	و ا� �
�ت ا�	'(���� 2���4<� و ا��1!�C* �>1 ا�XI% ي و�g:ا� �>�
ا?`�رات، /rن `�
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� �8درة *() ا�T	�دl �3ف أ*$ا. إ`�رات ه�` C4 �>	*ا^��ال، إذا �4 ,0 د Cأ�� �/ C5	1, $8 ء و
K���<� ا��1ا%� * �XIB2���4<� ا� C4 !g� ءاI% <�', أن C4 ،�����C5 ذ�+ ��5ن . ا��3(� �4د�� و �4


�ه� %$ا C	- �
2> �4 �0 . إ���ف E:�ف ا��3(� وو �$,<�: ��4�, ���<� *() ا�$و�� ا��2%�از� �	4
K1��� �4 آ� C* �%و ا��1ا �  . �(:�gت C4 /�1ت,���1 ,�2�C4 K إ%�اءات ,��:� و ,�3:

 
 +5:1��
��3ٌط 0X!4 �'��4ن ا��3(� ) و ه� K� (��, �4 ا�$و�� ا��2%�از�� ا��م(إن هa9 ا���ورة ا�	�1	� 

ا�$و�� ا��م ,��) إ�) ا���1�� C4 و,�ة ا?��1!ل أآ�� C4 أي وe8 74) /� آ� �4ه� . C4 أ�('1<�
�ت و أوا�4 ا�	b���ت ا�	��E�1� ��9ا �	��T; ا��3آ�ت ا����	� و وآ!X<� ا1%	�*� 2�,:�� ا�$و�� و ,

C�4��. ا�	'( ����ر ا���$ ا�		C4 C5 أ%� 
��X<� آ	��/W و آ��Mم ا�T18دي و �Sا� K"إ . q29ا ا��>�
�0 �> ا?��اب�B, +ذ� �/ �	
��$ ,RB� �>"r/ . 0ت و �RB)1 ��5 و���X ا?��7ع و ا?
I1از و ا��	�، 

��M1ون ا�('�M ا�	����2 و ا��3وط إ"�Bز ا�	�3و� �)ع ا����� 
�?%<�ز *() ه9ا ا�'>، و أ*$اء ا��3
 K�4 ,�5�W ا�:�T . ا�	!X	� �)	�Tد�8 *( �E�T� ة و$�أ�4 ,�2�K /<� ��ري ا�	:��ل /� ��8*�ت *$

C /� %� ا�	$ن ا��	�288
���� �2�4ق �$ ا�l �53
 K5���X� ا�9ي ,0 ,'�Bا���"�ن ا� C4 ��.  
 


� و ا?1%	�*� ا���7ل �$ �8"�ن ����1ن �1��T:4ن *C ا�'�آ� ا�	�1� /�g أو /�1gن ,�(�, �>/

$ون ,�2> "�Mم أ���� *�دل  �X�>" �:T
 C1g:)� ي��ا?��اب؟ ه� �011 ,���� ا���� ا�	�دي و ا�	�


$ون آ�`� �   C4 أ%� ه95ا "�Mم؟ه� ,��1� /�1gن أو أآ�� ا���7ل و �$ه	�.. �� ,01 ا�8�1
 

��دة /� ا?%�ر و إE!ح "�Mم Iأ%� ا� C4 *�دل، و �م أ����M" �%أ C4 �4�F (�ب ه� "�7ل�	ا� Wأ�
�"ا���1*$ و إ���ء ��*�ت /�ط اP��1!ل ا�	�	�ة �و ا���*�ت ا?��/� ، و �4ا%�� ا���Mم " ,4�7

� و إ*��X<� �(�� ا��7�2�، و ,�	0 ا��(0 ا�	1'�ك ��%�ر و ا^���ر، و ,��X����ت ا�(CB ا��!E �
���، وا��1ز�� ا���دل �(��وات ا��`"�B	ا� �'T�4ت ا�$Sو ا� �
���  ؟...ا���ار، و C4 أ%� ا�'���ت ا�

 
 P و �
�B1ا� �	�4اآ �ه0 /��, P ،���� *	��4 ه� "P�7ت ,�5س 4	�ر�� "��
� ا"1<�ز�g:ت ا�P�7�إن ا�

��ء 4Iان 
 ()* $*��, C* ا�$/�ع �ار /�	�2�15ت و ا?�1	ا� CT', C4 C5	� �)�8ى ���T; ا��3
�)�� و ا����3)� �4�  .ا�	��T; ا�'

 
�$رك ه9ا %$ا� ��T����e ا^4�(� ه� �4 � : ���g:ت ا�P�7�4�!، ر0l ا�C* �>/!1 ا� C
� ا�����B1/

� /� إ`�ر ا?,'�د (ا^��ى ����7<� ا�	���1 ) ا�	��
� ���3)^"<� آ�"e،إ�( �$ �4، ,�	� و`
 e*��1�ا
 �Fا��(0 ا��� �ا?د�4ج / <� �XI% عI1�2> ا�	��3ر ا��!-�، و أن ,�, �%b, اب و ا�$و�� أنI�^ا C*

C ��4(� ا��2آ���ر�� و /�gت . �)4�� C4 O�2� F<�دة ا?%�زة5�<� �0 ,���1 أن ,���� �g/ �4 ا�����
e*��1�ا P دا�(<�، و C4 دة أ��ى�	ا� �/ �� C4 135 أن ,'$ C4 إ*�دة ,�2> 74	�ن ا�	��3ر ا�	1	

��ق�� ا�9ي �C*�3 ا��	� 
����$ة. ا�	�
5+ و . و آ�M" +�9م ا�5:�ءة ا��1:, �g:ا� a9ت هP�7" C* i1" $��
�� إ��/� C4 دا�(<�؛ أ��,9ة �B4$4ن ر08 �g/ ن ر08 1وا�:�ء�B4$4 دة 2، أ��,9ة�>F و ��4(�ا ،

� - �P (1 "��ل ه9ا ا�1'(�–و "��1$ أن ه9ا ا�5:1+ ا�$ا�(� . �ر��ا��2آ��	�� ا��1(�g:ا� CB)د آ� ا�$>� 
 0)� �X1$ا
�� أ��,9ة ا��1(0 ا?B� C* 1'$ث�� �'
 ،�
����� أ��,9ة ا��1(0 8ا�	��د�� �(��$ة ا�B� و ،

0)� �X1$ا
���و...9ا? 0� C��� أ��ى �(	���C �4د�� و أ��ى �(9B� و$�
 .و ه95ا...ا 
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 ماذا عن مربر تبقرط النقابات ؟
�	Xت ا����
���
�ت، و ا�<kت، و ا�(CB، آ�ن داX	� ه� ,��2ط ا����W هa9 ا��R1� ����^�2ر ا	إن ا� . ،C5� و

�$ة $Bت ا��
���W و ��e %$ة /� ا��T1ر أو (أ�0 ,1'�ل ا��R1ا?"��3ق أو ا� z�
�1ر ��2,�4 ��و ا�B$ة ه

�أ�5Fل ا�:���
1$اX� ) �� ا�?�
�� ا�	'$-� B)ة و ا�R��؟ أ�0 ,��ر ا�<:�, ��أ�0 ,1'�ل إ�) 
�و�8ا`�ت أآ


�53 /�8� و 
�و�8ا`�؟ e��R, و �و�8ا`�
 �53
  ا��ا
�ت 
 

���� و �4د��1'K �8�4 ا���دة C4 ا14�زات ا1%	�*� و �4���$ ,'�ل . آ� ا���دات b4ه(� �(��21ط، "�Mا �	� 
 $��� و أ*�7ء 
��	q,�5 ا�	��ة �(	b���ت ا��$$)
 W��B4 و أ*�7ء C"�	��
C إ�) 
���C4 ا���دة ا�

ا?1%	�*� ، و أ-��ء ا�1:�وض �4 ا�$و�� �'�T ا�2�و�8ا`� *() ا14�زات ���E، ا�1:�غ ذا,K ا14�ز إذ 
�:s�34ق ا�� C4 ا�<�وب C4 �`و�8ا��َ	C5 ا�2...  

 
�/ ����*�ا�4 ا���21ط آ�4�5�<� ,�1	> و ,��1ى �4 ,:3� ا��(2� /� E:�ف .  آ� ا�	�M	�ت ا�B	�ه�

�)
�ت و ا���7ل . ا��3���C 4'�ر
� هa9 ا���ا�4 
�?"�Sاط ا�B	�*� /� ا�C ا�$�	��ا`
���و *() %	� ا�
 ��E �
�ت" C4 أ%� إ�Fاك ا���*$ة /� ا��1� و ا,�Sذ ا���ار، و 4'�ر�!Tا� O��:, "I>%�� ة،و

 ��
��$و�� و أر
�ب ا��	�، و ,'$�$ ��J ز4 �>18!* �/ ��9:�و�� ر�8
� �Eر�4 *() ا^%<Iة ا�1

� وا�	b,	�ات، و ا*1	�د 24$أ ا?�18اع ا���ي ���
�، و �	�ن �� *�دي ��%1	�*�ت ا�����(	�bو�� ا�

���
�ت ���Iاب ا������2� ا�, �
، و �	�ن ���� ا�2�1� و ا��أي و /� *	(�ت ا"�S1ب ا^%<Iة، و 4'�ر
�����1�x ا?,�Bه�ت ا��
 .ا���2ل 

 

 مقومات الصمود احلقيقية
 �>�5�<� ا�T	�د، و ,��1� /�! ا�'�ص *() T4('� ا�:�g ا�1� ,$ا/� *	�
� ا�1� ���"��1$ أن ا�	�2درات ا�

�P�7,<�" و �4ا%<� 
 CT
$ا *C ر-  آ	� �'(� ا���ل �(O�2–" ا�	�1�
  �
I'ت ا��/!Sدود ا^/��ل و ا�
 C	� رج$����7ل ا���م ��5/� ا��3(� و ��
 �>��7" y2,�و ا�	��T; ا�7��، ه� ا�	�2درات ا�1� �
 �
��ء "��
1C ,��7ن �$ا ���ورة ا?"���م و ا�5:1+ و ,��ه	�ن /� )�$
 C1
� و 4	�ر�� "��Bا��1ا,

'/�54 �4$�, ���  .��1�4(� د�	��ا`� %	�ه
 

C ا�9�C ر/�7ا C ا�$�	��ا`)����$ة *() ا��	�م، إ"<� ��ر آ� ا�	$% e�� �
���� ا�Bو هa9 ا?��1ا,
 �
	���q ا��3(� و ا�$�	��ا` �
�، و ر/�7ا ا�71'���ا�<�وب إ�) ا^�4م و ا?"�'�ب C4 ا�	�M	�ت ا�

��4
� آ�ا�� 
�^%<Iة و "��(�ا C4 أ%� ا��1!�� ا �
� *C ا�$و�� و ا^�Iاب ر0l أ�5Fل ا�$ا�(����
�5� ا�1� ,����ا �<� C4 `�ف ا�2�و�8ا`� .ا�1

  

 مضمون النقابة العمالية املكافحة
���� و �%����K �(�� ا��3آ�ت ا���
�ة ��و`�ن ا�T18د�� و إد/ e4��, ،q�E ����ق �� �/ ��و . إ"

��� و�� ��X'$د ا��	0 ا����	ل ا��	2; ا��أ�Eأ�و �� ا�'�آ� .  ا�T18د ا�$ول *K,���b4 �2 ا�$و�
$ ا����	��Tو *() ا� ،���4 `�2� ��ر�Bه K%ا�, �
� و ا?1%	�*����	�T, C5ر ��آ� "��
� . ا� !/

 C����2ا��، و ,�� �4از�� ,�J /� و%K ا����	� ا�	��* ��4�7, ���� i>" 4$ة دون�E ���8 �)'4
��7ل ا���ى *() ا�	��1ى ا���
 �
������	� ���T; ا����2 ا���4(� و ا��5د�C، و ,�
y ا���7ل ا�
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���� �$ ,	�آI ا���وات، و �$ . ا?1%	�*�, Pو ،aا���3 و ا���1ار C* �/ا$, P �
���� �2�1�4 P
 آ	� �qB أP "�1ه0 أن ا���7ل. 4Iا"� ا�J3�1، و C4 ا%� ا���ء ا�$��ن، و �$ ا��<�د ا����ء و ا^`:�ل

�رSء ه9ا ا���2� a$ت آ�ٍف و��
����$ة و . ا�	'(� دا�� ا�$% �
$ 4	�ر�� "���B1� ����أ �'(	�7ل ا��ا�
 �
� آ�ف ^ن أهq���4 0 ا��3(� ذات `�l K�5� ، �2�� *() ا?��1ام ا�:�(� �($�	��ا`� ا�$ا�(�, �)�$


��  .و`
 

	�، *() ا*�21ر أن�% C�C ا�'�
����ر ا���$ إن b�4و�� ا�Sا� K�5� ،q�E ر�� �
����ر ا���$ة ا�� 
�ر Sء ه9ا ا���
� ا��3(�، و ��I)1م 	B� ن ا��5ا�4 و ا�'��ق�	�8درة *() � �2��ء "��
� آ:��� C5		ا�

��
� و ا�$2���C /� "��ش ��ل أز�4 ا��	� ا�C ا�5:��
���1�� /� . �34رآ� %	� ا�>% C4 0و �1) "��ه
�ر "��1ح �4 �(�د*0 ه9ا ا�S: 


�ت ا��م ����> ا�1� ,��/<� ا�I	1�5ل ا?"��3ق و ا�F�7ل �$ آ� أ�   ا�
�
���  . ا��g2�1 ا�4�3(� �7	�ن �Fوط أ��, C	C5 ا��3(� C4 ا?"�Sاط ا�

 
 C��� ا��(0 ا?%1	�*�، ^ن ا�'�ب ا���2� �$ ا��	�ل و ا��5د�� O/�2 ر* ،�ا���7ل �$ ا�2�و�8ا`

�8�4��1�4	�ة، C4 �>��S" أن ���3(� و ا�1	�+ 
	�J8 .  و *()� �"Vو ا ���و ا�$/�ع *C ا�	���q ا�'
���	� إزاء ا^�Iاب ا��M�
� ,��ف وا�E . ��8رم 
�TSص ا?��1!ل ا�1�����E�T أن ا�	�M	�ت ا�

'2Eأ �اب ا�1I�^ا a9ت، ه�
����� ا^�Iاب ا�(�2ا�� *() ا�	�� /� ه	1�4��B4$ /� ا�$و�� أو ���ا  e
 �2��، �4 �	�ن ا��1$د ا����� . ,�	; ��"$�4ج �8��
$ون ا?��1!ل *C ا^�Iاب ا�� �
P و�$ة "��

�
���  . دا�� ا�
 

 <`��$ ا�	�E ()* �
���
� ��1�4 إ*!4� و "��7� C4 دا�� ا�	�M	�ت ا���" K%�, W�R, �/ ا�2$ء qB�
  :و ا����*�ت، و ذ�+ *�2

 

� ا���X$ة و * ���� ا�B0 "$وات /� آ� ا�	��`> ا�1� ,�1ا%$ 
<� إ�54"� /1; "��ش ��ل ا?��1ا,M�,

��ء ��آ� "��
� �1�4(� و 
 �/ C2lا��ا C)���� ا�		B, رب و ,�2دل ا^/�5ر و�B10 ا�ا�$2��، C4 أ%� ,�
� .د�	��ا`

$ ا�C4�71 ا��	��� /� �07 * �B, و ���7�> ا��� .ا��P�7ت ا��	��� و ا�2�3�ا�1
 * �	', C)���
�، و *() ا�	���ا��	� ا��4� ا�$ؤوب إ�) %�"q ا��3(� و آ�/� ا�B	�ه� /� ا�:�وع ا�


� /� ذ�+ و إ*��ء ا�	��ل /� ا���7ل��� .b�4و�1<0 ا�
C ا�	* 
���$ ا����*�، ,07 ا��T$ن، أو *() ا�	ا� ���4$ة / �
�5�B4 C	�*�ت "��, C��ر�


�ت �����
�� و ,��ي ,�ا%$ه� �$	��
 �>)	* <��, ،�
���� و ا���
�O ا��C* �M ا"1	�ءا,<0 ا�� �2�و�8ا`)�
 � .ا�	'(

� و ,�(C ا"��1ده� * 	21�) q���4 ا�:�gت ا��1(, e'2Eأ �ت ا�1k��ض "��ش C4 دا�� ا�(CB و ا�<

�ت C4 أ%� ,���� ا�:�وع �(2�و�8ا`�ت، C4 أ%� إ8��ع ا�:�gت 
�7ورة ا������$ة و ا?"�Sاط /� ا�


�ت���
� و د*0 ا���7ل ا�	'(� و ا���7ل �$ ا��2و�8ا`� C4 دا�� ا���� .ا�
 *�
���
�O ا��C* �M ا"1	�X<� ا� �)���
C آ�/� ا�:�وع ا�	 ���7�> ا��� .ا�2$ء /� ,��� دا�Xة ا�1
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        يف أسباب غياب نقاش يساري حول احلركة النقابيةيف أسباب غياب نقاش يساري حول احلركة النقابيةيف أسباب غياب نقاش يساري حول احلركة النقابيةيف أسباب غياب نقاش يساري حول احلركة النقابية
   

�� ا�2�1� وا����ش �'� q10 و ,��, C4 ��3)� �
(� *��د، *() "��
� اP,'�د ا�	��` ،0
�$ آ� �4 �
2�> /RBة �����	C5 أن  P ،�)���4 ���	* �	M�
� و2�1�4(<� 
�$ و/�ة ا�	:�1ض /� 4���ار ��ل وا�8 ا�

   .آ2� �8د,<�
  

 $� �)
��ـِ� *C ا���د و$8  0� �� ،K,ول إ-�ر�� C4 آ� �T4 ش، و �4 آ�ن���/��ل 4$ة ا"1:�ء �Fوط ا�
��ف ا^��2ر E (1F وج�, e', C4 ه�ي، و�s ع�	دة ���ب إ%�اP*1$اء ا��B$ي، ,�5س ا�T	e و �

 C

�، وC* �4 ,�ا`b �8دة "�����C �4 أر
�ب ا��	� وا��(��، و*C أ��دي ا���Mم دا�� ا�)'4 C�و���
��� ا��3(� /� أداة "��7<0� ��� �4$, C4 �4^ا C* q,�1�1'�> 4�<�، و�4 )� �2� P ��
C4 K أ�8و�F.   

  
 ا��(��  و و ,5:� ا?�Fرة إ�) ���� ا?*!م 
�P,'�د ا�	��
� �(T8 C�/ ،��3$ %�ى وJ8 إE$ار %��$ة

أ�4 . ��4ب ا":�ر�4��ن، ,�رة 
9ر��� ا�	��، و`�را  
	�2ر ا���X�7 ا�	���، وآ!ه	� آ9ب *() آ9ب
(74 C4ز C4 ة�B'14 ����
 �
 ،�)', P �2 وS, P ر�	درة /����2 ا�7��
�  ا����و�1) �4 . ا���3ات ا�

4��خ ا� C4 ("�* ��  إ*!4E C4 ن��4���(�ن ���ر K
�در إ� ���<� ا�2�و�8ا`� /�2� /� �$ود �

�، و�0  ���1ق 
�1,�  ���� اP,'�د و ���0 ا��P�7ت  وا��1$م 
R/�5ر %$�$ة ���1�� ا�'�آ� ا��, �S� �	/

K8�/و� K��7" y�.   
  

� ا���1ؤل، و�1) اP���1اب، ه� ا"�$ام "��ش %�ه�ي . *�$ ا���2ء /� هa9 ا�'$ود، ��M ا^�4 4:<��4�� �4
4���(� د�	��ا`� ,�5ن إ�$ى أدوات /� �
��ء "��

� و��2 ��� E:�ف ا���ر ا�9Bري ��ل ا�	���R ا�

� ا��4�3 وا��	> ا�9ي �'K%�1 ا�	��ب   .ا��1
  
� ��و��، �B4د . ��$ %�ى ,:��e /�ص "��ش *$�$ة )5F ��3)� �
`��2 آ�"b4 e,	�ات اP,'�د ا�	��

�$ ا�B<�ز و/> إرادة /�د$B1� ش`��س���)� �E�/ K%ي وR
 C5, 0� ���1��
�، و ���
 K2F أ%�اء �و / ،�� .

� إن ,�9ر دا�(<����/�$ ,:�Bت �78�� . �C5 %�ت ,��رات آ�"�F��" 01', e وا��� و ��ا 
�^�8 ��رج ا�

 �
���4�� إزا�� �8دة C4 8	� ا� ���4'	$ *2$ ا��زاق و �(0 ر��ان وC4 ) C�� 0>)28 C4 ا���ر ا�
�$وق ا��`�� )Iوي و ���ونا�2Tه� ا�$>F �1آ�� ،�>/ (��` $� C
، و���I�I4 ُ ;X�7/ (1 آ�ن ���دة "��

�� ا��1(0، دون $���, C* �
���ع ا�5<�
�ء، و�4 ��وج ��� �*�	1%Pون اb3ِا� ��B� و �*�	1%Pن ا�	7)�
0>1/�'E �/ر و��4���(� ا� C
 �8^�
� ذ�+ آ(K ذرة "��ش ��   .أن 

  

� أ"<� *	(C4 e %�"2<� �1:�دي ا����ش دا�� أ%<Iة ���<� أ`� ا���ر ا�/ e�8و �خ ا�1�S:ا� C4 أن +F P و

3� ا�x�2 ا�2�و�8ا`� � �*��8 �
�) /� ه9ا %���4 ا�:!��("���1�, P�5ن 4:<��4 و )و�، وه9ا أ$8 �4 

� و �	E C:�ف ا���ر، ���	�،  �C5 دون أن ,��x8 ��رج ا�)�+F P�8,� و R�� وه9ا.   

  
  �
���
C ا����*�ت ا��	��� إ�$ى أ�('� ا�2�و�8ا`� ?/�اغ ا� ��E �53 ر/� أ��ار� ،��� q"�% C4و


� ا���ر�� . C4 4'�1اه� ا���2����/$/� ا��3(�  ��8ا إ�) اP"��اء /� ا����ع ا�	<�� أدى  �1) 
�^`� ا�
3"Pا �)�* e	5'/ ،K�4 J��ل 
��R3ن ا����*� ا�	'O، و,���� ا�R3ن ا���2� و�4 ��I)1م C4 إ�( ا�51
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K1ل ودو��	ا��أ� K%�
 ��$ و`�E ()* ه� أداة "�7ل �	
 ��3)� �
وه9ا . اه1	�م 
��� اP,'�د ا�	��
 ��ا�51J �4 ا��I*� ا����*� ا�	�5�� 
�و�8ا`� ه� C4 ا^��2ب ا�1� ��B, ا����ش ��ل ا�R3ن ا��`


� ا���ر���2X�l ا��م���   . /� E:�ف ا^`� ا�
  

    و باقي النقابيني؟ونأين الكونفدرالي 
 K��� P C4 ف�T, ��3)� �

�ن ا��5":$را��ن إزاء ا���� /� اP,'�د ا�	������'$ ا���*� ��T1ف ا�

K%ي وR

�و�8ا`�ن C4 ك. ا^�4  �4��1�� أن �����M إ�) .د.و إن آ�ن 4��
 ،�'�أن �4 ش *() ه9ا ا�
�ه� /� اP,'�د M" �4 ��/��
� ��T4'<0 آ:�g ذات ا14�زات 14 �<0 ���T4 W; ا��	�ل ا���2	5'�
� ه� ��	* �	M�
�%K ,��رات 4 ،CC، و�1) �4رآ�����ر e	T� ى�, �� (�ا�	��
� �(R/ ،��3ي �4

��؟  ه� 
(� إ/��د ا�2�و�8ا`� ا^�4�Xب ا����	ت ا��
��" C4 C1�C ه9ا ا�$رك؟ إ�$ى ا-�� ��*� ا���ر
�>��R, ن�
 q�� �
���/	� C4 ��51ن . أ�C4 W رآ�IX ا��5":$را�� ا�$�	��ا`� �(��3 إ*�دة ا���$ة ا�

   هa9 ا���$ة إن �C5, 0 �4 �8ا*$ اP,'�د ا�	��
� �(��3؟
  
��Sج 0M�4 ا���ر ا�9Bري 
�P,'�د ا�	��
� �(C* ��3 هa9 ا���*$  P �
��	��
ش P .د.ة ا��R3/ ،�gن كو 

 C	� ،KK آ	� دل �(�آK إزاء ,$ه�ر ���1<� ا�2C /� ا����ات ا���3 ا^��ة، وا�9ي �(y ا^��اء *(���
9ي.د.أ�4ر *$�$ة، اP"1<�زي أ/���ط /� ر���� ا�q154 C4 K1���1 ك:�
<9ا ا�T$د J8�4 .[ش ا�1 �M"ا

������ان  أز�4 ا��5":$را�� ا�$�	��- ا�	�
��1رع  ]. 22 ا��$د - ا`� �(��3 وb�4و�� ا���رة  0� �
 P

� /� .د."��
�ن ���ر��ن C4 ا��1!ل ا�4$1� ا�2�و�8ا`� ��B1رب آ:��� /� ك���ش �2��ء ��"�,<0 ا�

C �4 ا�'�آ� .د.ش 
$ل د*0 ا��B1رب ا�5:��� /� ك.م.إ�ش، و,(+ *() �2� ا�	��ل ���� ,���4 ���ر
>s �1كا��ا/�7 ا� �ت /�����4��[ش .د.�ت /� "��
� ا�2($ �M"ك: ا �
ش /� ا�B	�*�ت .د.�S4ض "��

 �S�15 %��$ة ا�	���� *$د –ا�	'(� ���� وا*$ة وb�4و�� ,�ر.[  
  
�$ در%� ,5C4 0�8  J ا���ر ا�9Bري �4 ا�yS ا�2�و�8ا`� و  $% C4 J35�F P+ أن ه9ا ا��(�ك 

T	
  �>� �8!* P �5ر/^ K"��21�ا �	� P C�ء �(2�و�8ا`� !
 ��91� C4 �	- �
 P ،�('� ا��	�ل ا���2
���. آ2�ه0� a%�ه� ��53 /	ا� :�)E�
 !
 �
���   .ا���ر ��Sض /� ا�R3ن ا�

  

        موقف اليسار املنتسب إىل القضية العمالية  من املسألة  النقابية 

��5� ا��	� ا� Fr
�� اد*�ء ا?��`�  ا��4�3 �5	� P C4 �1ح	ا� C5� ،ب��	��

� /� ,�اث ا���ر ا�9Bري ���

� إ�$ى P�B4ت ا���7ل ���1; ا�IBم 
Rن ا�	���R ا��أد
K و�B, e:)� �4ر
K /� 4	�ر�� 4���(� ا��م، 

��
��E�2(� ا�	�رآ�� ا���ر ،K,�*�:, �5
<� ا���ر ا�9Bري، / $F�1��   .ا�1� �0 
 qB� �	
 �
���
�B1رب -�ر�� �0 ,'� ا�	���R ا� �-R, K2)lإ�) أن أ �M���
C4 ا"��3ل �$ى ا���ر ا�	�رآ�� 


�$ر �4 آ�"�B, eرب "�7ل ,'�ر و`�� ,��رت /�!  ،�>/ ��C5 �(�	�  و�y ا����2 ا���RF �)4ن آ2 0�

! دور �4آIي �(���2 ا���4(�  C5� ،ف��	ا� ��� �/ �إ�) ��ورة -�رة داX	�، أي إ�) -�رة ا�1Fاآ

�، . <�ذا,�Tا� �
�B1��
�  ا�	��
� /�  `�ر ا���3ء ��ا�	��Tد `R, ��2-� ا�'�آ� ا�	�رآ�� ا�2
�(� ا^4$، و,'��� ا���ى �(	$ن، وا*�21ر ا���رة *() ا^
�اب�` q�3ب ا��� �Bو8$ . وا�1���خ إ��1ا,

Xف ا*�21ر إ`��� ا��(�� ا����s I	� 4<	� ا���*�، و 
�9+ ا�1	� *��دا C4 ا�C4I ا1�P:�ظ 
��Sب 4
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 C* ا$�

�%K *�م،  �B)� C	�ه�
�، ا�	��Eف *�دة 
�?E!��، و��R�4 آ�q ا���ر���
�� ا��	� ا�
��   .ا�1��ول C4 زاو�� �4رآ�� -�ر

  
4�Iوع ا��!ح إزاء �sه�ة  K)�% �4 ،���8 ��
�	�ت ���1 e�2ُ̀ آ	� أن -��/� ا���ر ا���ري 
��	��ب 

X7�4(� دا e)�
�%K ا�'�آ� ا�	�رآ��، أP وه� ,��2ط 4�M	�ت "�7ل ا����2 ا���4�)4 �	 . ��:�وه9ا �4 
 C)���
��ء 0M�4 ا�	 �	- C4و ،�

� ا�	������1) ا��م ا"�$ام أي /<0 ���ورة ,��2ط ا�	�M	�ت ا�

�
���
�%K ا�2�و�8ا`� ا� PI* ُ C�B(�. ا��	��
 �	* �2�" ���2� و �B$ر ه�� أن "�1��B1
 C5	, ن ا�9ي
2(� 4��Mرا �4رآ�� / !4�514� RFن �C4 4!��4 %9ور ,��2ط اP,'�د ا�	��
� �(��3، دون `��2 أن 

�
	��8.[ا��Tع �$ ا�2�و�8ا`  �  ). kifah-nakabi.Org (ا"�M و-�K1 أ�4اء ا��I*� اP"'�ا/
  

 �B9ري أن ا�Bر ا���
T:�ف 0M�4 ا� ���C إ"	�  ,'9ر و��� �4 آ�س ه9ا ا�
���K ا�)���4 C4 Cا��اه

Rز�4 ,:5+ ا�'�آ�  <	�
 �*�2�4 �
�B, ���4، وه�Bا� ������

� ا���7ل ا���*$ي �B, C4 �2ا^آ aاد��

�(� ا�Iاد ا�:�5يIه �����رو ���
� ا�9ي �<� 
�وز و"	� ا"'�ا/�ت `!��ه9ا *!وة *() . ا�	�رآ�� ا�2

�$ زه�ء أن إ*�دة ا��1(; ا�:�5ي � e�4 زا� �S�� ا��1ر��� "��� �0 20<9ا ا���ر 
�$ إ/!س ا����1� 
   .,��ق *() %$ول ا^*	�ل

� (ه9ا ا�J�7 آ�ن ���4ع "�9 ذا,� %XI� /� ا�	b,	� ا��`�� ا^ول �'Iب �(�<i ا�$�	��ا`�  ���

�ت 
$ون أ/> و ��1<(�5ن آ� `"�� أ�8 أن ) 2004�����	(�ن /� ا� C)���
� ا�	����18<0  /� ا��	� ا�

 ���
Rه$اف  � y2,�	ا� �l �
���ا��Tف، و���21ون *	(<0 ا^����، إن �0 �C5 ا���$، ه� ا��	� ا�
�� دون " و أ"<0 ". وا�'� و4'$دة���7ل 
�r!ص و,:�ن دا�� ا?`�رات ا�B	�ه��
�15:�ن  �2 �4��l

��X$ة و��<� وا�1� �2��l �4 ,�5ن ���T; ا��Tاع ا�	�1	e �$ ا��1%<�ت ا�	�(�� أو ا�	7	�ة ا�
0Xم ا����M�ه9ا ):"  C4 و-�X> ا�	b,	�42ص (و  ,7J و-�� ا���� ا��اهC و4<�4�� ." ا�2�و�8ا`�ت وا�

�bدي 
7�2<0 إ�) ا�1'�ل، C4 دون أن �'��ا، إ�)  $8 �
 K"�54 اوح�� �����B "�7ل ر/�8 �4��1�
C
�و�8ا`".  

  
C �4 و . ه9ا *C ا��Tاب  �C ا���ر)���5J ا�	, C4 ت *$ةP�� ري��F $8<$ت ,�Bرب ا���7ل ا�

�>�* C�$�

�$ أن آ�"�ا  �'�
� *() ه9ا ا�����C5 إ�) أي �$ ,�%0 ذ�+ ا���$ ا�9ا,� /� . ا�'�آ� ا�
   ا�		�ر�� /� ا����ات ا��e ا�1� b4 e),,	� ا��<i ا�$�	��ا`�؟

  
��M"� أه0 ا���ا�4 ا
 P�	%05  إ), �E�/ ب�B'	و/�ة ا� e��,ا�9ي أ ،�
����1� ��B, ا����ش ��ل ا���� ا�

<
���� ا�7 �
��7�، و/� �$ود "�����M دون �14(�2ت ا�('�M ا�  ،K� �و "�R1��4 �21آ$ ا":��1�� . إ��/
����5�ت ا^دب - %��$ة ا�	ة، �4 ر/�ق ����C4 C �54/'� ا�	$ان، و�4 "�3 �8�4<� 
�"C4 e"�1 آ!�


� C4 زاو�� "�M �14(�2ت ���
�، %�ا
� أو�� *() إP�5Fت ا�'�آ� ا����ا�	�رآ�� ا���ري ��ل ا�	���R ا�
�"$)2
  .    و R1� �%�� Pآ$ ا":��1�� *() ا����ش و *() ا���1ون ا�	$ا"�.ا���رة 
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إىل أين يتجه اليسار يف االحتاد املغريب للشغل؟ ويف إىل أين يتجه اليسار يف االحتاد املغريب للشغل؟ ويف إىل أين يتجه اليسار يف االحتاد املغريب للشغل؟ ويف إىل أين يتجه اليسار يف االحتاد املغريب للشغل؟ ويف 
@الساحة النقابية عامة؟الساحة النقابية عامة؟الساحة النقابية عامة؟الساحة النقابية عامة؟ @@ @@ @@ @


� �!,'�د )	* !�$
 ،��3)� �
:� ا��	�4� /� اP,'�د ا�	��sت ا���*���
 �E�� ��B� W�R, ن!*r
 y)�1	ا� �و�8ا`��71; أآ�� /Rآ�� 4$ى *	(� ا�Tg1�Pل ا�1� ���ده� ا�:��> ا�2 ،C:s�	)� �
���ا�

�
���
I*��4 ���4ر�> ا^4C ا���م �(.  
  

�� ا?دار��، و �$ 
�ب 3`�د /�2$ �� اP,'�د ا�B<�ي �(�
�ط، وB)��
�،  و*�7 � أ*�7ء 
�^�4"� ا��`
 +F P و ،C:s�	)� �
���2�7ء 
�%K /�وع %���4 ا��1(0، ا�1<$ف ا�<�Bم اP,'�د ا���
ا�	�� ا�	�آIي 

��3)� �
� ه�آ� اP,'�د ا�	��	B
�1ا�E ?"<�ء ا��%�د ا���ري �.   
  

a9ل ه�Tg1�Pا �)	� $�ه� ا�1� ,��ض �<� أ*�7ء �Iب ا��1$م و ا�1FPاآ� أول �4 ,�M" �ه Cإ�) ا�9ه 
��ات � �)�41990 . �>)4�(	� ��4ل %��$ة ا�	��ء ا��م(وآ�ن 1/ ��34 ( ��"�/ ��`���3 %��$ة ا�2�ن ا�"

 ��> آ�1ب  *�7 ��
> /� ا^�4"� ا��`)�1��
1��ول � P��4 بI'0 ا���
 ]C�� ويI2ا� [��r
�ز ا�	��ود 
<�$Tا� C
� "و8$ ,! ذ�+ إ��اق %��$ة   ا�2�ن /�  /�,; �4�� ، و ا��3وع /� . C4 ا�	'�Bب >�,

���� "�I'� Cب ا��1$م و ا�1FPاآ	1�$ و`�� C4 ا�	�E ()* ��3)� �
وآ�ن ا�<�Bم . �!,'�د ا�	��
 ��*�7ي ا^�4"(ا^R4 $F��و�� ذ�+ ا�9ي �8دa ا�	(�دي ���4ر�> و 
C إ�	�*���  ��*() ) � ا��`

 $�$B,وآ�� ر%� ا�$ه0، و C)����$ة، و أدى إ�) %�ح *$د C4 ا�	$Bا� ���$	
 �
���اP,'�د ا�B<�ي �(
�
�B'	ا� ������4E C$را *�م . (q154 اP,'�د ا�B<�ي *() ا��� �M"م ��ل 1993ا��$ة 
�ن ا��B
 

 �
  .)WWW. Kifah-nakabi.org( ا�	���ع 
	��8 آ:�ح "��
 


Rن ذ�+ ا�<�Bم �0 �'�ك ��آ�� دا�� اP,'�د  �و ��71�  ه�� وا%q �8ل ا�'��� و "�9 ا�9ات،  ا�91آ
K1
�B, ء��
 ��K دا�� ا���ر ا�9ي آ�ن /� 
$ا/ �	
 ،��3)� �
   .ا�	��

  
�> ا�9ي $Tا� C
��Bي ا��م C4 ا1%��ث �(��ر ��ى ا�1	�ارا ����� ا�	'�Bب  �4 W*() آ� ��ل �

��Mم و �	��T; ]  ا�9ي ,'$و�T8 �4 ،aرa ا�����، "�ا�� -�ر��[1(� ا���ر اP,'�دي ا8)� �4$� �
���C4 ا�
   .ا�2�و�8ا`� ا�	I%�21ة

  
� �8يl �*�/�8�4 د C4ا، و$B1�4 ��3 و���� �
4���(� ا���ر  ا��م /� اP,'�د ا�	�� x�� . �)�/


�، ,�5س ���8(� �2��ء *��د C4 *	� ا���ر /� هa9 ا��* C4 �
T$د �4 ,�53 ا�2�و�8ا` e	Tام ا�I1ا�
�
����$ة [ �0 �C5 �534 ا�2�و�8ا`� ���4ع "��ش y8 و�y ا���ر . ا��B
 ���1) ا�	'�وPت ا��2

������ات - ا�	� JT1�4 9�وآ�"e ]. ة- ش 
	��8 ا�	����.م.را%� ا�	�دة ��ل إ.  �E <), 0$ى2000ة 4

� �1) إ��اس ا���*$ة ا�	�	�ل 
<� ه�  P ،C
���,:�دي إ-�رة ا�	�53 و ا�T"Pاف إ�) ا��	� و ا�2��ء ا�

�ة �(	�7(��  .ا^�Eات ا���درة ا�	
  
  �
��" q,�54 �531

� �S$�4 أر
�ب ا��	�، ���� ا�S�, C4 ،�وF $8	� ا�T	e آ� %�ا0X ا�2�و�8ا`

�C4 a اl0 %�2 *�ام و%����%0  و ا����*�ت، *	(� ��دارة آ	� ا�R3ن /� 4	�] 0را%� "$اء إ
�اه
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�E�"�4 : ��)و ا�� �	ب ا���
ر���� ���1:4 إ�) –P P��1	�ل ا�0 اP,'�د ا�	��
� �(S� ��3$�4 أر

'�رة ]ة 
�"e"�1-  �8�4 ا�	����- ش ، 8�دة و�8ا*$.م.ا�7	��X ا�'�  /� إ �
��" $� �g، و ا�	bا�4ة ا�$"

��ب Bا�] q15	و`�د ا"�!ب *() ا� ،$Tا� qب �4اآ�

K *	!ء �(�(�� و أر ��� qT�
� و ,���ا�
 �	
���1	�ل �8ات ا�� ���4�ة /�,; �4 C4 4$و"� ] ا�2'�رة J)4 �/ $ث� �	ا�$و�� آ ���، و ��4��ة �

 �*�	1%Pن ا�	ا�7 �ل /�	أ�4ال ا�� q>" و ،���ه	� آl و �'Tا� �آ�ن 4'	$ *2$ [ا���3 و ا���1
'�آ0 ا��م ا��زاق "� �*�	1%Pن ا�	ل ا�7�� <X��'ا� �T�, ��B� ����, �/ K	�ا��ارد ا <�$Tا� C
 qX�

 q"�% (م 25إ��* K,�4 C5� ، ��� Pوb�4 2005 a$�"ع ]  ا���� �*�	1%Pل ا�	ا^* ���b4 �/ و
0   .ا�5<�
�ء و ,���$�� ا��1(

  
	� وF $8	� ا�T	e ا���ري �4 ���1ض �K ر/�ق ���ون C4 ا��<� P ،ت أ��ى�
�د 
�و�8ا`� /� "��

��3)� �
� �$ . ا��5":$را�� ا�$�	��ا`���1<� 8�دة هa9 ا�	M" �1!ت ا���د ا�	آ� � ��/(0 ,'�ك ��آ
���� ا��3ق، 	

R�:�، و ر/�ق "��
� ا�2($��ت  00 "��
� ا��1(>�4 ،�� أو آ(XI% �>�S� CC ��4ر�)���4

 0
� ا��1(��" �)���0 زاآ�رة و و4)8r

�ط [ ���
 <�...] �� ا,'�د  4'(� و `�د b�4و�C، آ	� /�� ���4ر
��� و ا�:�د*�	Bت ا�P�'ا� C4 $�   .وا��$

  
 ���$ ا���Tا *() ا�$% J)54 و ،W:�� ا�T8 ا��1م e	Tا� +�C5 ا�T	e . و8$ آ�ن %(� أن ,15 0)/


�����ء ا�
 �)Eا�	�  �"�	� ���ا�� ا���ر، *C %�ا0X ا�2�و�8ا`� ��، ^ن ا�B<�ز ا�2�و�8ا`� 4$رك آ(
 P �$ا �(2�و�8ا`:4 �>/ �M��� و أ��ى ?
��� KX	C �$ود / C
 K*د���8
� �Eر�4، و �� K�7S�و

�>��ت *�م . ���ا *(	S)� �)'	د ا��',Pا C4 i��> ?`��� ا�	���� ا�<�$Tا� C
و ��� ,$�� ا�	'�Bب 
2005� C* �)% ل���$ �!,'�د ا�B<�ي . ��� ا��دع ,(+ 4$B, آ� $�* �آ	� آ�"e ا���7ط ا�2�و�8ا`

KC و/�� �	�ا4�
�ط ,9آ� 
'�ص ا�2�و�8ا`� *() ا��1	�ل ا���ر�)�.   
  
  C4  !4�* ،�
����>، ا�9ي آ�ن 4'�51ا �F �5�ء /� ا�$Tا� C
� �(	'�Bب 'Tا�'��� ا� e"آ� �	
ور

� ا�'��ب:T, ��R, �4��3*�ا)� �
آ	� أن �sوف �4 
�$ و/�ة .  �4 ا��%�د ا���ري /� اP,'�د ا�	��

$ C4 ا"�M1ر ,�,q ا�R3ن  C5�ذ�+ ا^4C ا���م �0 ,�	; 
	�F�2ة *	(� ا���7ء *() ا���ر، و �0 
  ��> و�s /� ا�	�bو�$Tا� C
  K:)� ا�9ي <��7:� �34و*� *() ا�:�  ��
��$ b4,	� و` �	M�ا�1


$ون و%K �> 4$ة ,:�ق ا���د ���� ا"1<�ء 1995آ�ن ��� b4,	� و`�� ا"��$ *�م [ ���ات 10�� �4 ،
� *�م �� ا^�4"� ا��`�!E1999.[   


	�5 ,:�ق *() ���
�ت ا���ر  <�$Tا� C
� ، . و�T, $8ف ور-� �
	�3و*� آ��دة و` �:Mا� $T�2/
 �4 b`�1ا��
4�<� ا�	�1(��  ،;X�7:ا� C4 د��* $�
ا���Mم و أر
�ب ا��	�، و4�<� ا�	�1(�� 
:��د �(q أ�4ال 

 0>,���b4 C4 *$د �ل /�	ا��– ��� ����ع ا�5<�
�ء  و ,���$*�	1%Pل ا�	و ا^* �*�	1%Pن ا�	ا�7 
�> إ�) %� ا���ر إ�) $Tا� C
8�د�� *	$ ور-�  �
	�3و* �:Mا� $T�
��(0 إP ا�، "��ل  P �4 0 وا��1(

��ل�� ��4و�4 -R1ز ا��$رة *() ا��'�
� دون أي ���<� ��7را /� ا^%<Iة  اآB� C4 �2	K /� %�0 ا�/ 
$ ا��Bا0X  و E�� �I, Kآ/ �����$ *() ورق و-�X> ا�	b,	�، و �� �4 �

�، و���� آ�1���*() �y ا�

C	�
�$ة P ,�$ر $% �*�F.   
  

�34 C4 أرادوا �	
 <�$Tا� C
��4� و
�$ أن /�ز ور-� ا�	'�Bب  �S� �	/ �و*�  و ,�X�2 ذ�4 /�(
 �
���
I>%Rة 8�دة ا� ��	4C ا�<R, �4 و ،a�l و �*�	1%Pن ا�	ا�7 �ل /�	أ�4ال ا�� q>" ل�	و أ* �
���ا�

]���� ا?دارB)و ا� ��، و ا�1��دا *() 
��ء اP,'�دات ا�	'(�، ا�	�1*� 
�	!ء ا��(�� و ] ا^�4"� ا��`
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�ت ا�X!4 �B	� ���� �X�>" $� ��	� ا���ر /� اP,'�د ا�	��
� أر
�ب ا��	�، و/ ،<�$Tا� C
� ��ر-� 
��3)�.  

  
�
�ت ا��	������qB، . و"'C *() أ
�اب ��4(� %$�$ة. ا"C4 �)��4 e>1 ,�ر�z ا���ر /� ا� �	>�
 �	و/

3)� �
(� إ%	���، �T1�, P *() ا��	� /� اP,'�د ا�	��T� و�� ،qB�ش P .د.��، /��� كأول �4 
2�� ا�	�53` �/ W�، ا�:�ق /� ا�$ر%� و �*�" J)1S�.   

  
 ��و "��� اP"�!ق ,:�دي ا^�g(� ا�	�(�`� ا�1� ز%e ا���ر /� 4	�ر�� qT, P /� ه$ف ,�53 `(

���� �
�ت . *	��� وا*���
C ا� �)��:	��
�[ /C4 05 ا�:�ص �� ا���ر � ،K,ا*�21ر إذا �28 C4 �
��
� ]ا�:�(� ا���$ة��، و 
�*�21ر ا��%�د /� ا^%<Iة ه$/� 
'$ ذا,K، و 
�����ط /� /�� "��
� أ%�ف �

zا� ،���
� و ا�����
C ا� y)S�2ر *$م ا�	
.   
  


�ت، 4$ا/�� *C ا��Bه� ا���2� �	�M	�ت ���ا���ر 
'�%� إ�) ,��$ �8اa /� ��4ر�� "��
� ,�1Sق آ� ا�
	�ت و /� ا��P�7تا��	�ل، و*C اM���4ر�� 4��ه�7 �(�أ�	��� و ��4(� . �$�	��ا`� ا��	��� دا�� ا�1

�4�F ��	1B4 �    .�	�3وع ,�
  

53� ه95ا ��4ر�� "��
�،  ه� �BF*� "�9 ا�9ات, �'" ��)� ،��و . اآ�2 �4 "'�1ج /� ا�('�M ا��اه
�ن �8درون *() ذ�+��1$�(�ن إP أ�4 ا�:31� /	F C. ا�	���(�ن ا�'� P ،Cs C4 0(�ا دو�B4 �4د 14:�%


3�ء 4<0I), P �	��ت *�)�1
.   
@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

222 

@ @@ @@ @@ @

من اجل يسار نقايب من اجل يسار نقايب من اجل يسار نقايب من اجل يسار نقايب : : : : تفاعال مع الرفيق أمني عبد احلميدتفاعال مع الرفيق أمني عبد احلميدتفاعال مع الرفيق أمني عبد احلميدتفاعال مع الرفيق أمني عبد احلميد
        دميقراطي كفاحيدميقراطي كفاحيدميقراطي كفاحيدميقراطي كفاحي

��ان �
 �T" <�$Tا� C
$ و/�ة ا�	'�Bب �
 C�>«"�3 ا��/> *2$ ا�'	$ أ4$Tا� C

�$ و/�ة ا�	'�Bب  :

����ب؟أي � �
� ا��	������ ا^ز�4 ا�1� ,��S . »/�ق �!,'�د ا�	��
� �(��3 و�('�آ� ا�S31� KTT�


� *��4 و�	�<� اP,'�د ا�	��
� �(��3، و4��Mر�B1� aوز ,(+ ا^ز�4���  .ا�'�آ� ا�
  


���C ا�)���� C4 ا�	�bو�� *() *�,> ا�	�
� ا�	�1:'(� ,(�� ا�5���C إن أز�4 ا�'�آ� ا�C ا�$�	��ا`
C وآ� أ"�Tل ا���7ل ا��	��� 
��	��بوC4 ه9ا ا�	��(> /�ن ��4ه	� ا��/>، و
�O ا��C* �M . ا�5:��

�
���> ا����ش /� E:�ف ا���ر ا�	�, <�   .در%� اP,:�ق أو ا1�P!ف �4<�، ه� %<$ 4'	�د *() `�
  

 �/ �
���
�، ��J ,�دي %: ��$د ا��/> *2$ ا�'	$ �M4ه� ا^ز�4 ا����
�، ا���10 ا������ ا��	� ا��	�ه
 ��2, ،C
���� وا�:��د /� E:�ف ا�	�bو�C ا�*�:1"Pوا ��80 اP"1<�ز �3:, ،�ا�$�	��ا`� ا�$ا�(
 �
�� ":�<�، ,�(� ا���Iآ�	ت ودا�� ا���Iآ�	ا� C
 �4 C4�71ا� J�� ،x4ء ا���1��

�ت ���Iاب ���ا�


�ت ا�1������ �(2($ا�4$�1� �(�T	ا� ��4$� /� ا���7�, ���� J8درا �4ا�" P9 إS1, $�, 0� .   
  


� ا��	��� ا�	��
�"و أآ$ ا��/> أن ا�1	�ار هa9 ا�	�Mه� $8 ���و ". �bدي إ�) ا�P	'!ل ا��1م �('�آ� ا�
")���
'Iم *() ,�Bوز هa9 ا^ز�4 وهa9 4<	� آ�/� ا�	���!ت وا�	 �	�)� e89ا ��ن ا��>� C�C ا���ر

 �
����	� و%$وا، C4 دا�� ا��	� ا���� أو ,(+ –*() ��T4; ا����2 ا���4(� أIآ�	ا� a9دا�� ه – C4 أو 
K%." ��ر �ا�1 �X����� إ�) أن ,�Bوز ا^ز�4 �	� أ���� *�2 ا��	� *() ,�Bوز آ� ا��>�S(� /� ا��

z ا�$�	��ا`� /� اx4ا*�21ه� ,	M<�ات ��ز�4 �S(� إ�) 
�O ا�1$ا
� ا��	(�  ا�7��1� ��  .�ور
  

 ���� y� 05', �-ا ��,�
���� I%�" �`و�8ا�
إن آ� �M4ه� ا^ز�4 ا�1� *$ده� ا��/> ه� "�1ج ا"'��ط 
��,�
���
���م *() ا���J ا�2�و�8ا`� وا���1ون ا���2�  . �*I" ذو C:�14 �
��,I5 إ�) %<�ز "�� y�

� *() ���ب ا�71'� ��X�/ �M/�'4 ه$/K ا�':�ظ *() ا�B<�زTS3زات ا��14Pا �	�4اآ C4�� ه� �	
 
� وا��2$ة �(���2 ا���4(�"Vا ;��T	��
 . �	,b	ا� �د/�، /�T	)ا^�8 ،و� ()* �X�>"و �وه� �y ا"�T1 ر�	

 ��� x4^ ����   .96 ا-� ,�8� ا,:�ق e3l 1997 و و/� ا�	b,	� ا����� �5$ش ��� 1963ا�
  

<�K1 آ	� "�ى أن ا��/	
�,K آ(� أن ه9ا ا�yS ا�2�و�8ا`� ا�	��1ون `�2� ا���1ع /�ض ه��� C4 y��� 
$ ا��T1رات �E ()* �B4�"�
�ب ���ر "��
� ,�$دي د�	��ا`� �54/; 214(�ر lو �
 J�� q2�



� ا�'���. و
�اi4 ا��	� وا���7ل����'C "��ف آJ . وه9ا ا�J�7 ه� ا�$ �M4ه� وأ��2ب ا^ز�4 ا�/
, �28 C4 ء ا�9ي ,��ض�T8?وا �*��ة �('Iب ا�3�Sا� ����"�7/�ت ا^���ء ا���" ا�'�آ� ا��`

x41<� ا	M��:�$ �4اK�8 و�y ا����2 ا���4(� و4 K)�B1� . K�4 e)�% �1ف ا���1رات ا����وذ�+ �1) �28 أن 
 ��I� Cب اP,'�د ا�1FPاآ� و��1Sر �	� ()* �5)4 �
I�1994�� �
��" W�R, �E . J���ف آ ��وآ(

��ت 
� �!ل ا���2����� C4 ا��	� ا����ر ا�	�رآ�� ا�()� ���Tا�� ��,�7/�ت أ��7 ا�	�اJ8 ا���او
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� ��اء *() �1�4ى ا�		�ر�� أو ا�2(�رة ���وا��	� ا�$�4ي ا�9ي ,��ض �K)�B1� K *() ه�x4 ا���7ل ا�
�B4�"�2ل، أن. ا��B	ه9ا ا� �/ ،��P$0 ا�M�� K"وإ �
����7�� ا���7ل ا��
 ���7" �8�4 C4 01>4 0أه 

��X� �I'ب اP,'�د �1�Pا �	,b	0 ا�
� ز* ���� �� و P �4رآ�*�F P C5��ش �0 * �
��	��ب 
�$ أ�2

C %(�ن: ا�1FPاآ� �	*.   

  
 K��� ا�9ي �2��
�O ا��1$م ا� C4 0l���

� Pزال 1�4	�ا �1) ا��م ��� C4 �!ل إن ��J ا���ر ا�

<`��
�O ا����*�ت وا�	 �/ a$%9ات. ,�ا��
 �2��
�رزا 
�q2 ه9ا ا��1$م ا� ;2Eأ J�7إن ا� �
و��� . 
K إ�) �B4د )* C
��ح 
�O ا�	'��I"، وا���	�7ل ا���ا"�$ام ا����ش و�y ه9ا ا���ر ��ل �78�� ا�

��E Cر /� %(�2ب 
� وأ��"� إ�) 
�و�8ا` ����ري 
	�2ر ا�':�ظ *() ا�	�ا�8 ره�CX �$ى ا�2�و�8ا`
W أ
$ا �1) � �
���� *() أن ا���ر ا��$� ،+), $� ��، و,:3� �sه�ة ا�$/�ع *C هa9 ا�2�و�8ا`	M�ا�1

��
� ا�2�و�8ا`� ا�	��1ون `�2� �4 ا��2%�از���
<� ا�yS ا��B4 �1�4ى �ن /Vا�$و�� . ا e'و8$ أو�
 �
� 2008 �4ي 21 و13ا�1� e2��E إ��ا� �
��� *C �1�4ى ا����1 ا�9ي و�E إ�K ه9ا ا���ر ا�

 K�$*� إ� �	4 C5		ا� $�B, �E�/ K
�و�8ا`�,<� ا��E�S، و/�ت *( C* ع�/$)� K�ا"e`�S أ`�اف 4
���7�    .C4 ��ورة ا���$ة ا�

  

�P /� ر�M4 $Eه� ا^ز�4 ^ه0 هa9 ا�	 0�� P C� C�Mه� و^ه0 و"J)1S �4 ا��/> *2$ ا�'	$ أ4


I>%Rة ا�$و�� و,�ا`bه� ا�	�1ا�E �4 ا�$و�� /�  �
���أ��2
<� وه� /� "�M"� اP"$�4ج ا�	<�ل ��%<Iة ا�
�)�1�� ا��Tدرة *C ه9ا ا���دي أو /� . آ� ا�<B	�ت *() ا��3�4�K ا�(�� ا�� ��, P �7:4ح b`وه� ,�ا

��/O ا�	$و"� 
� و��� J8�4 اC4 x4 4$و"� ا���3 �9و د��P. ذ�+ ا�2�ن �s C وا�'� /� ذ�+، �
 C*ذR/ ،�"$و	ا� ()* �و���`� آ� %(��ت �4 ��	) ا�'�ار اP%1	�*� إ�) أن ,(�) ا^�4 
�7ورة ا�8�1

 ��   .2003و��7 وو�8 �
  

 ��2, �4 ����(� C4 أه	� ه9ا اP"$�4ج 
I>%Rة ا�$و��، �(; /�y *() ��ورة ا��� K"^ ،Cوا��/> أ4
�
����ا���
�، وه� �4 �:�1ض : "%�ء /� ا�	��ل. ت ���Iاب ا������I ا��1!�� ا��	� ا�I�, ()* �	ا��

���
� ���Iاب ا�������ت ا�Iآ�	ا� �% ��2, �4 ���� ". ا����, </�)� �2����
 �
����1!�� ا��	� ا���/
�، وه� 4Iة �bآ$ ا��/> أ"<� ���1!�� *C ا^�Iاب ا���Pا y�/a�l دون x4ا �/ $%�, . a9إن ه


�ت �4ارا �S1"Pا �د ا�$��1ري /�',Pا �'F�4 0*د C4 x4دة ا�8 ��	,  0� �4�*I	ا� ��!�1�Pا
 ���> ":�K، وK�4 *$د C4 . 2007وF�4'� ا��1$م وا�1FPاآ� /� ا�2�7ء �$Tا� C
C أ
$ا أن ��" Pو

)� ���دة اP,'�د ا��`�
�4�5 8�د�� ا�s ،x4 *�7ا � C�, �M1�� ���� ا����2 "��ات ا�2�3
 (M',

	�ت *2$ ا� إ
�اه0" ا���4(� �X�>" بI'ا� K�4ه9ا ا^�4 و (F!1��1!�� ا�1� . �28 أن �Pا a9وا^ه0 أن ه

� أ��� ��8�دة اC4 x4 ا��1ا`b �4 �8ة � ��	, 0� ،x4ا �)���4 C4 د$* K�4و C<� ا��/> أ4)* Iآ��
��ت، وا"$�4%<� ا���`�"�  
I>%Rة ا�$و��، : IابC4 ا^�
$ا�� ا��1 9�ا"K ا��1ا`b ا�	:�7ح �4 ا���Mم و4

�أو �W ا���Mم أه0 �8ة . وا�9ي ��53 ا^��س ا�	�دي �T:"Pل هa9 ا^%<Iة *C ه	�م ا���*$ة ا��	��
!�1�P؟ إن اC� /� ا�2($ وأآ��ه� *$اء �(���2 ا���4(� و��	�م ا��5د���� �	, �
�����7ل ا�)� ��� ا�'��

� : *�2 ا���7ل ا�'�زم �$ أ*$اء ا����2 ا���4(�	M��1!�� ا�1�Pا I�I�,ا��2`�و"� و%<�ز دو�1<�، و
���
�ت إزاء ا^�Iاب ا�����)�.   

  
 C4 y�/ �"��, ��,�
��ى إن "�� C� �7�� أ��7 �4 ا��/> أXI% J)1S" +�9و�"J�� " �ا�$�	��ا`

�ا�$ا�) .�
����� ا�,�	M�4  �/ �4$��4 ��� �(R1آ$ أن ا�$�	��ا`�/$� ��ا�	b,	�ات وا�<�gت : إن �8ل ا�'�
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 ��,�	M�4 ���4 ،0*I)� ��
���$ و,1'�ل إذا ا"��$ت إ�) �:� , P �"�9�� أ�:��� ا^��ى 
� و�1) ا�1��ا���1
�> وا^�4ي، إ���ف ��8ي$Tا� C
 Pإ �>

� P *(0 ^ي آ�ن ���
$ا�� ( ��*!م ا� 9�4 �
����
 ��ا��(

C1�2�	� x40 ا14!ك اlر C�4�9 *�3ات ا�� ��"�:��
 ����ت وا��(	� وا�	��2�1، /� : ا��1B�ا"�2
�)	* �:8�14 K2F �C، `�د أو )�C أن ا�$�	��ا`� ا��	��C ا�$�	��ا`
���C ا�)���، ��Tر �$ ا�	

C أ*�7ء /� ا���د
$ل ا�	q,�5 ا�	��2S1، `�د ��8*�ت 
Rآ	(<� ,� q,�54 qT�ة دون ا��%�ع �(��*$ة، ,
� ��E; ا��	�ل دون ا��%�ع l �/ د�8 *() ا,:��8ت�T	ت �8ر,<� ا���*$ة، ا�P�7�
 q*!, ،�
���C4 ا�

�	��ا`�... �(��*$ة$)� �18 K"ا �:�� W� ,	� إن ا�$�	��ا`� ا. ا"K ا"'��ط 
�و�8ا`� "�%I. ه9ا ���'�
� *�2 %	�*�ت *��4 آ(� ا���دة /� أ�4آC ا��	�، *�2 �	�ن �> ا���*$ة ا��	��� /� ا���1�� وا��1
 C* ��5:� ��<� ا�$�	��ا`� /� ا�2�1 �
�رات "��, �
	� /� ذ�+ ا�'> /� ,53 �و�	�ن ���� ا�2�1


� وb4,	�ا,<� و/� E'�/1<�، وا�$/�ع *���� ا���2� �a9> ا�1�رات /� أ%<Iة �راX<� /� أ%<Iة ا��C ا�1	

�، وا�'�z2` �4 0 ا^%<Iة /� �����ء *() أر��ت "��
� و*�M" �2م ا�18اع ��ي *() ا�(�اX; ا�
 �
���ا�
 ��2�� ����21ه� ��� د�	��ا` J��� C'�ت وا�1� Pزال ا��/> أ4F�1ا� ��B� (	�� �4 �2* Wا��5ا�

��ه���, y�/.  
  


��	��ر"� و
�TSص ا C
� ا��1$م ا�9ي *�/J8�4 K ا��/> *2$ ا�'	$ أ4�B��
 �B�" ��"r/ �
������$ة ا�
��
�� K���7� /� أ/> ا���$ة « :%�ء /� ا�	��ل. �4 آ�ن *�2 *��I ا��P�7ت ا���$و�� وا���$ة ا�I�,

�� وا�$ةIإ`�ر �4آ �/ �	M�
� ا�1���53(<� C4 `�ف وأ*�1$ أن ا���اة ا�T(�2 �(��$ة ا. ا�, qB� ���7��
 �	>S�
� و��1ر���آ� C4 اP,'�د ا�	��
� �(��3 وا�5�:$را�� ا�$�	��ا`� �(�M" ��3ا ��ز"<	� /� ا����� ا�

���7�	� /� %���4 ا�:!�� إ�) أن ,��$ . ».ا�� P x4ا �)���4 C4 د$* K�4و </(���	� د*� ا��/
Pدا�� ا Pإ C5	4 �l �
�����ت . ,'�د ا�	��
� �(��3ا�'�آ� ا�Iآ�	ا� �/ �و�4 *() %	�ه� ا��	�ل ا�8�2

�S�
� ا��1ر����K ا��/> /� ��ار �4 ا����� . ا^��ى إP ا1�P'�ق أ/�ا%� 
�x4 ا�* �4 *�2 Cوه9ا *
�$ة ��م $B�2 13ا���� دا�� اP,'�د ا�	��
�«: 413 *$د 2002 د%���2 إ���
 �M� �B إن ا�<$ف اP��1ا,

�� ا�	��1(� ا���$ة Iآ�	�21ره� ا�*�
 ��3)� �

� دا�� اP,'�د ا�	�������ء ا���$ة ا�
�(��3 ه� إ*�دة 
��ت . 
2!د"�Iآ�	ا%� ا��4��1 �4 ا� C4و $
 P K"ا*�1$ ا �TSF ل إ�) ه9ا ا�<$ف؟�Eا�� Jو�C5 آ

�1�Pط ا�F وه� ���ت �F`� أ���Iآ�	ا� a9ا^��ى أن ,'�1م ه �
���� �1) ا���� *C ا^�Iاب ا���!
�>�4 <��  »."1	C4 C5 ا�1

  
��ى ا���$ة 4	5�� /�y دا�� اx4 وه�  <P زال ����ا /� " ا��1!�1<�"ور0l أن ا��q2 ا�9ي %�� ا��/

��7� و ��I ا���$ة ا�I�, C* K*�/$
رد اP*�21ر ",'(!ت ا��/> آ	� أ�(:��، /�ن J8�4 ا��/> ,��ر 
	� ا�4�71�� �>�:" �
�����ت ا�Iآ�	ا� C
 C4�71إ�) ا� P�Eو ،�>�
 �	
� و/���C دا�� J)1S4 ا�<�آ� ا�

�
���� ود�	��ا`� /� ا�	$ان �$ى ". /� أ/> ا���$ة ا��$ا ���B, �>� $B, أن (�إ"<� ���ة إ�) ا^�4م "1	
4���(� ا���ر J)1S4 .أن ��2�� ���7�1�� أن ا���$ة ا�>% C4 $آb"و�آ:�� �ا`��	�.  ,01 *() أ��س د

 ����1	� �24را إ��/ Pأ ��2�� ��
�ت *() ا�	��1��ت ا�	'(� وا����*� وا��`���
C ا� ���7�> ا���1��/
 ��> و
����1� ا���1�� ��Tا *() ا^%<Iة ا���د��� *�2 %�� ا�1�T1lPب �> ا���ا*$ /� ا���1�� وا��1

��ت��2� ا�1)lه� ��ل أ �	اآ��b4 ي�B, �1ا�  . �)4���P �2���1دة ا��3 <����2� أن ��5ن  ا�1� �

4�M	�,<0 *�2 ا�B	�*�ت ا����4 ا�	�13آ� /� أ�4آC ا��	� واP%1	�*�ت  ()* ���(�1<0 ا�$�	��ا`
 ����Sا?��اب  ا� CB� �2* �
���0 ا�9ا,� �!ل ا�	��رك ا�M��� و�:I ا�1��ا�	�13آ� ��%<Iة ا���1

��)�����b	ا� �ت ا�'���ة /�
���C، وأ�� ,C5 ا�	M�4 �lو �
��" C	M�4 ،�)   . ا�B	�  ا���م ��5 ا��3
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و/� ه9ا ا���ق "�ى أ��7 ��ورة ا�R1آ$ ا"K إذا آ�"� "1:> �4 ا��/> أن ا���اة ا�a9>� �2)T ا���$ة 
��7� وا���� /� اVن ذا,K "�ى أن ا���$ة ا�"r/ ،وآ$ش x4ا �ه ���7���2� أن ��5ن وا%�2 ا�� C4�71
���(�ن ,'1<���	� و%$وا و
�O ا��C* �M ا��/��ت ا�1� �إن ,Rآ$"� *() ذ�+ "�,C* i . ا,a�B آ� ا��3(� أ

�
�q2 أ"<0 4��S`�ن /� "��
�ت ر%� ��I�)� ���* ��� C4 ,�ك 
�O ا��P�7ت ا��	��/�S, . �/ ��و�
4�<� "P�7ت *	� e"�* �1ا���,(� ا� ��Iا�� JE د 2007ل %�2 *�ام�',Pا �ن /�`�S�
�q2 أ"<4 0 

�
����q ا�9ي و`$,K ا�2�و�8ا`�ت ا��S10 ا�B� ()* ل دال��4 C  .ا���م �(���3
  

 K:7��� "��1$ أن ا�	<�م ا�1� أ�Fر إ�<� ا��/> أ4C و�4 4$8��C4 a إ��/�ت و�4 �	C5 أن "r/ �و/� ا^�
4���(�ن ���ون، ه� 4<�م ,�� b�4و C)���$ه� ��Tا *() *�,> ا�	�B, (إ� �وا��� �>�� ا�$/�ع *�

���
� أو ا�����C أ�� ,C5 ا"1	�ءا,<0 ا�C ا�5:��C ا�$�	��ا`
���$ ,�Bرب . ا��B, ��� 0>�,�* ()�/
> ه9ا ا����ش ا��7وري ��B1وز أ*��ب 	�, �
� د�	��ا`� آ:��� ��� و*() *�,�<0 أ�b�4 ��, �7و���"
 �
�����ء ���ر "��
� د�	��ا`� آ:��� ,�$دي و4�0M دا�� ا�	�M	�ت ا�
��، وا��	� ا��ا*� C4 ا%� ,�	M�4

$ ا��T1رات و
�اi4 ا��	� وا���7ل�E ()*.   
  

 �5
�و�8ا`� ��2ا�� 4< y� �	، ا�$ه�	أه$ا/< C
 <�	C5 ا��1/ P ت�
����ن دا�� ا���-	� ���ن �
�B�
� و����� *() ا��� K113,و K:�� �/ y2S1�
I>%Rة ا�$و�� و ��� د�	��ا`� آ:��� P زال  ��')4 �>)

K/�:E �/ 0M��ب 
�E(� �134آ� و�1) "��ش 4lو . �/�:3
1�0M ا����ش 
�وح ر/�8� و��1	> و)/
���ر "��
� ,�$دي  �/ C
���C ا�)���$ ,$�� ا�	��, <��` ()* ���ء ,�Bرب "��
� آ:��
 �E�1او�

� C4 ا%� ,��$ ا�'�آ� 54���:

$و"K ا��	�  C5	� P ط�F ه� �	

�ت، ����/; و4�0M و4���س /� ا�

� *() أ�W ا�$�	��ا`� ا��	��� وا�5:�ح ا���2����   .ا�
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        ملحقملحقملحقملحق          
  نصوص نظريةنصوص نظريةنصوص نظريةنصوص نظرية
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 إلتزامنا النقايبإلتزامنا النقايبإلتزامنا النقايبإلتزامنا النقايب
 ية اللتزامنا النقايب الدواعي األساس

        مسألة إستراتيجية مسألة إستراتيجية مسألة إستراتيجية مسألة إستراتيجية 
��1�$ �34و*�� ا���ري *() ,'�ر ا��	�ل ا�9ا,� و *() ا�	��آ� �$ ا��2%�از��و,C* q,�1 ه9ا "1�1Bن . 

�*�	1%P�5��4"� ا $��S ��ورة ,�� �	/ . �	1B	^ن ا� �*�	1%Pأن "��$ �5��4"� ا ��)* qB�
��8 �5��	, �*$1�� aء��
 $�0 ا�9ي "�M�� �(���2 ا���4(�، 
�, $T	C5 هC4 a9 ا18�د ا����2ت ا^��ى /� ,

C5	� �4 �8R
 ��$، وC4 أ%� أن ,0�1 ��4(� اP"��1ل 
C ا��أ�	��� و ا�1FPاآ$% �	1B4 �l �
 C4 ا���
 C40، وM�0 ا?"�1ج وا�	1B	� *() أ/�7 "'� وأ��*K أا�	M�� آ	� �qB أن "��$ �5��4". %� أنُ ���د ,

 ،���� ا���(� ا���$ة �<Iم ا����2 ا�0TS، ا��2%�از��، �'�M ا�	�ا%<�ت ا���ر	�اP%1	�*� ^ن ذ�+ 
C5	�  .وا�'$ C4 ا�	��رك ا�	�('� إ�) ا�4 �8 

$'1��5��4"� `�
� ا�1	��+ و ��15�� ا��25ى *�	1%Pأو ا ���1; ا��	� . �!ل ا�	��رك ا���و

�، ا���	� ا�� P ،ي�*() ,��$ �5��4"� اP%1	�*� ��رج �4ا�� ا��g2�1تا�B	�ه �	0 . ��M�1; ا�1�و 

K,�8 ���
� �	���5"� اP%1	�*� أن ����ت C4 ا��	y ا��

�ت : /� ���C /� ا�	M��$�4 ,�5ن "��2 ا�	*
�$ة، /� ا��	� �$* �4��� /� P�B4ت ��54"<0 ,:�� أ�5Fل ,4�7r
��5ن ا��	�ل أ��I* �8، و ��:,�4 C5

 .أ��7 أ�5Fل ,C4�7 أو�� أآ��، ا�$���1

0>'��T4 C* رد /�� أر/� �($/�ع �X���
�	$ ا��	�ل  0M��q%�1 ��ض ��4رك �($/�ع : آ	� أن ا�1 �4$�*
�7S� P(���4 أ� �0 ا^و�M�1; ا�1�ا وأ��. *C و��<0 ا�	<��، و*C أ%�ه0، و*C آ�ا14<0 /� ا��	�، 


� ار,�2`� ���0 ردود أ/����� ,و��,y2 ا��	� ا�M�4�، �4 ا�����Fت 
C ا�4I!ء ��ل ��ورة ,�� ،��
���ت /�دB�رات /����� . وه5(1<�، و*$م اP"�!ق /� ا��1ا,, K%�
و�<9ا �74*:�ت �1) /� ا��g2�1ت 

 ��e، وا�����Fت ا�	<autonomistes ،�)5أو ا��1!��T1�27ط، وا�"Pوا ، �*�	B0 ا�M� ,WS2 8$ر ا�1
zا�. 

  أداة لتغيري ميزان القوى
 الدفاع عن احلقوقالدفاع عن احلقوقالدفاع عن احلقوقالدفاع عن احلقوق

�4��
� ا�$/�ع *C ���ق ا��	�ل ���1; ا^داة ا�, .�>�2$و ��� C4 . وه9ا %Iء C4 ا�	��رك ا�1� "�3رك / !�/
�� �4 ذ�+ "r/ ،�,R� C4 -�رة ا1%	�*� ���� إذ "��1$ أن ,'�ر ا��32"^ �4��ا�qX�T ا�$/�ع *C ا�'��ق 

�', $�b"���ت �" . 

*!وة *() أن �<a9 ا�	��رك 4IC, :��,��� ا^و�) /� إ,��� ا�'$ C4 ,$ه�ر �Fوط �	�4$ ,2(� : ,1�*
�، وه9ا *�	Bا� ;��T	ا� C* �3آ� *() ا�$/�ع	ا� a9�1$م �� ه��Fوط ��ة ا��	�ل �1�4ى 
��� ا���ء 

���T���B3 ا�	���2ت ا�� . 
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� /� أن ا��	�ل "���� ا�I	ا� C	5, ،�
��,<0 ا�9ا, ����M:�ون 
	��رك، �1) 4'(� %$ا، ا� �4$���2�5ن، *
 W��1'> ا����ء وأن ا���7ل وا?��اب 4�	�، وه9ا � �*�	Bام ا�I1�Pن اR
و���*$ ه9ا *() ا?8��ع 

, $�* �>�$2��
��S, ُP �4$ض ��4آ� %	�*��5-� ا�<Iا0X أو /� ا�'��� ا^��* . 

 ل القدرة على النضالل القدرة على النضالل القدرة على النضالل القدرة على النضالتشكيل نقاط ارتكاز من اجتشكيل نقاط ارتكاز من اجتشكيل نقاط ارتكاز من اجتشكيل نقاط ارتكاز من اج

	Iا�� ���T'<0 و���T; *	�م ا^%�اء �:Mا� C4 ت ا��25ىPو��	��

�، ا^%�اء : ,	C5 ا��	�ل ���ا�'> ا�


� آ(<� و���B" �Xح ����:�$ /� ( وs $8:� ا�	�s:�ن 
����1ار ا��	� . ا�	'	�ن، أ��م ا?*!م ا� ُK"0 أlر
� ا�	����� �B�
��21$ال ,$ر Cا^�4آ O�

���د �8"�ن ��ص Js .( أن أو�8ت ا��ا��، وا���� �	آ

�4�
� /���M'� . K1ت ,1; �(�	�ل ,�(0 ا�5:1�، وا��Sوج C4 ا� ،��Xر��? ���'K ا��2%�از	, 0� K)ه9ا آ
���
� وا����� ."P�7ت ا��	�ل ا�

 "�
�و��1ر�� دا�� ا��أ�	�� � ),�و,�5�" ( أ%�� د�	��ا`

�	C5 �(���2 ا��� P��1ار�Pم ا$�

	X�8 �"�5$ة /� ا���Mم ا��أ�	���، /	�ا�8<� �14	� دو�4  �:M, 4(� أن .
وإذا أرادت ا1�P:�ف *() ا�	�53 
����� إ�) �4ا�8 /� %<�ز ا�$و��، /a�3, �>"r أه$ا/<� و,�7 ":�<� /� 

�� . �$�4 ا��2%�از

�(<� �Eاع ا����2ت،	�
�54rن ا��2و��1ر��، /� ا�'�ب ا�1�  C5ا�8، و"��ط ار,�5ز��	
 �:M, �54"<� .  أنr
و 

� /� ا���7ل�B,�8 و��� q�5, �8ة إذ �>� �4�! /� ا�	��وPت � �>�4 � . أن ,�53 �8ا*$ �(:

 ��( آ	� ,�53 ا�	�M	�ت ا��	����
�و��1ر�� دا�� ) "%	��ت، "��
�ت، 4�M	�ت � �أ%�� د�	��ا`
�
$ون أر
�ب *	�^"<� ,1; �(�	�ل ,�(0" ا��أ�	�� ،0>�:"R
� ا^�4ر 1; ذ�+ إ�:�ء .  ا�'�ة، و,��


$ون أر
�ب *	�  �	1B	ا� �T4$ا8� *() ا��(�� ا��2و��1ر��، وا��د *() ا��ه0 ا��اiX ��ل ا�1'��� �
CX�Tأ� Pو C�$�>4 Pو . 

 الدواعي املتصلة مبكانة الثوريني
 النقابات إصالحية بطبعها النقابات إصالحية بطبعها النقابات إصالحية بطبعها النقابات إصالحية بطبعها 

4 �/ O8��4�، إذ "'�رب C4 أ%� و�$ة `1�2�� و"��ح ��R�4 ا��(��، /� �C أن -	� ,�C ا����آ� ا���ر
�	1� 0��, ُ��R�	ا� a9ح. ه!Eق إ!:"P0 ا���1!ء *() / /�! �P، /�7ورة ا�*�	1%Pرة �5��4"� ا�-

��
�^�8 ��رج ا�'�q ا���ر ،�	B�3`�ه� ا�� P ��)�2<�. ا���
 ��!Eت إ�
����9�1ر أن ,�5ن إن ا� K"^ 
�� أم . -�ر�� إن أرادت ,��$ ا��	�لgF ، �)�� ،�"Vا q)�	�7ل، ا��)� �4�ه9ا *!وة *() أن ا��%K ا�

C وا^*�7ء)���2� ا�	)l�3`�ه� أ, ���� -�ر�M���، إ�54"� و��<0 �
 .أ

C ��2 �'� ه9ا ا�	�53�C ا���ر
���C وا����Mه. �W �$ى ا�:���
 �
���0 �(�	�ل ��رج ا�M�, �5F 0
�bدي 
<0 ه9ا إ�) *$م �� ��R�4 . ا�'�q ا���ر�� و/� اVن ذا,�5F K �(�� ا��	�ل أ-��ء ا���رة و
�$ه�


� ا��2"� /� ا���م �B, ,$ل �	ء *() ا��(��، آ!1�P1936ا :  �/ �0 إ"�1ج �4� ذا,M�1
�4�8ا �"9اك 
��ز	� �)ه9ا /7! *() أن ,�Tره0، . *� �(�� ا��2%�از�� ا�B	<�ر����4وPت 14��/��، و�0 �B$وا و�

 �
�ت *C ا�$و�� ا��	�����
:�T ا� ;	�� P ،��
�$ ا���ر �2 �('��2����
 ) �	� P ،�	1B	0 ا�M�, ��
ا�$و�� 
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،xBا��� ا?دارة، وا��$ا��، وا��3`�، وا��
(... 

��) *C ه9ا ا�:�T آ� ,�%$ دو�� *	��l P K"وا�'�ل أ �وآ ،�*�0 اP"��1ل إ�) ا�3M�, C4 C5	1,و 
C و,�و,�5� ��ل ( �1	C5 ا��	�ل C4 ا1�P	�ء، "��
�، �$ ا"'�ا/�ت أي دو�� �� C
" ا"�M ا����ش 


�ت��� "). *��5ة ا�

 هل مثة تناقض بني أن يكون املناضل ثوريا ويناضل يف منظمة إصالحية؟هل مثة تناقض بني أن يكون املناضل ثوريا ويناضل يف منظمة إصالحية؟هل مثة تناقض بني أن يكون املناضل ثوريا ويناضل يف منظمة إصالحية؟هل مثة تناقض بني أن يكون املناضل ثوريا ويناضل يف منظمة إصالحية؟
���	C5 ^ي "��
� أن ,�5ن -�ر P .B�4��M'� 9 �28ل ا���7ل "��
�، �28ل ه9ا ا��ا�8و ،q . ���� P +ذ� C5�

��!E2; إEري أ���) . أن ا�	���� ا�l P �1ا� ��!E?ا^داة ا a9ه ،�
���ا�	��Tد إدراك %$وى ا�
�>� .�(�	�ل *

l ل�	�)� ;1�
C ا��g2�1ت، ذ�+ ا��53 ا�9ي  �	0 ا^و�) �$ى ا��	�ل /M�
� �5F ا�1���C إ
��ء ا��� ا���ر
0>'��T4 C* ا�$/�ع �)E0، و�4ا>�
 �	/ �)E . ��وأو ��آ	� أ"<� ,�53 ,���� 
C ا��(�� ا���ر

�0 ا��2و��1ر��.( ا�B	�هM� ). آ	� �'$ده	� ار"�e �4"$ل /� ا���Tص ا��!-� ��ل ,

1 (�7�
� اPر,�2ط 
	��1ى و*� ا�B	�ه� ا�������2 ": ,1; ا�* ،;4�، ��4/� إ"<� ,1�����Fت و"P�7ت 
� ا����، وا��$رات ا�	��� ��Sض إ��اب، (ا"P��3ت ا�B	�ه� ا�	(	���، وإ�54"�ت "�3`<� � C4

،�� ...)وآ:����� ا��25ى، ( ، وا18��*�,<� ا���	1B	رات ا��1�Pا ����S ��4رك )4	��� 4 �	/
��� ). وJ)1S4 ا�	���X ا��


� `�را أ) 2����� ا�	,�*�	1%Pع �5��4"� ا�	B4 د�18P Pت : وP�7��� �28 ا�BB� C'1	" أن ��"�54r


� �28 ا��21ره� *() "��ق أو�����4�! أ-��ء ا�'�آ� ا�	��ه�7 ���$ أول ,�3�، آ�ن . و�!�<� /� ا�

 �ا��3وع /� ا���اك دا�� اP,'�د ا��`�� ��!ب /�"��، ��ل ��R�4 ا���8(� آ�53 "��7� او ,��
��� و�4 $8 ��5ن رد ا��!ب �14��� ا�5:��BB� ا14'�ن ;1� ،q���	د . ا���� أن "�3ع /� ا18���
آ	� 


B!ء، وآ9ا أو��`<0، وه9ا �4  C�!Eو�1) إ C���ا -�ر� C)���18�د 4�
 ،C�/�gت أو�� C4 ا���ر
C ا�	'$ود�
��y ا���ر ���� ��� ا�1'�ك 8��, ;1� . 

0 ا��4� �(���2 ا���4(�أ��ا ,�� *) 3M�b�4 Cو�� ا?�<�م /� ا�1�إ"C4 K وا2%�� أن "��ح . () ا���ر
��0 ا����2 ا��	(� *() "'� وا�� ��رج ا�:�1ات ا���رM�, �:���211 ه9ا ا����T . *() أ":��� �534 آ

��4�M	� -�ر �/ K
0 ا����2 ا��. ا^�� ,�9ر ا���م M��� ,�ك 4<	� ,�5	� P C5� ��4(� *() "'� وا�
0 ا����2M�, ()* ،C�!E?8$رة ا W:�
 ،C�C أن ��5"�ا �8در��qB *() ا���ر ،C�!E�� . C4 �	/

14�ز �<0P�24ر ��1ك ه9ا ا . 

4 (�
���� C4 ا^�4ر *C اP��1!ل ا��
�ت /� . "�	� ا�5������(� ا�	� <� P K"ا �"�M�
W ا�	��Tد �
��"��ش ا����� أو ا���
� /� ا��1ام ا��,�ات . �W ا^�4 8�4:� أ�!8�. �7ل ������ اP��1!ل ا�	1�

��
� وأه$اف آ� ��
�ت ه� ,��$ ��� ا1%	�*� 
�T$ ا���7ل C4 ا%� أه$اف �134آ� . ا�����إن دور ا�
� إ�) ,'$�$ �34وع ا��1ا,B� وا�$/�ع *. د/�*� *��T4 C; ا^%�اء��إ"�� "'�1م . �Kو,<$ف ا�	�M	� ا��

�� "��1$ ��ورة ا��1ام و,�ات "^ ���� �	M���، و"'�رب إ��7*<� �	��8ارات ا�	�M	�ت ا�B	�ه
����ت ا�B	�ه� .ا����ش ا�$�	��ا`� �(2
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 وضع النقابات وتدخل الثوريني
 ....مثة مخس مسائل تشكل رؤيتنا لتدخل الثوريني يف النقاباتمثة مخس مسائل تشكل رؤيتنا لتدخل الثوريني يف النقاباتمثة مخس مسائل تشكل رؤيتنا لتدخل الثوريني يف النقاباتمثة مخس مسائل تشكل رؤيتنا لتدخل الثوريني يف النقابات


�ت وا)1���
�ت وا�$و��، ا����C ا��!E? . ت�	M�
�ت /� %<�ز ا�$و�� 14:�وت ��q ا�	���إن دi4 ا�
�)��5 "��
� ذات �$ أد") C4 ا�1	� �	1� K�5� ،q�'ي *() �4ا�8 : وا��e %	�هE �>� �
,'�T آ� "��


B<�ز . ، و4$او4C، وا�1	��� C4 ا�$و��...)أو ا�/ )��4�B� W��B4 ا�	��وPت �)Tا� a9ه �	دي �1b, و
� وأ"	�ط ا��1Fل 
�و�8ا`�ا�$و���!Eرات إ�T, �2رغ، ا?��اب (  إ�) ,��ر	را%� روزا ��آ�


�ت��� ). إE!ح ا%1	�*� أو -�رة- ا�B	�ه�ي وا�'Iب وا�

�<0 �!ف)2
 C)���4 C
�534 *!�8 .  �W ا���7ل �$ ا�2�و�8ا`� "��ش أ/�5ر  �ا�2�و�8ا`
���Mم، إ"<� ��R�4 ا1%	�*��
W ا. � ��
��2Bه0>�8�4 0 /�  �
 ،0>*��18�
2�1<0 أو �
 Cg2�و�8ا`�ن ��

��!Eرات إ�T,و ��	��ا`$)� ���qB أن "�1�C4 i1 ه9ا . 4��B4$ /� %<�ز ا�$و�� *() 4	�ر��ت ��4د
�
�����7�، و
(�رة ا��1%<�ت ا����S ا�		�ر��ت ا� �	/ 0>�
�� و�
 �T/ ورة�� �*�	1%P�53 ا	ا� .

�1� �7��� "'C أB4$"ا P0 وإXدا J��', أ�4ر 4$��8( 9ر أي �ا,:��8ت / ��	� P ه9ا.( 

3(C)���� وا�2�و�8ا`� و
C ا�	�!E?دات ا�
C ا�� Iإن 4���)� ا���*$ة، �e', (1 .  و%�ب ا�1	
�4<0، 4���(�ن *�د��ن C4�71
C و�� أن "92ل إزاءه0 ا�	���1ع �(	'. 8�دة 
�و�8ا`�%�B /� و*(

C�C أو ���رو"�B4 �"�21و�� Pه� ا^�4ر، و�% . ��:1� C�qB أن "1:�دى إ*��ء �24رات �(2�و�8ا`
�q%�1 أ��"� ا���م 
	�ا%<�ت �8�� �4 ا���دات . ا�C4�71 ا���`:�، وا���2Tي، *$�0 ا��Bه� �$"� $8

" ��8�س *�اq8 ذ�+ C4 زاو qB� C5� ،ا�4ت$E (1و� ،�Cا�2�و�8ا`C ا�5:��)��� .��I* �M ا�	

4(�
I� �
����ت 4'(�، ه$/K ا���$ ا�$/�ع *C ا�	��T; ا�	�13آ�.  ��e ا��

� ,'��J أ/�اد أو ���. ا�

�ت����� /� ا�Iآ�	�5ل ا�Fأ C4 �5F آ� O/�" أن qB� : C5	, P ،��$�4 ,�5ن ا�����Fت د�	��ا`* (1�


� �2���4 آ�/� ا^*�7ء وآ� ا���2�1> ا���ارات/� ا�
�ت ��ت *() . �2�� ا�2B:1� ���/�9+ أ/�7 `�
���2 ا�) ��ورة ا�$/�ع *C ا�	��T; ا���2� ا�	�13آ���
 ���$ ا,�Sذ �8ارات، ��M . �8*$ة �!/�ت -�"�*

�	M��ت أ��ارا /� أ/���<0 إزاء 
�8� ا�	� . ا�	���(�ن وا�2


� أ"��� )5���4$�14B, "C	� ا� ."
���، أو�g+ ا�9�C "ا��	�ل ا�	4$�1C) " ا�) ه9ا ا�'$ أو ذاك(�ت ,B	� ا�
0M�
(��ا و*� ��ورة ا�1 . <T1), ت ان�
����9ا "'�رب ا��T1ر ا?E!�� ا�9ي ���21 ان *() ا�

�	M�� ا�	l �
�ت، 8$ر ا�	���1ع، C4 �1�4ى ا��*� ه9ا، . 
	��1ى و*� ا�B	�ه����qB ان ,��1ب ا�
W دوره� أن ,�5ن� C5��>آ�', ;1, q
��18اح أ��� ،��qB ان ,��م 
$ور 8�دي إزاء ا�B	�ه ،�2)� . 

 أي توجه ملموس؟

 ....النشاط اليوميالنشاط اليوميالنشاط اليوميالنشاط اليومي


9ا,K "�3رك /� ا���3ط ا��4� ا���*$ي �
���
�7ورة ا?`�ر ا� ��*��
:�� ا18 . ��� ;1�*!وة *() أن ه9ا 
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�، و �W -	� أي داع ��1ك ه9ا ا��	� وه9ا ا�:7*�F qآ�C�!E�� ء� . ���qB أن "�B; /� ا��2ه
4� �(�	�ل�C �8درون *() �� ا�	�3آ� ا���9ا "�3رك /� ا�	$او�4ت، و/� ا^رو�8 . *() أن ا���ر

4� ، و/� �8اءة �
�، و/� �	!ت ا���اOX، و/� �� ا�	�3آ� ا��S1"P!ت ا	� �و /،�ا?*!4
b	ا� �/ �	ا�� �وآ9ا / ،�>) ...)ا�	W��B، �4ا*$ �4 ا?دارات( ���ت ا?E!��ت و,'(

 العمل الطليعيالعمل الطليعيالعمل الطليعيالعمل الطليعي

�
���C. "'�ول ان "�5ن ���ة إ�) أ�4م، وان "B4 �4$8 �B	�ع ا�)2�
"'�ول . ا^ول ه� ا?8��ع. �R1,) ه9ا 
zص، ا��T" �
�15

�ا��� ا����ش، و ��1�� : و ا��2� ا���"� ه� ا�		�ر��. ا?8��ع 
	�ا8::T
 ��>%�, �7"

��لأ/�اد	��
 iB� 0�$�, $T�
 ،��
 ���" �4$��	C5 ه9ا /� %	� ا�'�Pت. ا او * P : a9ه $�qB ان ,:
���I* �/ P ��د *() "'� أو�18Pا �ر�� /�		ا�. 

  مناقشة السياسة مناقشة السياسة مناقشة السياسة مناقشة السياسة

C��� C)���4 �M" ،�
��" ����" �4$��qB اP "��م . * K"0 اlر ،����� ا��,�*��4���38 ا18 C* ��1	" P
�
����qB ان "��ف : 
�9+ *() ���ب ا��	� ا� �
�$�4 "��1ح ,�%<� "��* �آ� "1	C4 C5 آ�T4 q$ا8

> 8$ر C4 ا��3*�، ا�18اح �', $�* ،�"��	C5 أ� K"0 اlر ،���أ��"� آJ "�1�1 ��ل ا�1$�� ا��
C��� C)��� .,�%<�ت "��
� �1) �4 آ�"�� ��4و/C آ	

 مراجع


�ت /� ���2����24���� ا�Pط ا��'"P– ا �ن ,�و,�5��  

 �*�
� وا�3����ن ,�و,�5�–ا�'�آ� ا��  

����  41ة *$د - ا�	
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 اهلجمات على احلريات النقابيةاهلجمات على احلريات النقابيةاهلجمات على احلريات النقابيةاهلجمات على احلريات النقابية
  إرنست ماندل   إرنست ماندل   إرنست ماندل   إرنست ماندل  

�� �(���2 ا���4(� /� إ`�ر ا�	1B	� ا��2%�ازي، �2�54 ��ل Xا�� q�5	ا� �
����� ا��	� ا��� ��	,  
2�K دون ,$�, ���
�%K ا���ة ا�T18Pد�� وا�� C�I%ا^/�اد ا��� C4 94ررة �)�ه�ر ا��	�ل إ�) �1�4ى آ

$ون C4 آ� :1��,0 ا"I1اع ه9ا ا�	q�5 /� ���2 آ�"e -�� ". �8ا"C ا���ق"ا�<�X(� ^ر
�ب *	� 
��7 ا� P�2ل ره�ن أ�� ���7ل C4 أ%� ا��2%�از�� /� ":�<�، و/� ا���1ار �(�1<� و 4�M" �2�1�4<�، آ�/

aزI��
� . ر/� ا^%�ر ���4 ,��ؤل "�Mم ا��	� ا�	R%�ر، 
� *() ا��W5 أن ���*��E W5َد ا�'�آ� ا�
�، �!ل ���� /� ��4(� " ا���T ا�9ه2�"/� آ� ا�2($ان ا?�24����24��1890 -1914 ��، 8$رة ا��2%�از

�	� P ،�)4��2 ا����)� ����زPت ��, ;�4 ()* ����
:�7 ,$/> ا^ر
�ح اP��1	�ر�� ا�:��7X ا?�24 

�و��1ري و/��اء /!�� ا�2($ان ا�	��1	�ة وK2F �1�4	�ة C4 �
� ه9ا ا���� ا��1($ي �(�	� . ا�	�(��,

 �
$ا�� *�T ا"'$ار ا��أ�	�� �4 �
���أوP آ�"e أز�4 ا���Mم، �!ل ). ا"$Pع ا�'�ب ا����	� ا^و�)(ا�
�; إE!��ت %$�$ة �(�	�لأ`�ار $4�$ة، 
(�e �$ا	� ��و�0 �	K�4 eT)�,  . C5 اآ�� /�آ�� ا���*$ة ا�	�د

إ"��ش $1�4�0 ��1اآ0 ا��أ�	�ل /� ,(+ ا^`�ار ��ى 
O:S �1�4ى *x ا����2 ا���4(�، �1) 
��2($ان 
� b4د�� ا�) ,4$� آ(� �'��� اF�/ K2F أو �F�/ �	M"ب أ�E ع�/$"Pا ��:��، وه� �4 �����	� ا?�24

�
����ة ��14ر*� أ��"�، �C5 ذ�+ آ�ن ��4
� . ا�-�
-/ 0� ��M'ت أ��ى، ,�ا�E ا��	� ا�T18Pدي، و
 ���� و,�ات ( ، وا��1!ل 4:�ط �(���2 ا���4(�!)إ"�1ج ا^�('�( ,0S7 دا0X و,92�� آ2� �(	�ارد ا�	�د��,

�$ة ا�1� ا�1��ره� ,��ر �8ى ا)ا��	�$Bا�'�%�ت ا� �2), O/ور ، K�:" �1ج"? ) I>B1ا� ����, ��"
�*�	1%Pوا�'�%�ت ا �*�	1%P�7 ). ا:
 Pا إ$% q)�14 م *() ,�ازن�M�����1 ا� P ،ا��3وط +), �/

C�7*:� ���ت �	�ن دوP"� ^ر
�ح ا��أ�	��	
ا^ر
�ح (,$�� 14��م �($و�� /� ا�T18Pد ا��أ�	���، 
y ا�T18Pدي *() �). ا�51�Pر�� ا�:��7X /� ا�	��م ا^ول�S1ا� �'" �bدي ه9ا، 
�%K ��ص، إ�) 4

ا�	$ى ا�	y��1 دا�� ا��1و��1ت ا�51�Pر�� ا��25ى، وإ�) 4� "'� ا��B4�2 ا�T18Pد�� *() ا�	$ى 
�� ا�1:�وض ��ل ا^%�ر�� ()* �. ا�	y��1 دا�� ا�$ول ا��2%�از��، ا�(1C ,:���ن ��4 إآ�اه�ت �8�

��� د��« 
�*1	�د » 4'�ر
� ا�0S71« �ت 
�د*�ء ا�'�4�5ت ا��2%�از�� ,13$ اآ�� هa9 ا?آ�اه� « ���,
 ��
� /� . ا���$ة وا�:��$ة» XP'� ا^%�ر ا�	�1	$ة« /� ا�'������ ا��	� ا��� �)�1� �B>�أي 4'�و�� 4

2� ��X�2� �8ة ا��	��" �	X!4 ف�s �>��,ا^%�ر أ �دات /��
� ه95ا أe'2E ا�'���. ا"I1اع ز���ت ا�
 �� ،�/Vا �"�	ا���2 ��8ا`�	�4<$دة /� 5F �s(� ا��(�� ا��2%�از��، ا��53 ا�$��15,�ري وا��53 ا�$

 �2��� أو . ��4(� ا"'$ار ا��أ�	���" ا�1��وب"F�/ �5F ��وه� 4<$دة 
��Iوال ا��1م �9�R, C ا�$��15,�ر
�F�/ K2F .�ا $�
�53 14:�وت ا����ح �1) * �T)�4 و,�5ن �1	�ار �8*$ة �4د�� ���2ء ا�$�	��8ا`

��
�. ا���2	�"� ا��2%�از���
��ء ا��أ�	��� و
��ء ا�'��� ا� �/��, $��I1ا . ،�>l�E C�1� �E!� أول a9ه
�<$د، 
B!ء I14ا�$، : إ"<� ,�2> ��ص ���*$ة أ*0 ،�)4�F ����
ان 
��ء ا���Mم ا��أ�	���، ا��ا�8 /� أز�4 

�� ا�1� ا"I1*1<� ا�B	�ه� /� ��E �)��4د ه9ا ا���Mم وذرو,Kآ� ا�'���ت ا�$XIBا� �ا��	� . 	��8ا`
q,أ%�اء أو ذوي ا��وا C
 �� 0M�
� ا�'� ه� ,���
�T$ ا�1:�وض ا�B	�*� ��ل ) 
��X� �8ة ا��	�(ا�
0 �($/�ع *��T4 C; ا^%�اء . -	C �8ة ا��	� و�Fوط ا�1<!آ<� C4 `�ف ا��أ�	�لM�دون إ"K إذن ,

�ه0l . �! "��
� ��ا C4 ه9ا ا��2	�2 *�, C� ،��و�	C5 ا���ل *	��4 إن ا��أ�	���، �1) ا�	Iده�ة وا���
�2�" �:��5ن *	� أ8(� أو �� �4$�* Pإ )!
� �T1�4 *() ��8*�ت ا��	�ل ا^آ�� ,Rه��" �	* !�4 .(

،����
� %	�ه�ي ��آ��" �	�
��1(> ا^W5* ،�4 ذ�+،  �4$�2� ��8*�ت ا����2 ا���4(� *)lأ q��1�� 
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 0M���%$ ا��	� ا�	R%�ر، /rن s<�رa آ1 �� ،�*�	1%Pوا ��2� /� آ� ��8*�ت ا�'�ة ا�T18Pد)l^وا
�53 14��م �4 
��ء اP��1!ل ا��أ�	��� ":�K، أي 
��ء ا���Mم ا��أ�	���
 K%�1ا�. �S$�4 أ*�T� KX�7ا 

� ,��رض ا�	��T;، ا�	�
C ا��أ�	�ل�"9اك  ،�>�
 </�, P �1)K1ذ�+ دو� �/ �	
وا��	�، إ�) ا�M<�ر ) 
�، Pن ا����2 ا���1�1� �)4	C4 $ ه95ا "	� ��$ر,<� ا�	�M	� إ����� *�	1%Pة ا�4���� ا�' �	% �/ �4��

�4� /� ":�<� و 
��,<� ا���2����� ا�	1��
 .�P9ا ا?���س *() آ� *!�8ت ا>
 �	1� y�71��1!ل و
K,P�B4 آ� �ا��2%�ازي / �	1B	ا� Iه9ا �4 ���B ,��رض ��آ� "��
� . وا��P<�د وا�1:�وت ا�1� ,	

 ،��2� �(�2%�از�" �	X!4 ���8�� وأآ��و�� دا�� ا����2 �4 
��ء ا���Mم ا��أ�	���، �/ (1� �Fوط ا�T18د
� ا�$�	��8ا)�1� e
�- �4 �/ �
�، و,�(� ا���
� ا�'� �(�	� �B1() /� ���2 ا"'$ار ا��أ�	������ ا�`

�
���
� �B4د . ا����C4 C `�ف ا�2�و�8ا`�ت ا�ا"'�اف «و��e 4	�ر�� ا���1ون وا��1/> ا���2
�%����$�14�زات ا�	�د�� �1(+ » أPا �C %$د، ��W5 /� ��� ا�1'(�!Eوإ C�!Eإ q"�% C4

 �إ"<� �Fوط Pز�4 ?
��ء �$ أد") C4 . ا���2	�"� ا��2%�از��ا�2�و�8ا`�ت دا�� b4���ت ا�$�	��8ا`
C . ا���1ار ا�	b���ت ا��2%�از�� وا�1	�اره�	M���3ط ا^%�اء وا�	� ;

� آ�5���,�	� ا�2�و�8ا`� ا�

C
�، وذ�+ *�2 أ�C4 �5F J ا,:�8�ت ا��1/> وا���1ون ا���2���
�ت، و�'��� ا��	� ا������

�ا��� �(> : 
Fن أ�B� C4 ة$���X�» ا��31ور« �5ل *$�
�ت(ا����
� (أو ا��!-�) أر
�ب ا��	� وا����أر
�ب ا��	� وا�

$ I14ا�$ ا�'$ة �'> ). وا�$و���1

�، و����> ا�$�	��8ا`� ا�S
2�و�8ا`� أن ,:�� ذ�+ ��ى )� C5	� Pو

� C4 آ� ���
�ت /� ,���� �� �	�J8 ا����
����� ا» B1�4$«أ*�7ء ا��*�	1%Pدي وا�T18P . ديb�

 �$ ا�$�	��8ا`
� /� ا�$و�� ا��2%�از�� ،*() "'� �1	�، ا�) ,����(2�و�8ا`�ت ا�� �4��ا�i4$ ا�	1
�>l�E q%ت ا��ا�E!Sا� �"�- a9؛ ه�
���
�، و���ض �1	� ا�'���ت ا����
� و���� ا��	� ا����. ا�


�ت آRدوات د/�ع ��زم *���� أن ,�	� ا�'1�� C
 <��T4 C; أ*X�7<� و/� ذات ا��e8 آ	�M	�ت �(�1/

C » ا�1'50«أو أن ,�5ن أداة إ��Tل (��T4; ا��أ�	�ل و��T4; ا��	�ل ��ا�9ي ,��م 
K ا�$و�� ا��2%�از

</�1)� �)
� ا���l K,ه� ;��T	ا� �1*�	B4 .( ا�$ور ا^ول K��31
 Pإ �"��
���<� ا���م 
��$ور ا� W�
�Kوا�S1(� ا�	1* �4�� .�
���C4 C �2�1�4 ا��	� ا��
B!ء J8�4 ا���ر ���C4 �)S1 ه9ا ا�1'( . 0>/

 ���1��

� ا�	�5/; ،و���C اI>"Pا4� ا�1� b4داه� �1	� ,$ه�ر وزوال ا��	� ا����/�7ن أ`�و�� ا���رو
��
�ت /� ا�$و�� ا��2%�از���)� �X�>��	a9>� C5 ا�	�Pت، ا���X	� و. ا�i4$ ا� P �T1�
��ة، أن , �>M, �1ا�

 �/ �4�$4�$ة /�$ان و�(� د/�*<� ا���$ة *��T4 C'<� ا�	�د�� ا� �2)�
�e ا����2 ا���4(� �إP إذا *�
�	M�4 ������ %	�ه��
��� /����، أي ��

� أن P أ��س �<95ا /��� . �4ا%<� ا��أ�	�ل �B1ا� eد�

���ل `1�2� �'� ا�T18Pد�� وا��*� ا�$وري 
<a9 ا�	T('� أ�8ى *() ا�	$ى /���ا�8 ا�	�دي وا�	T(. آ�ر-
C . ا��2$ C4 آ� 4��ورات ا�2�و�8ا`� و8	�<�	M�<0 ا�	/ C	
إن ا�1	�د ا�$وري وا�B	�ه�ي �(�	�ل، 

 C* أداة د/�ع C4 �>)�
� و,'����
� و�$ 4'�وPت z�4 ا������ت ا��')� $*�T1	ا� $
�ت، �$ ا��1�����

� �($و�� ا��2%�از��، أ1� �4	���T4; ا*�	1%Pوا ��و,(+ -��� . ��	�ل إ�) أداة إ��Tل ا����� ا�T18Pد

���l أآ�� ا�	����1ت . �!�Eت ا�1'(Eأة، و�B
C /� ,�2أ �4$�4 ه9ا ا�1	�د ��� وا%q ا���ر	1�

� ا���
� وا���دة إ�) ا��	� ا����4� /� ا�$/�ع *C ا�'���ت ا�����	�5/;، وا���7ل C4 أ%� ا"��4�B و د

�� و�8,<� �
�، و�8*$,<� ا�B	�ه����I ا�I�1� �>�* (�l P �)
� آ�����إ*�دة إر��ء و,��� ا�$�	��8ا`� ا�
��
�، وا���7ل C4 . ا��7ر
� �$ أر
�ب ا��	� و�$ ا�$و�� ا��2%�از����� ا��'��
 W	)� ي ا�:��ل$T1ا�


� أ%� *	� "��
� �54/;، /� �$�4 ا^%�اء���ا�1� 3, $8	� �T� )ا، وا���7ل C4 أ%� ا�$�	��8ا`� ا�

�ت����$ة ,1; �	�ن ا/�7 ���8
� ا^*�7ء *() ا�$% �	M"0 وأM�هa9 ه� ا�	<�م ): ا�C* �'2 أ�5Fل ,


�ت /� ا�	1B	� ا��أ�	��� ا�	�'$ر���� �54"� ا�)', C4 �ًT)S1�4 ،�C /� ا�:�1ة ا�'��� .ا��!ث �(��ر
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 »السلم االجتماعي«قات طويلة املدة وضد بنود ضد اتفا

�«,��211 4	�ر��ت *�	1%Pوا ��
C4 �1 ا��1و��1ت ا��25ى وا�'�4�5ت » ا��B4�2 ا�T18Pد�- ����
 �%^ ����5J ا^%�ر«و » 
��B4 ا^%�ر«ا��2%�از,« . ��4� أر
�ب ا��	� وا�$و�� ا��2%�از �	- C4و

�
�ت *() إ�) /�ض 4$د `��(� %$ا �!,:�8�����د ,�2B ا�
�، و*�	B«ت ا��*�	1%Pأي (» ا��1ام ا��(0 ا
4�0M �(�	�، و*C آ� ا*�1اف 
�?��اب J8آ� و C*، و�آ� "�3ط �4(2 C* ع��14Pل 4$ة ) ا!�

�8�:,Pا�'� ":�<�. ا �
���2�� ا��	� ا��� �:��S4 د��و�1) /� ا���"�ن ا��2%�ازي ا��Bري، �'�1ي . هa9 ا�2
�'$د �Fوط ا�:�zدو�4 آ $�

Rي . � *�$ *()  ،;	�� P $�* ���*� رأ�	��� ,�8E �2 أي ,�%� أو�� C�

KS�:
�� إ%�2ره� *() ��> �24ر و%�ده� . �Fط، �� �
���ان /�ض ا,:�8�ت C4 ه9ا ا��2� *() ا�'�آ� ا�
�>X�7*^ �2� أ*X�7<� إن "��
� �2B4ة *() ر/O اP*�1اف 
��rاب ,��م. وآ9ا ا�'��� ا^���)lأ K
 


� ��51ن أ�l�4 �7	� *() ا�18اف إ��ءة ا1X	�ن ��4�  ،qو�� ��C ,�5ن ��4د�� �Eا�� �($�	��8ا`
��د�> ا�	��و�4 ا�1� ,��د �<0E C4 �>X�7*أ C5	, O/�
 ���� . �
���إذن ��1$*� ا�$/�ع *C ا�'���ت ا�

�، ور*�	Bت ا��8�:,P4$ة ا ���$ ��ل 4'�ر
� آ� 4� ا�) ,��
8�ت أي �:,Pا C	7, O/ » 0)ا��1ام ا��
�*�	1%Pري ���. »ا�B, ي ا,:�قRآ �*�	% �
�ت أ��ارا /� /�z آ� ا,:�8����qB أن ��5ن أ*�7ء ا� .

 ،�
���)� �	M�
�ت ا�'> /� ا��1	�ل آ� ا���ة ا�	���4�� ه9ا اP,:�ق، �qB أن ��5ن �$ى أ*�7ء ا� z�/ و/�ر
�
	� /� ذ�+ ,	��� ا?��ابو4�<� ا���ة ا�	�� ،0>'��T4 C* ع�/$)� ، . O8��, �B'
 �"��01 اP*�1اض أ�

y ا�T18Pدي، و�(��7ل �$ �S1)� ��$)�, ��4 �4 ,��K ا�'�آ� ا��	�� J8�	ه9ا ا�»�» ا�:��) ا��أ�	��
��. C4 أه	X���:� �B� �8ا��ا �إ"<� / .���
����� /���	�ل �'�ر
�ن ا�:��) ا��أ�	��� ا�1�  �>BX�1" ن�"

1; و�� ا�T18Pد /� ��4$ ,(2� ��%�ت ا�B	�ه� ا��5د���y ا�1FPاآ� ا�9ي �S1��
�C5 . ا�) ا�21$ا�<� 
ه9ا ��1$*� إ���ء ا�	(5� ا��X���� �E�S ا?"�1ج وزوال ا�T18Pد ا��أ�	���، وإ���ء ا�	��/�� و ا��!ع 


���(�� ا�T18Pد W��B4 �/ C	M��ا��	�ل ا�	���� وا�� . e��»��ا��أ�	��� ��ى » ا��B4�2 ا�T18Pد
� أ/P �7��1!ل ا��أ�	�ل �(�	��� ��J �-�ر ا�:��) ا��أ�	��� دون 8$رة *() إزا�1<�، و,�:S1� ���, .

� *() "�Mم ا��
; وا�1	(+ ا��Sص�
��$/�ع *C . و,24 (�2 �>'��T� ل�	ا�� �و- �4	� C4 �24ر �71'
	� /� ا�$/�ع *��T4 C'<0 ا�M�
�T$ ا��1$م *() "'� ا/�7 , y27��
���1	(<� أر
�ب ا��	�  �	�
 ،�E�S

0>'��T4. 

 ضد كل تقييد حلق اإلضراب وضد العقاب املايل للنقابات

 $�
�C«/� اP,:�ق ��ل ا^%�ر ر/O آ� ,�3�� » �(0 ا1%	�*� «���211 ر/O آ� �� « <� $�� ���1��
و
�اب ه� ا�'> ا�	�دي ا�:�(� ا���$ ا�9ي ,1	�1 
K ا����2 ا���/ �)4� �s ا���Mم إن �> ا?�. ا?��اب
I ا����4 ا�	R%�ر *C ا��2$ ه� 8$ر,K *() ر/O ا��	� 
�3وط أو 
R%�ر ���21ه� . ا��أ�	���	�إن �4 

���2�4 �l .�*�	Bل آ�	�)� K7/�4 /�د ور��� �9ا ا�'> ا^و�>
�	C5 اP*�1اف  P .;7/ qB� آ� �<9ا 
$، 4	�ر�� �> ا?��اب 
	� ه� "� C4 �> ا��	�ل /� وJ8 ا��	� �, ���1��
C، و����) ا�) ,� ���3,

� ���2�4، أي 
	� ه� ���ة ا,a�B إر��ء ا��	� ا����يl �4 ,2$و �<0 ا��3وط$�* . ���C ا�9ي �ان ا��1
$ ا�	$"�«*() �B1و�� » ا� �	ا�� ��� ���2�4، /� ��$ة �FاC4 ;X ا��	�ل، أي إ%�2رl �>"�21و��
R%�ر 


B!ء ه9ا ا���1ر ا�'��E /� ا���Mم ا��أ�	���»�sوف أز�4« J35� ، . C* ع��و���y �4ة أ��ى ا��

	� ه� را*� �	��T; `��2 �$ أ��ى ���4 ه� إذن ا�$و�� ا��2%�از�� ا�1� $8 . `2�� ا�$و�� ا��2%�از
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�"�8 C� ()*،�4��B1ت 
R���ر -�
�1 /� ُ,�$م، 
�$ أز�4 ا��12ول ا�'�� �
ن ��0l أر
�ب ا��	� *() ,�/� و
و
�O ا��C* �M ��� ا�5(:� وا^ر
�ح » �(	T('� ا����4«هa9، �$�4 » ا���Pاب ا�T18Pدي«أو�8ت 


���1!ل *�F Cوط إ*�دة  �>�
�ه�، �8ة ا��	�، *() l (�� دون� �إ%�2ر 5��4 C5	�ا�	�,��2 ؟ �	�ذا 

:�� ا�RB/)0S71ة ا?"�1ج ا�	�1�ة  �E��(! ر�� �> ا?��اب�		� $C و آ� ,���� ر/O آ� ,���؟ 

�)�
�53 ��ص �4  : 

�28 ا�1	C4 C5 ا,�Sذ » ��T4'� إ%�2ر��«أو » /�1ات ا"�M1ر«  ر/O آ� إ%�اءات ,:�ض *() ا��	�ل 
���ف آ2� ا?��اب �!ح �(��7ل، �9ا /r"�5ر �> ا��	�ل /� *��T ا�	:�%�g إ. �8ار وJ8 ا��	�

 (T8أ $T�

�$ ا��	�ح ^ر
�ب ا��	� 
�,�Sذ ا?%�اءات ا�	���2  Pإ K��	�1�P O/ل ه9ا ا��!ح ور��:	�
� . إ
��ل �(	:��ل ا�T18Pدي ����اب*��E ةR3�
Rن P �> ^ي 4 �7��
Er$ار �4��م  K2F �4^ا

�

�K,$4 CX أرI)� إ*!م <
� أ��
�، وC)�4 /� ا��BاX$ وT)4> وأي �B14 /� ر/� أي C4 أ���رa دون ��

���ح *() ا��ا%<�ت ! 

 q2�
 �
�ت �lا�4ت ��4����:�ض *() ا� ��/� ا��1	�ل �> ا?��اب أو » ,��J«  ر/O آ� ,�3
»�*�	1%Pام ا��(0 اI1��

�» إ�!ل ���4�� هa9 ا��31���ت 
��$ول . أو 
�q2 أي 4	�ر�� �('��� ا� $%�,

� و/� %	<�ر/�"$�5�Pا��� أ�	�"� ا�:$را� .Wآ�)�
� إ�) دول B�و��و�e ��4�5 . و,��1ب ,$ر
�"����
C إد���<� ا�) M/�'	إ�$ى أ�('� . ا� Cه�, �>"^ ،�
����$ا ���ا %$ا �('��� ا�$>, ��إ"<� ,	

�
� ا^�������$وق ��4و14<� ا�	���: ا�E . 

 ابات الداخليضد التحكيم اإلجباري، وضد تدخل الدولة يف شأن النق

�� ا��	� �� $�, $T�
 ،��ت ا�	��1	(� *�دة C4 `�ف ا�$و�� /� *�T ا"'$ار ا��أ�	����� إ�$ى ا��1	1,

�، /� إر��ء "�Mم ,'50 إ%�2ري����� ا��	�ل *C ا��1	�ل �!ح ا?��اب. ا��� �)% �)��
��1(> ا^�4  .

1; ^ر
�ب ا��	� وا�$و�� ا,�Sذ آ�/� ا?%�اءات /	$ة ����ن ا�1'50 وا�	�g2�, +:1� �'��T ا��	�ل و,
� ا?��اب���/ J��:�ض ا�1'50 ا?%�2ري *() . ا�!ز�4 �� ،�'��T	ا� e)3/ ف، إذا��	ا� ��و/� "<�

»C*�	1%P» ا��3آ�ء ا ��5ن، /�%(� أن ا�1'5C4 . 0 ا�'�Pت، �74دا �	��T; ا��	�ل % �99! 
��'

�53 أ����  �7�2�1�K، �1) و�� `��e2 ا?%�2ري 
 �4I)4 ت�
���� 4	�ر�� �> ا?��اب، ^ن ا�


�?��اب �>X�7*أ �2)lأ . K)�% (و�$ا4<� ا� ���9ا �qB ر/O ا*1	�دa أ�� آ�"�F eوط ��� ا��2%�از
����ت ا�1� ,1; �($و�� ا�/ ��$1� ��4 .�و,�� /� ":W ا,a�B ا�1'50 ا?%�2ري آ� ا�		�ر��ت وآ� ا��1

� و4�<�ا�b3و���)� � : ن ا�$ا�(

0 ا�$و��M�, �/ �)�
�-   ا�		�ر�� ا�	1	���
�T$ ا�21�ن - أو أي `�ف ��� ��رج ا� �
��� P��31رة أ*�7ء ا�
K1)Eاب أو �4ا��?�
2� ا^*�7ء *() ا���م )l�4ا/�� أ . 

�ت ,(+ اP��31رة:C ا�$و�� �5��, �/ �)��1ب و��ي أو 
��B	� ا���م؛ إ�4 
���1:1ء 54:   ا�		�ر�� ا�	1	
 �
�8�

� و�$ه0 أو ��" C	M��8
� ا�	�
C ، و �)�2� ا�)lR
2� أو �" �2)lR
 »CX�78 أ*�ان « ��أو أي 4	

zا� ،��
�. ��� �($و�� ا��2%�از����� و�($�	��8ا`� ا��')� �/��وS, P$م ��ى ه$ف . آ� هa9 ا�		�ر��ت 4
$
� �($/�ع 4�� ا��	�ل C4 ا��1	�: و����0 ا�M�ل �!ح ا?��اب و/> 341g<0، و4��<C4 0 ا��1	�ل ا�1

K	�9ا . ��Tا *��T4 C'<0 ا��E�S، وآ2; ا���7ل ا��	��� ا�5:���، و*�8(� ,��ر ا��*� ا���2� و,�1
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 ،$%�, �� �>Xأ%� إ��� C4 �7ل�
�$، وا� $%�, P �4�� ا�$و�� C4 إد��ل 4�� ,(+ ا?%�اءات � qB�

�ت أداة /� �$�4 أ*X�7<�. آ� ا�'�Pت ر/O ا��7Sع �<�و/� ����'> ^ي `�ف ��� ا�1$�� /� . ا� Pو

�ا���Mم «,�J35 و���8 �$ام ا�$و�� ا��2%�از�� و,'Iه0 
�53 ��ص *�$ /'� "�ع . bFو"<� ا�$ا�(

�?��اب و إ
�ام ا,:�8�ت ��» ا�$ا�(� <)�1�
�ت /� �4 ���ه95ا، . ل ا^%�را�9ي ����ن �:��K *() ا�

 �2)lا��2%�ازي أ ���:�ض ا��31 �	�
66.6 %  e��T1ا� ��!T� �`�F ت�
���C4 أ�Eات أ*�7ء ا�
 �2�" ���:�ض /� ا��e8 ذا,K 24$أ آ:� �2 �4��l ، اب��?�
C4 ا^�Eات، و�1) % 50.1*() �8ار ا���م 


K"R3 ا���دة% 32.3 eا,:�ق /�و� ��!T� ،ت�
���
�C4 أ*�7ء ا������ �<� C4 و���8 
����.  ا� : (��,
 �/ O/�, �>�
�O ا�$ول، ا�) /�ض ا��1:1ء إ%�2ري *�$ ا��Iم *() ا?��اب، �5 �/ ،��ا��2%�از

�;، P ا�I1ادة /K، أن P ه$ف . ا��e8 ذا,K اP��1:1ء 
R3ن "iX�1 ا�	:�و��ت ��ل ا^%�ر�E ا*�1اف K"ا
� ا"$Pع��, �l ت���� ���T4 �4$; أر
�ب ا��	���5 هa9 ا��1l أي ،� . ا��P�7ت ا��	��

 PIQUETS DE GREVE ضد املس باشتغال حواجز حراسة اإلضراب

2� ا��	�ل )lأ e5)14إذا ا Pإ ��2��
� وا�		�ر�� ا�'�ة �'> ا?��اب آ	� ����	C5 أن ,��13 ا�'��� ا� P
18�د آ�/� ر/�ق ا��	� ا�) وJ8 ا��	P ����:ا� �X��ن وا�$ا��� �/ � . �')T	ا� �ع وو*���� ا?8	� ،��2`

� /� ه9ا ا�	7	�ر���/ ���2(��ن . ا�	�13آ� ا�����X ا^آ P ،C�4 �*��E ة �4، أو /�عR3��C5 *	�ل 4
e8ذات ا�� �/ �در%� ا��* W:" . �M, ة$�و
�54rن أر
�ب ا��	� وا�$و�� ا��2%�از�� ا��1	�ل ا"����4ت *$

�X�8�)4�� : W	� دا�� ا����2 ا�Bو/�وق ا� ،�� أو ا���8�� أو ا�:(�:�، وا�:�وق ا?-��ا�1!ف اVراء ا��
�)Xوا���� ا��� �*�	1%Pا �E^<�رات، وا�1!ف ا	ا� C��، و,�2	�<9ا، . ا�z…أو ا��C وا�:�وق ا?8(

 9S1	ا� �2)l^�15ب، و*() ا���2ل ا?رادي ���ار ا	ع ا�3:�ي أو ا����	��ا`� /� %	� *!وة *() ا?8$

�> ا�:���` C* ع��
� وا���3ط ا��	��� ا�) ا��B)ء إ�( ا?8���ه95ا، ��I%�� I4 . *�م، ,��7 ا�'�آ� ا�

� أن ,��1رض �4 )8^ ����2C *() "'� *	(� ووا�8� �4 �2�، و)l^ا�� ا?��اب إ�) �8ة �8ار ا��
�) *I%�� C ��ا�� l !/ ،�	ا�� �ر/�8<� / �2)l�8ار أ �ا�5( J8ا�� �ا?��اب C4 أ%� �	�ن /���

�	�)� . I%�� ح!�� K%ل �14$د ا^و�	�1�P�
 0>أ
�ن ا��	�ل 
���ح، �!ل ا����ات ا^��ة، *C و*
�� : ��ا�� ا?��اب	)/ y�/ W
� �	�ا�28 آ� ��2 ,$اول ا��(��، � ،qة و��R3�W �	�ا�28 4$ا�� �(	�

�� ا��(� ا�1� RF C4"<� إ���ء ا^-� ا�T18Pدي ����اب؛ د��ل آ���ي ا?��اب إ�) ا�	�R3ة، 	� �7�
� أ
؛ و��4و�4 ا�1<$�$ات 
lr!ق »ا��(� ا�	<�
�«وإ�4�8 ��ا%I /� ا^ز�8 �	�� �4ور آ���ي ا?��اب أو 

zا�،�4�$ �4ي . ا�	�T"� و,$�!ت ا���2W ا��	� �
:�"�� �4 68,�ا/> اP"��2ث ا�	$وي �(�P�7ت ا��	�� 
��، �Fرك /<� �Pف ا��	�لا��وآ�ن ��%�M . Iه�ة ا�	<	� ا�	1	�(� /� ��ا%I ��ا�� إ��اب %	�ه

$ ا�5<�
�ء /� ��, ��'	
 �!ل إ��اب *	�ل ا�	��/ Birmingham 0%� ��Saitleyا�� ا?��اب 
 ���1972 ����ت 
�1ر/ �"�T	
 ��، و��%I ��ا�� ا?��اب إ
�ن ا?��اب ا^�"����2
 Turin 

�، C4 ا^4�(� ا^آ�� إ-�رة ��*�Bب�����
� �K، و�1) . ,�� ا��2%�از�� ذ�+ %$ا. )�, (T8و,��) ا�) أ
�$ة 4��ه�7 $* C�e *() �8ا"�T1��
�; P��1	�ل ��ا%I ��ا�� ا?��اب، �Tا� ��ا�) �$ ا�	

�5 إ
�ن ا?��اب ا���م ���� . ����ابB)
 ���� e"ن و���� ا�� . 1961- 1960,(+ آ��"�» $�
C
�S	ا� « ��
:�"��، وآ9ا �8"�ن ا��!�8ت ا�	<l’Industrial Relations Act�"����
 �/  . ()* qB�

J�Tه9ا ا� C4 �	-Vا C
�ت أن �T1$وا 
�Iم ��5 ا���ا"���/'> ا?��اب دون �> ,53� . ا��	�ل وا�

! F:�ة، و�>  C5�
 K2Fأ ���'
���4 ,��ؤل، ��4ض و"JT ��ا%I ��ا�� ا?��اب وا��1	��<� 

qT1�4 .�>)	* C*ا�� ا?��اب و�� I%ا�� C* �2 ا�$/�ع ا�'�زم* �
����	� ا�$/�ع *C ا�'��� ا� . KB1�
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14��م �ـ �X��% �	8 �'" �)��« 8	� ا�$و�� ا��2%�از�� ا�	�1<$ف 
�53 ��ص �'�ا%I ��ا�� ا?��اب ا�	1
<�، آ	� �$» �8دة/ CC /� ,(+ ا�'�ا%I وا"y3 ا�	�3رآ"���ث *�$ ا*��1ل *	�ل ا�2��ء ا��2

Shrewsburyا�� إ��اب�� I%ا�� �رآ�ا /�F 0>"^ ،CB���
 0>إن ا"I1اع آ� ا��/�ق .  ، وا�'05 *(
 ���� ��R�4 ،ا^��5م +), ��	
 ;	�� ��
���CB �	�3رآ1<0 /� ا�'�ا%I وإ���ء آ� ,�3 0>ا�	'�5م *(

�
��� .�(���2 ا���4(� وا�'�آ� ا�

 د تسريح املندوبني واملناضلني العماليني الكفاحينيض

I>%�� Cة 
C ��4ر ا��1/> وا���1ون ا���2 �4��أ-�ر ,B$د ا��P�7ت ا��	���، /� `�ر أول، ,��ر�� 14
4���(� ا���*$ة C4 0��� ��
� C4 %<�، وا���3ط ا�	1��4� ا�	9B1ر أآ�� /Rآ���4�$و
C(ا�…zا� ( �>% C4


�ت، ��1آI و,��) . أ��ى���
$ور هa9 ا��(�� ا��	��� ا^���� دا�� ا�	�k3ت وا� �>�4 �ا��2%�از��، و*
�C ه� ا�		�ر�� . *(<� آ� 27l<� وآ��4 �8,<� ا��	�C وا��	�ل ا�5:��
���4�$و
� ا���*$ة ا� ;�إن ,��

�� ا��1	�ل �!ح ا�C4�71 ا��ا�� �4 ا. ا^و�� ا��1	�P �2(�غ ه9ا ا�<$ف	� ���/�ق ا�	�1<$/C وا%�2 أو�
�
� و�!14<�. �('�آ� ا��	������F!11) ا���ة . و��53 ه95ا ,C4�7 ا��3ط ا^���� �($/�ع *() ���� ا�

C ا�	�8�4C، ا�9�C و��<0 
���C ا�)���1�$-� إذا أC54 ��ب ا��	� أن ���د، 
! *��ب، ا�	� �
 ،�
���ا�
�e ود*0 ر/�8<0 /� ا��	� /�T1�7لا��/� هa9 ا��3وط ��1'�7 ا��	�ل ا��Vون ذ�+ . � �4$�4 ا�

�
����I1*�ا، . �4ارا �28 ا�S"Pاط 
'Iم /� ا���7ل ا�� �X���5 ا��
�9ا �qB *() ا��	�ل أن ����ا 
C ا�	��ود�C4 C `�ف رب C ا��	��)���
�ا��� ا��	� ا�4�71�� ا��ا�� وا��Bيء، إ*�دة دi4 ا�	

��*� ا�I%�ج /� �Fر��روا ان 4��ل *	�. ا��	�E لCharleroi ة��E ةR3�4 q��T� !%و���ا أ C� ا�9
Multipane !�/ 09ه:�4���! ا�) *	(K وإP أ��ب *	�ل آ� �T4"� ا����ع �4 ا�0- ،�>�!1 , �%�� 


K وا18P$اء 
K /� آ� �54ن J� .�<9ا ا?��اب �4 ا1�P!ل، 4��ل �qB ا���1

اخلاصة وضد » مليشيات ارباب العمل« سلحة وضد عصابات الرأمسال امل
 تقييد حرية العمل النقايب داخل املنشآت

 ��!E?إ�) %<�د ا�1'05 ا ،�
�%B, K$د ��18� ا��	�ل /� أورو
� ا��أ�	�� ،���RB), 0 ا��2%�از

B!ء اآ�2 �:�
� �0 ,�1دد أ
$ا /� ا��1	�ل أ�('� * ،qو�� $�$Bا� ��!E?وا .�'� �(> *() ه9ا ا�

��*� ا���رات E تk3�4 O�
 �/ ،��"�:

�ت E:�اء Citroën, Simcaأر
�ب ا��	� ��" ، CFT 
 C4 �')�4 ت�
�T* 5(�اFو»C:���� أر
�ب ا��	� دا�� ا�	�k3ت» ا�	!آ	C ا���F ض�/ $T�
 . Wو�

� أو ا�	F���q �4$ات ا�$*�وة و�	!ت ,�هq �4ز*� ا�	�S,وا��7ب و J����
 $�
C ا�1<$���C ا�)�	
3�ت أر
�ب ا��	� ��، ��ى ا
�y أ�5Fل *	� 4(T	ت إد��ل آ���ي ا?��اب إ�) ا�Pا^��ار، و4'�و

�، C4 أ�5Fل ا���J ا^و�� هa9 . »ا�$/�ع *() ا�	(5� ا��E�S«�$�4 �ـ����,0 اP"��1ل 
��*�، /� /�"�� وإ

�ت ا*1$اءات �4: أآ�� ,�$�4» د8��«�$ ا��	�ل إ�) أ�5Fل �T1lوا ،C��	* C)���('� وا���1ف 4

1�Pت و/> ا^�Eلlوا ،�
�����

	�Bد . وا*1$اءات  �B>�4 ،���� �X���1�Pت، ا��و2T, $8; هa9 ا�$�1
�*�	1%Pا�$/�ع . ,:�08 ا^ز�4 ا $T�
 ،����2W و ا��$ا�� ا��2%�از��
 ����b1دي آ� ���� X�8	� *() ا�

�	M�
�ت ا��أ�	�ل هa9، إ�) ا��5ر-� ا�	'���*() ا�'���ت و ا�	�T* $� �/��$و�� وا���2W . ت ا��	��
�C« وا���7ء ا��2%�ازي ���ا $��'4 « 0>E!�r/ ،ل�	ل �4 ا���	ب ا���
3�ت أر)4 K%�4 ,�1ا$�*
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CC ا��	��)���ه9ا *!وة *() أن . ا���2� �KB1 ا�) JE أر
�ب ا��	� و��$ه0 ا���2� �KB1 �$ ا�	
4 ��3�ت أر
�ب ا��	� ا��F�24 ��2,�4 �E�Sة 
���3`� ا��2%�از��، ��اء 
�ا��� ا�	��T; ا���)

 �`�3)�»���'� ^*�7ء C4 ا���2W» ا�	�از�E K2F �3رآ�	
�qB إذن *() ا�'�آ� ا��	��� أن . أو 

� و�y ا�	�k3ت���<� أن ,�7� /� ا�	<$ *(. ,:�ض ا�		�ر�� ا�4�5(� �('��� ا�)* qB�) آ� 4'�و�� 

 ���, ���، و����	* �	M�4 ��� و94آ�ات أF��
� أو 4���� وا�	9آ�ات ا�F��8(� ���� ,�ز�� ا�	���

� /� أ�4آC ا��	������ آ(K، و *�$ اP%1	�*�ت ا����4 ا�T	ا� �/ q��qB أن ,$ا/� *C ":�<�، . ا�	��د

531� B4	�*�ت د/�ع ذا,�
3�ت أر
�ب ا��	�، )4 J�* K%�
 ,'	� اP%1	�*�ت ا����4 وا^"��3 
e"آ� ��
�ت وا�	�M	�ت ا��	��� أ��� .و��4ات ا�

 ال دفاع عن احلريات النقابية والعمالية إال بشكل شامل


�ؤى  �>
� �$ آ� 4'�و�� �(�2%�از�� ودو�1<� �(�1$ي *(���P *!�8 �($/�ع ا�'�زم *C ا�'���ت ا�
»��
� *C ا�$/�ع *() ا�	�M	�ت ��� ,��)» ا�T18دو��«و » *	������ �:�T ا�$/�ع *() ا���3ط ا�


� B4$دا أن `��2 . »���او��«^"<� -�ر�� أو 14<	� 
�5"<� » أ8(�«ا��	��� ا�	�	�ة �B10 ا�)�, W5ا�� ()*
 �4$�
	B	(<� ,���ن 4�9 ا�2$ء /� F(� ��د * �*�4(� و ��آ� "��
� ,�1ددان /� ا�$/�ع *C ا�'���ت ا��	��

��
����� ا?��اب وا�'��� ا��� C* ا�$/�ع �
,��) ا��2%�از�� ا�) ,��T� 0	<� ا���2� . �5ن �4(�
�ي ا�q�3« وإs<�ر ا^�4ر *() "'� ���� أن ���1<� ا��	�� P ,�1<$ف ��ى �� « و» 4l ت�أ8(


$ء ��4ره� ا��	��، 4<�%	� ا�'�آ� ا��	��� ا�	�. أ��ى» b�4و��  9�4،q�B1, �>"14<�إ�
 �	M . ،(��,و

�T1/<� *() ه9ا ا��'�، ا�) اآ�31ف "���X اُ��$ة ا��	��� و,��0 ا�0TS وا���ف 8$رة ا�T1$ي �$ى 
 �>��1	� 0�8 ه�م 4�
�%�د *���E اآ�� ��2ة وو*� و�BF*� وا�1�  �ا�B	�ه�،ا�	�,��2 ا�) �$ آ2

��4�M	�ت او �FاX; ا��( J)1S4 (ا� y27��
 .�*�	B4 �M� أو ان $Xا�Bدرة ا��T4ر، و��ت أT8) ا�
�5ن ,'7�ا I"Pال *��ب �8س � ،0>�B� أو �X�78 C�C ا���ر)���� ا���ر��، و�14
�� ا�	F��ا�	
C دا�� C ا�5:��
� و�8دة ��ا%I ��ا�� ا?��اب وا���دة ا��	������$و
� ا�	�T"� و4�$و
� ا���*$ة ا�	


��اد ,'�0 هa9 ا�����E ه� ا�	�1<$. ا�	�k3ت �>�!� C4و ،��
��K%�1 ا��	�� �(�2%�از ��X�53 ر
 �/
�>14�
 �
���
	B	(<� وا���ة ا��7ر
� �('�آ� ا� �C4 %<� أ��ى، 
�,e أ�Fس ا��31���ت . ا����1� ا��	��

 �	�P ،�/�'Tا� ���'� ��� *() *�ا8, ،�"���� ا��2�ا�	�7دة ����اب، 4�� �8"�ن ا��!�8ت ا�	<
��4 ()* O�
� و����اب �:�ض . »ا?��ا
�ت ا��2��« ا�1'������> آ� ,�3�� �74د �(�	� ا�	/

�)/Vا ��*() ا��'� ذا,%�>4 . K	� B4	� ا�'���ت ا��	��� ا���X	� /� �s ا�$�	��8ا`� ا���2	�"� ا��2%�از
�$ ,(+ ا?%�اءات $	, ��� ()* ���M	�ت -�ر	� ���ت ا��	���')� $���ي آ� ,��وذاك ا�	�� ا�) B4	�ع 

�
���<� ا�'�آ� ا�/ �	
 ،�0 4	�ر�� أو�� ,C4�7 `�2� دا�� . ا�'�آ� ا��	��	�, C��9ا �qB *() ا���ر
�
�4�F �53 ا�	2$أ ا^���� . ا�'�آ� ا��	�� <2���qB أن  » �*�	Bوا� ،�*�	Bأ%� ا� C4 $ا��ا� �T�ا��


. »C4 أ%� ا����T ا��ا�$ W4 آ� ���� ردا %	�*� �	B	�ع �qB أن ��	* �	M��� *	� أي 4�'
�	M��� ا��M1ه�، إذا ُأر�$ ا�$/�ع *C �!�4 . ا�'�آ� ا��	��� ا�	�'
0 وM��� ا�1�'
 W4 �28ل أي C5	� P

�
���إن ا�2B<� ا�	��$ة ا^آ�� ا,��*� C4 أ%� ا�$/�ع *C ا�'���ت ا��	��� . �> ا?��اب وا�'���ت ا�

	B	�F �>)ط ��� ��
���  .($/�ع ا�:��ل *() ا�'���ت ا�
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 من أجل الدميقراطية العماليةمن أجل الدميقراطية العماليةمن أجل الدميقراطية العماليةمن أجل الدميقراطية العمالية
  إرنست ماندل  

����2 8$وم رو%� �lرودي، ,$*�"� ا�) أن 	

�وآ�� ا�'�ة ،  ��4�% �>,$>F �1ا� �:�b	إن ا^�$اث ا�
�
	�2دئ ا�$�	��ا`� ا��	�� ��() ا�$وام، 24$أ آ�"e ا�$�	��ا`� ا��	���، *. "$8> �4ة أ��ى أ��2ب ,	�5

�
�، /� *<$ �4رآW وا"I)B . أ���� �('�آ� ا��	��!T
 �>
 �5�	14 �*�وآ�"e ا����1$ ا�1FPاآ� وا�3
C و,�و,�5��1�. آ	� /� *<$ �
�P,'�د ا���/ ��� ��Eد ا�$آ�1,�ر�� ا����1l $. و�0 �I*Iع ,(+ ا����1

�

Rور �F�:)� e8b	ر ا��T1"Pه0 ا�� �	آ�*I*I,(+ ا� �وا����) / �
�C5 %9ور ه9ا ا�	W .  ا���
�	��ا`� ا��	��� أ*	> وأ8$م$��
 .� .إ"<� ��2,�4 
�Mاه� ,��2ط آ�2��ت ا�	�M	�ت ا��	��

 البريوقراطية ضد الدميقراطية العمالية


�ن، ا�9�C ا�$�	��ا`�ن وا- آ�ن أول J�" C4 �24دئ ا�$�	��ا`� ا��	��� ا�2�و�8ا`�ن ا�1FPاآ�ن����
 q��l �/ �
<� او ا���X<� آ( q*!1��
 0- ،0>X�7*^ �4*�ت ا����	1%Pا C
 �)E�:$د ا�	ا� ����1

$ؤوا 

�� ا����ش وا���$ دا�� 4�M	�,<0 او ا���X<�. ا^��ن�� C4 $'ا� �ا /�*�F �	د*�ة . آ ��1ددوا /�و�0 
<� ا��3`� ا�����( ا��3`� / �	
�ت ا���ر���	'�ر
� ا^8()  .�ا�$�	��ا`� ا^�	�"� - و8$ أ*�e ا�1FPاآ

 .ا�	��ل ا�	b3وم 4�9 ا�'�ب ا����	� اPو�)، و%�ى ا18P$اء 
�9+ ا�	��ل /� آ� �54ن /� ا����ات ا�!���

 ��� ا����1*�
�و�8ا`� اI�Pاب ا�3 0- ،Pاو �1
(و
<9ا ا�T$د، �0 ,�0 ا�2�و�8ا`� ا���/����ت او ا�
��	K أآ�� /Rآ��)ذات ا���دة ا����1S7, �4 ،ل�� :، ��ى 
�18P$اء 
�9+ ا�	

�5�C ا�B,Pه�ت، إ�!ل اP/�1اءات وا�C* ���* 0X�13 ا�'iB وا����ش �4 , ��إ���ء ���� ا����ش و��
�J ا�	�دي ���B ا��TSم �)� J��9اء" ��Tم اa�B,P، ا��1	�ل آPض آ� ��$ ,��". ��رج ا��$رة *() ا


�دة �� ،C�� �>
�� ا�1� آ�ن Iآ�	ا� ��B)أ*�7ء ا� �2)lوأ ،�
ا�'�س ا�2(3:� ا��$�0 ا�9ي �8د -�رة اآ�1
� ا��25ى" *() ه9ا ا��'� C4 `� ف ���1C �!ل ���ات :T1ا� " �	)M	1938- 1935(ا�.( 

�)� C�� وا�	��د����24!� C�C ا�	��د�C ا���ر)���� ا�:1� C4 ا�	Bا�) ان ا� ���� O>��أ�	���، ا�9ي 
�$ *() "'� ,(��X� ا���E �4 ا����1$ ا�$�	��ا`� ا��	������$ أ54��M�!4 e ذ�+ . ا��*� ا���ري، 

 ���4 �/ ،��"�:
�$ /� ,B	��ت –$F ص�'
� ا�B,Pه�ت /� ا�5!م 	% <� ���$�4 %�ت �	�* ،�"�� 
C- ا��!ب وا��!ب��e.  ا��	�ل ا���ر� �>�� وا�:���� ا�$ا*� إ�) ,(+ �5X$2	�5 ا^��2ب ا�
 وا*� دو�4 

� .ا�$�	��ا`� ا��	��

C، وا�1� T)� �
�O ا��qT ا�	�ا� �/ �4��31ة ��� ،����1� �Eأ C4 �%�l�	�$
 �-R1� K)�B�ه9ا $8 �4 
 �78���; ا�) ا�$/� إ�) ا*��1د أن ا�$�	��ا`� ا��	��� 8$ ,�5ن 4B, "���) *C ". رة�	��T; ا�l P 9ا�

 .ا*�دة ,Rآ$ ,(+ اP��2ب 
��ة 

 مبدأ أساسي للحركة العمالية        
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���� ا�'�آ� ا��	��� C4 أ%� ,'�ر ا��	�ل, . C4 ل�	ا�� K� ��1ض��C5 ذ�+ ا�1'�ر ��I)1م إ���ء آ� �4 

$ ا�1. أ�5Fل ا��1!ل وا��<�دR, �/ �2l��2`� ا��
 ���� �'��� إ�	�ع إن ر/�7 �($�	��ا`� ا��	��

�E�Sا� �>XراP م�� ا���	* �� P . %	�ه)5F �>"�5ة أ/ C4 ����(> ا���$ ا�	�رآ�� �($�	��ا`� ا��2%�از�
 �/�5� ��� ا�$��,� ا��2%�از)5F �>'��، ^ن ا��	�ل ,��زه0 و���X �4د�� �		�ر�� ا�'���ت ا�1� ,	l

C�� ^ن إ�54ن %. ا�	�ا`l P �5)F �C ا�:�"�5ت ا��7ور�� EP$ار %��$ة ���� ا�2�1�	� �g4ت 4!
0>X!ووآ C� ا��أ�	��l ���
 W� �4��.  

 
 ;�	��ا`� ا��2%�از�� ه� `��2 و%�ب إ,��� ا�����X ا�1� 1,$)� $���C5 ا��E!S ا�	�1�C4 �B1 ه9ا ا�

��ن، ا�	(��Tت، ا�	��
�، �8*�ت اP%1	�ع، ا( ا�1:�دة ا��	�ل آ�/� C4 و���X "�3 اP/�5ر ,(+ I:1وا� ����اد
zا�( K�:" C)��
� X�8$ا �(�2و��1ر��" ، و*() ا��W5 اذا اُ�S1(� أن �'Iب I� " �2T�� او ،a�l دون

 �>�:" C)�, ة��E "�/�E �� ا�'> /� ا�5!م، و/� ا�T'�/� و"�3 أ/�5ره�، 
�T8rء آ� ا�B,Pه�ت - "-�ر
 .� ا��P<�د ا����� ا�9ي ���1ض �K ا��	�ل، 
$ل ا���KXا��Pى دا�� ا����2 ا���4(�، -	� ��� 8�:4	

�ن���د ا����1 �2 �4��l :���	�م ا��أ�M�"'C "1:> �4 ا���ل إن ا���ء ا�	(5� . ان ,'�ر ا��	�ل ه� ا���ء ا�
 (�l P وط�F �>)آ ،��ا��X���� �E�S اP"�1ج، وإ���ء ا�T18Pد ا���0X *() ا��
;، وا���ء ا�$و�� ا��2%�از

�<�" �C5 �8ل . *�<� �1'�ر ا��	�ل* (�l P �1ا"<�" ا��3وط ا� ���� P " � " .�Fوط آ�/

��م 
rدارة ا�	�T"�، وا�T18Pد، و ا�2($��ت، : ه9ا ^"K /�ر إ���ء ا���Mم ا��أ�	���، ���ح ا��bال� C4
 C4 4'�51ا �	1B	د وا��T18P��4ت؟ إذا آ�ن �> إدارة ا�B$ارس، وا�	و وا�$و��، وا� ،$`�ف �Iب و�

 ،�>Xرا� C* �2�1��

�Pره�ب ا��51را �		�ر�� ا��(��، وإذا �0 ��	; �B	�ه� ا��	�ل  ��Pإذا /�ض ه9ا ا
 ا"9اك C4 ا�	'01 8�م ه�ة I14ا�$ة ا��	> - وا"��1دا,<�، وا"P��3,<�، و2���4<�، وإذا أ
�$ه� *C ,(+ اPدارة

���. �ه� ا��	�ل
C ,(+ ا�2�و�8ا��� آ(� ا��$رة و%	$� �l ل�	ر ا���', Wو
$ون . و*�$ه� �
� ذا,� *	��� �, �'1�� ،�/�'T0 وا�M��� ا�1�� �>/ �	
� ا�	P�Bت، 	% �/ ،���� ���	* �د�	��ا`

 .�!�T18د وا�	1B	� و,'�ر ���� �(�	�ل

 ما من وحدة عمل عمالية دون دميقراطية عمالية


$وا*� ا�:����و,I�1ز هa9 ا�$وا*� ا�	2 �X$ . e�� ،�	1B	`��2ت ا� �8�
 ��إن ا����2 ا���4 ،�)4
��"�B14 .ا���اء ()* �S��2� �134آ�، �"� و,�ر` ;��T4 �>� �5 �4 . إن
�314 +), ;��T	و�$ة ا� C5�

���� ���E : ا�1!ف K� ،;��T4 ا�Eل �214"� ;��T4 و%�د) ،<`����q ا�	<C، وا�	B	�*�ت، وا�	
�. ، وو%�د �1�4��ت و*� 14:�و,�) ، ا�zوا�'�فS��$ة ��T4'<� ا��1ر$* �و . �0 ,� 
�$ /�gت *	��

�ة�E ���ت 
�%�از�� و
�%�از%����$�r
� ,'e -�� هIاR, . 0X-�ت /�gت أ��ى �'�و I, �4ال أ��ى 4
5� أو �1) ا�1$ه�ر ا���,C* i ا�	1B	� ا��أ�	���  .، ا�zا�	��� وإ�:�K,�8، و,'e -�� ا�531

a$� �7ل��	C5 ا�'�Tل . وا�'�ل أن إ`��� ا���Mم ا��أ�	��� 9�14رة �4 �0 �B4 R2�1	�ع ا��	�ل /� ا� Pو
 C54، وأ�ت ا��*��*() و�$ة ا���7ل هa9 إP إذا أC54 ا�2�1� *C ا�1!ف ا�	��T; ا��E�S و�1�4

8��عPش وا�����
 �g3/ �gF ،ه�$�:7� ��ى ا�) ,'�0 أ�4 إ"�5ر ذ�+ ا1�P!ف، و8	. ,' C)/ ،J��
 K�
�Xا$* J8�4 (و�1) ا� � .و�$ة ا���7ل وا���ء B4	�*�ت ��114� C4 ا��	�ل ا�) ا��(2
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 aه� ا�9ي %�ى إ*$اد ���B" ��
� أن ا��Pاب ا^آ�B1��
 ��P $8 ب ��آ� إ��اب�% C4 إن آ�

�، -0 آ� ا��" C	M�
�ا��� ,B	��ت *��4 *$�$ة �(�	�ل ا�	 Kو��� ����, C54أ �� ،C���	�ل ا�	�

إن . آ� دوا/� ا?��اب، و�� أC54 ا�2�1� *C آ� اVراء،و�� ,0 د�O آ� �iB ا��$و ا���2�
�:a9 *	�ل *$�$ون ��ى *() O74، أو �1) � Pأ �`�S	
 ����(> دون ه95ا د�	��ا`� 4<$د أآ ُ�
إ��ا

K"9و:�� P. 

���� �/ ;Eول، أI�4 د إ��اب$T
 ;T�Iت آ� ا�'�آ�ت ا���ر�� .  إ��اب *�م أو -�رةو�4 	, $��
�4��–ا��	��� ا��25ى  �/ ����رة ا^�	�"� -  C4 ا���رة ا��و�� ا�) ا�'�آ� ا���ر��

:�"��، �4ورا  �"��

�ه�lو �"�2�Pرة ا���	��ا`� ا��	���- وا�$)� ��
�":�Bرات ��  . �3��$ة ��14$* �آ�"e ا,�Bه�ت *	��
'
 �2�,�>14�

��5!م و
��T'�/� و,��x8 أ�4م ا����2  ���. 

 e4�$و
� ا��	�ل–و,��2 آ(	� ��/ W)B4 -+), �78ت��و�$ة ا��	�ل /� إ`�ر ,��ع :  *C و�$ة ا�	1
�1ت ا��و�� ا���"�، ا�9ي ا�1(0 ا��(��، �!ل -�رة اوآ�1
�، زه�ء . ا,�Bه�,<0آ�ن -	� /� b4,	� ا���/

�0Mا-�� *�3 ا,a�B و�Iب 4 .�
<� ا�1FPاآ�- و آ� 4'�و�� ��	� هa9 ا�$�	��ا`� ا��	�� e4�8  -
�"�2��
�ن �� وا����1"�	��
 ��	� ا���رة- ا�$�	��ا`Iا��1ا%� وه C* ا� . آ�"e *!�4 ، و�2�, (1

 ما من توجه سياسي صائب دون دميقراطية عمالية

�ب ا�$�	��ا`� ا��	��� و�$ة "�7ل ا��	�l �8��� P ���� K%�, رة�)
 �7�����8 أ �
 ،qل و��
qX�E . ا*�ت�Tت ا��%��, �/ <���Bد ا���? ��:" ���M" ��!� �; أن 
$ ا�'�آ� ا��	��'E

��� ا�1� �2��l �4 ,�5ن 
���� ا���1$، أي ا�	�رآ�� ا���ر��� وا��*�	1%Pوا ���C5 ه9ا . ا�T18Pد
�E �:5
C . وه9ا اP��1	�ل �W ا��51را ^�$. �34�2Xوط 
���1	�ل هa9 ا^داة �F P+ أن �4رآW و�

C���2* CTSF �"ا��� . آ��
 �>)� �`��2
 C5	�P ،ة$������ن 
! ,�J8 �34آ� %$ z��C5 ا�'�ة وا��1ر
C ا��Tد8�T" . Cص $�4��*�، "C* �4�T�4 ا�R�S"إن ���1C، ا�9ي ا*a�21 �28 و/�,K ا��$�$ C4 ا�3

�/ q5,7<�ار�
��� ا�Iرا*�-  ا��ا�8 أ���ء *$�$ة دون ا�'$�� *C %�اX	K ا�1� أدى ���
 ا�) -  ا�	�1(> 
�1(� -!-� *��د *() ا�q�3 ا���/` �	�4�T�4 "و�4و ,��1"�، ا�9ي ��a�21 �$ج ���ون . *�اq8 و�

R�Sا� C*"Pا �3* (1� ،���X�8 ،e$ ا�'Iب ا�3�*� اP"$و"$�"�!ب ا����5ي، ، وا/> *() ���� ا
���*� و*��4 ا"$و"F Jأ� �X�4 W	� �4ت C* �8^�
 �XI% و��b�4 ��� .وهa9 ا��

�� �'Iب �4 Iآ�	ا� ��B)دو�4"أ�4 ��ا/� آ�ن ا� <� ()*" ��B)ا� +), �2)lدو�4" ، أو أن أ <� ()*" ،
�� ��ل اTا� �*��� �('Iب ا�3Iآ�	ا� ��B)� �� /� /'1) �4و ر/7<� /� ا�	��ر ا�3</�����رة ا��

 ���
 .1967ا

 K%�, $��) *C ا�'�ار �1'$l !/ ،�*�	B4 أي ()* P�5ا *() أ�$، و� �	وا�'5 ���C5 إن �C5, 0 ا�'�
qX�E �����T( إن ر/O ا����ش 
Rي �24ر آ�ن. �* ��� a�B,P �	1�، أو "�74د �(��رة"و�24ر أن ا�	

�� ا�'05 
����2ء )، �24ر $8�0 8$م ا�2�و�8ا`�"*$و `�2�" �1) ��
��0X�13 وا���J ا�	�دي،  Kوا�21$ا� ،
� ./� �CB أ/�5ر ��`�g، و,'��� "��T8 ذات *�اq8ُ �74:� و�1) آ�ر-

�2��l ل���;. ا�	�رآ�� F�4$ *	� آ	�ُ 'E ه9ا . �>X�*د�
 ��C* I ا�1FPاآ� ا���
�و	1, ��C5 ا�	�رآ�
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� *() ا��ا . �8	C4 ! أي "�ع آ�نP ,�1<$ف ا�	�رآ�� *. ا�1'(� ا��(	�-R1��
 !إ"<� ,�1<$ف *	! آ:
�>14�
 ���4C، ا,a�B ا���رة ا�1FPاآ�، و,'�ر ا��	�ل وا��32 a�B,ا �/ K� � .ا��1ر�S�، و�4

1�"إن 4	�ر�� ,���1� /�5ا . إ"E C4 K$ام ا^/�5ر وا�B,Pه�ت ,�WB2 ا�'��� ?ر�Fد ا�		�ر����"�4" ،
Eو �
��:�3 آ21 K,05 *() ذا� �	* ،���	* ��K2B ��ى 4��خ د�	��ا`� P �� $��� ���� �l ،�"�2

$�ة، وهIا0X �(���2 إن ,�(> ا^�4 : ا^آ�E ت�*�	B	
�	�، إن ,�(> ا^�4 I�)� 0�2 أ�4 ا^/�اد و/�$ه�

�ت أو أ�Iاب أآ�2، هIاb, �4 �2��l 0Xدي ا�) آC4 0S� 0 ا?ه�"�ت وا�'�4���
�ن وأ�5Fل ا�b2س، و�1) 

���B)� �2	�ه� ا��	����
�$ة، . C4 ا�	�,)، $Bا� ���، وا����1���Bي /� ا^و��ط ا����1 �2 �4��l
 �l a9ن هR
�� *() ذآ�ه� ���T; �24دئ ا�$�	��ا`� ا��	��� و4	�ر�1<� اP*�1اض *() ا�'iB ا�1� أ,

 ()* <2�1)� �)
�8"�
�O ا�	B	�*�ت . �'�آ� ا��	���دا�� ا" أ*$اء ا�1FPاآ q��l �'" ()* (�و,21
 P$
�21�� qSE أو *�J %�$ي � �>2F PP$1�ا �2�و�8ا`)� ��ا�1� C4 �>�:" �21�, أT8) ا���ر و��4د

��� a�B,ا C4 م�T� �4 ت�F��" C*. 

; هPbء و ���ونT�C، وا���ى ا��أ�	��� و4	�(� ا��$و:" و :��'�ول ا�P." O�2 "��ش �4 ا�1'� 
4'�آ	�ت �4��5 وا���$1 /� (*	(� ا�21$ال ا����ش 
���	�،و�1) 
����1 وا��1	�ل ا�	$ر*�ت �$ ا��	�ل 

��5�(�/�آF �/و ����ول ا�5(	�، 
! F+ ا�) )ه���ر, C4 رودي�l ��	
 ،��، و�15:� ���ون، 
�1ا�� أآ
 $Fأ �X��(�ن و	�1�� �� K
C �(�ل ا��م ا�9ي �'(	�ن �"����/  "���	�ذج ا����1��
 C�$1�4. 

 "حتريفيني"ال دميقراطية للـ 

y)Sا� C4 ���2 *() -!ث ��وب�	ا� �l ر��ت�		ا� a9>� ري���� : أو�<�. �$ل ا��21�� ا��� e��
����"C* K " ا14�زا" ا�2�1	�����"K أو  C�C وا���ر
$ ا�	�رآ�"C�����2ن 
K ه0 ". ا�1'�/ <� K"ا
 .أ":�<0

��ى ان  P a$) و�	ا^*"C:�C" ا�1'���%$ /� - ، ا�1FPاآ C4 0ه ،CC او ا��Sو,�3/ا�$�	��ا`
4�M	�ت ا��	�ل C4 ه��lت و�
���وا�	�رآ��ن وا���ر��ن ه0 . أq)l ا�'�Pت /� �4ا�8 ا���ة دا�� ا�

�� ا����ش �'
 q���� C4 0وه ،� ).ا�9ي O/�,ُ �4 �2��l �<0( ا^8(

% W� أن ���4ن أ�) "C:�، /� ��Pت ا"���1<0 إ�) �8�4 أ8(�، C4 ا�5!م إ���ف /� اVن ذا,K "ا�1'�
$ة ا�(��2� ��	� ,�M ا�2�و�8ا`� �$ ا�$�	��ا`� ا��	�� .�(	��آ� C4 أ%� ,�

�� ا��!ب و4	�(� ا�	B	�*�ت ا	
 ،����ر�� �2��l C4 �4 �8م �8دة ا�'Iب ا�3�*� ا�:�"��، �!ل أ��م �4�
ورد ا�	�رآ��ن 
'$ة و��و��ا، *() "'� . ا����ش /� ا�B1	��ت ا��	���، وا��1	(�ا أ��"� ا���J ا��B$ي

��B" C4 �)Sح، إ8��ع ا��	�ل أن ,(+ ا�		�ر��ت 4��� �78	��T; ا����2 ا���4(� P . 0وره$
�C5 أذا أ8$�4ا 
�	2> ا�		�ر��ت ذا,<�، /:�$ ا��P$1<0 آ� 8�, ()* .C�/��<0 ا��	�ل 
	� ه4 0)* 05' .و �

 C* ��C" وا�'�ل أن ا�'$:�2� " ا�1'��" ���
�، أي آ�"<0 �4زا��ا �'�Mن �E �T:, ����, �4
 C	M�2� ا��	�ل ا�	)lى أ$� �� إ"	� ه� 
B!ء ا"S$اع -  4�(	� أآ$ت أ�$اث /�"�� �4ة أ��ى–و��Mة 8�د

�ه0 ا��7رو�F �(9ات ��2�4 /� ا���7ل I1"Pا-R, C4 � .ع ,(+ ا�B	�ه
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Rور
� ا���
�، دون ر/�  C��ا%K ا�	�رآ� �4 q�Eأ C4 �21�, �1، ا��	<	ا� a9ه �ح /�B�� ا�'1��
���� أآ�� /Rآ�� إ8��*�. �1�4ى و*� ا��	�ل و/<	<0 ا��%����$�إن . و �q)�1 ه9ا "���Fت، و�4ا%<�ت إ
�� ا��, P ت�	0 وا�(5X�13وا� ��$ا /� ا�1FPاآ�ا�31<B4 الI� P ا����4 ا�9ي - ���4 ا�9ي Pو ،�ا�$�	��ا`

�*�F ،ء�F 0 آ�lال، رI� P �1$ أن ه9ا�� K"^ �/�3,و�Sا� �*���21 ا�'Iب ا�3 . Pإ ���, ُ Cو�
�)g� �C أي أ8(��$ا أن ا*�21ر . ا�	�1% <C"أ��ا �qB ا�8$1:�C أ" ا�1'�C ا�$�	��ا`و ا�1FPاآ

C أو C رأ�	�� ."�,X��* y)� C* i$ي ��� " وآ!ء ا��أ�	�ل" ا��Sو,�3/

 التحريفيون ليسوا رأمساليني

 ��
��1'05 /� ا�B:"Pرات ا���ر �	� P ،ل�	ا��أ� �')T	� �*���4 �`��2، ,�	� ا�2�و�8ا`�ت ا��	��

�9+ إ4 <�S,و ،��!Eل إ�)� �'" �>>آ	� . �5"�ت إ`��� ا���Mم ا��ا�	���ا�$ور�� ����0 ا���3 و,�%

��J و*<0 ا���2� 

�م، /� ا,a�B ا���1ون ا���2�، و �4��� *() ا��	�ل، -R1��
 K�* a�B,Pا �/ �	�,

R/�5ر �8دC4 �4 ا����0 ا��2%�ازي. 

�'�Tان /� ذ�+� P ،�*���	ت، ودوره� ا��:� ,(+ ا�2�و�8ا`sو C5� . �>,�`�3" �)Eا�	
إ"<� 
E?ا�4� �(�أ�	����، ,�	� آ�9+ �$ ا�	��T; ا��C4 K ز��دات /� ا^%�ر . !�� ا��و,)* �T', �	/

 ��3���ت ا1%	�*, C4م–و�M��4 -  ��4
� و*�د إ
��ء ا�	���q /� ا�'$ود ا�1� P ,<$د أ�W ا� �gF �)�, 
C
� ا�1� ,��ده� ا�2�و�8ا`�ت ,�7. أر
�ح ا��أ�	�����
C أر
�ب إن ا�	�M	� ا� �4�y *() ا��!�8ت ا�

� ����0 ا���3*�	Bة ا�����
��4�� ,	��4 �	� آ�ن /� - ا��	� وا��	�ل  a�B,ا �ا*�ت /I� و
:�� ذ�+ ,'� ,(+ ا�
�4$��
� 4'$ودة أو 4��� .ا���ن ا�	��� �	� آ�"e ا���ة ا�

��5ن ا�T18Pد ا��أ�	��� I4ده�ا، ,	�� ,(+ ا�1��زPت -	�� ,�5ن �4$�* K�/$� ا��1$اد ()* �� ا��2%�از
 �
��4"�*�	1%P���2�4 ". ا��(0 ا �l �*��
�<I1 ا�T18Pد ا��أ�	���، ,2T; ,(+ ا�1��زPت  �4$�* C5�

��و/� هa9 ا�'��� ��5ن T4 C4('� ا��أ�	�ل ا�25� أن �(�� آ(� ا�	�M	�ت ا��	���، �C4 . (1 ا��2%�از
��!Eه� ا��
��ء ا���Mمإن. أآ��ه� ا*1$اP وأآ �4 <
��14 �l ;2T� K,ذا �
��� . و%�د ا�

 �
 �� �('�آ� ا��	���، ا�1� ��e �8ة رأ�	���!EPا �2�و�8ا`)� ��ه95ا ,R1آ$ 
B!ء ا��2�� ا�'�
�ة�E ����13ون �8ة ا��	� �1	OX�/ +) ا��	�،. �8ة 
�%�از ،�اإه� . ��C4 �"�54 e 5��4� ر��4

C:s�4 C4 �"�54 q,وا�
�R1ر%'�ن و��1ددون 
C4 ( �5��4 C ا�	�M	�ت ا��	��� او C4 ا�$و��( 
�� ا�) ذاك، ����T4 q'<0 ا��E�S وا���7ط �� ا�) ه9ا و�� C)X�4 ،�	ل و�5��4 ا���	ا��أ�

0>
�%K هB	�ت ا��$و ا���2�، 
9ل ا�	�1'� ?%�2ره0 . ا�		�ر�� *( ،C�و إ"T4 C4 K('� ا��	�ل ا��(
()*$�$F J�7
��Tب ا�$/�ع ا�	�13ك  ُP�5ه0، وإ��	
 . ا1�P'�ق 

 التناقضات داخل الشعب والتناقضات بني الرأمسال والعمل

�:7� إ�) ا��أ ا��5ارث �و)�, $8	e ا�'�آ� ا��	��� ذ�+ *() ���
<� �!ل . إن ,�Bه� هa9 ا�'��X> ا^و�
�F�:د ا���E . ل ,(+" ا����2ي"/�$ ا��1ع!� C��1� ���M" ا�:�1ة "�F�:ا� �� P /�ق "ا�1FPاآ� ،

C
C ا�1FPاآ a�M�
 - CC"ا�$�	��ا`:�C" ا�1'�F�:وا� .�- وأ*C) �(1 و%�ب هIم ا�1FPاآ
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C� .ا�$�	��ا`� �28 ا��$رة *() هIم ا���ز

�	� آ�ن ا��	�ل ا�1FPاآ�ن
�ن ��21د��ن ا��7ب *(- و *���3طا�$�	��ا`�ن وا��	�ل ا�3
 K%ا�� ( - 
C�C وا�'��� هa9 ��4و�� �	�bو�� ا���دة ا����1�!EPا���دة ا � و�E ه1(� ا�) ا��(��، - آ�"b�4 eو�
CC، و�� آ� ا�	�M	�ت ا��	��� و �	; �!�1FاآC ا��	��)���C - وذ
; �Pف ا�	*�C و�(3ا�$�	��ا`

�C4 �)S �4ارة  P �	
أ�0 �C5 أ/$ ا���7ل ا�	�13ك �$ . � �5��4ات اP*��1ل/... 
���18b4 ;��T1 و
�؟:�����%� �$ ا�1'�$�Pاع ا�Tا� $�E ()* زل��C و4��<C4 0 ا���Eل ا�) ا��(��، دون أي ,� ا���ز

 $��3� و�'�ه�، أن * C
 ،��4�B��
 ���)� C5	�
�53 آ2� %$ا،  ��و*() "��ق أ�> وأR4 �8��و
���� آ� ا�B,Pه�ت ا���ر�� C4 أ%� ا"I1اع . Kإ"�1ج R4زق C4 ا���ع ذا,,"���دا�� " �> ا��	� ا��


�$وم �lرودي،  e`أ�� �ا�1 �28 C4 أ�$اث ���ا�C4 C5� ،��4�B ا�	'1	� %$ا أن ,��م ا?دارة، �1�4(� ذر
����� ا��$وات ا��	
 .���� ا���7ل ا�	�13ك C4 أ%� �$ أد") C4 ا�'��� ا��l "9اك� �	دا�� �4 ا�� 

ا���4�B؟ أ�C4 W ا^/�7 أنُ ,'�1م 4�9 اVن �8ا*$ ا�$�	��ا`� ا��	��� ا�1� ,��
> ا�	T('� ا�	�13آ� 
�؟ آ�ن �4و ,�� ,�"�، /� رد *�م %�B1�Pا �

�$ ا�J35 ا���	� �1957('�آ� ا��	��� و�('�آ� ا��! 

 �1
��	b,	� ا���3�I')� Cب ا�3�*� ا���/ C��1� 0Xا�% C* )ا"9اك K، 8$ أ-�ر اa�21"P )وا�9ي وا/> *(
q�3ت دا�� ا��/!Sا� ����, �:
C آ �����
 I
� ا��	(�- إ�) ��ورة ا�1	�B1ش، وا����8��ع، وا�P�
  - 

� �� ا��Tا*�ت �4 ا��$و ا���2�:$ ا�$�	��ا`� ا��	��� . وآ�� ��7ورة ,�	� $� ,Rآl +ذ� C5� 0�
"q�3ف ا��:E �/." 

��*���4 W���4 ()* $�I إP إذا ا�1�4�) �<9ا ا�1	 P C5 : �و
��2($ان ا^�8 (ا��$و ه� ا��أ�	��
��، ا�	��+ ا����ري�T,( ا^%�اء �C، و%	�هB1�و
��2($ان (  ذوي ا��وا,q –، وا�q�3 ه� %	�ه� ا�	

W ا�). �2F ا�	��1	�ة %	�ه� ا�:!�C ا�:��اء�W ذا,� اذا ا�e�$21 هa9 ا�	�����	
 �*���	 ":) ;2T�
 WXر ��� C��3* �)5�، و�� آ�ن `�1:> �4 أي C4 ا"���/�,� ا�151 P C4 رة آ���رأ�	��� و�74دا �(

��Tا� �*�W ا�'Iب ا�3Xر qX�"و �C ا�2�3Tا� ���$ه� . ، آ�ن ا����ط /� ا�J��1 ا��1م!")%	<�ر*
 C
 I�1<� ا�1	�، وُ,���4 ا^و�) أآ�� "ا��Tا*�ت �4 ا��$و ا���2�"و " ا�q�3ا�1���78ت /� E:�ف " 

�"�� ./Rآ�� ��q "	�ذج ا�

C�-Pا C
"'C أ"�Tر ا�����Fت . و P�� $%�, $8ت �T8ى. ,�1'� `��2 إ�T/ �4�8 �4(> وآ��4 
C
�'� دا�� ,B	��ت ا�	�7�T�4 آ���ي ا?��اب. ا� �:�� �38��	
 إن. و P "�ى و%�ب اPآ1:�ء 

I أ/��ل�) و�1) %�ا0X( ا�	�(�ب، /� آ� C4 هa9 ا�'�Pت ا���Tى، ,	%����$�. *C �راء وا,�Bه�ت ا
��T4 W; ا��	�ل �
�*1	�د ��4 �>qB, ) W ا��2ه�� *() ا^و�) وا�'05 *(���4 ،�أو، 
�$ إ`��� ا��أ�	��

�1'�> 4�<� �1:�دي ا���1) ا��3*� ا�1FPاآ)� �)

B!ء و�8 �*���4J . �4 y)S)� �)
�8 �l �"��وا�
 ()* ��> ا�$�	��ا`� ا��	���، وإ���ف و*� ا��	�ل و,�1g2<0، و�F ,$ر�B� ��$ر,<0 ا�9ا,S
 Pا^و�) أ

qX�Tا� ��� .ا�%�1K ا��

 مسألة ميزان قوى او مسالة مبادئ ؟

0��� �53
 O�2ا� C)��4Iان �8ى:  ��R�4 K)ن! ه9ا آ���5ن ا�2�و�8ا` �4$�* ،�� ا^�8ى ��7<$و"
K,ن ذاVا �و��ذج / �آ(2 J8�4 �4 "�5ن ا^�8ى؟ ه9ا$�و*�$�4 ,�2> . /(	�ذا P "�7<$ه0 
$ور"� *
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��"B4	�*�ت ,$*� أ"<� ��)�P ل�0" ، و"ذات 4M�1)� ���8ا*$ C4 ه9ا ا��2� ,q"�B ا�	��> *() " ��4د
� أد") -��، وا�'�Tل *() أد") 4. "'� "�در" �'1��T$ا8� �$ى ا�B	�ه� ا�����7، إذا %�ى إذ 

 .ا�$وس *() ا�	�2دئ

�� /� ��� ا�	��ف�
 ��R�	ا� . P ،K�
�Tاب رأ ��آ� K� C4 -�� /� أ/�5رa و/� ا�B	�ه�، وآ� 1�4
�3S) ا����ش �4 أي آ�ن . C( إ"�� "��1ى 
��$/�ع *C أ/�5ر"� �$ أي آ�ن، و,�*� و�� C4 0�8 ا�	�1	�

� وا�	�د�� *��2 ا�4م ا�:<P $8 0 و�$a %	<�ر 1�4	*�	1%Pا ;��T	ا"�س ,�53 ا� C4 ا�T� �54ن �
�I*Iع، و�1) ه9ا ُ.(! 


K /� "��ش، وا��2ه�� *() . إن 4�� �lرودي C4 ا�5!م �W ��ى 4�'K ا"�T1را �<! �	�Iه �F الI"وإ
��
K /� أ�$اث �4I'� وا�$ور ا��7ر K�P$1�ا e/�>, - �	�Iال هI"إ ،�"�� K
 ."�5اء 

���2 ر/O ا����ش وا�(�Bء ا�) ا�0X�13 أو إ�)  ُ،��:�$ ا��Tو*() ا� "�
"��T /� ا���� " ا�'iB ا��7ر

��9ات، و�B! و*�$ة "��  )q"أو ذ (���4. 


�53 %	�*� دا�� B4	�*�ت أو ا,�Bه�ت،  ��� ا�:�د�:���Bي ا�2�1� *C هa9 ا��Mاه� ا� �4$�* C5�
1%P05 *��0 ا� ��1)� ،���1(> ا^�4 دو�4 
�,�Bه�ت �1	(5<� ا��Sف C4 ا�B	�ه ،W:�	�ع �4 �05 *��0 ا�

4�� ا��	�ل C4 ا�1'�ر ذا,�، و,��) ا�)  $�وP -�� �<� /� ا�B	�ه�، و,��$ ا�'(�ل �54ن ا�B	�ه�، و,�
��7ل ا�	�1ََ�(I4 . Cا�� B4	�*�ت ذات ا14�زات
 .ا�1'�ريو
	� ه� آqB, +�9 4'�ر
1<� ^"<� �74ة 

�$ة ا�	���� ـ  ار"�e �4"$ل�% q� ة- ,��

 �5B)2ر ا����$ة ا��%LA Gauche �2 23 و16 ، 44- 43*$د	1968 "�/   
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 تقنيات النضاالتتقنيات النضاالتتقنيات النضاالتتقنيات النضاالت
9!, ا���اد ��ر?y آ�G� P(��T, اJ@�ر ا�P��7، ��ب ا���7ل �� P(�7% ا�, ا��4ر =P(� I ا�@����4 9!, 

�م ا����ل ا����� �B�zت � ل ا����ل .  D 9)� و��1 ?��)�، أ>�Nل D��ل ���4?���!B�=�� ،P(4��@� ��4ف�?
��س و�dT ا����ش، A و.�U �9 �9 @�� �Tوف a�%Aت ���?� اB"����"!�� وا���!� �(���D ،�����ا�

7�ام أي ��Dش �)�Dل وا����, . ا����ل ا��!� %�، �5 و%�!� ��1N ا��و��� ا��1_� �� أ>�Nل ا�e B� �9
���Aت ا���7ل وا�B��7ت� ���Rا�Jا���4و X9B� ن�Nل إ��@�A ش��� .ه*ا ا�

���ت ا����ل ا������، Aن آ5 ��7آ� ����� اB@DAق �� �� P��7� ف او�Gا�, اآ� dTآ�� و�*� �!? ��
 ��%�%Fر ا�N�F7| ا� 

�X? I� 5� A ،L "���ت ا� -� ��4�I? �J ��� �iت اآ����ا� �� PIW!� L� D �9 رده�أن d>7? L� . 

9�د?� - ��D Pان ا�� ى، آd�� 5�!�� . 

 . ا�r ا��0R�7 او ا��T ر �� ا����ل �� 54J ا���7ل ا{=�?�، و�� 54J ا��N1ن -

 . اAآ�اه�ت ا������، أي ا� %�_5 ا������ �� ا.!� ا����ل -

- �T7" ن N� �J �?ا�5، �� ����1هp@W? ،P أر��ب ا��T� :�7دي إD)�ك ا�� ى، ������Aت ا���%�� �� ا�4
���Gر ا���r}ع �� ا ���ف ا�5�7 �� أ��آ� أ=�ى، ا��dWون، آ�%�و : ه*ا ا�a�%5 �!����5، ا��J ج��Dإ

 ���D]�� 5�7ا["�اب، ا�intérimyت �����، ا��Rا���� ،  . 

-  �? Iدي ا���T� ،0 ��7آ�J���7 و�le jusqu’au-boutisme �� M1�� 
��� ND ن �� و"�9 
���� ا��������� ا.!. .��" P(� X9B�? ���_��1� 5�7رب ا� c���Gة ?T�� ا�, ����� ��!Jم أ�I�9ا � .

��ف ا���7آ�a�%ء ا�I7�%ر �4!~ ��1 ى ا �Fآ�� =�1_� ا . 

- X��@ل و���Dو 
 . �)��ء �! ل ��ا�

�د او ��7�ل،( ا���7ل /ا��4� از?� : ��!�5 ��ر?y وا%��ا��<�� واه�اف ا�� ى ا��� ا�)� -G�� 5�9 رب 
Lو���� ا����Aت ( ، ��]��ت ا����ل)ا��اء ذوي �8 �@!�4 او �7�T�1� 5*ر?�، وه�ت ر= ة او ����D

yرب ���1!�،ا��>� ��( 

- �(D ���� اه� ا���ا�� او��د ا����Aت ��aT اF��اء ا��7��� أو����� . 

 ����D P�!7��Aت ��9ل ���I�W، ��9ل �$ه!��، ��9ل ��?� او ���"�ت، PJ�R إداري: ��aت اF��اء -
yر% ن،ا��ان >�5 ا����ل آ��� ��9ل ��zGة او �$%�1 وآ�ن �� ا�D ,�1� . 5��Aت �a ?�. أو �

�? aT�� ل��� ) . ���Gآ� ��� ��aت(�@���W� X �<� ع اF��اء ، آ�ن ا�


: ا���ى ا���ا�� -J 9!, ��1 ى ا�� A��D ن N? ،ة��Bi إ"�اب . ان آ�ن ا����ل دا=5 �$%�1 وا�
Aا dا���آ�� ��� 
�I� او ، �� ��?� . %��TG_� ا�<���7 ��
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-  �9�ة ��N دا=8TD 5 ا��<� Bi� ،�9 إ"�اب �7. ,!9 
Jل 9!, ��1 ى ا��<� �9 �� � ا��D 
�?
 D�9 رو �>� . 

�� ، ا�����Nء، أو .���9 ). ��ع(?��N ان ?N ن ا����ل 9!, .�7� J@�ع �GDط  -Iع ا��@J Bi�
�?�
?��N ان ?<�ي ا����ل . ا��7Jط و ا�� ا�G� .�� �<� ع J@��9ت ا�

� ?N ن ا���� ن ا��@!�4 �!���ل ��د?�: ا���� ن -J : ا�5�7، "��ن MJوف وو�U ،�أ� ر، ���9
�� ق �����D ... ا�����9 � �T[أو ا� ،�!��G!� �?��9 ��7د����ا �%��% ��D ن أو D�J X�أو %��%� آ1

�ة، أو �5�NG %!@� �����9 ���دة دا=5 ا����و��?�: و���d� �74R LD�Nج ا� �)�� ا���دي وا��%��1 .. . .�
?��c ا?�� ه*ا ا��@!X ا���دي . �p�14� Bi وإ"�Tء ا����%j �� � ق z� �N4< ,!9ه�5 �� ��ع ���7

Pت أهA��D ق��� c�� ع و��������T��9ل ه*ا ا� ��� � 
�>G� . 
� ��آ�� ?��N = ض ا����Aت ����
 .D��Aت ا=�ى

 الخمتلف أنواع النض

• ��BNج ا��>��Aل: ا��� . ا�p1 أ>�Nل ا�
�د و?@��X و?�47 �9 ر�| او ر�4e: �9?�� ا�� �7�Jت •�����Nن ا��7?�� ان �$�N� �D . �r ب ?

��� e��?ن وه��� ود N� �� �4��e ا����زات .���ة b���� . �� �7| ا���Aت و���� م �7| ا������ت، 9
R�� �(1TD ��!W�� ،L�57 او ر�T�9 ا� d>7ا�����را�� ا�A او ����W�Dاف ا� . Bق ?�9�� Aه

• 0J �9ت: ا���% 
?�47 ا�� 0J �9 ا%���ء اآ�4 و�9 . و0J ا���Gط =Bل ��ة و��dة ، أ�IJه� ��
����N?ع �� ا��اد D دB�� . او ��Iى ا���?5�7�1 ا�� 0J آ��p �� ا��T� 5و"�ت � ل v_��D 9!, ا��

�c، ا���eyب ����G� ،�aآX��@� .Bi� :5 .���ة�  . 
• 
J�4اب ا���"Aا :jا ذوا��*Nوه �=� P1J ب��? ���. ا"�اب P1J �� ا���7ل Pr 9 دة ا�, ا�5�7 ��

 L�d�� : ����W�1� ر �ا 
����� �N ن ا����و�� �G! �� �9!�� ورب ا�5�7 ?�� ,Dة ��د?� اد��ان أ���
���e 5 ا������� وا�RA او %���ول رب ا��G� 5�7. ا.4� ا "�T�7 ا��DA��� او ��, �� �TJ ا���Gط

 اذا �0N? P ذ�b!��% j ا����و�� ���Tة، ��[Beق ه  ا�*ي ?��L د�
 ا� ر ��9ل intérimairesا����و��� 
 . A ?�7! ن

• Coulage : �N�� �� ,Dا���دود?� ا�, اد |TW� ج��DAا c4آ . 
ت وJ ا9� ا�5J�7? 5NG� 5�7 ا��@b�4 ا��Iرم او ا���Tط ��zèle : ���!7ا"�اب ��ط ا����� ���NG!��ت  •

 .��1 %�� ا��DAج
�ود •��ودة: اA"�اب ا��� . ?0N اA��اء �9 ا�5�7 ��ة �
�ود •����L: اA"�اب ��e ا��a�%اء �9 ا�5�7 ا�, ان ?��روا ا��A0 اJ � . ع D �9 �47? LDا L�d��

�ان اF��اء ��P1 آL��4!% :�� �� ��4 . �� ا��اد?����N، و��Gرآ� �� ا����ل، و? 0J ا[��Dج آB او �7��
5 ���و��� . اF��ة ��G�� ج��D]ان ����1 ا����و�� �� ا �N�?intérimaires �N�? آ�� ، ������ ��eو 

�=� 
J � �� ج��D]ز 5�9 ا�>Dإ . 

 ��e ا������� �� د= ل ا���1%$ �����piquet de grève : *�T�d اA"�اب  •��� d�ا � ���Jا

9�م و� د ا��آ� ا����ء �� ��!�4ت : �]�وف ا���د?� ����d ا["�اب %�N� �� �4��e �a ن ا. ا�5�7
�<c ا�����e �� P1J �D ا������� �� د= ل ا��$%�1، او ?N ن ��< ز?� ��ا=!)�، . ا�@�8 ? �J
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 . و? ا.! ا ا��DAج
?c1�N ا����� ن ا��$%�1 و?�W� ن ��e ا������� : اA"�اب �
 ا�I�9Aم دا=5 ا���1%$ •

�)P و?�7�1!��I� ع ، :  ن آ5 >�ء����A�9ت ا�Jréfectoires م � ، اAت dortoirs ، ا��آ� ا�
 .� � آ �� ، ا�)��0 ، ا���1رات

��I دا=5 ا��$%�1: ا����ل ��� ا�<�ران  •�? . 
�ة ��ب ا�5�7: ا����ل =�رج ا�<�ران •D�1� ل �$%�1 �� او ادارةBح وا������و��� وزارة : ا���

���N% �� ،�9 ا��5��G او ا�7�ل اوIا��<�رة وا� ���e ،ة� ا�4!�?� ، او ��� �dب %��%� ، ��� ��?
 . ا�RA او ا��5�G، ا����و�� ا��� 5�D ا��)� ا��DAج

• P(�9ن ود�N1ا� $Rل 9!, � ا I� . ?<X ان ?71, ا����ل ا�, ا�
���ت  •Wا� �� �?��T�1اء و ا����Aدي از�9ج ا�T�و X��@��1 ا��T� X>?)G�1���� ,"وا��آ�ب ا��� ,T

،5�� ....) � %�_5 ا�
• ��?��0GN ا��Iاع ، و���T ا���47G 9!, ا����ل، و����� 9!, ا���p، و���P���� c : ا����1ة ����

 . ��dان ا�� ى
• 
��، �D ,!9 �N@�ق او%?��J 8T ا9� ا����1ة ����� 
�W� و������� و��, ا�R ا����1ة ا� . 
•  ��1T� . � آD 5 ع A"�7ف ا�PIWا��Dج ا>��9ت، و�7! ��ت �: ا���ب ا�
���ت ا��� ����)� ا��$%�1: ا���د ا�4�9Aر •Wج او ا� �� . �GD ا���Dدات � ل � دة ا��
• 5�Gا�� c��I�� ر��ق ا���?��رس ه*ا ا�5NG ا���?P �� ا����ل ��%���ار رPe ا��e LD ��رز :. ا�

���B9ا .�rر�Nا� v_���� �$دي ?<X ا�R �� L���7�%ف ا��اد واf�R�W�� ��9 و���J ا��� L��N<74| ا� �
� ا�����7T وN� ��e!0 �!������ و��� ����5�G. ا�, اBeق ا����و��?�?<X دا_�� . اB% LDح >

���ت ا��7 ��� Wاء او ��7�1!� ا���A�� 85 و���G���� ��? ان X>? ل���ا���5 : ا%����ر ان ا�
�� ، ا���*?�، ا�y/ ا�N)���ءIا� . 

• j!ا�9دة ا��� :�Fا PN��P(1TDا f >�Dت ا����و�� أي ��� ا�>�� . �اء ��
 .?� م ا����� ن ��4
 �dWو�Dت ا����و�� ��N ?� آ�d ��ب ��? 7�P(: ا��4
 ا��4ي  •
?5�7�1 ا����� ن اAت ا���zGة ��DAج ���<�ت ?D 7�4)� ��4>�ة �!�N1ن �TW| : ا��DAج ا��4ي •

 ������!� A�� �� ?و 
 . اA%�7ر ��� %��"� ا�<��
�وق : �5 ا��4يا�7 •�I� ت ����5 ��ل����7 ن او?��� ن =I�� �.�Wا� P(�ن ادوا ���5�7�1 ا��?

 . �Bi �� ا%��ا��� >�5 ا����� ن ���Bت ا���ام و�D! ا ا��N1ن �<��D. ا["�اب
•  �7Rا����و�� : ا���� �(���� ���?@!X اA��اء ا����"! ن �� ا��N1ن 9�م >�اء او ا%���7ل ��� ج او =

��b ا��@��X. �7! ن �)� ا��� ?�� P� ����R �� ج ���� ا����ل ا��N1ن ا�, 9�م ا%�)Bك �>�  9�� Bi� . 
• �D��ة ا�W<Aص ا���� Bi� :��9. ر�| �@J b�4 ا��D ا��و�� وا�W� ع �)�: ا���I7ن ا��D�1و� P9د .

yا� ،�?��9�م اداء ا���?�4، ر�| ���?P اوراق ا�) ?�، او ا�< 
•  P�7اب ا���"Aان : ا� ا"�اب ?z� �9�@J 5�Gآ�!L او 9�ة J@��9ت او اP�!J او �!� او �<� �9 �!
اLD . ا"�اب ���Gك ��� ا��aTت او ��� ا��@��9ت �� ��@�� �� او �!� او �����9 : اA"�اب ا��7م •

��? @!%Bا� �������5 ��ى ا��Tح ا��B1ان. ا� ,�� ،�? @!%A ������D ,ا� �(!��N� �!ل آ� � �P ا�GD LDط ?
jذ� 
� .P(� I= ى��وA ?!<$ون ا�, B7� . �>��D �� ه*ا ا�@ ر ?� ي ا���س ا�*?� ?��"! ن �

9�)� وA ا�, ا� 9 د ��i4�� ا���س ا����"! ن 9!, ا�57T ا���4>� ، . ا���W�DAت وA ا�, ا��N �� ا����1?
�����P(4��@� b ا{ن وه� �I�� . 

��?�47 ا["�اب ا��7م �9 � ا�)� ���4R وا •" . ,!i� ���� �� ان ا�� ىd�� c4I? �?ه�����وان آ�ن 



 الحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحيالحركة النقابية بالمغرب،  وسبل بناء يسار نقابي كفاحي

 

249 

� �])� =��رات أ=�ىJو . 
• �"�T�DAا 
?c4I ا����� ن ، A%�4ب ���I9 ���� �� ،�T!�Wن، و?��� ن : اA"�اب ا��7م �

�] ر ا�dD ��D�Nع �!��N ا��أ%������. ا����ر?8� ���)| ا�X7G ا��c!1 �� آ�N� 5ن ���?. 
• �?c4I ا����� ن أ%��د ا��Gرع و?�1 � ن 9!, و%�_5 ا��DAج وا���4دل : �زع �!�!��NاA"�اب ا��7م ا�

��� ����� ا�����9 . � "
 ا����وAت وا��<�رة وا[دارات ��M ر���J �<�ن ا����ل. وا�I�Aل�� �(Dا
�? @!%B��9 ا� �Gا� �D�[�� L� .b��9 ?���7 ان ��Wج �

 بعض النصائح

?� �X 9!, آ5 ���"P���� 5 .  ا��P1�� �D N �� ا����ل ا�������!j اذن �7| �����ت ا����ل •
�وى �� ا%���7ل ا� %�_�N� . 5 ا��9� � � ب ان �@��b أي ����� ا��ه�ن ا��@�وح. ا���7�%)�� B�


 او ا��Aاط �� ا����� �NG!��ت : �Bi. ا���4Nة �� ره�ن .���J�4اب ا���"A0 �9 ا�5�7 واJ ا�� �TN?
� b��� . @!p�1� Xا�5�7 ��

• �i*ر?� اآ�ت A��D ,ل ا����DAرج �� �� ا�?!dم ا[���ء دو�� . واذا ���4 9�م آ�T?� ا���d!? pم ا��
�ل 9!, "07 %��7ف ا�PIW آ�0 � 
9�?� Aن اJ �JB@D ?� ��4 �9 ���ا��I� قB@DAوا p��9!, ا�

L!��1?و L!!�? . 
5 ��ى .�ق ا •�!�، ��| ا��]� ��9 ان آ�D ا .��ا��9 ا�, ا��<*را��*ر �� ا��اد?�����N ا����T?d، و�

�[���و� ن ا��از . 9!, . اب او =@z �� ا�!? P(Dا�� ا ، P_B� ��e س�J اع�.  �D 7 ن��? ��
�رآ ن ان ا�5GT ��� ن و?�?�ون ? P(Dاو ا ،���A ل�����م ��������� ���P(��r 5 و=�b ا���B� ��BIا�

����W�Dا b��وان آ�D ا B�9ء �!T? ،PIW<�ون .�اT� ��%�J �9��� ا�, �5G . ا%���iر ا��0R�7 ا��
��� ?N ن ه< م ��ب ا�5�7�9 ~��� �rا L� ن N�% )yت،ا���?�1� ،�!Nن ) ا�9دة ه�A ��9لFول ا�� ,!9

��ف ا��Iاعa�%��7ل إ�9دة ا!� c��� �� �!.�� . =�1_� اF� ر ا�
�!�d�� 5ان ا�� ى •� .�����
 ا�1!@�ت ا��7 ��� ا�, ��Tدي �Bi ا��Jاب ا���W�DAت ا���� او ا���1%�� ا��� �

 . ا��dا�9ت
�!�5 ��1 ى ا%���ء ا��أي ا��7م او ا� "
 ا����� وا�I�JAدي �!�$%�1ت ا��� ?�?� ا����� ن  •�

 . ا����ك �)�
•  |TW? و L��>��� 
�| ���� ا��dWو�Dت �� ا�1!
، ��ن آ�MD آ��4ة ?��N ��ب ا�5�7 � ا.!� ��T�

9!, ا�dW� �r$� 8N7و�Dت "�T�7 او 9!, و>j ا���Tذ %!��4 .  آ�!� اF� ر �X41 ا["�اب���� ازاة
�L ذ�j )ا���و�D(�*ا ر �� ا��MJ � X9B ا�5�7 . 9!, رب ا�5�7N�? �ا�*ي ?���L ا���D ن ��ب ا�5�7، ��

 .  ا���z=�ة �X41 ا��dاع �
 dW� ��� � ��commandesL���9و�Dت وا� ��ء ���@!��4ت 
• �!���=� 
J � ,ج ا���D]5 ا�D ت��D�Nوإ� ��R����Aال ا �Fا P>اد . 5 ���� ا�@!��4ت و��9Aا �N�?

���ل ��%���7ل ��آ�X �� أ>�Nل ا����ل � :$R�4ت، ا����!NG��� �
 ، ��ط ا����J�4ا["�اب ا�� ... 
• P(��9����وا P(��(و� �����ه ?� ا�� �?���� 
�]� ���Tدي ا��Wذ ا���ارات �� ا=... ا���ء ا���� �

PIWو. ل �7! ���)� ا�, ا� . 
 .و����1 �<�� ا["�اب �� �Rف ا�<�
 ا��7م. ا=���ر �<�� D��ل أو%
 �� ا��X��N ا������� و��ه� •
�ة •?�ا[B9م، ا���*?�، ا���9وة، ا������، ا[��Dج ا��4ي، ?<�4 ه*ا ا�PIW 9!, إآ�iر : �N ?� �<�ن 9

 . �ا%���7ل آ�%�ي ا["�اب "� ا������
�@b�4 ا��?���ا��R ا���4>�ة �� ا�<� ع ا����7 ذات ا���1دة ���Tدي %�@�ة أJ!�� 9!, ا���7آ� ���?�ت  •
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 . ��e ا��� �Jره� ا�<�
 ا��7م
�وى �� �7� أ>�Wص �!���ش �
 رب ا�5�7 او ا���?� او �<!8 اAدارة •� A . ��وى �� �7� A

�� ��� 9dا�� ��I�Wا�� �� Pه��e و�� ا���7ل او����ع �<�واهP او .  ا���Tوض�J]ا ا�9 �� P(��ة �_�� A
���B.]ت ا�������ع ���ورة ا�J]ا�1!@� وا |? T� اعd�Dاز?� آ�0 �5�7�1 أدوات . ا ��7ف ا��4�

�را%� ا%���ء ا���7ل� .Bi� : ، ا�����4ت �r�N�� ج او ���ه ر �� � دة ا��� 5I�?�R�4$ ا��DAج او ?
�1��v رب ا�5�7 � را ا��L� .ن اF��اء ���1ؤون ��, وان أ�ND ذ�j او �9 ��1

•  j�*� �4وه�W�� دارةA9 � ن ا��م اdاء ا����Fا  !i�� ان ?)�ول L�ي وz� ع إ"�ابA�D�9 ا��1? A
�وب ا���7ل. ، �)� ��7ف ذ�j و��7ف ��, �� %����ح 9!, ا���������ة ���, �� �_�� ��r M1�� . 

���� وا� •Iا�, ا� PN4��@� 5ار%! ا�Gل ا�, ا������� ا�>� �� 
J � � . , ا��N1ن او ا�, �� ��?
���� او ��!bI او  •I��� L�ا����J�� �7ف�!� X��@ح �!��4 ا����Jوض او ا�T�!� ادا�اذا اU)� ا��5�G ا7�%

�وى �� إر%�ل ���T�!� ��!iوض، ��� ?�آdون 9!, . و%�<�X ا�!<�� آ����. ����ول ا�N!�� ا��م ا���7ل� A
���4W ا������ت ا[.������Bت او �� ��Fا b!7� اذا ���% A Pرآ�N�9 أ� A�� Pره�Nا�7 ن �9 أ��?. 

7� ا��dاع •� 
�J م�
 ا��Tق 9�J � ,!9 PIW�4وا ا��ر أ?�م ا["�اب. ا �9!, اداء أ f�4ر�وإ . X>?
� �N�?  ��s��اء ، ��e ا��71 ا�, =T| ا�rAر ا������ �!�dاع 9!, اF��اء ا�, اد�Dه�، �7!, ه*ا ا�

�ا اذا ��ول رب ا�5�7 ه< �� ���دا?�� ا dDا�9 �G? 07، ان�� ����Iا�� . 
• ���� P9ت � %���� ودBT�9�4ت و�� 
�� P�[�� X>? b@�ا"�@ ا 9!, رؤ%�ء . و�b ه*ا ا��

��د?b اA������9 [?<�د ��لIت و9!, ا��?� . ا�4!

 شرعية والشرعية 

�ر ا[��Nن وJ ��9�Gا%���7ل ا� X>?5���� 
�J 5آ�G� دي�T� ������� . ��9�Gان ا� ��BD ان X>? �N�
�����I� 
: ��9�1 ?�@� ا���7ل، �����b أه�ا�)P، ا�, ا���Iف =�رج ا�B�� .��9�Gءم �5NG %�ء �

�وء ا��dا?� وا�����T9ت. � ا�d إ"�اب، ا��ABت، %�@�ة 9!, ا[��Dج(� 5!�D ان X>? �N� .
�� ا��4� از?� %�TG�N ن ��9�1 ��_�� ان ا!I� م�W?ا و�?��. ���D ن ا�*ي �L�@7 ا��و�� >�8�� ��9 �

��D ة ��آ�N� �� �JB@Dة" وا ���� ���4� 
Jا� ا ��e ن Dض ���� ة" ��8 ا����T�% �� ��9�< c4I�% . 

 عنف وال عنف 

� 8N7وا� �T������9ت 9Dا 
. ��8��8N7 �����ورة ه*ا او ذاك، ?��N ان ?�D N ��7، أي dDاع %!�� �
8N7و��رة ا� A�7� 0 و��زم��9 ��e اعdD ن N? ن ����7، . ��رة N� �J �_ة وه�د�ان ���1ة ���ه��?� ��

����7T8 ا�TD �(� ن N� �J �T��ا��z1� �(D %��ق وا=���ر �� 54J ا���س ا�*?� ?W " ن . ��N �]�ه�ة 9
� L�!9 . ا����ل�ا������ ن ) ا�IW م؟ه5 ا����� ن او ( �X>? �N ا��*ر �� ا�7�0 و��� ?

9�0 و�B% Bح ، ذ�j ه��)Les anarcho-syndicalistesPا�B%!@ ? ن  B� P��9 ر�IDا  . �N�
ا%��Bل، ���BD 0%s� : ،c?�1 ان ���و�� ا���7ل ا��G%� و ا���G@� >���9 أ��م 9�0 ا��4� از?�

yوب، %< ن، ا���. 

 التنظيم 
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_Bا�� P�[����ل?<X أ?�� ان p�D �� �NTD ا��!� P . �9 B7� ��ه5 ��ا�
 ا���آ� ا������� ا���1ر?� ا��اه
 �R�%ور وو�G� ط��Dأ ���7� A؟ اL�9 
�c��I ا���7ل ؟او أي �c��I ا=�ى؟ هP_B� 5 ا����ل، ه5 ��ا�
 ��4W������4W؟ ه5 ���?� ا���!� ��D Dا��� �?������ ا��4� از?�؟ ه� ?<X �<*?�ه�؟ �� �����7 ا�= ��

 ��������ة؟ ا��� 

��� ن� ��e P(Dا ،P(�
 ��7ض ا���Gرآ� �� أ��9ل . ?4�و، ����]� ا�, ا�F ف ا�����1 �Jا� ا ��
A او ����� ، A �4 اوW��� M�� �� . D����� c?�1�!� ��D D�J ��e % اء آ�T� A �?���و������� ��ن ا>�Nل ا�

 .>�ء

IDz� ��T� ��D Dء ��� %�_5 ا�������Aو�� ا��� اF% أ ان ��Tن ا�� Dا����ر%�ت ا�, ا���ام ا��� j!� ر�
Fر��ب ا�5�7، وا�, 9�م ا���Gرآ� �� ا����Aت ا��� ��W@, ا�RAر ا����D D و������� ا����ع �9 

 . ا���9�G ا��4� از?� وا��� ل �� ��اء ذ�j ا�, ���د �!i رة

 ،
J�9 �� ا� ا�<B)� وا���9 �� ا� ا�Gدوج، ا�dب ا���@Wن ا�� ا���9د ا�A �4��e �N�� ��e  (�
ا������4W ا�������� او ا���1%���، ��@�?�، � �9 او ��وLD، ا�, ا����ع �9 ا�RAر ا����D D و������� 

 P(�T�U)� و��ا��� ��� ��D Dت ا����?���A %��� اfd?d7� . LD وا�N1 ن �9 ا���Dدا�)P ���� ا��I ل 9!, ا�
�� 57T� �D Dر ا����R]ر�| ا ���A X7I?د�T!� �?اd� �� c��?  . 

 ��4W��A Pr داW�!� �9 ف، ����4� از?� %��وس، اذا ا%��7Gت =@� ا����ل، آ5 ا�� ا��D و%��%5 ا��
 .�� آD 5 ع ا�, �5�z ا���D ن

��"A ����D 5%!@ ي �  
5�G!� ���R را��� ا��T�N��7ل -�� �@4 �9ت ا�!� ����Aا�<���7 اCNT-AIT –  

5"�� ة- �X?�7 ا��
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أينما حل الرأمسال حيل صراع أينما حل الرأمسال حيل صراع أينما حل الرأمسال حيل صراع أينما حل الرأمسال حيل صراع : : : : النقابات العمالية والعوملةالنقابات العمالية والعوملةالنقابات العمالية والعوملةالنقابات العمالية والعوملة
 الرأمسال والعمل أيضاالرأمسال والعمل أيضاالرأمسال والعمل أيضاالرأمسال والعمل أيضا

 جوزيف ماريا انتونتاس
  مقابلة مع بفرييل سيلفر

  

��آ� ا������7!� ��_�(D ��?d(� ا�7 ��� ا��أ%����� ��اد�� M1�� . 5 آ���NG� ا��أ%��ل ��7? b��1ا� �� ��N�
L�TD ج >�وط��Dإ .T� ح�G� �� ه*ا �T!�% ����Beverly Silver ن ��7 ���ع �� ����Aا P!9 ا%��ذة ، 

�8، و�$��T آ��ب �N� ه" *�ا��Iدر �9 ��G رات " J1870 ى ا�5�7، ا���آ�ت ا������7 وا�7 ��� �
  .����7 آ���4دج

 

�ى ا����" ������ �� آ��ب � " �� " ر �� ��#$ %&' (��� ����ا��23ة ا��� 01داه� أن +��ورة ا��
 1� �#&�&= >;� ه:9 ا������ '&% ا�#�آ� ا������� ؟. #�آ� ا�56��4�ا�

 �T!�% ����T� : �4 ��9ل>?ُ ���Gح و�)� D]� را_<� أن ا�7 ��� %�_�ة إ�, =!b % ق 5�9 وا��ة، ��
�  أ%5T �<� اF� ر و>�وط ا�5�7 و إ�, إ"�7ف D 8، ��� ?$دي إ�, دوا�����ا�P��7 آ��� 9!, ا��

��آ� ا�����7!�L���� P��7آ��ب . � �� ا� �� �(�9 
أن �R?�� ا��]� " J ى ا�5�7" ����ح و�)� ا��]� ا���ا�

Jا� ا �� �aR�=ا���14@�� و �� �R�T� f*ر ه �Fإ�, ا. 

 ��� ��J��� �iأآ LDا ،�9!, ا�8N7، إن ا�r ��آ�� ا��أ%��ل ا�<��ا��� 9!, ا���آ� ا������7 ا5J أ��د?� �7
���7?ُ .��� ���J ا��ة إذا �� ���%�� �>����9 ا���1رات �R!� ا���ن ا��G7?�، 9!, %5�4 ا���iل، ، %. 5�!

�ة?���آ�ت ا��أ%��ل ا����4J�7 >�و�R ا����r���� ��9!� �� آ5 �� ����1ت � L7% ا�<� �(�B= M�!= .
 ��?��دة، �� ��� 
J��1 � ا�إ�,  1920 �� %� ات ��W�Détroitر >�آ�ت .���9 ا���1رات ��7�دة ا�<

 ٍUlsan ات �% �� 80PN��!� �!��J و �I�=ق ر % ��c و9�� 
Jا�� ا j!� نF ، . �� ى�� 
Jو�� ا� ا
�? J �����9 آ�ت�� Medة و��?�
 ا��i�%Aر ا��T���4R b!= j!� �!ت ��9!� �Jآ5 �� � ا. 


 ا��1?
، ا����b �ـ��Iل، أدى ا���iد?�"��!, %5�4 ا���I�JAات اd>79!, " ا�� ���ا�5�7 ا��=�� ا��4
�ة وذات ��D�N إ%��ا��<�� ���ة و��آ�ت �����9 80 و70 و��60 %� ات ?� ، إ�, =!��4R bت ��9!� �

��� ��)� �<�رب ا��D�4% و�� ب أ��?��� وا��4از?5 وآ ر?� ا�<� ،�? J . �� �����7آ�ت ا����<j!� c ا�� P�
5� ،X1ق ا���7ل و� �� d?d7���1 >�وط ا�5�7 و�� �� ا���آ� �� ا�5 ر�
 اF� ر و�_�J ور�� M��J 

�ة ا���1%�� �����ات ��<�وز �M7% �� ��iN إ��L ا��XW ا��$?�ة ��Fا �� M7"وو ،��Rا���?�ا�
��Rا���?�!�. 

، أن ا��Gآ�ت ��7�دة ا�<���1 ا���7!� �� .��J" �9 ى ا�5�7" ?�<!� �� ا���ر?y، آ�� �!!L آ��ب 
� b!W� �(1TD ا���1رات وا.!M ا��آ| �� أر��ء ا���7>�� ،�@4��P وراء وهP ا��� ا�����7 ا��=��I وا��

�ة?��� د�D ه*f ا���%��� ا����Nرة �� . ��%���ار ��آ�ت �����9 ���"!� �� آj!� �� 5 ا�����1ت ا�<
���9 ا��1?
، ا���4 ع �d4وغ ��آ�ت J �����9 ?�، إ�, ا��Jاح أ�Rو�� � ل ا�r ا�7 ��� Iا� 
ا�� %

أ?��� �5 ا��أ%��ل، ?<5 .�اع ا��أ%��ل وا�5�7 :" إ � �(D��d ا��47رة. ا���آ� ا������7ا�I�JAد?� 9!, 
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 ".أ?��

��1 �9�)� ��و�M ا��د D ,!9����� ا���7ل �TW| و��rة ا��i�%Aر �� ��!� أن �!j ا��Gآ�ت ��7�دة ا�<
�  ه*f اF=��ة� ��N ا��9� ان � 7%�� .ا����bR ا��� �Med �)� ��آ�ت � ٌ،�? J �����D��T7 9!, ه*ا ا�

أو�)� أن اFز�� . ا%����ج ��!� =B.�ت ه��� � ل ا��JB7 ��� ��آ�� ا��أ%��ل وا���آ�ت ا������7
ا� ا%�7 وا�����7 ا��� �G�7)� ا�� م ا���آ�ت ا������7 �� ا�5NG� ��1T�!� �!��J ��e P��7 أ%�%� ���آ�� 

 ا���%���ت ا��� ��ت %���� D �9 �� ا���>� �!���D�r ،54��1، إن آ�B7� MD. ا��أ%��ل ا����v ا�<��ا���
 
% �� A�>� 5 ا�� مNG� آ� ا�����Fا �� ،����TNو����� ا� ،�? J �����9 وغ ��آ�تd� XJ��D أن X>?


 .و ��5i ا���I، �� زاو?� ا��]� ه*�D�N� ،f أ%�%�� ?�1��9 ا���!�5. ا��أ%��ل ا��1?

#�I&� �� اH$��ج وا�CECF �1 ��65�ت ����D ا��C ا���1&� '&% 1� و B� �A$آ@ �� ا;� ا��?��ات ا�
 ا�56�4�ت؟

�]�P ا[��Dج و�����ت ����� : س. ب � �� �!.���� ا�N�Fر ا��ا_<� أ?�� ا�4�9ر أن ��W!0 ا�����ات ا�
 5�4J �� Pه��T�� �@4�ة ا����?��?� ، ��07 اF%8 ا���"�� �7� ا�T رد?�" و " ا[��Dج ا���ن" ا�5�7 ا�<�!

و��N ��ة أ=�ى، أود ���?P ا��<v 9!, أن ا�r ه*f ا��� Aت 9!, ا������ت ��8 . ���رة ا���7ل ا���Tو"��
��7� �9دة? ُ��� ��J��� �iوأآ ،f�>�Aأ��دي ا. 

�ات اF%�%�� ا����4@� �ـ ?�ا�@�?�� ا�������D وا%�7 ا�G�DAر ا���7!�� ": ا[��Dج ا���ن"Bi� *=zD إ��ى ا��<
� �� ��1 ?�ت ". ا� ��� MJ���D "p4ج �� ��[IJ �9 ت�DوdW�4, ا��� ��� ،0���Nد ا���I�Jا ����� �(Dإ

���9 ��، ?<�ي، ��ل ��اآ�� ا���D Nت، ا��dود �)� ��]� . ����� ا�TWDAض. �� 
��>� ��!�9 �� Bi�
 ،p�� ورة��ا� "p4���� MJ ا� �� ."
 ه*f ا�@�?�� ���
 و��� أن. وا��Gء ذا�L ?<�ي 9!, ��1 ى ا��4

�  أ%5T و��!� ��ص ا�5�7D 5�7ة 9!, >�وط ا� �� p��� �(D�� ،����Fوآ*ا ا ،�����D]ج . ا��D]ا �N�
"p4���� MJ رد?� " �� ا� Tا� b_ا�@�ا �rz� �� �iج أآ��D]ت ا����� 0J � تA��� �rz�?[*]�(� �?� .ا���!�

�?��رة �7��D �� إن �!��7ل، �� .���9ت ا[��Dج ا�0�iN ا���!�J ،5�7وض آ��4ة �� أ��آ� ا��T� رة�J ،
���@�7ت " �� ا� ��� MJ�p4"و�
 ا���rz اFآ��D�� �4ج . � P(7J اA%��ا��<� �� ��1J X!J ا�5�7 ا���7�ة

�رة ا���7ل ا���Tو"��J �4N� ،ت����و?�4ه� 9�د آ��4 �� ا["�ا��ت �� .���9 ا���1رات ��� A?�ت . ا��
?��Fة ا��
15 او ��N10 وأور�� =Bل ا���Jة 9!, ه*ا ا� ا��=Fا ��%  . 
D�I� �� أدت ا["�ا��ت ���


 ا��<��
 �0J � 57T ا��� ?�Jا � �� �?��ث �� إ"�ا��ت . ا���D Nت �9!�� إ�, �<��� ا�7�? L�ء ذا�Gوا�

 وأآ��" �� ا� ��� MJ�J"p4@�ع ا���5 ا�*ي ?� L�!9 0J �� ةا��DAج ?�% ���z� 5�ود �� اd�!� 

و� �L أP9 و���ر �� ?c4I ا[��Dج وا�� ز?
 �7 ���� أآz� �iآ�i �� .  ا���ور?�input" ا��وا=5"�ـ

 و��� �� ا��N4G آ!)� J � �� ج��Dت إ�TJ � ن�Nإ� c4I? ،ة�?�ا���5، اA�I�Aت، (J@��9ت ا�I�Jد?� 9

 .آ��4ا ��ا) إ��Dج ا��وا=5 

 �a�< �Jر�= L��< ,و �� أ%7, إ��4? �J 
J � �� �����7آ� ا���� ا�� � ��� �!�7دة �� ا���1ق ا��اه� ��

 . د���9!@� �� �9 �>���
 أن أe!��4 ا���B]�� �!����ات ا��4Nى ا�Jا��*آ�� � ا ��Tا�� �� LDا ���N ا��9
�P �<57 ا�T رد?� .  آ�D ا هP أ?�� ������7 أن �!j ا�����ات إB9ن ��)�?� ا���آ�ت ا�20�����7ا���ن 

��TNءات ا���?�� eF!��4 ا���7ل ��<�وزة و�X1، �5 أ���M أ?�� Fر��ب ا�5�7 ا��I ل J ,!9 ة 5�9 ا
 P(�
 اd7Dال ا���7ل ���� ��� ،��J�7ل ا� .Fا X1� ��!ى ا�4�9ره�� �����1 آ����4 ��9!� Rو
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� � ���ت ا��� �<dؤهP و�5i� P(4!�1 %!1!� ا��<��N���� .ا P�[�
 ا��Dاس ا��� p�� ج و��D]ا �� ������
�  �BزمD ,!9 ت�����0، ��أت ا�T رد?� ��4�7 9��Iا ?d7ز ا��iNا�. 

 �����]�P �� ا�4�ء 9�!� �NNTو=� و����47رة أ=�ى، آ�ن �7T ل ا[��Dج ا�0�iN 9!, ا���آ� ا������7 �
� �dم وMJ آ� ?�رك ��9ل ا[��Dج ا��7�4R 0�iN ا���رة ا���Tو"�� ا. ُأ��9� Fول ��ةJن، و N!�? ���

 b_ا�R jذ� �� �JB@Dوا ا�N�4? �N,، و��ى ا���7ل ا��$ه!�� ���� ���ا ��9 �� �T!�W� MDوا��� آ�
�ة �@����?��� �� ��r��� �4!� �� ا���DAل وا��0��N، و��8 �� أز�� D . ��_�(D��ل �Dأ ��  �� ا��9D ,!9

��آ�ت ا������7!�. 

� JBر ا���� ا��Kو� ،�M�NBء ا��3Pح إ�KEت�4�'&% ا�56 �1�ة هCEC  ت�EC#� ،ه��S�آ�) . &�� ا�
�#&&�� ه:9 ا��#EC�ت؟ و1� اH �4�ت ا>آV1 �Wء1� �A64ك؟ وآ�) ���E دور ا��6�ل �� ا1�آ� ا���� 

 و�� ا���XP؟

�?�ت آ��4ة 9!, ا���آ�ت ا������7:  س–ب �� B7� ا�5�7 ?@�ح P�[�. إن �� أ>�َت إ��L �� ����ات �� �
� �� ا�5�7 �� آ�iة �� ا����وAت ا����Iة وا����1!� �9 ��
 ا����و?d� و����Aت ا��4Nى ا��� �� م ��

� �� ا%��ا��<��ت ا���آ� ?�7� ا�7� P� ،�(وا� MJ$وا�5�7 ا�� ،�_d� وام��، وآ*ا �
 �dا?� ا�5�7 �IJ
�ة?�
 ا�<_�J !� ��_B� ����% �(����7� �9 MDإ�, ا%. ا������7 ا��� أ�� ���� ��rة�?� .��ا��<��ت �

 
_�Jو L� � ء��B� �iح إ%��ا��<�� أآ�>�?��N، إذا �D�[D �49 ا�P��7، أن �Dى أ�i!� ��9ل ?<�� ن �
�!N<Bة. ا�5�7 ا��?�� ، . ?��N أن �Dى �� �!j ا��<�رب ��7رك �4!, ���4>�� ��آ� �����9 ����T ا�)

4�و �TU ،Bi� ��_B� ��eت ا���1ء ا�B��7ت �� ���وAت .���ة ����9Aاف� MDوط آ��< �� �(������� 
��� �� ا������1 �� % ق 5�9 : �����? �J 5ه�z� ام�7Dد، و ا I�� ��eد و I�� ،����W�1�!� ~��� دوران

�����r�N�� d ���وAت .���ة ��ل 9�د ) �5i ا��4~ أو ا�4��ء( ��74G ����7ض و��ص 5�9 �� .���9ت
�J �4ى ا���Nت ا�Aود �� ا����و�� . �N ن ه��� أ%)5 ���Bت ��]�P ا���7ل �� ا������ت�

 d5 ا���آ��ة 9!, أ��آ� ا�5�7 �� اdا���آ �?�و?<� W� �� f��1T� �(��>D!�)� �9 اA%��ا��<��ت ا���!�
��Iن ه��)� �� أر��ب ا�5�7 و��هP، �5 ��آdن �� . 9!, ا���]�P �� ا���Fء? P� j�9 ذ� B�و�

�@� 
���?� ا������9 ا����ل � �L ا��و��، �� b!7�� �9 وأ=�ى��I��1 >�وط ا�5�7 �� ا���X � ل �
� �� . أ��5، و� � ب "��ن ه*f ا����?� �� 54J ا�1!@�ت ا��7 ���?�آ�� ��ت D��Aت ���r!� �� ا�7

�����Bا� �N?ن أ����. 

 �Fت �����9 �� ذوات ا�a� ا�=$� M��� ،��N?��Fة ا���  ذا�A ��� L?�ت ا����ر اFآ�i و9!, ا�
��ت ا�1��ب ���ن ا�4!� ا��4Nى، ا�I�Dرات ه��� ��%���7ل R�D �T[�� 5i� ،ت���Wع ا��@�� �"�TWDا

� ?�b!7 ا��F ���7ل آ�D ا ?4�ون ���رة ��Tوض "�T�7. ا%��ا��<��ت >�4)�?��P(!�9 �N? P . و�� �
�)P . � ���~ اAر��Tع��J P(!�9 �N? Pرا وآ�ن دوران ا��� ا�d!�1? .!��7م �zه�B =�ر�J �!�7دة� ��iNآ�ن ا�

و�4��e �� آ�ن ا���G! ن ���وAت �� ���(� . �R��B� �? أوراق ���r 4، �� و"
 ه� و�)�د?� ���@�د
� � �r�L =�ص �� ا�5 ا�T��Aف 9!, ا�J�T�Aت ا�<����9 ا���_�� �� ا����و�� اFم��. 

��ف ��Bت ��]�P ا���7ل �� ا�(�1� P� ،��، )ا����و�� �� ���R(����ت ا���G!�� ا���4>�?� وآ�� ��ث ���)
�(�!9 p��ر وا� �F9!, ����� ا B7� �9 ا�<)� ا���درة ��4!� P(%5 ��ت � ق رؤو� . ����و�� ه*f ا�
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 L7� �J�7�� �� ت���I� �� �(�4ى �1$و���N��1 ا����ض ا���7ل ���5 ا�1!@�ت وا��Gآ�ت ��7�دة ا�<
�R�� �� تAو��� ��. 

D1�Z�ت ا��6�ل ا�CECFة، آ�) ���E ا����ل ا��اه6� و^��ق 4\وغ �Zآ� '�����  CECة '�دْة إ�% 
  ؟.4��_��

 

%��ورة ���Nرة �Med �)� ��آ�ت J �����9 ?� �� آ�N� 5ن � %
 �J " L ى ا�0I? "5�7 آ��ب : ب س
�9�1� 0�iNج ا���D]ا .�� ��I��� �? J �����9 وغ ��آ�d� 5�zD إ�, أن �D 9�? �� ��r ا*�X?�J 54��1�  .
�ة ا��� �� R ر ا��5NG" ��آ� N�% �����9 ن ?���آ)� اFول" ا�@��4 ا���7!� ا�<�.  

 

��I��� ا�9ت �����9 ه����. �[�B� ن�N�]�� ت�� B7و� .��!N< ا�9ت�Iا� j!� �1�N�أو�)�� . و
��ى ا%���ار ��ص �9!)� �!��1?��ت ا��T�iN ����وAت ا��و��، وا��� " ا���N�%BN" ���و�� ا�@��4 ا���7!� 

jاء ذ��� �� P��� ��9����Aا �(�����أت ا����Aت ا������7 �1997�* . و=� "�T.�9 5i� X(� " X1�
����Iن ا��7 �� ا���F��47 ���?� � زارة ا� . MD1997آ� �� ���I�9 ا� �Gب ا�d��� >�وع ا�% 

����7Tا� P%�� ��� �7ت ا�A0 ������و�iNا� c?�11999م و�� ا��7. ا�� ����Iو�� ا�� 100000 أ�MI ا�
  .ا��<�ج j!� �� ����9 ا�1��، اe!4)� �� ���وAت ا��و��

 

 M1�� �74R "�!NGغ �� " ا�@��4 ا���7!� ا���d4� ا���(� Aآ� أو�����9ت ا��� �7% �Iا�9ت، *ا��Iا� f
 ا�*?� ?��7" ن F% أ إP(D، ��47رة أ=�ى، ا���7ل". ��jNT" �5 ا�@��4 ا���7!� ا���?�� ا��� ����ض، و

� ا����NT �� . ا����<� �9 ��اآP ا��أ%��ل �� ا���I ا���7.�ة" ا�)�م-ا�b!W" ا����_v ا�����ة ��7!�� �9
� ا�4�9ر ا��أ%����� ا���ر?d��� �(�TI� ��Wة �Tه�، �� ا�������� ا[������ ا���7.�ة، ����I��� 8 و�?�ا�

�ة ?�� �jNT ا���?�����1ورة ���Nرة ���4R b!Wت ��9!� ��� L�ذا MJ �1 %��ورة . �� ا��N�"b!Wا�- 
�ة . �)� أ���B�� �Dز�� ���ا���. �!j أ>A�N =�.� و���D�N" ا�)�م?���<�ور ا�@��4ت ا���7!� ا���?�� وا�<

�)� �� IT� 54J �� ���رات و���@�تN� ،ن�Nا�� ��. 

، و "ت �R �� �����9از آ�رل ��رآ8.�ا�9" ا%P " ا�@��4ت ا���7!� ا���NG!�" أD ,!9 Mُ�!R��Aت
 P%ط ����)� ا��Dأ ����.�ا�9ت " D ,!9��Aت ا�@��4ت ا���7!� ا��1_�ة إ�, ا��Dاض وا��� ���وم �

 ��DA � از�R �� �����9Polanyi . " ،��r MDة  آ��?�" �� �Rاز � ��DA" إ�, 9)� D ،X?�J��Aت 9
� . ل ا�����7 اF=��?� ���� ا��F �� ة��R �� ."B= �Nاز ��رآ�N� ،��I���"8 ا��!�5 �� ��r آ�ن

2004 bR��9�د ��e �41 ق �� إ"�ا��ت ا���7ل و�]�ه�ا�)P، وآ�ن أP(4!e >���4 �)���ا �� ا�� 
�?�Iا��  >D �(� � تAت . ا���و?� ?�7! ن �� ���وA��D �� � �� ,ات أو� @= ��e jذ� �N? P� ان

آd?� ا���I �� رأ%����� ا�� م، ��N�]�4ن أن 5�zD أن �N ن ��!j ، أ=*ا �����41ن ��" �� �Rاز ��رآ8"
�د �54��1 ا���I و�X1، �5 أ?�� ا��JB7ت ��� ا��أ%��ل وا�5�7 �� �ا�� �� ����T9ت إ������ �� �

L���� P��7ا�.  

�]�R 5�7!� P رf ه��ي � رد �� ��ا?� ا���ن : ا�T رد?� *�9!, 20 ���1? ،  : ��IW� p�D ا��)�م، و� ��
�رة اF��اء ا��Gا_�� J ��1�9�%�ت ا�T رد?� �� ة 9!, ا���  ا�N?��F. ا����<�ت و�. 

 ��D�4%و�� ا�� ��Jر�� �!>�� �!.Fا ��، وL!�D إ�, 2006 ��?  – 86ا�7�د ” �GD“Viento Sur ا�
 
J � ��1D�Tر?� ا� i��9 ا� �G�4 ا�I7ا��N�>!4�. 

5"���ة ا��?�� X?�7�-ة.  


