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؟" مارس الثورية 8"لماذا 
 

ف يعنشJJ بتحJJررمارس الثورية 8
ف نسJJانئ

 منبن ماركسف JJ لينينش

JJJJJف
و إن السJJJJJباب الداعيJJJJJة. النسJJJJJاء مJJJJJن منظJJJJJور ماركسفJJ JJJJJ لينينش

لوجJJJJود هJJJJذا المنJJJJJبن متعJJJJددة، منهJJJJا غيJJJJاب منJJJJبن ثJJJJوري يعكJJJJJس
فJJJJ لتحJJJJرر المJJJJرأة المغربيJJJJة، كمJJJJا أن

المنظJJJJور الماركسفJJ  JJJJ اللينينش
السJJJJJاحة تعJJJJJج بمنJJJJJابر متعJJJJJددة رسJJJJJمية و غبرJJJJJJ رسJJJJJمية تعكJJJJJس
المنظJJJJJJور البورجJJJJJJوازي للمJJJJJJرأة يJJJJJJدافع عJJJJJJن وجهJJJJJJة نظJJJJJJر المJJJJJJرأة
البورجوازيJJJJة، بعيJJJJJدا عJJJJن الهتمJJJJJام بJJJJالمرأة الكادحJJJJة، و انتشJJJJار
فJJJ نشرJJJ وعفJJJ مزيJJJJف

منJJJابر مدعمJJJة مJJJن طJJJرف الدولJJJة تسJJJاهم فش
مJJJارس و 8حJJJول تحJJJرر المJJJرأة، مJJJن قبيJJJل تشJJJويه و تمييJJJع يJJJوم 

الحتفJJJال بJJJه بشJJJكل مبتJJJذل و فولكلJJJوري، و أيضJJJا انتشJJJار منJJJابر
JJJJJJJف
ف تسJJJJJJJاهم فش

ة إصJJJJJJJلحية الJJJJJJJنل ذات طبيعJJJJJJJة بورجوازيJJJJJJJة صJJJJJJJغبر
مJJJJJارس و تشJJJJJويه مطJJJJJالب المJJJJJرأة 8التعJJJJJتيم عل حقيقJJJJJة يJJJJJوم 

ب جJJJJJJدار مJJJJJJن السJJJJJJكوت عJJJJJJن رائJJJJJJدات التحJJJJJJرر JJJJJJة و ضشJJJJJJالمغربي
ش تزويJJJJJJJر التاريJJJJخ، شJJJJJJJ محJJJJJJJاولير ف و عل رأسJJJJJJJهن كلرا زتكير

النسJJJJJJJانئ
مJJJJJارس باسJJJJJم المناضJJJJJلة 8عنJJJJJدما يتعمJJJJJدون عJJJJJدم ربJJJJJط يJJJJJوم 

، و تعمJJJJJJل عل طJJJJJJرح JJJJJJش النسJJJJJJائية الثوريJJJJJJة الشJJJJJJيوعية كلرا زتكير

ف بمنظJJJJJJJJور نخبJJJJJJJJوي، و بمعJJJJJJJJزل عJJJJJJJJن النضJJJJJJJJال
النضJJJJJJJJال النسJJJJJJJJانئ

.الجتمJJJJJاعف و الرتبJJJJJاط بJJJJJالهموم الحقيقيJJJJة للنسJJJJJاء الكادحJJJJJات
ف يعرفهJJJJJJا

كمJJJJJJا أن انتشJJJJJJار الفكJJJJJJر الظلمفJJJJJJ و الJJJJJJردة الثقافيJJJJJJة الJJJJJJنل
المغJJJJرب، حيJJJJث يسJJJJود خطJJJJاب رجعفJJJJ يكJJJJرس دونيJJJJة المJJJJرأة و
اضطهادها، و معاداة تحرير المرأة، و السعف إل العJJودة بوضJJع
، كمJJJJJا أننJJJJJا ض خلJJJJJق هJJJJJذا المنJJJJJبن المJJJJJرأة إل عصJJJJJور غJJJJJابرة، تفJJJJJبل
اكف و رفJJض شJJ بJJالهجوم عل الفكJJر الشJJبل فJJ ظرفيJJة تتمبر

نعيJJش فش
ي، و فJJJJJJJJJ و احتقJJJJJJJJJار النضJJJJJJJJJال الجمJJJJJJJJJاهبر

مقJJJJJJJJJولت الصاع الطبقل
ف حققتهJJا المJJرأة

كذلك السJJعف إل الجهJJاز عل المكتسJJبات الJJنل
. المغربية بفضل نضالها المستميت

أمJJام كJJJل هJJJذا و الحالJJJة هJJJذه، فقJJJد حJJJان الJJJوقت بالنسJJJبة
فJJJJJ يعJJJJJرف

شJJJJJ لخلJJJJJق منJJJJJبن ماركسفJJ  JJJJJ لينينش ش JJ اللينينيير للماركسJJJJJيير
بقضية المرأة و يربطها بالهموم الحقيقية للنساء الكادحات، و
ف
كمJJا تقJJول ألكسJJندرا كولونتJJاي أنJJه إذا كنJJا نريJJد لنضJJالنا النسJJانئ

شJJJJJ عJJJJJن الطJJJJJرح البورجJJJJJوازي النخبJJJJJوي، فعلينJJJJJا اللتحJJJJJام أن يتمبر
فJJ الحيJJاء العماليJJة و الشJJعبية و

هن فش بالنساء الكادحات و تأطبر
ف النقابات

ف القرى و البوادي و فش
.فش
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ف للمسألة النسJJائية
إن جوهر المنظور الماركسف JJ اللينينش

ش المساواة الجتماعيJJة و القتصJJادية الكاملJJة للمJJرأة، و هو تأمير
السJJاس النظJJري الJJذي يجJJب أن تطJJرح فيJJه المسJJألة النسJJائية
باعتبارهJJJا جJJJزءا ل يتجJJJزأ عJJJن المسJJJألة الجتماعيJJJة العماليJJJة، و
بالتJJJالف فهفJJJ مرتبطJJJة بالنضJJJال العJJJام مJJJن أجJJJل تحJJJرر المجتمJJJع

لتح''رر المجتم''ع ب''دون تح''رر: "برمتJJه، إذ كمJJا يقJJول مJJاركس 
" .المرأة و ل تحرر للمرأة بدون تحرر المجتمع

و إذا كJJان تحJJرر النسJJاء يجJJب أن يكJJون مJJن صJJنع النسJJاء
أنفسJJJJJJJهن باعتبJJJJJJJارهن جنسJJJJJJJا مضJJJJJJJطهدا، فJJJJJJJإن للJJJJJJJذكور واجJJJJJJJب
ف تقJJول أن

، و رفJJض الطروحJJات الJJنل ف
فJJ الميJJدان النسJJانئ

العمل فش
النسJJJاء يشJJJكلن طبقJJJة، و بالتJJJالف يجJJJب بنJJJاء تنظيمJJJات نسJJJائية

.منفصلة عن النضال العام للطبقة العاملة
هJJJذا هJJJو سJJJياق و بعJJJض أسJJباب طJJJرح مسJJJألة خلJJJق منJJJبن

فJJ و يJJدافع عJJن حقJJوق
يعمJJل عل نشرJJ الفكJJر الماركسفJJ JJ اللينينش

.المرأة الكادحة
إن ك'''ل م'''ن يع'''رف ش'''يئا م'''ن التاري''''خ،: "يقJJJول مJJJاركس 

ة يعرف أنه من المس''تحيل ح''دوث تح''ولت اجتماعي''ة ك''بير

ب'''دون حرك''ة نس''ائية، و ق''د أعط'''ت ال''دليل عل ذل''ك جمي''ع
أن''''''ه ب''''''دون النس''''''اء ل يمك''''''ن أن تك''''''ون حرك''''''ة"، و"الث''''''ورات

ية حقيقية ش" جماهير .كما قال لينير
ش م��ارس الثوري��ة 8لكJJJJل ذلJJJJك يJJJJدعو موقJJJJع  كJJJJل المناضJJJJلير

JJJJJJJف
شJJJJJJJ إل اللتفJJJJJJJاف حJJJJJJJJول هJJJJJJJذا المنJJJJJJJJبن فش ش JJ اللينينيير الماركسJJJJJJJيير

JJ ش تصJJJJJJورات موحJJJJJJدة حJJJJJJول قضJJJJJJية المJJJJJJرأة لجميJJJJJJع الماركسJJJJJJيير
JJ JJJوع الماركسف JJJاء المشرJJJبن JJJف

شJJJ المغاربJJJة، و المسJJJاهمة فش اللينينيير
ف لتحرر المرأة المغربية ف الثوري المغرنن

.اللينينش
إن ضاعنا مJJع الفكJJر البورجJJوازي و البورجJJوازي الصJJغبر

ضاع مريJJJJر و طويJJJJل فيمJJJJا يتعلJJJJق بقضJJJJية المJJJJرأة، و كمJJJJا قJJJJالت
شJJJJJJJ عJJJJJJJن المعلJJJJJJJم الكJJJJJJJببر مJJJJJJJاركس، أنJJJJJJJه زودنJJJJJJJا بمنهJJJJJJJج كلرا زتكير
، و بالتJJJJJJJالف فإننJJJJJJJJا نملJJJJJJJJك السJJJJJJJلح القJJJJJJJوي و JJJJJJJJف

صJJJJJJJJحيح و حقيقل
ف شأن قضية المرأة

.الفعال للنتصار عل الفكر البورجوازي فش

مارس الثورية 8
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فJJ تاريJJJJخ نضJJال النسJJاء العJJاملت مJJن أجJJل مطJJالبهن وضJJد السJJتغلل والضJJطهاد، 8
ب بجJJدوره العميقJJة فش مارس هو تاريJJJJخ يصش

، أمJJJJJا JJJJJش وليتاريJJJJJة كلرا زتكير ز اسJJJJJم المعلمJJJJJة البن فJJJJJ جعلJJJJJه يومJJJJJا أمميJJJJJا عظيمJJJJJا، وهنJJJJJا يJJJJJبن
اكية فش والJJJJJدور الJJJJJذي لعبتJJJJJه الحركJJJJJة الشJJJJJبل

ف
.الحتفالت الرسمية بهذا اليوم فليست إل محاولة من أجل إفراغه من مضمونه ومعناه الحقيقل

كرونولوجيا : مارس  8

اب المريكفJJ يJJوم1909 فJJ مجمJJوع الJJبل
فJJ للنسJJJاء،فقد تJJم الحتفJJاء بJJه فش

اكف المريكف أول يJJوم وطنش بمقتضش إعلن الحزب الشبل
اير وذلك إل غاية  28 ف الحد الخبر من شهر فبن

ف تخليد هذا اليوم فش
اير، واستمرت النساء فش .1913فبن

اكيات، حيJJJث تجمعJJJت أكJJJبر مJJJن 1910 ف الممفJJJ للنسJJJاء الشJJJبل
فJJJ هJJJذه السJJJنة انعقJJJد بمدينJJJة كوبنهJJJاغن المJJJؤتمر الثJJJانش

100فش
شJJ مJJن  وع قJJرار 17منتدبJJة أتير JJة مشرJJة اللمانيJJاكية الديموقراطي شJJ الشJJبل حت كلرا زتكير دولJJة، وخلل هJJذا المJJؤتمر اقJJبل

مJJارس 8من أجل تنظيم يوم أممف كل سنة مخصص لنضال النساء، فصادق المؤتمر عل هذه التوصية ليصبح يJJوم 
.لول مرة يوما أمميا للمرأة

فJJ كJJل مJJن ألمانيJJا وسويشا1911مارس  8
ة للنتبJJاه فش فJJ مJJؤتمر كوبنهJJاغن، حيJJث خرجJJت مظJJاهرات مJJثبر

تم تطبيق القرار الذي صدر فش
ف الوليات المتحدة المريكية

.والنمسا والدنمارك وفش

ف روسيا  1912مارس  8
ف كل من فرنسا وهولندا وفش

.تم الحتفاء بهذا اليوم فش
ياليJJة العالميJJJة الول عل البJJJواب، أصJJJبح هJJJذا اليJJJوم الممفJJJ يومJJا مخصصJJJا لتعبئJJJة النسJJJاء عنJJدما كJJانت الحJJرب المبن

.ضد الحرب
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ف هذا اليوم 1913مارس  8
.نظمت النساء الروسيات عدة تجمعات فش

ف ألمانيا بحق التصويت 1914مارس  8
.طالبت النساء فش

فJJJJ سويشا رفعJJJJت1915مارس  8
ويJJJJج وفش فJJJJ البش

ش بالسJJJJلم، وفش فJJJJ مظJJJJاهرات يJJJJدافعن عJJJJن حقJJJJوقهن ويطJJJJالين
فJJJJ أوسJJJJلو خرجJJJJت النسJJJJاء فش

فش
ش  ".الحرب ضد الحرب"النساء شعار كلرا زتكير

ف روسيا  1917مارس  8
اير فش ف روسيا 23الموافق ل(بدأت ثورة فبن

اير بالتاريJJJJخ المعمول به آنذاك فش فJJ) فبن
حيث تظاهرت العاملت فش

ش أيضJJا بعJJودة أزواجهJJن الJJذين أرسJJلوا ا، وطJJالين ش ارتفاعJJا كJJببر سبورغ ضد غلء المعيشة، حيث ارتفJJع ثمJJن الخJJبن سان ببل
ا، هJJذه المظJJاهرة ف شJJاركت فيهJJا روسJJيا إل جJJانب دول الوفJJاق فرنسJJا وانجلJJبل

يالية العالمية الJJنل ف الحرب المبن
للقتال فش

.ستؤرخ لبداية الثورة الروسية

شJJJ أن يكJJJون " يJJJوم حقJJJوق النسJJJاء"سيصJJJدر مرسJJJوم 1921مارس  8 مJJJارس يومJJJا أمميJJJا 8يJJJوم عطلJJJة والتوقJJJف عJJJن العمJJJل، و قJJJرر لينير
سبورغ .للنساء تخليدا لذكرى عاملت سان ببل

عرفت سنوات الستينات والنصف الول من السبعينات 

  عير العالم مما زاد من تأثير الحركات النسائية
ا للنضال النسائئ .تصاعدا كبير

.تصدر المم المتحدة مرسوم يوم المرأة الممف1975 

. مارس بصفة رسمية اليوم الممف للمرأة 8سيصبح يوم 1977

 مارس الثورية8
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فضل ماركس عل النساء

وليتاريJJJJJJة شJJJJJJ بمناسJJJJJJبة كتبJJJJJJت هJJJJJJذه المقالJJJJJJة المعلمJJJJJJة النسJJJJJJائية البن ين كلرا زتكير  عل وفJJJJJJاة معلJJJJJJم و قائJJJJJJد حركJJJJJJةال''''''ذكرى العشي''''''
وليتارية: كارل ماركس، الذي نخلد اليوم، وليتارية الثورية و ملهم الحركة النسائية البن ال''ذكرى المائ''ة و الربع''ة ومارس،  14 البن

 سنة عل رحيلهةثلثون
ش تحمل عنوان .، ترجمتها عن الفرنسية جميلة صابر"فضل ماركس عل النساء" مقالة كلرا زتكير

                                                                                                                                                          7



  للدراسات و البحاث و التكوين8
 مارس الثورية                                                                                                                  المركز الماركس  اللينيني

ين، وهو يJJوم ذكJJرى لقد عاد الرابع عشر من مارس للمرة العشر
ف لندن

.وفاة ماركس فش

JJكل حميمفJJة بشJJاته مرتبطJJانت حيJJذي كJJذاك، الJJكتب انجلز آن
فJJJ نيويJJJورك

بحيJJJاة مJJJاركس إل أحJJJد أصJJJدقائهما الرفيJJJق سJJJورج فش
:قائل

لقد فقدت النسانية عقل مفكرا، وهو الهم فيما امتلكته"
".من العقول لحد الن

ح مJJا JJد شرJJحيحا، فقJJا صJJميم، حكمJJالص JJف
لقد كان هJJذا الحكJJم فش

وليتاريJJJا، قJJJدمه مJJJاركس، رجJJJل العلJJJم والمناضJJJل الثJJJوري إل البن
ف إطJJار

ة بالنسبة إليه فليست مهمتنا فش وإن ما تمثله هذه الخبر
.هذا المقال

JJJJف
فJJJJ هJJJJذه اليJJJJام فش

سJJJJيكون مJJJن بJJJJاب التكJJJرار، وإعJJJJادة مJJJا كتJJJJب فش
اكية، حول الغنش الذي ل يمكJJن قياسJJه وعمJJق الصحافة الشبل
ف وضJJJJJJJعت

، وشخصJJJJJJJيته القويJJJJJJJة الJJJJJJJنل JJJJJJJري والعملفJJJJJJJه النظJJJJJJJعمل
نفسJJJJJJJJJJها بشJJJJJJJJJJكل كامJJJJJJJJJJل، بJJJJJJJJJJدون تحفJJJJJJJJJJظ، بJJJJJJJJJJدون تJJJJJJJJJJرددات ول

وليتاريJJا، وبالمقابJJل سنشJJبر باختصJJار فJJ خدمJJة البن
مسJJاومات، فش

وليتاريJJة، بJJل بشكل خاص، إل فضله عل الحركة النسائية البن
.عل الحركة النسائية بشكل عام

طبعJJJJJا فJJJJJJإن مJJJJJJاركس لJJJJJم يهتJJJJJJم أبJJJJJدا بالمسJJJJJألة النسJJJJJJائية بمJJJJJJاهف
ف حد ذاتها، ومع ذلك فإن مسJJاهمته ل تعJJوض، إنهJJا

كذلك وفش
اع ش فJJJJJ النضJJJJJال الJJJJJذي تقJJJJJوده النسJJJJJاء لنJJJJJبل

أساسJJJJJية بشJJJJJكل كلفJJJJJ فش
.حقوقهن

ف وحJJده قJJد سJJمح لنJJا بشJJكل واضJJح
إن المفهوم المادي التاريخش

ف العJJام ورؤيJJة
فJJ مجJJرى التطJJور التJJاريخش

بتحديJJد نضJJال النسJJاء فش
ررات التاريخيJJJJJJJJJJJJJJJJة، عل ضJJJJJJJJJJJJJJJJوء العلقJJJJJJJJJJJJJJJJات الحJJJJJJJJJJJJJJJJدود والمJJJJJJJJJJJJJJJJبن
ف تحركهJJJJJJا وتحملهJJJJJJا،

الجتماعيJJJJJJة العامJJJJJJة، ومعرفJJJJJJة القJJJJJJوى الJJJJJJنل
ف تمكن وحدها مJJن إيجJJاد

ف تتبعها، والظروف النل
والهداف النل

.الحلول للمشاكل المثارة

مع المفهوم المادي للتاريJJJJخ، لم يزودنا ماركس بقواعJJد جJJاهزة
حJJول المسJJألة النسJJائية، بJJل قJJدم لنJJا شJJيئا أهJJم مJJن ذلJJك، فقJJد

.أعطانا منهجا صحيحا ومؤكدا، من أجل دراستها وفهمها
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ف تJJJJرى أن وضJJJJعية المJJJJرأة داخJJJJل الشة
إن الفكJJJJرة القديمJJJJة الJJJJنل

والمجتمJJJJJع كJJJJJانت مسJJJJJألة أبديJJJJJة وثابتJJJJة ل تتحJJJJJرك، وأنهJJJJJا نتJJJJJاج
ش أخلقية أو تعاليم دينية، انهارت إل البد . قوانير

لقJJJJJJد بJJJJJJدا واضJJJJJJحا كمJJJJJJا هJJJJJJو الحJJJJJJال بالنسJJJJJJبة لكJJJJJJل المؤسسJJJJJJات
الخJJJJJJJJJJرى وأنمJJJJJJJJJJاط وجJJJJJJJJJJود المجتمJJJJJJJJJJع، أن الشة كJJJJJJJJJJانت دائمJJJJJJJJJJا
ورة مسJJJتمرة وبمJJJوت مسJJJتمر وتتبJJJدل هفJJJ أيضJJJا خاضJJJعة لصJJJبر

ف
مثلهJJJا، مJJJع تبJJJJدل العلقJJJJات القتصJJJادية وأنظمJJJJة الملكيJJJة الJJJJنل

.تشكل أساسها

والحJJال أن تطJJور القJJوى المنتجJJة القتصJJادية هفJJ محJJرك هJJذا
، فهJJو الJJذي يقلJJب نمJJط النتJJاج ويعمJJل JJذا المعنشJJهJJالتحول، وب

ف تناقض مع النظام القتصادي ونظام الملكية
.عل إدخاله فش

ف تJJJJJم
فعل أسJJJJJاس هJJJJJذه العلقJJJJJات والروابJJJJJط القتصJJJJJادية، الJJJJJنل

ف تJJثبر
فJJ فكJJر الرجJJال، الJJنل

قلبها بهJJذا الشJJكل، تتحقJJق إذن ثJJورة فش
فJJJJJ تحويJJJJJل البنيJJJJJات الفوقيJJJJJة الجتماعيJJJJJة ومؤسسJJJJJاتها

الرغبJJJJJة فش
فJJJ إزالJJJة مJJJا هJJJو

ات القاعJJJدة القتصJJJادية، والرغبJJJة فش JJJا لتغيبرJJJطبق

فJJJJJ أشJJJJJكال الملكيJJJJJة وعلقJJJJJات السJJJJJيطرة
إن الصاعات. جامJJJJJد فش

ها يتحقق هذا الطموح ف عبن
.الطبقية هف الوسيلة، النل

أصJJJJJل العائلJJJJJة"تعلمنJJJJJا مقدمJJJJJة انجلJJJJJز لدراسJJJJJته اللمعJJJJJة حJJJJJول 
أن التطJJJJورات النظريJJJJة ووجهJJJJات" والملكيJJJJة الخاصJJJJة والدولJJJJة

فJJJ قسJJJم كJJJببر
فJJJ هJJJذا الكتJJJاب، تعتJJJبن جJJJزءا، فش

النظJJJر المعروضJJJة فش
منهJJJJJا، مJJJJJن إرث مJJJJJاركس، قJJJJJام صJJJJJديقه، هJJJJJذا العبقJJJJJري المنفJJJJJذ

ه بشكل أحسن ش لوصيته، بتدببر .المير

إذا كJJان واجبJJا إزالJJة بعJJض الجJJزاء مJJن هJJذا الكتJJاب لنهJJا مجJJرد
فJJ مجملJJه يزودنJJا بJJوفرة مJJن الJJرؤى

فرضية ضفة، فإن الكتاب فش

JJف
ف تطJJور فش

النظرية الواضحة حول الظJJروف المعقJJدة جJJدا، الJJنل
إطارها شيئا فشيئا الشكل الحJJالف للعائلJJة وللJJزواج، تحJJت تJJأثبر

وهJJJJJJJذه الJJJJJJJرؤى ل. العلقJJJJJJJات القتصJJJJJJJادية وعلقJJJJJJJJات الملكيJJJJJJJJة
، بJJل JJف

فJJ الماضش
فJJ تقJJدير صJJحيح لوضJJع المJJرأة فش

تساعدنا فقJJط فش
شJJJJكلت عل العكJJJJس، مJJJJن ذلJJJJك القنطJJJJرة الكJJJJبر صJJJJلبة، نحJJJJو

JJJJJJJJJف والسياسف
فهJJJJJJJJJم الوضJJJJJJJJJعية الجتماعيJJJJJJJJJة، والوضJJJJJJJJJع القJJJJJJJJJانونش

ف العص الحالف
.لجنس النساء فش
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أن تكJJJJون هنJJJJاك قJJJJوى تاريخيJJJJة ل تقJJJJاوم، تعمJJJJل داخJJJJل النظJJJJام
، بغيJJJJJJJJة تثJJJJJJJJوير هJJJJJJJJذه الوضJJJJJJJJعية القانونيJJJJJJJJة، الجتمJJJJJJJJاعف الحJJJJJJJJالف
فJJJJJ الحقJJJJJوق، فهJJJJJذا مJJJJJا يستشJJJJJف مJJJJJن

لتحقيJJJJJق مسJJJJJاواة المJJJJJرأة فش
ة" الرأسمال"كتاب  .بقوة إقناع كببر

ف
فJJJJJ الفصJJJJJول الJJJJJنل

لقJJJJJد برهJJJJJن مJJJJJاركس بشJJJJكل قJJJJJاطع – خاصJJJJة فش
بتتبJJع خطJJوة بخطJJوة، وبشJJكل- تعالJJج عمJJل النسJJاء والطفJJال 

فJJJJ مJJJJادة الموضJJJJوع، تطJJJJور النتJJJJاج الرأسJJJJمالف حJJJJنل
فيJJJJه تحكJJJJم فش

اته الكJJJJJJبر غموضJJJJJJا، وعJJJJJJبن تفرعJJJJJJاته الكJJJJJJبر دقJJJJJJة، بتحليJJJJJJل فJJJJJJبل
ف نظرية فائض القيمJJة، أن الرأسJJمالية

ش حركته فش اكتشاف قوانير
فJJJJ بيتهJJJJا، ومJJJJن هنJJJJا تJJJJذويبها للشة

تJJJJدمر أسJJJJاس عمJJJJل المJJJJرأة فش
التقليديJJJJJJJJة، وتقJJJJJJJJديمها للمJJJJJJJJرأة اسJJJJJJJJتقللها القتصJJJJJJJJادي خJJJJJJJJارج

JJJJJJJف
الشة، وخالقJJJJJJJة هكJJJJJJJذا، أرضJJJJJJJية صJJJJJJJلبة لصJJJJJJJالح المسJJJJJJJاواة فش

.حقوقها كزوجة وأم ومواطنة

إن قJJJJJJراءة كتJJJJJJب مJJJJJJاركس توضJJJJJJح أيضJJJJJJا نقطJJJJJJة أخJJJJJJرى وهفJJJJJJ أن
وليتاريJJJJJJا، الطبقJJJJJJة الثوريJJJJJJة، هفJJJJJJ وحJJJJJJدها القJJJJJJادرة، بتأسJJJJJJيس البن
، عل خلJJJJJJق، ومفJJJJJJروض فيهJJJJJJا أن اكف النظJJJJJJام الجتمJJJJJJاعف الشJJJJJJبل

ف للمسألة
ورية للحل النهانئ تخلق، المقدمات الجتماعية الصش

اع"النسائية، أضJJف إل ذلJJك أن حركJJة  "منJJح المJJرأة حJJق القJJبل

اع التحJJJJJرر الجتمJJJJJاعف ش البورجوازيJJJJJة، ل تريJJJJJد، ول تسJJJJJتطيع انJJJJJبل
وليتارية، وتظهر عاجزة عن حل الصاعات الجديJJدة للمرأة البن
، فيمJJJJJا فJJJJJ النظJJJJJام الرأسJJJJJمالف

ورة فش JJJJJر بالصشJJJJJف تظه
ة، الJJJJJنل JJJJJوالخطبر

ش شJJJ الجنسJJJير فهJJJذه. يتعلJJJق بالمسJJJاواة الجتماعيJJJة والقانونيJJJة بير
ف إل عند إزالة اسJJتغلل النسJJان للنسJJان،

الصاعات لن تختقش
ف تؤدي إليها

.ومعها التناقضات النل

، JJل العلمفJJث التحليJJن حيJJمال، مJJاب الرأسJJاه كتJJا إيJJا يعلمنJJإن م
فيمJJJJJا يتعلJJJJJق بتJJJJJدهور العائلJJJJJة وأسJJJJJباب ذلJJJJJك، يلخصJJJJJها كتJJJJJاب

ف عبارات قوية " البيان الشيوعف"
:فش

ف والتJJأثر الJJذي كJJان"
لقJJد مزقJJت البورجوازيJJة الحجJJاب العJJاطقش

لتها إل مجرد علقات مالية ش .يغطف العلقات العائلية واخبل

وليتJJJJJJاري بزوجتJJJJJJه وأطفJJJJJJاله لJJJJJJم تعJJJJJد لهJJJJJJا إطلقJJJJJJا إن علقJJJJJJة البن
.علقة بعلقات العائلة البورجوازية
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ة، جميJJJJJJJJJJJJJع أواض كلمJJJJJJJJJJJJJا تمزقJJJJJJJJJJJJJت، نتيجJJJJJJJJJJJJJة للصJJJJJJJJJJJJJناعة الكJJJJJJJJJJJJJببر
وليتاري العائلية، وتحول الطفال إل مجJJرد سJJلع تجاريJJة و البن
أدوات عمJJJJل، كلمJJJJا غJJJJدت الكلمJJJJات البورجوازيJJJJة الجميلJJJJة عJJJJن
ف تشد الباء إل البنJJاء

بية، والعلقات الحميمة النل العائلة والبل
".أكبر إثارة للتقزز

لكJJJن مJJJJاركس ل يفتJJJJح أعيننJJJا فقJJJط، بإفهامنJJJJا مJJJا يعمJJJل التطJJJور

JJة منتصة، وهفJJا قناعJJا أيضJJه يلقننJJل إنJJتيته، بJJف عل تف
التJJاريخش

ف شيئا جديدا وأرفل وأكبر اكتمال 
:أن هذا التطور نفسه يبنش

"إن تفكJJJك نظJJJام العائلJJJة القJJJديم قJJJد يظهJJJر لنJJJا فظيعJJJا ومقرفJJJا"
فJJJJJ كتJJJJJاب الرأسJJJJJمال، 

ى بمنحهJJJJJا دورا"نقJJJJJرأ فش إن الصJJJJJناعة الكJJJJJبن
فJJ عمليJJة النتJJاج

حاسJJما للنسJJاء والطفJJال خJJارج دائJJرة الJJبيت فش
المنظJJJJJJم اجتماعيJJJJJJا، فإنهJJJJJJا تخلJJJJJJق مJJJJJJع ذلJJJJJJك قاعJJJJJJدة اقتصJJJJJJادية

ش ش الجنسير ".جديدة لشكل أرفل للعائلة والعلقات بير

 JJJJJJف
البيJJJJJJان"بكJJJJJJل افتخJJJJJJار وسJJJJJJخرية، يعJJJJJJارض مJJJJJJاركس وانجلJJJJJJز فش

هJJJJJا هJJJJJذه المثاليJJJJJة" الشJJJJJيوعف ف تثبر
المضJJJJJJمرات الخسيسJJJJJة الJJJJJنل

يJJJJJJJرى: "المنشJJJJJJJودة والتوصJJJJJJJيفات القاسJJJJJJJية للظJJJJJJJروف الحاليJJJJJJJة

فJJJJJJ زوجتJJJJJJه مجJJJJJJرد آلJJJJJJة إنتJJJJJJاج 
ء أدع ]...[البورجJJJJJJوازي فش JJJJJJف

ل سر
فJJ جJJدا أمJJام مJJا يزعJJم مJJن

للضJJحك مJJن ذعJJر بورجوازيينJJا الخلفل
ش للنسJJاء  ولJJم يكتJJف بورجوازيونJJا بكJJون] ...[إشJJاعة الشJJيوعيير

ش وبنJJاتهم – هJJذا عJJدا البغJJاء الرسJJمف – تحJJت وليتJJاريير نسJJاء البن
ف إغJJواء زوجJJات بعضJJهم

تصفهم، بل وجدوا لذة ل مثيل لها فش
عيات .البعض الشر

وجات ش ف حقيقته هو إشاعة النساء المبل
".الزواج البورجوازي فش

ه، قJJد ألقلJJ ضJJوءا سJJاطعا حJJول JJن غبرJJن مJJاركس، أحسJJإذا كان م
الطريق المؤلم، الذي عل جنJJس النسJJاء قطعJJه، والJJذي يJJؤدي
إل النتقJJال مJJن العبوديJJة الجتماعيJJة إل الحريJJة، مJJن إنسJJانية
ضامرة، إل تفتح شديد ومنسجم، فهذا ل يستنفذ، مJJع ذلJJك،

.إطلقا أفكار ماركس حول الحركة النسائية

بالتحليJJل العميJJJق، وبعمJJJق نظJJJر للتناقضJJات العدائيJJة الطبقيJJة
ف المجتمع الحالف وجدورها، فقJJد كشJJف تناقضJJات المصJJالح

فش
ف تفصل نساء مختلف الطبقات

.النل
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فJJJJJJJ فضJJJJJJJاء التصJJJJJJJور المJJJJJJJادي للتاريJJJJخ، تJJJJJJJذوب، مثJJJJJJJل فقاعJJJJJJJات
فش

الصJJJابون اللمعJJJة إعلانJJJات الحJJJب هJJJذه، حيJJJث يتJJJم الحJJJديث
، كمJJJJJJJJJJJJا لJJJJJJJJJJJJو أن رابطJJJJJJJJJJJJا مJJJJJJJJJJJJا يوحJJJJJJJJJJJJد السJJJJJJJJJJJJيدات"أخواتنJJJJJJJJJJJJا"عJJJJJJJJJJJJن 

وليتاريات .البورجوازيات والبن

الJJJذي- لقJJJد صJJJهر مJJJاركس السJJJيف – وعلمنJJJا كيفيJJJة اسJJJتعماله
وليتاريJJة والبورجوازيJJة، ش الحركJJة النسJJائية البن حسم الروابط بير

أي الحركJJJJJJJJة(ولكنJJJJJJJJه صJJJJJJJJهر أيضJJJJJJJJا الرابJJJJJJJJط الJJJJJJJJذي يوحJJJJJJJJد الول
وليتاريJJJJJة بشJJJJJكل ل انفصJJJJJام فيJJJJJه بحركJJJJJة العامJJJJJل) النسJJJJJائية البن

وليتاريا اكف وبصاع الطبقات الثوري للبن .الشبل

فJJJJJJJJJ كتJJJJJJJJJاب 
اكم وفJJJJJJJJJرة مJJJJJJJJJن الوقJJJJJJJJJائع والفكJJJJJJJJJار" الرأسJJJJJJJJJمال"فش تJJJJJJJJJبل

، حJJJJJJJول وضJJJJJJJعية ف
احJJJJJJJات حJJJJJJJول مسJJJJJJJالة العمJJJJJJJل النسJJJJJJJانئ والقبل

رات الحمايJJة القانونيJJة ألJJخ إنهJJا ترسJJانة...العJJاملت وحJJول مJJبن
فكريJJJJJة ل تنضJJJJب لنضJJJJالنا، و لمطالبنJJJJا العاجلJJJJة وأيضJJJJا لهJJJJدفنا

اكف النبيل .الشبل

JJJف
ة، وفش يعلمنJJJا مJJJاركس أن نقJJJدر بشJJJكل صJJJحيح المهJJJام الصJJJغبر

ورة JJكل ضشJJف تش
ة جJJدا لكJJل يJJوم، والJJنل كJJثبر مJJن الحيJJان الصJJغبر

حJJJادة بشJJJكل دقيJJJق، مJJJن أجJJJل رفJJJع مسJJJتوى النشJJJاط النضJJJالف
ح علينJJJJJا أيضJJJJJا نظJJJJJرة شJJJJJاملة وليتاريJJJJJات، لكنJJJJJه يقJJJJJبل للنسJJJJJاء البن
، مJJJJJJJJن أجJJJJJJJJل السJJJJJJJJتيلء عل السJJJJJJJJلطة للنضJJJJJJJJال الثJJJJJJJJوري الكJJJJJJJJببر
وليتاريJJJJJJJJJJا، وإل سJJJJJJJJJJيظل المجتمJJJJJJJJJJع السياسJJJJJJJJJJية مJJJJJJJJJJن طJJJJJJJJJJرف البن
ف أحلمJJJJJJJJJJJJا براقJJJJJJJJJJJJة، وعل

اكف وتحJJJJJJJJJJJJرر الجنJJJJJJJJJJJJس النسJJJJJJJJJJJJانئ الشJJJJJJJJJJJJبل
ف تقJJJJول، أنJJJJه وحJJJJده هJJJJذا

الخصJJJJوص فهJJJJو يغمرنJJJJا بالقناعJJJJة الJJJJنل
...الهدف ما يعطف لعمل كل يوم قيمته ومعناه 

فJJJJJ غمJJJJJرة الظJJJJJواهر
وهكJJJJJذا يمنعنJJJJJا مJJJJJن أل يغيJJJJJب عJJJJJن نظرنJJJJJا، فش

الفرديJJJJJJة، وتحJJJJJJت غطJJJJJJاء المهJJJJJJام والنجاحJJJJJJات، فهJJJJJJم الطبيعJJJJJJة
، فJJJJJJ غمJJJJJJرة تعبنJJJJJJا المرهJJJJJJق للعمJJJJJJل اليJJJJJJومف

العميقJJJJJJة لحركتنJJJJJJا، وفش
.الفق الواسع للتاريJJJJخ الذي ينبلج فيه فجر أزمنة جديدة

فJJJJJJ النضJJJJJJال
كمعلJJJJJJم للفكJJJJJJر الثJJJJJJوري، سJJJJJJيظل مJJJJJJاركس مرشJJJJJJدنا فش

وليتاريJJJJJة، إنJJJJJه واجJJJJJب، وعنJJJJJوان الثJJJJJوري وللحركJJJJJة النسJJJJJائية البن
ف هذا النضال

.مجد المساهمة فش

11 '''' 03'''' 2017
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وفاءا لهذه مارس الثورية 8لوفاة المعلمة البلشفية العظيمة ناديا كروبسكايا يقدم موقع ) 1939– 1869 (78بمناسبة الذكرى 

ف قامت بها من أجل روسيا والشعب الروسف 
ة تعريفا بمسار حياتها والدوار الرائدة والعظيمة النل الثورية الكببر

ش(و رفيقة للمعلم الكببر إيليتش أوليانوف  )لينير

المعلمة البلشفية الرائعة: ناديا كروبسكايا 

الجزء الول

من إنجاز: جميلة صابر

إن كJJJJل مJJJJن يتتبJJJJع مسJJJJار حيJJJJاة ناديJJJJا كروبسJJJJكايا رفيقJJJJة إيليتJJJJش
ش(أوليانوف  ، ل يمكن إل أن يكJJون منبهJJرا ومشJJدوها أمJJام)لينير

هJJذه المJJرأة الرائعJJة، ويعجJJب بهJJا أيمJJا إعجJJاب، حJJنل أنJJه يمكJJن
فJJJ ذلJJJك

القJJJول وبJJJدون مبالغJJJة، ويتجJJJرأ عل القJJJول ول يأخJJJذه فش

، بJJل و أكJJبر ، أنJJه JJش لومJJة لئJJم، أنJJه لJJول كروبسJJكايا لمJJا كJJان لينير
ف سJJاهمت

وط الJJنل JJن الشرJJد مJJوفرت العديJJا تJJكايا لمJJول كروبسJJل
اكية العظم، لنه قليلون من يدرك ف ثورة أكتوبر الشبل

بقوة فش

JJع يعطفJJدما يجمJJة، عن فJJ التفاصJJيل ومJJا يظهJJر أمJJورا صJJغبر
أنJJه فش
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أشياء عظيمة، وهذا ما ينطبق عل هذه المرأة العظيمة، ناديJJا
.كروبسكايا 

إن مJJJJJJJJJJJا تحفJJJJJJJJJJJل بJJJJJJJJJJJه ثنايJJJJJJJJJJJا الكتJJJJJJJJJJJب والكراسJJJJJJJJJJJات والرشJJJJJJJJJJJيفات
والشJJJهادات والقJJJوال حJJJول هJJJذه المJJJرأة، يجعلJJJك تقJJJف وقفJJJة
ام لهJJJا ويشJJJد بلبابJJJك شJJJخص هJJJذه المJJJرأة وعقلهJJJا إجلل واحJJJبل
وقلبها، بل تصاب بكل المهابة وأنت تكتJJب عنهJJا مخافJJة أن ل
توفيهJJJا حقهJJJاة اعتبJJJارا لكJJJل ذلJJJك العمJJJل الضJJJخم والهائJJJل الJJJذي
فJJJJJ تاريJJJJخ روسJJJJJيا قبJJJJJل الثJJJJJورة

ف لعبتهJJJJJا فش
قJJJJJامت بJJJJJه، والدوار الJJJJJنل

.وبعدها

كروبسJJJJJJJكايا هفJJJJJJJ تلJJJJJJJJك المJJJJJJJJرأة المتعJJJJJJJددة البعJJJJJJJاد، المJJJJJJJرأة ذات
المهمات الصعبة وصاحبة التفاصيل الدقيقة، تلك التفاصيل
فJJJJ الغJJJJالب، لكJJJJن تخJJJJرج منهJJJJا عظJJJJائم المJJJJور

ف ل ينتبJJJJه لهJJJJا فش
الJJJJنل

.وجلئل العمال

شJJJJ وبJJJJالثورة ء يتعلJJJJق بلينير JJJJف
ء وأي سر JJJJف

كJJJJانت كروبسJJJJكايا كJJJJل سر
ة تحريJJJJر جريJJJJدة ، سJJJJكرتبر JJJJش ة لينير وبمصJJJJبر روسJJJJيا، هفJJJJ سJJJJكرتبر

، تحملJJJJJJJJت مسJJJJJJJJؤولية المراسJJJJJJJJلت والتصJJJJJJJJحيحات"السJJJJJJJJكرا"

اف عل إدخJJJال  JJJيق والشرJJJكرا"والتنسJJJدر" السJJJانت تصJJJف ك
الJJJنل

اف JJول الشرJJانت تتJJا، كJJبالخارج والوثائق إل روسيا وعبن أوروب
ل  JJش فJJ المبش

تسJJتقبل الرفJJاق الJJذين يJJأتون مJJن(عل السJJتقبالت فش
، تحJJJJJJJدد مواعيJJJJJJJد اللقJJJJJJJاءات وحJJJJJJJنل وسJJJJJJJائل التصJJJJJJJالت)بعيJJJJJJJد

JJائل وهفJJب الرسJJف تكت
وأماكن المواعيد هفJJ مJJن يتJJوله، هفJJ الJJنل

مJJJن يضJJJع لهJJJJا الشJJJفرات وهفJJJ أيضJJJJا مJJJن يفJJJJك هJJJJذه الشJJJفرات،
ق فJJJ غرفتهJJJا تشJJJتم دائمJJJا رائحJJJة الJJJورق المحJJJبل

ويحك عنهJJJا أن فش
ف تدفئها فوق المقلة لتقرأها

ف من الرسائل النل
.النل

شJJJJJ عل منهجيJJJJJة إضJJJJJافة إل كJJJJJل هJJJJJذا فقJJJJJد كJJJJJانت مسJJJJJاعدة لينير
فJJJJJJ الكتابJJJJJJة، بJJJJJJل إن منهجيJJJJJJة

القJJJJJJراءات المختلفJJJJJJة والمشJJJJJJاركة فش
فJJ ذلJJك غرابJJة،

، وليJJس فش JJش ف نقلتهJJا إل لينير
العمل نفسJJها هفJJ الJJنل

ألم تكJJن بيداغوجيJJة عصها ومJJا قبJJل عصها ومJJا بعJJده وباعهJJا
ف ذلك طويل وصل درجة العالمية

.فش

أكبر من كل هذا، ويJJا لعظمJJة هJJذه المJJرأة، فلJJم تكJJن تغJJب عنهJJا
ة  ة ول الصغبر ف كما يقول المغاربJJة الشJJاذة(ل الشياء الكببر

يعنش
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ف قJJJد تبJJJدو تافهJJJة يكJJJون لهJJJا كJJJل التJJJأثبر) والفJJJاذة
وحJJJنل تلJJJك الJJJنل

. والهمية لحقا

شJJJJJJJ دائمJJJJJJJا هاجسJJJJJJJها، فهفJJJJJJJ الكJJJJJJJبر إدراكJJJJJJJا لقJJJJJJJد كJJJJJJJانت راحJJJJJJJة لينير

ف
للمسJJؤولية العظيمJJة الملقJJاة عل كJJاهله، تلJJك المسJJؤولية الJJنل

تعتJJل لهJJا الصJJحة ويصJJيب التفكبرJJ المسJJتمر صJJاحبها بJJالوهن،
شJJ كلمJJا أحJJس بJJالتعب أو المJJرض إل لذلك فقJJد كJJانت تقJJود لينير

)عنJJJJJJJJJJدما كانJJJJJJJJJJا مسJJJJJJJJJJتقرين بسويشا(قمJJJJJJJJJJم الجبJJJJJJJJJJال السويشية 
شJJJ بعJJJدها متجJJJددا قويJJJا وغاباتهJJJا مشJJJيا عل القJJJدام، يعJJJود لينير
ة، حيJJJث يسJJJتطيع ومتحمسJJJا لنجJJJاز أعمJJJاله المختلفJJJة والكJJJثبر

ة ش ة وجبر ف فبل
ات المقالت والدراسات فش .إنجاز عشر

ش لوحده أن ينجز هذه العمJJال ؟ هJJل كJJان هل كان بإمكان لينير
شJJ لوحJJده قJJادرا عل القيJJام بكJJل هJJذه المهJJام  ف تشJJيب- لينير

الJJنل
وهJJJJJو الJJJJذي كJJJJJانت صJJJJJحته تعتJJJJل باسJJJJتمرار لJJJJول- لهJJJJJا الولJJJJدان 

وجJJJJJJود كروبسJJJJJJكايا إل جJJJJJJانبه؟ طبعJJJJJJا إن عمJJJJJJل الفريJJJJJJق وحJJJJJJده
الJJJJذي يكJJJJون منتجJJJJا دائمJJJJا وهJJJJذا مJJJJا شJJJJكله الرفيقJJJJان كروبسJJJJكايا

ش .ولينير

، ل يمكنJJJك JJJش إذن للحقيقJJJة والتاريJJJJخ، عنJJJدما تنطJJJق باسJJJم لينير
فJJJJ حيJJJJاته

ة فش JJJJانت حاضشJJJJد كJJJJكايا، فقJJJJم كروبسJJJJه باسJJJJإل أن تقرن

.بشكل ل يقبل الفصل أبدا كالتوأم السيامف

شJJ لول مJJرة، وحJJنل قبJJل لقائهمJJا، منذ أن التقت كروبسكايا لينير
فJJJJJ الثJJJJJورة القادمJJJJJة وشJJJJJقت

كJJJJJانت قJJJJJد وضJJJJJعت لنفسJJJJJها مكانJJJJJا فش
نا إل ذلJJك سJJابقا JJا أشرJJه، وكمJJة فيJJورة ل رجعJJا للثJJها طريقJJلنفس

JJدا، هفJJل يمكن تجاهلها أب ، ش ء يهم لينير ف
ف كل سر

ة فش فهف حاضش
فJJ الكJJل والجJJزء، إنهJJا

فJJ العJJام والخJJاص، فش
ة، فش ة والصJJغبر فJJ الكJJببر

فش
فJJ أدق تفاصJJيل حيJJاة إيلتJJش أوليJJانوف، وبJJذلك يصJJح

ة فش JJحاضش
فJJ حالJJة كروبسJJكايا المثJJل القائJJل 

"وراء كJJل رجJJل عظيJJم امJJرأة"فش
فJJJJ حالJJJJة هJJJJذه المJJJJرأة يجJJJJب

وإذا توخينJJJJا الدقJJJJة والموضJJJJوعية فش
" .وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة"القول 

ف
مثلJJJJJت، وتمثJJJJJل كروبسJJJJJكايا نمJJJJJوذج النسJJJJJاء العظيمJJJJJات اللJJJJJوانل

يصJJJJنعن التاريJJJJخ، بJJJJل إن التاريJJJJخ ل يمكJJJJن أن يتقJJJJدم إل المJJJJام
فJJJ ركJJJابه بJJJل وقJJJدنه، لكJJJن النظJJJام البJJJوي

إل إذا سJJJارت النسJJJاء فش
السJJJJJJJائد والمجتمJJJJJJJع الJJJJJJJذكوري الباتريJJJJJJJاركف والعقليJJJJJJJة الذكوريJJJJJJJة
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فJJ أعمJJاق الJJذكور، تJJأنن إل ان تطمJJس أي عمJJل عظيJJم
القابعJJة فش

.للنساء وإلغائهن من مقدمة الصورة ليتوارين خلف الرجال

ف كل ما أنجزته كروبسكايا وقامت به، كانت الكتابة والطباعJJJة
فش

ا ضJJJJJJمن اهتماماتهJJJJJJا المتعJJJJJJددة والمختلفJJJJJJة، تحتJJJJJJل مركJJJJJJزا كJJJJJJببر
ات JJJJJJJJJJJJJوص وعشرJJJJJJJJJJJJJب والنصJJJJJJJJJJJJJات الكتJJJJJJJJJJJJات ومئJJJJJJJJJJJJJآلف الكلمJJJJJJJJJJJJJف
– JJJJJJJش ف خرجJJJJJJJت مJJJJJJJن دمJJJJJJJاغ لينير

المجلJJJJJJJدات وآلف الفكJJJJJJJار الJJJJJJJنل
والكJJJثبر منهJJJا مJJن وحفJJJ النقاشJJJات مJJJع رفيقتJJJه – كJJJل هJJJذا كJJJانت
أصابع كروبسكايا وأناملها من رقنه عل اللة الكاتبة، فبفضJJلها
شJJJJ النJJJJاس ونهJJJJل منJJJJه خJJJJرج ذلJJJJك الفكJJJJر السJJJJديد الJJJJذي انتشرJJJJ بير

.الثوريون من داخل روسيا وخارجها

ف كJJJانت تضJJJغط عل اللJJJة الكاتبJJJة فتخJJJرج
فJJJأي أنامJJJل تلJJJك الJJJنل

تلJJك النتاجJJات الفكريJJة والسياسJJية الغزيJJرة والهائلJJة إل المل،
، والJJJوقت ضJJJاغط بشJJJJكل لقJJJJد كJJJJان العمJJJJل مكثJJJJف بشJJJJكل كJJJJببر
رهيJJJJب، وبسJJJJبب هJJJJذا ل يمكJJJJن لتلJJJJك النامJJJJل إل أن تكJJJJون قJJJJد
تورمت وانتفخت، بل قد تكJJون نزفJJت دمJJا، لكJJن صJJاحبتها لJJم
م ممJJا تفعلJJه، فهفJJ لJJم تكJJن تشJJعر بأناملهJJا تكن لتهتم، ول لتتJJبن

فليس لها ترف حJJنل تفقJJدها والهتمJJام بهJJا، فالمسJJألة عظيمJJة
فJJJ سJJJبيل

ء فش JJJف
والقضJJJية ملحJJJة وعادلJJJة، ثJJJورة المسJJJتقبل، كJJJل سر

الثJJJJورة يهJJJJون، فقضJJJJية الثJJJJورة وقلJJJJب روسJJJJيا رأسJJJJا عل عقJJJJب،
ف وجسJJJدا ينهJJJك وعيونJJJا تنتفJJJخ، مJJJن أجJJJل JJJش يسJJJتحق دمJJJاءا تبش
تحرير الشJJعب الروسفJJ وإخراجJJه مJJن غيJJاهب الظلم إل آفJJاق
ف يعيشJJها، و

النوار، وانتشاله مJJن ظلمJJات القJJرون الوسJJط الJJنل
شJJJJJJJ وكJJJJJJJل بؤسJJJJJJJاء ف يكابJJJJJJJدها عمJJJJJJJال وفلحير

وضJJJJJJJعية العبيJJJJJJJد الJJJJJJJنل
ئ لهJJا يتطلJJب نكJJران الشعبة ثم إن ظروف إعداد الثورة والتهنر
الJJJJJذات وبJJJJJذل كJJJJJل الجهJJJJJود كاملJJJJJة غبرJJJJJ منقوصJJJJJة واشJJJJJتغال كJJJJJل
الجJJJJJJJوارح، كJJJJJJJل الكيJJJJJJJان يجJJJJJJJب أن يسJJJJJJJتنفر، يجJJJJJJJب إخJJJJJJJراج كJJJJJJJل
ورة نجاحهJJJJJJJJJJا JJJJJJJJJJورة وضشJJJJJJJJJJية الثJJJJJJJJJJديك، فقضJJJJJJJJJJف ل

الطاقJJJJJJJJJJات الJJJJJJJJJJنل
وطها يبذل له الغالف والنفيJJس وانتصارها، وملحاحية توفبر شر
وكJJJل عصJJJارة المهجJJJة والعقJJJل، وأيضJJJا فمJJJن أجJJJل فتJJJح الطريJJJق

ية لتحقق انعتاقها فكل الصعاب تهون .أمام البشر

ف سJJهرت الليJJالف ل يغمJJض لهJJا جفJJن، ترقJJن
أيJJة عيJJون هJJاته الJJنل

الكلمJJJات تلJJJو الكلمJJJات وجمJJJل تسJJJابق بعضJJJها وصJJJفحات يشJJJد
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ف عجلة من أمرها، فالمهJJJام
ف بعض، كل ذلك والمرأة فش

بعضها فش
ثقيلJJJJة تعجJJJJز الجبJJJJال عJJJJن حملهJJJJا، والJJJJوقت ل يسJJJJعف، ضJJJJيق
بشJJكل رهيJJب، ويمكنJJك أن تتصJJور كJJم تمنJJت أن يتمJJدد النهJJار
يJJJJJJJJد طJJJJJJJJول، حJJJJJJJJنل تسJJJJJJJJتطيع إنهJJJJJJJJاء ش وكJJJJJJJJم اسJJJJJJJJتعطفت الليJJJJJJJJل لبر
فJJ الصJJباح البJJاكر

المكتوب، ذلك الذي يجب أن يأخJJذ طريقJJه فش
حسJJJJJJJJب الوجهJJJJJJJJات المحJJJJJJJJددة لJJJJJJJJديه، فJJJJJJJJإذا كJJJJJJJJان نحJJJJJJJJو روسJJJJJJJJيا
فJJ الطريJJJق هائلJJة، فعيJJون القيص

فJJJالطريق طويلJJJة والمطبJJJات فش
صJJJد لقتنJJJاص أعJJJدائها فJJJ كJJJل مكJJJان، سJJJاهرة ل تنJJJام، تبل

مبثثJJJة فش
ف داخJJJJل

فJJJJ المنJJJJافش
ومJJJJا أدراك مJJJJن أعJJJJداء، فهفJJJJ امJJJJرأة اشJJJJتغلت فش

فJJJ كJJJل
فJJJ ديJJJار الهجJJJرة المؤقتJJJة، ومتابعJJJة مJJJع رفيقهJJJا فش

روسJJJيا وفش
فJJ قJJر الطقJJس وقسJJاوة بJJرد الشJJتاء، فJJأي

مكJJان، لقJJد اشJJتغلت فش
جسJJJJJJJJم هJJJJJJJJذا يتحمJJJJJJJJل كJJJJJJJJل هJJJJJJJJذا إن لJJJJJJJJم تكJJJJJJJJن صJJJJJJJJاحبته امJJJJJJJJرأة

.استثنائية

كJJJJJJJJJل هJJJJJJJJJذه المهJJJJJJJJJام العظيمJJJJJJJJJة والعمJJJJJJJJJال الهائلJJJJJJJJJة قJJJJJJJJJامت بهJJJJJJJJJا
كروبسJJJJJJJJكايا، وسJJJJJJJJيظل التاريJJJJخ يJJJJJJJJذكر لهJJJJJJJJا كJJJJJJJJل تلJJJJJJJJك العمJJJJJJJJال
ف اشتغلت كالنملJJة وتنقلJJت

الجليلة والصنائع العظيمة، هف النل

كالنحلJJJJة، ل يJJJJرف لهJJJJا جفJJJJن، ل تمتهJJJJن الشJJJJJكوى، ل تقJJJJJول آه
ف حالة من العياء أو التعب أو المرض

.حنل وهف فش

ة، والمثقفJJJJJة إنهJJJJJا بحJJJJJق امJJJJJرأة وأي امJJJJJرأة، إنهJJJJJا المعلمJJJJJة الكJJJJJببر
مJJJJJJJJة والعالمJJJJJJJJة البارعJJJJJJJJة والمربيJJJJJJJJة الفJJJJJJJJذة، إنهJJJJJJJJا ش العضJJJJJJJJوية الملبل
ف ل تكJJJJJJJJJل، إنهJJJJJJJJJا الداعيJJJJJJJJJة والمحرضJJJJJJJJJة

ة والموزعJJJJJJJJJة الJJJJJJJJJنل JJJJJJJJJالناشر
فJJJ الحJJزب لبJJؤة ل يشJJق لهJJا غبJJار، إنهJJا كJJJذلك

والمنظمJJة، إنهJJا فش
ف آمنJJت

وبامتياز تلك المنظرة البيداغوجيJJة متفJJردة زمانهJJا، الJJنل
إيمانJJJJJا قويJJJJJا بJJJJJأل تقJJJJJدم للشJJJJJعب الروسفJJJJJ ول تحJJJJJرر لJJJJJه والميJJJJJة
تنهJJJJJش عقJJJJJول كبJJJJJاره وصJJJJJغاره، نسJJJJJائه ورجJJJJJاله، فجعلJJJJJت مJJJJJن
JJJJش فJJJJ صJJJJفوف العمJJJJال والفلحير

محاربJJJJة الميJJJJة ونشرJJJJ التعليJJJJم فش
ش عمومJJJJJJا، قضJJJJJJيتها الثانيJJJJJJة بعJJJJJJد قضJJJJJJية الثJJJJJJورة، بJJJJJJل والكJJJJJJادحير
تهمJJJا يتماشJJJيان معJJJا بJJJالتوازي، كJJJانت دائمJJJا وسJJJط العمJJJال اعتبن
، ش فJJJJJJJJ قلJJJJJJJJب همJJJJJJJJومهم، لصJJJJJJJJيقة بالمضJJJJJJJJطهدين والمسJJJJJJJJتغلير

وفش

JJالفكر الماركسفJJبعت بJJالمرأة تشJJب، فJJالمر الغريJJك بJJس ذلJJولي
وتعلقJJJت بأفكJJJار رائJJJديه كJJJارل مJJJاركس وفردريJJJك انجلJJJز، منJJJذ أن
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وعJJJت وفتحJJJت عينيهJJJا عل واقJJJع روسJJJيا المتخلJJJف وعل قهJJJر
.القيصية لشعوب روسيا

فJJ الظJJل، حJJنل
إذا كانت كروبسكيايا قد أريد لها أن تبقل قابعJJة فش

JJش ين أن هذه العبقرية اللينينيJJة هفJJ مJJن صJJنع لينير ليخيل للكثبر

ف
وحJJJJده، فيكفيهJJJJا فخJJJJرا أنهJJJJا كJJJJانت تلJJJJك الشJJJJمس الوقJJJJادة الJJJJنل

أنJJJJJارت لرفيقهJJJJJا الJJJJJدروب المظلمJJJJJة، وفتحJJJJJت أمJJJJJامه المسJJJJJالك
الJJJJJJJJJوعرة وعبJJJJJJJJJدت أمJJJJJJJJJامه الطJJJJJJJJJرق المنعرجJJJJJJJJJة وسJJJJJJJJJهلت عليJJJJJJJJJه

.الصعاب المتعددة

لقJJد كJJان حقJJا، ذلJJك اليJJوم الJJذي التقJJت فيJJه كروبسJJكايا رفيقهJJا
شJJJJ يومJJJJا مشJJJJهودا، فقJJJJد كJJJJان لJJJJه مJJJJا بعJJJJده، فقJJJJد شJJJJكل ذلJJJJك لينير
ف المستقبل، فمJJا أرقهJJا

الحد الفاصل لما ستكون عليه روسيا فش
فJJJ طريJJJق إليتJJJش أوليJJJانوف، ومJJJا

ف رمJJJت بهJJJا فش
مJJJن ريJJJJح تلJJJك الJJJنل

أسJJعده مJJن حJJظ ذلJJك الJJذي قادهJJا نحJJوه، مJJا أعظمJJه مJJن يJJوم
.ذلك الذي ولدت فيه، فقد أعطت ما استبقت شيئا

مهمJJJا كتJJJب عJJJن هJJJذه البلشJJJفية الرائعJJJة ومهمJJJا قيJJJل عنهJJJا، فJJJإن
ذلJJJJك لJJJJن يوفيهJJJJا حقهJJJJا، وسJJJJيكون عJJJJاجزا كJJJJل مJJJJن حJJJJاول حص

فضائلها وجمع جميل صنائعها وتلخيص كل ما قدمته لروسJJيا
.الوطن ولروسيا الشعب

نختJJJJJم الكلم بJJJJJالقول، ونمJJJJJوذج كروبسJJJJJكايا ماثJJJJJل أمامنJJJJJا، لمJJJJJن
فJJJJJJJ التاريJJJJخ صJJJJJJJناعة، وفضJJJJJJJلها عل

ينكJJJJJJJر عل المJJJJJJJرأة أدوارهJJJJJJJا فش
شJJ لوحJJده قJJادرا عل القيJJام الثورات مسارا وإنجازا، هل كJJان لينير
فJJJJJ أدق تفاصJJJJJيلها لJJJJJو لJJJJJم تكJJJJJن رفيقتJJJJJه

بكJJJJJل تلJJJJJك المهمJJJJJات، وفش
كروبسJJJJJJJJJكايا إل جJJJJJJJJJJانبه ؟ وهJJJJJJJJJJو الJJJJJJJJJذي كJJJJJJJJJJانت صJJJJJJJJJحته تعتJJJJJJJJJل
باسJJJتمرار بحكJJJم الجهJJJاد الفكJJJري والقلJJJق الJJJدائم الJJJذي تتطلبJJJه

. الثورة وهم الثورة وهاجس الثورة

فسJJJJلم عليJJJJك أيتهJJJJا البلشJJJJفية العظيمJJJJة والرائعJJJJة، يJJJJوم ولJJJJدت
فJJJJJJJJJJJJJJJ قلJJJJJJJJJJJJJJJوب كJJJJJJJJJJJJJJJل المضJJJJJJJJJJJJJJJطهدين

ش فش شJJJJJJJJJJJJJJJ وتبعJJJJJJJJJJJJJJJثير ويJJJJJJJJJJJJJJJوم تحيير
ش والمسJJJتغلت وكJJJل ثJJJوار وثوريJJJات والمضJJJطهدات، المسJJJتغلير

.العالم

24 – 2 - 2017
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المعلمة البلشفية الرائعة : كروبسكايا 

 
الجزء الثائي

ف
فJJJ الجJJJزء الول مJJJن هJJJذه المقالJJJة، رسJJJمنا بروفJJJايل للمJJJرأة الJJJنل

فش
كانتهJJا المعلمJJة البلشJJفية العظيمJJة كروبسJJكايا، استعرضJJنا فيJJه
ش بالسJJاس عل الدوار كبر عظمة هذه المرأة وروعتهJJا، وكJJان الJJبل
فJJJJJ حيJJJJJاة رفيقهJJJJJا المعلJJJJJم

ف قJJJJJامت بهJJJJJا فش
ة الJJJJJنل JJJJJش العظيمJJJJJة والمتمبر

اكية العظم  ، ملهم ثورة أكتوبر الشبل ش حJJنل أنJJه- العظيم لينير
JJش ا وقلنJJا أنJJه لJJول كروبسJJكايا لمJJا كJJان لينير فJJ حيJJاة- تجرأنJJا كJJثبر

وفش
ف تاريJJJJخ روسيا

.الشعب بل وفش

ف سJJJJJنحاول أن نقJJJJJف عنJJJJJد المسJJJJJار الJJJJJذي
فJJJJJ هJJJJJذا الجJJJJJزء الثJJJJJانش

فش
قطعتJJJJJه كروبسJJJJJكايا منJJJJJذ ولدتهJJJJJا إل وفاتهJJJJJا مركزيJJJJJن بالسJJJJJاس
ف كانتهJJJا كبيداغوجيJJJة ومربيJJJة ل يشJJJق لهJJJا غبJJJار،

عل المJJJرأة الJJJنل
، ب الفJJJJاق وذائJJJJع عل الصJJJJعيد العJJJJالمف JJJJك ضشJJJJذل JJJJف

وصJJJJيتها فش

JJJ يةJJJJJJJJJة الماركسJJJJJJJJJس الول للبيداغوجيJJJJJJJJJع السJJJJJJJJJن وضJJJJJJJJJم JJJJJJJJJفهف
.اللينينية

ة حياة: كروبسكايا  :مسار امرأة و سير

سJJJJبورغ) أو ناديJJJJا (ولJJJJدت نادجJJJJدا  كروبسJJJJكايا بمدينJJJJة سJJJJان ببل
اير من سJJنة  14بروسيا يوم  ، وسJJط عائلJJة تنتمفJJ إل1869فبن

ة  JJJJJJJتقراطية الفقبرJJJJJJJة(الرس ش)أشة نبيلJJJJJJJة صJJJJJJJغبر ، ابنJJJJJJJة قسJJJJJJJنطير
، الJJذي تحطمJJت مهنتJJه JJف الجيش الروسف

كروبسكايا الضابط فش
ء مJJJJن JJJJف

العسJJJJكرية عل شJJJJاطئ آرائJJJJه السياسJJJJية، فقJJJJد مسJJJJه سر
فJJJJJ روسJJJJJيا

الفكJJJJJر التنJJJJJويري الJJJJJذي كJJJJJان يتلمJJJJJس طريقJJJJJه آنJJJJJذاك فش
ف سJJنة 

، أمJJا والJJدتها1883حيث الستبداد القيصي، وقJJد تJJوفش
وفا  – 1843(فهفJJJJJ إلزيفيتJJJJJا فاسJJJJJيلييفنا تسJJJJJبل ، كJJJJJانت)1915 
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بيJJJJJJة، ب كروبسJJJJJJكايا شJJJJJJغفها بميJJJJJJدان البل JJJJJJا ستتشرJJJJJJة، ومنهJJJJJJمربي
كانت امرأة رافضة للستبداد، وبالتالف كانت تدافع عن الفكJJار
اليJJJJJة، أفكJJJJJار النتلجانسJJJJJيا الروسJJJJJية آنJJJJJذاك، لJJJJJذلك فJJJJJالمرأة اللبن
فJJ وسJJط عJJائلف يرفJJض الظلJJم

ف أصJJبحتها كروبسJJكايا نبتJJت فش
الJJنل

والستبداد، ويتطلع إل الخلص من ظلمات القرون الوسط

ف كان يعيشها الشعب الروسف
.النل

ف
ة، الJJJنل فJJJ الشJJJابة الصJJJغبر

بيJJJة إذن، أثJJJرت بشJJJكل كJJJببر فش هJJJذه البل
. أبانت عن قدرات مدرسية جلية، وعن فضول فكري نهم

ت النتلجانسJJيا JJش ف مبر
لقد تلقت كروبسكايا الفكار التقدمية الJJنل

ف لJJم تكJJن
الثورية والديموقراطية لذلك العص، هذه الفكار النل

هJJJJJJJJJJJJJJJا عل هJJJJJJJJJJJJJJJذه الفتJJJJJJJJJJJJJJJاة المتقJJJJJJJJJJJJJJJدة الJJJJJJJJJJJJJJJذهن إل لتمJJJJJJJJJJJJJJJارس تأثبر
فJJ وقJJت مبكJJر

والمتعطشة للمعرفة باستمرار، فعJJانقت بJJذلك فش
:جدا الفكار التقدمية، وقد كتبت كروبسكايا تقول 

ة، كنت أسمع مرارا النقاشات حول الثورة،" منذ تلك الفير
ي   يتجه بشكل طبيع  نحو الثوريير

"وقد كان تعاطفي
)9المجلد الول، صفحة (

ش أن كروبسJJJJكايا اختJJJJارت خنJJJJدقها منJJJJذ وقJJJJت مبكJJJJر :وهJJJJذا يJJJJبير
ش .خندق الثورة والثوريير

بعJJJJJJد أن أنهJJJJJJت دراسJJJJJJتها الثانويJJJJJJة بتفJJJJJJJوق، تJJJJJJابعت كروبسJJJJJJكايا
فJJJJJJJ البيJJJJJJJداغوجيا لمJJJJJJJدة سJJJJJJJنة، لكنهJJJJJJJا لJJJJJJJم تتمكJJJJJJJن مJJJJJJJن

دروسJJJJJJJا فش
ف عشJJJJJJJقتها

الحصJJJJJJJول عل عمJJJJJJJJل كمدرسJJJJJJJة، وهفJJJJJJJ المهنJJJJJJJة الJJJJJJJJنل
فJJJ العاصJJJمة، وكJJJان عليهJJJا

فJJJ منطقتهJJJا أو فش
، سJJJواء فش بشJJJغف كJJJببر

فJJJJJ بتقJJJJJديم دروس خصوصJJJJJية، ومزاولJJJJJة
والحالJJJJJة هJJJJJذه أن تكتقش

JJJJداخليات، وهفJJJJدى الJJJJإح JJJJف
فJJJJ القسJJJJام العليJJJJا فش

مهمJJJJة معيJJJJدة فش
تجربJJJJJJة مكنJJJJJJت الحارسJJJJJJة العامJJJJJJة الشJJJJJJابة مJJJJJJن إظهJJJJJJار مواهبهJJJJJJا
ها المهJJن، فقJJد كJJانت حقJJا البيداغوجيJJة وسJJعة معارفهJJا وضJJمبر

فJJJJJJJJ سJJJJJJJJنة . بلشJJJJJJJJفية قبJJJJJJJJل أن يطJJJJJJJJل فجJJJJJJJJر البلشJJJJJJJJفية
،1890وفش

سJJJتلتحق كروبسJJJكايا بالحركJJJة الثوريJJJة بعJJJد أن أصJJJبحت عضJJJوا
 JJJف

ش"فش فJJJ سJJJنة " حلقJJJة الطلبJJJة الماركسJJJيير
، سJJJتنخرط1891، وفش

ف بالوسJJJاط
تبط حياتهJJJا بشJJJكل نهJJJانئ فJJJ الحركJJJة العماليJJJة وسJJJبل

فش
وليتارية، ثم فيما بعد بفيلدمبر إليتش أوليانوف  ش(البن ).لينير
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ومنJJJذ هJJJذا التاريJJJJخ أصJJJبحت كروبسJJJكايا تعطفJJJ دروسJJJا مسJJJائية
سJJبورغ، وعملJJت بكJJل نشJJاط فJJ سJJان ببل

فJJ يJJوم الحJJد فش
للعمJJال فش

ف نشر الفكار الثورية وسط العمال بفضل النقاشJJJات
وحيوية فش

ف مكنتهJJJا مJJJن أن تتJJJأقلم مJJJع ظJJJروف
والنشJJJطة المدرسJJJية، الJJJنل

. حياتهم وعملهم

:تقول كروبسكايا 

  المدرسة كانت" 
  قضيتها في

الخمس سنوات هذه النر
  ألتحم

، وجعلتني  
  تغذت منها ماركسينر

الطاقة الحية النر
 "إل البد بالطبقة العاملة 

).37المجلد الول، صفحة (

ف حلت شيئا فشJJيئا
اهتمت كروبسكايا بالنظرية الماركسية، النل

ا، وهكJJJJذا سJJJJيعزز"الشJJJJعبوي"محJJJJل التيJJJJار  JJJJان منتشرJJJJذي كJJJJال ،
ف ويجعلهJJJJJا تتجJJJJJه نحJJJJJJو امهJJJJJا السياسفJJJJJ نشJJJJJاطها البيJJJJJداغوحن ش البل

سJJتتفرغ لمحJJو الميJJة لصJJغار 1891الفقJJراء، لJJذلك ابتJJداء مJJن 

JJف
وكبار الش العمالية بإعطاء دروس ليلية للعمال يوم الحد فش

سبورغ  .سان ببل

هJJJJJذا الحتكJJJJJاك بالعمJJJJJال، جعJJJJJل كروبسJJJJJكايا وجهJJJJJا لJJJJJوجه أمJJJJJام
حقيقJJJJJJJة الحيJJJJJJJاة الصJJJJJJJعبة لحيJJJJJJJاة عماليJJJJJJJة انبثقJJJJJJJت مJJJJJJJن تطJJJJJJJور

فJJJJJ أواخJJJJJر القJJJJJرن 
، فتشJJJJJبثت19صJJJJJناعف قJJJJJوي عرفتJJJJJه روسJJJJJيا فش

ف كJJانت تعرفهJJا
بشدة بإدانJJة التناقضJJات الجتماعيJJة الحJJادة الJJنل

ف تحيJJط بهJJا، بتناقضJJاتها
روسيا، وستتمسك بدراسة الحياة النل

واضJJطراباتها الجتماعيJJة بحJJرص شJJديد، والبحJJث عJJن أسJJباب
اهة ، وأيضا عن وسائل وضع حد لها، فتقرأ بشر الظلم المنتشر
المؤلفJJJJJJJات ذات الصJJJJJJJدى الجتمJJJJJJJاعف لكتJJJJJJJاب روس وأجJJJJJJJانب،
اكية العلميJJJJة، كJJJJارل مJJJJاركس وفردريJJJJك وتJJJJدرس مؤلفJJJJات الشJJJJبل
ة الجتماعيJJJJJة ة تلتهJJJJJم الكتJJJJJب ذات النJJJJJبن انجلJJJJJز، وكقارئJJJJJة كJJJJJJببر
ف تتJJJJJJوفر

جمJJJJJJات الJJJJJJنل والثوريJJJJJJة بالسJJJJJJاس، فقJJJJJJد لحظJJJJJJت أن البل
فJJJJJ بعJJJJJض مقJJJJJاطع كتJJJJJاب 

،"الرأسJJJJJمال"عليهJJJJJا محJJJJJدودة فقJJJJJط فش
فJJJJJJJJJJJ مقJJJJJJJJJJJدمتها 

ش وفش ف مؤلفJJJJJJJJJJJات الفيلسJJJJJJJJJJJوفير
البيJJJJJJJJJJJان"بينمJJJJJJJJJJJا بJJJJJJJJJJJافل

ف روسيا" الشيوعف
ف سنة . مفقودة فش

ستكتشف، كمJJا 1893وفش
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شJJ(" هذا الماركس '' الع''الم ج''دا"كتبت،  وهفJJ تقJJرأ واحJJدا) لينير
ف وقفJJJJJJJJت فيهJJJJJJJJا

مJJJJJJJJن نصوصJJJJJJJJه، وهJJJJJJJJو دراسJJJJJJJJة اقتصJJJJJJJJادية، الJJJJJJJJنل
كروبسJJJJJJكايا، وهفJJJJJJ البيداغوجيJJJJJJة الجيJJJJJJدة، عل صJJJJJJفاء التعJJJJJJببر

.ووضوح التحليل فيها

فJJJJJ سJJJJJنة 
اتحJJJJJاد"سJJJJJتنخرط كروبسJJJJJكايا فيمJJJJJا سJJJJJمف ب 1895فش

فJJJJ"النضJJJJال مJJJJن أجJJJJل تحريJJJJر الطبقJJJJة العاملJJJJة
ف تأسسJJJJت فش

، الJJJJنل

ف
شJJ سJJيلتقل ، ومنJJذ هJJذا الحير JJش سبورغ عل يد لينير مدينة سان ببل

فJJJJJJ الحيJJJJJJاة الخاصJJJJJJة والحيJJJJJJاة العامJJJJJJة
ش فJJJJJJذين فش مصJJJJJJبر مناضJJJJJJلير

، JJش ف ل انفصJJام لJJه، ومنJJذ هJJذا الحير
ش بعقJJد نضJJالف نهJJانئ ابطير مJJبل

سJJJتكرس قرابJJJة نصJJJف قJJJرن كامJJJل كJJJل قواهJJJا ومعارفهJJJا لقضJJJية
.الحزب، من أجل خدمة الشعب والتغيبر الثوري للمجتمع

ء المJJJJJJJJJJJJؤتمرات JJJJJJJJJJJJة، تهفJJJJJJJJJJJJة متيقظJJJJJJJJJJJJكايا متعاونJJJJJJJJJJJJانت كروبسJJJJJJJJJJJJك
ات الحركJJJJة، بJJJJل تشJJJJارك فيهJJJJا، وبكJJJJل حيويJJJJة ونشJJJJاط JJJJومحاضش
ش المتابعJJJات ف ذلك بير

ف نقاشات الحزب، وهف فش
كانت تشارك فش

ف كJJJانت موضJJJوعا لهJJJا، وتقJJJوم بتوزيJJJJع مقJJJالت
والعتقJJJالت الJJJنل

.الدعاية

فJJJJ شJJJJهر دجنJJJJبن مJJJJن سJJJJنة 
شJJJJ ويتJJJJم نفيJJJJه1895فش ، سJJJJيعتقل لينير

يا، وبعJJJد وقJJJت قليJJJل مJJJن هJJJذا لمJJJدة ثلث سJJJنوات نحJJJو سJJJيببر
فJJJ أوائJJJل 

، سJJJيتم اعتقJJJال كروبسJJJكايا بJJJدورها1896التاريJJJJخ أي فش
ومJJن أجJJل اللتقJJاء. ويحكم عليها بالسجن لمدة ثلث سJJنوات

ه ضحت أنهJJJJا ها بمصJJJJJبر ، الJJJJذي قJJJJررت أن تربJJJJط مصJJJJبر JJJJش بلينير
فJJ شJJهر مJJاي

خطيبتJJه، ممJJا سيسJJمح لهJJا باللتحJJاق بJJه، وذلJJك فش
ف شهر يوليوز من نفس السنة 1898من سنة 

وجه فش ش .لتبل

ف السJJجن لنهمJJا
ف فش

ش و كروبسكايا كتلك النل لم تعد ظروف لينير
فJJJJJJJ تخJJJJJJJوم

فJJJJJJJ الJJJJJJJذهاب واليJJJJJJJاب، فقJJJJJJJد عاشJJJJJJJا فش
أصJJJJJJJبحا أحJJJJJJJرارا فش

اطوريJJJة حيJJاة نشJJاط دراسفJJ وقJJراءات متعJJددة، تصJJاحبها المبن
شJJ مJJن أجJJل يJJة، وهفJJ وسJJيلة للرفيقير ش أعمال ترجمة لكتJJب انجلبر
ف ستسJJJاعدهما فيمJJJا بعJJJد، كمJJJا كJJJانت لهمJJJا

يJJJة الJJJنل ش تعلJJJم النجلبر
ش مراسJJJJJJJJلت نشJJJJJJJJيطة جJJJJJJJJدا، وكانJJJJJJJJا يستضJJJJJJJJيفان كJJJJJJJJل المناضJJJJJJJJلير

ف يوجدون فيها
ف المنطقة النل

ش مثلهم ويزورانهم فش .المنفيير

اير من سنة  ف فبن
، وهو اللقJJب 1900فش ش سيتم الفراج عن لينير

الJJJJJذي سJJJJJيلزمه منJJJJJذ هJJJJJذا التاريJJJJخ، ممJJJJJا سيسJJJJJمح لJJJJJه بمغJJJJJادرة
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فJJ ميونيJJخ
روسJJيا، وبعJJد أسJJابيع قليلJJة سJJتلتحق بJJه كروبسJJكايا فش

. بألمانيا

سJJJتنقلب هJJJذه الهجJJJرة الماركسJJJية الروسJJJية نحJJJو نشرJJ الجريJJJدة
ارة" (السكرا"الدعائية  ف دجنJJبن ) الشر

ف صدرت فش
فJJ 1901النل

فش

اكف شJJJJJJJJJJتوتغارت بJJJJJJJJJJدعم مهJJJJJJJJJJم مJJJJJJJJJJن مناضJJJJJJJJJJلف الحJJJJJJJJJJزب الشJJJJJJJJJJبل

ف
.الديموقراطف اللمانش

ات وعيوب الوسط حيث ش ف ألمانيا ستكتشف كروبسكايا مبر
وفش

يوجد المثقفون المنفيون، فقد لحظت ابتعJJادهم عJJن الواقJJع
، خاصة منهم بليخانوف، الذي حسب كروبسكايا كJJان الروسف
غبرJJJJJJ قJJJJJJادر عل إدراك التوازنJJJJJJات الجتماعيJJJJJJة الجديJJJJJJدة داخJJJJJJل
ش اطوريJJJJة، وعل العكJJJس مJJJن ذلJJJك تقربJJJت مJJJن المناضJJJلير المبن

العمJJJJJJال، الJJJJJJذين يخJJJJJJاطرون بأنفسJJJJJJهم، حيJJJJJJث يقطعJJJJJJون آلف
ات مJJJن أجJJJل إيصJJJال الرسJJJائل وبJJJدون أن تعJJJرف هفJJJ. الكيلومJJJبل

JJش نفسها حدة الصعوبات والمشاق كانت تتقاسم أيضا مع لينير
ف، حيJJJJJJث إل جJJJJJJانب الصJJJJJJعوبات تقلبJJJJJJات حيJJJJJJاة ثJJJJJJوري محJJJJJJبل

ورات حيJJJJاة ترتكJJJJز JJJJك ضشJJJJاف إل ذلJJJJان ينضJJJJة، كJJJJة التافهJJJJالمادي
.عل الشية

عل امتJJJJJJJداد سJJJJJJJنوات الهجJJJJJJJرة هJJJJJJJذه، كJJJJJJJانت كروبسJJJJJJJكايا تJJJJJJJزور
، وتهتJJJJJJJJم بالمناهJJJJJJJJج ش فJJJJJJJJ المدرسJJJJJJJJير

المJJJJJJJJدارس والمكتبJJJJJJJJات وتلتقل
ف كJJانت تحJJل بهJJا، وقJJد

البيداغوجيJJة المحليJJة، أي المنJJاطق الJJنل

JJJف
مكنتهJJJا هJJJذه العمJJJال مJJJن أن تضJJJع حصJJJيلة نقديJJJة للتعليJJJم فش

.هذه المناطق

ف سنة 
فJJ كتابJJة مJJؤلفه الشJJهبر 1901فش

شJJ منغمسJJا كليJJا فش كان لينير
، وكJJJJانت كروبسJJJJكايا تقاسJJJJم نقاشJJJJات معJJJJه، وهفJJJJ"مJJJJا العمJJJJل"

فJJJJJJ أبريJJJJJJل 
فJJJJJJ كJJJJJJل كتابJJJJJJاته، وفش

1902نقاشJJJJJJات تقاسJJJJJJمتها معJJJJJJه فش
، مJJJJJن أجJJJJJل JJJJJش ف حJJJJJل بهJJJJJا لينير

ستصJJJJJل كروبسJJJJJكايا إل لنJJJJJدن الJJJJJنل
ف عJJاش فيهJJا كJJارل مJJاركس

ف المدينة النل
تعميق أسسه النظرية فش

شJJJJJJJJJ(آخJJJJJJJJJر أيJJJJJJJJJامه، حيJJJJJJJJJث كJJJJJJJJJان يرتJJJJJJJJJاد  المتحJJJJJJJJJف"مكتبJJJJJJJJJة ) لينير

ف
يطانش ".البن

فJJJJJ لنJJJJدن سJJJJJتكون جنيJJJJف الوجهJJJJJة التاليJJJJة
سJJJJJنة بعJJJJJد محطتJJJJJه فش

، حيJJJJJث هنJJJJJا سJJJJJتطبع  JJJJJش فJJJJJ نونJJJJJبن "السJJJJJكرا"للرفيقير
1905، وفش

                                                                                                                                                          23



  للدراسات و البحاث و التكوين8
 مارس الثورية                                                                                                                  المركز الماركس  اللينيني

ف
ستقفل كروبسكايا راجعJJة إل بلJJدها روسJJيا عل إثJJر الثJJورة الJJنل

JJJش فJJJ هJJJذه السJJJنة، إل أن فشJJJل الثJJJورة أجJJJبن الرفيقير
انJJJدلعت بJJJه فش

عل مغJJJJJJادرة روسJJJJJJيا، ومنJJJJJJذ هJJJJJJذا التاريJJJJخ سJJJJJJتعيش كروبسJJJJJJكايا
حJJJJال عJJJJبن أوربJJJJا، تحJJJJت خيJJJJار اللجJJJJوء الJJJJذي حصJJJJل مرحلJJJJة البل

ف الخارج
.عليه الرفيقان من طرف المساندين فش

ش والعJJJJJJودة إل سويشا، بJJJJJJدأت لير بعJJJJJJد فلنJJJJJJدا ومJJJJJJرور قصJJJJJJبر بJJJJJJبن
ف تمتJJد مJJن" الهجJJرة الثانيJJة"كروبسكايا ما كJJانت تسJJميه ب 

الJJنل
، مقسJJJJJJJJJمة عل ثلثJJJJJJJJJة مراحJJJJJJJJJل1917إل سJJJJJJJJJنة  1908سJJJJJJJJJنة 

متباينJJJة مJJJن حيJJJث مJJJدتها، وهفJJJ مرحلJJJة كJJJانت مليئJJJة بالمعJJJارك
"المناشJJJJJJJفة"والصاعات ضJJJJJJJد خصJJJJJJJوم متعJJJJJJJددين مJJJJJJJن أمثJJJJJJJال 

.، ومعارضون آخرون من داخل روسيا وخارجها"بناة ا"و

فJJJJJJJ والكفJJJJJJJاح، كJJJJJJJانت كروبسJJJJJJJكايا
خلل هJJJJJJJذا المشJJJJJJJوار مJJJJJJJن النقش

ف وسJJJمت تاريJJJJخ
فJJJ الصاعات والمعJJJارك المتعJJJددة الJJJنل

تشJJJارك فش
، الJJذي JJش اكف الديموقراطف إل جJJانب لينير الحزب العمالف الشبل

. كان دائما مهموما بالمحافظة عل خط صحيح ضد أعدائه

JJJJف
ف تنتمفJJJJ لجنJJJJس النسJJJJاء، ل تJJJJرى فش

كJJJJانت كروبسJJJJكايا وهفJJJJ الJJJJنل
قضJJية المJJرأة ضاعا طبقيJJا فقJJط، بJJل هفJJ ضاع ضJJد الرأسJJمال
، لJJJJذلك كJJJJانت تسJJJJاند أيضJJJJا تحJJJJرر وضJJJJد الضJJJJطهاد الباتريJJJJاركف

حته رفيقتها" يوم أممف للنساء"النساء مدعمة خلق  الذي اقبل
شJJ سJJنة  ، وعملJJت أيضJJا مJJع البلشJJفية1910المعلمJJة كلرا زتكير

فJJJ نشرJJJ أول مجلJJJة نسJJJائية 
فJJJ مJJJارس" العاملJJJة"إينJJJاس أرمانJJJد فش

فش
ياليJJJJJة العالميJJJJJة1914 ، لكJJJJJن شعان مJJJJJا انJJJJJدلعت الحJJJJJرب المبن

.الول فتوقفت المجلة بشعة عن الصدور

  ل: كروبس''''''كايا ) 2
المعلم'''''ة، المربي''''''ة و البيداغوجي'''''ة ال'''''نر

يشق لها غبار:

JJJJJف
بيJJJJJة والتعليJJJJJم مJJJJJن الجJJJJJوانب الغنيJJJJJة جJJJJJدا فش يعتJJJJJبن ميJJJJJدان البل

، إذ وهفJJJJJJJ شJJJJJJJابة، مJJJJJJJا تJJJJJJJزال تتلمJJJJJJJس ف
مسJJJJJJJار كروبسJJJJJJJكايا الحيJJJJJJJانل

طريقها نحول العمل والشغل، كان الميدان الذي شJJغفها حبJJا،
بية والتعليم، أليست هف القائلة :ميدان البل
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، بدون أن" ل يمكن مواصلة تطورنا القتصادي والجتماع 
 "نكون قد وضعنا نهاية لظلمات المية

).226المجلد التاسع، صفحة (

ف قJJامت
ة الJJنل ولن حياة كروبسكايا كانت حافلة بالعمال الكثبر

ف أنجزتهJJJJJJJJJا، فسJJJJJJJJJنقف عنJJJJJJJJJد أهJJJJJJJJJم
بهJJJJJJJJJا والمهJJJJJJJJJام العظيمJJJJJJJJJة الJJJJJJJJJنل

ف كJJJJJانت عزيJJJJJزة عل قلبهJJJJJا وتأخJJJJJذ بلبهJJJJJا أل وهJJJJJو
المجJJJJJالت الJJJJJنل

ف بية والتعليم، وبالساس الجJJانب البيJJداغوحن نقJJف. ميدان البل
ف مسار هذه المرأة البلشJJفية، فقJJد

عند هذه المحطة المهمة فش

JJف
ف التأسيس للبلشفية أمJJرا ل مJJراء فيJJه وفش

كان دور كروبسكايا فش
بيJJJJJة كJJJJJان جليJJJJJا جJJJJJدا  وقJJJJJد ربطJJJJJت). تربيJJJJJة بلشJJJJJفية(ميJJJJJدان البل

ش بالمبJJJJJJJJJJادئ كروبسJJJJJJJJJJكايا النظريJJJJJJJJJJة والممارسJJJJJJJJJJة البيJJJJJJJJJJداغوجيتير
ء الJJذي سJJيجعل مسJJاهمتها هفJJ الكJJبر أصJJالة ف

الماركسية، السر
ف هذا الميدان

.فش

فJJJJJJJJ مهJJJJJJJJام
حJJJJJJJJنل وهفJJJJJJJJ منشJJJJJJJJغلة بالقضJJJJJJJJايا السياسJJJJJJJJية وغارقJJJJJJJJة فش

بيJJJJJJJة والتعليJJJJJJJم والبيJJJJJJJداغوجيا متعJJJJJJJددة فقJJJJJJJد ظJJJJJJJل هJJJJJJJاجس البل
فJJJ سJJJنة 

فJJJ  1915مسJJJتبدا بهJJJا، كمثJJJال عل ذلJJJك، فش
المJJJؤتمر"وفش

ن بسويشا، لJJم" الممفJJ للنسJJاء JJة ببرJJمدين JJف
الJJذي تJJم تنظيمJJه فش

ف خضم ذلك عن ميJJدانها الدراسفJJ الخJJاص،
تتخل كروبسكايا فش

ش فJJJJJJانكبت تJJJJJJدرس بشJJJJJJكل دقيJJJJJJق مؤلفJJJJJJات كبJJJJJJار البيJJJJJJداغوجيير
بوية المطبقة . والنظمة البل

اكية العظم، فJJ الJJوقت الJJذي انJJدلعت فيJJه ثJJورة أكتJJوبر الشJJبل
فش

فJJJJ موضJJJJوع 40كJJJJانت كروبسJJJJكايا قJJJJد كتبJJJJت أكJJJJبر مJJJJن 
مؤلفJJJJا فش

بيJJJJJJJJة والتعليJJJJJJJJم، كJJJJJJJJان أهمهJJJJJJJJا جميعJJJJJJJJا كتJJJJJJJJاب تحJJJJJJJJت عنJJJJJJJJوان البل
وصJJدر 1915و ذلJJك سJJنة " التعليم العمومف والديموقراطيJJة"

فJJJ تطJJJوير البيداغوجيJJJة1917سJJJنة 
، وقJJJد سJJJاهم بشJJJكل كJJJببر فش
ش  ف هذا الصدد يقول لينير

:الماركسية، وفش

وفرت كروبسكايا باصطفافها إل جانب وجهة نظر"
  تبلورت مع

الطبقة العاملة، تأويل جديدا للنظريات النر
ان، جان جاك روسو الديموقراطيان والبيداغوجيان الكبير

وبستالوزي، لقد عرفت المجتمع الروس  بالمفاهيم

ز، وعرضت بشكل منهجر  البيداغوجية ل أووين وبلير
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ي التعليم مذهب ماركس وانجلز فيما يتعلق بالعلقات بير
".والعمل المنتج

ش كبJJار، لقد درسJJت كروبسJJكايا بJJتيقظ كJJببر كتابJJات بيJJداغوجيير
:سJJJJJJواء الJJJJJJذين سJJJJJJبقوها أو الJJJJJJذين عرفهJJJJJJم عصها مJJJJJJن أمثJJJJJJال 

، ، جJJJJJJJJJان جJJJJJJJJJاك روسJJJJJJJJJو، بيسJJJJJJJJJتالوزي، أو بشفسJJJJJJJJJكف كومنسJJJJJJJJJكف

JJJف
بويJJJة المطبقJJJة فش هJJJم، كمJJJا درسJJJت النظمJJJة البل تولسJJJتوي وغبر

JJف
فJJ الخJJارج، خاصJJة تلJJك المطبقJJة فش

ف روسيا أو فش
عصها سواء فش

ا الJJJJJJدول الغربيJJJJJJة، مثJJJJJJل الوليJJJJJJات المتحJJJJJJدة المريكيJJJJJJة وانجلJJJJJJبل
ف ألمانيا وسويشا

.وفرنسا، وفش

بحكJJJJJJJJم إكراهJJJJJJJJات الهجJJJJJJJJرة، كJJJJJJJJانت كروبسJJJJJJJJكايا تJJJJJJJJزور المJJJJJJJJدارس
، وتهتJJم بالمناهJJJج البيداغوجيJJة ش فJJJ بالمدرسJJير

والمكتبJJات وتلتقل
الحديثJJJJJJJJة، ممJJJJJJJJا مكنهJJJJJJJJا مJJJJJJJJن عJJJJJJJJرض حصJJJJJJJJيلة نقديJJJJJJJJة للتعليJJJJJJJJم
فJJJJJJJJ العJJJJJJJJالم، وعل هJJJJJJJJذا السJJJJJJJJاس طJJJJJJJJورت النظريJJJJJJJJة

المدرسفJJJJJJJJ فش
.الماركسية حول المسألة المدرسية

لقJJJJJJد بينJJJJJJت كروبسJJJJJJكايا، باسJJJJJJتنادها عل مجموعJJJJJJة كاملJJJJJJة مJJJJJJن
وقJJائع ملموسJJة، كيJJف أن مفهJJوم العJJداد للحيJJاة النشJJيطة قJJد

تطJJJJJJJJJJور خلل مختلJJJJJJJJJJف الحقJJJJJJJJJJب التاريخيJJJJJJJJJة حسJJJJJJJJJJب الطبقJJJJJJJJJJة
ف طبقJJJت فيJJJه، و آخJJJر

ف طJJJورته، والظJJJروف الJJJنل
الجتماعيJJJة الJJJنل

تلخJJJJJص" التعليJJJJJم العمJJJJJومف والديموقراطيJJJJJة"فقJJJJJرة مJJJJJن كتابهJJJJJا 
فJJJJJ حيJJJJJث كتبJJJJJت

لوحJJJJJدها هJJJJJذا التحليJJJJJل لتاريJJJJخ التJJJJJدريب المهنش
:تقول

ي أيدي البورجوازية،" طالما أن تنظيم التعليم سيبفر بير
  سيبفر سلحا موجها ضد الطبقة

فإن التدريب المهني
العاملة، ووحدها الطبقة العاملة يمكنها أن تجعل من

  العمل وسيلة ملئمة لتغيير المجتمع
التكوين في

".المعاص

:قائلة 1916كما كتبت سنة 

  يوم سيكون من الممكن خلق مدرسة يحتاجها
"سيأئر

الجيل الشاب، ويجب أيضا معرفة كيفية خلقها، ومن أجل

 
ورية، والتفكير في هذا الهدف يجب امتلك التجربة الضي

 
ذلك بشكل مسبق، بكيفية تعرف كيف تتلقف ذلك في

".الوقت الملئم
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بعJJJJد نجJJJJاح ثJJJJورة أكتJJJJوبر المجيJJJJدة، فتJJJJح هJJJJذا النتصJJJJار للثJJJJورة
بيJJJJJJة، فقJJJJJJد فJJJJJJ ميJJJJJJدان البل

البلشJJJJJJفية لكروبسJJJJJJكايا حقل واسJJJJJJJعا فش
أدارت وبكJJJJل اقتJJJJدار أنشJJJJطة تنظيميJJJJة وتربيJJJJة سياسJJJJية هامJJJJة،
هJJJا يسJJJتطيع بيJJJة والتعليJJJم – ومJJJن غبر فقJJJد أصJJJبحت وزيJJJرة للبل
اخذ هذه المهمة عل عاتقه وهف المهووسة منذ شJJبابها الول
بحJJJJJJب هJJJJJJذا الميJJJJJJدان وأبJJJJJJدعت فيJJJJJJه إبJJJJJJداعا– وخلل سJJJJJJنوات

.عديدة قادت ضبطا علميا وبيداغوجيا لنظام تربوي جديد

بيJJJJJJJJة والتعليJJJJJJJJم ل يمكJJJJJJJJن فJJJJJJJJ ميJJJJJJJJدان البل
إن أعمJJJJJJJJال كروبسJJJJJJJJكايا فش

هJJJJا أهميJJJة وهJJJو حصها أو تعJJJدادها، ويمكJJJن الوقJJJوف عنJJJد اكبر
مجال محاربة المية، فقد كان هذا ميدانها بكل امتيJJاز ونJJذرت
ته ذا أولويJJJJة بالغJJJJة، فقJJJJد حياتهJJJJا لJJJJه منJJJJذ ريعJJJJان شJJJJبابها واعتJJJJبن

JJJJJJJف
ت كروبسJJJJJJJكايا أن مهمJJJJJJJة محاربJJJJJJJة الميJJJJJJJة المتفشJJJJJJJية فش اعتJJJJJJJبن

ف تعلJJو ول يعل عليهJJا
صفوف الشعب الروسف تعد المهمة الJJنل

اكية، فهفJJ تJJرى أل تطJJور اقتصJJادي واجتمJJاعف بيJJة الشJJبل فJJ البل
فش

فJJJ سJJJنة 
تأسسJJJت 1923بJJJدون القضJJJاء عل الميJJJة، حJJJنل أنJJJه فش

".فلتسقط المية"جمعية تطوعية كان شعارها 

بيJJة والتعليJJم ت البل JJم، وغبرJJوم التعليJJكايا مفهJJلقد قلبت كروبس
  ليس''''ت ه ''''"شJJJJكل ومضJJJJمونا، 

بي''''ة الش''''يوعية وال''''نر إنه''''ا الير
:وهف تتبادل الحديث مع مكسيم غوركف" العائلة فقط

  فقط إقامة البنايات العملقة"
اكية ل يعني بناء الشير

، ولكنها غير كافية، ط أساس    ه  شي
ومعامل الحبوب، النر

 "فالنسان ما زال مطالبا بتطوير قلبه وعقله

، صفحة ( ).151المجلد الحادي عشر

إن شJJJJJJهرة كروبسJJJJJJكايا كمنظJJJJJJرة ومؤرخJJJJJJة للعلJJJJJJوم البيداغوجيJJJJJJة
اكف طبقJJت الفJJاق، فقJJد بوي الشJJبل وكمنظمJJة بJJارزة للنظJJام الJJبل
امتJJJJJJJJJدت هJJJJJJJJJذه الشJJJJJJJJJهرة إل عJJJJJJJJJدد مJJJJJJJJJن دول العJJJJJJJJJالم، وتكريمJJJJJJJJJا
بيJJJJJة، تمنJJJJJح اليونسJJJJJكو كJJJJJل ف قJJJJJدمتها لقضJJJJJية البل

للخJJJJJدمات الJJJJJنل
سJJنة جJJائزة دوليJJة وشJJهادة تنJJويه باسJJم كروبسJJكايا إل البلJJدان

JJJJJJJف
وا فش JJJJJJJش والمؤسسJJJJJJJات والتنظيمJJJJJJJات، أو الشJJJJJJJخاص الJJJJJJJذي تمبر

ف محاربة المية
.مساهمة تستحق التقدير فش
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أمJJJJJJا العمJJJJJJال السJJJJJJوفيات فقJJJJJJد ظلJJJJJJوا يبجلJJJJJJون اسJJJJJJم كروبسJJJJJJكايا
ف نJJJJذرت

، الJJJJنل JJJJعب الروسفJJJJة الشJJJJمو ابنJJJJا سJJJJا عاليJJJJون فيهJJJJويحي
حياتهJJJJJJJJJا كلهJJJJJJJJJا للنضJJJJJJJJJال، منJJJJJJJJJذ أن وعJJJJJJJJJت واقJJJJJJJJJع هJJJJJJJJJذا الشJJJJJJJJJعب
والسJJJJJJJJتغلل والضJJJJJJJJطهاد الJJJJJJJJذي يعيشJJJJJJJJه تحJJJJJJJJت نبرJJJJJJJJ النظJJJJJJJJام
اكية، ومJJJJJن أجJJJJJل القيصي المسJJJJJتبد، مJJJJJن أجJJJJJل انتشJJJJJار الشJJJJJبل
اكية، فكJJJJJJJJثبر مJJJJJJJJن الشJJJJJJJJوارع والمJJJJJJJJدارس تفتJJJJJJJJح الثقافJJJJJJJJة الشJJJJJJJJبل
فJJJJJJJ ذلJJJJJJJك

والمؤسسJJJJJJJات العلميJJJJJJJة والثقافيJJJJJJJة تحمJJJJJJJل اسJJJJJJJمها، وفش
اف بإحJJJJJJJدى أعظJJJJJJJم النسJJJJJJJاء الروسJJJJJJJيات تتجسJJJJJJJد ثقافJJJJJJJة العJJJJJJJبل
فJJJJJ تاريJJJJخ روسJJJJJيا القJJJJJديم والحJJJJJديث والمعاض، وإن

وأروعهJJJJJن فش
ف ليظJJJJل يقJJJJرأ لهJJJJا بوي والبيJJJJداغوحن تاريJJJJخ روسJJJJيا التعليمفJJJJ والJJJJبل
فJJJJ هJJJJذا الشJJJJأن، وإن بصJJJJمتها ل يJJJJزال أثرهJJJJا

صJJJJفحات مجيJJJJدة فش
ف روسيا

ا إل اليوم فش .حاضش

بيJJJJJة والتعليJJJJJم كJJJJJان أحJJJJJد اكJJJJJبن مJJJJJا تفJJJJJوقت فيJJJJJه ولن ميJJJJJدان البل
شJJ نJJذرت حياتهJJا إل غايJJة وفاتهJJا إل كروبسJJكايا فبعJJد وفJJاة لينير

بية بالساس .قضايا البل

إن كJJل هJJذا، ومJJا ل تسJJعف مئJJات الصJJفحات عل حصه، ومJJا
ل يقJJJJدر القلJJJJم عل تJJJJدبيجه، هJJJJو مJJJJا كJJJJانته تلJJJJك المJJJJرأة الرائعJJJJة
ف كJJان وقتهJا ل

كروبسكايا، هذه المعلمJة البلشJJفية العظيمJة الJJنل
يحسJJJJJJJJب ويعJJJJJJJJد باليJJJJJJJJام والشJJJJJJJJهور والعJJJJJJJJوام، بJJJJJJJJل بالسJJJJJJJJاعات
شJ ول يجJب العبJث بJه، لن أي ، فالوقت ثمير ف

والدقائق والثوانش
فJJJJJ إنجJJJJJاز المهمJJJJJة، مهمJJJJJة إخJJJJJراج الشJJJJJعب الروسفJJJJJ مJJJJJن

تJJJJJأخبر فش
ظلمJJJJJات القJJJJJرون الوسJJJJJط بالنسJJJJJبة لهJJJJJا، أمJJJJر ل يغتفJJJJJر، لJJJJJذلك
فهفJJJJJ تسJJJJJتعجل دخJJJJJوله التاريJJJJخ مJJJJJن بJJJJJابه الواسJJJJJع، وليJJJJJس أي
اكية، وإن أي تخلJJJف عJJJن هJJJذا بJJJاب، بJJJل إنJJJه بJJJاب الثJJJورة الشJJJبل

.الموعد فهو إخلف بالموعد مع التاريJJJJخ

، Jش ف لJم تخJذل أبJدا رفيقهJا لينير
إن كروبسكايا هفJ تلJك المJرأة الJنل

ف
فJJJ أكJJJJبر اللحظJJJات العصJJJيبة الJJJنل

ف ل تتبJJJدل، فحJJJنل فش
المJJJرأة الJJJنل

فJJJJ الJJJJوقت الJJJJذي
كJJJJانت تJJJJواجه فيهJJJJا الصJJJJعوبات والمخJJJJاطر، وفش

فJJJJJJJ لحظJJJJJJJات ضJJJJJJJعف
استسJJJJJJJلم الرفJJJJJJJاق، حJJJJJJJنل القويJJJJJJJاء منهJJJJJJJم فش

للشJJك، وفقJJدوا إيمJJانهم، ظلJJت قناعJJة كروبسJJكايا ثابتJJة، رابطJJة
حزح عJJJJJن مواقفهJJJJJا، مقتنعJJJJJة أن القضJJJJJية عادلJJJJJة ش الجJJJJJأش ل تJJJJJبل
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فJJJ كروبسJJJكايا كJJJل صJJJفات. وصJJJائبة وأن النص قJJJادم ل محالJJJة
فش

ا المJJJJJJJJJرأة البلشJJJJJJJJJفية، تواضJJJJJJJJJعا وبسJJJJJJJJJاطة وحزمJJJJJJJJJا وإضارا وصJJJJJJJJJبن
، إنهJJا الخلق الرفيعJJة والمبJJادئ الثابتJJة...وجلدا، بذل وعطاءا 

ف النساء الثوريات
ف ل تتوفر إل فش

.النل

فJJJJJJJJJJJJJJJJة، و النسJJJJJJJJJJJJJJJJاء إن إسJJJJJJJJJJJJJJJJهامات كروبسJJJJJJJJJJJJJJJJكايا الثوريJJJJJJJJJJJJJJJJة المحبل
ش بشJJJJJكل ل جJJJJJدال فيJJJJJه، أنJJJJJه بJJJJJدون وليتاريJJJJJات عمومJJJJJا، يJJJJJبير البن
مشاركة النساء ما كJان لثJورة أكتJوبر أن تنتص، وإذا صJح القJول
أنه بدون ثJورة لJن تتحJرر النسJاء، فيصJح القJول أيضJا أنJه بJدون

. النساء لن تكون ثورة

بعJJد هJJذا المسJJار الطويJJل والحافJJل بالعمJJال الجليلJة سJيتوقف
قلJJب هJJذه البلشJJفية العظيمJJة عJJن الخفقJJان، وسJJيكف دماغهJJا

فJJJ ذات يJJJوم مJJJن سJJJنة 
وهJJJو يJJJوم 1939عJJJن التفكبرJJJ إل البJJJد، فش

اير 27 فJJ مكJJان مJJن السJJاحة الحمJJراء وعل أبJJواب. فJJبن
وهنJJاك فش

ف النضال والحياة سيسJJتقر رمJJاد
ش رفيقها فش ش وقرب لينير الكرملير

.هذه البلشفية الرائعة

:ملحوظة

 Jف
ت أعمال كروبسJكيا فش مؤلفJات"مجلJدا تحJت عنJوان  11نشر

.، وهف باللغة الفرنسية"بيداغوجية

جميلة صابر 

26 ''' 3 ''' 2017
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2017 مارس 8افتتاحية 

يال  ي مطرقة اضطهاد الباطرياركا وسندان سلطة الرأس المال المير : بير
الضطهاد المستمر لجماهير النساء

 

سJJنة عل ذلJJJك اليJJوم الJJذي أصJJJبح يومJJا أمميJJا نضJJاليا للنسJJاء، وعنJJد 100، لقJJد مJJر أكJJJبر مJJن 2017مJJارس  JJJJJ 8 1910مJJارس  8
اكية وطليعتهJJا الماركسJJية فJJ. الحتفJJال بهJJذا اليJJوم يتJJم التناسفJJ عمJJدا أن الفضJJل للحتفJJاء بJJه يرجJJع إل الحركJJة العماليJJة الشJJبل

وفش

اكف فJJJJ الفكJJJJر الشJJJJبل
ة فش JJJJش هJJJJذا الطJJJJارل يمكJJJJن، أن يكJJJJون لهJJJJذا الحتفJJJJال أي معنشJJJJ إذا لJJJJم نستحصشJJJJ اسJJJJما نسJJJJائيا لJJJJه بصJJJJمته المتمبر

JJف
، الJJذي بصJJم الحركJJة النسJJائية الثوريJJة ببصJJمة سJJتظل مطبوعJJة فش ف الشJJيوعف

وليتاريJJة، والJJوجه النسJJانئ الثJJوري، إنهJJا المعلمJJة البن
فJJJ النضJJJال مJJJن أجJJJل تحJJJرر النسJJJاء مJJJن الضJJJطهاد

ف لعبJJJت دورا رائJJJدا فش
وليتاريJJJة النسJJJائية، والJJJنل سJJJجل التاريJJJJخ، تاريJJJJخ الحركJJJة البن

.الباطرياركف والستغلل الرأسمالف

فJJJJJ المغJJJJJرب والعJJJJJالم أوضJJJJاع النسJJJJJاء، 8كلمJJJJJا حJJJJJل يJJJJJوم 
مJJJJJارس، يستحصشJJJJJ الماركسJJJJJيون JJJ اللينينيJJJJون والماركسJJJJJيات JJJ اللينينيJJJJJات فش

، وهفJJ أنJJه كلمJJا تعفنJJت الرأسJJمالية، كلمJJا ضJJغط JJش عاملت، فلحات، وكل الكادحات، ويقفJJون ويقفJJن عل حقيقJJة تكJJاد تفقJJأ العير

JJJف
هJJJن، كلمJJJا زادت الرأسJJJمالية إفلسJJا كJJJانت النسJJJاء أول مJJJن يJJJدفع الثمJJJن، كلمJJJا غرقJJJت الرأسJJJمالية فش ذلJJJك عل النسJJJاء أكJJJبر مJJJن غبر

ف حققنهJJJJا عJJJJبن نضJJJJالهن،
با للمكتسJJJJبات الJJJJنل JJJJور، وضشJJJJغطا عل الجJJJJغل، ضJJJJن الشJJJJحايا، تشيحا مJJJJاء أول الضJJJJانت النسJJJJة كJJJJالزم

شJJ بتصJJاعد ياليJJة العالميJJة، والJJذي يتمبر فJJ ظJJل هJJذا الطJJور الJJذي دخلتJJه المبن
، فش فJJأكبر ئ يتسJJع أكبر وأصJJبح تJJأنيث الفقJJر واقعJJا مJJا فJJنل
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JJJالجنسف JJJش السJJJتغلل المكثJJJف للطبقJJJة العاملJJJة والنهJJJب للشJJJعوب المضJJJطهدة، نظJJJام يقJJJوم عل تعميJJJم الفقJJJر، خاصJJJة مJJJع المبر
ف تتفJJاقم باسJJتمرار، فعنJJدما تتعJJانق الباطرياركJJا مJJع سJJلطة الرأسJJمال تصJJبح أوضJJاع النسJJاء

الممJJارس ضJJد النسJJاء، واللمسJJاواة الJJنل
.أكبر تفاقما

مليJJون مJJن 700فJJأكبر مJJن . مارس، يتم الوقوف عل هول الرقام المتعلقة بأوضاع النسJJاء اقتصJJاديا واجتماعيJJا 8كلما حل يوم 
، أي أن كJJل امJJرأة مJJن  JJدي أو الجنسفJJف الجسJJحايا العنJJن ضJJالم هJJالع JJف

، 3النسJJاء فش JJدي والجنسفJJف الجسJJن للعنJJاء يتعرضJJنس
شJJ  400حوالف  ف العJJالم بير

وجن قبJJل سJJن  49و 20مليون امرأة فش ش فJJ سJJن أقJJل مJJن 18سJJنة يJJبل
وجن فش ش 15، وأكJJبر مJJن هJJذا الرقJJم يJJبل

ة %90مليون من المراهقات يصبحن أمهات كل سنة، أكبر من  14سنة، أكبر من  JJف البلدان الفقبر
وتشJJبر الرقJJام. منهن توجد فش

فJJ العJJالم تقJJدم النسJJاء
فJJ العJJالم تعيلهJJا النسJJاء، فش

ة ثلJJث الش فش JJدان الفقبرJJض البلJJبع JJف
فJJ يعلJJن الش، فقش

إل ارتفاع عدد النساء اللنئ
مJJن الJJدخل العJJام، %10ثلJJث عJJدد سJJاعات العمJJل وينتجJJن أكJJبر مJJن نصJJف المJJواد الغذائيJJة، لكJJن حظهJJن مJJن الجJJر ل يتعJJدى 

ة أكJJJJبر مJJJJن  30خلل  JJJJنة الخبرJJJJاء 500سJJJJن نسJJJJتغلون هJJJJذين يشJJJJن الJJJJة م JJJJن عشرJJJJة مJJJJغل، وأربعJJJJوق الشJJJJن سJJJJرأة ولجJJJJون امJJJJملي
فJJJ المتوسJJJط 

ش فش مليJJJون مJJJن 200مJJJن مجمJJJوع مليJJJار و%70أورو بالنسJJJبة للرجJJJال، ويشJJJكل النسJJJاء  1سJJJنتيم مقابJJJل  8ويتقاضJJJير
فJJ العJJالم 

فJJ أيJJة دولJJة فش
فJJ الجJJور ل توجJJد فش

ف اليوم، والمساواة فش
ولن أول ضJJحايا الرأسJJمالية. الشخاص يعيشون بأقل من دولر فش

فJJJ صJJفوف النسJJJاء، فحJJوالف 
ا فش مJJن%16مليJJJون مJJن الكبJJار، أي  776المعولمJJة هJJJم النسJJاء، فJJإن نسJJبة الميJJة تعJJرف ارتفاعJJا كJJJببر

ش فJJ صJJفوف النسJJاء، فمJJابير
ف هذا العدد هو من نصيب النساء، كما ترتفع معدلت الوفيات فش

ف العالم أميون، وثلنر
الساكنة الكبار فش

ة الحمل أو خلل الولدة 550ألف و 350 ش كل سنة خلل فبل .الف من النساء يتوفير
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، فكJJل سJJنة يبJJاع  JJة المليبرJJيالي فJJ منJJه المبن
يالية المعولمة زاد سوق النخاسJJة وتجJJارة البشرJJ اتسJJاعا، وهJJو نشJJاط تجنش 4ومع المبن

قاقهن أو من أجل ممارسة الدعارة .مليون امرأة، إما من أجل تزويجهن بالقوة أو لسبل

فJJJ العJJJالم، خاصJJJة عل شJJJعوب
فJJJ كJJJل مكJJJان فش

ياليJJJة المريكيJJJة تشJJJعلها فش ياليJJJة وعل رأسJJJها المبن ف مJJJا فJJJتئت المبن
ومJJJع الحJJJروب الJJJنل

ياليJJة، عل جميJJJع الصJJعدة القتصJJادية ف النسJJاء أكJJبر مJJن ويلت هJJJذه الحJJJروب المبن
واتهJJا، تعJJانش ة لكJJن الغنيJJة ببر JJJدان الفقبرJJالبل

فJJ دائJJرة البلJJدان العربيJJة، تصJJبح النتائJJج
والجتماعية والسياسية، ومع صعود الحركات الصولية والظلميJJة السJJلموية خاصJJة فش

ا فقJJد احتJJل العJJراق و تJJم تحJJويله إل دولJJة فاشJJلة، وتسJJاقطت المزيJJد مJJن الJJدول نتيجJJة مJJا يسJJم تدليسJJا. عل النسJJاء أكJJبر تJJأثبر
ف"ب ف كJJل البJJواب مJJن" الربيع العرنن

ايJJد، وأغلقJJت أمJJام الشJJعب الفلسJJطينش ش ف كل من ليبيا و اليمن و سJJوريا والقائمJJة مرشJJحة للبل
فش

ف
.أجل التحرر من الحتلل الصهيونش

فJJ المغJJرب فبعJJد 
سJJنة مJJن النهJJب المكثJJف والممنهJJج الJJذي تعرضJJت لJJه البلد عل يJJد النظJJام 60هJJذا عل مسJJتوى العJJالم، أمJJا فش

، تتعJJرض الجمJJاهبر عامJJة والجمJJاهبر النسJJائية للمزيJJد مJJن التفقبرJJ والتهميJJش JJمالف التبعفJJام الرأسJJة النظJJق أزمJJادوري، وتعم الكمJJبن
ئ النظJJJJام ياليJJJJة، حيJJJJث مJJJJا فJJJJنل ف المؤسسJJJات المبن

والقصJJJJاء والسJJJJتغلل المكثJJJJف امثثJJJJال لتوصJJJJيات صJJJJندوق النقJJJJد الJJJJدولف وبJJJافل
ف تخJJرج مJJن جJJدران

ادوري يتخل بصفة نهائية عن القطاعات الجتماعيJJة مJJن تعليJJم وصJJحة وسJJكن وشJJغل، والتقJJارير الJJنل الكمبن
ادوري، ممJJا يجعJJل هJJا، تعكJJس الرقJJام الفاضJJحة للسياسJJة القتصJJادية والجتماعيJJة للنظJJام الكمJJبن هJJذه المؤسسJJات نفسJJها وغبر

ش من نتائج هذه السياسة عل جميع المستويات .النساء بشكل عام يعانير
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ش الحصJJاءات ف المغرب كمJJا تJJبير
ف أوضاع النساء عل جميع المستويات، فإن واقع المرأة فش

ف العالم تنطق بتدنش
وإذا كانت الرقام فش

ف تعيلهJJJا النسJJJاء يتصJJJاعد والمشJJJاركة القتصJJJادية للمJJJرأة
ايJJJد، وعJJJدد الش الJJJنل ش ش يبل شJJJ الجنسJJJير ا، فالتفJJJاوت بير JJJا خطبرJJJرف تراجعJJJيع

اجع، كما أن التمثيلية السياسية للنساء قد عرفت مزيدا من التغييب مع صعود الحكومة الخوانية الممخزنة .تبل

ف تعالJJج بالرقJJام أوضJJاع المJJرأة بJJالمغرب، تؤكJJد كلهJJا عل خJJط
إن كJJل التقJJارير سJJواء تلJJك الصJJادرة مJJن الJJداخل أو مJJن الخJJارج، الJJنل

ف كل المجالت
اجع الذي تعرفه وضعية المرأة فش .البل

ف حد ذاتهن، بل هوجزء من نضال جماهبر النسJJاء إل جJJانب الرجJJال ضJJد السJJتغلل، وضJJد 8إن يوم 
مارس ليس يوما للنساء فش

ادوريJJة والنسJJاء البورجوازيJJات تحJJاول اضJJطهادهن المJJزدوج، وإذا كJJانت الرأسJJمالية المعولمJJة بأدواتهJJا المختلفJJة والنظمJJة الكمبن
كات يJJوم JJإفراغ هذا اليوم من أي معنش وتبذل كل الجهود من أجل تمييعه وجعله يوما للبهرجة، وإذا كان هذا اليوم بالنسبة للشر
اء والسJJتهلك، وبالنسJJبة لوسJJائل العلم يومJJا لتسJJويق الصJJورة النمطيJJة للمJJرأة، فهJJو JJو الشرJJاء نحJJذاب النسJJل اجتJJن أجJJالف مJJمث
بالنسJJبة للنسJJاء العJJاملت والفلحJJات وجميJJJع الكادحJJات مناسJJبة للتJJذكبر بالضار عل النضJJال مJJن أجJJل تحررهJJن مJJن عبوديJJة

.الرأسمال، ومن العبودية الجنسية للتخلص من المرأة JJJJ السلعة، المرأة الداة، المرأة المضطهدة والمستغلة

شJJ سJJندان اضJJطهاد نظJJام الباطرياركJJا ومطرقJJة سJJلطة الرأسJJمال، فالسJJتغلل مضJJاعف ومكثJJف، ولن النسJJاء يجJJدن أنفسJJهن بير
وانطلقJJJا مJJJن مرجعيتنJJJا الفكريJJJة الماركسJJJية JJJJ اللينينيJJJة، وكمJJJا. لJJJذلك فنضJJJال النسJJJاء هJJJو نضJJJال ضJJJد الباطرياركJJJا وضJJJد الرأسJJJمال

، يجJJب أن يكJJون يJJوم  JJش وليتاريJJة الشJJيوعية كلرا زتكير مJJارس مناسJJبة لكJJل 8تصورت صاحبة فكرة تخليد هذا اليJJوم، المعلمJJة البن
ش  شJJJJJ للتJJJJJذكر أن  JJJJالماركسJJJJJيات JJJJ اللينينيJJJJJات والماركسJJJJJيير ة طويلJJJJJة لنضJJJJJال النسJJJJJاءالمغربيات 8اللينينيير مJJJJJارس يJJJJJوم ضJJJJJمن مسJJJJJبر

اكف بروليتJJاري، وأن بنJJاء... الكادحات، عاملت، فلحات، ربات بيوت  مJJن أجJJل تحررهJJن، والنظJJر لتحJJرر المJJرأة مJJن منظJJور اشJJبل
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JJJJ ياتJJJل الماركسJJJية كJJJم وقضJJJون هJJJب أن يكJJJة يجJJJة حقيقيJJJي فJJJ سJJJياق بنJJJاء حركJJJة نسJJJائية جماهبر
اكية ثوريJJJة، فش حركJJJة نسJJJائية اشJJJبل

ش ش JJJJ اللينينيير .اللينينيات والماركسيير

فتحية لكل نساء العالم بعيدهن الممف

تحية لنضال نساء المغرب المكافحات من أجل حقوقهن

ش والمدافعات عن قضية المرأة ش والمناضلت الثوريات المدافعير ش الثوريير تحية لكل المناضلير

عاش نضال النساء العاملت المغربيات الكادحات

 

مارس الثورية 8 
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2017بيان فاتح ماي 

تحية للنساء العاملت والكادحات 

  اليوم المم  للطبقة العاملة
في

اكية امن الحتفJJJJJال بالعيJJJJJد الممفJJJJJ للطبقJJJJJة العاملJJJJJة لهJJJJJذه السJJJJJنة مJJJJJع قJJJJJرب الحتفJJJJJال بالJJJJJذكرى المئويJJJJJة لثJJJJJورة أكتJJJJJوبر الشJJJJJبل ش يJJJJJبل
.المجيدة

JJش وليتJJاري العظيJJم لينير وليتاريJJا الروسJJية بقيJJادة المعلJJم البن عت فيJJه البن ش لقJJد مضJJت مئJJة عJJام عل هJJذا الحJJدث العظيJJم الJJذي انJJبل
ش والبورجوازية ش القطاعيير ف يمثلها من الملكير

. السلطة السياسية من النظام القيصي الرجعف والطبقات النل

ف تأسس فيهJJا حكJJم
ف البلدان النل

ف العالم، بل حنل فش
ف بافل

وككل فاتح ماي منذ هذا التاريJJJJخ، حيث لم تدك قلع النظام الرأسمالف فش

JJف
، وغرسJJت رأسJJمالية الدولJJة أنيابهJJا فش JJش ف العظيJJم عل يJJد التحريفيير

وليتاريJJا ثJJم النقلب عل هJJذا الحJJدث التJJاريخش ديكتاتورية البن
ف كJJJJJل أنJJJJواع

اكية، مJJJJا زالJJJJت الطبقJJJJة العاملJJJJة تعJJJJانش ف عرفJJJJت ثوراتهJJJJا الشJJJJبل
هJJJJا مJJJJن البلJJJJدان الJJJJنل شJJJJ ومJJJJاو تسفJJJJ تونJJJJغ وغبر بلJJJJدان لينير

.الستغلل الضطهاد والبؤس
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لكJJن النظJJام الرأسJJمالف الJJذي رأى أنJJه حقJJق انتصJJاراته عل تلJJك الثJJورات العظيمJJة وخيJJل إليJJه أن الرأسJJمالية هفJJ الحJJل، وأنJJه بعJJد
اكية"انهيار النظمة  سيعيش عصوره الذهبية، نجJJد أن هJJذا النظJJام مJJا فJJتئت أزمJJاته تتفJJاقم وتسJJتفحل رغJJم تجريJJب كJJل" الشبل

ياليJJJة العالميJJJة ف مJJJا فJJJتئت المبن
فJJJ الحJJJروب الJJJنل

هJJJا فش الوصJJJفات مJJJن أجJJJل البقJJJاء عليJJJه حيJJJا، وتجJJJد هJJJذه الزمJJJة المسJJJتفحلة تعببر
بزعامJJة الوليJJات المتحJJدة المريكيJJة، تشJJعلها هنJJا وهنJJاك مJJن أجJJل السJJيطرة عل مزيJJد مJJن بقJJاع العJJالم والهيمنJJة عل الشJJعوب

يالية ش الدول الرأسمالية المبن ف تزيد حدة مع تضارب المصالح بير
.ومقدراتها، وذلك تصيفا لزمتها المستفحلة النل

، زادت الحJJرب الطبقيJJة عل الطبقJJة العاملJJة، وتعرضJJت للمزيJJد مJJن السJJتغلل المكثJJف كلمJJا اسJJتفحلت أزمJJة النظJJام الرأسJJمالف
فJJJ الهجJJJوم

ة عJJJبن نضJJJالها مJJJن حقJJJوق ومكتسJJJبات، وتعJJJبن أزمJJJة النظJJJام الرأسJJJمالف عJJJن نفسJJJها، فش JJJذه الخبرJJJه هJJJا حققتJJJل مJJJب ك JJJوضش
الواسع عل عدة قطاعات اجتماعية منها الشغل والصحة والتعليم عن طريق تقليص النفقات العمومية، وما الرتفJJاع المهJJول

ا عن هذه الزمة العامة للرأسمالية المعولمة ش كل سنة إل تعببر ف معدل البطالة وظهور جيش من العاطلير
. فش

ف العمJJال، فإنهJJا بالنسJJبة للنسJJاء العJJاملت
وإذا كJJان وضJJع الطبقJJة العاملJJة متشJJابها، وأن وضJJعية المJJرأة العاملJJة مثJJل وضJJعية بJJافل

، فإنهJJJJJا عرضJJJJJة لسJJJJJتغلل وليتاريJJJJJا النسJJJJJائية، بحكJJJJJم اضJJJJJطهادها واسJJJJJتغللها المJJJJJزدوج، الرأسJJJJJمالف والباتريJJJJJاركف أكJJJJJبر بؤسJJJJJا، فالبن
ف النظام الرأسمالف ليسJJت النسJJاء سJJوى جJJزء مJJن الجيJJش الحتيJJاطف للعمJJل، فهJJن يعملJJن أطJJول عJJدد مJJن سJJاعات

مضاعف، فقش

فJJ الJJبيت لصJJالح الشة، فوضJJعها الجتمJJاعف
فJJ المصJJنع لصJJالح رب المعمJJل كمJJا يشJJتغلن فش

شJJ أقJJل الجJJور، يشJJتغلن فش العمل ويتلقير
شJJ صJJفوف النسJJاء الكJJبر ارتفاعJJا بالمقارنJJة مJJع الرجJJال، إذن كJJامرأة وكعاملJJة يعرضJJها لبشJJع اسJJتغلل،إذ تعJJد معJJدلت البطالJJة بير

ف أشد الظروف قساوة وبأجور هزيلة 
إن النساء العاملت يمثلJJن اليJJوم قطاعJJا واسJJعا مJJن. كما أن النساء محكوم عليهن العمل فش

ف البلدان التابعة
ة تأنيث الفقر فش . الطبقة العاملة خاصة مع تزايد وتبر
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ف
ادوري، الزبJJون الJJوفش ف بلدنJJا مJJع سياسJJات النظJJام الكمJJبن

ف العالم عموما أوضاعا مزرية، فإنها فش
وإذا كانت أوضاع الطبقة العاملة فش

فJJ التJJأثبر
هJJا مJJن المؤسسJJات الماليJJة والقتصJJادية الرأسJJمالية، تأخJJذ بعJJدا أكJJبر إيغJJال فش لصندوق النقJJد الJJدولف والبنJJك الJJدولف وغبر

ش والكادحJJات عل أوضJJاع العمJJال والعJJاملت، فهJJذه السياسJJات مJJا فJJتئت تمJJارس هجومهJJا عل الطبقJJة العاملJJة وعمJJوم الكJJادحير
ف الخJJدمات الصJJحية وارتفJJاع نسJJبة البطالJJة وتJJأنيث الفقJJر 

فJJJ المزيJJد مJJن تJJدنش
...عJJJبن تخليهJJا عJJن الخJJدمات الجتماعيJJة، ممJJا يعنش

ف تسJJتجيب
ادوري ببلدنJJا والJJنل ف ينهجهJJا النظJJام الكمJJبن

وليJJس مJJن شJJأن هJJJذه السياسJJات القتصJJادية والجتماعيJJة اللشJJعبية الJJنل
وليتاريJJة النسJJائية فJJ تJJدهور أوضJJاع الطبقJJة العاملJJة عمومJJا والجمJJاهبر البن

ياليJJة، إل أن تزيJJد فش لتوصJJيات المؤسسJJات الماليJJة المبن
.عل وجه الخصوص

ايJJJJد فيJJJJه الهجJJJJوم والجهJJJJاز عل القJJJJوت اليJJJJومف للطبقJJJJة العاملJJJJة، نجJJJJد أنJJJJه كلمJJJJا حJJJJل فاتJJJJح مJJJJاي آخJJJJر ش فJJJJ الJJJJوقت الJJJJذي يبل
لكJJJJن فش

اع حقوقهJJا، بJJل نجJJد أن أغلبهJJا متJJواطئ مJJع" المقJJاولت"و ش فJJ أسJJوإ أحوالهJJا وعJJاجزة عJJن قيJJادة الطبقJJة العاملJJة نحJJو انJJبل
النقابيJJة فش

ف ببلدنJJJا، وهJJJذا بالتJJJالف يزيJJJد مJJJن تJJJدهور أوضJJJاع الطبقJJJة ف بلغهJJJا العمJJJل النقJJJانن
ادوري، ويعكJJJس درجJJJة الفلس الJJJنل النظJJJام الكمJJJبن

.العاملة

وليتاريJJا النسJJائية بحكJJم السJJتغلل والضJJطهاد المJJزدوج مJJن طJJرف ك، وأن جمJJاهبر البن إن نضال العمال والعJJاملت نضJJال مشJJبل
.الرأسمال والباترياركا، يفرض عليها مهمة النضال مضاعفة

شJJ وماركسJJيات JJJ لينينيJJات، ومJJن ش JJJ لينينيير ادوري عل عمJJل النسJJاء، يفJJرض علينJJا كماركسJJيير ياليJJة والنظJJام الكمJJبن إن الهجمJJة المبن
اكية ثوريJJJJة وذلJJJJك بخلJJJJJق جمJJJJJاهبر نسJJJJائية بروليتاريJJJJJة واعيJJJJة فJJJJ بنJJJJاء حركJJJJJة نسJJJJائية اشJJJJJبل

مصJJJJلحة الطبقJJJJة العاملJJJJJة، المسJJJJاهمة فش
اكية، فإن الطبقJJة العاملJJة بقيJJادة حزبJJهJJا ف سبيل الشبل

وليتاريا المنظمة والمكافحة فش ومكافحة، فبانضمام النساء إل صفوف البن
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اكف المنشJJود فJJ سJJتكون قJJادرة عل تحقيJJق هJJدف المجتمJJع الشJJبل
إن النضJJال ضJJد الرأسJJمال الJJذي هJJو واجJJب. الماركسفJJJ JJ اللينينش

، ل يمكن تحقيقه إل بالمشاركة الواعية والجريئة والمخلصة للجماهبر النسائية .أممف

.فتحية للطبقة العاملة بعيدها الممف

.تحية لنضال المرأة العاملة المغربية المكافحة من أجل حقوقها ومطالبها العادلة

ف طليعة كفاح كل النسJJاء الكادحJJات مJJن أجJJل تحررهJJن وانعتJJاقهن الشJJامل مJJن السJJتغلل،
عاش نضال المرأة العاملة المغربية فش

اكية .وقيود الضطهاد المزدوج ومن أجل الديموقراطية والشبل

مارس الثورية 8

2017ماي  1
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2018 مارس 8افتتاحية 

 مارس اليوم المم  8لنِعد  ل

للنساء وهجه الثوري

 

وليتاريJJات بصJJفة خاصJJة، 8كلما حل يوم  يط إل ذات تاريJJJJخ، حيJJث النسJJاء الكادحJJات عمومJJا، والنسJJاء البن JJا الشرJJع بنJJارس يرجJJم
، يJJالف ف يJJدقها النظJJام الرأسJJمالف المبن

خرجJJن لتخليJJد هJJذا اليJJوم الممفJJ عل إيقJJاع طبJJJول السJJJتغلل والسJJJتعباد والضJJطهاد الJJJنل
شJJJ لجعJJJل هJJJذا اليJJJوم للتJJJذكبر بهJJJذا السJJJتغلل، وكJJJل أشJJكال الضJJJطهاد للنسJJJاء وليتاريJJJة كلرا زتكير وقJJJد بJJJادرت المعلمJJJة الثوريJJJة البن

، بالخص، بالنضال ضد سلطة الرأسمال .عموما، والنساء الكادحات عل وجه الخصوص، والتذكبر

، يJJJالف ف شJJJقت طريJJJق عص انJJJدحار النظJJJام الرأسJJJمالف المبن
اكية العظم، الJJJنل فJJJ الJJJذكرى المئويJJJة لثJJJورة أكتJJJوبر الشJJJبل

إننJJJا، ونحJJJن فش
فJJJ هJJJذين

وليتاريJJJات والكادحJJJات فش والJJJذكرى الثامنJJJة والسJJJتون عل انتصJJJار الثJJJورة الصJJJينية العظيمJJJة، نستحصشJJJ نضJJJال النسJJJاء البن
ف لJJم يكJJن ليكتJJب لهJJا النجJJاح لJJول مشJJاركة النسJJاء فيهJJا، كمJJا جJJاء عل لسJJان قادتهJJا، وكمJJا كJJان يؤكJJده

البلJJدين، هJJJذه الثJJJورات الJJنل
اكية باستمرار ف أبانتJJا بJJالملموس عل أن الشJJبل

ش الJJنل ش الثJJورتير ش وماو تسف تونJJغ، هJJاتير ، لينير ش ش الثورتير ف كل مناسبة، زعيمف هاتير
وفش

اكية فقJJط فJJ ظJJل الشJJبل
، وأنJJه فش وحدها القJJادرة عل تخليJJص النسJJاء مJJن السJJتغلل والضJJطهاد والسJJتعباد الجنسفJJ والجتمJJاعف

اعها ش ش غبر قادرة عل انبل ات السنير ف المجتمعات البورجوازية، عشر
. حصلت النساء عل مكتسبات ظلت النساء فش
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وليتاريJJا، فالنسJJاء مضJJطهدات بصJJفتهن 8إن تاريJJJJخ  شJJ النضJJال مJJن أجJJل تحJJرر النسJJاء وتحJJرر البن مJJارس يمJJزج بشJJكل عضJJوي بير
ش  8نساء ومستغلت بصفتهن عاملت، كما تقول سيدة  .مارس الول، كلرا زتكير

، يطJJرح هJJذا التسJJاؤل 8كلما حل يوم  JJوم الممفJJذا اليJJد هJJتخلي JJف
ش صاحبة الفضJJل فش ، تنتصب أمام أعيننا كلرا زتكير مارس الممف

 JJJJJة: الساسفJJJJJت مطرقJJJJJا زالJJJJJه مJJJJJورته، وأن أيJJJJJن وصJJJJJلت قضJJJJJية تحريJJJJJر النسJJJJJاء؟ فنجJJJJJد أن اضJJJJJطهاد جمJJJJJاهبر النسJJJJJاء يواصJJJJJل سJJJJJبر
ش مطرقJJJة يالف وفئاته المهيمنة، يمارس سلطته المستبدة عليهن، هكذا، وبير ل عل رؤوس النساء، والرأسمال المبن ش الباطرياركا تبش

ف سحق النساء وقهرهن
ش فش .الباترياركا وسندان سلطة رأس المال، تستمر اللتير

فJJ العJJالم 8يحل يوم 
مارس لهذه السنة، فيقف الماركسيون – اللينينيون والماركسيات اللينينيات المغاربJJة عل أوضJJاع النسJJاء فش

فJJJJ المغJJJJرب خاصJJJJة، وقJJJJد تفJJJJاقمت، بزيJJJJادة إفلس الرأسJJJJمالية وتعفنهJJJJا، مJJJJع احتJJJJداد أزمتهJJJJا البنيويJJJJة، مJJJJع تجريJJJJب كJJJJل
عامJJJJة، وفش

الوصJJفات مJJن أجJJل الخJJروج منهJJا، وهفJJ وصJJفات مJJا فJJتئت تزيJJد مJJن تصJJعيد اسJJتغلل الطبقJJة العاملJJة، والنسJJاء العJJاملت عل
JJJاء وتفقبرJJJاء الغنيJJJإغن JJJف

قها وغربJJهJJJا شJJJمالها وجنوبJJهJJJا، سJJJعيا للمزيJJJد فش JJJعوب الرض شرJJJب شJJJات، ونهJJJاء الفلحJJJوص والنسJJJالخص
.الفقراء

فJJ جميJJع المجJJالت مJJا فJJتئت تتصJJاعد
ف تهJJم وضJJعهن فش

يحJJل اليJJوم الممفJJ للنسJJاء لهJJذه السJJنة، فتلمJJس النسJJاء أن كJJل الرقJJام الJJنل
فJJJ تزايJJJد مسJJJتمر، وتJJJأنيث الفقJJJر مJJJا زال يواصJJJل زحفJJJه بمتواليJJJة هندسJJJية متصJJJاعدة، وقJJJد

ايJJJد، فJJJالعنف الجسJJJدي والنفسفJJJ فش ش وتبل

JJف
ة، تJJدعمها فش JJعوب الفقبرJJاء الشJJاف دم ش فJJ اسJJتبش

ياليJJة فش يالية هنا وهناك، وتستمر المبن ف تشعلها المبن
زادها استفحال الحروب النل

يالية والصهيونية العالمية ف ما فتئت مصالحها تتقاطع مع المبن
.ذلك الفاشية الدينية، النل
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ب الثقافJJة JJل وضشJJالجه JJنشر JJف
ياليJJة فش ما زال شبح المية وتجهيل الشعوب يخيم عل أعداد هائلة مJJن النسJJاء، بعJJد أن رأت المبن

ف تهJJم الصJJحة النجابيJJة للنسJJاء تتفJJاقم
فJJ المزيJJد مJJن الخضJJاع والسJJتغلل، كمJJا أن الوضJJاع الصJJحية خاصJJة تلJJك الJJنل

وسJJيلتها فش
، حيJJث أن الرقJJام JJارة البشرJJار تجJJن ازدهJJف العالم، خلقت ظروفا لمزيد م

ف تعبن عنها أوضاع النساء فش
باستمرار، هذه الهشاشة النل

ف أقاضف العالم ودانيها
يالية فش ف تخلقها المبن

. تعرف تزايدا مطردا يزيدها ازدهار انتعاش الحروب النل

فJJ ظJJل اقتصJJاد رأسJJمالف
فJJ المغJJرب فش

فJJ ظJJل هيمنJJة الرأسJJمالية المعولمJJة، فكيJJف هJJو واقJJع المJJرأة فش
وإذا كان هذا واقع حJJال العJJالم فش

ئ ينهب البلد ويفرغها من ثرواتها ؟  ادوري، ما فنل تابع ونظام كومبن

ف جميJJع منJJاطق المغJJرب 
ف ل تكJJاد تهJJدأ الواحJJدة منهJJا...)الريJJف، جJJرادة، زاكJJورة، تنغبرJJ (إن تصاعد الحركات الحتجاجية فش

، والJJنل
ادوري مJJن أجJJل سJJحقها، لتعJJببر عJJن المJJدى ف يسJJتعملها النظJJام الكومJJبن

حJJنل تنطلJJق أخJJرى، وبJJالنظر إل السJJاليب الوحشJJية الJJنل
فJJJ البلد، وخاصJJJة أوضJJJاع النسJJJاء 

فJJJ(الJJJذي بلغJJJه تفJJJاقم الوضJJJاع فش
ات النسJJJاء فش JJJات عشرJJJبتة، وفيJJJار بسJJJبن العJJJمع JJJف

وفيJJJات النسJJJاء فش
ف 

" ...) .المساعدات"الطواببر من أجل تلقل

فJJ خضJJم الحمJJاس الثJJوري للنسJJاء سJJنة  8ولن 
، المجتمعJJات 1910مJJارس ولJJد فش ش اكية، فعل مJJر السJJنير فJJ إطJJار المميJJة الشJJبل

 فش
خاصة مع الرأسمالية المعولمة، ما فتئت البورجوازية تعمل عل تشويه الخاصية الثورية لهذا اليوم، بمسح هذا النفس الثوري
ء، إل أن يكJJون يومJJا للتJJذكبر بنضJJال JJف

فJJ مJJن عقJJاله ليحJJول هJJذا اليJJوم إل يJJوم لكJJل سر
بعيJJد تجJJاري يخJJرج فيJJه السJJتهلك المرضش

اكف .النساء، من أجل تحررهن عل درب بناء المجتمع الشبل
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شJJJJJJ والماركسJJJJJJيات اللينينيJJJJJJات المغاربJJJJJJة، العمJJJJJJل مJJJJJJن أجJJJJJJل إعJJJJJJادة لهJJJJJJذا اليJJJJJJوم وهجJJJJJJه الثJJJJJJوري، وذلJJJJJJك ش اللينينيير فعل الماركسJJJJJJيير
ورة النضJJJال ورة النضJJJال الJJJديموقراطف الثJJJوري، مJJJن أجJJJل الJJJدفاع عJJJن المطJJJالب الحقيقيJJJة للنسJJJاء، ضJJJمن سJJJبر فJJJ سJJJبر

بJJJالنخراط فش
، و JJف فJJ المغرنن

ء الذي لن يتأنل إل ببناء الحزب الماركسفJJ – اللينينش ف
، السر ش ، من أجل تحرر الطبقة العاملة وعموم الكادحير ف

الطبقل
فJJ أفJJق بنJJاء المجتمJJع

يJJة حقيقيJJة، وذلJJك عل طريJJق تحقيJJق الثJJورة الوطنيJJة الديموقراطيJJة الشJJعبية، فش بنJJاء حركJJة نسJJائية جماهبر
ش الرجال والنساء، فل تحرر للمجتمع بدون تحرر النساء ، حيث تتحقق المساواة القتصادية والجتماعية بير اكف .الشبل

فتحية لكل نساء العالم بعيدهن المم 

تحية لنضال نساء المغرب المكافحات من أجل حقوقهن العادلة

ي والمدافعات عن قضية المرأة ي والمناضلت الثوريات المدافعير ي الثوريير تحية لكل المناضلير

عاش نضال العاملت المغربيات الكادحات

مارس الثورية 8 
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تقديم:

بري ض		د النس		اء تش		يب ي ارتكبه		ا ه		ذا التنظي		م ال		بر منذ أن ظهر م		ا يس		م بتنظي		م داع		ش، ك		انت النس		اء أول ض		حاياه، ف		الجرائم ال		تت
ي		 الس		احات العمومي		ة واختط		اف النس		اء وإجب		ارهن عل

ي		 س		وق النخاس		ة والع		دامات في
ي وبيعهن في لها الولدان، من اغتصاب وستر

ي ارتكبه		ا ه		ذا التنظي		م بم		ا ال		زواج، والتح		رش الجنسي		 وال		دعارة المنظم		ة والمت		اجرة ب		الجنس، وق		د ت		وجت ك		ل ه		ذه الفظاع		ات ال		تت
.، وهي جرائم ترفت كلها إل جرائم حرب وجرائم ضد النسانية"جهاد المناكحة"يسم ب 

ي					 المجتمع					ات العربي					ة
 بص					فة عام					ة، والس					لميةإن الس					لم كإيديولوجي					ة اجتماعي					ة للطبق					ات الجتماعي					ة الرجعي					ة الس					ائدة في

ة داخ		ل ه		ذه المجتمع		ات بص		فة خاص		ة، وعل رأس		ها الحرك		ة والحرك		ات الديني		ة ذات الط		ابع السياسي		 الظلمي		 المتطرف		ة المنتشر		
ي		 ي تح		رض عل العن		ف والتميبي ، وعقلي		ة التحري		م، ال		تت ي ي الوه		ابر

الوهابي		ة، تك		ن كله		ا ع		داء ش		ديدا للم		رأة، ف		المرأة م		ن المنظ		ور الس		لفي
ض		د الم		رأة، خلق		ت ك		ل الس		باب وأب		دعت ك		ل المس		وغات لس		تغللها واس			تعبادها، ه		ذا ه		و الفك		ر ال		ذي مت		ح من		ه تنظي		م داع		ش
، والمش			تق م			ن تنظي			م ي			الي وقبل			ه تنظي			م القاع			دة وك			ل أن			واع الفاش			يات الديني			ة الخ			رى، وه			و ال			وحش ال			ذي خلق			ه الغ			رب المبر

ي		الي ال		ذي ص		نعه الوليات المتحدة المريكية،القاعدة الذي أسست ي إطار م		ا س		مته بمحارب		ة الش		يوعية، وه		و نف		س الغ		رب المبر
 في

.الوحش ويمل العالم إدانة وتنديدا بجرائم، هو الذي خلق ظروفها ومهد أرضيتها وهيأ سياستها

ي تفرعت عنها كان من باب الصدفة؟  فهل صنع داعش وقبلها القاعدة التت

اتيجيتها القائم		ة عل خل		ق م		ا يس		م ب ي		 إط		ار اس		بت
يالية المريكي		ة في وعا خططت له المبر ، بل إن ذلك كان مشر ي

إن الجواب بالنفي
وع يتمسر				 م			ع الص			عود المتن				امي والق			وي لم				ا يس			م ب "الفوضي			 الخلق			ة" ي الج			دد"، وه			و مشر			 ، وهي			 جماع			ة م			ن"المح			افظيي
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، المتح		الف م		ع ي ونخب تنف		ث الفك		ر الظلمي		 المس		يحي خ النجيلي		 ي والعسكرييي المنظرين والمفكرين، ومن يتبعهم من السياسييي
ي		 ظ		ل ع		داء

الحركة الصهيونية العالمية والمعادي للشعوب، والمروج للعنصية، والداعي إل شن الحروب ضدها، وضد الدول، في
.غبي مسبوق وحقد ل نظبي له

يالي		ة ص		هيونية، إن الق		ارئ المتمع		ن والمتتب		ع، يع		رف جي		دا، أن تأس		يس لم		ا يس		م بالخلف		ة الس		لمية الداعش		ية، ه		و ص		نيعة امبر
يالي	ة م	ن مرتزق	ة ي	 التح		رر، وينس كلب الحراس		ة المبر

ب ك	ل طم	وح ل	دى الش	عوب في فك	را وأئم	ة وس	لحا، خط	ط له		ا م	ن أج	ل ضي	
وبغان				دا، أن ج				دور الره				اب وح				رب الب				ادة ض				د النس				انية، وخاص				ة ض				د النس				اء له				ا تاري				خ، يب				دأ م			ن داخ			ل الفك				ر والعلم والبر

التوحيدي			ة، اليهودي			ة، المس			يحية والس			لم، ول تقتص عل ه			ذا الخبي			 فق			ط ، ف			الفكر التق			دمي والنس			انية) المس			مات( ال			ديانات
.جمعاء ل تنس ما تعرضت له النساء عل يد باباوات المسيحية ورهبانها من مذابح واضطهاد وقتل

 	 مطرقة الساحرات أو القتل الرهيب للنساء:1

ي أخرج		ت آدم م		ن الجن		ة، ي تق		ول أن ح		واء هي		 ال		تت إن المس		يحية والفك		ر المس		يحي عموم		ا، يق		وم عل فك		رة الخطيئ		ة الص		لية، ال		تت
وهي			 المس			ؤولة ع			ن ذل			ك، وعليه			ا أن تتحم			ل ك			ل الع			ذابات للتكفبي			 ع			ن ذنبه			ا، وم			ن ت			م اس			تعداء فئ			ة الرج			ال ض			د فئ			ة النس			اء،
ي منعتهن من أبسط الحق	وق، بم		ا فيه	ا حق	وقهن الجنس	ية، ب	ل إن المس		يحية ك		انت تعت		بر أن م	ن

ي ضد النساء اللوابت وتكريس التميبي
يحب زوجته يرتكب معصية وخطيئة بل يرتكب زنا، فالمسيحية ل تقبل بالنس	اء إل ككائن	ات م	ن درج	ة دني		ا، باس		تثناء حال	ة مري	م

ي يتم تقديسها، لنها تخلت عن جسدها لصالح خدمة ا والتكفبي عن الخطيئة الصلية .العذراء أم المسيح التت
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ون أن ي يعت		بر ي والب		احثيي وم		ن المثل		ة الص		ارخة عل م		ا تعرض		ت ل		ه النس		اء عل ي		د الكنيس		ة المس		يحية، ح		تت أن ك		ثبي م		ن الم		ؤرخيي
الكنيسة الوروبي		ة، ظل		ت ط	وال العص	ور الوس		ط وش	طرا م	ن عص النهض	ة مص	در الره		اب الوحي		د بأوروب		ا، م	ا عرفت	ه أوروب		ا م	ن

، وق		د ك		ان الباب		ا غريغ		وار"مط	اردة الس		احرات"إل نهاية القرن السابع عشر من تقتيل وتذبيح وحرق، تحت غط	اء  15نهاية القرن 
".مطاردة الساحرات"الول من أمر ب ما يسم 

وري للكنيسة المسيحية أن توثق جرائمها ض		د النس		اء وتنظ		ر لض	طهادهن، والبح		ث ع	ن ك	ل المس	وغات وقد كان لبد، ومن الصي
ي التص		قت به		ن لعق		ابهن، والس		باب للتنكي		ل به		ن، والقي		ام بأعماله		ا الش		نيعة ض		د النس		اء، ه		ذا بالض		افة إل الخطيئ		ة الص		لية ال		تت

ي				
وابت				دعت لممارس				ة ك				ل تل				ك الفظاع				ات وباس				م ال				دين، ك				ل أش				كال وأن				واع وأدوات التع				ذيب، وه				ذا م				ا ترجم				ه بش				كل مغ				رق في

، وال		ذي يمك		ن أن نس		ميه بالكت		اب المق		دس للقتل		ة،"مطرقة الساحرات"السادية والرهاب ضد النساء لكتاب المسيحية الرهيب 
ا ع		ن العن		ف ض		د جنس		هن، إن		ه أش		هر كت		اب ص		مم لت		دمبي ه		ا تع		ببي ي		 التاري				خ حق		دا عل النس		اء، وأكبر

وال		ذي ع		د م		ن أك		بر الكت		ب في
ي م			ا ف			تئت إل يومن			ا ه			ذا تتل			ون كالحرب			اء، ب			ألوان ي			 ه			ذا فض			ح للديان			ة المس			يحية، ال			تت

، وفي النس			اء، وذل			ك باس			م ال			دين المس			يحي
ي م				ن بل					داننا أص					بحوا يعتنق					ون المس					يحية، ويق					دمونها التس					امح وحق				وق النس					ان وحق					وق الم					رأة، إل ح					د أن بع					ض المس					تلبيي

.كبضاعة أحسن من بضاعة السلم، وهي ليست إل بضاعة فاسدة، متعفنة ومسمومة
ي				 ي				 س				ياق مجتم				ع إقط				اعي باتري				اركي تقتس				م في				ه الدول				ة الس				تبدادية المطلق				ة م				ع الكنيس				ة اس				تعباد ملييي

لق				د ظه				ر الكت				اب في
ي الروحي				ة والدنيوي				ة، مجتم				ع تس				وده الي				ديولوجيا ي				 والنس				اء، وذل				ك باس				م الس				لطتيي ي				 والفلحيي الجم				اهبي م				ن العم				ال والحرفييي

. القطاعية المسيحية، المعادية عداء مطلقا للنساء
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ي ستؤس		س لبش	ع الفظاع	ات ض	د1482ظهر هذا الكتاب س	نة  اع الس		اطبي ال	تت ي	 إط		ار اخ	بت
، عن	دما أعل	ن الباب		ا أنوس	نت الث		امن، في

ي ألمانيا، ويقومون بإلق		اء اللعن		ات
تز في ي الحقول المهجورة عند جبال هبي

ي في النساء، عل أن عبدة الشيطان يجتمعون مع الشياطيي
ي دم			رت المحاص			يل وأجهض			ت النس			اء الحوام			ل وأفس			دت أخلق العبي			د، ك			ان ه			ذا ه			و س			ياق الكت			اب ال			ذي س			يؤرخ لفظ			ائع ال			تت
ينغر، بنشر		 تقري			ر كام		ل ع		ن الس		حرة يش كريم			ر وج		اكوب ش			بر ي			 م		ن الرهب			ان، وهم			ا ه			ايبي المس			يحية ض			د النس			اء، فت		م تكلي			ف اثنيي

ي			 غ			البهم نس			اء، و
ي نشر			 الراهب			ان كتابهم			ا تح			ت عن			وان ". مط			اردة ه			ؤلء الس			احرات"المش			تبه به			م وفي مطرق			ة"بع			د ذل			ك بس			نتيي

ي تل			ت" الس			احرات ي			 س			نة ال			تت باللغ			ة اللتيني			ة، وق			د تم			ت ترجمت			ه إل ع			دة لغ			ات، ولفت			 انتش			ارا واس			عا، حي			ث عل م			دى الربعيي
ي		 م		ن الزم		ن، تم		ت فيه		ا 13ص		دوره ج		رت إع		ادة طبع		ه  ي		 التنكي		ل بالنس		اء عل م		دى قرنيي

م		رة، وق		د ظ		ل مرجع		ا رس		ميا للكنيس		ة في
يئ		ات، وإن إع		ادة طب		ع الكت		اب وترجمت		ه ل		دليل ق		اطع عل ت		واطئ الجمي		ع ض		د النس		اء، وك		ان ات الل		وف م		ن النس		اء البر إب		ادة عشر		
ي	 معرك	ة قوي	ة

الكتاب موجه	ا أساس		ا للنس	اء باعتب		ارهن متم	ردات وث		ائرات وخارج	ات ع	ن ط	وق الكنيس	ة، علم	ا أن الكنيس	ة ك		انت في
ي للرأس		مالية، حي		ث اتبع		ت

اكم الب		دابئ ي ت		ؤرخ أيض		ا لبداي		ة ال		بت ي ك		انت تع		رف ب		داياتها الول، وال		تت م		ع الفك		ار النس		ية النهض		وية، ال		تت
ي	 ه		ذه المرحل		ة، تراف		ق

ي ال	ذي ب	دأت ب	ه الرأس		مالية في
ي للرأسمال، لن تسييج الراضي

اكم البدابئ ي بداية البت
الرأسمالية نفس المنطق في

ي			 حيات			ك
ي			 وس			ائل إنتاج			ك وفي

هيب، لدرج			ة أن			ك ل تس			تطيع ممارس			ة التحك			م في مع			ه تس			ييج الجس			د، فعن			دما يم			ارس علي			ك ال			بت
ي لحقته		ن ك		ل أش		كال الفظاع		ة ه		ن

ي			 الحقيق		ة مج			رد م		ن جس			دك، وتج			ب الش			ارة عل أن أغل			ب النس		اء الل		وابت
الجنس			ية، ف			أنت في

ات أو مسنات .نساء فقبي
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 	 مطاردة الساحرات وفنون القتل المسيحي للنساء:2

ي		"مطرق		ة الس		احرات"يتك		ون كت		اب 
، ال		ذي نع			ت بالكت			اب الرهي			ب، له		ول م		ا تض		من م		ن بش		اعة منقطع		ة النظبي		 ول س			ابق له		ا في

ي						 الش						يطان والم						رأة  ية، م						ن ثلث						ة أج						زاء، ويعال						ج الج						زء الول العلق						ة القائم						ة بيي ، وين						اقش كي						ف أن)الس						احرة(تاري				خ البشر						
ام ب  ي ي لديهم البت ، وه		و" مطاردة الساحرات"المسيحييي ي

عية الديني		ة، ويع		رض الج		زء الث		ابي وقتلهن، أي إصباغ دمويتهم بطابع الشر
ي الكتاب، حكايات مخيفة عن النساء 

ي يقمن به	ا، حي	ث تلص	ق بالنس	اء ك	ل الفظاع	ات) الساحرات(الطول في يرة التت والعمال الشر
ي تع			ددت أنواعه			ا ي س			تلحق به			ن، وه			ذه العقوب			ات وأس			اليب تع			ذيب النس			اء، ال			تت ير ك			ل أش			كال التقتي			ل ال			تت وتت			م ش			يطنتهن، لت			بر

.واختلفت أسماء أدواتها، هي ما يتعرض لها الجزء الثالث، وهو بذلك الجزء الهم من الكتاب

إل تنفي			ذ الحك			م" المتهم			ة"، أي القب			ض عل النس			اء لمع			اقبتهن تخض			ع لمس			ار، يب			دأ م			ن القب			ض عل "مط			اردة الس			احرات"إن 
صد متوفر عند الجلدين وهيئة المحكمة .الصادر فيها، الذي لن يكون إل التصفية الجسدية، لن سبق الضار هنا قائم والبت

ي جسدها عن علمات، مثل وحمة أو ش	امة أو وش	م، تك	ون له		ا دلل	ة" المتهمة"يتم عرض 
عل المحكمة، وتتم تعريتها والبحث في

ي			 الغلل
ي مص			فدة في

ي ت			أبت ي			 الش			يطان وه			ذه الم			رأة، ال			تت ، تكش			ف م			ا ي			دعونه اتص			ال بيي ي معين			ة حس			ب زع			م الجلدي			ن المس			يحييي
ي			 قطع			ة م			ن الخش				ب تحي				ط بعنقه				ا، ويج				ب أن يك			ون ظهره				ا موجه				ا نح				و

بأس				لوب الفلق				ة، حي				ث يحشر				 رأس الم				رأة وي			ديها في

ي		
القضاة وليس وجهها، وذلك للتقليل من ما يسمونه باحتمال مقدرتها عل إلقاء لعنة ما عل قضاة المحكمة، إنه موقف يوغل في

ي يج		ب أيض		ا تش		ويه ص		ورتها وإذلله		ا ي يج		ب اتق		اء أذاه		ا، وال		تت يرة ال		تت وقب		ل الحك		م عل الض		حية،. إظه		ار الم		رأة عل أنه		ا تل		ك الشر		
يتم اختبار مدى براءتها من المنسوب إليها، حيث يت	م اس	تعمال وس	يلة الغ		رق، إذ يت		م تص	فيد ي	دي ورجلي	 الض	حية ويت	م توص		يل
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ي النهر، فإذا طفت كانت بالتأكيد 
ويتم قتله	ا عل الف	ور ب		الحراق بالن		ار، أي يت		م التخل	ص م	ن" ساحرة"أصفادها بأثقال وإلقاؤها في

.الضحية حتت قبل صدور الحكم ضدها، وإذا لم تطفو فالمصبي واحد هو الموت

التعذيب بالغرق

ي للح		اق الذى بالنس		اء، واض		طهادهن وتص		فية الحس		ابات الباترياركي		ة" الس		حر"إن الته		ام ب  ك		ان أنج		ع وس		يلة عن		د المس		يحييي
ي	 العص	ور الوس		ط، ب	ل ك	ان(، هي		 الح	رق دائم		ا، "الس		حر"معهن، وعقوب	ة جريم	ة 

ي الش		ارات عل أن ملي	ون ام	رأة ت	م حرقه		ا في
وت	أبت

غ مق		ر الس		قفية ك		انت تح		رق  ي		 الم		دن عل م		ن يح		رق أك		بر ع		دد م		ن النس		اء أحي		اء، فمدين		ة ب		امببي ام		رأة ك		ل 600هن		اك تن		افس بيي
ة م			ن الحط			ب ويج			ري ص			لب الم			رأة وس			ط حش			د ك			ببي م			ن الن			اس )س			نة إذ لب			د أن يك			ون فض			ح الم			رأة(، حي			ث تجم			ع كمي			ة ك			ببي
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ي		 وممث		ل الكنيس		ة )والتنكي		ل به		ا مش		هد مت		اح للجمي		ع ويج		ب أن ي		راه الجمي		ع
فالمؤسس		ة الكنس		ية بكام		ل(، منه		م الح		اكم والقاضي

ي النس		اء وإذلله		ا عل أعل
ة لب			افت ي يج			ب أن تك		ون ع		بر ي		 المش		هد ومبارك			ة لتع			ذيب ه		ذه الم			رأة ال		تت

ة في ثقله		ا يج		ب أن تك		ون حاضي		
اق بطيئ		ا، مم		ا يمك		ن الن		ار م		ن)مس		توى ي		 الحط		ب ال		ذي يك		ون مبلل ح		تت يك		ون الح		بت

، ويق		وم رج		ل مقن		ع بإلق		اء ج		ذوة م		ن الن		ار في
ة" ال	روح الش		يطانية"إحراق ك	ل جس		د الم	رأة، ح	تت يت	م إخ	راج م	ا ي	دعونه  ي مص	لوبة ليص	بح جس		دها ع	بر ك ي	وميي ي تس		كنها، وت		بت ال	تت

ي	 ق	بر ل يحت	وي عل ش		اهد، أو كتاب		ة ت	دل عل ص		احبته وبعي	دة ع	ن
للخريات من النس	اء، ث	م يت		م دفنه		ا ب	دون مراس	يم كنس		ية، وفي

، ف		المرأة ل)فخ		ارج الكنيس		ة لي		س هن		اك خلص(قب		ور رعاي		ا الكنيس		ة، بمعتي		 إنك		ار وجوده		ا حي		ة وميت		ة، وح		تت إخراجه		ا م		ن المل		ة 
.تستحق النتساب إل الدين المسيحي الذي هو ذكوري بامتياز، ويجب أن يظل ذكوريا

ي		 التع		ذيب، طبع		ا ح		تت يت		م تخلي		ص المجتم		ع م		ن ع		ار اس		مه
لق		د وج		دت عقلي		ة الفظاع		ة دائم		ا، وت		وفرت وس		ائل جدي		دة للزي		ادة في

ي له			ا نف			س الحق			وق م			ع
ف الكنيس			ة للم			رأة أنه			ا ك			ائن إنس			ابي النس			اء، إعلء لمجتم			ع الباتريارك			ا، وتنقيص			ا م			ن قيم			ة الم			رأة، ف			أن تع			بت

. الرجل، فقد كانت عل طول الزمن مسألة مستحيلة بالنسبة للكنيسة

ي قاده		ا الباب		اوات ف		اقت ك		ل التص		ورات لق		د ك		انت الب		ادة هي		 ق		در النس		اء، وإن العن		ف والبش		اعة الس		ادية لح		رب الب		ادة ه		ذه، ال		تت
، إذا نظرن				ا وك				ل التق				ديرات، فالكنيس				ة له				ا دي				ن ض				خم تج				اه النس				اء، ل يمك				ن مح				وه بس				بب ش				يطنتهن واض				طهادهن الجم				اعي
ي استعملتها الكنيسة، هي عبارة عن تنوع م		ن الس		اليب ي رصدت لها، فآليات التعذيب التت سانة الهائلة من وسائل التعذيب التت للبت

، وباس		م  ي مط		اردة"المدهش		ة تش		هد عل مس		توى الفظاع		ة والجرائ		م ض		د النس		انية النس		ائية ل		دى الباب		اوات والرهب		ان المس		يحييي
ي من الزمن، تم حرق وتعذيب أكبر من " الساحرات ألف امرأة، ويمكن أن نذكر عل سبيل المثال ل الحص 100وعل مدى قرنيي

:مجموعة من أساليب وأدوات التعذيب نذكر منها 
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التعذيب بواسطة الماء- 

ييتم ربط جسم المتهمة بقطعة من الخشب تكون 
مائلة أو معلقة في

اله						واء بحب						ال محكم						ة ج						دا، ويك						ون الجس						م مس						ندا بمقع						د، وعل
ات عن			دما ة م			ن الم			اء، مق			دارها س			ت ل			بت المتهم			ة أن تبل			ع كمي			ات ك			ببي

ا، و  ي حال		ة12يكون التعذيب صغبي
ا، وفي ا عندما يكون التعذيب كببي لبت

ي يق				وم به				ا الض				غط عل الس				نان يت				م تمزي				ق الف				م، وهي				 العملي				ة ال				تت
، أي الجلد، جلد بواس											طة ملق											اط حدي											د، ويس											تمر ه											ذا الخبي											
ي يم		ارس عليه		ن التع		ذيب،

وبواس		طة غ		راف بتبلي		ع الم		اء للنس		اء الل		وابت
جهن وك		ثبي م		ن ه	ؤلء الض		حايا يختنق		ن أو ينفج		رن تمام		ا بس		بب أن شر	

.ومجرى بولهن قد انسد أو انعقد بشكل واعي

ي - 
ي اخر المقالة(والتمثيل بالجسد ) الببت(التشويه البدبي

ة، انظر ملحق الصور في )صور هذا النوع من التعذيب كثبي

من أشكال هذا التعذيب مثل التعذيب، لولبة لسان الضحية وتشوي		هه، أو أيضا سحق اليدين عل سندان، أو ببت الي	دي والرج	ل
...بواسطة ساطور
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غ أو-  :التابوث الحديدي عذراء الحديد أو عذراء نورنمبر

يمت		د إل الرض مص		نوع م		ن الحدي		د أو الخش		ب،) معط		ف(يتعل		ق الم		ر هن		ا بغط		اء 
ي		 الواق		ع، فه		ذا الغط		اء ه		و عب		ارة

ويمثل الجزء العل من الغطاء رأسا بوجه امرأة، وفي
ي					 ظه					ر

ي					 داخ					ل الب					واب، وك					ذلك في
ع					ن ص					ندوق ك					ببي م					ن الحدي					د ب					ه أب					واب، وفي

الص		ندوق ك		انت تثب		ت مس		امبي م		ن الحدي		د، وتوض		ع الض		حية داخ		ل الص		ندوق، ث		م
تغل		ق الب		واب ببطء بش		كل تثق		ب مس		امبي الحدي		د ال		ذراعان، وك		ذلك بع		ض الم		اكن
ي توج		د ج		در ، وم		ن بطنه			ا وص			درها وحوض			ها والج		زاء م		ن جس			مها ال			تت ي م		ن الس			اقيي
العض						و الجنسي						 وعينيه						ا وأكتافه						ا ومؤخرته						ا، لك						ن دون قتله						ا، عل الق						ل ف						ورا،
ف		الموت ل يحص		ل بص		فة عام		ة إل بع		د أي		ام م		ن اللم الفظيع		ة والصاخ المخي		ف ،

.إنه نوع من السادية حيث التلذذ بقتل النساء بالغ الفظاعة
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 :مهد يهوذا أو كرسي يهوذا - 

، وه					و ص					ورة ي
ي					 التع					ذيب إل يه					وذا الس					كاريوبت

ينس					ب ه					ذا الس					لوب في
ي							 الس						توغرافية المس							يحية

ه							ذه الداة تمث							ل نوع							ا م						ن. نموذجي						ة للخ							ائن في
التع					ذيب ل مثي					ل ل					ه، حي					ث ك					انت الض					حية تس					حب إل العل بواس					طة آل					ة

فوقللرفع، ووضعها  الضحية كله  وزن  يقع  وحيث  ي  الخشتر الهرم  رأس  عل 
جها، وهذا  يزدادعضو المرأة أو شر إذ  المطلوب،  الذى  لحداث  ي 

غبي كافي كله 
التعذيب عظم		ا، عن		دما يس		حب الجلد الض		حية إل أعل ويس	قطها أو يل	وح به		ا

كها تعاود السقوط عل رأس الهرم ي الفراغ، أو يبت
.في
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ي أو شوكة الهراطقة- 
:مذراة الهرطفت

إنه		ا آل		ة للتع		ذيب به		ا أربع		ة رؤوس  م	ن الحدي		د، حي		ث يت	م غ	رس طرف	ان  منه		ا تح		ت ذق	ن
ي أعل القفص الصدري

ي في .الضحية، ويثبت  الرأسان من الحديد الخرييي
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:الخازوق أوالمنشار والوتد - 

المنشار
الوتد

ي		 س		اقيها، ويم		ر الجلد بالمنش		ار ي هذا النوع من التعذيب بالمنشار تكون الضحية معلقة ورأسها إل السفل، فيوضع المنشار بيي
في

شيئا فشيئا، وذل	ك م	ن شة الض	حية إل ص		درها، أم		ا الوت	د فهي	 أداة تع		ذيب أخ	رى ل تق	ل بش	اعة ع	ن المنش		ار، حي	ث يت	م إدخ	ال
ق الوت		د ص		در الض		حية جها، وال		ذي يك	ون م		دهونا ب		الزيت، ح		تت يخ		بت ي جسم الضحية، يكون من الحديد أو الخشب ع	بر شر	

وتد في
.ويخرج عبر المعدة أو الصدر أو الكتف
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ك الض		حية تم		وت لق		د تن		وعت وس		ائل التع			ذيب ح		تت أن		ه ل يمك		ن تع			دادها، منه		ا، بالض		افة إل الس		اليب الس		ابق ذكره			ا، أن ت		بت
ي براميل مملوءة من الزبل

ء في .موتا بطيئا، وذلك بتجويعها، أو يتم إغراقها بشكل بطي

ه		ذا فيم		ا يخ		ص بع		ض وس		ائل التع		ذيب المطبق		ة عل النس		اء والرج		ال عل ح		د س		واء، لك		ن لعقلي		ة الفظاع		ة دائم		ا ل		دى الكنيس		ة
ي		 تع		ذيب ض		حاياها ات		دعت حصا للنس		اء، ح		تت أن		ه يمك		ن الق		ول أن ف		ن ص		ناعة الحدي		د وف		ن

المس		يحية وس		ائل جدي		دة للزي		ادة في
ي س		تدخل للكنيس	ة ي الم		ادتيي ي من الزمن ما لم تبلغه العصور الس		ابقة، وإن تج		ارة ه		اتيي صناعة الخشب بلغ من البداع خلل قرنيي

:من هذه الوسائل عل سبيل المثال. من الرباح ما لم تدخله إليها أية مواد أخرى

:الجاصة المهبلية- 

:يتعلق المر هنا قيام الجلد بعملية دائرية، بواسطة لولب فيتم توسيع وتمزيق الرحم والمعاء، وكان أيضا ما سمي ب
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):مقلع الثدي(مخالب الصدر أو 

ي		 الث		دي، ويت		م ش		دها
أداة تع		ذيب تقتل		ع الث		داء م		ن الج		دور، تغ		رز بإحك		ام في

عظامبقوة وقسوة شديدة، حتت يتمزق  ز  وتبر مكانه  من  ويقتلع  الثدي 
وهناكالقفص الصدري، مخصصة للنساء المتهمات بممارسة  الدعارة، 

آلت مخلبي								ة أخ								رى تحم ح								تت تحم								ر، فتوض								ع ف								وق ص								در المه								ات
العازب		ات، ويك		ون أطف		الهن عن		د أق		دامهن، فيس		فت الطف		ال بال		دم ال		ذي ين		ج

. من أثدائهن

:وهناك أيضا ما يسم ب

العناكب السبانية

علأداة تعذيب تكون عل شكل عنكبوت، و هي عبارة  أصابع  بست  مخالب  عن 
ترفع الضحية من الخلف أو من الصدر أو البطن أو الرأس، ومنشكل مقص، حيث 

ي ي أيضا، بواسطة مخلبيي ي والذنيي . العينيي

ي				 حف				رة ملى
أم				ا النس				اء المتهم				ات بالخيان				ة الزوجي				ة، فيت				م رجمه				ن أو يت				م رميه				ن في

ي .بالثعابيي
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ي		 نف		س ال		وقت تم		ارس أش		د الك		ره ض		د
ئ خطابها يبشر بحب الخر وبالتسامح، وفي يظهر مما سبق، كيف أن المسيحية، ديانة ما فتت

ي				 ح				ق النس				اء
ي بك				ل ه				ذه الفظاع				ات والب				ادة الجماعي				ة في

ي. النس				اء، وت				أبت
س				ة أك				بر م				ن ب				افت لق				د ك				انت للكنيس				ة حق				ا، مقاوم				ة شر

ء اسمه النساء خاصة، واسمه النسانية بص	فة عام		ة، وكي		ف مارس		ت المس		يحية ك	ل أش	كال الفظاع		ات ض		د النس	اء، ي
الديانات لسر

ه		ا رعب		ا وإرهاب		ا وس		ادية ه		ذا ي		 كت		ب، وك		ان أكبر
ي		 أدوات		ه أش		د الب		داع ووثق		ت ك		ل ذل		ك في

ح		تت أص		بح التع		ذيب عن		دها فن		ا أب		دعت في
".مطرقة الساحرات"الكتاب المسم 

ي ي أنتجه			ا والفلس			فات ال			تت ي عل النس			اء، ف			إن ك			ل الي			ديولوجيات ال			تت
من			ذ أن ح			ل زم			ن الباطريارك			ا، وح			دث ذل			ك النقلب الت			اريحي

ي		 مرات		ب النس		ان، ب	ل أدبي		 مرتب		ة م	ن الحي	وان، وت	م تجري		دها
ي مرتبة، ليس أدبي مرتب		ة في

ي تحقبي النساء وتجعلها في
أوجدها تصب في

وإذا. من كل عقل وروح ورغبات، بل تجريدها من الحياة، وهذا ما أبهرت ب		ه المس		يحية الع		الم، وتفنن		ت وأب		دعت في		ه ونظ		رت ل		ه
، ارتكب		ت ض		دها جرائ		م ض		د النس		انية، م		ن ي ي		 بع		ض الحي		ان لع		دد م		ن الفئ		ات وبع		ض الش		عوب ال		تت

ك		ان ق		د ت		م تق		ديم العت		ذار في
تعمار والب				ادة الجماعي				ة والعبودي				ة، ف				إل يومن				ا ه				ذا م				ا زال				ت النس				اء ينتظ				رن اعت				ذار الكنيس				ة عل فظاع				ات قبي				ل جريم				ة الس				
ي تسببت فيها للنساء، لكن هذا العتذار لن يح	دث أب		دا طالم		ا اس		تمر نظ		ام ماضيها وجرائمها، واللم القاسية لقص الحدود، التت
الباطريارك		ا والنظ		ام القتص		ادي الرأس		مالي الل		ذان يكملن بعض		هما، م		ا دام كلهم		ا قائم		ا عل اض		طهاد واس		تغلل واس		تعباد النس		اء،
ه				ذا يحقق			ه فق			ط نض			ال مس				تميت للنس			اء ض			د اس				تغلل الس			لطة الذكوري			ة وس			لطة الرأس				مال، وذل			ك باعتب				ار الرتب			اط الوثي			ق

ي .الموجود بن الطرفيي
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ملحق: صور إضافيةال

)مهد يهوذا ي اف)    محطمة الركب (فاصل الركبتيي  كرسي محاكم التفتيش (كرسي العبت

أداة التثبيث الخشبيةطوق الرقبةالقناع الحديدي (قناع العار)
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التعذيب بالحرق    التعذيب بتبليع الماء
        

يمهد يهوذا
  المخلعة الحمار السبابي
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   الة سحب المعاءقاطع اللسان   

     مهشم الرأسقاطع اللسانالقناع الحديدي (قناع العار)
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يمخلب القطالمسامبي اللولبية
العنكبوث السبابي

ان (التعذيب بالجرذان)كاش الصابع وعاءالفبئ
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ثابوث التعذيب   الوثد (الخازوق)
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