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افتتاحية 

2017مارس  8

بي مطرقة اضطهاد الباطريرك 
: وس ندان سلطة الرأاس الال امبيل
اضطهاد الس تر لاهي النساء

 

ك�ثر م�ن 2017م�ارس  8 ����� 1910م�ارس  8
 
ممي�ا نض�اليا للنس�اء، 100، لق�د م�ر أ

 
ص�بح يوم�ا أ

 
س�نة عل�ى ذل�ك ألي�وم أل�ذي أ

ن ألفض�ل للحتف�اء ب�ه يرج�ع إل�ى ألحرك�ة ألعمالي�ة ألش�ترأكية وطليعته�ا
 
وعن�د ألحتف�ال به�ذأ ألي�وم يت�م ألتناس�ي عم�دأ أ

ي معن���ى إذأ ل���م نستحض���ر أس���ما نس���ائيا ل���ه بص���مته. ألماركس���ية
 
ن يك���ون له���ذأ ألحتف���ال أ

 
وف���ي ه���ذأ ألط���ارل يمك���ن، أ

ألمتمي���زة ف���ي ألفك���ر ألش���ترأكي ألث���وري، إنه���ا ألمعلم���ة ألبروليتاري���ة، وأل���وجه ألنس���ائي ألش���يوعي، أل���ذي بص���م ألحرك���ة
ألنس�ائية ألثوري�ة ببص�مة س�تظل مطبوع��ة ف�ي س��جل ألتاري�خ، تاري�خ ألحرك�ة ألبروليتاري�ة ألنس��ائية، وأل�تي لعب�ت دورأ

سمالي
 
جل تحرر ألنساء من ألضطهاد ألباطرياركي وألستغلل ألرأ

 
.رأئدأ في ألنضال من أ

وض��اع 8كلم��ا ح��ل ي��وم 
 
م��ارس، يستحض��ر ألماركس��يون ��� أللينيني��ون وألماركس��يات ��� أللينيني��ات ف��ي ألمغ��رب وألع��الم أ

ن��ه كلم��ا تعفن��ت
 
 ألعي��ن، وه��ي أ

 
ألنس��اء، ع��املت، فلح��ات، وك��ل ألكادح��ات، ويقف��ون ويقف��ن عل��ى حقيق��ة تك��اد تفق��ا

ول م�ن ي�دفع
 
س�مالية إفلس�ا ك�انت ألنس�اء أ

 
ك�ثر من غيرهن، كلم�ا زأدت ألرأ

 
سمالية، كلما ضغط ذلك على ألنساء أ

 
ألرأ

ج��ور،
 
ول��ى ألض��حايا، تس��ريحا م��ن ألش��غل، ض��غطا عل��ى أل

 
زم��ة ك��انت ألنس��اء أ

 
س��مالية ف��ي أل

 
ألثم��ن، كلم��ا غرق��ت ألرأ

ك�ثر، في ظل ه�ذأ ألط�ور
 
ك�ثرفا

 
نيث ألفقر وأقعا ما فتئ يتسع أ

 
صبح تا

 
وضربا للمك�تسبات ألتي حققنها عبر نضالهن، وأ

أل���ذي دخلت���ه ألمبريالي���ة ألعالمي���ة، وأل���ذي يتمي���ز بتص���اعد ألس���تغلل ألمك�ث���ف للطبق���ة ألعامل���ة وألنه���ب للش���عوب
ألمضطهدة، نظام يقوم على تعميم ألفق�ر، خاص��ة م��ع ألمي�ز ألجنس�ي ألمم��ارس ض�د ألنس��اء، وأللمس�اوأة أل�تي تتف��اقم

ك�ثر تفاقما
 
وضاع ألنساء أ

 
سمال تصبح أ

 
.باستمرأر، فعندما تتعانق ألباطرياركا مع سلطة ألرأ
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وض��اع ألنس��اء أقتص��اديا وأجتماعي��ا 8كلما حل يوم 
 
رق��ام ألمتعلق�ة با

 
ك�ثر م��ن . مارس، يتم ألوقوف عل�ى ه�ول أل

 
700ف��ا

ة م��ن 
 
ن ك��ل أم��رأ

 
ي أ

 
و ألجنس�ي، أ

 
نس�اء يتعرض��ن للعن�ف 3مليون من ألنساء في ألع�الم ه�ن ض��حايا ألعن�ف ألجس�دي أ

ة ف��ي ألع�الم بي��ن  400ألجس��دي وألجنس��ي، ح��وألي 
 
ك�ثر م��ن ه��ذأ18س��نة ي��تزوجن قب��ل س��ن  49و 20ملي��ون أم�رأ

 
، وأ

قل من 
 
ك�ثر من  15ألرقم يتزوجن في سن أ

 
ك�ثر من  14سنة، أ

 
مهات كل سنة، أ

 
%90مليون من ألمرأهقات يصبحن أ

س�ر، فف�ي بع�ض ألبل�دأن ألفقي�رة. منهن توجد في ألبلدأن ألفقيرة
 
رقام إلى أرتف��اع ع�دد ألنس�اء أللئ�ي يعل�ن أل

 
وتشير أل

ك�ثر م��ن نص��ف ألم��وأد
 
سر في ألعالم تعيلها ألنساء، في ألعالم تقدم ألنساء ثلث عدد ساعات ألعم��ل وينتج��ن أ

 
ثلث أل

ج��ر ل يتع��دى 
 
ك�ثر م��ن  30م��ن أل��دخل ألع��ام، خلل  %10ألغذأئي��ة، لك��ن حظه��ن م��ن أل

 
خي��رة أ

 
ملي��ون 500س��نة أل

ربعة من عشرة من ألذين يشتغلون هن نساء ويتقاضين ف��ي ألمتوس��ط 
 
ة ولجن سوق ألشغل، وأ

 
س��نتيم مقاب��ل 8أمرأ
ورو بالنس��بة للرج��ال، ويش��كل ألنس��اء  1
 
ق��ل م��ن 200م��ن مجم��وع ملي��ار و%70أ

 
ش��خاص يعيش��ون با

 
ملي��ون م��ن أل

ي��ة دول��ة ف��ي ألع��الم 
 
ج��ور ل توج��د ف��ي أ

 
س��مالية ألمعولم��ة ه��م. دولر ف��ي ألي��وم، وألمس��اوأة ف��ي أل

 
ول ض��حايا ألرأ

 
ن أ

 
ول
مي���ة تع��رف أرتفاع��ا ك��بيرأ ف��ي ص��فوف ألنس��اء، فح��وألي 

 
ي  776ألنس��اء، ف���إن نس��بة أل

 
م��ن%16ملي���ون م���ن ألكب��ار، أ

مي�ون، وثل�ثي ه�ذأ ألع�دد ه�و م��ن نص��يب ألنس�اء، كم�ا ترتف�ع مع��دلت ألوفي��ات ف��ي ص��فوف
 
ألساكنة ألكبار في ألع�الم أ

لف و 350ألنساء، فمابين 
 
و خلل ألولدة 550أ

 
.ألف من ألنساء يتوفين كل سنة خلل فترة ألحمل أ

ومع ألمبريالية ألمعولمة زأد سوق ألنخاس�ة وتج�ارة ألبش�ر أتس�اعا، وه�و نش�اط تجن�ي من�ه ألمبريالي�ة ألمليي�ر، فك�ل
جل ممارسة ألدعارة 4سنة يباع 

 
و من أ

 
و لسترقاقهن أ

 
جل تزويجهن بالقوة أ

 
ة، إما من أ

 
.مليون أمرأ

مريكية تشعلها في كل مكان في ألعالم، خاص��ة عل��ى
 
سها ألمبريالية أل

 
ومع ألحروب ألتي ما فتئت ألمبريالية وعلى رأ

ك�ثر م��ن ويلت ه��ذه ألح��روب ألمبريالي��ة، عل��ى جمي��ع
 
ش��عوب ألبل��دأن ألفقي��رة لك��ن ألغني��ة بثروأته��ا، تع��اني ألنس��اء أ

صولية وألظلمي��ة ألس��لموية خاص��ة ف�ي دأئ�رة
 
صعدة ألقتصادية وألجتماعية وألسياسية، ومع صعود ألحركات أل

 
أل

ثيرأ
 
ك�ثر ت�ا

 
فق�د أحت�ل ألع�رأق و ت�م تح�ويله إل�ى دول�ة فاش�لة، وتس�اقطت. ألبلدأن ألعربية، تصبح ألنتائج على ألنس�اء أ

ف��ي ك��ل م��ن ليبي��ا و أليم��ن و س��وريا وألقائم��ة مرش��حة" ألربي��ع ألعرب��ي"ألمزي��د م��ن أل��دول نتيج��ة م��ا يس��مى تدليس��ا ب
جل ألتحرر من ألحتلل ألصهيوني

 
بوأب من أ

 
مام ألشعب ألفلسطيني كل أل

 
غلقت أ

 
.للتزأيد، وأ

ما في ألمغرب فبعد 
 
سنة من ألنهب ألمك�ثف وألممنهج ألذي تعرضت له ألبلد على ي��د 60هذأ على مستوى ألعالم، أ

سمالي ألتبعي، تتع�رض ألجم��اهير عام��ة وألجم��اهير ألنس��ائية للمزي��د م��ن
 
زمة ألنظام ألرأ

 
ألنظام ألكمبرأدوري، وتعمق أ

ألتفقي����ر وألتهمي����ش وألقص����اء وألس����تغلل ألمك�ث����ف أمثث����ال لتوص����يات ص����ندوق ألنق����د أل����دولي وب����اقي ألمؤسس����ات
ألمبريالي��ة، حي��ث م��ا ف��تئ ألنظ��ام ألكم��برأدوري يتخل��ى بص��فة نهائي��ة ع��ن ألقطاع��ات ألجتماعي��ة م��ن تعلي��م وص��حة
رق�ام ألفاض��حة للسياس��ة

 
وسكن وشغل، وألتقارير ألتي تخ��رج م��ن ج��درأن ه��ذه ألمؤسس��ات نفس�ها وغيره��ا، تعك�س أل
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ألقتص��ادية وألجتماعي��ة للنظ��ام ألكم��برأدوري، مم��ا يجع��ل ألنس��اء بش��كل ع��ام يع��انين م��ن نتائ��ج ه��ذه ألسياس��ة عل��ى
.جميع ألمستويات

ة ف��ي ألمغ��رب كم��ا
 
وض��اع ألنس��اء عل��ى جمي��ع ألمس��تويات، ف��إن وأق��ع ألم��رأ

 
رق��ام ف��ي ألع��الم تنط��ق بت��دني أ

 
وإذأ ك��انت أل

س��ر أل��تي تعيله��ا ألنس��اء يتص��اعد
 
ت��بين ألحص��اءأت يع��رف ترأجع��ا خطي��رأ، فالتف��اوت بي��ن ألجنس��ين يتزأي��د، وع��دد أل

ن ألتمثيلي��ة ألسياس��ية للنس��اء ق��د عرف��ت مزي��دأ م��ن ألتغيي��ب م��ع ص��عود
 
ة ت��ترأجع، كم��ا أ

 
وألمش��اركة ألقتص��ادية للم��رأ
.ألحكومة ألخوأنية ألممخزنة

ة ب��المغرب، تؤك��د كله��ا
 
وضاع ألمرأ

 
رقام أ

 
و من ألخارج، ألتي تعالج بال

 
إن كل ألتقارير سوأء تلك ألصادرة من ألدأخل أ

ة في كل ألمجالت
 
.على خط ألترأجع ألذي تعرفه وضعية ألمرأ

م��ارس لي��س يوم��ا للنس��اء ف��ي ح��د ذأته��ن، ب��ل ه��وجزء م��ن نض��ال جم��اهير ألنس��اء إل��ى ج��انب ألرج��ال ض��د 8إن ي��وم 
نظم��ة ألكمبرأدوري��ة

 
دوأته��ا ألمختلف��ة وأل

 
س�مالية ألمعولم�ة با

 
ألس��تغلل، وض��د أض��طهادهن ألم�زدوج، وإذأ ك��انت ألرأ

ج���ل تمييع���ه وجعل���ه يوم���ا
 
ي معن���ى وتب���ذل ك���ل ألجه���ود م���ن أ

 
وألنس���اء ألبورجوأزي���ات تح���اول إف���رأغ ه���ذأ ألي���وم م���ن أ

ج���ل أجت���ذأب ألنس���اء نح���و ألش���رأء وألس���تهلك،
 
للبهرج���ة، وإذأ ك���ان ه���ذأ ألي���وم بالنس���بة للش���ركات ي���وم مث���الي م���ن أ

ة، فه��و بالنس��بة للنس��اء ألع��املت وألفلح��ات وجمي��ع
 
وبالنس��بة لوس��ائل ألعلم يوم��ا لتس��ويق ألص��ورة ألنمطي��ة للم��رأ

س�مال، وم�ن ألعبودي�ة ألجنس�ية
 
ج�ل تحرره�ن م�ن عبودي�ة ألرأ

 
ألكادحات مناس�بة للت�ذكير بالص�رأر عل�ى ألنض�ال م�ن أ

ة ألمضطهدة وألمستغلة
 
دأة، ألمرأ

 
ة أل

 
ة ���� ألسلعة، ألمرأ

 
.للتخلص من ألمرأ

س�مال، فالس��تغلل مض��اعف
 
نفس�هن بي��ن س�ندأن أض��طهاد نظ��ام ألباطريارك��ا ومطرق�ة س�لطة ألرأ

 
ن ألنس��اء يج��دن أ

 
ول

سمال
 
وأنطلقا من مرجعيتنا ألفكري��ة ألماركس��ية ����. ومك�ثف، لذلك فنضال ألنساء هو نضال ضد ألباطرياركا وضد ألرأ

ن يك��ون
 
أللينينية، وكما تصورت صاحبة فكرة تخليد هذأ أليوم، ألمعلمة ألبروليتارية ألشيوعية كلرأ زتكين، يج��ب أ

ن  ����م��ارس مناس��بة لك�ل ألماركس��يات ���� أللينيني��ات وألماركس��يين  8ي�وم 
 
م�ارس ي�وم ض�من مس�يرة 8أللينينيي��ن للت�ذكر أ

ج��ل تحرره��ن، وألنظ��ر لتح��رر... طويل��ة لنض��ال ألنس��اءألمغربيات ألكادح��ات، ع��املت، فلح��ات، رب��ات بي��وت 
 
م��ن أ

ن بناء حركة نسائية أشترأكية ثورية، في س��ياق بن��اء حرك��ة نس��ائية جماهيري��ة
 
ة من منظور أشترأكي بروليتاري، وأ

 
ألمرأ

ن يكون هم وقضية كل ألماركسيات ���� أللينينيات وألماركسيين ���� أللينينيين
 
.حقيقية يجب أ

ممي
 
فتحية لكل نساء ألعالم بعيدهن أل

جل حقوقهن
 
تحية لنضال نساء ألمغرب ألمكافحات من أ

ة
 
تحية لكل ألمناضلين ألثوريين وألمناضلت ألثوريات ألمدأفعين وألمدأفعات عن قضية ألمرأ
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عاش نضال ألنساء ألعاملت ألمغربيات ألكادحات
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