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ممي 8لنِعد  ل
أ
 مارس اليوم ال

للنساء وهجه الثوري
 

يط إل ذات تاري����خ، حي���ث النس���اء الكادح���ات عموم���ا، 8كلم���ا ح���ل ي���وم  م���ارس يرج���ع بن���ا الشا���
وليتاري����ات بص����فة خاص����ة، خرج����ن لتخلي����د ه����ذا الي����وم الممع���� عل إيق����اع طب����ول والنس����اء البي
، وق�����د ب������ادرت ي�����الع ع ي�����دقها النظ������ام الرأس������مالع المبي

الس������تغلل والس������تعباد والض������طهاد ال�����تي
ل���� لجع�����ل ه����ذا الي�����وم للت����ذكبب به����ذا الس�����تغلل، وك�����ل وليتاري����ة كلرا زتكيب المعلم�����ة الثوري����ة البي
، أش�������كال الض�������طهاد للنس�������اء عموم�������ا، والنس�������اء الكادح�������ات عل وج�������ه الخص�������وص، والت�������ذكبب

.بالخص، بالنضال ضد سلطة الرأسمال

ع ش����قت طري����ق عص
اكية العظم، ال����تي ع���� ال����ذكرى المئوي����ة لث����ورة أكت����وبر الش����بي

إنن����ا، ونح����ن فل
، وال���ذكرى الثامن���ة والس���تون عل انتص���ار الث���ورة الص���ينية ي���الع ان���دحار النظ���ام الرأس���مالع المبي
ع� ه�ذين البل�دين، ه�ذه الث��ورات

وليتاريات والكادحات فل العظيمة، نستحصل نضال النساء البي
ع ل��م يك��ن ليكت��ب له��ا النج��اح ل��ول مش��اركة النس��اء فيه��ا، كم��ا ج��اء عل لس��ان قادته��ا، وكم��ا

ال��تي
ل ك��ان يؤك��ده باس��تمرار ل�� وم��او تسع�� تون��غ، ه��اتيب ، لينيب ل ل الث��ورتيب ع�� ك��ل مناس��بة، زعيمع�� ه��اتيب

وفل
اكية وح����دها الق����ادرة عل تخلي����ص النس����اء م����ن ع أبانت����ا ب����الملموس عل أن الش����بي

ل ال����تي الث����ورتيب
اكية فق�����ط ع����� ظ�����ل الش�����بي

، وأن�����ه فل الس�����تغلل والض�����طهاد والس�����تعباد الجنسع����� والجتم�����اعع
ل ات الس��نيب ع�� المجتمع��ات البورجوازي��ة، عشا��

حص��لت النس��اء عل مكتس��بات ظل��ت النس��اء فل
اعها ل . غبب قادرة عل انبي

ل������� النض�������ال م�������ن أج�������ل تح�������رر النس�������اء وتح�������رر 8إن تاري����خ  م�������ارس يم�������زج بش�������كل عض�������وي بيب
وليتاري���ا، فالنس���اء مض���طهدات بص���فتهن نس���اء ومس���تغلت بص���فتهن ع���املت، كم���ا تق���ول البي

ل  8سيدة  .مارس الول، كلرا زتكيب

ع تخليد ه��ذا 8كلما حل يوم 
ل صاحبة الفضل فل ، تنتصب أمام أعيننا كلرا زتكيب مارس الممع

، يط���رح ه���ذا التس���اؤل الساسع���  أي���ن وص���لت قض���ية تحري���ر النس���اء؟ فنج���د أن: الي���وم الممع���
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ل عل رؤوس ل�� ورته، وأن�ه م�ا زال�ت مطرق�ة الباطريارك�ا تبل اض�طهاد جم��اهبب النس��اء يواص�ل س�بب
ل� يالع وفئاته المهيمنة، يمارس سلطته المستبدة عليهن، هك�ذا، وبيب النساء، والرأسمال المبي

ع سحق النساء وقهرهن
ل فل .مطرقة الباترياركا وسندان سلطة رأس المال، تستمر اللتيب

م���ارس له���ذه الس���نة، فيق��ف الماركس���يون – اللينيني���ون والماركس���يات اللينيني���ات 8يح���ل ي���وم 
ع���� المغ����رب خاص����ة، وق����د تف����اقمت، بزي����ادة

ع���� الع����الم عام����ة، وفل
المغارب����ة عل أوض����اع النس����اء فل

إفلس الرأس��مالية وتعفنه��ا، م��ع احت��داد أزمته��ا البنيوي��ة، م��ع تجري��ب ك��ل الوص��فات م��ن أج��ل
الخ���روج منه��ا، وهع�� وص��فات م��ا ف���تئت تزي��د م��ن تص���عيد اس���تغلل الطبق���ة العامل��ة، والنس���اء
قها وغرب��ه��ا ش��مالها الع��املت عل الخص��وص والنس��اء الفلح��ات، ونه��ب ش��عوب الرض شا��

ع إغناء الغنياء وتفقبب الفقراء
.وجنوب��ها، سعيا للمزيد فل

ع��
ع ته��م وض��عهن فل

يح��ل الي��وم الممع�� للنس��اء له��ذه الس��نة، فتلم��س النس��اء أن ك��ل الرق��ام ال��تي
ع��� تزاي���د مس���تمر،

اي���د، ف���العنف الجس���دي والنفسع��� فل ل جمي���ع المج���الت م���ا ف���تئت تتص���اعد وتبي
وت�����أنيث الفق�����ر م�����ا زال يواص�����ل زحف�����ه بمتوالي�����ة هندس�����ية متص�����اعدة، وق�����د زاده�����ا اس�����تفحال
اف دم�اء الش�عوب ل ع� اس�تبل

يالي�ة فل يالي�ة هن�ا وهن�اك، وتس�تمر المبي ع تش�علها المبي
الح�روب ال�تي

يالي���ة ع م���ا ف���تئت مص���الحها تتق���اطع م���ع المبي
ع��� ذل���ك الفاش���ية الديني���ة، ال���تي

ة، ت���دعمها فل الفقبب���
.والصهيونية العالمية

م�����ا زال ش�����بح المي�����ة وتجهي�����ل الش�����عوب يخي�����م عل أع�����داد هائل�����ة م�����ن النس�����اء، بع�����د أن رأت
ع�� المزي��د م��ن الخض��اع والس��تغلل، كم��ا

ب الثقاف��ة وس��يلتها فل ع�� نشا�� الجه��ل وضل��
يالي��ة فل المبي

ع ته��م الص��حة النجابي��ة للنس��اء تتف��اقم باس��تمرار، ه��ذه
أن الوض��اع الص��حية خاص��ة تل��ك ال��تي

ع��� الع���الم، خلق���ت ظروف���ا لمزي���د م���ن ازده���ار تج���ارة
ع تع���بي عنه���ا أوض���اع النس���اء فل

الهشاش���ة ال���تي
ع تخلقه���ا

، حي���ث أن الرق���ام تع���رف تزاي���دا مط���ردا يزي���دها ازده���ار انتع���اش الح���روب ال���تي البشا���
ع أقاصع العالم ودانيها

يالية فل . المبي

ع�
ع ظل هيمنة الرأسمالية المعولمة، فكيف ه�و واق�ع الم��رأة فل

وإذا كان هذا واقع حال العالم فل
ادوري، م��ا ف��تي  ينه��ب البلد ويفرغه��ا م��ن ع�� ظ��ل اقتص��اد رأس��مالع ت��ابع ونظ��ام كوم��بي

المغ��رب فل
ثرواتها ؟ 
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ع��� جمي���ع من���اطق المغ���رب 
الري���ف، ج���رادة، زاك���ورة، تنغبب���(إن تص���اعد الحرك���ات الحتجاجي���ة فل

ع ل تك���اد ته���دأ الواح���دة منه���ا ح���تي تنطل���ق أخ���رى، وب���النظر إل الس���اليب الوحش���ية...)
، وال���تي

ادوري م��ن أج��ل س��حقها، لتع��ببب ع��ن الم��دى ال��ذي بلغ��ه تف��اقم ع يس��تعملها النظ��ام الكوم��بي
ال��تي

ع���� البلد، وخاص����ة أوض����اع النس����اء 
ع���� مع����بي الع����ار بس����بتة، وفي����ات(الوض����اع فل

وفي����ات النس����اء فل
ع 
ع الطواببب من أجل تلقي

ات النساء فل " ...) .المساعدات"عشا

ع���� خض����م الحم����اس الث����وري للنس����اء س����نة  8ولن 
ع���� إط����ار المجتمع����ات 1910م����ارس ول����د فل

 فل
، خاصة مع الرأس�مالية المعولم�ة، م�ا ف�تئت البورجوازي�ة ل اكية، فعل مر السنيب الممية الشبي
تعم����ل عل تش����ويه الخاص����ية الثوري����ة له����ذا الي����وم، بمس����ح ه����ذا النف����س الث����وري بعي����د تج����اري
ء، إل أن يك��ون ع��

ع�� م��ن عق��اله ليح��ول ه��ذا الي��وم إل ي��وم لك��ل سا
يخ��رج في��ه الس��تهلك المرصل

اكع
.يوما للتذكبب بنضال النساء، من أجل تحررهن عل درب بناء المجتمع الشبي

ل��� والماركس���يات اللينيني���ات المغارب���ة، العم���ل م���ن أج���ل إع���ادة له���ذا ل اللينينييب فعل الماركس���ييب
ورة النض���ال ال���ديموقراطع الث���وري، م���ن أج���ل ع��� س���بب

الي���وم وهج���ه الث��وري، وذل��ك ب���النخراط فل
، م����ن أج�����ل تح�����رر ع�����

ورة النض�����ال الطبقي ال�����دفاع ع�����ن المط�����الب الحقيقي�����ة للنس�����اء، ض�����من س����بب

ع�
ء الذي لن يتأتي إل ببناء الح�زب الماركسع� – اللينيتل ع

، السا ل الطبقة العاملة وعموم الكادحيب
ي��ة حقيقي��ة، وذل��ك عل طري��ق تحقي��ق الث��ورة الوطني��ة ، و بن��اء حرك��ة نس��ائية جماهبب ع�� المغرتي
، حي�ث تتحق�ق المس��اواة القتص�ادية اكع

ع أفق بناء المجتمع الش�بي
الديموقراطية الشعبية، فل

ل الرجال والنساء، فل تحرر للمجتمع بدون تحرر النساء .والجتماعية بيب

فتحية لكل نساء العالم بعيدهن الممي

تحية لنضال نساء المغرب المكافحات من أجل حقوقهن العادلة

ن والم+دافعات ع+ن قض+ية ن والمناض+لت الثوري+ات الم+دافعيي ن الث+ورييي تحي+ة لك+ل المناض+ليي
المرأة

عاش نضال العاملت المغربيات الكادحات

مارس الثورية 8موقع 
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