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تيار املناضل-ة
إّن الص��ورة ال��ي ُتِْم��ل القه��ر ب��كل صنوف��ه يف مغ��رب الي��وم ه��ي امل��رأة الكادح��ة: العامل��ة م��ن جه��ة والقروي��ة م��ن جه��ة أخ��رى.  فواقعه��ا اليوم��ي 
ف��رط اس��تغالل م��ن أج��ل أقص��ى رب��ح، يف ظ��روف حمفوف��ة باألخط��ار، مه��ددة للصح��ة، قاتل��ة أحيان��ا. يتخ��ذ ه��ذا كل أش��كال هشاش��ة التش��غيل، 
وبوتائ��ر جهنمي��ة، ميت��د ي��وم العم��ل فيه��ا ف��وق احل��د القانون��ي بكث��ر، يف أج��واء حت��رش  جنس��ي خانق��ة، وكل ذل��ك مقاب��ل أج��ور ب��ؤس، وضع��ف 
احلماي��ة االجتماعي��ة، وحت��ى انعدامه��ا ل��دى قس��م عري��ض. م��ع ف��رض ه��ذا اجلحي��م حب��رب ض��روس عل��ى التنظي��م النقاب��ي. ويف الع��امل الق��روي 
املهم��ل، تن��زل أثق��ل أعب��اء العم��ل عل��ى النس��اء. ويف احلواض��ر والق��رى، يني��خ العم��ل املنزل��ي، م��ن تغذي��ة وتنظي��ف، وأيض��ا  رعاي��ة الصغار والش��يوخ 
وذوي احلاج��ات اخلاص��ة، أي جمم��ل إع��ادة االنت��اج االجتماعي��ة، عل��ى امل��رأة، يف ظ��ل غي��اب خدم��ات اجتماعي��ة جدي��رة باالس��م، وتس��ارع 

خصخص��ة خدم��ات الصح��ة.  ويف��رض إفق��ار النس��اء املتنام��ي قي��ام نظ��ام ت��ارة جن��س بات��ت فرع��ا اقتصادي��ا كام��ل األركان، ونظ��ام اس��تنزاف مال��ي مب��ا يس��مى الق��روض 
الصغ��رى. وتتع��رض النس��اء يف ظ��ل نظ��ام رأمسال��ي تاب��ع وبطريرك��ي لش��تى صن��وف العن��ف، م��ن ض��رب وتزوي��ج قس��ري، وحت��ى قت��ل. وم��ع إغ��راق س��واد النس��اء األعظ��م يف 
ظلم��ات األمي��ة و اجله��ل، ضم��ن واق��ع اجتماع��ي مري��ر، ت��زوق الدول��ة، بضغ��ط م��ن املنظم��ات النس��ائية القائم��ة، ومس��ايرة ل��روح العص��ر اجملن��درة، الكث��ر م��ن سياس��اتها 

مبقارب��ة الن��وع دون أن تلت��زم باإلنف��اق الض��روري لتجس��يد ح��د أدن��ى منه��ا، فت��زداد اتس��اعا تل��ك اهل��وة  املهول��ة ب��ن النص��وص والواق��ع.
ه��ذا كل��ه منتظ��ر م��ن النظ��ام الرأمسال��ي البطريرك��ي، فذل��ك جوه��ره غ��ر القاب��ل لإلص��الح.  األم��ر غ��ر الس��وي، غ��ر املتناس��ب م��ع م��ا يقتضي��ه احل��ال، ه��و الوض��ع ال��ذي 
توج��د علي��ه أدوات النض��ال املف��رض أن تنه��ض مبه��ام مقاوم��ة اس��تغالل النس��اء وقهره��ن، م��ن نقاب��ات عمالي��ة ومجعي��ات قاع��دة اجملتم��ع، وأح��زاب منتس��بة لقضي��ة حت��رر 
النس��اء. فطاق��ة النس��اء الكفاحي��ة الكامن��ة ال ت��د س��بل تبل��ور داخ��ل النقاب��ات العمالي��ة، البعي��دة كلي��ا ع��ن إي��الء املس��ألة النس��ائية االعتب��ار ال��الزم، فض��ال ع��ن سياس��ة 
قياداته��ا املضحي��ة مبصلح��ة األج��راء عام��ة عل��ى مذب��ح “الش��راكة االجتماعي��ة”. وبالع��امل الق��روي املهم��ل، جي��ري امتص��اص قس��م م��ن كفاحي��ة النس��اء جبمعي��ات “اجملتم��ع 
املدن��ي” املكمل��ة ل��دور الدول��ة واحلاظي��ة برعايته��ا. ه��ذا فيم��ا تظ��ل مالي��ن الش��ابات الطالب��ات واملعط��الت  ب��دون أداة نض��ال يف ظ��ل هج��وم برج��وازي كاس��ح حيك��م عل��ى 
اجي��ال متتالي��ة بالب��ؤس وامل��وت البط��يء. وم��ع ذل��ك تظ��ل النس��اء، ضم��ن الوض��ع النضال��ي القائ��م، يف مقدم��ة النض��االت، نقابي��ا وش��عبيا يف العدي��د م��ن احلراكات الي ش��هدها 

املغ��رب، م��ع ان��ه واحل��ق يق��ال ال زل��ن دون املكان��ة القيادي��ة املتناس��بة م��ع وزنه��ن يف الكفاح��ات.
لق��د اتضح��ت طيل��ة عق��ود ح��دود احلرك��ة النس��ائية غ��ر العمالية-الش��عبية، وب��ات معظمه��ا الي��وم مبتلع��ا يف آلي��ة تدب��ر الدول��ة للمس��ألة النس��ائية. م��ا يف��رض النض��ال م��ن 
أج��ل قي��ام حرك��ة نس��ائية منغرس��ة عمالي��ا وش��عبيا، مس��لحة مبنظ��ور اش��راكي الضطه��اد النس��اء ولس��بل حترره��ن.  وتل��ك مهم��ة مناض��الت الطبق��ة العامل��ة ومكافح��ات 

احل��راكات الش��عبية وش��ابات اجلامع��ة واملعط��الت.
ومُيث��ل االنط��الق م��ن النض��االت اجلاري��ة مهم��ة ملح��ة لبل��وغ ه��ذا اهل��دف. جي��ب علين��ا حف��ز كاف��ة اش��كال االحتج��اج والتنظي��م، يف أماك��ن الدراس��ة والعم��ل والس��كن، 
وختصي��ب النض��االت املنبثق��ة يومي��ا ب��دروس الكف��اح النس��ائي وخربته��ا، يف جم��ال دميقراطي��ة تس��ير النض��ال وأدوات��ه، وتثقي��ف الطالئ��ع باملُنظ��ور النس��ائي العمالي-الش��عيب 
الث��وري املس��تهدف جل��ذور االس��تغالل واالضطه��اد الضارب��ة يف النظ��ام الرأمسال��ي البطريرك��ي، واعتم��اد العم��ل املش��رك م��ع كل الق��وى املناضل��ة ض��د أي وج��ه م��ن أوج��ه قه��ر 

النس��اء، م��ع ال��الزم طبع��ا م��ن فص��ل الراي��ات.
ه��ذا س��بيل حت��رر النس��اء م��ن االس��تغالل واالضطه��اد واإلذالل، س��بيل جمتم��ع  احلري��ة واملس��اواة والكرام��ة، اجملتم��ع االش��راكي املس��ر دميقراطيا.اجتماعي��ة جديرة باالس��م، 
وتس��ارع خصخص��ة خدم��ات الصح��ة.  ويف��رض إفق��ار النس��اء املتنام��ي قي��ام نظ��ام ت��ارة جن��س بات��ت فرع��ا اقتصادي��ا كام��ل األركان، ونظ��ام اس��تنزاف مال��ي مب��ا يس��مى 
الق��روض الصغ��رى. وتتع��رض النس��اء يف ظ��ل نظ��ام رأمسال��ي تاب��ع وبطريرك��ي لش��تى صن��وف العن��ف، م��ن ض��رب وتزوي��ج قس��ري، وحت��ى قت��ل. وم��ع إغ��راق س��واد النس��اء 
األعظ��م يف ظلم��ات األمي��ة و اجله��ل، ضم��ن واق��ع اجتماع��ي مري��ر، ت��زوق الدول��ة، بضغ��ط م��ن املنظم��ات النس��ائية القائم��ة، ومس��ايرة ل��روح العص��ر اجملن��درة، الكث��ر م��ن 

سياس��اتها مبقارب��ة الن��وع دون أن تلت��زم باإلنف��اق الض��روري لتجس��يد ح��د أدن��ى منه��ا، فت��زداد اتس��اعا تل��ك اهل��وة  املهول��ة ب��ن النص��وص والواق��ع.
ه��ذا كل��ه منتظ��ر م��ن النظ��ام الرأمسال��ي البطريرك��ي، فذل��ك جوه��ره غ��ر القاب��ل لإلص��الح.  األم��ر غ��ر الس��وي، غ��ر املتناس��ب م��ع م��ا يقتضي��ه احل��ال، ه��و الوض��ع ال��ذي 
توج��د علي��ه أدوات النض��ال املف��رض أن تنه��ض مبه��ام مقاوم��ة اس��تغالل النس��اء وقهره��ن، م��ن نقاب��ات عمالي��ة ومجعي��ات قاع��دة اجملتم��ع، وأح��زاب منتس��بة لقضي��ة حت��رر 
النس��اء. فطاق��ة النس��اء الكفاحي��ة الكامن��ة ال ت��د س��بل تبل��ور داخ��ل النقاب��ات العمالي��ة، البعي��دة كلي��ا ع��ن إي��الء املس��ألة النس��ائية االعتب��ار ال��الزم، فض��ال ع��ن سياس��ة 
قياداته��ا املضحي��ة مبصلح��ة األج��راء عام��ة عل��ى مذب��ح “الش��راكة االجتماعي��ة”. وبالع��امل الق��روي املهم��ل، جي��ري امتص��اص قس��م م��ن كفاحي��ة النس��اء جبمعي��ات “اجملتم��ع 
املدن��ي” املكمل��ة ل��دور الدول��ة واحلاظي��ة برعايته��ا. ه��ذا فيم��ا تظ��ل مالي��ن الش��ابات الطالب��ات واملعط��الت  ب��دون أداة نض��ال يف ظ��ل هج��وم برج��وازي كاس��ح حيك��م عل��ى 
اجي��ال متتالي��ة بالب��ؤس وامل��وت البط��يء. وم��ع ذل��ك تظ��ل النس��اء، ضم��ن الوض��ع النضال��ي القائ��م، يف مقدم��ة النض��االت، نقابي��ا وش��عبيا يف العدي��د م��ن احلراكات الي ش��هدها 

املغ��رب، م��ع ان��ه واحل��ق يق��ال ال زل��ن دون املكان��ة القيادي��ة املتناس��بة م��ع وزنه��ن يف الكفاح��ات.
لق��د اتضح��ت طيل��ة عق��ود ح��دود احلرك��ة النس��ائية غ��ر العمالية-الش��عبية، وب��ات معظمه��ا الي��وم مبتلع��ا يف آلي��ة تدب��ر الدول��ة للمس��ألة النس��ائية. م��ا يف��رض النض��ال م��ن 
أج��ل قي��ام حرك��ة نس��ائية منغرس��ة عمالي��ا وش��عبيا، مس��لحة مبنظ��ور اش��راكي الضطه��اد النس��اء ولس��بل حترره��ن.  وتل��ك مهم��ة مناض��الت الطبق��ة العامل��ة ومكافح��ات 

احل��راكات الش��عبية وش��ابات اجلامع��ة واملعط��الت.
ومُيث��ل االنط��الق م��ن النض��االت اجلاري��ة مهم��ة ملح��ة لبل��وغ ه��ذا اهل��دف. جي��ب علين��ا حف��ز كاف��ة اش��كال االحتج��اج والتنظي��م، يف أماك��ن الدراس��ة والعم��ل والس��كن، 
وختصي��ب النض��االت املنبثق��ة يومي��ا ب��دروس الكف��اح النس��ائي وخربته��ا، يف جم��ال دميقراطي��ة تس��ير النض��ال وأدوات��ه، وتثقي��ف الطالئ��ع باملُنظ��ور النس��ائي العمالي-الش��عيب 
الث��وري املس��تهدف جل��ذور االس��تغالل واالضطه��اد الضارب��ة يف النظ��ام الرأمسال��ي البطريرك��ي، واعتم��اد العم��ل املش��رك م��ع كل الق��وى املناضل��ة ض��د أي وج��ه م��ن أوج��ه قه��ر 
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