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ليني ،ألكسندرا كولونتاي وكلرا ز ي ن
فلديمت ي ن
تكي(
)
ي
ـ الوضع والمنجزات ـ ـ
" إن تج ــارب ك ــل الحرك ــات التحريري ــة تش ــهد عل أن نج ــاح ث ــورة يخض ــع لدرج ــة مس ــاهمة
النسـ ــاء  .نف بـ ـ رـتوغراد ،نف موسـ ــكو ،ن
ف المـ ــدن الصـ ــناعية البعيـ ــدة ،فـ ــإن موقـ ــف النسـ ــاء
يـ ـ
يـ ـ
يـ ـ
ه
يالتوليتاريات خلل الثورة كان رائعا ،بدونهن كــان مــن المحتمــل جــدا أن ل ننتص ،هــذه يـ
وجه ــة نظ ــري ،ي ــا له ــا م ــن ش ــجاعة بره ــن عليه ــا  ...نع ــم عاملتن ــا رائع ــات ،إنه ــن مق ــاتلت
حقيقيات من الدرجة الول ،فهن يستحقن إعجابنا وحبنا".
التوليت ــاري العظي ــم ي نـ ـ
ليني قائ ــد ث ــورة أكت ــوبر الش ـ رـتاكية العظم ع ــن
هك ــذا تكل ــم المعل ــم ي
نس ــاء روسـ ــيا ،ع ــن الع ــاملت والفلح ــات ،وه ــو يح ــاور كلرا ز ي نـ ـ
التوليتاري ــة
تكي المعلم ــة ي
التوليتاريـ ــات والفلحـ ــات
اللمانيـ ــة ،كلم يشـ ــهد عل البلء الحسـ ــن الـ ــذي أبلتـ ــه النسـ ــاء ي
الروســيات نف ثــورة أكتــوبر الشـ رـتاكية العظم .هكــذا تكلــم عنهــن ي ن ـ
ليني  ،وهــن مســاهمات
يـ
ن
ومشـاركات ن يـف الثـورة ،وبنفـس التقــدير والعجـاب يتكلـم عنهـن ،وهـن عضـوات يـف الحـزب
ن
البلشف ،وهن يشاركن نف بناء روسيا جديدة بعد انتصار الثورة ،يقول ي ن
ليني:
ي
ي
"نع ــم يوج ــد ن يـ ـف حزبن ــا نس ــاء ش ــيوعيات حقيقي ــات ،ذكي ــات ،ونش ــاطهن ل يع ــرف الكل ــل،
يمكنهن جدا احتلل مواقع مهمة ن يـف الســوفياتات واللجــان التنفيذيــة ومفوضــيات الشــعب
ـاهت يالتوليتاري ــا
والدارة  ...الك ـ يـثت منه ــن يش ــتغلن نه ــارا وليل داخ ــل الح ــزب أو وس ــط جم ـ ي
والفلحي  ،أو كــذلك نف الجيــش الحمــر ،وهــذا ي نـ
ي نـ
ثمي جــدا بالنســبة لنــا ،وهــذا مهــم بالنســبة
يـ
للنساء ن يف جميع أنحاء العالم ،لن هذا يشهد عل قدرات النساء والقيمة العليا لعملهــن ن ي ـف
المجتمع".
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نـ ن
التوليتاري ــات والفلح ــات ،لن ــه خ ـ يـتهن ن ي ـف
ليني ي ـف النس ــاء ي
ه ــذا ك ــان رأي القائ ــد العظي ــم ي
المي ــدان وج ــس نبض ــهن ن يـ ـف معمع ــان النض ــال ض ــد الس ــتبداد القيصي ،لق ــد آم ــن إيمان ــا
راس ــخا بق ــدرات النس ــاء وخ ـ يـت ش ــجاعتهن ولم ــس ذك ــاءهن واخت ـ يـت ص ـ يـتهن وجل ــدهن ،ب ــل
ن
ن
التوليت ــاري يناض ــل ض ــد
تف ــوقن ي ـف ذل ــك عل الرج ــال ،ولي ــس ي ـف الم ــر غراب ــة ،ف ــإذا ك ــان ي
التوليتاريــة مـزدوج ،فهــو نضــال ضــد الرأســمال وضــد الباطرياركــا،
الرأســمال ،فنضــال المـرأة ي
التوليتــاري يريــد الثــورة لســبب واحــد ،وهــو التحررمــن ســلطة راس المــال ،فــالمرأة
وإذا كــان ي
التوليتاريــة تنخــرط فيهــا لسـ ي ن
ـببي التحــرر القتصــادي ،والتحــرر مــن قــرون مــن الضــطهاد
ي
الباطريارك.
ي
تقول ألكسندرا كولونتاي:
ـائ والكامــل ،ل يمكــن أن يحصــل إل ن ي ـف ظــل
"لقــد فهمــت الم ـرأة الروســية ،أن تحررهــا النهـ ي
الشـ ـ رـتاكية ،ولهـ ــذا السـ ــبب التحقـ ــت الطليعـ ــة الواعيـ ــة مـ ــن يالتوليتاريـ ــا النسـ ــائية العالميـ ــة
ر
الشتاكية"
بصفوف الحزاب
وتقول ن يف مكان آخر:
الروس بنســاء خرجــن عل التقاليــد والقيــم البورجوازيــة ،وانخرطــن ،بــدءا
"ويحفــل التاري ــخ
يـ
من تسعينيات القرن التاسع س
عش ن ي ـف صــفوف النضــال الثــوري ،وتاري ــخ الح ـزاب الثوريــة ن ي ـف
ر
الت رأت النــور مــع تكــون يالتوليتاريــا الروســية ،يشــهد عل التصــميم الثــوري للعديــد
روسيا ،ي
من النساء ،وعل نزهاتهن واســتقامتهن وعل قــوة شخصــيتهن  ...ولــم يفلــح ل الســجن ول
نـ
المنف  ،ول حـ رـت المــوت ن ي ـف زعزعــة إيمــان رائــدات الشـ رـتاكية ،المناضــلت مــن أجــل تحــرر
الشعب العامل".
وتضيف كولونتاي قائلة:
" نف  8مـ ــارس  ،1917احتلـ ــت نسـ ــاء بروليتاريـ ــات ،وخاص ــة عـ ــاملت النسـ ــيج ن
ف سـ ــان
يـ ـ
يـ ـ
ربتســبورغ ،مقدمــة مشح التاري ــخ ،وعـ يـتن عــن غضــب الطبقــة العاملــة وثورتهــا ،وقــد اعط
الكتى".
هذا التحرك النسوي النطلق للثورة الروسية ي
ر
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هك ـ ــذا تكلم ـ ــت كولونت ـ ــاي ع ـ ــن المـ ـ ـرأة الروس ـ ــية والث ـ ــورة م ـ ـ يـتزة مس ـ ــاهمتها ،مش ـ ــاركتها،
طلئعيتها وقيادتها.
ـاه الوض ــاع ال ـ ر يـت ك ــانت تعيش ــها نس ــاء روس ــيا ،وخاص ــة الع ــاملت والفلح ــات وال ـ ر يـت
فم ـ ي
جعلتهــن يقبضــن بتلبيــب الثــورة ،ولــن ريتكنهــا حـ رـت تنتصلن هــذا النتصــار يعــد س ـ
الشط

ال ــذي ل ن ـ
غت عن ــه لتحقي ــق تحرره ــن ،لن ــه يض ــمن له ــن الحق ــوق ال ـ ر يـت ستكتس ــبها بفض ــل
الثورة ؟
ن
غت بشــكل جــذري العلقــات داخــل السة
كــان تطــور الصــناعة الرأســمالية ي ـف روســيا قــد ي ـ
)ان ـ ر نـتاع الفلح ــة م ــن الرض نف البادي ــة ،والم ـرأة نف المدين ــة م ــن العم ــال ن ن
المتلي ــة( س
الش ء
يـ
يـ
يـ
الذي أثر بشكل عميق عل وع النساء س
بشوط استغللهن.
ي
وقد كانت النساء الروسيات يعتقـدن أنهـن يولـدن عبيـدا وأنهـن س ر ن
ـيمي عبيـدا ،وتمـر هكـذا
ي نـ ـ
مليي النس ــاء ،ويظه ــر له ــن أن ه ــذا م ــا يج ــب أن يك ــون علي ــه ق ــدرهن
حي ــاة آلف ،ب ــل
ه ن ي ـف أكت ــوبر 1917
الب ــدي ،ول ــن توج ــد أب ــدا ي ــد ق ــادرة عل تحطي ــم قي ــودهن ،لك ــن ه ــا ي ـ
تظهــر نجمــة حم ـراء لــم يرهــا أحــد ســابقا ،وهكــذا التحقــت العــاملت والفلحــات بــالثورة،
تغيتا جدريا.
وهذا
سيغت حياتهن ي
ي
إن هــدف هــذا المقــال ،قبــل كــل س
س ء ،اســتعادة مكانــة النســاء ن ي ـف الثــورة الروســية ،خاصــة
يـ
الع ــاملت الم ــأجورات ،ويتعل ــق الم ــر أيض ــا بال ــدفاع ع ــن ث ــورة أكت ــوبر وسياس ــة البلش ــفة
بصفة عامة ونضالهم ضد اضطهاد النساء بصفة خاصة.
منــذ النصــف الول مــن ســنوات س ـ
العشينيات ،نــرى عـ يـت الثــورة الروســية والســنوات الول
ر
ـوفيائ ،كيــف أن مســألة تحــرر النســاء طرحــت نفســها ،والوســائل الـ ر يـت تــوفرت
للنظــام السـ
ي
لديها للوصول إل تحقيق هذا التحرر.
إذا كـ ــانت وضـ ــعية العامـ ــل مزريـ ــة ،فـ ــإن وضـ ــعية الم ـ ـرأة العاملـ ــة أ كـ ـ ثـت بؤسـ ــا ،فأجرهـ ــا ن
ف
يـ ـ
المتوسط أقل ب  % 50من أجــر العامـل ،ن
وف سـنة  1913كــانت النسـاء يشـتغلن مـن 11
يـ
ن
إل  12ساعة نف اليوم ،ن
وف بعـض
ـاعة
س
14
إل
ـل
ص
ت
(
ـيج
س
الن
)
ـناعات
ص
ال
ـض
ع
ب
وف
يـ
يـ
ي
ر
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الحي ــان ينقل ــن العم ــل إل ن نـ ـ
المت ل ل ب ــل تص ــل إل  18س ــاعة مثل بالنس ــبة للبائع ــات ن يـ ـف
ر
الت تصبح حامل تعرض نفسها للخطر ،لن  % 95منهن بدون مواكبــة
المتاجر،
ي
والجتة ي
طبيــة ،وكــل ســنة تمــوت  30ألــف امـرأة أثنــاء الــولدة ،ولــم تكــن هنــاك رخــص ولدة ن يـف هــذا
العص ،وحســب بعــض التقــديرات ،تظــل النســاء نف العمــل حـ رـت يــأتيهن المخــاض ،ي ن ـ
وحي
يـ
غت يمترا بل إنها تؤدي غرامة عن ذلك.
يعتت ي
تلد المرأة ،فإن غيابها ي
أما المية فمرتفعة عند النساء ث
أكت من الرجال ،وخاصة ن يف البوادي ،وأغلب النساء ربــات
س
ن
غت مـؤدى عنـه كمــا هــو الحـال بالنســبة
يعت تعرضهن للسخرة )عمل ي
الشء الذي ي
بيوت ،ي
للعم ــال ن ن
المتلي ــة(  ،وك ــن أيض ــا تح ــت رحم ــة الرغب ــات الجنس ــية ل للس ــياد -ن ي ـف الب ــوادي،
الجنش ن يـف العمـل ممارسـة اعتياديــة ،وكـان عل العديــد مـن النسـاء ممارسـة
وكان التحرش
يـ
الــدعارة مــن أجــل الحصــول عل عمــل،أو كعمــل تكميل  ،فالــدعارة كمهنــة أو كبغــاء س
وحش
يـ
يـ
منتشة جــدا .إل جــانب هــذا ،يجــب أن نضــيف ان امـرأة ر ن
)بغــاء مقنــع( كــانت سـ
غت
متوجــة يـ
معنفة أمر استثنائ ،ويسمح القانون بذلك صاحة ،ن
الكبتة" كــانت العــادة
وف "العائلت ي
ي
ي
ن
ن
تقتض أن الب يســلم العصــا لــزوج ابنتــه ف يــوم الــزواج )تبــادل العصــا ي نـ
بي الب والــزوج(،
يـ
يـ
والنساء ليس لهن حق الرث ،وهن قانونا ن
ي ن
البالغي ،أما ن يف
أدئ مرتبة من كل رجال العائلة
البادية ،فإن وضع الفلحات هو قريب من وضع الدابة.
نـ
بمعت الكلمــة ،لن نظــام الســتبداد القيصي
قبــل  ،1905لــم تكــن هنــاك حركــة نســائية،
ونظ ــام الباطريارك ــا المتج ــدر نف ر
التب ــة الروس ــية ،يعت ـ يـتان عقب ــة رئيس ــية ن يـ ـف ذل ــك .وك ــانت
يـ ـ
ن
ر
ف صاع
الحركـ ــة العماليـ ــة الشـ ــتاكية الديموقراطي ـ ــة الروسـ ــية تتلم ـ ــس خطواته ـ ــا الول ي ـ ـ
الصابات ن
الطبقــات ،وبــدأت النســاء تشــاركن نف ن ـ
ـاع.
ـ
م
الج
ـال
ـ
ض
الن
ـكال
ـ
ش
أ
ـف
ـ
ل
مخت
وف
يـ
يـ
ي
ن
وه الكسندرا كولونتاي ،المناضــلة يـف الحــزب
وهناك شاهدعل ذلك من الدرجة الول ،ي
الشـ رـتاك الــديموقراط الروس  ،الـ رـت تعــرض أمامنــا لوحــة تشــد النتبــاه لول ن ـ
الصابات
ي
يـ
ي
ي
الكتى:
ي
"إن حركة العاملت بحكم طبيعتها ،ه جزء مـن الحركـة العماليـة بصـفة عامـة ،ن
وف جميـع
يـ
ي
النتفاض ــات والتم ــردات داخ ــل المعام ــل ،ال ـ ر يـت تكرهه ــا القيصية أيم ــا ك ــره ،ف ــإن الم ـرأة له ــا
ر
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نــ
والص ابات ،ف ـ ــالمرأة يالتوليتاري ـ ــة
نف ـ ــس القس ـ ــط إل ج ـ ــانب العام ـ ــل ،فخلل الصاعات
المضــطهدة الخجولــة ،وبــدون حقــوق ،تعلمــت فجــأة الوقــوف مســتقيمة .إن المســاهمة ن يـف
حركـة العمـال قـرب المـراة العاملــة مـن تحررهــا ،ليـس فقـط كبائعـة لقـوة عملهـا ،ولكـن أيضـا
بصفتها امرأة وزوجة وأم وربة بيت".
ن يف نفس الوقت ل يمكن لكولونتاي إل أن تلحظ أنه :
"بمجــرد أن تهــدأ موجــة ن ـ
الصابات ويعــود العمــال إل عملهــم ســواء كــان انتصــارا أو هزيمــة،
فإن النساء يصبحن متفرقات معزولت".
تتغت المور بشكل عميق ،إذ يجب أن تكون هناك رجة ثورية ،كما تقول كولونتاي:
ولك ي
ي
تتغت بشعة عن ــدما يرف ــرف عل ــم الث ــورة ف ــوق روس ــيا  ...خلل س ــنوات
"إن الوض ــعية كله ــا ي ـ
 1905و  1906كانت المرأة العاملة ن يف كل مكان".
وف م ــارس  ، 1917نزلـ ــت عـ ــاملت وربـ ــات بي ــوت أيضـ ــا ،ن
ن
امتاطوريـ ــة آيلـ ــة إل
ف ظـ ــل ي
يـ ـ
يـ ـ
ن
ي نـ
أعطي الشــارة لتجمــع
النهيــار ،إل شــوارع بـ رـتوغراد ،يـف وضــع النــذرة والخصــاص ،حيــث
ضد الحرب والوتوقراطية القيصية.
إن المعلم ي ن
خت ما تعانيه المرأة الروسية خاصة العاملة والفلحة ،كانت قضية
ليني الذي ي
الم ـرأة تشــغله أيمــا انشــغال ،كــانت ن ـ
حاصة عنــدما يتحــدث ،عن ــدما يفكــر ،عنــدما يكت ــب،
عندما يحرض ،تقول كلرا ز ي ن
تكي :
ليني وأنا حـول قضـية المـرأة ،ي نـ
"مرارا وتكرارا ،كنا نتناقش ،الرفيق ي ن
يعط أهميـة ك يـبتة
فليني
يـ
وف بعـ ــض الظـ ــروف ،الكـ ـ ثـت أهميـ ــة ن
للحركـ ــة النسـ ــائية ،باعتبارهـ ــا جـ ــزءا هامـ ــا ،ن
ف حركـ ــة
يـ ـ
يـ ـ
ـاهت .فه ــو يعت ـ يـت ب ــالطبع ،أن المس ــاواة الجتماعي ــة الكامل ــة للم ـرأة كمب ــدا ،ه ــو بالنس ــبة
الجم ـ ي
ي ن
للشيوعيي خارج أي نقاش ."...
وتزيد كلرا قائلة:

ر
الشتاكية البلشفية
المرأة الروسية بلسان قادة الثورة
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" يج ــب بص ــفة مطلق ــة أن نخل ــق حرك ــة أممي ــة نس ــائية قوي ــة ،عل قاع ــدة نظري ــة واض ــحة:
ي ن
ـيوعيي أيضــا ن ي ـف حاجــة إل
بــدون نظريــة ماركســية ،ل تطــبيق جيــد ،هــذا واضــح ،نحــن الشـ
نتمت بشـكل واضـح عـن ب ر
أك يـت قـدر مـن الوضـوح نف المبـادئ نف هـذه المسـألة ،يجـب أن ي نـ
ـاف
ي
يـ
يـ
الحزاب".
ليني قد أكد عل أن نجاح ثورة ي نـ
وإذا كان ي ن
رهي بدرجــة مشــاركة النســاء ،وأن ثــورة اشـ رـتاكية
ـاه ألكســندرا كولونتــاي ،الم ـرأة
يـ
غت ممكنــة بــدون مســاهمة واســعة للنســاء العــاملت ،فهـ ي
كبتا نف القرارات ر
ر
الت اتخذها ي ن
ليني لصالح النساء تقول:
الت لعبت دورا ي ي
ي
ي
ر
اللوائ شاركن نف الثورة الروسية العظم  ...لقد كانت غالبيتهن ،سـ
العشات
"من هن النساء
ي
ي
ي ن
والفلحي،
أو ربما مئات اللف ،منهن بطلت مجهولت ،سن جنبا إل جنب مع العمال
خلــف الرايــة الحم ـراء وشــعار الســوفياتات ،عـ يـتن عل أنقــاض التيوقراطيــة القيصية ،نحــو
مستقبل جديد" .وتقول مضيفة:
ن
الماضـ  ،يمكـ ـ ــن للمـ ـ ــرء أن يراهـ ـ ــن ،تلـ ـ ــك الجمـ ـ ــوع مـ ـ ــن البطلت
"إذا ألقينـ ـ ــا نظـ ـ ــرة عل
يـ ـ
المجهــولت ،اللـ ر
الفقتة الـ ر يـت
ـوائ وحــدتهن ثــورة أكتــوبر ،ن ي ـف مــدن تتضــور جوعــا ،ن ي ـف القــرى
يـ
ي
ر
نهبته ــا الح ــرب  ...بوش ــاح عل الـ ـرأس وتن ــورة بالي ــة وس ــتة ش ــتوية تغطيه ــا الرق ــع ،ش ــابات
ومســنات ،نســاء عــاملت وزوجــات جنــود ،فلحــات وربـات بيـوت مــن فقـراء المـدن  ...كــان
ناذرا ن يـف تلـك اليـام ،بـل نـاذرا جـدا مشـاركة الموظفـات أو المهنيـات ،أي النسـاء المتعلمـات،
المثقفــات ،إل أن هنــاك بــالطبع بعــض المثقفــات ممــن حملــن الرايــة الحم ـراء نحــو انتصــار
أكت ــوبر ،مــن المعلم ــات والموظفــات وطالب ــات الجامعــة والمــدارس الثانويــة والطبيب ــات ...
لقــد تقــدمن بعــزم وشــجاعة وإنكــار للــذات .ي ن ـ
ذهي اينمــا كــانت الحاجــة إليهــن ،إل الجبهــة،
حيـث اعتمـرن قبعـة الجنديـة ،وأصـبحن مقــاتلت نف الجيـش الحمــر ،ي نـ
حي يرتـدين شـارات
يـ
ن
يعت تقـديم المسـاعدات لمراكـز السـعافات الوليـة بالجبهـة الحمـراء
الذرع الحمـراء ،فهـذا يـ
نف م ــواجه كرينس ــك  ...كم ــا عمل ــن ن
ف مج ــال التص ــالت ب ــالجيش ،بابته ــاج وأم ــل ،وك ــن
يـ ـ
يـ ـ
ي
ن
صغتا يف ما كينة الثورة".
متيقنات ان أمرا بالغ الهمية كان يحدث ،وأنهن جميعا "تروسا" ي
وتتحدث كولونتاي عن ما ر ن
التوليتارية والفلحة الروسية بفضل الثورة:
انتعته ي
ر
الشتاكية البلشفية
المرأة الروسية بلسان قادة الثورة
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ن
ر
رن
اللئ ك ــان أزواجه ــن ق ــد أرس ــلوا إل الجبه ــة( الرض م ــن
ف الق ــرى ان ــتعت الفلح ــات ) يـ ـ
" يـ ـ
مالكيهـا وضـمن طـرد الطبقـة الرسـتوقراطية ،ال ر يـت أقـامت فيهـا لقـرون طويلـة .عنـدما يتـذكر
الجماهت ،أعداد ل تعــد
المرء أحداث أكتوبر ،ل يرى وجوها مفردة بعينها ،لكن يرى جموع
ي
ول تحض ،موجات من س
البش ،وأينمـا ينظـر يـرى اجتماعـات وتجمعـات ومظـاهرات ،ورغـم
أنهن ،ر
وحت تلك اللحظة لم يكن عل ي ن
يقي تام مما يردن ،أو ما الذي يكافحن من أجله ،إل
أنهــن كــن يعرفــن شــيئا واحــدا  :أنهــن لــن يتحملــن الحــرب بعــد الن ،كمــا أنهــن ل يــردن ملك
أر ناض وأغنيـاء بينهـن بعـد الن ،ن
وف عـام  1917أخـذ المحيـط سـ
البشي العظيـم ن يـف الفـوران
يـ
يـ
الكبت منه من النساء".
والحتدام ،وكان المكون ي
ر
ليني ر
وتستسل كولونتاي قائلة نف موضوع التضحية ر
الت قدرها عاليا المعلم ي ن
والت أبانت
ي
ي
ي
ر
ـوائ يســتعجلن طلــوع الفجــر ،فجــر التحــرر مــن
عنهــا العــاملت والفلحــات الروســيات ،اللـ ي
البؤس والستغلل والضطهاد والستعباد:
" نف يوم من اليـام ،سـيكتب المؤرخـون عـن أفعـال بطلت الثـورة المجهـولت ،الل ر
ـوائ ي نـ
لقي
ي
ي
واللئ حملــن حرمــان السـنوات الول،
حتفهن عل الجبهة قتل برصاص الجيش البيض،
ي
الـ ر يـت أعقبــت الثــورة ،ورغــم هــذا واصــلن حمــل رايــة الســلطة الســوفياتية والشــيوعية عاليــا،
ر
اللوائ ي ن
أولئك البطلت المجهولت
لقي حتفهن أثنـاء ثـورة أكتـوبر العظم ،ن يـف سـبيل حيـاة
ي
جديدة لجمـاهت العمـال ،الل ر
ن
تنحت لهـن الجمهوريـة الفتيـة الن بتقـدير وإجلل ،حيـث
ـوائ
ي
ي
يـ
ر
ن
الشتاكية".
يبت شبابها ببهجة وحماس أسس
ي
بهــذا القــدر مــن البــذل والعطــاء والتضــحية والعزيمــة والرادة والشــجاعة والقــدام ســارت
العاملت والفلحات الروسيات بثورة أكتوبر ،وكان لبد بعــد انتصــار الثــورة أن تجــزل لهــن
العطاء بتحريرهن من قيود العبودية والستغلل والضطهاد.
وفيم ـ ــا حققت ـ ــه ث ـ ــورة أكت ـ ــوبر الش ـ ـ رـتاكية العظم م ـ ــن إنج ـ ــازات لنس ـ ــاء روس ـ ــيا ،ع ـ ــاملت
وفلح ــات ،ن ـ رـتك ي ن ـ
ليني قائ ــدها ومب ــدعها يق ــول ،ن ي ـف ال ــذكرى الثاني ــة لنتص ــار ث ــورة أكت ــوبر
ر
الشتاكية العظم:
ر
الشتاكية البلشفية
المرأة الروسية بلسان قادة الثورة
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" نف سـ ي ن
ـنتي ،ن يـف واحــد مــن أكـ ثـت الــدول المتخلفــة ن يـف أوربــا ،مــا فعلتــه الســلطة الســوفياتية مــن
يـ
أجل تحرر النســاء ،مــن أجــل مســاواتهن مــع الجنــس "القــوي" أكـ ثـت مــا اســتطاعت أن تفعلــه
ن يف  130سنة كل الجمهوريات "الديموقراطية" ن يف العالم المتطورة والمتنورة".
ن
التوليتارية يقول ي ن
وف مقارنته ي ن
ليني:
بي الديموقراطية البورجوازية والديموقراطية ي
ي
"إن الديموقراطي ــة البورجوازي ــة تع ــد بالمس ــاواة والحري ــة ب ــالكلم ،ن
وف الواق ــع ،ف ــإن النس ــاء
يـ
يتلقي نف أي مكــان ،ن
سـ
نـ
وف أي مــن الجمهوريــات البورجوازيــة ،حـ رـت
يـ
نصف النــوع البشي ،لــم ي يـ
ن
ث
ونت
الك ــت تق ــدما ،المس ــاواة القانوني ــة م ــع الرج ــال ،ول ــم تتح ــرر يـ ـف أي مك ــان م ــن وص ــاية يـ ـ
الرجال".
ويقول أيضا:
"ن
المتحصة ،حـ رـت ال كـ ث
نـ
ه بالشــكل
ـا
ـ
ه
في
ـاء
ـ
س
الن
ـعية
ـ
ض
و
ـإن
ـ
ف
ـدما،
ـ
ق
ت
ـت
ـدول
ـ
ل
ا
ـع
ـ
ي
جم
ف
يـ
يـ
ن
الذي نسميه ،وليس ذلك من دون سبب ،عبيـد بيـوت ،يـف أي مـن الـدول الرأسـمالية ،وإن
ك ــانت الجمهوري ــات ال ك ـ ثـت ليتالي ــة ،ل ــم تتمتـ ــع النس ــاء بكام ــل المس ــاواة ن
ف الحق ــوق .إن
ي
يـ ـ
تجـ ــارب كـ ــل الحركـ ــات التحرريـ ــة ،ستشـ ــهد عل أن نجـ ــاج ثـ ــورة يخضـ ــع لدرجـ ــة مسـ ــاهمة
النسـاء ،والسـلطة الســوفياتية تفعـل كـل س
س ء ح رـت تسـتطيع المـرأة إنجــاز ،بكـل اســتقللية،
يـ
ر
والشتاكية".
التوليتارية
مهمتها ي
ويزيد ي ن
ليني مضيفا:

اط ن يف العالم ،ن يف أي من الجمهوريــات
"إذا أخذنا وضعية المرأة ،لم ينجز أي حزب ديموقر ي
البورجوازيــة ،الكـ ثـت تقــدما ،خلل س ـ
عشات السـ ي ن
ـني ،مــا أنجزتــه حكومتنــا ،لــم تـ رـتك حقــا ،أي
ـواني المش ــينة المتعلق ــة باللمس ــاواة ن
سس ء يس ــتمر م ــن ه ــذه الق ـ ي ن
ف حق ــوق المـ ـرأة ،قي ــود
يـ ـ
يـ ـ
ر
الت ترافقه ،عــدم العـ رـتاف بالطفــال المولــودين خــارج الــزواج،
الطلق والشكليات الدنيئة ي
نـ
ي ن ر
المتحصة،
الت توجد بعــدد كـ يـبت ن ي ـف جميــع الــدول
البحث عن أبوة الطفال ،هذه
القواني ي
مما يشكل عارا للبورجوازية والرأسـمالية .لنـا الحـق ألـف مـرة لن نكـون فخـورين بمـا فعلنـاه
نف هــذا الميــدان ،لكــن أكـ ثـت مــن هــذا ،مســحنا الرض مــن هــذه الكومــة العتيقــة مــن القـ ي ن
ـواني
يـ
ر
الشتاكية البلشفية
المرأة الروسية بلسان قادة الثورة
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والمؤسس ــات البورجوازي ــة ،والحس ــن أن ن ــرى أن ــه هن ــا فق ــط ،رف ــع الرك ــام م ــن أج ــل البن ــاء،
وليس بعد البناء نفسـه ،المـرأة تسـتمر نف البقـاء عبـدا ن ن
متليـا رغـم كـل الق ي ن
ـواني المحـررة ،لن
يـ
القتصــاد ن ن
ـغت يضــطهدها ،يخنقهــا ،يبلــدها ،ويحقرهــا ،يربطهــا بالمطبــخ وغرفــة
المت ي ـل الصـ ي
ن
غت منتجــة بشــكل رهيــب ،تافهــة ،موهنــة،
الطفــال ،بإلزامهــا بتكريــس كــل قواهــا ي ـف مهــام ي ـ
مبلهة".
ن
وف معرض حديثه عن التحرر يقول ي ن
ليني:
ي
ر
الحقيف للمـ ـرأة ،الش ــيوعية الحقيقي ــة ،ل ــن يب ــدآ هن ــاك ...إل ن يـ ـف ال ــوقت ال ــذي
"إن التح ــرر
يـ ـ
ـاهت )بقيــادة بروليتاريــا تملــك الســلطة( ضــد هــذا القتصــاد ن ن
المت ي ـل
ســيبدأ فيــه نضــال الجمـ ي
الصــغت ،أو بش ــكل أدق ،خلل تحوله ــا الهائــل لقتص ــاد اش ـ ر
اك ك ـ يـبت .ن ي ـف أي مك ــان وجــدت
ـت
ي
ي
الرأسمالية ،ن يف أي مكان يحتفظ فيـه بالملكيـة الخاصـة للرض والمصـانع والمعامـل ،ن يـف أي
مكــان يتــم فيــه الحفــاظ عل الرأســمال ،فامتيــازات الرجــل تظــل ســارية المفعــول .ن ي ـف روســيا
نجحنا ن يف تحقيق هذا المطلب ،لسبب واحد ،أنه ابتـداءا مـن  25أكتـوبر  1917أقمنـا فيهـا
وه
سـ ــلطة العمـ ــال .إن السـ ــلطة السـ ــوفياتية قـ ــد حـ ــددت لنفسـ ــها مهمـ ــة منـ ــذ البدايـ ــة ،ي ـ ـ
يي والرأسـ ي ن
الملكي العقــار ي ن
ي نـ
ـماليي ،وتحطيــم
استئصــال إمكانيــة اســتغلل العمــال مــن طــرف
سيطرة الرأسمال".
ويضيف ي ن
ليني قائل :
ن
يبت العمــال حيــاتهم دون ملكيــة خاصــة للمصــانع
"إن الســلطة الســوفياتية ســعت إل أن ي ـ
والمعامــل ،بــدون هــذه الملكيــة الخاصــة ،الـ ر يـت دفعــت العمــال نحــو الفقــر وعبوديــة بــالجر،
والم ـرأة إل عبوديــة مزدوجــة ،وذلــك نف كــل مكــان نف العــالم ،حـ ر
وه ن ي ـف حريــة سياســية
ـت
يـ
يـ
يـ
كاملـة ،ح رـت ن يـف الجمهوريـات الكـ ثـت ديموقراطيـة ،لهـذا ،فــإن السـلطة السـوفياتية ،باعتبارهـا
س ــلطة العم ــل ،حقق ــت ن
ف مج ــرى الش ــهور الول لوجوده ــا ،التح ــول الك ـ ثـت حس ــما عل
يـ ـ
ن
سـ ـ
ف الجمهوري ــة الس ــوفياتية ،ل ــم تب ــق متماس ــكة تل ــك
مس ــتوى التش ي ــع المتعل ــق بالنس ــاء .يـ ـ
ـواني الـ رـت وضــعت الم ـرأة نف حالــة الدونيــة ،وأقصــد بــالخص ،القـ ي ن
القـ ي ن
ـواني ،الـ ر يـت اســتغلت
يـ
ي
بشكل خاص الوضعية الدونية للمرأة وحرمتها مـن الحقـوق ،ر
وف الك يـثت مـن الحيـان إذللهـا
يـ
ر
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ن
ـواني حــول الطلق والطف ــال الطـ ي ن
يعت القـ ي ن
ـبيعيي ،حــول البحــث عــن الب لثب ــات
أيضــا ،ي ـ
حت نف الدول ث
بنوة الطفل .إنه عل الخص نف هذا المجال ،ر
الكت تقدما ،ويجب أن نقــول
ي
ي
ن
سـ
وف هــذا
ذلــك ،يس ــتغل التشي ــع البورجــوازي ض ــعف الم ـرأة ،بتقليــص حقوقه ــا وبإذلله ــا ،ي ـ
الميـ ــدان بـ ــالخص ،لـ ــم تـ ـ رـتك السـ ــلطة السـ ــوفياتية القـ ـ ي ن
وغت
غت العادلـ ــة ي ـ ـ
ـواني الشـ ــائخة ي ـ ـ
المحتملة متماسكة".
ويقول ي ن
ليني مفتخرا بما حققته السلطة السوفياتية لصالح النساء وحقوقهن:

مشوع ،وبدون ن
"واليوم ،يمكن أن نقول بافتخار س
أدئ مبالغة ،إنه خارج روسيا الســوفياتية،
ل يوج ــد بل ــد ن ي ـف الع ــالم تتمت ــع في ــه الم ـرأة بمس ــاواة كامل ــة ن ي ـف الحق ــوق وحي ــث ل تك ــون ن ي ـف
وضعية إذلل ،وبشكل خاص ،ما يتم الحساس به ن يف الحياة اليومية والحياة العائلية" .
ي ن
ـيوعيي ع ــن وض ــع الم ـرأة الروس ــية قب ــل الث ــورة
لق ــد تح ــدثنا عل لس ــان ق ــادة بلش ــفة وش ـ
وبعـ ـ ــده ،خاصـ ـ ــة ن
للتوليتاريـ ـ ــا
فـ سـ ـ ــنواتها الول ،وطـ ـ ــابع تلـ ـ ــك القـ ـ ــوال هـ ـ ــو النتصـ ـ ــار ي
يـ ـ
ر
ر
والشـ ر
ـ
ش
اك عل النظمــة الديموقراطيــة البورجوازيــة
ـت
ال
ـوفيائ
ـ
س
ال
ـام
ـ
ظ
الن
ـوق
ـ
ف
وت
اكية،
ـت
ي
ي
ال كـ ثـت تقــدما ،مــن حيــث تخلفهــا عــن تحقيــق أبســط المطــالب الـ ر يـت تعهــدت بهــا الثــورات
البورجوازيـ ــة للم ـ ـرأة ،بينمـ ــا لـ ــم يمـ ــض وقـ ــت قصـ ـ يـت عل انتصـ ــار ثـ ــورة أكتـ ــوبر الشـ ـ رـتاكية
العظم ،ح ـ رـت انقل ــب الوض ــع رأس ــا عل عق ــب لص ــالح المـ ـرأة العامل ــة والفلح ــة والمـ ـرأة
الروسية عموما.
ليني وألكســندرا كولونتــاي وأنيســا أرمانــد ورفيقــة نضــالهم المميــة كلرا ز ي ن ـ
لقــد أدرك ي ن ـ
تكي
وآخــرون ،أنــه بــدون التخلــص مــن الشــكال القديمــة للسة والحيــاة ن ن
المتليــة ،ســيكون مــن
المس ــتحيل خل ــق النس ــان الجدي ــد ،وك ــذلك اس ــتحالة بن ــاء الش ـ رـتاكية ،وله ــذه الس ــباب
سـ
يع للجمهوريــات الســوفياتية كــان معـ يـتا أشــد التعـ يـبت ن ي ـف عــدة
مجتمعــة ،فــإن النجــاز التش ي
مجالت ،وذلك لصالح تحرر المرأة ،منها:
 ن يف مجال السة :ن
* س
المدئ
تشي ــع الزواج
ي
ر
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* إعلن المساواة ي ن
بي الرجال والنساء.
ـبيعيي )ل ــم يع ــد الق ــانون ي نـ ـ
بي الطف ــال سـ ـ
الش ي ن
يمت ي نـ ـ
* الع ـ رـتاف بالطف ــال الطـ ـ ي ن
وغت
عيي يـ ـ
س
الش ي ن
عيي(.
* ترســيم الطلق ر
بالت ن
اض  ،أو بطلــب مــن أحــد سـ
الش ي ن
يكي دون الحاجــة إل دليــل أو شــاهد
يـ
ن
) ن يف هذا العص كانت روسيا البلد الوحيد حيث تم منح الحق الكامل يف الطلق للمرأة(.
توفت ي ن
ـائل للمـرأة أو الرجـل
* ي
ـائل )السـم الع ي
قواني جديدة تتيـح إمكانيـة اختيـار السـم الع ي
أو هما معا(.
* حماية المومة والطفولة.
 ن يف المجالت ااسياسية والجتماعية والمهنية :إل جانب الحقوق المتعلقة بالسة حصلت المرأة عل حقوق أخرى مثل:
* حـق التصـويت )لـم يكـن موجـودا نف أوربـا نف هـذا التاري ــخ ،باسـتثناء ن
التوي ــج والــدانمارك
يـ
يـ
حيث صودق عل هذا الحق فيهما سنة .(1917
* سن قانون جديد للعمل ينص عل عطلة الولدة.
ي ن
* سن قانون يرسم الجر المتساوي ي ن
الجنسي.
بي
* إقرارالمساواة المهنية )بالضافة إل إجراءات حول عمل النساء وحمايتهن(.
* التنصيص عل  8ساعات عمل ن يف اليوم و  48ساعة ن يف السبوع.
الجنائ ،كما اختفت
* حذف الخيانة الزوجية والمثلية كجرائم يعاقب عليها من القانون
ي
ن
المدئ سلطة رب السة.
من القانون
ي
* سسعنة حق الجهاض سنة ) 1920لم يكن مسموحا به ن يف البلدان المتقدمة إل حدود
هذا التاري ــخ(.
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ر
ـديولوج ،فــإن النضــال ضــد الضــطهاد كــان
ـائ وإيـ
وإذا كــان الضــطهاد لــه شــكلن ،مؤسسـ ي
ي ي
ر
سـ
ـائ وجــزء يتضــمن الوســائل الماديــة لمحارب ــة ه ــذا
يتــوفر عل تشي ــع ملئــم ،جــزء مؤسسـ ي
الضطهاد ،وقد كان التحريض والدعاية ،الوجهان الساسيان ن
ئيش كــان
ر
ال
ولكن
ذلك،
ف
ي
ي
هــو جعــل العمــل ن ن
المت يـل عمل اجتماعيــا ،فــأول دســتور للدولــة الســوفياتية ،قــد أقــر بكــون
العمل ن ن
المت يل ذا منفعة اجتماعية ،وقد اتخذ برنامج الحزب الـذي تـم تبنيـه سـنة ،1919
ي نـ ـ
موقف ــا يس ـ يـت نف اتج ــاه جع ــل العم ــل ن ن
التجهتات الجماعي ــة
ل عمل اجتماعي ــا ،ع ـ يـت
المت
يـ ـ
يـ ـ
ن
وف سـ ــنة  1922منـ ــع قـ ــانون الشـ ــغل
) المطـ ــاعم الجماعيـ ــة ،المصـ ــابن الجماعيـ ــة  .(...ي ـ ـ
ن
وغت الص ــحية ،والعمــل ن ي ـف بــاطن الرض
اس ــتعمال النســاء والشــباب ي ـف العمــال الشــاقة ي ـ
)المناجم(.
هـ ــذه بعـ ــض الحقـ ــوق الـ ـ رـت جـ ــاءت بهـ ــا سـ ـ
تش يعات الدولـ ــة السـ ــوفياتية ،والـ ـ ر يـت تشـ ــهد عل
ي
ن
ن
التوليتاريا يف هذا المجال ،يف الوقت الذي كانت فيه البلدان
التفوق الذي حققته سلطة ي
البورجوازيــة ،مــا زالــت تعمــل بقـ ي ن
ـواني قروســطية لــم تحــرر المـرأة إل تحري ـرا ســطحيا ،وهــذا
وحده ن
ر
كاف لك ييتز النجازات العظيمة ر
الشتاكية العظم.
الت جاءت بها ثورة أكتوبر
ي
ي ي
جميلة صابر
2017 - 10 – 24

إن النساء نصف السماء
وعليهن انتزاع النصف الخر
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