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مارس 8"لوفاة المعلمة البلشفية العظيمة ناديا كروبسكايا يقدم موقع ) 1939– 1869 (78بمناسبة الذكرى 
جل روسيا" الثورية

أ
دوار الرائدة والعظيمة التي قامت بها من ا

أ
وفاءا لهذه الثورية الكبيرة تعريفا بمسار حياتها وال

وليانوف 
أ
يليتش ا )لينين(والشعب الروسي و رفيقة للمعلم الكبير ا 

العلمة البلشفية الرائعة : كروبسكي 

الزء الثان

 

ة ال��تي كانته��ا المعلم��ة البلش��فية العظيم��ة كروبس��كايا،
أ
ول م��ن ه�ذه المقال��ة، رس��منا بروف��ايل للم�را

أ
ف��ي الج��زء ال

دوار العظيم�ة والمتمي�زة ال�تي ق�امت
أ
س�اس عل�ى ال

أ
ة وروعته�ا، وك�ان ال�تركيز بال

أ
استعرضنا في�ه عظم�ة ه�ذه الم�را

ك�ت�وبر الش�تراكية العظم�ى 
أ
ن�ا ك�ثيرا وقلن�ا- بها في حياة رفيقها المعلم العظيم ليني�ن، مله�م ث�ورة ا

أ
ن�ه تجرا

أ
ح�تى ا

نه لول كروبسكايا لما كان لينين
أ
.وفي حياة الشعب بل وفي تاريخ روسيا- ا
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ن نق��ف عن��د المس��ار ال��ذي قطعت��ه كروبس��كايا من��ذ ولدته��ا إل��ى وفاته��ا مركزي��ن
أ
ف��ي ه��ذا الج��زء الث��اني س��نحاول ا

ف�اق وذائ�ع
آ
ة ال�تي كانته�ا كبيداغوجي�ة ومربي�ة ل يش�ق له�ا غب�ار، وص�يتها ف�ي ذل�ك ض�رب ال

أ
س�اس عل�ى الم�را

أ
بال

ولى للبيداغوجية الماركسية ��� اللينينية
أ
سس ال

أ
.على الصعيد العالمي، فهي من وضع ال

ة و سيرة حياة: كروبسكايا 
أ
:مسار امرا

 

و ناديا (ولدت نادجدا 
أ
، وس�ط عائل�ة1869فبراير من سنة  14كروبسكايا بمدينة سان بترسبورغ بروسيا يوم ) ا

رستقراطية الفقيرة 
أ
سرة نبيلة ص�غيرة(تنتمي إلى ال

أ
، ابن�ة قس�نطين كروبس�كايا الض�ابط ف�ي الجي�ش الروس�ي،)ا

رائ��ه السياس��ية، فق��د مس��ه ش��يء م��ن الفك��ر التن��ويري ال��ذي ك��ان
آ
ال��ذي تحطم��ت مهنت��ه العس��كرية عل��ى ش��اطئ ا

ن��ذاك ف��ي روس��يا حي��ث الس��تبداد القيص��ري، وق��د ت��وفي س��نة 
آ
م��ا وال��دتها فه��ي إلزيفيت��ا1883يتلم��س طريق��ه ا

أ
، ا

– 1843(فاس���يلييفنا تس���تروفا  ، ك���انت مربي���ة، ومنه���ا ستتش���رب كروبس���كايا ش���غفها بمي���دان التربي���ة،)1915 
نذاك،

آ
نتلجانسيا الروسية ا

أ
فكار ال

أ
فكار اللبرالية، ا

أ
ة رافضة للستبداد، وبالتالي كانت تدافع عن ال

أ
كانت امرا

صبحتها كروبسكايا نبتت في وسط عائلي يرفض الظل��م والس��تبداد، ويتطل��ع إل��ى الخلص
أ
ة التي ا

أ
لذلك فالمرا

.من ظلمات القرون الوسطى التي كان يعيشها الشعب الروسي

بانت عن قدرات مدرسية جلية، وعن فض��ول
أ
ثرت بشكل كبير في الشابة الصغيرة، التي ا

أ
هذه التربية إذن، ا

. فكري نهم

فك��ار التقدمي��ة ال��تي مي��زت النتلجانس��يا الثوري��ة والديموقراطي��ة ل��ذلك العص��ر، ه��ذه
أ
لق��د تلق��ت كروبس��كايا ال

ثيره���ا عل���ى ه���ذه الفت���اة المتق���دة ال���ذهن والمتعطش���ة للمعرف���ة باس���تمرار،
أ
فك���ار ال���تي ل���م تك���ن إل لتم���ارس تا

أ
ال

فكار التقدمية، وقد ك�تبت كروبسكايا تقول 
أ
:فعانقت بذلك في وقت مبكر جدا ال

سDمع مDرارا النقاشDات حDول الثDورة، وقDد كDان تعDاطفي يتجDه بشDDكل طDDبيعي نحDو"
أ
منذ تلDDك الفDترة، كنDت ا

ول، صفحة ( "الثوريين
أ
)9المجلد ال

ن كروبسكايا اختارت خندقها منذ وقت مبكر
أ
.خندق الثورة والثوريين: وهذا يبين ا
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نهت دراستها الثانوية بتفوق، تابعت كروبسكايا دروسا في البيداغوجيا لمدة سنة، لكنه��ا ل��م تتمك��ن
أ
ن ا

أ
بعد ا

و ف��ي العاص��مة،
أ
من الحصول على عمل كمدرسة، وهي المهنة التي عشقتها بشغف كبير، سواء في منطقته��ا ا

قس��ام العلي��ا ف��ي
أ
ن تك�تف��ي بتق��ديم دروس خصوص��ية، ومزاول��ة مهم��ة معي��دة ف��ي ال

أ
وك��ان عليه��ا والحال��ة ه��ذه ا

إحدى الداخليات، وهي تجربة مكنت الحارسة العامة الشابة م��ن إظه��ار مواهبه��ا البيداغوجي��ة وس��عة معارفه��ا
ن يط�ل فج��ر البلش��فية

أ
، س��تلتحق كروبس�كايا1890وف��ي س��نة . وضميرها المهن، فقد كانت حقا بلشفية قب�ل ا
ص���بحت عض���وا ف���ي 

أ
ن ا

أ
، س���تنخرط ف���ي1891، وف���ي س���نة " حلق���ة الطلب���ة الماركس���يين"بالحرك���ة الثوري���ة بع���د ا

وس����اط البروليتاري����ة، ث����م فيم����ا بع����د بفيلدمي����ر إليت����ش
أ
الحرك����ة العمالي����ة وس����ترتبط حياته����ا بش����كل نه����ائي بال

وليانوف 
أ
).لينين(ا

ح���د ف���ي س���ان بترس���بورغ،
أ
ص���بحت كروبس���كايا تعط���ي دروس���ا مس���ائية للعم���ال ف���ي ي���وم ال

أ
ومن���ذ ه���ذا التاري���خ ا

نش��طة المدرس��ية،
أ
فك��ار الثوري��ة وس��ط العم��ال بفض��ل النقاش��ات وال

أ
وعمل��ت بك��ل نش��اط وحيوي��ة ف��ي نش��ر ال

قلم مع ظروف حياتهم وعملهم
أ
ن تتا

أ
. التي مكنتها من ا

:تقول كروبسكايا 

الخمDDDس سDDDنوات هDDDذه الDDDتي قضDDDيتها فDDDي المدرسDDDة كDDDانت الطاقDDDة الحيDDة الDDDتي تغDDDذت منهDDا ماركسDDDيتي،" 
بد بالطبقة العاملة 

أ
لى ال لتحم ا 

أ
ول، صفحة ( "وجعلتني ا

أ
).37المجلد ال

، ال��ذي ك��ان منتش��را،"الشعبوي"اهتمت كروبسكايا بالنظرية الماركسية، التي حلت شيئ فشيئ محل التيار 
1891وهك���ذا س���يعزز التزامه���ا السياس���ي نش���اطها البي���داغوجي ويجعله���ا تتج���ه نح���و الفق���راء، ل���ذلك ابت���داء م���ن 

حد في سان بترسبورغ 
أ
سر العمالية بإعطاء دروس ليلية للعمال يوم ال

أ
مية لصغار وكبار ال

أ
.ستتفرغ لمحو ال

م�ام حقيق��ة الحي�اة الص�عبة لحي�اة عمالي�ة انبثق��ت م�ن
أ
هذا الحتك�اك بالعم�ال، جع�ل كروبس�كايا وجه�ا ل��وجه ا

واخ��ر الق��رن 
أ
، فتش��بثت بش��دة بإدان��ة التناقض��ات الجتماعي��ة الح��ادة19تط��ور ص��ناعي ق��وي عرفت��ه روس��يا ف��ي ا

ال��تي ك��انت تعرفه��ا روس��يا، وستتمس��ك بدراس��ة الحي��اة ال��تي تحي��ط به��ا، بتناقض��اتها واض��طراباتها الجتماعي��ة
 بش��راهة المؤلف��ات

أ
يضا عن وسائل وضع حد لها، فتقرا

أ
سباب الظلم المنتشر، وا

أ
بحرص شديد، والبحث عن ا

جانب، وت��درس مؤلف��ات الش�تراكية العلمي��ة، ك�ارل م�اركس وفردري��ك
أ
ذات الصدى الجتماعي لك�تاب روس وا

ن الترجم��ات
أ
س��اس، فق��د لحظ��ت ا

أ
انجل��ز، وك�قارئ��ة ك��بيرة تلته��م الك�ت��ب ذات الن��برة الجتماعي��ة والثوري��ة بال

س��مال"ال��تي تت��وفر عليه��ا مح��دودة فق��ط ف��ي بع��ض مق��اطع ك�ت��اب 
أ
، بينم��ا ب��اقي مؤلف��ات الفيلس��وفين وف��ي"الرا
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هDDذا الماركسDDي"ستك�تش���ف، كم���ا ك�تب���ت،  1893وف���ي س���نة . مفق���ودة ف���ي روس���يا" البي���ان الش���يوعي"مق���دمتها 
 واحدا من نصوصه، وهو دراسة اقتصادية، التي وقفت فيها كروبسكايا، وهي) لينين(" العالم جدا

أ
وهي تقرا

.البيداغوجية الجيدة، على صفاء التعبير ووضوح التحليل فيها

ج��ل تحري��ر الطبق��ة العامل��ة"س��تنخرط كروبس��كايا فيم��ا س��مي ب 1895ف��ي س��نة 
أ
، ال��تي"اتح��اد النض��ال م��ن ا

سست في مدينة سان بترسبورغ على يد لينين، ومنذ هذا الحي�ن س��يلتقي مص�ير مناض�لين ف�ذين ف��ي الحي�اة
أ
تا

الخاص��ة والحي�اة العام�ة م�ترابطين بعق�د نض�الي نه�ائي ل انفص�ام ل�ه، ومن�ذ ه�ذا الحي�ن، س�تكرس قراب�ة نص�ف
جل خدمة الشعب والتغيير الثوري للمجتمع

أ
.قرن كامل كل قواها ومعارفها لقضية الحزب، من ا

ك���انت كروبس���كايا متعاون���ة متيقظ���ة، تهيء الم���ؤتمرات ومحاض���رات الحرك���ة، ب���ل تش���ارك فيه���ا، وبك��ل حيوي���ة
ونشاط كانت تشارك في نقاشات الحزب، وهي في ذلك بين المتابعات والعتقالت التي كانت موض��وعا له��ا،

.وتقوم بتوزيع مقالت الدعاية

، سيعتقل لينين ويتم نفيه لمدة ثلث سنوات نحو سيبيريا، وبعد وقت قلي�ل1895في شهر دجنبر من سنة 
وائ���ل 

أ
ي ف���ي ا

أ
، س���يتم اعتق���ال كروبس���كايا ب���دورها ويحك���م عليه���ا بالس���جن لم���دة ثلث1896م���ن ه���ذا التاري���خ ا

نه���ا خطيبت���ه، مم���ا. س���نوات
أ
ن ترب���ط مص���يرها بمص���يره ص���رحت ا

أ
ج���ل اللتق���اء بليني���ن، ال���ذي ق���ررت ا

أ
وم���ن ا

.لتتزوجه في شهر يوليوز من نفس السنة 1898سيسمح لها باللتحاق به، وذلك في شهر ماي من سنة 

ح�رارا ف�ي ال�ذهاب والي�اب، فق�د عاش�ا
أ
صبحا ا

أ
نهما ا

أ
لم تعد ظروف لينين و كروبسكايا ك�تلك التي في السجن ل

عم�ال ترجم��ة لك�ت�ب انجليزي�ة، وه�ي
أ
في تخوم المبراطورية حي�اة نش�اط دراس�ي وق�راءات متع�ددة، تص�احبها ا

ج��ل تعل��م النجليزي��ة ال��تي ستس��اعدهما فيم��ا بع��د، كم��ا ك��انت لهم��ا مراس��لت نش��يطة
أ
وس��يلة للرفيقي��ن م��ن ا

.جدا، وكانا يستضيفان كل المناضلين المنفيين مثلهم ويزورانهم في المنطقة التي يوجدون فيها

سيتم الفراج عن لينين، وهو اللقب الذي س�يلزمه من�ذ ه�ذا التاري��خ، مم��ا سيس�مح 1900في فبراير من سنة 
لمانيا

أ
سابيع قليلة ستلتحق به كروبسكايا في ميونيخ با

أ
. له بمغادرة روسيا، وبعد ا

ال��تي ص��درت ف��ي) الش��رارة" (الس��كرا"س��تنقلب ه��ذه الهج��رة الماركس��ية الروس��ية نح��و نش��ر الجري��دة الدعائي��ة 
لماني 1901دجنبر 

أ
.في شتوتغارت بدعم مهم من مناضلي الحزب الشتراكي الديموقراطي ال

لماني���ا ستك�تش���ف كروبس���كايا مي���زات وعي���وب الوس���ط حي���ث يوج���د المثقف���ون المنفي���ون، فق���د لحظ���ت
أ
وف���ي ا

ابتع��ادهم ع��ن الواق��ع الروس��ي، خاص��ة منه��م بليخ��انوف، ال��ذي حس��ب كروبس��كايا ك��ان غي��ر ق��ادر عل��ى إدراك
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التوازنات الجتماعية الجديدة داخل المبراطورية، وعل��ى العك��س م��ن ذل�ك تقرب��ت م��ن المناض��لين العم�ال،
جل إيصال الرس�ائل

أ
لف الكيلومترات من ا

آ
نفسهم، حيث يقطعون ا

أ
ن تع�رف ه��ي. الذين يخاطرون با

أ
وب��دون ا

يضا مع لينين تقلبات حي�اة ث�وري مح��ترف، حي��ث إل��ى ج��انب
أ
نفسها حدة الصعوبات والمشاق كانت تتقاسم ا

.الصعوبات المادية التافهة، كان ينضاف إلى ذلك ضرورات حياة ترتكز على السرية

عل���ى امت���داد س���نوات الهج���رة ه���ذه، ك���انت كروبس���كايا ت���زور الم���دارس والمك�تب���ات وتلتق���ي المدرس���ين، وتهت���م
ن تض��ع

أ
عم��ال م��ن ا

أ
ي المن��اطق ال��تي ك��انت تح��ل به��ا، وق��د مكنته��ا ه��ذه ال

أ
بالمناه��ج البيداغوجي��ة المحلي��ة، ا

.حصيلة نقدية للتعليم في هذه المناطق

، وك���انت كروبس���كايا تقاس���م"م���ا العم���ل"ك���ان ليني���ن منغمس���ا كلي���ا ف���ي ك�تاب���ة م���ؤلفه الش���هير  1901ف���ي س���نة 
بري�ل 

أ
ستص�ل كروبس�كايا إل�ى لن�دن 1902نقاش�ات مع�ه، وه�ي نقاش�ات تقاس��متها مع�ه ف��ي ك�ل ك�تاب�اته، وف�ي ا

ي��امه،
أ
خ��ر ا

آ
سس��ه النظري��ة ف��ي المدين��ة ال��تي ع��اش فيه��ا ك��ارل م��اركس ا

أ
ج��ل تعمي��ق ا

أ
ال��تي ح��ل به��ا ليني��ن، م��ن ا

".المتحف البريطاني"مك�تبة ) لينين(حيث كان يرتاد 

، وف�ي نون�بر"الس�كرا"سنة بعد محطته في لندن ستكون جنيف الوجهة التالية للرفيقين، حيث هنا ستطبع 
ن فش�ل 1905

أ
ستقفل كروبسكايا راجعة إلى بلدها روسيا على إثر الثورة ال��تي ان�دلعت ب��ه ف��ي ه�ذه الس��نة، إل ا

ورب��ا،
أ
ج��بر الرفيقي��ن عل��ى مغ��ادرة روس��يا، ومن��ذ ه��ذا التاري��خ س��تعيش كروبس��كايا مرحل��ة الترح��ال ع��بر ا

أ
الث��ورة ا

.تحت خيار اللجوء الذي حصل عليه الرفيقان من طرف المساندين في الخارج

ت كروبس��كايا م��ا ك��انت تس��ميه ب 
أ
"الهج��رة الثاني��ة"بع��د فلن��دا وم��رور قص��ير ب��برلين والع��ودة إل��ى سويس��را، ب��دا

، مقس��مة عل��ى ثلث��ة مراح��ل متباين��ة م��ن حي��ث م��دتها، وه��ي مرحل��ة1917إل��ى س��نة  1908ال��تي تمت��د م��ن س��نة 
مث��ال 

أ
، ومعارض��ون"بن��اة ا"و" المناش���فة"ك��انت مليئ��ة بالمع��ارك والص���راعات ض��د خص��وم متع��ددين م���ن ا

خرون من داخل روسيا وخارجها
آ
.ا

خلل ه��ذا المش��وار م��ن النف��ي والك�ف��اح، ك���انت كروبس��كايا تش��ارك ف��ي الص��راعات والمع��ارك المتع��ددة ال��تي
وسمت تاريخ الحزب العمالي الش�تراكي ال�ديموقراطي إل�ى ج�انب ليني�ن، ال�ذي ك�ان دائم�ا مهموم�ا بالمحافظ��ة

عدائه
أ
. على خط صحيح ضد ا

ة ص�راعا طبقي�ا فق�ط، ب�ل ه�ي ص�راع
أ
كانت كروبس�كايا وه�ي ال�تي تنتم�ي لجن�س النس�اء، ل ت�رى ف�ي قض�ية الم�را

يض��ا تح��رر النس��اء مدعم��ة خل��ق 
أ
س��مال وض��د الض��طهاد الباتري��اركي، ل��ذلك ك��انت تس��اند ا

أ
مم��ي"ض��د الرا

أ
ي��وم ا
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رمان�د ف��ي1910الذي اقترحته رفيقتها المعلمة كلرا زتكي��ن س�نة " للنساء
أ
يض��ا م�ع البلش�فية إين�اس ا

أ
، وعمل��ت ا

ول مجلة نسائية 
أ
ول�ى1914في مارس " العاملة"نشر ا

أ
، لكن سرعان ما اندلعت الح�رب المبريالي�ة العالمي�ة ال

.فتوقفت المجلة بسرعة عن الصدور

المعلمة، المربية و البيداغوجية التي ل يشق لها غبار:: كروبسكايا ) 2

يعتبر ميدان التربية والتعليم من الجوانب الغنية جدا في مسار كروبس��كايا الحي��اتي، إذ وه��ي ش��ابة، م��ا ت��زال
ليس��ت ه��ي

أ
تتلمس طريقها نحول العمل والشغل، كان الميدان الذي شغفها حبا، ميدان التربية والتعلي��م، ا

:القائلة

ميDDة"
أ
ن نكDDون قDDد وضDDعنا نهايDDة لظلمDDات ال

أ
"ل يمكDDن مواصDDلة تطورنDDا القتصDDادي والجتمDDاعي، بDDدون ا

).226المجلد التاسع، صفحة (

نجزته�ا، فس�نقف
أ
عم�ال الك�ثيرة ال�تي ق�امت به�ا والمه�ام العظيم�ة ال�تي ا

أ
ن حياة كروبس�كايا ك�انت حافل�ة بال

أ
ول

س���اس
أ
ل وه���و مي���دان التربي���ة والتعلي���م، وبال

أ
خ���ذ بلبه���ا ا

أ
ه���م المج���الت ال���تي ك���انت عزي���زة عل���ى قلبه���ا وتا

أ
عن���د ا

ة البلش��فية، فق�د ك��ان دور كروبس�كايا. الجانب البيداغوجي
أ
نقف عند هذه المحطة المهمة ف��ي مس�ار ه�ذه الم�را

م���را ل م���راء في���ه وف���ي مي���دان التربي���ة ك���ان جلي���ا ج���دا 
أ
س���يس للبلش���فية ا

أ
وق���د ربط���ت). تربي���ة بلش���فية(ف���ي التا

كروبس���كايا النظري���ة والممارس���ة البي���داغوجيتين بالمب���ادئ الماركس���ية، الش���يء ال���ذي س��يجعل مس���اهمتها ه���ي
صالة في هذا الميدان

أ
ك�ثر ا

أ
.ال

ح�����تى وه�����ي منش�����غلة بالقض�����ايا السياس�����ية وغارق�����ة ف�����ي مه�����ام متع�����ددة فق�����د ظ�����ل ه�����اجس التربي�����ة والتعلي�����م
مم�ي للنس��اء"وف��ي  1915والبيداغوجيا مستبدا بها، كمثال عل��ى ذل�ك، ف��ي س�نة 

أ
ال�ذي ت��م تنظيم��ه" الم��ؤتمر ال

في مدينة بيرن بسويسرا، لم تتخل كروبسكايا في خضم ذل�ك ع�ن مي�دانها الدراس�ي الخ�اص، ف��انكبت ت�درس
نظمة التربوية المطبقة

أ
. بشكل دقيق مؤلفات كبار البيداغوجيين وال

ك�ثر م��ن 
أ
ك�توبر الشتراكية العظمى، ك��انت كروبس�كايا ق�د ك�تب��ت ا

أ
مؤلف�ا 40في الوقت الذي اندلعت فيه ثورة ا

همه��ا جميع��ا ك�ت��اب تح��ت عن��وان 
أ
و" التعلي��م العم��ومي والديموقراطي��ة"ف��ي موض��وع التربي��ة والتعلي��م، ك��ان ا

، وق��د س��اهم بش��كل ك��بير ف��ي تط��وير البيداغوجي��ة الماركس��ية، وف��ي ه��ذا1917وص��در س��نة  1915ذل��ك س��نة 
:الصدد يقول لينين 
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ويل جديدا للنظريات الDDتي تبلDDورت"
أ
لى جانب وجهة نظر الطبقة العاملة، تا وفرت كروبسكايا باصطفافها ا 

مع الديموقراطيان والبيداغوجيان الكDDبيران، جDDان جDDاك روسDDو وبسDDتالوزي، لقDDد عرفDDت المجتمDDع الروسDDي
وويDDن وبليDDرز، وعرضDDت بشDDكل منهجDDي مDDذهب مDDاركس وانجلDDز فيمDDا يتعلDDق

أ
بالمفDDاهيم البيداغوجيDDة ل ا

".بالعلقات بين التعليم والعمل المنتج

و ال��ذين عرفه��م عص��رها
أ
لق��د درس��ت كروبس�كايا ب��تيقظ ك��بير ك�تاب��ات بي�داغوجيين كب��ار، س��واء ال��ذين س�بقوها ا

مث���ال 
أ
و بشفس���كي، تولس����توي وغيره���م، كم���ا درس����ت: م����ن ا

أ
كومنس����كي، ج����ان ج����اك روس����و، بيس���تالوزي، ا

و في الخارج، خاصة تل��ك المطبق��ة ف��ي ال��دول الغربي��ة،
أ
نظمة التربوية المطبقة في عصرها سواء في روسيا ا

أ
ال

لمانيا وسويسرا
أ
مريكية وانجلترا وفرنسا، وفي ا

أ
.مثل الوليات المتحدة ال

بحك��م إكراه��ات الهج��رة، ك��انت كروبس��كايا ت��زور الم��دارس والمك�تب��ات وتلتق��ي بالمدرس��ين، وتهت��م بالمناه��ج
س�اس

أ
البيداغوجي�ة الحديث�ة، مم�ا مكنه�ا م�ن ع�رض حص�يلة نقدي�ة للتعلي�م المدرس�ي ف�ي الع�الم، وعل�ى ه�ذا ال

لة المدرسية
أ
.طورت النظرية الماركسية حول المسا

ن مفه��وم الع��داد للحي��اة
أ
لق��د بين��ت كروبس��كايا، باس��تنادها عل��ى مجموع��ة كامل��ة م��ن وق��ائع ملموس��ة، كي��ف ا

النش��يطة ق��د تط��ور خلل مختل��ف الحق��ب التاريخي��ة حس��ب الطبق��ة الجتماعي��ة ال��تي ط��ورته، والظ��روف ال��تي
خ��ر فق��رة م��ن ك�تابه��ا 

آ
تلخ��ص لوح��دها ه��ذا التحلي��ل لتاري��خ" التعلي��م العم��ومي والديموقراطي��ة"طبق��ت في��ه، و ا

:التدريب المهني حيث ك�تبت تقول

ن التدريب المهنDDي سDDيبقى سDDلحا موجهDDا ضDDد" يدي البورجوازية، فا 
أ
ن تنظيم التعليم سيبقى بين ا

أ
طالما ا

ن تجعل من التكوين فDDي العمDDل وسDDيلة ملئمDDة لتغييDDر
أ
الطبقة العاملة، ووحدها الطبقة العاملة يمكنها ا

".المجتمع المعاصر

:قائلة 1916كما ك�تبت سنة 

يضDDا معرفDة كيفيDDة خلقهDDا،
أ
تي يوم سيكون من الممكن خلق مدرسة يحتاجها الجيل الشاب، ويجب ا

أ
"سيا

جل هذا الهدف يجDب امتلك التجربDة الضDرورية، والتفكيDر فDي ذلDك بشDDكل مسDDبق، بكيفيDة تعDرف
أ
ومن ا

".كيف تتلقف ذلك في الوقت الملئم

ك�ت���وبر المجي���دة، فت���ح ه���ذا النتص���ار للث���ورة البلش���فية لكروبس���كايا حقل واس���عا ف���ي مي���دان
أ
بع���د نج���اح ث���ورة ا

صبحت وزيرة للتربية والتعلي��م
أ
نشطة تنظيمية وتربية سياسية هامة، فقد ا

أ
دارت وبكل اقتدار ا

أ
التربية، فقد ا
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ول بح���ب ه��ذا المي���دان
أ
– وم��ن غيره���ا يس��تطيع اخ���ذ ه��ذه المهم���ة عل���ى ع��اتقه وه���ي المهووس���ة من��ذ ش��بابها ال

بدعت فيه إبداعا– وخلل سنوات عديدة قادت ضبطا علميا وبيداغوجيا لنظام تربوي جديد
أ
.وا

و تع��دادها، ويمك��ن الوق��وف عن��د اك�ثره��ا
أ
عم��ال كروبس��كايا ف��ي مي��دان التربي��ة والتعلي��م ل يمك��ن حص��رها ا

أ
إن ا

مي��ة، فق��د ك��ان ه��ذا مي��دانها بك��ل امتي��از ون��ذرت حياته��ا ل��ه من��ذ ريع��ان ش��بابها
أ
همي��ة وه��و مج��ال محارب��ة ال

أ
ا

مي���ة المتفش���ية ف���ي ص���فوف الش���عب
أ
ن مهم���ة محارب���ة ال

أ
ولوي���ة بالغ���ة، فق���د اعت���برت كروبس���كايا ا

أ
واعت���برته ذا ا

ل تط�ور اقتص��ادي واجتم��اعي
أ
الروسي تعد المهمة ال��تي تعل�و ول يعل��ى عليه��ا ف��ي التربي��ة الش�تراكية، فه��ي ت�رى ا

نه في سنة 
أ
مية، حتى ا

أ
سست جمعية تطوعية كان شعارها  1923بدون القضاء على ال

أ
مية"تا

أ
".فلتسقط ال

نهDDا التربيDDة الشDDيوعية"لق���د قلب���ت كروبس���كايا مفه���وم التعلي���م، وغي���رت التربي���ة والتعلي���م ش���كل ومض���مونا،  ا 
:وهي تتبادل الحديث مع مكسيم غوركي" والتي ليست هي العائلة فقط

ساسDDي، ولكنهDDا"
أ
قامة البنايات العملقة ومعامDDل الحبDوب، الDDتي هDDي شDDرط ا بناء الشتراكية ل يعني فقط ا 

نسان ما زال مطالبا بتطوير قلبه وعقله ).151المجلد الحادي عشر، صفحة ( "غير كافية، فال 

إن ش��هرة كروبس��كايا كمنظ��رة ومؤرخ��ة للعل��وم البيداغوجي��ة وكمنظم��ة ب��ارزة للنظ��ام ال��تربوي الش��تراكي طبق��ت
ف��اق، فق��د امت��دت ه��ذه الش��هرة إل��ى ع��دد م��ن دول الع��الم، وتكريم��ا للخ��دمات ال��تي ق��دمتها لقض��ية التربي��ة،

آ
ال

تمنح اليونسكو كل سنة جائزة دولية وشهادة تنويه باسم كروبس��كايا إل��ى البل��دان والمؤسس��ات والتنظيم��ات،
مية

أ
شخاص الذي تميزوا في مساهمة تستحق التقدير في محاربة ال

أ
و ال

أ
.ا

ما العمال السوفيات فقد ظلوا يبجلون اس��م كروبس��كايا ويحي��ون فيه��ا عالي��ا س��مو ابن��ة الش��عب الروس��ي، ال��تي
أ
ا

ن وع��ت واق��ع ه�ذا الش��عب والس��تغلل والض��طهاد ال�ذي يعيش��ه تح��ت ني�ر
أ
نذرت حياتها كلها للنضال، من�ذ ا

ج���ل تفت���ح الثقاف���ة الش���تراكية، فك�ثير م���ن
أ
ج���ل انتش���ار الش���تراكية، وم���ن ا

أ
النظ���ام القيص���ري المس���تبد، م���ن ا

الش��وارع والم��دارس والمؤسس��ات العلمي��ة والثقافي��ة تحم��ل اس��مها، وف��ي ذل��ك تتجس��د ثقاف��ة الع��تراف بإح��دى
روعه��ن ف��ي تاري��خ روس��يا الق��ديم والح��ديث والمعاص��ر، وإن تاري��خ روس��يا التعليم��ي

أ
عظ��م النس��اء الروس��يات وا

أ
ا

ثره�ا حاض�را إل��ى
أ
ن، وإن بص��متها ل ي�زال ا

أ
 له��ا ص��فحات مجي�دة ف��ي ه�ذا الش��ا

أ
والتربوي والبيداغوجي ليظ��ل يق�را

.اليوم في روسيا

حد اكبر ما تفوقت فيه كروبسكايا فبعد وف��اة ليني��ن ن��ذرت حياته��ا إل��ى غاي��ة
أ
ن ميدان التربية والتعليم كان ا

أ
ول

ساس
أ
.وفاتها إلى قضايا التربية بال
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إن ك��ل ه��ذا، وم��ا ل تس��عف مئت الص��فحات عل��ى حص��ره، وم��ا ل يق��در القل��م عل��ى ت��دبيجه، ه��و م��ا ك��انته تل��ك
ي��ام والش��هور

أ
ة الرائع��ة كروبس��كايا، ه��ذه المعلم��ة البلش��فية العظيم��ة ال��تي ك��ان وقته��ا ل يحس��ب ويع��د بال

أ
الم��را

خير ف��ي إنج��از
أ
ي ت��ا

أ
ن ا

أ
ع��وام، ب��ل بالس��اعات وال��دقائق والث��واني، ف���الوقت ثمي���ن ول يج��ب العب��ث ب��ه، ل

أ
وال

م��ر ل يغتف��ر، ل��ذلك فه��ي
أ
المهم��ة، مهم��ة إخ��راج الش��عب الروس��ي م��ن ظلم��ات الق��رون الوس��طى بالنس��بة له��ا، ا

ي تخلف ع��ن
أ
ي باب، بل إنه باب الثورة الشتراكية، وإن ا

أ
تستعجل دخوله التاريخ من بابه الواسع، وليس ا

.هذا الموعد فهو إخلف بالموعد مع التاريخ

ك�ثر اللحظات
أ
ة التي ل تتبدل، فحتى في ا

أ
بدا رفيقها لينين، المرا

أ
ة التي لم تخذل ا

أ
إن كروبسكايا هي تلك المرا

قوياء منه��م
أ
العصيبة التي كانت تواجه فيها الصعوبات والمخاطر، وفي الوقت الذي استسلم الرفاق، حتى ال

ش ل ت���تزحزح ع���ن
أ
ف���ي لحظ���ات ض��عف للش���ك، وفق���دوا إيم���انهم، ظل���ت قناع���ة كروبس��كايا ثابت���ة، رابط���ة الج���ا

ن النص���ر ق���ادم ل محال���ة
أ
ن القض���ية عادل���ة وص���ائبة وا

أ
ة. مواقفه���ا، مقتنع���ة ا

أ
ف���ي كروبس���كايا ك���ل ص���فات الم���را

خلق الرفيع��ة والمب��ادئ...البلش��فية، تواض��عا وبس��اطة وحزم��ا وإص��رارا وص��برا وجل��دا، ب��ذل وعط��اءا 
أ
، إنه��ا ال

.الثابتة التي ل تتوفر إل في النساء الثوريات

ن��ه
أ
إن إس��هامات كروبس��كايا الثوري��ة المحترف��ة، و النس��اء البروليتاري��ات عموم��ا، ي��بين بش��كل ل ج��دال في��ه، ا

نه بدون ثورة لن تتحرر النساء، فيصح
أ
ن تنتصر، وإذا صح القول ا

أ
ك�توبر ا

أ
بدون مشاركة النساء ما كان لثورة ا

نه بدون النساء لن تكون ثورة
أ
يضا ا

أ
. القول ا

عم��ال الجليل��ة س��يتوقف قل��ب ه��ذه البلش��فية العظيم��ة ع��ن الخفق��ان،
أ
بع��د ه��ذا المس��ار الطوي��ل والحاف��ل بال

بد، في ذات يوم من سنة 
أ
وهن��اك ف��ي مك��ان م��ن. فبراير 27وهو يوم  1939وسيك�ف دماغها عن التفكير إلى ال

ب�واب الكرملي��ن وق��رب ليني��ن رفيقه��ا ف��ي النض��ال والحي�اة سيس��تقر رم�اد ه�ذه البلش��فية
أ
الس��احة الحم��راء وعل�ى ا

.الرائعة

:ملحوظة

عمال كروبسكيا في 
أ
.، وهي باللغة الفرنسية"مؤلفات بيداغوجية"مجلدا تحت عنوان  11نشرت ا

جميلة صابر 

26 ��� 3 ��� 2017
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