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لكس��ندرا كولونت��اي م��ن
 
تع��د المناض��لة البلش��فية ا

ب���رز نس���اء الحرك���ة الش���يوعية العالمي���ة
 
ق���ال عنه���ا مكس���يم. ا

م" الروائ������ي الروس������ي الشهيرص������احب رواي������ة(غ������وركي 
 
و"ال

يوج�د: "نقل ع�ن م�ارتوف ) الصديق الحميم للرفيق ليني�ن
".ليني�ن و م�دام كولونت�اي: في روسيا ش�يوعيان اثن�ان فق�ط

ش����د
 
ح���د ا

 
تع����بير مج����ازي و ل ش���ك، و لكن����ه اع����تراف م����ن ا

م���������ارتوف ه���������و زعي���������م( خص���������وم البلش���������فية و اللينيني���������ة 

).المناشفة
كرس����ت كولونت����اي ك����ل حياته����ا للنض����ال الث����وري
ج���ل

 
ككاتب���ة و مناض���لة ش���يوعية ل يش���ق له���ا غب���ار، م���ن ا

ة بص���فة عام���ة و تح���رر النس���اء الع���املت بص���فة
 
تح���رر الم���را

خاص����ة، و ق����د لخص����ت كولونت����اي بنفس����ها فهمه����ا لقض����ية
ة التي نذرت حياتها لها به�ذه العب�ارات المقتطف�ة

 
تحرر المرا

:1929من مذكراتها التي ك�تبتها سنة 

نجازاتي ليست"  لى صفاتي الشخصية، فاإ ذا كنت قد حققت شيئ في هذا العالم، فليس مرد ذلك اإ اإ
ة باتت تسير باتجاه كسب العتراف العام بها، على الرغم من كافة الصعاب، 

ة
ن المرا

ة
ل الدليل على ا  اإ

نتاجي الذي تم بوتيرة متسارعة خلل الحرب  الحرب المبريالية( فانخراط مليين النساء في العمل الإ
ولى

ة
على المراكز السياسية  و الدبلوماسية)  ال

ة
ة لكي تحتل ا

ة
مام المرا

ة
فسح المجال ا

ة
وحدها العواصف الثورية... قد ا

 الجديدة امتلكت القوة الكافية لتكنيس كافة العقد و الترسبات ضدالنساء ، و وحده الشعب الكادح
ة ببنائه المجتمع الجديد

ة
". المنتج القادر على تحقيق المساواة الكاملة و التحرر الناجز للمرا

إن ك�����ل المحط�����ات النض�����الية لكولونت�����اي ك�����انت
تجس��يدا حي��ا لم��ا ج��اء ف��ي ه��ذه العب��ارات المقتطف��ة، فم��ن

لكسندرا كولونتاي؟
 
تكن ا

لكس�����ندرا
 
ول�����دت المناض�����لة البلش�����فية الروس�����ية ا

س���رة م���ن النبلء م���ن1872كولونت���اي س���نة 
 
ت ف���ي ا

 
، نش���ا

س����رتها
 
راض����ي، ك����انت مح����ط عناي����ة م����ن ط����رف ا

 
ملك����ي ال

المحافظ������ة المرعي������ة للتقالي������د البطريركي������ة، ه������ي البن������ت

بيها 
 
مها ( الوحيدة ل

 
).الزواج الثاني ل

لم يسمح لها والداها بالنتقال للدراس�ة بالمدرس�ة
س����رتها ك����انت تخ����اف عليه����ا م����ن الحتك����اك

 
ن ا

 
الثانوي����ة ل

خ��������ذ دروس��������ا
 
بزملئه��������ا ف��������ي الدراس��������ة، ل��������ذلك ك��������انت تا

.خصوصية
16( حص����لت عل����ى البكالوري����ا ف����ي س����ن ص����غيرة 

هله����ا و)س����نة
 
، و ق���د تزوج����ت ص���غيرة الس����ن تم���ردا عل����ى ا
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تح��ديا لهم��ا، لك��ن بع��د ثلث س��نوات م��ن ال��زواج انفص��لت
كولونت��اي ب��الرغم م��ن حبه��ا ل��ه و. ع��ن زوجه��ا المهن��دس ف

خ�ذت اس�مها ال�دائم
 
حملت معه�ا ول�دهما الص�غير، و عن�ه ا

س��������رتها
 
كولونت��������اي متخلي��������ة بص��������فة نهائي��������ة ع��������ن اس��������م ا

".دومونتفتش"
ت تتح��������دد المي��������ولت

 
من��������ذ ه��������ذا التاري��������خ ب��������دا

و ه�ي ل�م 1896السياسية لكولونت�اي، و بالض�بط ف�ي س�نة 
سنة و ال�تي ك�انت فاص�لة ف�ي حياته�ا، فق�د 24تتجاوز بعد

مض���ت ربي���ع ه���ذه الس���نة ف���ي معم���ل النس���يج ف���ي مدين���ة
 
ا

رض الواق����ع كي����ف يج����ري
 
نارف����ا، و هن����اك ش����اهدت عل����ى ا

بش�ع ص�ورة، و ك�انت 12اس�تغلل 
 
ل�ف م�ن العم�ال عل�ى ا

 
ا

ن���ذاك ش���عبوية و 
آ
ك�ثر منه���ا ماركس���ية،" إرهابي���ة"ميوله���ا ا

 
ا

مض��تها ف��ي معم��ل النس��يج
 
لك��ن بع��د الش��هور القليل��ة ال��تي ا

ص�بحت
 
عك�ف�ت عل�ى دراس�ة القتص�اد و الماركس�ية ل لق�د ا

- ثورية في ظل الممارسة
ج����اء إض����راب عم����ال النس����يج ف����ي ب����تروغراد س����نة

ل����ف عام����ل و عامل����ة ليبل����ور36ال����ذي ش����ارك في����ه  1896
 
 ا

قناعته��ا السياس�ية و الديولوجي��ة بص�ورة نهائي��ة، ف��انتقلت
ول مقال لها س��نة 

 
1898إلى معسكر الماركسية، و ك�تبت ا

ع����ن فلس����فة التربي����ة ل����دى ال����ديموقراطي الث����وري الروس����ي
دوب��رو ليوب��وف، و ف��ي غش��ت م��ن الع��ام نفس��ه ذهب��ت إل��ى
الخ���������ارج لدراس��������ة العل��������وم القتص��������ادية و الجتماعي��������ة و
ول م��رة

 
انتس��بت إل��ى جامع��ة زيوري��خ، و هن��اك اطلع��ت ل

عل����ى ك�تاب����ات ك����ارل كاوتس����كي و روزا لوكس���مبورغ لتص����بح
ماركس�ية ، و ف�ي نف�س الس�نة ت�وجهت نح�و انجل�ترا لدراس�ة
الحرك���ة العمالي���ة النجليزي���ة ع���ن ك�ث���ب و اتص���لت بزعيم���ي
الحرك���ة الش���تراكية الفابي���ة هن���اك، لك���ن س���رعان م���ا خ���اب

درك�����ت، عل�����ى ح�����د تعبيره�����ا 
 
مله�����ا و ا

 
إنن�����ا نتكل�����م لغ�����ة" ا

ن الص�������لحات، "مختلف�������ة
 
و ترس�������خت له�������ا القناع�������ة ب�������ا

الجتماعي�����ة عل�����ى الطريق�����ة التروديوني�����ة تعج�����ز ع�����ن ح�����ل
.التناقضات الجتماعية المتفجرة

بع��د عودته��ا م��ن انجل��ترا التحق��ت مباش��رة ببل��دها

وس�����اط العمالي�����ة الثوري�����ة الس�����رية، و
 
روس�����يا لتتص�����ل بال

س����رع وق����ت ممك����ن ك����ل
 
ن ت����وجه ف����ي ا

 
اقتنع����ت بض����رورة ا

ل و هي النضال الثوري
 
.قواها نحو المهمة الحقيقية ا

ل�����م تع�����د روس�����يا كم�����ا ترك�ته�����ا 1899ف�����ي خري�����ف
كولونت���اي فهن���اك تغيي���ر ق���د حص���ل، فش���هر العس���ل بي���ن

و الش��������تراكيين ال��������ديموقراطيين" الماركس��������ية الش��������رعية"
الث���وريين ال��ذين ك��انوا يعمل��ون ف��ي الس��رية ق��د وص��ل إل��ى

.نهايته
ت��وجهت نح��و الخ��ارج، و ارتبط��ت 1901ف��ي س��نة 

شخص�����يا بك�����ل م�����ن كاوتس�����كي و روزا لوكس����مبورغ و ب�����ول
ول 1903و ف���ي س���نة . لف���ارغ و بليخ���انوف

 
ص���در ك�تابه���ا ال

و ه��و تحقي��ق اقتص��ادي ح��ول" حي��اة العم��ال الفلن��دييين"
ك���انت عل���ى ص���لة حميمي���ة( وض����عية العم���ال الفلن����دييين 

نها كانت ترى ف�ي البروليتاري�ا طليع�ة متقدم�ة
 
بمنظماتهم ل

و ح������ول التط������ور) و واعي������ة للطبق������ة العامل������ة الص������ناعية 
القتص��ادي لفلن��دا، و ق��د ك�ت��ب بفك��ر ماركس��ي، واس��تقبله
المناض���لون ف���ي الس���رية بحف���اوة ك���بيرة، لك���ن العدي���د م���ن

علنوا ع�ن امتعاض�هم من�ه، علم�ا" الماركسيين الشرعيين"
 
ا

ن جله��م تح��ول إل��ى ال��دفاع ع��ن القتص��ادوية ف��ي النض��ال
 
ا

الجتم����اعي و اللبرالي����ة السياس����ية ال����تي ك����انت تعن����ي ت����رك
. العمل السياسي في يد البورجوازية

ن
 
حي���ن س���افرت كولونت���اي إل���ى الخ���ارج وج���دت ا

الس������جال محت�����دم ه�����ذه الم�����رة لي������س بي������ن الش������عبويين و
الماركس�يين، و إنم�ا بي��ن المناش�فة و البلش�فة، و ق�د ك�ان
ك�ثر تعاطفا م�ع

 
نها ا

 
صدقاء في المعسكرين، وشعرت ا

 
لها ا

البلش������فة ب������النظر إل������ى ص������لبتهم الثوري������ة، لك������ن نف������وذ
شخص��ية بليخ��انوف عليه��ا منعه��ا م��ن مقاطع��ة المناش��فة،
فنش����طت م����ع كل جن����احي الماركس����ية الروس����ية و ش����اركت

.بمقالتها في دعايتهما الثورية
ممي�����زة عن�����د كولونت�����اي فق�����د 1905ك�����انت س�����نة 

حم���ر ال����دامي له����ذه
 
ه����ا الي����وم ال

 
تص����لبت ثوريته����ا، إذ فاجا

س تظ���اهرة ك���انت تتق���دم
 
الس���نة و ه���ي ف���ي الش���ارع عل���ى را
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باتجاه قصر الش�تاء، و حي�ن لعل�ع رص�اص الك�وزاك ص�وب
صدور المتظاهرين من العمال و العاملت و سقط الك�ثير
ب�د، مش�هد

 
منهم برص�اص الغ�در، انحف�ر ف�ي ذاكرته�ا إل�ى ال

بي����ض و س����ياط الخيال����ة و جث����ث
 
ب����رك ال����دم عل����ى الثل����ج ال

طف��ال الص��رعى 
 
ح��د. القتل��ى و الجرح��ى و ال

 
و بع��د ذل��ك ال

ت الحرك���ة الثوري���ة ف���ي روس���يا عل���ى
 
ال���دامي و حينم���ا انك�ف���ا

مت�ن و
 
س�س ا

 
عاد البلشفة تنظي�م ص�فوفهم عل�ى ا

 
نفسها و ا

وائ��������ل الثوري��������ات
 
ك�ثر س��������رية، ك��������انت كولونت��������اي م��������ن ا

 
ا

رس�����ين
 
الش�����تراكيات ال�����ديموقراطيات الروس�����يات اللئ�����ي ا

س���س تنظي���م ث���وري للنس���اء الع���املت
 
و ق���د ط���البت من���ذ. ا

ل يك���ون تنظي���م الع���املت مس���تقل ع����ن الح���زب 1906
 
ب���ا

ن يك�ون ف�ي المقاب�ل
 
الشتراكي الديموقراطي الروس�ي، و ب�ا

ف����ي قي����ادة الح����زب مك�ت����ب متخص����ص ف����ي ش����ؤون الحرك����ة
.النسائية

انض���مت كولونت���اي رس���ميا إل���ى الجن���اح المنش���في
لة مش���اركة 1906س���نة

 
لخلفه���ا م���ع البلش���فة ح���ول مس���ا

اض�طرت 1908ن�واب العم�ال ف�ي دوم�ا الدول�ة، و ف�ي س�نة 
نه���ا ك���انت مطلوب���ة ف���ي مح���اكمتين،

 
إل���ى مغ���ادرة بلده���ا ل

ولى لقيامه�ا بتنظي�م ع�املت النس�يج، و الثاني�ة ل�دعوتها
 
ال

و" فلن����دا الش����تراكية" للث����ورة ف����ي كراس����ة اص����درتها باس����م 

، و ف�ي1917إل�ى س�نة  1908عاشت خارج روسيا م�ن س�نة 
ص�������درت ك�تابيه��������ا المش��������هورين 

 
س�������س" ه�������ذه الف�������ترة ا

 
ال

لة النسائية
 
مومة"و "الجتماعية للمسا

 
".المجتمع و ال

ف���ي الخ���ارج انتم���ت كولونت���اي للح���زب الش���تراكي
لم����اني و الح����زب الش����تراكي البلجيك����ي، و

 
ال����ديموقراطي ال

لماني���ا و فرنس���ا و
 
ناض���لت بقلمه���ا و نش���اطها ف���ي ك���ل م���ن ا

انجلترا و سويسرا و بلجيكا و إيطالي�ا و ال�دنمارك و النروي��ج
مريكي����ة، وق����د اعتقل����ت ف����ي

 
و ح����تى الولي����ات المتح����دة ال

ول�����ى، وط�����ردت إل�����ى
 
ثن�����اء الح�����رب المبريالي�����ة ال

 
لماني�����ا ا

 
ا

الس���ويد حي���ث اعتقل���ت م���ن جدي���د بتهم���ة معارض���ة النزع���ة
ول��ى

 
و. العس��كرية لموقفه��ا المن��اهض للح��رب المبريالي��ة ال

انفصلت ع�ن المناش�فة لتنظ�م للبلش�فة، و 1915في سنة 
يام حكومة كرنسكي

 
قد اعتقلت مع عدد من البلشفة في ا

الحكوم����ة ال����تي ق����امت عل����ى إث����ر ث����ورة ف����براير( البرجوازي����ة 
، و قد ك�ان الع�داء الت�ام لكولونت�اي نظ�را لمواقفه�ا و)1917

تحركاته��ا ض��د الح��رب و اس��تمرار مش��اركة روس��يا ف��ي الح��رب
لة
 
ول���ى ال���تي اعت���برت حكوم���ة كرنس���كي مس���ا

 
المبريالي���ة ال

م�را مقدس�ا، و ق�د كيل�ت له�ا ك�ل اللعن�ات و
 
الستمرار فيه�ا ا

الكراهي���ة التام���ة لمواقفه���ا تل���ك، تق���ول كولونت���اي ف���ي ه���ذا
:الصدد

ن يتعرف"
ة
قفز من الترومواي بسرعة عند النزول و هو ما زال لم يتوقف بعد قبل ا

ة
ن ا

ة
كان علي ا

كاذيب
ة
نواع السب و ال

ة
صبحت موضوع الساعة، و كنت هدفا لكل ا

ة
".الناس علي، لقد ا

ك�ت��وبر ك��انت كولونت��اي عض��وا
 
حي��ن ق��امت ث��ورة ا

ف��ي اللجن��ة المركزي��ة للح��زب البلش��في، و بع��د نج��اح الث��ورة
ن تت�������ولى كولونت�������اي منص�������با ف�������ي النظ�������ام

 
ك�������ان لب�������د و ا

ص���بحت مفوض���ية الش���عب لش���ؤون
 
الش���تراكي الجدي���د، فا
و س��هرت عل��ى إنش��اء) بمثاب��ة وزارة(المس��اعفة الجتماعي��ة 

مومة و الطفولة و دور الحض�انة
 
المك�تب المركزي لرعاية ال

طف��ال النس��اء الع��املت، و ت��وفير وس��ائل
 
النهاري��ة لي��واء ا

.منع الحمل لمن ترغبن في ذلك من النساء

س��ندت إله��ا
 
تعرض���ت كولونت���اي ف��ي المه��ام ال��تي ا

نواع المض�ايقات لمش�اريعها الجتماعي�ة تل�ك لص�الح
 
لكل ا

رام��ل و المعط��وبين، و خاص��ة م��ن
 
طف��ال و ال

 
النس��اء و ال

دي�رة إل�ى
 
ح�د ال

 
ط�رف رج�ال ال�دين عن�دما ح�اولت تحوي�ل ا

رتدوكس��ية
 
م��ر بالكنيس��ة ال

 
دار لمعط��وبي الح��رب، و بل��غ ال

المعروفة بمواقفها المعادية للث�ورة، إل�ى قي�ادة مظ�اهرة ف�ي
علنت

 
.عليها" اللعنة"الشارع و ا

لكس�ندرا كولونت�اي كمفوض�ة
 
لقد كانت مس�ؤولية ا
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همي�����ة ك�����بيرة و
 
مس�����ؤولة ع�����ن القض�����ايا الجتماعي�����ة ذات ا

خطي����رة ف����ي نف����س ال����وقت، فف����ي ظ����ل مجتم����ع م����ا زال����ت
فك��������ار الرجعي��������ة و

 
غل��������بيته م��������ن الفلحي��������ن و حي��������ث ال

 
ا

وس�اطهم، ل�م تك�ن تل�ك
 
المحافظ�ة للكنيس�ة متغلغل�ة ف�ي ا

المه���ام ال���تي تحملته���ا و ل طريقه���ا مفروش���ة ب���الورود، فق���د
فكاره���ا البلش���فية الثوري���ة ت���دني مس���توى ال���وعي

 
واجه���ت با

السياس���ي و الجتم���اعي و الثق���افي ل���دى فئت واس���عة م���ن
.المجتمع الروسي

م���ام
 
و رغ���م الرف���ض والع���داء ال���ذي ك���ان منتص���با ا

كولونت��اي ف��ي ك��ل المش��اريع الجتماعي��ة ال��تي تق��وم به��ا، و
طروح��ات

 
ة، فالمواض��يع و ال

 
خاص��ة تل��ك ال��تي تم��س الم��را

و فتح النقاش حوله�ا، ح�ول ق�وانين ال�زواج و
 
التي قدمتها ا

الح�����ق ف�����ي الجه�����اض و الطلق و نظ�����رة جدي�����دة للجن�����س

طروحاته�����ا ح�����ول الجن�����س
 
م�����ا ا

 
ك�����انت مح�����ط نفورك�����بير، ا

فك����انت تج����ابه ب����الرفض الش����رس، لك����ن عناده����ا البلش����في
ة تص�لبت ف�ي خض�م النض�الت الثوري�ة و دع�م ليني�ن

 
ك�امرا

م����ن خلل الق����رارات ال����تي ك����ان يتخ����ذها، جعله����ا تتخط����ى
الص��عوبات و التح��ديات و تس��اهم ف��ي تحقي��ق العدي��د م��ن

ة السوفياتية
 
.المك�تسبات للمرا

ل يمكن تع�داد المه�ام و المحط�ات النض�الية ال�تي
ساس�يا فيه�ا قب�ل الث�ورة و بع�دها، و

 
كانت كولونت�اي طرف�ا ا

ف�����ي ك�����ل ه�����ذه المراح�����ل ك�����ان اله�����دف الرئيس�����ي و الرك�����ن
ة
 
ساس����ي ف����ي حياته����ا النض����الية، ه����و تح����رر الم����را

 
فف����ي.  ال

الم���ؤتمر الث���امن للس���وفياتات باعتباره���ا عض���وا ف���ي اللجن���ة
:التنفيذية للسوفيات اقترحت المذكرة التالية

في كل مكان على السوفيات المساهمة في اعتبار النساء على قدم المساواة" 
ن يعملن في دواليب الدولة و البلديات

ة
".مع الرجال و يجب ا

-بع���د ه���ذه المس���يرة ذات الزخ���م النض���الي الك���بير
فك��ار و المش��اريع- ال��ذي ك��ان في��ه ص��عود و هب��وط

 
نظ��را لل
ة 
 
يبق��ى عل��ى كاه��ل(ال��تي ك��ان يض��طرم به��ا دم��اغ ه��ذه الم��را

ن يقيم��وا ه��ذه التجرب��ة
 
الماركس��يين اللينينيي��ن الث��وريين ا

فكارها و دروسها 
 
، انسحبت كولونتاي م��ن)ليتعلموا من ا

الحياة السياسية نهائي�ا و انص�رفت إل�ى العم�ل الدبلوماس�ي
ق�امت ف�ي الس�ويد كس�فيرة لبلده�ا ف�ي ف�ترة م�ا بي�ن

 
حي�ث ا
و عق��ب الح��رب المبريالي��ة الثاني��ة رجع��ت.  1945 و 1930

ن وافته�ا المني�ة
 
كولونتاي إلى موسكو التي ظلت فيها إلى ا

.عن عمر يناهز الثمانين سنة 1952مارس  9و ذلك في 
كانت كولونتاي مثال الثوريات اللواتي ل يفص��لن
فك��ارهن و ممارس��اتهن ف��ي انس��جام ت��ام م��ع النف��س،

 
بي��ن ا

ن كولونت��اي
 
بي��ن م�ا ي�ؤمن ب�ه و م�ا يمارس�نه، فعلوة عل�ى ا

ة و مناض���لة ثوري���ة فل���م تك���ن حياته���ا الخاص���ة مس��تقلة
 
ام���را

يم�ا تح�رر
 
ة متح�ررة ا

 
فكاره�ا السياس�ية، لق�د ك�انت ام�را

 
عن ا

رس����تقراطية محافظ����ة
 
و ه����ي ال����تي ترعرع�����ت وس����ط عائل����ة ا

تجسدت فيها كل مظاهرالبطرياركا، الشيء ال�ذي زرع فيه�ا
ولى للتمرد و الثورة

 
.البذورال

ن تعي�����ش كم�����ا تفك�����ر و
 
لق�����د ح�����اولت كولونت�����اي ا

ة الجدي���دة"حس���ب تص���ورها ع���ن 
 
ة المنعتق���ة"الم���را

 
، الم���را

ة،
 
ن تجتم�ع ف�ي ام�را

 
ال�تي جمع�ت ك�ثيرا م�ن الخص�ال ق�ل ا

نيق�ة، الخطيب�ة المفوه�ة
 
ة الجميل�ة، المثقف�ة و ال

 
فهي الم�را

ة الثوري������ة و
 
ال������تي تتق������ن ع������دة لغ�����ات، إل������ى ج������انب الم�����را

ة 
 
ة م�ن ه�ذا الط�راز و. المدافعة الشرسة عن تح�رر الم�را

 
ام�را

حك���ام
 
م���ن ه���ذه الطين���ة م���ن النس���اء، من���ذورة لتح���ارب ال

راء المس��بقة عل��ى امت��داد حياته��ا و ال��تي ك��انت
آ
الج��اهزة و ال

وساط المناضلين الث�وريين، بم�ا فيه�م
 
ما تزال راسخة في ا

وساط الحزبية القيادية
 
.ال

ناق������ة
 
نيق������ة و محب������ة لل

 
ة ا

 
ك������انت كولونت������اي ام������را
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نوثته���ا
 
ن تض���ع ا

 
ة ثوري���ة ل يعن���ي ا

 
ن تك���ون الم���را

 
فعن���دها ا

جانب��ا، فتل��ك ص��فة الش��عبويين و ال���برجوازيين الص��غار ل
ص��فة الش��يوعيين، فح��تى و ه��ي تع��اني الفق��ر و الب��ؤس ف��ي
ثناءها س�وى ث�وب واح�د فم�ع

 
مرحلة من حياتها و ل تملك ا

نيقة
 
.ذلك كانت ا

حك����ام المس���بقة ال����تي ك����انت منتش����رة ح���تى
 
إن ال

داخ�ل الح�زب الش�يوعي البلش�في، اض�طرت كولونت�اي إل�ى
فكاره��ا المتعلق��ة

 
ن تم��ارس نوع��ا م��ن الرقاب��ة الذاتي��ة عل��ى ا

 
ا

ة كم����ا تق����ول، فك����انت مقالته����ا و كراس����اتها و
 
بتح����رر الم����را

ن يمر عليها مقصها هي نفسها
 
.ك�تبها ل تصدر إل بعد ا

ن 1926من السطور ال�تي ك�تبته�ا س�نة 
 
 ا
 
و ل�م تش�ا

:ترى النور، المقطع المحذوف التالي 

ة في مثل هذا" 
ة
نه في غاية العجب من تعيين امرا

ة
خربالقول با

ا
حدهم بين الحين و ال

ة
حين يصارحني ا

ة، ل يكمن في خاتمة) يعني السفارة( المنصب المسؤول 
ة
ن النصر الرئيسي لقضية المرا

ة
قول بيني و بين نفسي ، ا

ة
ا

ة مثلي قد سوت 
ة
ن تكون امرا

ة
ن الشيء الذي له دللته في هذه الحالة، هو ا المطاف في هذه الواقعة وحدها، بل اإ

، فقد قبلت رغم ذلك في
ة
مام المل

ة
يها هذا ا

ة
خلق المزدوج و قد جاهرت برا

ة
حساباتها مع معيار ال

ن  خلق الكاذبة، و عليه فاإ
ة
لى يومنا هذا بالتقاليد و ال  عداد الطبقة المتميزة المغلقة، المدعومة اإ

خلق المزدوجة من حياة سائر النساء
ة
ن تتخذ مثال لطرح  الشبح القديم، شبح ال

ة
حياتي يمكن ا

همية الجتماعية 
ة
يضا، و هذه النقطة الحساسة من وجودي هي التي تتمتع ببعض ال

ة
ا

ن تساهم في معركة تحرر النساء العاملت
ة
".و السيكولوجية،  و هي التي يمكن ا

ل يمكن المرور على حياة كولونتاي دون الوقوف
عن���د مس���ارها ككاتب���ة، و ل���م يقتص���ر نش���اطها الفك���ري عل���ى
دب و

 
الدراس�����ات و المق����الت و الكراس�����ات، ب�����ل ش����مل ال

ن
 
دبي��ة من��ذ ا

 
دب القصة تحديدا، و ق��د ظه��رت ميولته��ا ال

 
ا

دب، و
 
س��اتذتها ف��ي تاري��خ ال

 
ح��د ا

 
ك��انت تلمي��ذة اك�تش��فها ا

.هو من دفعها نحو الصحافة
دب�ي تمثي��ل ذل��ك الط��راز

 
لقد كان هدف إب��داعها ال

ن ي��رى الن��ور م��ع المجتم��ع
 
ة، ال��تي ك��انت تنتظ��ر ا

 
م��ن الم��را

ول مجموع���ة قصص���ية تنش���رها
 
الش���تراكي، و ق���د ق���وبلت ا

ب��ردود فع��ل بالغ��ة العن��ف، و وص��فها بعض��هم 1923س��نة
نه��ا 

 
، و حي��ن ص��درت ترجم��ة"فس��وق بورج��وازي ص��غير" با

لمانية للمجموعة سنة 
 
لم يقابلها الحزب الشيوعي ،1926ا

لم�������اني بحماس�������ة، و نش�������رت ص�������حيفته الرس�������مية 
 
دي"ال

نترناش�����يونال
 
ن�����ه لي�����س م�����ن" ا

 
تعليق�����ا عليه�����ا ج�����اء في�����ه، ا

ة الماركس����ية متقدم����ة
 
فك�����ار الم����را

 
ن تك�����ون ا

 
المستحس�����ن ا

فكار الرجال المعاصرين لها
 
.جدا، بحيث تنقطع صلتها با

ض���واء كافي���ة ق���د س���لطت عل���ى نض���ال
 
لئ���ن تك���ن ا

كولونت������اي ف������ي س������بيل التح������رر السياس������ي و القتص������ادي
فكاره����ا بص����دد

 
ة، ف����إن التع����تيم ظ����ل مض����روبا عل����ى ا

 
للم����را

خلق الجنس����ية الجدي����دة، و لع����ل ك�تابه����ا ال����ذي ص����در
 
ال

خلق الجدي�����دة و الطبق�����ة"تح�����ت عن�����وان  1918س�����نة 
 
ال

هم ما ك�تبت�ه كولونت�اي عل�ى الطلق" العاملة
 
يكاد يكون ا

ة
 
ن الم�����را

 
ة الجنس�����ي، و تق�����ول ا

 
ف�����ي موض�����وع تح�����رر الم�����را

ن
 
يض�����ا، ل

 
ة ا

 
ن تتح�����رر كعامل�����ة و ك�����امرا

 
العامل�����ة م�����دعوة ل

ة معا
 
.الضطهاد واقع عليها كعاملة و كامرا

غلبه����ا قب����ل
 
لف����ت كولونت����اي ع����دة ك�ت����ب و ك����ان ا

 
ا

نش���������اطها الدبلوماس���������ي، منه���������ا ك�تبه���������ا ح���������ول النظري���������ة
:الجتماعية و القتصادية

1900" صراع الطبقات- "1903سنة " وضعية الطبقة العاملة في فلندا- "
ولى- "

 
لة النسائية- "1906" اليومية العمالية ال

 
سس الجتماعية للمسا

 
1908" ال
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مومة- "1907" فلندا الشتراكية- "
 
)صفحة 600"( المجتمع و ال

ساسية لمن؟- "
 
خلق الجديدة و الطبقة العاملة- ")صدر منها مليين النسخ" (الحرب ا

 
" ال

"وضعية النساء في ظل تطور القتصاد السياسي- "

يضا 
 
شهر ك�تبها ا

 
ة الجديدة" من ا

 
صدرته دار ماسبيرو" الماركسية و الثورة الجنسية" و ك�تاب "، المرا

 
....الذي ا

دب الدعاي���ة ض���د الح���رب و تح���رر النس���اء
 
بالض���افة إل���ى ع���دة مق���الت و نص���وص ح���ول المش���اكل الجنس���ية، و ا

دبية و " طرق الحب: "و لها ثلثة قصص العاملت،
 
ول محاولتها ال

 
.و هو مقال سوسيولوجي " الحب المجنح"و هو ا

 مارس الثورية8
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