
 مارس الثورية                                               المركز الماركسي اللينيني للدراسات و البحاث و التكوين8

كرا زتكيكرا زتكي
العلمة النسائية البوليتاريةالعلمة النسائية البوليتارية

علي محمود
.2014مارس

نج��ب الفك��ر الش��تراكي الث��وري معلمي��ن
ن
بق��در م��ا ا

نجب
ن
مثال ماركس و انجلز و لينين، فقد ا

ن
برولتاريين من ا

يضا معلمات بروليتاريات بص�من الفك�ر الش�تراكي الث�وري
ن
ا

س ه��������ؤلء المعلم��������ات،
ن
ببص��������مات ل تنمح��������ي، و عل��������ى را

.المعلمة النسائية البروليتارية كلرا زتكين
تح���ت اس���م 1857يولي���وز  5ك���ان ميلد كلرا ف���ي 

بوه����ا
ن
كلرا إسنيربس�����يمنس ف����ي منطق����ة الس����اكس، ك����ان ا

المدرس���ة" معل���م قري���ة فت���وجهت ب���دورها إل���ى التعلي���م ف���ي 
.في مدينة لبتزيغ" العليا للبنات

الحرك������ات 1870خ������الطت كلرا من������ذ منتص������ف 
النس�������ائية، حي�������ث ش�������اركت ف�������ي العدي�������د م�������ن نقاش�������ات

لماني���ات"
ن
ت تلتح���ق"الجمعي���ة العام���ة للنس���اء ال

ن
، ث���م ب���دا

.بالحركة الشتراكية 
نجح��ت كلرا بتف��وق ف��ي امتح��ان  1878ف��ي س��نة 

المدرس��ة العلي��ا، لك��ن رغ��م حبه��ا الك��بير لمهن��ة الت��دريس
ك�بر م�ن حبه�ا للفك�ر الش�تراكي، حي�ث س�تختار

ن
فل�م يك�ن ا

فك��ار الش��تراكية ال��تي ك��انت تتط��ور بارتب��اط
ن
النتم��اء إل��ى ال

لمانيا في عهد بيسمارك
ن
.مع النمو الصناعي ل

ل يمك����ن الح����ديث ع����ن كلرا زتكي����ن دون ربط����ه
وغست بيبيل الذي لعب دورا بالغا ف�ي فكره�ا،

ن
بمواطنها ا

وغس��ت بيبي��ل دون ربط��ه
ن
يض��ا ل يمك��ن الح��ديث ع��ن ا

ن
و ا

ة و الش����تراكية"بك�ت����ابه 
ن
يم����ا" الم���را

ن
ثرت ب����ه كلرا ا

ن
ال���ذي ت����ا

ثر، فم�ا ه�و الس�ياق ال�ذي ين�درج في�ه ه�ذا الك�ت�اب، و م�ا
ن
ت�ا

فكار الواردة فيه على كلرا ؟
ن
ثير ال

ن
تا

ف���ي س���ياق الحمل���ة الش���وفينية ال���تي انتش���رت ف���ي
لمانية ع الفرنس�ية لس�نة 

ن
لمانيا على إثر الحرب ال

ن
، 1870ا

لماني��ة لحمل��ة قم��ع واس��عة
ن
تعرض���ت الحرك��ة الش��تراكية ال

ف�ي. مست ح�تى ممثل�ي الح�زب الش�تراكي داخ�ل البرلم�ان 
وغس��ت بيبي��ل ال��ذي سيقض��ي

ن
ه��ذا المن��اخ س��يتم اعتق��ال ا

"ص�احب الجلل�ة" ثلث سنوات في الس�جن بتهم�ة إهان�ة 
ليف ك�ت���ابه 

ن
:و خلل تواج���ده ف���ي الس���جن ق���ام بيبي���ل بت���ا

ة و الش��تراكية"
ن
الك�ت��اب ال��ذي لع��ب دورا ك��بيرا ف��ي، "الم��را

. تغيير وعي المليين من الناس
طب������ع ه������ذا الك�ت������اب بسويس������را، و نظ������را للرقاب������ة
لف النس��خ

ل
لمانيا، فقد دخلت ا

ن
المناهضة للشتراكية في ا

لماني�ا بغلف مزي�ف تح�ت عن�وان 
ن
تق�ارير م�دراء: "منه إلى ا

، و ق���د ع����رف الك�ت����اب نجاح����ا ب����اهرا و منقط����ع"المق����اولت
.النظير

كانت الحركة الشتراكية تع�رف مواجه�ة ك�بيرة م�ع
س�ماليين و الدول�ة الرجعي�ة البس�ماركية، و م�ا ك�ان عل�ى

ن
الرا
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خ����ر ف����ي تل����ك
ل
ن تتخل����ى ع����ن نص����فها ال

ن
الحرك����ة العمالي����ة ا

حك��ام
ن
ن ي��واجه ال

ن
المعرك��ة الحاس��مة، و ك��ان عل��ى بيبي��ل ا

ة ح���تى ف���ي ص���فوف
ن
ن���ذاك ح���ول الم���را

ل
المس���بقة المنتش���رة ا

.الطبقة العاملة
ول���ى،

ن
ممي���ة ال

ن
ول لل

ن
ال���ذي انعق���د ف���ي الم���ؤتمر ال

نصار 1866بجنيف سنة 
ن
استص�دار ق��رار" برودون" حاول ا

ممي���ة يمن���ع عم���ل النس���اء، إذ بحس����ب ه���ؤلء ف���إن
ن
م���ن ال

ة هو المطب�خ و مهنته�ا الطبيعي�ة ه�ي
ن
المكان الطبيعي للمرا

ثير ه��ذه
ن
نفس��هن ك��ن تح��ت ت��ا

ن
موم��ة، ب��ل إن الع��املت ا

ن
ال

العقلي���ات المتخلف��ة، حي���ث ك���انت ل زال���ت قي��ود الماض��ي

تني��خ بكلكله�ا عل�ى النس�اء، فق�د ك�انت الع�املت الش�ابات
مله�����ن ف�����ي زواج يبع�����دهن ع�����ن العم�����ل ف�����ي

ن
يض�����عن ك�����ل ا

دى ذلك بهن إلى العودة للمطبخ
ن
.المانفاك�تورات و لو ا

لة
ن
قام بيبيل في ك�تابه السابق الذكر بوض��ع المس�ا

النس�����ائية ف�����ي س�����ياق الس�����يرورة الجتماعي�����ة التاريخي�����ة،
بدراسة موثقة حول الضطهاد الذي عانت منه النساء عبر
لة

ن
التاري�����خ، مبين�����ا العلق�����ة الوثيق�����ة القائم�����ة بي�����ن المس�����ا

لة الجتماعي�����ة، بي�����ن تح������رر النس�����اء و
ن
النس�����ائية و المس�����ا

التحرر الشامل للمجتمع م�ن ق�انون الرب�ح، و يق�ول بيبي�ل
:في هذا الصدد

ة اجتماعيا و اقتصاديا مستقلة بشكل شامل،"
أ
في المجتمع الجديد ستكون المرا

لن تكون خاضعة و لو قليل لليسيطرة و الستغلل، ستكون حرة تجاه الرجل، ستكون مساوية 
له و متحكمة في مصيرها، ستتلقى نفس التربية كالرجل باستثناء الجوانب التي تعرف تميزا بين الجنسين،

ن تطور كل قواها و قدراتها الجسمانية و الفكرية، ستختار 
أ
و هي تعيش في ظروف طبيعية يمكن ا

حسن، و كذلك ميولتها و استعداداتها، ستعمل في نفس ظروف الرجل 
أ
...رغباتها بشكل ا

و لختيار  شريكها في الحب ستكون حرة كما الرجل، و تكون لها مبادرة 
خذ عواطفها بعين العتبار

أ
ل با  "المغازلة مثل الرجل، و ل تدخل في علقة ال

ة و الشتراكية: المرجع ( 
ن
) .المرا

ثر بالغ في تلك المرحلة
ن
.لقد كان لهذه السطور ا

ح�د ال�رواد
ن
كرمت كلرا مرارا عمل بيبيل باعتب�اره ا

وائ�����ل ف�����ي ه�����ذا المج�����ال، و ق�����د س�����عت للتع�����رف علي�����ه
ن
ال

ثير ه����ذه. شخص����يا، و ق����د ك����ان له����ا ش����رف ذل����ك
ن
تح����ت ت����ا

فكار ستولد كلرا الشتراكية و المناضلة النسائية
ن
.ال

قطع�����ت كلرا علقته�����ا م�����ع عائلته�����ا و 1878ف�����ي 
لم��اني

ن
و ه��و، )ب.ا.س(انخرط��ت ف��ي الح��زب الش��تراكي ال

لم��اني،
ن
ول��ى للح��زب الش��تراكي ال��ديموقراطي ال

ن
النس��خة ال

ال��ذي ق��ام بس��مارك بمنع��ه ف��ي نف��س الس��نة، و ق��د ش��اركت
كلرا ف��ي الجتماع��ات الش��تراكية الس��رية و س��تتعرف عل��ى

وس��يب زتكي��ن 
ن
مناض��ل ش��عبوي مط��رود( الث��وري الروس��ي ا

لماني���ة باعتق���اله و ط���رده
ن
م���ن روس���يا، س���تقوم الس��لطات ال

كما سيتم طرد كلرا من س�اكس نح�و زيوري�خ). 1890سنة 

وس�����يب س�����نة 
ن
ف�����ي 1892السويس�����رية حي�����ث س�����تلتحق با

ب���اريس، حي���ث عاش���ا هن���اك ف���ي فق���ر م���ذقع ف���ي المقاطع���ة
الثالثة عشرة، و قد نت�ج ع�ن زواجهم�ا ابن�ان هم�ا مكس�يم و

.كونستانتان
ك����انت كلرا تش����تغل مح����ررة ف����ي جري����دة الح����زب

ن"الش�����تراكي ال�����ديموقراطي" المس�����ماة 
ن
، و ب�����الرغم م�����ن ا

كلرا لم تكن متزوجة بشكل رسمي فقد تبنت اسم رفيقه��ا
.و حافظت عليه حتى الموت

ول مجموع������ة عمالي������ة
ن
وس������يب س������كرتيرا ل

ن
ك������ان ا

روس����ية ف���ي الخ����ارج خاص����ة ف����ي ب����اريس، و ك���ان م���ع كلرا
لماني��ة،

ن
يح��رران مراس��لت موجه��ة للص��حافة الش��تراكية ال
إح����دى( و خلل ه����ذه الحقب����ة تعرف����ا عل����ى ل����ويز ميش����يل 

و ك�����ذلك ج�����ول غيس�����د و ب�����ول) قائ�����دات كومون�����ة ب�����اريس
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. لفارغ زوج لورا ابنة ماركس
وس��يب زتكي��ن إذ نخ��ر داء

ن
ل��م ي��دم العم��ر ط��ويل با

. 1889السل جسمه و توفي سنة 
ح��داث

ن
ح��اطت بكلرا و ال

ن
كل هذه الظروف التي ا

ال������تي عاش������تها، جعل������ت منه������ا منظ������رة الحرك������ة النس������ائية
البرولتاري����ة ال����تي ل يش����ق له����ا غب����ار، و ق����د ب����دا ذل���ك من���ذ

مس���اهمتها ف���ي تهي���ئ الم���ؤتمر العم���الي ال���دولي ف���ي يولي���وز
ممي���ة الثاني���ة1889

ن
، و ه���و الم���ؤتمر ال���ذي تول���دت عن���ه ال

وض���اع الع���املت ف���ي ظ���ل
ن
حي���ث ق���دمت كلرا تقري���را ع���ن ا

ول خط��اب ف��ي حياته���ا، و مم��ا ج��اء
ن
لق���ت ا

ن
س��مالية، و ا

ن
الرا

:في هذا الخطاب

بالنضال يدا في يد مع العمال الشتراكيين، تظهر النساء استعدادا تهن لكل التضحيات " 
".و مجهودات النضال وبنفس الدرجة هن مستعدات، و باستحقاق لنتزاع حقوقهن بعد النتصار

ممي����ة
ن
ك����انت ت����دخلت كلرا حاس����مة ف����ي ق����رار ال

الثاني��ة ال��ذي دع��ا الش�تراكيين ف�ي ك�ل البل�دان إل�ى إش��راك
دم�ج برنام�ج

ن
النساء في النضال الطبقي، و سنة بعد ذل�ك ا

"إيرف��ورت"الحزب الشتراكي الديموقراطي المسمى برنام��ج 
مطل������ب المس������اواة القتص������ادية و السياس������ية و القانوني������ة

ة
ن
.للمرا

ص���بحت كلرا قائ���دة 32هك���ذا و ف���ي س���ن 
ن
س���نة ا

ممي و منظرة للقضايا النسائية
ن
.سياسية من حجم ا

لماني���ا تاريخي���ا تخض���ع لنظ���ام دك�ت���اتوري 
ن
(ك���انت ا
خي������ر بمن������ع الح������زب) حك������م بس������مارك

ن
و ق������د ق������ام ه������ذا ال

ص������در قانون������ا مناهض������ا
ن
الش������تراكي ال������ديموقراطي بع������دما ا

الق���انون الس���تثنائي ض���د الش���تراكيين وض���ع( للش���تراكية 
، و )1878قي���د التنفي���ذ م���ن قب���ل حكوم���ة بس���مارك س���نة 
وغس����ت بيبي����ل و وله����ام لبنيخ����ت 

ن
ب ك����ارل( عن���دما ق���ام ا

ن
ا

لبنيخ��ت القائ��د الش��تراكي ال��ذي ت��م اغتي��اله عل��ى ي��د خون��ة
الحزب الشتراكي الديموقراطي إلى ج�انب روزا لوكس�مبورغ

بتنظي����م العم����ل الس����ري، ق����امت النس����اء ب����دور ك����بير، و) 
انخرط�����ن بش�����كل واس�����ع ف�����ي الص�����راع الطبق�����ي، و خض�����ن

هك�ذا و. 19الض�رابات الك�برى لس�نوات الثمانين�ات للق�رن 
عل���ى إث����ر الض���رابات العام���ة الك���بيرة للعم���ال، 1889ف���ي 

لماني إلى إلغاء القانون المن�اهض
ن
اضطر الحكم الرجعي ال

ح���داث ع���ادت كلرا م���ن
ن
للش���تراكية، و ف���ي س���ياق ه��ذه ال

لمانيا بصحبة ابنيها
ن
.منفاها إلى ا

ول م�����ن مجل�����ة 1892ف�����ي س�����نة 
ن
ص�����در الع�����دد ال

ول جريدة نسائية سياس�ية، و ظل�ت ك�ذلك"المساواة"
ن
، ا

ورب��ا، و م��ن مقره��ا بس��توتغارت
ن
لم��دة طويل��ة عل��ى مس��توى ا

ك��انت كلرا ه��ي رئيس��ة تحريره��ا، و اس��تمرت ف��ي تنش��يطها
، بحي����������ث لعب����������ت دورا ك����������بيرا ف����������ي1917إل����������ى ح����������دود 

فكارها، و ق��د جمع��ت المجل��ة بي��ن الط��ابع النظ��ري و
ن
نش��را

وض���اع النس���اء البرولتاري���ات
ن
"غوت���ا"ف���ي م��ؤتمر . التش���هير با

لم��اني 1875س��نة 
ن
تبن��ى الح��زب الش��تراكي ال��ديموقراطي ال

س������يتم 1907مش������روع ق������رار ق������دمته كلرا. و ف������ي غش������ت 
ممي�����ة للنس�����اء، و ق�����د

ن
انتخابه�����ا كمس�����ؤولة للس�����كرتارية ال

ممي����ة
ن
ن يتبن����ى م����ؤتمر ال

ن
ج����ل ا

ن
ق����امت بعم����ل جب����ار م����ن ا

: الشتراكية قرارا يدعو

حزاب الشتراكية لكل البلدان واجب النضال المستميت "... 
أ
كل ال

عطاء حق القتراع العام للنساء جل ال
أ
"من ا
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تزوج����ت كلرا بالرس����ام فردري����ك 1899ف����ي س����نة 
م��ع حفاظه��ا عل��ى 1928زن��دل ال��ذي ظل��ت مع��ه إل��ى ح��دود 

.لقب زتكين
و ف�����ي ب�����اريس ستش�����ارك كلرا بنش�����اط ك�����بير ف�����ي

ممي������ة الثاني������ة س������نة 
ن
س������يس ال

ن
، خلل������ه ط������البت1889تا

بالمس�����اواة الش�����املة ف�����ي الحق�����وق المهني�����ة و الجتماعي�����ة
ة، و كذا مشارك�تها النشيطة في النضالت الطبقية

ن
.للمرا

كان نض�ال كلرا زتكي�ن المس�تميت ح�ول حق�وق
دول����ة 14مندوب����ة م����ن  56النس����اء ق����د جعله����ا تن����تزع ثق����ة 

لماني��ا، بالتع��اون م��ع الم��ؤتمر
ن
المجتمع��ة ف��ي س��توتغارت با

مم���������ي الع���������ام و ذل���������ك بانتخابه���������ا رئيس���������ة
ن
الش���������تراكي ال

ممي��ة للنس��اء الش��تراكيات ف��ي س��نة 
ن
و 1907للس��كرتارية ال

:قد كان من مقررات المؤتمر
مم������ي مهمت������ه توثي������ق- 

ن
إنش������اء مك�ت������ب نس������ائي ا

العلق��ات بي��ن التنظيم��ات العمالي��ة النس��ائية ف��ي مختل��ف
قطار

ن
.ال

)المس����اواة( "فليشUUUهايت"الع����تراف بص����حيفة- 
ال��������تي ك��������ان يص��������درها الح��������زب الش��������تراكي ال��������ديموقراطي
لم����اني، و ك����انت ت����ديرها كلرا زتكي����ن كص����حيفة ناطق����ة

ن
ال

ممي"باسم 
ن
". المك�تب النسائي ال

ة العامل�ة درج�ة
ن
ف�ي ه�ذه الس�نة س�تبلغ حرك�ة الم�را

مم��ي للنس��اء ف��ي
ن
ول م��ؤتمر ا

ن
م��ن التس��اع، ستس��مح بعق��د ا

لماني��������ة بالتع��������اون م��������ع الم��������ؤتمر
ن
مدين��������ة س��������توتغارت ال
ممي العام

ن
.الشتراكي ال

ة تسكنها بشكل قوي، فقد قررت
ن
ن قضية المرا

ن
ل

ل تنه��ي حياته���ا ب��دون تتوي��ج له��ذا النض��ال، و ذل��ك
ن
كلرا ا

ة ف���ي المس���اواة و التح���رر،
ن
حقي���ة الم���را

ن
ب���انتزاع الع���تراف با

8ل����ذلك ل يمك����ن الح����ديث ع����ن كلرا دون الوق����وف عن����د 
ة

ن
ضحى اليوم العالمي للمرا

ن
.مارس الذي ا

ممي�ة الثاني�ة للنس�اء الش�تراكيات
ن
خلل الندوة ال

،1910م�������ارس  8المجتمع�������ات ف�������ي كوبنه�������اغن بتاري�������خ 
اق����ترحت كلرا خل����ق ي����وم ع����المي للنس����اء كي����وم للتظ����اهر

ج���ل الح���ق ف���ي النتخ����اب، المس���اواة بي����ن
ن
للنض����ال م���ن ا

. الجنسين و الشتراكية
ت���م إحي���اء 1911م���ارس  8هك���ذا، و ابت���داءا م���ن 

ورب�ا
ن
مريكا لينتشر في ما بعد ف�ي بل�دان ا

ن
اليوم العالمي في ا

ة ف�ي
ن
ن�ه ف�ي ه�ذه الس�نة تظ�اهرت ملي�ون ام�را

ن
والعالم، كم�ا ا

لماني�����ا ، ث������م-النمس�����ا
ن
هنغاري������ا، ال�����دانمارك، سويس�����را و ا

خ�رى ف�ي ك�ل م�ن فرنس�ا
ن
عرفت السنوات التالية تظ�اهرات ا

ط��البت النس��اء 1914م��ارس  8و ف��ي  و هولن��دا و الس��ويد،
لماني�����ات ب�����الحق ف�����ي النتخ�����اب 

ن
مقال�����ة روزا) ي( انظ�����ر(ال

الص���������راع الطبق���������ي و ح���������ق النس���������اء ف���������ي:"لوكس���������مبورغ 
")التصويت

مارس تقليدا مستقرا و دائم�ا إل 8و لم يصبح يوم 
م���ع الض���راب ال���ذي ش���نته النس���اء 1917ابت���داءا م���ن س���نة 

الع���املت ف���ي روس���يا بمدين���ة س���ان بترس���بورغ الروس���ية، و
مارس 8 اتحذ لينين العظيم قرار اعتبار 1918مارس  8في 

تم الحتفال به في الصين ثم في 1924يوما للنساء، وفي 
ورب��ا الش��رقية س��نة 

ن
ن 1946الجمهوري��ات الش��عبية ل

ن
قب��ل ا

باعتب���اره الي���وم الع���المي 1977م���ارس  8يت���م ترس���يمه ف���ي 
مم المتحدة

ن
ة من طرف ال

ن
.للمرا

كك�������ل الش�������تراكيين ال�������ديموقراطيين الث�������وريين
ولى حربا امبريالية، حرب��ا

ن
اعتبرت كلرا الحرب العالمية ال

سواق ل تهم الشعوب، و م�ن خلل
ن
استعمارية لتقاسم ال

تحاليله�����ا و ممارس�����تها الماركس�����ية و حزمه�����ا ف�����ي المواق�����ف
س��مالية و المبريالي��ة، ك��انت كلرا تحت��ل

ن
الطبقي��ة ض��د الرا

موقع�����ا متمي�����زا داخ�����ل الجن�����اح الث�����وري اليس�����اري للح�����زب
لم�����اني، إل�����ى ج�����انب القائ�����دة

ن
الش�����تراكي ال�����ديموقراطي ال

الثوري��ة الش��هيدة روزا لوكس��مبورغ ال��تي ك��انت ص��ديقتها، و
ق���د واجه���ت كلرا بش���دة التج���اه الش���وفيني داخ��ل الح��زب

و ه���و وزي���ر داخلي���ة الحكوم���ة الش���تراكية( بقي���ادة نوس���كه 
الديموقراطي������ة ف������ي جمهوري������ة فيم������ارن و ك������ان المس������ؤول
الت�������اريخي إل������ى ج�������انب فردريت������ش إل������برت عل������ى اغتي�������ال
القي����اديين الش����يوعيين الب����ارزان روزا لوكس����مبورغ و ك����ارل
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).ليبنيخت
مم�����ي بمدين�����ة ب�����ال

ن
و ف�����ي الم�����ؤتمر الش�����تراكي ال

، ت�����وجهت كلرا بن�����داء لنس�����اء1912بسويس�����را ف�����ي نون�����بر 
.العالم للنضال ضد الحرب المبريالية

عرف���������ت كلرا بمعارض���������تها للح���������رب المبريالي���������ة
ول��������ى، فق��������امت بفض��������ح و التش��������هير بموق��������ف الح��������زب

ن
ال

لماني���ا
ن
الش���تراكي ال���ديموقراطي ال���ذي واف���ق عل���ى دخ���ول ا

ن بمراس��لة العدي�د م�ن
ن
الح��رب، حي��ث ق��امت ف�ي ه�ذا الش��ا

.الجرائد في البلدان المحايدة
س��يس  1914ق��امت كلرا زتكي���ن ف��ي دجن��بر 

ن
"بتا

و ذل���ك بمعي���ة روزا لوكس���مبورغ و" عص���بة الس����بارتاكيين"
ك�������ارل ليبنيخ�������ت و ب�������ول ليف�������ي و إرنس�������ت م�������ايير و لي�������و

خرين
ل
.جويغيش و فرانتس مهرينغ و ا

، تس������للت س������را ع������ن طري������ق1915و ف������ي م������ارس 
هولن��دا لل��دخول إل��ى سويس��را و بالض��بط إل��ى مدين��ة بي��رن،
ك��د

ن
ممي��ة للنس��اء الش��تراكيات، حي��ث تا

ن
س الن��دوة ال

ن
لت��ترا

لمانيا تعرضت
ن
معارضة النساء للحرب، و عند عودتها إلى ا

ن
ن
للتهدي��د و ت��م اعتقاله��ا لتلتح��ق بالس��جن ال��ذي س��بق و ا

. التحقت به روزا لوكسمبورغ منذ سنة
ة ف���ي ك�ثير م���ن

ن
ن كلرا ك���ان له���ا الري���ادة ك���امرا

ن
و ل

المحط�����ات النض�����الية فك�����را و ممارس�����ة ، فق�����د ك�����انت م�����ن
لم�������اني، فبع������د مجم�������ل

ن
مؤسس������ات الح�������زب الش�������يوعي ال

لماني�ا و منه�ا مقت�ل روزا لوكس�مبورغ
ن
ح�داث ال�تي عرفته�ا ا

ن
ال

،1918و ك�ارل ليبنيخ��ت و فش�ل النتفاض�ة العمالي�ة س�نة 
عص����������بة"و بع����������د القم����������ع ال����������ذي تعرض����������ت ل����������ه حرك����������ة 

، و بع��د انتص��ار الث��ورة البلش��فية ف��ي روس��يا"الس��بارتاكيين
ممي��ة الش��يوعية الثالث��ة، و بالض��بط 1917س��نة 

ن
و نش��وء ال

التحق���ت كلرا بإرنس���ت تلم���ان و إرنس���ت 1920ف���ي س���نة 
لم��اني ال��ذي

ن
ول��برايخت ب��الحزب الش��يوعي ال

ن
ت��ولير و وال��تر ا

ص�����بحت إح�����دى ق�����اداته باعتباره�����ا عض�����وا ف�����ي المك�ت�����ب
ن
ا

و عض���وة اللجن���ة المركزي���ة من���ذ 1924المرك���زي إل���ى ح���دود 
.1929إلى غاية  1927

لمانية في نونبر 
ن
1918مكنت الثورة البرجوازية ال

، الحرك��ة النس��ائية م��ن تحقي��ق مطل��ب)جمهوري��ة فيم��ار( 
ي ينتخب�����ن

ن
و) بفت�����ح الي�����اء( ح�����ق النس�����اء ف�����ي النتخ�����اب ا

و هو مكسب للنساء كان من نتائجه) برفع الياء( ينتخبن 
لم���اني ف���ي

ن
ان انتخب����ت كلرا كممثل���ة للح���زب الش���يوعي ال

و ظل����ت تنتخ���ب تباع���ا،��� 1920انتخاب����ات الرايش���تخ س���نة 
.خلل المدة التي استمرت فيها جمهورية فيمار

فك�����ار و
ن
ن روس�����يا البل�����د ال�����ذي س�����تتحقق في�����ه ا

ن
ل

،1917مطام���ح كلرا زتكي���ن بفض���ل الث���ورة البلش��فية س��نة 
ن تتعرف عل�ى ليني�ن زعي�م ه�ذه الث�ورة،

ن
فقد حرصت على ا

ن ك��انت ق��د تعرف��ت عل��ى انجل��ز ف��ي الم��ؤتمر العم��الي
ن
بع��د ا

مم��ي بزيوري��خ س��نة 
ن
، و ق��د تعرف��ت عل��ى1893الش��تراكي ال

ول م����رة ف����ي م����ؤتمر س�����توتغارت حي�����ث
ن
ليني�����ن و التقت�����ه ل

فاق
ل
.كانت شهرتها قد طفقت ال

لق����د ك����انت س����لطة كلرا داخ����ل الحرك����ة العمالي����ة
ن ليني���ن طل���ب منه���ا س���نة 

ن
1920الش���تراكية ك���بيرة لح���د ا

ممي�ة قوي�ة، و ق�د
ن
ج�ل خل�ق حرك�ة نس�ائية ا

ن
المساعدة م�ن ا

دارت بي�������ن ليني�������ن و كلرا نقاش�������ات طويل������ة ف������ي مك�تب�������ه
ب����الكرملين، حي����ث خ����الفت كلرا ليني����ن ف����ي العدي����د م����ن

ة 
ن
ك�تابه�������ا ف�������ي ه�������ذا) ي( انظ�������ر ( المواق�������ف ح�������ول الم�������را

).المجال
خ������رى تك������ون كلرا زتكي������ن ف������ي الص������فوف

ن
م������رة ا

ممي�ة الش�يوعية
ن
صبحت قائدة م�ن قي�ادات ال

ن
ولى، فقد ا

ن
ال

الثالث���ة ف���ي س���ن الس���تين، حي���ث الرادة م���ا زال���ت قوي���ة و
ص�بحت كلرا

ن
الجس�م م�ا زال ق�ادرا و الفك�ر م�ا زال متق�دا، ا

لم��اني و عض��وة ف��ي اللجن��ة
ن
عض��وة ف��ي الح��زب الش��يوعي ال

ممي��ة الثالث��ة ف��ي موس��كو من��ذ 
ن
إل��ى غاي��ة 1921التنفيذي��ة لل

ممي����ة الثالث����ة س����نة1923
ن
، و كلفته����ا اللجن����ة التنفيذي����ة لل

سيس������ي للح������زب الش������يوعي 1920
ن
بحض������ور الم������ؤتمر التا

جه����زة
ن
ن ك����ل ال

ن
الفرنس����ي، و تمكن����ت م����ن الحض����ور رغ����م ا

القمعي��ة ق��د وض��عت ف��ي حال��ة اس��تنفار لمنعه��ا م��ن دخ��ول
فرنسا، و لتحقيق نفس المهمة بمدينة ميلن اليطالية تم
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ج��ل تس��هيل دخوله��ا
ن
جه��زة القمعي��ة م��ن ا

ن
التحاي��ل عل��ى ال

إل�ى إيطالي�ا، حي�ث ق�ام الش�يوعيون بت�وجيه الب�وليس نح�و
اتجاه��ات مغلوط�ة فاس�تطاعت ال�دخول إل��ى إيطالي��ا بش��عر
مستعار، و قد نجحت في المهمة التي حضرت إلى إيطالي�ا

جله���ا 
ن
سيس���ي للح���زب الش���يوعي(م���ن ا

ن
حض���ور الم���ؤتمر التا

).اليطالي
وم����ن المه����ام الك�ثيرة ال����تي اض����طلعت به����ا كلرا،
ممي����ة الثالث����ة، و ق����امت

ن
قيادته����ا للس����كرتارية النس����ائية لل

ممي����ة الش����يوعية النس����ائية"بتس����يير دوري����ة 
ن
، و تج����در"ال

ن كلرا ك�������انت م�������ن المقرب�������ات للروس�������ية
ن
الش�������ارة إل�������ى ا

ممية الثالثة
ن
لكسندرا كولونتاي في ال

ن
.البلشفية ا

إن مس��يرة كلرا النض��الية طويل��ة ل تتوق��ف، فل��م
ن تس����اهم في����ه

ن
ت����ترك مج����ال م����ن المج����الت ال����تي يمك����ن ا

بفكره������ا و نض������اليتها إل ولجت������ه، فف�����ي دجن�����بر م�����ن س�����نة
"جمعي�ة البلش�فة الق�دامى"، و بالضبط م�ن داخ�ل 1929

جمعي��ة روس��ية للمس��اعدة و التض��امن ال��دولي م��ع مق��اتلي(
س�����يس )الث�����ورة

ن
حم�����ر" ، ت�����م إطلق فك�����رة تا

ن
الس�����عاف ال

ممي������ة الثالث������ة ه������ذا الن������داء،"ال������دولي
ن
، حي������ث تبن������ت ال

سست على إثر ذلك مجموعة من الفروع الوطنية، وقد
ن
فتا

اجتمعت الجمعيات الوطنية و انتخبت لجن�ة تنفيذي�ة م�ن
ص�����بحت

ن
عض�����ائها و مس�����ؤوليها كلرا زتكي������ن ال�����تي ا

ن
بي������ن ا

ول جولي���ان مارشيوس���كي
ن
رئيس���ة له���ا بع���د وف���اة رئيس���ها ال

.1925ابتداءا من 
ول��ى،

ن
كم��ا ك��انت كلرا ض��د الح��رب المبريالي��ة ال

يض���ا ض���د الفاش���ية
ن
باعتباره���ا حرب���ا امبريالي���ة، فق���د ك���انت ا

التي استفاضت في تحليل طبيعتها و نتائجها و خطورتها،
وائ�����ل ال�����ذين ق�����دموا تحليل واض�����حا

ن
وك�����انت كلرا م�����ن ال

لطبيعة الفاشية و لقواعدها الجماهيرية انطلقا من تجربة
لماني���ا، و ذل���ك عش���ر

ن
ول���ى ف���ي ا

ن
إيطالي���ا و م���ن علماته���ا ال

قائد شيوعي بلغ�اري و عض�و ب�ارز( سنوات قبل ديميتروف 

ممي�ة الثالث�ة
ن
و ب�ذلك ك�انت م�ن) في المك�ت�ب التنفي�ذي لل

وائ��ل ال��ذين دافع��وا ع��ن اس��تراتيجية و تك�تي��ك 
ن
الجبه��ة" ال

ج����ل مواجه����ة"الوحي����دة 
ن
ممي����ة الش����يوعية م����ن ا

ن
داخ����ل ال

. الزحف الفاشي و النازي
ك��ل المحط��ات ال��تي م��رت منه��ا كلرا ع��بر مس��يرتها
ن ت���ثير

ن
الطويل���ة ف���ي النض���ال فك���را و ممارس���ة ل يمك���ن إل ا

ة الش�����امخة، لك�����ن
ن
العج�����اب و التق�����دير اتج�����اه ه�����ذه الم�����را

لم����اني خطيب����ة
ن
وقوفه����ا ذات ي����وم عل����ى منص����ة البرلم����ان ال

ي: مفوه��ة و ه�ي بص��حة ف��ي غاي��ة العتلل يجعل��ك تق��ول 
ن
ا

نت يا كلرا ؟
ن
ة ا

ن
امرا

و برجلي��ن" الجلل��ة" فبع��د تعرض��ها لعملي��ة ن��زع 
متجم����دتين مص����ابتين بالغنغرين����ا إض����افة إل����ى داء الس����ل
ة

ن
خ���رى و ق���د نخ���ر رئ�تيه���ا، ام���را

ن
الق���ديم ال���ذي عاوده���ا م���رة ا

منهكة صحيا لكن العقل ما زال ص�احيا و متق�دا، و ج�ذوة
ال����ذكاء م����ا زال�����ت مش����تعلة، و باعتباره����ا عمي����دة البرلم����ان

لم���اني، س���تلقي خلل غش���ت 
ن
خط���اب الفتت���اح، 1932ال

ن تق��ول كلمته��ا،
ن
ن الزح��ف الن��ازي يتق��دم و لب��د ا

ن
خاص��ة وا

. كلمة الشيوعيين و موقفهم من النازية
فف���ي س���ياق ش���روط تاريخي���ة، اس���تطاع الن���ازيون

%بقي���ادة هتل���ر م���ن تحقي���ق الف���وز ف���ي النتخاب���ات بنس���بة 
ول�ى للبرلم�ان الجدي�د تنعق�د38

ن
، و حي�ن ك�انت الجلس�ة ال

، و حي�ث ك�ان البرلم�انيون الن�ازيون 1932غش�ت  30يوم 
ي����ديهم المم����دودة 

ن
لبس����تهم العس����كرية و ا

ن
علم����ة تحي����ة( با

عم�دة النظ�ام الن�ازي، حك�م( يحي�ون غورين�غ ) نازي�ة
ن
ح�د ا

ن
ا

ال���ذي س���يتم) علي���ه بالع���دام بع���د الح���رب العالمي���ة الثاني���ة
ة ف��ي عم��ر ين��اهز , انتخ��ابه رئيس��ا للرايخش��تخ 

ن
75ق��امت ام��را

س���نة، عمي���اء تقريب���ا تص���عد ببط���ئ إل���ى المنص���ة بمس���اعدة
ن ارتف�ع،

ن
 منخفض�ا، ث�م م�ا لب�ث ا

ن
شخص�ين، و بص�وت ب�دا

لقت نداءا طويل لمحاربة الهتليرية، حيث قالت
ن
:ا
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ن ما يجب فعله و قبل كل شيء هو القضاء على الفاشية، التي تريد تصفية التظاهرات الطبقية" ال
ن ضرورة الساعة هي  جل صد الفاشية" الجبهة الوحيدة" للعمال بالدم و الحديد، ال

أ
."لكل العمال من ا

ة الص��لبة الش��جاعة، الجريئ��ة و الن��اذرة
ن
ه��ذه الم��را

كان اسمها ببساطة كلرا زتكين، و سيذكر لها التاريخ ك�ل
هذه المواقف الشجاعة و الجريئة رغ�م انتش�ار التحريفي�ة و
نظم�����ة المعادي�����ة للش�����يوعية، و إن

ن
ربيبته�����ا الحرك�����ات و ال

ن
ن
ة، كم�ا ا

ن
م�امه س�وى النحن�اء له�ذه الم�را

ن
التاريخ ل يك�ون ا

مهمة كل شيوعي حقيقي إنصاف ه�ذه المناض�لة الش�يوعية
.الفذة

لماني��ا بع��د وص��ول
ن
بع��د اض��طرارها إل��ى الف��رار م��ن ا

الن������ازيين إل������ى الحك������م، و بع������د من������ع الح������زب الش������يوعي
لماني، وص�لت كلرا إل�ى موس�كو منهوك�ة الق�وى، و بع�د

ن
ال

س�ابيع م�ن ذل�ك، و بالض�بط ف�ي ي�وم 
ن
ع�ن 1933يوني�و  20ا

س����نة، و ف����ي مك����ان ق����رب موس����كو فق����دت 75س����ن تن����اهز 
الحرك��ة الش��يوعية العالمي��ة و الحرك��ة النس��ائية البروليتاري��ة

ب��رز قادته��ا الت��اريخيين 
ن
ح��د ا

ن
كلرا زتكي��ن، و: الش��تراكية ا

.قد دفنت بجوار حائط الكرملين في الساحة الحمراء
س��طر تكري���م ه���ذه

ن
لق���د حاولن���ا م���ن خلل ه��ذه ال

8المناض��لة الف��ذة و الن��اذرة ال��تي ك��انت وراء مب��ادرة جع��ل 
ة، و ذلك إحياءا لل�ذاكرة الش��يوعية

ن
مارس يوما عالميا للمرا

ع�داء
ن
الثوري�ة ال�تي يح�اول التحريفي�ون الق�دامى و الج�دد و ا

الفك�����ر الش�����تراكي و الش�����يوعي طمس�����ها و محاول�����ة تميي�����ع
ص���ل ي���وم النض���ال م���ن

ن
الحتف���ال به���ذا الي���وم، ال���ذي ه���و ا

جل الشتراكية
ن
ة و من ا

ن
جل تحرر المرا

ن
.ا

ن يع��دن ل��ه
ن
ض��دا عل��ى ه��ذا التميي��ع و ال��تزييف للتاري��خ، عل��ى المناض��لين و المناض��لت الماركس��يات اللينيني��ات ا

لكس����ندرا
ن
مث����ال كلرا زتكي����ن، ا

ن
فق����ه التح����رري الث����وري، بداي����ة ب����التعريف بالمعلم����ات الش����تراكيات البروليتاري����ات م����ن ا

ن
ا

.كولونتاي، روزا لوكسمبورغ و سعيدة لمنبهي، و غيرهن من المناضلت الشيوعيات الثوريات
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