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ن سيدة " ضمن ملف  "مارس الول 8كلرا زتكيي
 مارس الثورية سلسلة من الحلقات8 موقع يقدم

"تحت عنوان  ي ""مشكل المثقفين ن  ل" كلرا زتكيي

خيرة
أ
الحلقة ال

 ترجمته عن الفرنسية جميلة صابر

بصدد التقييم الجتماعي ومكافأة العمل

ة، مث�����ل التقيي�����م ورة بن�����اء الش�����يوعية يط�����رح مش�����اكل خطية����� ي����� س�����ية
إن إدم�����اج النتلجنس�����يا في

، فك��ل عم��ل إذا ك��ان. الجتماعي ومكافأة العم��ل الفك��ري والي��دوي حس��ب التص��ور الش��يوعي
، م��ن وجه��ة النظ��ر وريا للمجتم��ع، يمك��ن أن يطم��ح إل نف��س التقيي��م الجتم��اعي نافع��ا وضي��
وليتاري��ا، يج��ب أن يك��ون الحص��ول ي�� وم��داخيل الير ي م��داخيل المثقفية هذه، فإن التوازن بية
علي��ه ع��ن طري��ق زي��ادة سيعة وجوهري��ة للتقيي��م الجتم��اعي للعم��ل الي��دوي، لك��ن اقتص��اد
ي�� عل ي والمثقفية النتق��ال ه��و اقتص��اد تقش��ف يف��رض ح��دودا ض��يقة عل العم��ال الي��دويية

.حد سواء

ي مجال الفكر ل يريد
ين ساخطون عل ذلك، فليس من الناذر رؤية عامل في وهؤلء الخية

.يتقاضي أقل بشكل طفيف من العامل المؤهل ،NEPالستفادة من النيب 

ي ظ���روف العي��ش ي��� نظ���ري، ف��إن سياس���ة ال��دول الس���وفياتية، عليه���ا أن يك��ون ه���دفها ت��أمية
في

ي���
ي��� مهمته���م، في

ي تس���مح له���م بالحص���ول عل الح���د الدني��� م���ن الم���ردود في لك���ل العم���ال، ال���تت
ي���� ل يج����ب أن تتط����ور نح����و وض����ع رج����ل الني����ب  NEPنف����س ال����وقت ف����إن وض����عية المثقفية

وليتاريا بالعدل والمساواة .بشكل يجرح فيه شعور الير

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ة (كلرا زتكيي ن " ــ الحلقة الخيي 1سلسلة " مشكل المثقفيي
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ي���� الظ����روف الحالي����ة، لي����س أب����دا
، أن تقيي����م عمله���م في ي وليت����اريية ي���� والير يج����ب إفه����ام المثقفية

ا ع���ن التقيي���م الجتم���اعي ل���ه، إن أج���را متواض���عا يمك���ن أن يتمشج��� جنب���ا إل جن���ب م��ع تع���بية

باعتب��ار الوض��عية التاريخي��ة الحالي��ة، بعظمته��ا وص��عوباتها، فعل. أعل التق��دير الجتم��اعي
ي��� م���ن الحاجي����ات، لي���س فق���ط م���ن ي��� الع����دول ع���ن تلبي����ة ع����دد معية وليت����اريون والمثقفية الير

ي تمث����ل حاجي����ات أولي����ة سيس����هل عليه����م ذل����ك. طبيع�����ة ثقافي����ة، ب����ل ك����ذلك ع����ن تل����ك ال����تت
ات المادي����ة والثقافي����ة بالكمي����ة التحم����ل، إذا ه����م فهم����وا أنه����م ه����م م����ن يخل����ق بسعة الخية����
الكافي������ة، فبالتع������اون بق������وة وب������إخلص لبن������اء النت������اج والحي������اة الثقافي������ة، س������يكونون أس������ياد
ي للجي����ال المقبل����ة حي����اة س�����عيدة ومريح�����ة، وتص����بح له����م الق����وة لح����ب هم، ض�����امنية مص����ية

.المستقبل وتحمل الحاضي بفرح وافتخار

الولوية للرفع من الثقافة العامة الشعبية

ه���ل يج���ب إعط���اء امتي���از للتعلي���م الولي���: هن���اك مش���كل يط���رح، وه���و م��ا يتعل���ق بالولوي���ات
، أو الف��ن، أو العل��م ي�� ي�� نظ��ري ف��إن سياس��ة الجمهوري��ات الس�وفياتية. الع��ام، التك��وين المهتي

في
ي هذا المجال صحيحة تماما، فهي تؤكد بوضوح عل الرفع من الثقافة العام��ة الش��عبية

.في

، ي��� إن تك���وين وتثقي���ف الجم���اهية الواس���عة ج���دا، يش���كل القاع���دة الساس���ية للتك���وين المهتي
ي����� والدراس�����ات العلمي�����ة وهي����� أيض�����ا ض�����مانة لن يت�����م النتق�����اء عل مس�����توى التك�����وين المهتي
والفنية، حسب معايية الكفاءات وليس حسب الصل الجتماعي أو أشياء أخرى، ولذلك

ي�� إزال��ة مف��اهيم 
ي��"أثر في ي��"أو " الن��اس المثقفية ي) ب��دون ثقاف�ة" (غية� مثقفية ي تفص�ل الع��املية ال��تت

، وتس��هيل النتق��ال م��ن مهن��ة إل أخ��رى، إنه��ا تخل��ق ي ي�� مج��ال الفك��ر ع��ن العم��ال الي��دويية
في

القاعدة الساسية لتطور العلوم والفنون، وهي أساسية لكي تصبح جماهية واس��عة ق��ادرة،
ورة عملي���ة ي��� س���ية

ي��� خط���وة ثاني���ة المس���اهمة في
ي��� خط���وة أول، عل فهمه���ا وتق���ديرها، ث���م في

في
.البداع

، وخلق ثقافة جدي��دة م��ن ي ي يطرحها التعليم الشعتر لكن إذا أردنا حل مجموع المشاكل التت

ل يج��ب أن نهم��ل ع��امل أساس��يا، وه��و التعلي��م ع��ن طري��ق، ولص��الح العم��ل. مس��توى ع��الي
، ي ي��� والعم���ال الي���دويية ي��� المثقفية ي��� مح���و التع���ارض بية

، فسيس���اهم بدرج���ة عالي���ة في الجم���اعي

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ة (كلرا زتكيي ن " ــ الحلقة الخيي 2سلسلة " مشكل المثقفيي
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س��يعمل عل إفه��امهم اعتم��اد بعض��هم عل الخ��ر، وعليه��م أن يتوح��دوا م��ن أج��ل تض��امن
، فسيسمح لهم بالنتقال من نش��اط إل آخ��ر، وس��يؤدي به��م إل الش��عور غية قابل للتدمية

ض طري�����ق التعلي�����م. بتض�����امن المجتم�����ع كل�����ه م�����ع الس�����ف ف�����إن العدي�����د م�����ن العقب�����ات تع�����يت
، كمنه�����ج الح�����د القص يس�����مح لك�����ل واح�����د، بتط�����وير بواس�����طة، ولص�����الح العم�����ل الجم�����اعي

ي��
ي جميع المجالت، فهي مقبول��ة مب��دئيا، لك��ن هن��اك نق��ص في

قدراته بتناغم، وممارستها في
ي���� الق���ادرين عل تنفي����ذ المهم���ة عل ي���� والمعلمية ي��� المربية

ي��� الدوات، وخاص����ة في
الوس���ائل وفي

ي الصعوبات
.أحسن وجه، هذا بدون الحديث عن بافت

ماركس وتكوين النسان الجديد 

ي جداله م��ع
هذا الوضع يسلط الضوء عل إل أي حد كان ماركس عل حق، عندما قال في

نر ، أن تحقي����ق الش����يوعية يتطل����ب عق����ودا، إن الم����ر ل يتعل����ق فق����ط، كم����اStirner 1 ش����تية
يقول، بخلق علقات اجتماعية جديدة، ولكن أيضا تكوين ناس جدد قادرين عل إعط��اء
ي��� م���رارا وم���رارا عل ه���ذه النقط���ة، فبالنس���بة ش���كل له���ذه العلق���ات الجدي���دة، وق���د أك���د لينية
ي��� لجم���اهية منظم���ة، غية��� أن���ه،

ل���ه، ف���إن تحقي���ق الش���يوعية ك���ان مرادف���ا لت���دخل نش���يط وذانت
ورة تط��ور، وتط��ور، ة التصف هك��ذا، يج��ب أن تك��ون هن��اك س��ية ح��تت تس��تطيع ه��ذه الخية��

ي للجماهية 
ي وانضباط ذانت

.نمو، تربية مخطط لها عل المدى البعيد، وأيضا تعليم ذانت

ي��� إط���ار
إن أخ���ذ الجم���اهية مس���ؤولية نفس���ها، به���دف تحقي���ق الش���يوعية، لي���س ممكن���ا إل في

، غية���� أن ه�����ذا التع�����اون يتطل�����ب مناه�����ج ي ي����� والعم����ال الي�����دويية تع�����اون ت�����ام مخط����ط للمثقفية
جدي���دة م���ا زال���ت ل توج���د ج���اهزة بالكام���ل، ولك���ن، تمام���ا، كك���ل العلق���ات وأنم���اط الحي���اة
وري وج����وب الجدي����دة، ل تتش����كل إل بالتدري����ج انطلق����ا م����ن الممارس����ة، ل����ذلك فم����ن الصي����
ي مجال أنماط الحي��اة، والمناه��ج

ي حذر شديد من كل هذا النبثاق للفكار المبتكرة في
توخي

وله������ذا الس������بب أيض������ا، م������ن... الجتماعي������ة للعم������ل، وللتعلي������م والعلق������ات النس������انية ال������خ 
ي حررته������ا الث������ورة وري الح������رص م������ع ك������ثية م������ن الصامة والح������زم، عل أن الق������وى ال������تت الصي������

نر  1 لك����ارل م����اركس وفردري����ك" اليديولوجي����ة اللماني����ة"انظ����ر  �Max Stirner (1806- 1856) م����اكس س����تية
.انجلز 
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ي���� أن يت����ول العم����ال
ي����� يرغ����ب في ي���� اتج����اه الش����يوعية، وك����ان لينية

وليتاري����ة يت����م تطويره����ا في الير
الي��دويون والمثقف��ون ه��ذه المهم��ة، أن��اس إذا ك��انت له��م مع��ارف ملموس��ة وتك��وين نظ��ري،
، ويدرس�������ون بش�������كل معم�������ق ين�������ذرون أنفس�������هم جس�������دا وروح، لتب�������اع التط�������ور الجتم�������اعي

ي يطرحونها إن اللجنة المركزية للمراقبة، عليه��ا أن تش�كل المحاول��ة. مجموعة المشاكل التت
ي�� نف��س

الول لخل��ق تنظي��م م��ن ه��ذا الن��وع، والتف��تيش العم��الي الفلخي�� يج��ب أن يعم��ل في
.هذا التجاه

اكية تمنح هدفا للنتلجنسيا  الشيت
، بش���كل أك���ير ي ي الش���يوعيية وليت���اريية ي��� والير ي��� المثقفية يمك���ن لن���ا أن ننتظ���ر تحقي���ق تع���اون بية

وليتاري���ة، وأن أزم���ة ي��� بل���دان أخ���رى بع���د الث���ورة الير
ي أك���ير من���ه في

ي��� التح���اد الس���وفيانت
سعة في

ي أجل قصية نسبيا
.النتلجنسيا سيتم تجاوزها في

ي تبنوا موقفا داعما، حازما ومخلص��ا ا من المثقفية يمكن أن نلحظ منذ الن، أن عددا كبية

ي��
، وق��رروا الع��زم عل التع��اون م��ع الحكوم��ة، وإن ظرف��ا خاص��ا س��يلعب في ي

للنظ��ام الس��وفيانت
ي�� روس���يا القديم���ة،. ه���ذا التج��اه

إن الي���ديولوجيا البورجوازي��ة ل��م يك��ن له��ا ج��دورا عميق��ة في
ي�� الولي��ات المتح��دة

ي�� وفي ي�� الغ��رب الورنر
فل��م تلع��ب أب��دا نف��س ال��دور الق��وي الموح��د كم��ا في

ي تع��ير ي�� خاص��ية اجتماعي��ة واض��حة، ال��تت المريكي��ة، وله��ذا الس��بب ك��انت لمعارض��ة المثقفية
ي���� الدب

ي تحتله����ا في ف ال����تت ي���� الدب، وخ����ولت له����ا مكان����ة خاص����ة، مكان����ة السج����
ع����ن نفس����ها في

.العالمي

ي������ الدب
م������ا ال������ذي يعطي������ للنق������د ال������واقعي والط������بيعي للمجتم������ع أص������الته، وال������ذي نج������ده في

؟ إن���������ه الفك����������ر الجتم����������اعي ال���������ذي تتجل في���������ه ه����������ذه الحساس���������ية ذات الطبيع����������ة الروسي���������
ي������ ي أعط������ت لعم������ال المثقفية ي������ إظه������اره، وال������تت

، وه������ذه الرادة في الجتماعي������ة، ه������ذا التفكية������

ي��
، ففي ب ومغية�� ال��روس، تح��ت حك��م القيصية الك��ثية م��ن الق��وة الثوري��ة، وك��ان له��م ت��أثية مع��تر

ي����� الك�����ير رقي�����ا للفك�����ر أعم�����ال تولس�����توي، رغ�����م ك�����ل مظاهره�����ا الرجعي�����ة، نج�����د التع�����بية الفتي

الجتماعي والثوري للدب الروسي لما قبل الحرب، وليس مستبعدا أن التقليد الجتماعي

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ة (كلرا زتكيي ن " ــ الحلقة الخيي 4سلسلة " مشكل المثقفيي
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اي�������د، وستص�������بح ازم�������ة النتلجنس�������يا ي ي������� ينتع�������ش، وبمس�������اعدتهم والعم�������ل البن�������اء ييت للمثقفية
.متجاوزة

ورة، وال�����دور الحاس�����م لعل�����م ي����� الصي����� ه�����ل يمك�����ن أم�����ام المش�����اكل المعق�����دة لقص ح�����د، تبتي
.ولثقافة ولفن بروليتاري بشكل خاص

، م��ن المس��تحيل معالج��ة ه��ذا المش��كل هن��ا بص��فة ش��املة، لك��ن إنه مع السف بالنسبة لي��
ي ي اص���طناعيية ، ف���الفن والثقاف���ة ليس���ا ك���ائنية ي

ي أجي���ب عنه���ا ب���النفي
ي��� وتروتس���كي ف���إني م���ع لينية

ي قوارير حسب فورمولت حذقة وعالمة
ي الجماليات بصناعتها في

.يقوم مختصون في

إن الحكوم��������ة الس���������وفياتية تق��������دم ال��������دليل عل م��������ا يمك���������ن ان يتحق���������ق تح���������ت دكتاتوري���������ة
ة وليتاري��ا ض��د أزم��ة الحي��اة الفكري��ة والثقافي��ة، رغ��م ص��عوبات اقتص��ادية ك��بية ف��إذا قارن��ا. الير

ي��� ال���دول
، وم���ا ه���و مت���وفر في ي

ي��� التح���اد الس���وفيانت
اني���ة التعلي���م والوس���ائل المتاح���ة في ي ي��� مية بية

الرأس���مالية، فإنن���ا نلح���ظ أن���ه ل توج���د أي���ة دول���ة، بإمكانه���ا التب���اهي والتظ���اهر، وم���ن بعي���د،
ي جي��دا أن��ه تح��ت س��لطة. ب��القلق تج��اه الثقاف��ة، أك��ير م��ن الجمهوري��ات الس��وفياتية ه��ذا ي��بية

ي��
وليتاري��ا سيص��بح ك��ل م��ن العل��م، الف��ن والثقاف��ة غاي��ات اجتماعي��ة، غاي��ات في دكتاتوري��ة الير

، وه��ذا يفس ك��ل الج��راءات ذاته��ا، ل��م يع��د م��ن ه��دفها خدم��ة البح��ث ع��ن الرب��ح الرأس��مالي
تموي������ل أس������فار دراس������ية وتج������ارب: الهادف������ة إل تأس������يس بني������ة فوقي�����ة إيديولوجي������ة جدي������دة

ي مج���الت الص���حة... علمي���ة، ترقي���ة مختل���ف التخصص���ات العلمي���ة والفن���ون ال���خ  وتحس���ية
. العمومية والقانون

ي العمل والعلم والفن  كيب العضوي بية اكية تحقق اليت الشيت

ف اكية الس��وفياتية، ي��ؤدي ثمن��ا غالي��ا ج��دا لني��ل سج� إنن��ا نعل��م أن اتح��اد الجمهوري��ات الش��يت
ي تحركه����ا الرغب����ة وليتاري����ا الثوري����ة العالمي����ة، فالجم����اهية الكادح����ة، ال����تت ان تك����ون طليع����ة الير
، تحم�������ل ثقل ه�������ائل م�������ن ي������� بن�������اء مجتم�������ع جدي�������د، يق�������وده الح�������زب الش�������يوعي

الش�������ديدة في
المس������ؤولية والهم������وم واللم والحرم������ان والتض������حيات، والمث������ل العل الش������يوعي العظي������م
يمنحه��ا الق��وة، فبفض��له تص��بح الرغب��ة معرف��ة، وثق��ة وإرادة، ويول��د ق��درا ه��ائل م��ن الطاق��ة

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ة (كلرا زتكيي ن " ــ الحلقة الخيي 5سلسلة " مشكل المثقفيي



  للدراسات و البحاث و التكوين مارس الثورية8
                                                المركز الماركس  اللينيني

ي�� ال��دفاع وبن��اء الدول��ة الس�وفياتية
ي تس��تعمل في هن��ا ف��وق أرض��ها ب��دأ يتحق��ق. الجتماعية التت

كيب العض��وي للعم��ل وللعل��م وللف��ن: ما ل��م يس��تطع المجتم��ع البورج��وازي تحقيق��ه إن��ه ال��يت
ورة اجتماعي����ة حي���ة ومتجانس����ة، حي����ث ك���ل واح����د يح����س بالتض����امن م����ن الجمي����ع، ي���� س����ية

في
وحي���ث ك���ل واح���د، بالعم���ل عل تلبي���ة رغب���ات وعل س���عادة الف���رد، ف���إنه يعم���ل أيض���ا عل

.رضي وسعادة الجميع

ه ريش�����ارد ف�����اكيي ي����� كه�����دف ،Richard Wagnerإن ه�����ذا التط�����ور السي����ع س�����يحقق م�����ا مية
، حي�����ث يق�����ول ي

إن ه�����دف التاري����خ ه�����و النس�����ان، الق�����وي والجمي�����ل، وأن: "للتط�����ور الت�����اريخي
.2"الثورة تمنحه القوة والفن والجمال

وليت��اري، س��يولد إنس��ان المس��تقبل ه��ذا، ال��ذي ل يحم��ل وص��مات المثق��ف ول وص��مة الير
ة س�����وى إنس�����انية كامل�����ة التط�����ور ومتفتح�����ة، س�����واء عل ي����� ال�����ذي ل�����ن تك�����ون ل�����ه كعلم�����ة ممية

ء ه���ذا النس���ان، بتحقي���ق م���ا ل���م يك���ن عن���د. المس���توى الجس���دي أو الفك���ري ي��� فلنسع بمخر
ب لها الطريق: ريشارد فاكيي سوى طموح لحظة .فلتسبق قوة الثورة، الجمال والفن، وتهتة

إن. إن���ه م���ن ه���ذه الزاوي���ة أيض���ا، يج���ب علين���ا النظ���ر إل أزم���ة النتلجنس���يا والعم���ل الفك���ري
وليتاري�����ا ي يعرفه�����ا المثقف�����ون تف�����رض عليه�����م التح�����الف م�����ع الير المحن�����ة المؤلم�����ة ج�����دا، ال�����تت

ي تصخ فيه���م ددون، وب���الرغم منه���م ي���رددون"يج���ب ذل���ك: "الثوري���ة، ال���تت يج���ب: "، وه���م م���يت
ي����". ذل����ك

ورة التاريخي����ة، كن����ا ق����د حققن����ا في نح����ن الش����يوعيون، ال����ذين يفهم����ون اتج����اه الس����ية
ي وح��ده المجتم��ع الش��يوعي م��ن يمنحه��ا للجمي��ع إنه��ا إرادة ك��ل م��ا: عقولن��ا ه��اته الحري��ة، ال��تت

وري، ولهذا السبب فنحن ل نس��تجيب لن��داء زمانن��ا ع��ير  ددة وغية��"نري��د ذل��ك"هو ضي ، م��يت
.مفرحة وحازمة" نريدها"مؤكدة، بل عن طريق 

انته

جميلة صابر

5 – 10 - 2017

".الفن والثورة' ، �Richard Wagner ريشار فاكيي 2

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ة (كلرا زتكيي ن " ــ الحلقة الخيي 6سلسلة " مشكل المثقفيي


