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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

الحلقة الخامسة

 ترجمته عن الفرنسية جميلة صابر

ن تأسيس بنية فوقية جديدة  ن الشيوعييي عل المثقفيي

ن ه!!!ذا إل أي ح!!!د تعت!!!با الفك!!!ار الش!!!يوعية هام!!!ة وفاص!!!لة، لن!!!ه فق!!!ط التص!!!ور الش!!!يوعي للع!!!الم ي!!!بيي
.الذي يمكنه أن يوفر قاعدة صحيحة من أجل تحويل القتصاد

ي! مكانه!ا، ف!الهم س!!يكون البق!!اء عل
ي م!ا زال!ت فن ي يمكن القي!ام به!ا للرأس!مالية ال!ت  رغم التنازلت الت 

ي!! عمله!!ا للبن!!اء والتح!!ول. مس!!ار اله!!دف العظي!!م للش!!يوعية
وليتاري!!ا فن إن المثق!!ف المس!!تعد ل!!دعم البا

وات الطبيعي!!!ة ي لل!!!بث ي م!!!ن غي!!!اب نس!!!تا
ي تع!!!انن ي!!! البل!!!دان ال!!!ت 

ي!!! مرحل!!!ة النتق!!!ال، س!!!يكون أم!!!را ثمين!!!ا فن
فن

ي!!!! غالبه!!!!ا م!!!!ن الجم!!!!ود ومعزول!!!!ة م!!!!ن ط!!!!رف
ي فن

ي تع!!!!انن ي!!!! البل!!!!دان الزراعي!!!!ة ال!!!!ت 
كألماني!!!!ا مثل، أو أيض!!!!ا فن

ن انها الرأسمالييي .جبي

لكن المشكل الذي يشغلنا هو بعيد المدى، فل يقصد بالشيوعية فقط خل!!ق إنت!!اج جدي!!د، ب!!ل إنه!!ا
ي!!! عل أساس!!!ها بني!!!ة فوقي!!!ة إيديولوجي!!!ة جدي!!!دة ن!!! الن!!!اس داخ!!!ل. تري!!!د أن تبتن فبتحوي!!!ل العلق!!!ات بيي

ي!! ي!! مجم!!وع البني!!ة الفوقي!!ة اليديولوجي!!ة، ويعتن
ه!!ا جوهري!!ا فن النت!!اج، عليه!!ا أيض!!ا أن تعم!!ل عل تغيبي

ي!!
ه!!ا، وأن تظه!!ر ال!!روح الش!!يوعية فن ن!! الش!!خاص يج!!ب تغيبي ه!!ذا، أن جمي!!ع العقلي!!ات والعلق!!ات بيي

اليديولوجيا كلها، لكن هذه المهمة تثبي المشكل الذي سبق أن تكلمت عنه قب!!ل قلي!!ل، وال!!ذي يه!!م
ن البني!ة الفوقي!ة وعلق!ات النت!اج ي والتبادلت بيي

ن القوى الساسية للتطور التاريخن ه!ذه. العلقة بيي
ي!! اتج!اه الش!يوعية إل بق!در م!ا تص!بح مش!كلة م!ن تص!ور جدي!د

ي ل يمك!!ن أن تبتن! فن البنية الفوقية الت 
.للعالم ومحددة بشكل واضح

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ن " ــ الحلقة الخامسة (كلرا زتكيي 1سلسلة " مشكل المثقفيي
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لنتخي!!!ل أن إنتاج!!!ا انتق!!!ل م!!!ن الرأس!!!مالية إل الش!!!يوعية ق!!!د أح!!!دث بش!!!كل أوتوم!!!اتيكي تص!!!ورا جدي!!!دا
ي تلئمه!!!ا ل علق!!!ة له!!!ا بالماركس!!!ية، فس!!!وف يك!!!ون هن!!!اك للع!!!الم والبني!!!ة الفوقي!!!ة اليديولوجي!!!!ة ال!!!!ت 

ي!! مجم!!وع ثقاف!!ة ش!!يوعية جدي!!دة،. تفاعل
ي البنية الفوقي!!ة للمجتم!!ع، وفن

إن التطور نحو الشيوعية فن
ي!! تفاع!!ل دائ!!م

امن حي!! ت!!ام وفن ن ، أي النت!!اج أول والي!!ديولوجيا ثاني!!ا، ولك!!ن ب!!ب  ل!!ن يت!!م بتت!!ابع ميك!!انيكي
ن النتاج وعالم الفكار .بيي

ي تح!!ارب تح!!ت راي!!ة الماركس!!ية، ق!!د أدرك!!ت ذل!!ك، وجعل!!ت منه!!ا الخ!!ط الت!!وجيهي وليتاري!!ا ال!!ت  إن البا
ه ي!!!! ه!!!!ذا المي!!!!دان تع!!!!ببي

ي!!!! مي!!!!دان تنظي!!!!م س!!!!لطة الدول!!!!ة والق!!!!انون، بق!!!!در م!!!!ا يج!!!!د النت!!!!اج فن
لعمله!!!!ا فن
ي!!. ودعمه

عل هذا الصعيد، فالتعببي النظري والعملي الكبث تمفصل، الذي نتوفر عليه لح!!د الن فن
ن!! ونظ!!ام الس!!وفياتات لك!!ن رغ!!م أن المادي!!ة. الخ!!ط الفك!!ري لم!!اركس وانجل!!ز، ه!!و نظري!!ة الدول!!ة للينيي

ي تس!!مح بنق!!ل النض!!ال م!!ن أج!!ل مفه!!وم جدي!!د التاريخية لماركس وانجلز، قد وفرت لن!!ا الس!!س، ال!!ت 
ورة ي المجالت فإننا لم نقم به بعد، والحالة أنه يعتبا ضن

.للعالم إل باف 

، ول أح!!!د جم انحلل النت!!!اج الرأس!!!مالي أج!!!ل، ل أح!!!د ينك!!!ر ان انحلل الي!!!ديولوجيا البورجوازي!!!ة ي!!!ب 
ينك!!!!!!ر أيض!!!!!!ا، أن الفك!!!!!!ار الجدي!!!!!!دة ل تتط!!!!!!ور إل عل قاع!!!!!!دة إنت!!!!!!اج متح!!!!!!ول بالكام!!!!!!ل، لك!!!!!!ن انحلل
الي!!!ديولوجيا البورجوازي!!!ة وتعويض!!!ها بمفه!!!وم ش!!!يوعي للع!!!الم، ل يمك!!!ن أن يح!!!دث إل عل مس!!!توى
البني!!!ة الفوقي!!!ة الموج!!!!ودة، ول يمك!!!!ن للمفه!!!وم الجدي!!!د للع!!!الم أن يلع!!!!ب دورا ف!!!اعل وخلق!!!ا ض!!!!من
البني!!!!!!!!!!ة الفوقي!!!!!!!!!!ة الديولوجي!!!!!!!!!!ة، ول يمك!!!!!!!!!!ن أن تتط!!!!!!!!!!ور وتص!!!!!!!!!!بح مس!!!!!!!!!!يطرة وتع!!!!!!!!!!وض الي!!!!!!!!!!ديولوجيا
ي يج!!ب ى ال!!ت  البورجوازية، إل داخل ضاع بل هوادة ضد هذه اليديولوجيا، ومن هنا الهمية الك!!با

.منحها لتطور وفعالية اليديولوجية الثورية بعد الستيلء عل السلطة

ن فتح نقاش مع اليديولوجيا البورجوازية ن الشيوعييي يجب عل المثقفيي

ي!!! ه!!!ذا المي!!!دان، إنج!!!از مهم!!!ة أهملته!!!ا الممي!!!ة الثاني!!!ة عل نح!!!و بئي!!!س، فه!!!ذه
عل الممي!!!ة الثالث!!!ة فن

ي عل نط!!اق واس!!ع م!!ع اليديولوجي!!ة البورجوازي!!ة، فق!!د ة بالفعل رفضت فتح نقاش إيديولوحا الخبي
ت قطاع!!!!ات واس!!!!عة م!!!!ن الحي!!!!اة الثقافي!!!!ة محاي!!!!دة، لق!!!!د تخل!!!!ت ب!!!!الخص ع!!!!ن النق!!!!اش ح!!!!ول اعت!!!!با

فماذا كانت نتيجة هذا الموقف ؟. الدين، معلنة أن هذا الخبي مسألة خاصة

، وإقام!!!ة نم!!!ط إنت!!!اج ش!!!!يوعي يول!!!د حتم!!!!ا لق!!!د تخيل!!!ت الممي!!!!ة الثاني!!!ة أن تحطي!!!م النت!!!اج الرأس!!!مالي
لق!!د ظن!!ت أن ثقاف!!ة. وبش!!كل أوتوم!!اتيكي بني!!ة فوقي!!ة ش!!يوعية وإيديولوجي!!ة ش!!يوعية متط!!ورة تمام!!ا

ن ستس!!قط عليه!!ا م!!ن الس!!ماء ذات ي!!وم مث!!ل فاكه!!ة ناض!!جة لق!!د تخل!!ت ع!!ن. وإيديولوجي!!ة جدي!!دتيي

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ن " ــ الحلقة الخامسة (كلرا زتكيي 2سلسلة " مشكل المثقفيي
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ي!!! إنض!!!اج الن!!!اس، ال!!!ذين ك!!!!ان يج!!!ب أن يقطف!!!وا ه!!!ذه الف!!!واكه، لق!!!د تخل!!!ت ع!!!ن تسي!!!!ع
المس!!!اهمة فن

ورة التاريخية بتطوير اليديولوجية .السبي
ي!!!!!!!!! الص!!!!!!!!!فوف الخاص!!!!!!!!!ة للممي!!!!!!!!!ة، لتبق !!!!!!!!!

وج!!!!!!!!!دت اليديولوجي!!!!!!!!!ة البورجوازي!!!!!!!!!ة ملذات متع!!!!!!!!!ددة فن
اكيات الديموقراطي!!ة ، ن للش!!ب  اليديولوجية السائدة، نازعة ب!!ذلك، م!!ن القس!!م الك!!با م!!ن المنتس!!بيي
ي يمكنه!!ا، ويج!!ب عليه!!ا أن تتح!!ول إل ق!!وة ثوري!!ة وإل نش!!اط الق!!وة الداخلي!!ة والمع!!ارف النظري!!ة ال!!ت 

ي ك!!ان م!!ن الممك!!ن أن. ث!!وري بالض!!افة إل ذل!!ك حرم!!ت الممي!!ة الثاني!!ة نفس!!ها م!!ن ق!!وة الج!!ذب ال!!ت 
ي!!!!!! تع!!!!!!ارض م!!!!!!ع

تمارس!!!!!!ها عل الفئ!!!!!!ات المثقف!!!!!!ة، حي!!!!!!ث وض!!!!!!عت مص!!!!!!الحهم المهني!!!!!!ة أو الفكري!!!!!!ة فن
اكية كمفه!!وم للع!!الم والمجتم!!ع، أن تص!!بح ق!!وة خلق!!ة. اليديولوجي!!ة البورجوازي!!ة لق!!د منع!!ت الش!!ب 

ي حياة الشخاص والجماهبي أي طاقة اجتماعية
".تغبي العالم" فن

اكية أم!!!ام ي!!! بداي!!!ة الح!!!رب استس!!!لما جلي!!!ا لليديولوجي!!!ة الش!!!ب 
لق!!!د ش!!!كل س!!!قوط الممي!!!ة الثاني!!!ة فن

ن جاء بكل بساطة ليؤك!!د أن الممي!!ة اليديولوجية البورجوازية، وإن تاري!!!!خ الصلحية منذ هذا الحيي
الثاني!!!!!ة تن!!!!!ازلت تمام!!!!!ا، عل أن تتج!!!!!اوز اليديولوجي!!!!!ة البورجوازي!!!!!ة وتعوض!!!!!ها بالديولوجي!!!!!ة الثوري!!!!!ة

وليتاريا .للبا

ي مجال الفكر
ن فن تعليم مبادئ الشيوعية للعامليي

إن!!ه هن!!!ا حي!!!ث يج!!ب أن تت!!!دخل بك!!ل وض!!!وح الممي!!!ة الش!!يوعية، فلي!!!س م!!!ن حقه!!ا أن تق!!ف كمج!!!رد
متف!!!!!!رج أم!!!!!!ام أزم!!!!!!ة الحي!!!!!!اة الفكري!!!!!!ة للثقاف!!!!!!ة البورجوازي!!!!!!ة، عليه!!!!!!ا أن تعطي!!!!!! له!!!!!!ذه الزم!!!!!!ة محتواه!!!!!!ا
ورة الفوضوية والعمياء لتحطم وتعف!!ن الثقاف!!ة البورجوازي!!ة، يج!!ب خ!!وض ي وجه السبي

، فقن ي اليجانا
وليتاري!!ا ه!!ذه المهم!!ة تس!!لط الض!!وء عل أن!!ه. ضاع نشيط وواعي!! م!!ن أج!!ل نسر!! المفه!!وم الث!!وري للبا

، عن!!!!!دما يتعل!!!!!ق الم!!!!!ر ن!!!!! ك!!!!!م ه!!!!!و مه!!!!!م أن يك!!!!!ون ل!!!!!ك مثقف!!!!!ون كحلف!!!!!اء، إذ يمكنه!!!!!م أن يكون!!!!!وا ثمينيي
. بالنتصار عل اليديولوجية البورجوازية واستبدالها بالفكار الشيوعية

وليتاري!!!!!ة، لك!!!!!ن ي!!!!! النض!!!!!ال م!!!!!ن أج!!!!!ل الث!!!!!ورة البا
ه!!!!!ذه القناع!!!!!ة يج!!!!!ب أن ت!!!!!دفعنا إل إيج!!!!!اد حلفائن!!!!!ا فن

للوص!!!ول إل ذل!!!ك، يج!!!ب علين!!!ا محارب!!!ة، بك!!!ل م!!!ا أوتين!!!ا م!!!ن ق!!!وة، إي!!!ديولوجيتهم البورجوازي!!!ة، وإن!!!ه
ي!!! الش!!يوعية كمفه!!!وم ي!!! مج!!!ال الفك!!!ر مب!!!ادئ الش!!يوعية، يعتن

ن فن لم!!!ن الولوي!!ة أن نب!!!دأ بتعلي!!م الع!!!امليي
ي!!!! نف!!!!س ال!!!!وقت،. ع!!!!ام للع!!!!الم ب!!!!دون أق!!!!ل تن!!!!ازل لي إيديولوجي!!!!ة بورجوازي!!!!ة

ن له!!!!م، فن علين!!!!ا أن ن!!!!بيي
ي كل صلبتها وعنادها مع اله!!داف المح!!ددة،

وليتاريا، فن الشيوعية كإيديولوجية النضال الثوري للبا
، ي!!! وكنظري!!!!ة خلق!!!ة وبن!!!!اءة، يج!!!!ب أن نفهمه!!!!م أن الش!!!يوعية يج!!!!ب أن تحط!!!!م لكي!!!! تس!!!!تطيع أن تبتن

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ن " ــ الحلقة الخامسة (كلرا زتكيي 3سلسلة " مشكل المثقفيي
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ن!! والثقاف!!ة، بإزال!!ة يجب أن ندفعهم إل الوعي بأن الشيوعية وحدها م!!ن ي!!دافع ع!!ن مص!!الح المثقفيي
الملكي!!ة الخاص!!ة لوس!!ائل النت!!اج، وتحطي!!م الس!!يطرة الطبقي!!ة للبورجوازي!!ة، لك!!ن يج!!ب أيض!!ا ع!!رض

ي!!
ي!! فن

ي تمشر ن ع!!ن ه!!ؤلء، وعل مط!!البهم ال!!ت  ، وأن نكون المناء الم!!دافعيي ن تفهمنا لصعوبات المثقفيي

ي
ي!!! الوض!!!ع الح!!!الي. اتج!!!اه التط!!!ور الت!!!اريخن

ن ب!!!دون أي لب!!!س، أن!!!ه فن عن!!!دما نفع!!!ل ذل!!!ك، يج!!!ب أن ن!!!بيي
ي!!!!! الص!!!!!لحات

ة، ل يمك!!!!!ن النظ!!!!!ر فن ن!!!!! مص!!!!!الح النتلجانس!!!!!يا ومص!!!!!الح البورجوازي!!!!!ة الك!!!!!ببي للصاع بيي
ي!! إط!!ار الرأس!!مالية، وم!!ع ذل!!ك

ي تلط!!ف الب!!ؤس الراه!!ن، ول ب!!الحرى ح!!ل أزم!!ة الثقاف!!ة فن العميق!!ة ال!!ت 
ن!!  إقص!!اء النس!!اء(فعل شيوعيينا التخلي!! بك!!ل ح!!زم ع!!ن ك!!ل سياس!!ة طائفي!!ة أو نخبوي!!ة لص!!الح مثقفيي

ي ه!!!دفها تحطي!!!م...)ال!!!خ  ي!!! تن!!!اقض ت!!!ام م!!!ع العقلي!!!ة الش!!!يوعية ال!!!ت 
، فمث!!!ل ه!!!ذه السياس!!!ة س!!!تكون فن

.الطوائف الجتماعية والطبقات

، يج!!!!ب أن نس!!!!تعمل ك!!!!ل الع!!!!داءات الطبقي!!!!ة الموج!!!!ودة ن!!!! ي بج!!!!انب المثقفيي
م!!!!ن أج!!!!ل عملن!!!!ا ال!!!!دعانا

وليتاري!!!ا الثوري!!!ة الي!!!وم، هي!!! ، بتعميق!!!ه وبالتوض!!!يح له!!!م، أن البا بينه!!!م، النطلق م!!!ن م!!!وقفهم الق!!!ومي
ي جمي!!ع أنح!!اء الع!!الم، الق!!ادرة عل تط!!بيق سياس!!ة

ي دقيق فن الطبقة الوحيدة الموحدة بشكل تضامتن
ي!!! س!!!ياق ضاع

ن!!! لم!!!اذا ل يمك!!!ن ح!!!ل المس!!!ألة القومي!!!ة إل فن ح للمثقفيي وطني!!!ة فعلي!!!ة، يج!!!ب أن نسر!!!
وليتاري!!!!!!!!ا كأم!!!!!!!!ة بالس!!!!!!!!تيلء عل الس!!!!!!!!لطة وإقام!!!!!!!!ة ، وعن!!!!!!!!دما تتش!!!!!!!!كل البا الطبق!!!!!!!!ات الث!!!!!!!!وري الممي!!!!!!!!

.دكتاتوريتها

ن ودور الحزب الشيوعي  دور المثقفيي

، باعتبارهم فئة، يقوم عل هذه القاعدة ن إن. إن الموقف الساسي للحزاب الشيوعية إزاء المثقفيي
ي!! مج!!ال الفك!!ر، يج!!ب أن يق!!ف عن!!د رب!!ح رف!!اق للنض!!ال م!!ن أج!!ل

ن وس!!ط العم!!ال فن عم!!ل الش!!يوعييي
ى، وبطبيع!!ة الح!!!ال، حلف!!!اء م!!!ن أج!!!ل فع!!ل وح!!!دوي يج!!ب ب!!!أي ثم!!!ن من!!!ع. العم!!!ال السياس!!!ية الك!!!با

ء ي!!
، لك!!ن بالنس!!بة له!!ذه النقط!!ة، فلي!!س هن!!اك سر ن!! الح!!زاب م!!ن أن يت!!م اكتس!!احها م!!ن ط!!رف المثقفيي

يف طابعه!!!ا كلي!!!ا ن ن!!! داخ!!!ل الح!!!زاب الش!!!يوعية س!!!بي يمك!!!ن الخش!!!ية من!!!ه، إذ أن ت!!!دفقا ض!!!خما للمثقفيي
جز ونح!!!و النتهازي!!!ة ي!!! ه!!!ذا أن أحزابن!!!ا يج!!!ب أن تغل!!!ق. ويع!!!زز ويق!!!وي التجاه!!!ات نح!!!و الت!!!با ه!!!ل يعتن

؟ أبدا  ن ن ، م!!ن يج!!ب أن يقب!!ل، ويج!!ب !أمام المثقفيي اهيي ي وجه أولئك الذين ق!!دموا ال!!با
لكن فقط فن

وليتاريا ي عقولهم وتفصلهم عن البا
ي توجد فن .أن نكون متأكدين أنهم فعليا نزعوا الحواجز الت 

ي!! ظ!!ل
وليتاري!!ا حالي!!ا، لك!!ن أن ي!!روا فيه!!ا فن فون ويحس!!ون ب!!ألم البا ض، لي!!س فق!!ط أنه!!م يع!!ب  ه!!ذا يف!!ب 

ي بطل ومناض!!ل ثوري!!ا، منتصا عل الع!!الم الق!!ديم ومش!!يدا لع!!الم جدي!!د
إذا ك!!ان الم!!ر. الف!!ق الت!!اريخن

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ن " ــ الحلقة الخامسة (كلرا زتكيي 4سلسلة " مشكل المثقفيي
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ي!! ك!!ل الهزائ!!م
وليتاري!!ا، وأيض!!ا فن ي كل نضالت البا

كذلك، يمكن أن نكون متأكدين أنهم سيساهمون فن
ي ل يمك!!!!!ن تجنبه!!!!!ا وذل!!!!!ك م!!!!!ع وف!!!!!اء راس!!!!!خ ي!!!!! الح!!!!!زب. ال!!!!!ت 

ن!!!!! ال!!!!!ذين ينخرط!!!!!ون فن ل!!!!!ن ن!!!!!داهن المثقفيي
، لن نشهد لهم بإعج!!اب أعم، لك!!ن ل!!ن نطب!!ق أيض!!ا سياس!!ة الي!!دي الخش!!نة ض!!دهم، وم!!ا الشيوعي

ي ستليه ة الت  ي الفب 
.هو صالح لسلوكنا قبل الستيلء عل السلطة، صالح أيضا فن

ن!!! ه!!!م بص!!!فة عام!!!ة خلل الصاع م!!!ن أج!!!ل الس!!!لطة س!!!تكون لن!!!ا ع!!!دة مناس!!!بات لنلح!!!ظ أن المثقفيي
ي!!! ك!!!ثبي م!!!ن الحي!!!ان أنه!!!م يلتحق!!!ون بالمعس!!!كر

ددون وغبي!!! موث!!!وق به!!!م، سيحص!!!ل له!!!م فن حلف!!!اء م!!!ب 
وليتاري!!!!!!ا منتصا وحاس!!!!!!ما و بع!!!!!!د الس!!!!!!تيلء عل الس!!!!!!لطة المض!!!!!!اد للث!!!!!!ورة، إل أن يص!!!!!!بح نض!!!!!!ال البا

ن"سيكونون  ن براغماتييي ن"و" شيوعيي ن مثالييي ن"الذين يريدون أن يظلوا " ديموقراطييي فك!!م". واقعييي
.من الوقت سيظل رفقاؤنا هؤلء أوفياء؟ إنه سؤال آخر

وليتاري!!ة ب!!دت متذبذب!!ة، ول يج!!ب الش!!عور ن!! ق!!د تخل!!وا إذا الس!!لطة البا يج!!ب أن نتوق!!ع رؤي!!ة مثقفيي

ي!!!!
ي!!!!ن، وفن ن!!!! حقبي ن واقعييي ن!!!! سياس!!!!ييي ة النتق!!!!ال الص!!!!عبة، س!!!!نجد وس!!!!ط المثقفيي بالي!!!!أس، فخلل ف!!!!ب 

، أكبث منهم أبطال، ومع ذلك، ومهما كان المر أيها الرف!!اق، فلي!!س مس!!موحا ن بعض الحيان سخيفيي
وليتاري!!!ا الثوري!!!ة للبع!!!ض منه!!!م، ب!!!ل وخلل الث!!!ورة سيتش!!!!كل فري!!!ق م!!!!ن لن!!!ا أن ننش م!!!!ا ت!!!دين ب!!!ه البا
وليتاري!!!ا، لي!!!س فق!!!ط بالنض!!!ال والعم!!!ل إل ، فه!!ؤلء يق!!!دمون خ!!!دمات ثمين!!!ة للبا ي!!

ن!!! واع و وفن المثقفيي
جانبه!!!!!!ا، رغ!!!!!!م الخط!!!!!!ار والتض!!!!!!حيات، ولك!!!!!!ن ب!!!!!!أن يكون!!!!!!وا مث!!!!!!ال ومرش!!!!!!دا لجماع!!!!!!ات متع!!!!!!ددة م!!!!!!ن
ي!! الح!!زب، أولئ!!ك ال!!ذين م!!ن

ين ينخرطون بع!!دد ك!!ببي فن وريا أن هؤلء الخبي ، لهذا فليس ضن ن المثقفيي
ي!! جمعي!!!ات

، إذ يمكنه!!م أن يتجمع!!!وا فن ي
وليتاري!!ا والمس!!!تقبل الت!!اريخن بينه!!م ال!!ذين يري!!!دون خدم!!ة البا

، ويك!!ون له!!م داخله!!ا نش!!اط اجتم!!اعي  ن ، أص!!دقاء(المتع!!اطفيي ، النق!!اد الحم!!ر ال!!دولي النق!!اد العم!!الي
ن ألخ  وليتارييي ، اتحاد الكتاب البا ...) روسيا الجديدة، مركز المعلومات حول العلوم والفن الروسي

اكية ي ظل الشب 
ن فن  دور المثقفيي

وليتاري!!!ا ن!!! البا ي تنش!!!أ به!!!ا العلق!!!ات بيي ل!!!دينا القلي!!!ل م!!!ن الس!!!وابق التاريخي!!!ة فيم!!!ا يتعل!!!ق بالكيفي!!!ة ال!!!ت 

ي!!!!
ي!!!! ميوني!!!!خ، رأين!!!!ا فن

ن!!!! بع!!!!د الس!!!!تيلء عل الس!!!!لطة، فخلل جمهوري!!!!ة المج!!!!الس فن الثوري!!!!ة والمثقفيي
ن يتقدمون بشكل صاخب إل الم!!ام ويزرع!!ون الغم!!وض، لك!!ن بع!!د أن ت!!م البداية الكثبي من المثقفيي

ل ننش،. س!!!!!حقها انس!!!!!حب أغل!!!!!بيتهم وذهب!!!!!وا لح!!!!!ال س!!!!!بيلهم، أو ح!!!!!ت  انتقل!!!!!وا ال ص!!!!!فوف الع!!!!!دو

ي!!!
ن فن ة ج!!!دا يعيش!!!ون خ!!!امليي ، ال!!ذين ق!!دموا تض!!حيات ك!!ببي ن!! ن!! المعروفيي علوة عل ذل!!ك، أن المثقفيي

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ن " ــ الحلقة الخامسة (كلرا زتكيي 5سلسلة " مشكل المثقفيي
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ي المعركة، اثنان من بينهم قاوموا وماتوا م!!ن أج!!ل جمهوري!!ة مجل!!س 1الزنازن
، أو ماتوا فن ي

ي المنافن
أو فن

ي  Landauerلندوير : ميونيخ وهما  اكي الثوري الطوباوي وليفيتن .الشيوعي الواعي  Levinéالشب 

، أن تحس!!ب ك!!ل مخ!!اطر2يوم!!ا م!!ن وجوده!!ا، اس!!تطاعت جمهوري!!ة المج!!الس الهنغاري!!ة 131خلل 
ة يرج!!!!!!ع أص!!!!!!لها الساسي!!!!!! إل ي ت!!!!!!ألمت منه!!!!!!ا ه!!!!!!ذه الخبي!!!!!! التح!!!!!!الف م!!!!!!ع النتلجانس!!!!!!يا، والزم!!!!!!ة ال!!!!!!ت 

ي أرجع!!ت هنغاري!!ا 3دول الوفاق) املءات" (دكتات" وش!!وهت" إل ح!!دودها الوطني!!ة الطبيعي!!ة" الت 
ت الرس!!!!!تقراطية الدول!!!!!ة ض!!!!!يعتها،. الملكي!!!!!ة بج!!!!!د  ي يحكمه!!!!!ا آل هابس!!!!!بورغ، اعت!!!!!با ي!!!!! هنغاري!!!!!ا ال!!!!!ت 

فن
ن"وأقامت فيها أبناءها  ي!! الوظيف!!ة العمومي!!ة. بهذا القدر أو ذاك" مثقفيي

ن!! النبلء فن ك!!ان ع!!دد المثقفيي
ض!!!!خما، وك!!!!ان ه!!!ؤلء الس!!!!ادة ينتظ!!!!رون دول!!!!ة جدي!!!!دة مقلص!!!!ة المس!!!!احة يح!!!!افظون فيه!!!!ا عل نف!!!س
ن!!!!!!! النبلء ن!!!!!!! المثقفيي الق!!!!!!!دم كالس!!!!!!!ابق، وعل أس!!!!!!!اس ه!!!!!!!ذه المش!!!!!!!اكل، ج!!!!!!!اءت لتنتظ!!!!!!!م الصاعات بيي
ي!!!!!! هنغاري!!!!!!!ا م!!!!!!ع ص!!!!!!عود

ي!!!!!!!ن ال!!!!!!ذين أعلن!!!!!!وا ع!!!!!!ن ظه!!!!!!ورهم فن ، ه!!!!!!ؤلء الخبي ن ن!!!!!! البورج!!!!!!وازييي والمثقفيي
اي!!!!!د خطورته!!!!!ا يوم!!!!!ا ع!!!!!ن ي!!!!!وم ن ي تب  لق!!!!!د ب!!!!!دأ. الرأس!!!!!مالية، فق!!!!!د ك!!!!!انوا ض!!!!!حايا الزم!!!!!ة القتص!!!!!ادية ال!!!!!ت 

المثقفون الهنغاريون يبتهلون إل ا بكلتا ي!!ديهم ب!!أن يعمل!!وا بك!!ل م!!ا أوت!!وا م!!ن ق!!وة م!!ن أج!!ل إرج!!اع

ي Mihaly 4آل هابس!!!!!!بورغ إل الحك!!!!!!م، فبع!!!!!!د الث!!!!!!ورة انض!!!!!!موا بسعة إل جمهوري!!!!!!ة ك!!!!!!ارولتي  Karolyi،
ي!! ه!!ذه المحاول!!ة،

ا، بعد إنشاء جمهورية المجالس انضموا إليها، وكان الشعور القومي محددا فن وأخبي
ا هنغاريا بحدودها القديمة ي أن النظام الجديد سينشر

.لقد كانوا يأملون فن

ن!!!!! أن يظه!!!!!ر أن جمهوري!!!!!ة المج!!!!!الس كلم!!!!!ا اس!!!!!تطاعت الس!!!!!تمرار، كلم!!!!!ا زاد ع!!!!!دد إن!!!!!ه م!!!!!ن الم!!!!!ر الممبي
ن الك!!بث ن!! والقض!!اة والمع!!ذبيي ن بها، والضباط م!!ن بينه!!م، وبع!!د س!!قوطها يص!!بحون المتهميي المرتبطيا

وليتاري!!ا الثوري!!ة، فم!!ن ص!!فوفهم خ!!رج ن ض!!د البا ن المحم!!وميي بش!!اعة والك!!بث قس!!اوة وأك!!بث المحرض!!يي
. 5"استيقظ أيها الهنغاري"أعضاء جمعية 

ي قلعة Ernest Toller!! كانت بالخص حالة إرنست توللبي  1
 الذي حكم عليه بخمس سنوات فن

ي!  2
ي أعل!ن عنه!ا فن ، وق!د ت!م إس!قاطها م!ن ط!رف ف!رقBela Kunبري!ل م!ن ط!رف أ2!! الجمهوري!ة الهنغاري!ة للمج!الس ال!ت 

ي 
ال هورنث .المضادة للثورة Horthyالمبي

ي!!! !!  3
ت!!!م تقلي!!!ص مس!!!احة هنغاري!!!ا وأص!!!بحت تش!!!مل وس!!!ط 1920يوني!!!و س!!!نة  4بمقتضن!!! معاه!!!دة تري!!!انون الموقع!!!ة فن

ن ابية عن السابق ب الثلثيي ي تقليص مساحتها الب  ن مما يعتن .سهل بانونييي
ي  4 ي!! ين!!اير  Mihaly Karolyi!! ميه!!الي ك!!ارولتي

ن!! رئيس!!ا للجمهوري!!ة الهنغاري!!ة فن بع!!د س!!قوط الملكي!!ة وعوض!!ت 1919عيي
.حكومته بجمهورية المجالس

ينات!!  5 ي سنوات العسر
ي هنغاريا فن

ي تأسست فن .يتعلق المر بالعديد من المنظمات الفاشية الت 

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ن " ــ الحلقة الخامسة (كلرا زتكيي 6سلسلة " مشكل المثقفيي
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لكن هناك أيض!!ا، مثقف!!ون عل رأس جمهوري!!ة المج!!الس حمل!!وا أعلم الجم!!اهبي العمالي!!ة والفلحي!!ة
المس!!!!!تعبدة والمس!!!!!تغلة، فق!!!!!د ق!!!!!اوموا وعرف!!!!!وا الج!!!!!وع وأعط!!!!!وا دم!!!!!اءهم وم!!!!!اتوا وتعرض!!!!!وا للغتي!!!!!ال

ي المنقن
ي السجن أو فن

ي ظروف فظيعة، وبعضهم ما زال فن
.والذبح من أجلها فن

ن!!! أحس!!!ن البط!!!ال والك!!!بث وف!!!!اءا ن!!! ق!!!ادة الجمهوري!!!ة الهنغاري!!!ة للمج!!!الس، ه!!!م م!!!ن بيي ه!!!ؤلء المثقفيي
وليتارية وللممية الشيوعية .للثوة العالمية البا

، ه!!و بطبيع!!ة الح!!ال ي
ي!! التح!!اد الس!!وفيان 

وليتاري!!ا فن إن موق!!ف النتلجانس!!يا تح!!ت حك!!م دكتاتوري!!ة البا
بة الول الحاس!!مة. مفيد وأكبث أهمية بكثبي وليتاري!!ا الصن!! ي روسيا السوفياتية وجهت دكتاتوري!!ة البا

فن
، لق!!د أنش!!أت نظ!!ام الس!!وفياتات، وأعلن!!ت ن!! ي!! مش!!كل المثقفيي

لتل!!ك العق!!دة المستعص!!ية، المتمثل!!ة فن
ن!!!!! م!!!!!ن نبي!!!!! ع!!!!!ن الملكي!!!!!ة الجماعي!!!!!ة لوس!!!!!ائل النت!!!!!اج، لق!!!!!د خلص!!!!!ت إذن العم!!!!!ال بم!!!!!ا فيه!!!!!م المثقفيي

، و وضعت المبدأ لستقللهم القتص!!ادي ولحريته!!م ن ن الرأسمالييي لق!!د س!!قطت السلس!!ل. الملكيي
جوازي، م!!ع ذل!!ك، فتاريخي!!ا، ف!!إن ك!!ل ي النظ!!ام ال!!با

ن والعمل الفكري نفسه فن ي كانت تكبل المثقفيي الت 
ة انتق!!!ال ص!!!عبة بآلمه!!!ا وتنازلته!!!ا وتض!!!حياتها م!!!ن أج!!!ل الجمي!!!ع، وتش!!!مل تح!!!ول ج!!!وهري يب!!!دأ بف!!!ب 

ن!!!!!! ي!!!!!! أغل!!!!!!!ب الح!!!!!!الت ف!!!!!!إن إي!!!!!!ديولوجيتهم. أيض!!!!!!ا آلم!!!!!!ا وتن!!!!!!ازلت وتض!!!!!!حيات م!!!!!!ن أج!!!!!!ل المثقفيي
فن

وليتاري!!ا، لكنه!!م ي تنتص، فهم ل يرون بشكل واضح ما أتت لهم به دكتاتوري!!ة البا البورجوازية هي الت 
ين كان مع ذلك وهما أكبث منه حقيقة ا، والذي بالنسبة للكثبي ن .يتأسفون لكونهم فقدوا وضعا متمبي

ي!!!!! روس!!!!!يا القديم!!!!!ة ،ك!!!!!ان ج!!!!!زء م!!!!!ن النتلجانس!!!!!يا يتمت!!!!!ع فعل ببع!!!!!ض المتي!!!!!ازات بس!!!!!بب الظ!!!!!روف
فن

ة، كانت تسبي عل المستوى نفس!!ه، م!!ع خن!!ق الحي!!اة ي نعرف، وهاته الخبي الجتماعية والثقافية الت 
يا ال!!!!خ  ي!!!! إل س!!!!يببي

ك!!!!انت مف!!!!اهيم... العام!!!!ة والثقافي!!!!ة م!!!!ن ط!!!!رف القيصية، م!!!!ن رقاب!!!!ة وس!!!!جن ونقن
ء ال!!!!ذي ي!!!!

، الشر ن ن!!!! إذن معارض!!!!يي ي!!!! جمي!!!!ع المج!!!!الت، ك!!!!ان أغل!!!!ب المثقفيي
ملزم!!!!ة للعم!!!!ل الفك!!!!ري فن

ة والنبلء الفق!!راء يتضح كذلك من خلل أصولهم، فكثبي منهم جاء بالفعل م!!ن البورجوازي!!ة الص!!غبي
ي!! مقدم!!ة الصاع ض!!د القيصية، وجعل!!وا أنفس!!هم أبط!!ال

والفئ!!ة ال!!دنيا م!!ن رج!!ال ال!!دين، فق!!د ك!!انوا فن
ن!!!!!!!! ص!!!!!!!!فوفهم ق!!!!!!!!ادة يالي!!!!!!!!ة لص!!!!!!!!الح البورجوازي!!!!!!!!ة الص!!!!!!!!اعدة، ولك!!!!!!!!ن، فق!!!!!!!!د خ!!!!!!!!رج أيض!!!!!!!!ا م!!!!!!!!ن بيي المبا
ة، وبعض!!هم رأى أبع!!د م!!ن ذل!!ك، أي أبع!!د م!!ن الث!!ورة البورجوازي!!ة، الديموقراطية البورجوازي!!ة الص!!غبي

اكيون الثوري!!!!ون، المناش!!!!فة ال!!!!خ  ك!!!!انوا أنص!!!!ار الث!!!!ورة...فه!!!!م يس!!!!عون إل الث!!!!ورة الجتماعي!!!!ة، فالش!!!!ب 
ن الفق!!راء بجدي!!ة الم!!ور وليتاري!!ا، مدعم!!ة ب!!الفلحيي الجتماعية إل غاي!!ة ال!!وقت ال!!ذي أخ!!ذت في!!ه البا
ن!!!!!!! بي!!!!!!!دها، وق!!!!!!!امت ب!!!!!!!الثورة، ف!!!!!!!التحقوا ه!!!!!!!م أيض!!!!!!!ا بمعس!!!!!!!كر الث!!!!!!!ورة المض!!!!!!!ادة م!!!!!!!ع أغلبي!!!!!!!ة المثقفيي

ن  .البورجوازييي

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ن " ــ الحلقة الخامسة (كلرا زتكيي 7سلسلة " مشكل المثقفيي
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ي!!!! جمي!!!!ع المج!!!!الت،
ي فن

ي!!!! تخري!!!!ب النظ!!!!ام الس!!!!وفيان 
ي!!!! المج!!!!ال الفك!!!!ري ب!!!!دأوا فن

ن فن إن أغل!!!!ب الع!!!!امليي
اءات الك!!بث حيث كان عمله!!م فيه!!ا مهم!!ا، فه!!م ال!!ذين نقل!!وا الك!!اذيب إل الص!!حافة الجنبي!!ة، والف!!ب 

ي!! البل!!دان الرأس!!مالية، ص!!نعوا م!!ن أنفس!!هم. خبث!!ا والك!!بث حق!!ارة ض!!د البلش!!فية
ي!! روس!!يا نفس!!ها، وفن

فن
ي!! الحاج!!!ة إل أن تع!!اقب. عملء وجواس!!!يس الث!!ورة المض!!!ادة

لق!!د رأت الس!!لطة الس!!وفياتية نفس!!ها فن
ك نفسها تعميه!!ا الش!!عارات ح!!ول حري!!ة الف!!ن والعل!!م، أي ح!!د الموافق!!ة عل الحري!!ة بقسوة، و أل تب 
ي!!! حال!!!ة

ي يمك!!!ن أن تص!!!بح حري!!!ة ارتك!!!اب جرائ!!!م، لق!!!د ك!!!انت فن ء، الحري!!!ة ال!!!ت  ي!!!
السياس!!!ية لفع!!!ل ك!!!ل سر

.الدفاع عن النفس، وكان عليها أن تتصف بحزم وبدون ضعف
ن ن بروليتارييي عل الحزب الشيوعي أن يكون مثقفيي

ي للنتلجانس!!!!!!يا غ!!!!!!داة أخ!!!!!!ذ الس!!!!!!لطة، ق!!!!!!د أث!!!!!!ر بق!!!!!!وة عل مواق!!!!!!ف
م!!!!!!ن الب!!!!!!ديهي أن الموق!!!!!!ف الع!!!!!!دانا

وليتاريا تجاهها ن م!!ا زال!!ت تغ!!ذي كراهي!!ة قديم!!ة ض!!د . البا الرج!!ال ذوي"إن جماهبي العمال والفلحيي
جوازي!!!!!ة، وق!!!!!د ك!!!!!ان تأج!!!!!ج ه!!!!!ذه"الي!!!!!!ادي البيض!!!!!!اء ي!!!!! وبالبا

ن!!!!! بملكي!!!!! الراضن ، ال!!!!!ذي يط!!!!!ابق المثقفيي
ي بداية الثورة، وبسبب الخوف م!!ن أن يروه!!م

دد والمعادي فن ن المب  الكراهية بسبب موقف المثقفيي
يس!!!!تفيدون م!!!!ن تف!!!!وقهم الفك!!!!ري لكي!!!! يؤلف!!!!وا طائف!!!!ة مهيمن!!!!ة، لق!!!!د تك!!!!ونت ه!!!!ذه الكراهي!!!!ة ق!!!!ديما،
وقراطي!!ة، وب!!الموازاة ي!! روس!!يا، لن مش!!كل النتلجانس!!يا مرتب!!ط بدق!!ة بالببي

أوب!!الحرى بش!!كل ق!!وي، فن
.مع ذلك يدخل واقع المية عل الخط

وليتاري!!ا تج!!اه النتلجانس!!يا مواق!!ف تتج!!ه نح!!و البتع!!اد إنه لمر مفه!!وم أن نج!!د ق!!د تط!!ورت ل!!دى البا
ن صنفا مس!!!تقل ا ي المثقفيي

عن الخط الشيوعي الصحيح، وقد تكونت هذه المواقف عندما رأت فن
ي!! نف!!س ال!!وقت، م!!ن دورات التك!!وين وم!!ن

ا ا ال!!ذي يج!!ب إبع!!اده، فن ي!! أدنن!! رتب!!ة وخطبي!!
إذا ل!!م نق!!ل فن

ن!!! م!!!ن ممارس!!!ة مهنته!!!م وطرده!!!م م!!!ن الح!!!زب، الحي!!!اة السياس!!!ية، فق!!!د يح!!!دث أن يت!!!م من!!!ع المثقفيي
ن!! أج!!ل، لق!!د ك!!انت ح!!!الت معزول!!ة، لك!!!ن. ورف!!ض دخ!!!ول أبن!!!اءهم الجامع!!!ة فق!!ط لنه!!!م ك!!انوا مثقفيي

...فقد كان لها معتن 

ة ل ، فه!!ذه الخبي!! ن!! إن ه!!ذا الموق!!ف يتن!!اقض م!!ع السياس!!ة العام!!ة للس!!لطة الس!!وفياتية تج!!اه المثقفيي
ورة بن!!اء مجتم!!ع جدي!!د، بارتب!!اط م!!ع ق!!دراتهم ي!! س!!بي

تنوي عزلهم، بل بالعكس فهي تن!!وي إدخ!!الهم فن
يضاف إل هذا، لتفادي إمكانية تشكيلهم طبقة جديدة قائدة، فهي!! تس!!ع جاه!!دة لرف!!ع. وتكوينهم

، وبالساس تشجيع أنتلجانسيا بروليتارية، بأن تسهل لها إل ح!!د أقض المستوى الفكري للجماهبي

ي!!! أج!!!ل أنتلجانس!!!يا مث!!!ل ه!!!ذه، تت!!!وفر عل ثقاف!!!ة عام!!!ة. الول!!!وج إل دورات التك!!!وين والت!!!دريب المهتن

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ن " ــ الحلقة الخامسة (كلرا زتكيي 8سلسلة " مشكل المثقفيي
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ن!! عش!!ية وض!!حاها، يمكنن!!ا أن نخ!!اف م!!ن دراس!!ات مكثف!!ة مرك!!زة ورية ل تنش!!أ بيي ومع!!ارف مهني!!ة ضن!!
ا العم!!ل ال!!ذي يتطلب!!ه الح!!زب ي!! ظ!!روف الحي!!اة الراهن!!ة، وم!!ع ع!!تا

ي ردح قصبي من الزمن ا خاصة فن
فن

وليت!!اري قب!!ل اف وت!!دمبي الق!!وى الفكري!!ة الثمين!!ة للش!!باب البا ن ا ت!!ؤدي إل الره!!اق، م!!ع خط!!ر اس!!تبن
إن السياس!!ة التعليمي!!ة للحكوم!!ة الس!!وفياتية تبح!!!ث ع!!!ن تجن!!!ب ه!!!ذه المخ!!اطر وأخ!!!رى م!!ن. الوان

ن!! أم!!ر مع!!ارض للش!!يوعية، فه!!ذه وليتاري!!ا والمثقفيي ن!! البا ن!!وع آخ!!ر، فهي!! بفطنته!!ا تع!!رف أن الفص!!ل بيي
ة لي!!!!!س ه!!!!!دفها خل!!!!!ق طوائ!!!!!ف جدي!!!!!دة، ب!!!!!ل إزال!!!!!ة الطوائ!!!!!ف والطبق!!!!!ات، وعلوة عل ذل!!!!!ك، الخبي!!!!!
ي!!! غيت!!!و، ت!!!م تح!!!ديثه، خطئ!!!ا، م!!!ن ش!!!أنه أن يعم!!!ل عل تك!!!وين

ن!!! فن فسياس!!!يا، س!!!يكون س!!!جن المثقفيي
ي الظل

ن وأعداء يشتغلون فن ن والمخربيي . مجموعة من الساخطيي

ن ــ ترجمة جميلة صابر)                                             ن " ــ الحلقة الخامسة (كلرا زتكيي 9سلسلة " مشكل المثقفيي


