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 متهيد

، ربدث إرنست ماندؿ، اؼباركسي البلجيكي البارز، يف ثبلث وثبلثُت  ٜٛٙٔيف عاـ 
ومن مونًتياؿ إىل  كلية وجامعة يف الواليات اؼبتحدة وكندا، من ىارفارد إىل بَتكلي

 ٕٔشخص قاعة التعليم يف جامعة نيويورؾ يف  ٓٓٙفانكوفر. وقد مؤل أكثر من 
، دبناسبة اللقاء العاؼبي للحركات الطبلبية الثورية. وقد اعترب حديث ٜٛٙٔسبتمرب/ أيلوؿ 

ماندؿ ىناؾ أبرز حدث للِّقاء وإحدى ذرى جولتو كلها. ويظهر حديثو ومقتطفات 
 اقشة اليت تلتو كقسمُت أولُت ؽبذا الكراس.رئيسية من اؼبن

" اػبالصة اليت العفوية" و"النشاطيةضد اذباىات " اً كاف حديث ماندؿ سجااًل قويّ 
عن اؼبفهـو اؼباركسي  اً كاليُت يف الغرب. لقد ربدث مدافعبُت بعض الرادي اً مؤخر  انبثقت

ًتة النقاش، أجاب ماندؿ غٌت عنها بُت النظرية واؼبمارسة. وخبلؿ ف حوؿ الوحدة اليت ال
. ومن بينها الطبيعة  باستفاضة على عدد من اؼبسائل اػببلفية يف األوساط الراديكالية اليـو

" يف الصُت، وضرورة حزب الثورة الثقافيةاالجتماعية واالقتصادية لبلرباد السوفيييت و"
 لينيٍت، واغبوافز اؼبعنوية إزاء اغبوافز اؼبادية، ومسائل أخرى عديدة.

أما القسم الثالث من ىذا الكراس فهو حديث ألقاه ماندؿ يف ندوة العلم والصاحل 
العاـ دبناسبة الذكرى التاسعة والسبعُت عبامعة رهبيكس يف اليدف، هبولندا يف عاـ 

. ووباوؿ ماندؿ التدليل على أف حاجة الرأظبالية اغباضرة إىل قوة عمل واسعة ٜٓٚٔ
" للعمل الثقايف، أي، بلرتةالسريع للجامعات وأنتجت "عالية التدريب قد حفزت التوسع 

إخضاعو ؼبتطلبات رأظبالية ال تتماشى مع اؼبواىب اػباصة لفرد ما أو مع االحتياجات 
 اإلنسانية. 

إىل توليد جزء كبَت من التمرد الطبليب  وقد أدى ىذا االغًتاب اؼبتزايد للعمل الثقايف
وف يف حد ذاتو بديبًل عن طليعة عمالية، يبكنو بدء يبكنو أف يك اغبايل الذي، وإف كاف ال

تفجرات داخل شرائح أوسع من اجملتمع. وىو وباوؿ التدليل على أف على الطلبة أف 
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يًتصبوا معرفتهم النظرية، اؼبكتسبة يف اعبامعة، إىل نقد جذريٍّ للمجتمع القائم لو حالية 
عبامعة وخارجها من أجل ؾبتمع يضع بالنسبة لؤلغلبية. إف على الطلبة أف يناضلوا داخل ا

 تعليم الناس قبل مراكمة األشياء.
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دوتيشكو، قائد طلبة برلُت، وعديد من الشخصيات الطبلبية النموذجية يف  إف رودي
أوروبا، قد طرحوا كفكرة مركزية لنشاطهم مفهـو وحدة النظرية والفعل، وحدة النظرية 

. فوحدة النظرية والفعل يبكن اعتبارىا اً . إف ىذا اػبيار ليس اعتباطيّ يالثورية والفعل الثور 
ة يستخلص من الثورات السابقة يف أوروبا وأمريكا وأجزاء أخرى أىم درس للخربة التارىبي

 من اؼبعمورة.
إف التقاليد التارىبية اليت ذبسد ىذه الفكرة إمبا سبتد من بابيف عرب ىيجل إىل ماركس. 

يعٍت أف اغبركة التحررية العظيمة للبشرية ينبغي أف يوجهها  ييديولوجوىذا اؼبكتسب األ
بناء اجملتمع، من أجل التغلب على وضع تتحكم فيو القوى من أجل إعادة  جهد واعٍ 

الغامشة القتصاد السوؽ يف اإلنساف ويبدأ فيو أخذ مصَته بُت يديو. وىذا الفعل التحررّي 
مل يِع  الواعي ال يبكن القياـ بو بفعالية، وال يبكن الوصوؿ بو إىل منتهاه، بالتأكيد، ما

جتماعية اليت يتعُت عليو مل يِع القوى اال فيها، ماجتماعية اليت وبيا اإلنساف البيئة اال
مواجهتها والشروط االجتماعية واالقتصادية العامة ؽبذه اغبركة التحررية. وكما أف وحدة 
، فإف اؼباركسية تعلم أف الثورة، الثورة  النظرية والفعل مرشد أساسي ألي حركة ربررية اليـو

إلنساف أواًل طبيعة اجملتمع الذي وبيا فيو، ما مل الواعية، ال يبكنها أف تنجح ما مل يفهم ا
يفهم القوى احملركة وراء التطور االجتماعي واالقتصادي يف ذلك اجملتمع. وبعبارة أخرى، 
فإنو إف مل يفهم القوى اليت تقود الثورة االجتماعية، فإنو لن يتمكن من ربويل ىذا التطور 

لو الوعي اؼباركسي إىل اغبركة الطبلبية الثورية يدخ يإىل ثورة. ذلك ىو اؼبفهـو الرئيسي الذ
 يف أوروبا.

وسوؼ كباوؿ تبياف أف ىذين اؼبفهومُت، وحدة النظرية والفعل، والفهم اؼباركسي 
لتناقضات اجملتمع اؼبوضوعية، اللذين وجدا قبل انبثاؽ اغبركة الطبلبية يف أوروبا بوقت 

نضاؿ العملي على يد اغبركة الطبلبية طويل، قد أعيد اكتشافهما وأعيد إدماجهما يف ال
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وليس األمر  -األوروبية كنتيجة ػبرباهتا اػباصة. إف اغبركة الطبلبية تنبثق يف كل مكاف 
كتمرد ضد الشروط اؼبباشرة اليت يواجهها الطلبة يف   - يف الواليات اؼبتحدة اً ـبتلف

ب حيث ب واضح يف الغر مؤسساهتم األكاديبية، يف اعبامعات واؼبدارس العليا. وىذا اعبان
يف البلداف النامية. ىناؾ تدفع قوى وظروؼ أخرى  اً سبام اً كبيا، وإف كاف الوضع ـبتلف

عديدة الشبيبة اعبامعية أو غَت اعبامعية إىل التمرد. بيد أنو على امتداد العقدين اؼباضيُت، 
وهتا، شروطها بي يف اً ذبد عموم الغرب ال فإف نوعية الشبيبة اليت تذىب إىل اعبامعة يف

 ملحة لتمردات اجتماعية.  اً ة، أو يف البيئات احمللية، أسبابالعائلي
البشرية السوداء يف الواليات اؼبتحدة ىي استثناء   ىناؾ، بالطبع، استثناءات. واعبماعة

كهذا؛ ويبثل العماؿ اؼبهاجروف الذين ال وبصلوف على أجور أقل يف أوروبا الغربية استثناًء 
يزالوف، يف معظم  آخر. لكن الطلبة الذين هبيئوف من ىذا الوسط الربوليتاري األفقر ال

لساحقة من الطلبة إمبا ذبيء إما من وسط البلداف الغربية، أقلية ضئيلة. إف الغالبية ا
بورجوازي صغَت أو بورجوازي متوسط أو من الشرائح األعلى دخبًل بُت الذين وبصلوف 
على رواتب أو الذين وبصلوف على أجور. وىم عندما يصلوف إىل اعبامعة فإهنم هبدوف 

ذلك اغبُت  عاشوه حىت يأنفسهم على وجو العمـو غَت مهيئُت عن طريق نوع اغبياة الذ
. فهم يتوصلوف ألوؿ مرة اً شديد الوضوح أو تامّ  اً التمرد االجتماعي تفهم يلتفهم دواع

تمثلة إىل فهم ذلك ضمن إطار اعبامعة. وأنا ال أشَت إىل األقليات االستثنائية الصغَتة اؼب
هبد نفسو يف مواجهة  ي، بل إىل صبهور الطبلب الواسع الذاً يف العناصر الواعية سياسيّ 

 عدد معُت من الظروؼ اليت تقوده إىل طريق التمرد.
وباختصار، فإف ىذه الظروؼ تشمل قصور تنظيم اعبامعة وىيكلها وبرناؾبها إىل 
جانب سلسلة كاملة من الوقائع اؼبادية واالجتماعية والسياسية للتجربة ضمن إطار تلك 

تزايد االتساع من الطبلب. اعبامعة البورجوازية اليت تصبح عسَتة االحتماؿ بالنسبة عبزء م
ومن اؼبفيد اإلشارة إىل أف اؼبنظرين واؼبربُت البورجوازيُت الذين يريدوف فهم أسباب التمرد 

معينة   اً يف ربليلهم للوسط الطبليب أفكار  الطبليب قد اضطروا إىل أف يدخلوا من جديد
 كانوا قد استبعدوىا منذ وقت بعيد يف ربليلهم العاـ للمجتمع. 

ياـ قليلة، عندما كنت يف تورونتو، ألقى أحد اؼبربُت الكنديُت البارزين ؿباضرة فمنذ أ
ىي من حيث اجلوىر عامة حوؿ أسباب التمرد الطبليب. وقد قاؿ إف ىذه األسباب "

أسباب مادية. ليس األمر أن ظروفهم ادلعيشية غري مرضية، ليس األمر أهنم يعاملون معاملة سيئة  
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من الربوليتاريا يف  ا  الناحية االجتماعية قد خلقنا نوعر. لكننا من كعمال القرن التاسع عش
اجلامعات ال حق لو يف ادلشاركة يف حتديد الربامج، ال حق لو ولو يف ادلشاركة يف حتديد حياتو 

 ". اخلاصة خالل السنوات األربع أو اخلمس أو الست اليت يقضيها يف اجلامعة
للربوليتاريا، فإنٍت أعتقد أف ىذا  ييف غَت اؼباركسومع أنٍت ال أستطيع قبوؿ ىذا التعر 

أحد جذور التمرد الطبليب اؼبعمم. إف ىيكل اعبامعات  اؼبريب البورجوازي قد كشف جزئّياً 
البورجوازية ىو ؾبرد انعكاس للهيكل اؽبرمي العاـ للمجتمع البورجوازي؛ وكل منهما يصبح 
غَت مقبوؿ لدى الطبلب، حىت مع مستوى وعيهم االجتماعي البسيط اغبايل. ومن شأف 

. بيد اً الظاىرة أف هبرنا إىل بعيد جدّ ه البحث يف اعبذور السيكولوجية واؼبعنوية األعمق ؽبذ
على األرجح، فإننا قبد أف اجملتمع  اً ة، والواليات اؼبتحدة أيضأنو يف بعض البلداف األوروبي

البورجوازي على كبو ما سار عليو خبلؿ اعبيل األخَت على امتداد السنوات اػبمس 
رجوازية الكبلسيكية. واغباؿ أف والعشرين اؼباضية قد أفرز ربلبًل واسع االنتشار للعائلة البو 

الطبلب اؼبتمردين، بوصفهم شبيبة، قد تعلموا أواًل وقبل كل شيء عرب ذبربتهم الشك يف 
 كل سلطة، بدًء بسلطة آبائهم. 

ما عن اغبياة األؼبانية أو  اً كنتم اليـو تعرفوف شيئ  وىذا صارخ للغاية يف بلد كأؼبانيا. وإذا
ألؼباين، فسوؼ تعرفوف أنو، حىت اغبرب العاؼبية الثانية،  تدرسوف انعكاساهتا يف األدب ا

كانت السلطة األبوية أقل عرضة للشك يف ذلك البلد. لقد كاف خضوع األبناء آلبائهم 
ؿبفورًا بعمق شديد يف نسيج اجملتمع. مث مرت الشبيبة األؼبانية عرب سلسلة من التجارب 

يعانق اغبرب الباردة  ، ومضىاً واسع اً زية تأييدآلباء األؼباف أيد النااؼبريرة بدًء جبيل من ا
اقتصاد السوق " )اؼبسماة بػ"الرأمسالية الشعبية"إىل افًتاض أف ما تسمى بػ اً وركن مرتاح

"( لن تعرؼ فًتات ركود وال أزمات وال مشكبلت اجتماعية. إف اإلخفاقات االجتماعي
 اً قد خلفت اليـو بُت الشباب شعور ء اؼبتتالية ؽبذين اعبيلُت أو األجياؿ الثبلثة من اآلبا

باالحتقار لسلطة من يكربوهنم وىيأهتم، عند دخوؽبم اعبامعة، لعدـ قبوؿ أي  اً عميق
 أو دوف ربفظات جادة. شكل من أشكاؿ السلطة دوف ربدٍ 

وىم هبدوف أنفسهم مواجهُت يف اؼبقاـ األوؿ بسلطة أساتذهتم واؼبؤسسات اعبامعية 
حقل العلـو االجتماعية على األقل، بعيدة عن مبلمسة الواقع.  اليت من الواضح أهنا، يف

ؼبا هبري يف العامل أو يف   تسمح بأي ربليل علمّي موضوعيّ إف الدروس اليت يتلقوهنا ال
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ي للسلطة األكاديبية كمؤسسة البلداف األوروبية اؼبختلفة. وسرعاف ما يصبح ىذا التحد
 ؼبضامُت التعليم.  اً ربدي

اؼبتحدة على  ذلك، فإننا يف أوروبا، بأكثر بكثَت فبا يف الواليات وباإلضافة إىل
مادية شديدة القصور يف اعبامعات. إهنا مزدضبة. ويضطر آالؼ  اً األرجح، نقابل شروط

الطلبة إىل االستماع ألساتذهتم عن طريق الشبكات الصوتية. وىم ال يسعهم التحدث 
دي لآلراء أو حوار. كما أف شروط مع أساتذهتم أو إجراء أي اتصاؿ أو تبادؿ عا

اإلسكاف والتغذية سيئة. وتساعد بعض العوامل اإلضافية على توسيع قوى التمرد 
الطبليب. بيد أنو ينبغي يل التأكيد على أف معُت التمرد سوؼ يستمر حىت لو جرى 
تصحيح ىذه الشروط اؼبادية. فاؽبيكل االستبدادي للجامعة، واعبوىر القاصر للتعليم 

أشد من ذلك  اً حقل العلم االجتماعي، يولداف سخطذي يتلقاه الطلبة، على األقل يف ال
 الذي تولده ىذه الشروط اؼبادية.

وىذا ىو السبب يف أف ؿباوالت إصبلح اعبامعة اليت ربفزىا األجنحة األكثر ليربالية 
فهذه  ؼبختلف اؼبؤسسات يف اجملتمع الرأظبايل الغريب األحدث سوؼ تفشل على األرجح.

اإلصبلحات لن ربقق ىدفها ألهنا ال تأخذ يف حساهبا اؼبصادر الفعلية للتمرد الطبليب. 
فهي ليست غَت ميالة وحسب إىل القضاء على أسباب اغًتاب الطبلب، بل إف من 

 شأهنا، إذا ما طبقت على نطاؽ واسع، أف تزيد من تفاقم ىذا االغًتاب. 
ما يعرضو اإلصبلحيوف الليرباليوف يف العامل ما ىو ىدؼ اإلصبلح اعبامعي على كبو 

الواقع ؿباولة إلعادة تنظيم اعبامعة حبيث تتماشى مع متطلبات االقتصاد  الغريب؟ إنو يف
النيو رأظبايل واجملتمع النيو رأظبايل. إف ىؤالء السادة يقولوف: طبيعي أنو ألمر شديد السوء 

لسوء أف يتخرج طبلب عديدوف من أف توجد بروليتاريا أكاديبية، أنو ألمر شديد ا
اعبامعات وال يتسٌت ؽبم العثور على وظائف. فهذا يقود إىل توتر اجتماعي وانفجار 

 اجتماعي.
توزيع عدد فكيف كبل ىذه اؼبشكلة؟ إننا سوؼ كبلها بإعادة تنظيم اعبامعات و 

 ٓٓٓٓٓٔبلد وبتاج إىل  يؼبتطلبات االقتصاد النيو الرأظبايل. فف اً األماكن اؼبتاحة وفق
عامل اجتماعي  ٓٓٓٓ٘مهندس بداًل من  ٓٓٓٓٓٔمهندس سوؼ نعمل على زبريج 

مشتغٍل بالفلسفة ال يبكنهم العثور على عمل. وسوؼ يؤدى ذلك إىل إزالة  ٕٓٓٓٓأو 
 األسباب الرئيسية للتمرد الطبليب. 
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 أشد فبا يف ىنا قبد أنفسنا إزاء ؿباولة تستهدؼ إخضاع وظائف اعبامعة، بشكل
السابق بكثَت، للحاجات اؼبباشرة لبلقتصاد واجملتمع الرأظباليُت األحدث. ومن شأف ىذه 
احملاولة أف تولد درجة أعلى بكثَت من درجات االغًتاب الطبليب. ولو طبقت ىذه 
اإلصبلحات، فإف الطلبة لن يتمتعوا هبيكل وتعليم جامعيُت يتماشياف مع رغباهتم. إهنم 

م ولو باختيار العمل وميداف التعليم والتخصصات اليت يريدوف واليت تتماشى لن يسمح ؽب
مع مواىبهم وحاجاهتم يف التحقيق الذايت لشخصياهتم. إهنم سوؼ هبربوف على قبوؿ 
األعماؿ والتخصصات وميادين التعليم اليت تستجيب ؼبصاحل حكاـ اجملتمع الرأظبايل، 

وىكذا سيتم فرض مستوى أعلى من االغًتاب  وليس غباجاهتم اػباصة ككائنات بشرية.
 عرب إصبلح اعبامعات.

وأنا ال أقوؿ إننا هبب أف نتخذ موقف البلمباالة إزاء أي نوع من اإلصبلحات 
  اً للمشكبلت اعبامعية سبام اعبامعية. فمن الضروري العثور على بعض الشعارات االنتقالية

ية غبركات اجتماعية أخرى يف أي قطاع كما حاوؿ اؼباركسيوف العثور على شعارات انتقال
 تنبثق فيو إىل الوجود. 

" ضمن إطار السلطة الطالبيةلعدـ طرح شعار " اً ى سبيل اؼبثاؿ، فإنٍت ال أرى سببوعل
اعبامعة. فهو ال يصلح بالنسبة للمجتمع كلو، ألف ىذا معناه أف ربتكر أقلية صغَتة 

السلطة أما ضمن اعبامعة، فإف شعار "لنفسها حق حكم األغلبية الساحقة من اجملتمع. 
الطبلب،  " أو أي شعار يًتسم مبادئ التسيَت الذايت نفسها من جانب صبهورالطالبية

 يتمتع بصبلحية معينة. 
ما ألف ىناؾ مشكبلت عديدة ذبعل  اً اعبامعة، فإنٍت أؤثر التحفظ نوع وحىت يف

لصواب القوؿ، كما يفعل اعبامعة ـبتلفة عن اؼبصنع أو عن صباعة منتجة. فليس من ا
األمريكي، إف الطلبة ىم عماؿ بالفعل. إف غالبية الطبلب سوؼ  SDSبعض منظري الػ 

يصبحوف يف اؼبستقبل عمااًل أو عمااًل جزئيُت. ويبكن مقارنتهم بالفتياف اؼبتمهنُت يف 
عمل يف موقف فباثل كالفتياف اؼبتمهنُت من زاوية ال مصنع ألهنم من زاوية العمل الثقايف

اليدوي. إف ؽبم دورىم االجتماعي ومكانتهم االنتقالية اػباصة يف اجملتمع. ولذلك ينبغي 
 لنا أف نكوف حذرين عند صوغ مثل ىذا الشعار االنتقايل.

السلطة لبلستفاضة يف ىذا النقاش اآلف. دعونا نقبل اآلف فكرة " يبيد أنو ال داع
يل مقبوؿ ضمن إطار اعبامعة البورجوازية. غَت " كشعار انتقاالرقابة الطالبية" أو "الطالبية
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أنو من الواضح بصورة مطلقة أف ربقيق مثل ىذا الشعار نفسو، وىو أمر مستحيل يف حد 
ذاتو ألي فًتة طويلة، لن يغَت جذور اغًتاب الطبلب ألف ىذه اعبذور ال تكمن يف 

َت من اجملتمع اعبامعة نفسها وإمبا يف اجملتمع برمتو. وال يبكنكم تغيَت قطاع صغ
البورجوازي، ىو اعبامعة البورجوازية يف اغبالة اليت نتحدث عنها، مث تتخيلوف أف باإلمكاف 
حل اؼبشكبلت االجتماعية ضمن ىذا اعبزء الصغَت، مادامت مشكلة تغيَت اجملتمع برمتو 

 مل ربل بعد. 
ب وبالقطع فما دامت الرأظبالية قائمة، سيظل ىناؾ عمل ُمَغرَّب، عمل يدوي ُمَغرَّ 

ُمَغرَّب، ومن مث طلبة ُمَغرَّبوف، مهما كانت التغَتات اليت يتسٌت للفعل  أيًضا عمل ثقايف
 اؼبباشر ربقيقها ضمن إطار اعبامعة. 

، فإف ىذا الكبلـ ليس مبلحظة نظرية ُمستلَهمة من السماء. إنو درس اً وىنا أيض
، قد مرت عرب ذبربة يالطبلبية األوروبية، على األقل جناحها الثور  اػبربة العملية. فاغبركة

. وإذا اقتصرنا على اػبطوط العريضة يف اً بداف األوروبية الغربية كلها تقريالبل فباثلة يف
حديثنا، فقد بدأت اغبركة الطبلبية دبسائل جامعية داخلية مث ذباوزت حدود اعبامعة 

لعامة اليت مل تكن كبلت االجتماعية والسياسية ابسرعة. وأخذت تطرح سلسلة من اؼبش
دبا كاف هبري داخل اعبامعة. إف ما حدث يف جامعة كولومبيا عندما  مباشراً  اً مرتبطة ارتباط

طرح الطبلب اؼبتمردوف مسألة اضطهاد السود فباثل ؼبا حدث يف اغبركة الطبلبية األوروبية 
ؼبشكبلت األجزاء األشد  اً ، األشد ربمساً ى األقل بُت العناصر األكثر تقدمالغربية، عل

 عرضة لبلستغبلؿ يف النظاـ الرأظبايل العاؼبي.
لقد البرطوا يف أعماؿ تضامن ـبتلفة مع النضاؿ التحرري الثوري للشعوب يف البلداف 

لث. إف سباىي األقساـ النامية، مع كوبا وفيتناـ واألجزاء اؼبضطهدة األخرى من العامل الثا
من اغبركة الطبلبية الفرنسية مع الثورة اعبزائرية، مع نضاؿ اعبزائريُت التحرري  اً األكثر وعي

 يللغاية. ولعل ىذا ىو اإلطار األوؿ الذ اً عظيم اً إلمربيالية الفرنسية، قد لعب دور ضد ا
ؤالء الطبلب حدث ضمنو سبايز سياسي فعلي على يسار اغبركة الطبلبية. وقد لعب ى

يف النضاؿ من أجل الدفاع عن الثورة الفيتنامية ضد حرب  اً ليعيّ ط اً أنفسهم فيما بعد دور 
 زبوضها اإلمربيالية األمريكية.  العدواف اليت
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ويف أؼبانيا، كانت ؽبذا التعاطف مع الشعوب الكولونيالية نقطة انطبلؽ فريدة. لقد 
الضخم بواسطة عمل تضامٍت مع عماؿ وفبلحُت وطبلب بلد آخر  تفجر التمرد الطبليب

 يسمى بالعامل الثالث، وىو إيراف، دبناسبة زيارة شاه إيراف لربلُت. ن بلداف مام
إف الطليعة الطبلبية ال تتماىى فقط مع النضاالت اػباصة يف اعبزائر وكوبا وفيتناـ؛ 
إهنا تتعاطف مع التحرر الثوري ؼبا يسمى بالعامل الثالث برمتو. وقد بدأ التطور من ىناؾ. 

بدء  اً مل يكن فبكن -اآلف يف بريطانيا  والعملية نفسها ربدث -وإيطاليا  ففي فرنسا وأؼبانيا
عمل تضامٍت ثوري مع شعوب العامل الثالث دوف ربليل نظري لطبيعة اإلمربيالية 

ولة من ناحية عن استغبلؿ العامل الثالث من قبل اإلمربيالية ئواالستعمار والقوى احملركة اؼبس
حركة التحرر الذايت للجماىَت الثورية يف ىذه البلداف ضد ولة من ناحية أخرى عن ئواؼبس

 اإلمربيالية. 
يف اغبركة  اً وتنظيم اً إلمربيالية فإف القوى األكثر وعيوعرب منعطف ربليل االستعمار وا

الطبلبية األوروبية قد أعيدت إىل النقطة اليت تبدأ منها اؼباركسية، أي، إىل ربليل اجملتمع 
كبيا فيو. إننا إف مل نفهم ىذا النظاـ، فلن نفهم  يالرأظبايل والنظاـ الرأظبايل العاؼبي الذ

ن نفهم ؼباذا أسباب اغبروب الكولونيالية أو اغبركات التحررية الكولونيالية. كما أننا ل
 ينبغي لنا أف نتضامن مع ىذه القوى على صعيد عاؼبي. 

حالة أؼبانيا، مل يأخذ انطبلؽ ىذه العملية غَت أقل من ستة أشهر. لقد بدأت  ويف
اغبركة الطبلبية بالشك فقط يف اؽبيكل االستبدادي للجامعة، ومضت إىل مسألة 

ا مع حركاتو التحررية توصلت إىل ضرورة اإلمربيالية والبؤس يف العامل الثالث، مث بتضامنه
كاف الطلبة األؼباف   يإعادة ربليل النيو رأظبالية على صعيد عاؼبي ويف البلد نفسو الذ

نشطُت فيو. وكاف يتعُت عليهم العودة إىل نقطة انطبلؽ التحليل اؼباركسي للمجتمع الذي 
 اعي وللتمرد االجتماعي.كبيا فيو لكي يفهموا األسباب اؼبوضوعية األعمق للبؤس االجتم

 وحدة النظرية والفعل

ف النظرية يف مقدمة ما تكو  اً النظرية والفعل الدينامية، أحيانيف السَتورة الكلية لوحدة 
أف ضرورات النضاؿ يف كل مرحلة ذبرب  ما يتقدـ الفعل النظرية. بيد اً الفعل وأحيان

 اؼبشاركُت فيو على استعادة تلك الوحدة على مستوى أعلى باستمرار.
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ولكي نفهم ىذه السَتورة الدينامية ينبغي االعًتاؼ بأف خلق أي تعارض بُت الفعل 
اؼبباشر والدراسة طويلة اؼبدى ىو منهج خاطئ. لقد فوجئت خبلؿ مؤسبر الباحثُت 

ويف اجتماعات أخرى ـبتلفة حضرهتا يف الواليات اؼبتحدة خبلؿ األسبوعُت  االشًتاكيُت
األخَتين بالطريقة اؼبنتظمة اليت جرى هبا الدفاع عن ىذا التقسيم على كبو أو آخر. لقد  

من الضروري كاف األمر أشبو دبناقشة بُت صباعة من الصم يقوؿ فيها جزء من اغباضرين "
كال، "، بينما يقوؿ اعبزء اآلخر، "ر، فكل ما عداه ال فائدة منوفقط بدء الفعل، الفعل ادلباش

ن، اجلس، قبل أن تفعل ، ينبغي لك أن تعرف ما الذي ينبغي لك عملو، ولذا فال تفعل اآل
 " )تصفيق(.ا  ادرس، اكتب كتب

الدرس الواضح اؼبكتسب من اػبربة التارىبية، ليس للفًتة اؼباركسية فقط، بل وللفًتة  إف
السابقة على اؼباركسية يف اغبركة الثورية، ىو أنك ال يبكنك ربقيق أيهما دوف اآلخر. 

ربررية عميقة  )تصفيق(. فالفعل الذي ال يسًتشد بنظرية لن يكوف فعااًل أو ذا طبيعة
، ال يبكن ربرير البشرية دوف وعي. ومن ناحية أخرى، فإف النظرية اً ألنو، كما قلت سلف

إذ ال سبيل إىل امتحاف النظرية سوى عن طريق  اً فصلة عن الفعل لن تكوف علمية حقّ اؼبن
 الفعل. 

وأي نظرية ال سبتحن عن طريق الفعل ليست نظرية مناسبة، إهنا نظرية عديبة الفائدة 
يق(. وإنو لعن طريق سعي متصل إىل ربقيق االثنُت يف فيما يتصل بتحرير البشرية )تصف

وقت واحد، بشكل متزامن، ودوف تقسيم للعمل، يبكن استعادة وحدة النظرية والفعل 
كانت أصوؽبا   اً حبيث يتسٌت ألي حركة ثورية، أيّ  على مستوى أعلى بشكل متصاعد

 وأىدافها التقدمية من الناحية االجتماعية، بلوغ غاياهتا فعبلً.
ويف صدد تقسيم العمل، فقد طُرِحت فكرة أخرى صدمٍت ما يف طرحها من شذوذ 

ىو  يالسائد بُت النظرية والفعل، والذبالغ أماـ اجتماٍع الشًتاكيُت. إف ىذا التقسيم 
سيء للغاية يف حد ذاتو، ىُبَْلُع عليو بُػْعٌد جديد يف اغبركة االشًتاكية عندما يقاؿ: إف 

الذين يقوموف باألعماؿ القذرة، يقعوف يف فئة. ويف فئة أخرى  النشطاء، الناس البسطاء
وة يف اؼبفارز، فإهنا لن تقع الصفوة اليت يتمثل دورىا يف التفكَت. فإذا البرطت ىذه الصف

للتفكَت أو كتابة الكتب، ويف ىذه اغبالة سيُػْهَدُر عنصر شبُت من عناصر النضاؿ  اً ذبد وقت
 التحرري. 
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كرة العودة إىل إدخاؿ التقسيم األساسي للعمل بُت العمل ينبغي يل القوؿ إف ف
 -اليدوي والعمل الثقايف، بُت األغلبية اليت تقـو بالعمل القذر والصفوة اليت تقـو بالتفكَت 

. إهنا تتعارض مع أحد األىداؼ الرئيسية اً ىي فكرة غَت اشًتاكية سبام -إىل اغبركة الثورية 
التحديد ربقيق تبلشي التقسيم أو التمييز بُت العمل  للحركة االشًتاكية، ىو على وجو

اليدوي والعمل الثقايف )تصفيق( ليس فقط داخل اؼبنظمات، وإمبا، وىذا ىو األىم 
بكثَت، على صعيد اجملتمع برمتو. ومل يكن بوسع االشًتاكيُت الثوريُت منذ طبسُت أو مائة 

حيث تتوافر اإلمكانيات  مبتلكو الذيسنة خلت استيعاب ذلك بوضوح كذلك الوضوح 
اؼبوضوعية لتحقيق ىذا اؽبدؼ. لقد دخلنا بالفعل سَتورة تكنولوجيا وتعليم موضوعية 

 تعمل يف اذباه ىذه الغاية.
إف أحد الدروس الرئيسية اليت ينبغي استخبلصها من اكبطاط الثورة الروسية ىو أنو إذا 

العمل الثقايف يف أي ؾبتمع هبتاز ما جرت احملافظة على ىذا التقسيم بُت العمل اليدوي و 
عهد انتقاؿ من الرأظبالية إىل االشًتاكية بوصفو مؤسسة دائمة، فإنو ال يبكنو إال أف يفرخ 
البَتوقراطية وتفاوتات جديدة وأشكااًل جديدة لبلضطهاد اإلنساين تتعارض مع ؾبتمع 

 اشًتاكي )تصفيق(. 
أي فكرة عن تقسيم كهذا للعمل يف لذا ينبغي لنا أف نبدأ بأف نزيل قدر اؼبستطاع 

اغبركة الثورية نفسها. ينبغي لنا أف كبدد كقاعدة عامة أنو ال يبكن أف يكوف ىناؾ 
منظروف جيدوف إف مل يكونوا قادرين على اؼبشاركة يف الفعل، وأنو ال يبكن أف يكوف 

رىا ىناؾ نشطاء جيدوف إف مل يكونوا قادرين على استيعاب النظرية وتدعيمها وتطوي
 )تصفيق(. 

لقد حاولت اغبركة الطبلبية األوروبية ربقيق ذلك إىل حد معُت وببعض النجاح يف 
أؼبانيا وفرنسا وإيطاليا. لقد انبثق مبط قائد طبليب ىو ؿبرض، ويبكنو حىت، إذا دعت 
الضرورة، إقامة مًتاس والقتاؿ من ورائو، لكنو قادر، يف الوقت نفسو، على كتابة مقاؿ 

وكتاب، وعلى مناقشة علماء االجتماع وعلماء السياسة واالقتصاديُت البارزين نظري، بل 
يف ببلده وإغباؽ اؽبزيبة هبم يف حقل زبصصاهتم )تصفيق(. وقد َجَعَلنا ذلك واثقُت ليس 

يف الوقت الذي لن يعود فيو ىؤالء الطبلب  اً ستقبل اغبركة الطبلبية وإمبا أيضم فقط يف
 القياـ بأعماؿ ـبتلفة يف اجملتمع. طلبة بل سوؼ يتعُت عليهم
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 احلاجة إىل تنظيم ثوري

ىنا أود تناوؿ جانب آخر لوحدة النظرية والفعل يعد ؿبل نقاش يف اغبركات الطبلبية 
ري فعلي، ال على ثقة من أنو دوف تنظيم ثو  اً واألمريكية الشمالية. إنٍت شخصيّ األوروبية 

بل منظمة جادة ودائمة، فإنو ال يبكن ربقيق مثل ىذه الوحدة بُت  اً أعٍت بو تشكيبًل رخو 
 النظرية واؼبمارسة يف األمد الطويل )تصفيق(. 

الطالب عينها. فوضع الطالب، سوؼ أقدـ سببُت لذلك: أحدنبا يرتبط بطبيعة 
لوضع العامل، ىو بطبيعتو نفسها قصَت األمد. إنو يبكث يف اعبامعة أربع أو طبس  اً خبلف

ست سنوات، وال يبكن ألحد التنبؤ دبا سوؼ وبدث لو فيما بعد عندما يًتؾ اعبامعة.  أو
وىنا أريد الرد مباشرة على إحدى أكثر اغبجج ديباجوجية اليت يستخدمها بعض قادة 

من ىم ىؤالء األحزاب الشيوعية األوروبية ضد الطبلب اؼبتمردين. إهنم يقولوف بازدراء "
سوف يغدون أرباب عمل لنا يستغلوننا، لذا دعونا ال نأخذ  ا  يوم، وغدالطلبة؟ إهنم يتمردون ال

 ".أعماذلم مأخذ اجلد
اغبسباف التحوؿ الثوري لدور خرهبي اعبامعات يف  ىذه ؿباكمة غبية ألهنا ال تأخذ يف

اجملتمع اغباضر. إهنم لو رجعوا إىل اإلحصاءات لعلموا أف أقلية ضئيلة فقط من اػبرهبُت 
ين يصبحوف أرباب عمل أو وكبلء مباشرين ألرباب العمل ككبار مديرين. اليـو ىم الذ

 ٓٓٓ٘ٔأو  ٓٓٓٓٔأكثر من  اً اغباؿ عندما مل يكن يتخرج سنويّ  ردبا كانت تلك ىي
طالب، لكنو عندما يوجد مليوف، أربعة مبليُت، طبسة مبليُت طالب، فإنو  ٕٓٓٓٓأو 

لغالبية ىؤالء أف يصبحوا رأظباليُت أو قادة إداريُت ألنو ال يوجد مثل ىذا  اً يس فبكنل
 العدد من الرأظباليُت وال يوجد مثل ىذا العدد من اؼبناصب اإلدارية.

إف حبة اغبقيقة يف ىذه احملاكمة الديباجوجية ىي أف االبتعاد عن البيئة األكاديبية 
وعي االجتماعي والنشاط السياسي يبكن أف تكوف لو عواقب وخيمة على مستوى ال

للخريج. فطواؿ وجود الطالب يف اعبامعة، يناسب ىذا الوسط النشاط السياسي. وعندما 
يًتؾ الطالب اعبامعة، يكف ىذا اؼبناخ عن اإلحاطة بو ويغدو أكثر عرضة لضغوط 

ماجو اإليديولوجية والشواغل البورجوازية والبورجوازية الصغَتة. وىناؾ خطر كبَت يف اند
كاف. وستبدأ سَتورة نكوص إىل مواقف فكرية   اً ىذا الوسط االجتماعي اعبديد، أيّ ضمن 

 . اً ثوريّ  اً يسارية ال تتضمن نشاط -إصبلحية وليربالية 
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األؼباين، أقدـ اغبركات الطبلبية الثورية اغبالية يف  SDSومن اؼبفيد دراسة تاريخ الػ 
شًتاكية الديبوقراطية األؼبانية منذ تسع سنوات، أوروبا، على ىذا الضوء. فمنذ طرده من اال

اعبامعة. وبعد سنوات عديدة، يف غياب تنظيم  SDSترؾ جيل كامل من مناضلي الػ 
كانت رغباهتم الفردية يف أف يصبحوا   اً الساحقة من ىؤالء اؼبناضلُت، أيّ ثوري، فإف الغالبية 

من زاوية  اً نوا فاعلُت سياسيّ عن أف يكو اشًتاكيُت راسخي العقيدة وفاعلُت، قد كفوا 
ثورية. ولذا، فللحفاظ على استمرارية النشاط الثوري الزمنية، البد لكم من منظمة أوسع 

 . اً لطلبة وغَت الطلبة العمل فيها معمن منظمة طبلبية خالصة، منظمة يبكن ل
كهذا. فدونو ال يبكن ربقيق   وىناؾ سبب آخر أىم بكثَت لضرورة وجود تنظيم حزيب

، مازلت اً عٌت للكلمة. وأنا، بصفيت ماركسيّ دة دائمة للفعل مع الطبقة العاملة بأوسع موح
على يقُت من أنو دوف فعل الطبقة العاملة، فمن غَت اؼبمكن اإلطاحة باجملتمع البورجوازي 

 وبناء ؾبتمع اشًتاكي )تصفيق(.
يف أؼبانيا أوالً، ، على كبو ملفت، نرى كيف تسٌت ػبربات اغبركات الطبلبية اً وىنا أيض

فرنسا وإيطاليا، التوصل يف اؼبمارسة العملية إىل ذلك االستنتاج النظري. إف تلك  مث يف
النقاشات اليت تدور اليـو يف الواليات اؼبتحدة حوؿ صبلحية أو عدـ صبلحية الطبقة 

ا بلداف كأؼباني العاملة الصناعية للفعل الثوري، قد دارت منذ سنة أو حىت ستة أشهر يف
 وإيطاليا. 

 –ىذه اؼبسألة ُحسمت يف اؼبمارسة العملية ليس فقط عرب أحداث مايو/ أيار 
عرب العمل اؼبشًتؾ لطلبة تورينو  اً الثورية يف فرنسا وإمبا أيض ٜٛٙٔنوفمرب/ تشرين الثاين 

األؼباين يف  SDSمع عماؿ شركة فيات يف إيطاليا. كما وضحتها احملاوالت الواعية للػ 
إشراؾ أجزاء من الطبقة العاملة يف ربريضو خارج اعبامعة ضد ؾبمع شربقبر الطباعي ويف 

 ضبلتو الرامية إىل منع سن قوانُت استثنائية مقيدة للحريات.
غٌت عنو  ومثل ىذه اػبربات قد علمت اغبركة الطبلبية يف أوروبا الغربية أف فبا ال

ة طبقة العاملة الصناعية. وىذه اؼبسألة ؽبا جوانب ـبتلفالعثور على جسر إىل ال اً إطبلق
يبكنٍت اػبوض فيو اآلف. وىي تطرح مسألة   ال اً برناؾبيّ  اً على أصعدة ـبتلفة. إف ؽبا جانب

كيف يبكن للطلبة التعامل مع الطبقة العاملة الصناعية، ليس كمعلمُت، ألف العماؿ 
 لبلىتماـ والسعي االجتماعي.  عندئذ سوؼ يبعدوهنم بسرعة، بل ضمن ؾباؿ مشًتؾ
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إهنا تطرح قبل أي شيء آخر مشكلة التنظيم اغبزيب. وإال فإف سلسلة من التجارب 
اؼبقوضة للذات يف بناء تعاوف على مستوى منخفض للفعل اؼبباشر بُت عدد صغَت من 
الطلبة وعدد صغَت من العماؿ سوؼ تتهاوى، بعد ثبلثة إىل شبانية أشهر، وال تسفر عن 

ء. وحىت إذا ما بدأمت التجربة من جديد، فإنو، عند حساب النتائج بعد سنة أو سنتُت شي
  أنو مل يبق إال أقل القليل. ُتأو ثبلث سنوات، سوؼ يتب

إف وظيفة منظمة ثورية دائمة ىي تسهيل االندماج اؼبتبادؿ للنضاالت الطبلبية 
زمن وإمبا ىناؾ د امتداد يف الوالعمالية عن طريق طبلئعها على كبو متصل. وليس ىناؾ ؾبر 

، إذا جاز القوؿ، امتداد يف اؼبكاف على شكل استمراريٍة بُت ـبتلف اعبماعات اً أيض
 سبلك اؽبدؼ الثوري االشًتاكي نفسو. االجتماعية اليت

من الناحية اؼبوضوعية.  اً ا إذا كاف مثل ىذا االندماج فبكنؿ مءوينبغي لنا أف نتتسا
إلهباب بعد اػبربات يف فرنسا وإيطاليا وبعض البلداف األوروبية ومن األسهل اإلجابة با

الغربية والدفاع عن ىذا اػبط بالنسبة ألوروبا الغربية أكثر فبا بالنسبة للواليات اؼبتحدة. 
الواليات اؼبتحدة  اػبوض فيها اآلف، يوجد موقف خاص يف ٍتفؤلسباب تارىبية ال يبكن

قة العاملة البيضاء، مستعدة فيو بعد لتقبل األفكار ليست غالبية الطبقة العاملة، الطب
 جداؿ فيها.  االشًتاكية للفعل الثوري. ىذه حقيقة ال

وطبيعي أف ىذا يبكن أف يتغَت بسرعة. لقد قاؿ بعض الناس الشيء نفسو عن فرنسا 
. إال أنو حىت يف الواليات اؼبتحدة، ٜٛٙٔ/ أيار  مايو ٓٔقبل أسابيع قليلة فقط من 

يبكن ألحد أف يقوؿ عنهم بعد  قلية مهمة من الطبقة العاملة، العماؿ السود، الىناؾ أ
ذبربة السنتُت اؼباضيتُت إهنم ليسوا على استعداد لتقبل األفكار االشًتاكية أو إهنم 

مارسة مع عاجزوف عن الفعل الثوري. وىنا على األقل إمكانية مباشرة لوحدة النظرية واؼب
 جزء من الطبقة العاملة.

ربليل التيارات االجتماعية واالقتصادية اليت سوؼ  يوباإلضافة إىل ذلك، فمن الضرور 
تؤدي يف األمد الطويل إىل زعزعة البلمباالة السياسية والنزعة احملافظة السائدة بُت الطبقة 
العاملة البيضاء. إف مثاؿ أؼبانيا يف ظل ظروؼ فباثلة للغاية يبُت أف ذلك يبكنو اغبدوث. 

نوات قليلة خلت، كانت الطبقة العاملة األؼبانية غارقة يف االستقرار نفسو والنزعة فمنذ س
احملافظة نفسها واالندماج نفسو الذي ال يتزعزع يف اجملتمع الرأظبايل الذي يصور عديدوف 
. لقد بدأ ذلك يف التغَت  الطبقة العاملة األمريكية الشمالية على أهنا غارقة فيو اليـو
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اغبالة تبُت كيف يبكن النعطاؼ طفيف يف ميزاف القوى، لًتاجع بسيط بالفعل. وىذه 
لبلقتصاد، ؽبجـو من جانب أرباب العمل على اؽبياكل واغبقوؽ النقابية التقليدية، أف 

 ىبلق توترات اجتماعية يبكنها تغيَت الكثَت يف ىذا اجملاؿ.
اػباص  يبقعلى أي حاؿ، ال يتمثل واجيب يف إطبلعكم على مشكبلت نضالكم الط

بأكثر فبا يتمثل واجبكم يف وعظ العماؿ. إنٍت أريد باألحرى اإلشارة إىل إحدى القنوات 
الرئيسية اليت يبكن عربىا نقل الوعي االشًتاكي والنشاط الثوري بُت الطلبة والعماؿ، على 

اغبزاـ اؼبوصل اػباص ىو  . ىذااً ا الغربية فقط وإمبا الياباف أيضكبو ما أشارت إليو ال أوروب
الشبيبة العمالية. فنتيجة للتغَتات التكنولوجية على امتداد السنوات اؼباضية واليت مست 
ىيكل الطبقة العاملة، فإف النظاـ التعليمي البورجوازي غَت مبلئم إلعداد العماؿ الشباب، 

تغَتة والذي ينبغي ىذه التكنولوجيا اؼب ماؿ الشباب، للعب الدور اعبديد يفأو جزء من الع
 اً واليات اؼبتحدة تقدـ مثااًل صارخؽبم لعبو حىت من وجهة نظر الرأظباليُت أنفسهم. إف ال

للغاية على ذلك يف االهنيار التاـ للتعليم بالنسبة للعماؿ السود الشباب الذين يصل 
 معدؿ البطالة بينهم إىل اؼبعدؿ نفسو الذي كانت البطالة عليو خبلؿ الكساد الكبَت
بالنسبة للطبقة العاملة األمريكية الكلية. وىذه اغبقيقة تفسر الكثَت فبا هبري بُت صفوؼ 

 الشبيبة السوداء يف ىذا البلد. 
يدور  إف ىذا ؾبرد مظهر واحد الذباه أكثر عمومية يفرض حساسية بالغة إزاء كل ما

ـ اجتماعي على تداعي وربلل نظا اً شبيبة. وليست ىناؾ عبلمة أشد شؤمبُت صفوؼ ال
من واقع أنو البد لو من اغبكم باؽببلؾ على شبيبتو ونبذىا بالكامل. إف اغبكاـ الفرنسيُت 
خبلؿ أحداث مايو/ أيار مل وباولوا فقط استغبلؿ أي سبايزات بُت الطلبة الشباف 

 . اً مبا اعتربوا الشبيبة كشبيبة عدوّ واؼبوظفُت الشباف والعماؿ الشباف وإ
 فبلنس خبلؿ اإلضراب العاـ ىو مثاؿ ملموس على ذلك. واغبادث الذي وقع يف

فبعد مصرع أحد طلبة اؼبدارس الثانوية الشباف على يد البوليس حدث صخب ىائل. 
من الناس إبراز بطاقاهتم الشخصية.  اً بدأ يف استيقاؼ اؼبتظاىرين، طالبوجاء البوليس و 

رد، مشروع إنساف وقبض على كل شخص ربت الثبلثُت ألنو كاف يعترب مشروع متم
 سوؼ يقاتل ضد البوليس )تصفيق(.

وإذا ما درستم بعناية األدب اؼبعاصر والسينما واألشكاؿ األخرى النعكاس الواقع 
االجتماعي يف البنية الفوقية الثقافية خبلؿ السنوات اػبمس أو العشر األخَتة فسوؼ 
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عن جنوح األحداث،  ذبدوف أف البورجوازية، ربت الستار شديد النفاؽ، ستار اغبديث
والروح اؼبتمردة ؽبذا الشباب ينتجو نظامها  يقد رظبت يف الواقع صورة لنمط الشباب الذ

. وىذا ال يقتصر باؼبرة على الطبلب أو على أقليات كالشبيبة السوداء يف الواليات اً أيض
 .اً إنو ينطبق على العماؿ الشباف أيضاؼبتحدة. 

وسط العماؿ الشباف ألف النضاؿ من أجل  هبري يف  من الضروري دراسة كل ما
ية، من اؼبرجح كسب ىؤالء العماؿ الشباف إىل وعي اشًتاكي، إىل أفكار الثورة االشًتاك

بالنسبة ؼبصَت معظم البلداف الغربية على امتداد السنوات العشر أو  اً أنو سوؼ يكوف حاظب
إىل ثوريُت اشًتاكيُت،  اػبمس عشرة القادمة. وإذا قبحنا يف ربويل خَتة ىؤالء الشباف

وىو ما أعتقد أنو قد ربقق إىل حد بعيد يف أوروبا الغربية، فيمكننا الثقة يف مستقبل 
لشبيبة إىل أقصى مكانية واكبرؼ جزء كبَت من ىذه احركتنا. أما إذا ما ضيعت ىذه اإل

اثلة وسنجد أنفسنا يف ؿبنة خطَتة فب اليمُت، فإننا نكوف بذلك قد خسرنا نضااًل حاظباً 
اضطرت اغبركة االشًتاكية والثورية األوروبية إىل مواجهتها يف أوائل الثبلثينيات  لتلك اليت

 من القرف العشرين. 
أف سلسلة كاملة من األفكار  اً عل يف اؼبمارسة العملية تعٌت أيضإف وحدة النظرية والف

. أنا أعرؼ األساسية للحركة االشًتاكية القديبة والتقاليد الثورية ذبري إعادة  اكتشافها اليـو
. وأنا أوافق اً اؼبتحدة يريد خلق شيء جديد سبام أف جزًء من اغبركة الطبلبية يف الواليات

قبحت األجياؿ  من صميم قليب على أي اقًتاح عبعل األمور أحسن ألف حصاد ما
نا من  . بيد أنو البد ىاً جدّ  اً س مقنعالسابقة يف ربقيقو من زاوية بناء ؾبتمع اشًتاكي لي

حالة، عندما يدور خبلدكم أنكم زبلقوف أو  ٓٓٔحالة من  ٜٜ يكلمة ربذير. فف
تكتشفوف أشياء جديدة، فإف ما تفعلونو يف الواقع ىو العودة إىل ماٍض أبعد بكثَت حىت 

 من ماضي اؼباركسية. 
األفكار اعبديدة اليت قدمت يف اغبركة الطبلبية يف أوروبا على امتداد السنتُت أو  إف

السنوات الثبلث األخَتة واليت تروج اآلف يف الواليات اؼبتحدة، تكاد تكوف كلها جد 
قديبة إىل حد بعيد. وذلك لسبب جد بسيط كامن يف تاريخ األفكار. إف التيارات 

يارات النقد االجتماعي الرئيسية اؼبطروحة قد طورت اؼبنطقية للتطور االجتماعي وت
خطوطها العامة من قبل اؼبفكرين العظاـ للقرنُت الثامن عشر والتاسع عشر. وإذا شئتم 

تزاؿ صحيحة بالنسبة للعلـو االجتماعية كما بالنسبة للعلـو  ذلك أـ أبيتم، فإهنا ال
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ي. وإذا أردمت تطوير تيارات الطبيعية حيث وضعت سلسلة القوانُت األساسية يف اؼباض
جديدة، فعليكم االنطبلؽ من األساس الذي خلقو خَت ما سبكنت األجياؿ السابقة من 

 ربقيقو. 
ليس غَت جانب عرضي للمرحلة  اً البحث اؼبستميت عن شيء جديد سبامإف ىذا 

ذ، على األولية للراديكالية الطبلبية. وعندما تصبح اغبركة أوسع وتعبئ صباىَت واسعة فعندئ
كبو مفارؽ، يظهر العكس، كما أكد ذلك سوسيولوجيوف فرنسيوف بدىشة عظيمة إزاء 

/ أيار. عندئذ تسعى اعبماىَت الطبلبية الثورية الواسعة إىل إعادة اكتشاؼ  أحداث مايو
 تقاليدىا التارىبية وجذورىا التارىبية.

اف بوسعهم القوؿ: إننا نناضل أهنم أقوى بكثَت إذا ك اً غريزيّ  اً ال بد ؽبم أف يدركوا إدراك
سنة  ٕٓٓٓسنة خلت، أو حىت منذ  ٓ٘ٔمواصلًة لنضاؿ يف سبيل اغبرية بدأ منذ 

جديد  يءمن القوؿ: إننا نقـو بش اً العبيد األوائل. فهذا أكثر إقناعخلت عندما انتفض 
 اً يئو وكأف ذلك اؼباضي ال يعلمنا شمقطوع الصلة بالتاريخ ومنفصل عن اؼباضي برمت اً سبام

 )تصفيق(.  اً وال يبكننا أف نتعلم منو شيئ
إف ىذا السعي سوؼ يعيد اؼبتمردين الطلبة يف هناية اؼبطاؼ إىل مفاىيم تارىبية قليلة 
لكنها أساسية للغاية يف االشًتاكية واؼباركسية. وقد شهدنا كيف عادت اغبركات الطبلبية 

ىل أفكار الثورة االشًتاكية والديبوقراطية الفرنسية واألؼبانية واإليطالية واآلف الربيطانية إ
العمالية. وبالنسبة ألحد رفاقي يف الفكر، كاف مصدر فرح كبَت أف يرى بأي حرص غيور 
تدافع اغبركة الثورية الفرنسية عن حق كل اذباه يف حرية التعبَت، مرتبطة بذلك بأحسن 

اليد االشًتاكية واؼباركسية تقاليد االشًتاكية. ولقاؤكم نفسو إمبا هبدد الروابط مع التق
القديبة يف الروح األفبية عندما تقولوف إف التمرد الطبليب سبرد عاؼبي وإف اغبركة الطبلبية 

 حركة عاؼبية.
واغباؿ أف ىذه الروح األفبية من النمط نفسو، وؽبا اعبذور نفسها واؽبدؼ نفسو كأفبية 

يواجهها الطبلب  فبية اإللزامية اليتاالشًتاكية، كأفبية الطبقة العاملة. إف اؼبشكبلت األ
ىي مشكبلت التضامن مع رفاقنا يف اؼبكسيك واألرجنتُت والربازيل الذين يقودوف 
نضاالت ضخمة تدفع الثورة األمريكية البلتينية إىل مرحلة جديدة وأعلى بعد اؽبزائم اليت 

على امتداد السنوات  رجعية الداخلية والقمع اإلمربيايلفرضتها عليها القيادة القاصرة وال
لنا أف كبيِّي، أواًل وقبل كل شيء، شجاعة وجسارة الطبلب اؼبكسيكيُت  ياألخَتة. وينبغ



 اغبركة الطبلبية الثورية .. النظرية واؼبمارسة

11 

)تصفيق(. ففي غضوف أياـ قليلة غَتوا بشكل أساسي اؼبوقف السياسي يف ذلك البلد 
 ومزقوا قناع الديبوقراطية الزائفة الذي تسًتت بو اغبكومة اؼبكسيكية لكي تستقبل مبليُت

الزوار خبلؿ األلعاب األوليمبية. واغباؿ أف كل من يذىب إىل ىذه األلعاب األوليمبية 
سيعرؼ أنو يذىب إىل مكاف مت فيو حبس قادة نقابة عماؿ السكك اغبديدية سنوات 
طويلة بعد انقضاء مدد حبسهم وُسِجَن فيو قادة سياسيوف يساريوف عديدوف دوف ؿباكمة 

وألف مناضل طبليب دوف أي سند من القانوف. إف احتجاجاهتم  وُحِبَس فيو قادة طبلبيوف
البطولية سوؼ تكوف ؽبا نتائج ضخمة بالنسبة ؼبستقبل السياسات اؼبكسيكية والنضاؿ 

 )تصفيق(. الطبقي اؼبكسيكي
قوؿ كلمات قليلة عن الطبلب اؼبضطهدين يف بلداف شبو   اً ومن الضروري أيض

، كقادة طبلب الكوقبو احملتجزين يف السجن منذ يتحدث عنهم أحد كولونيالية أخرى ال
حوايل سنة لتنظيمهم تظاىرة صغَتة ضد اغبرب الفيتنامية عندما ذىب نبفري، نائب 
الرئيس، إىل ببلدىم. وال ينبغي أف ننسى قادة الطلبة التونسيُت الذين حكم عليهم 

السجن !! ينبغي  عاًما يف ٕٔسنة للسبب نفسو، جملرد قيادة تظاىرة.  ٕٔبالسجن ؼبدة 
 أف ننبو الرأي العاـ حىت ال تُنسى جرائم القمع ىذه.

وينبغي لنا أيًضا أف نفكر يف رفاقنا يف يوغسبلفيا ويف تشيكسلوفاكيا )تصفيق( الذين 
قادوا نضاالت عظيمة ىذا العاـ. لقد أثبتوا أف نضاؽبم من أجل إدخاؿ وتوطيد 

الشرقية ىو نضاؿ يوازي نضالنا ضد الرأظبالية الديبوقراطية االشًتاكية يف بلداف أوروبا 
واإلمربيالية يف الغرب. إننا لن نسمح ال للرجعية الستالينية وال للرجعية اإلمربيالية بتشويو 
طبيعة ىذا النضاؿ وتصويره على أنو يف مصلحة اإلمربيالية أو يف مصلحة البورجوازية، 

 )تصفيق(.  اً الواقع سبام خبلفًا ؼبا ىو عليو يف
 ، ينبغي لنا أال ننسى، كما يبكن أف وبدث مع البعض ألف اؼبوضوع قد الاً وأخَت 

يكوف يف صدر صفحات الصحف، النضاؿ ضد التدخل األمريكي يف فيتناـ الذي ما 
. إف كوف اؼبفاوضات قد بدأت يف باريس ال يعٍت  زاؿ ىو النضاؿ الرئيسي يف العامل اليـو

عدة نضاؿ رفاقنا الفيتناميُت. لذا فإنٍت أدعوكم إىل أنو ليس أمامنا بعد ما نفعلو ؼبسا
الطلبة اؼبشاركة يف العمل العاؼبي الذي أيدتو اغبركة الطبلبية اليابانية، زينجاكورين، وارباد 

إىل جنب ضبلة التضامن مع فيتناـ ىناؾ وعبنة التعبئة الطبلبية يف  اً الثوريُت الربيطانيُت جنب
أكتوبر/  ٕٚإىل  ٕٔسبوع التضامن مع الثورة الفيتنامية من ىذا البلد. ىذا األسبوع ىو أ
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تشرين األوؿ. ويف ىذا األسبوع سيخرج مئات اآلالؼ من الطبلب والعماؿ الشباف 
 الذيوالثوريُت الشباف يف غبظة واحدة يف عمل عاؼبي مشًتؾ من أجل اؽبدؼ اؼبلموس 

لنسبة ؽبم! فلتثبتوا للعامل أف مئات يقوؿ الرفاؽ الفيتناميوف أنفسهم لنا إنو األىم اليـو با
من  للقوات األمريكية الفوريالواليات اؼبتحدة مع االنسحاب  يفاآلالؼ من الناس 

 )تصفيق متكرر خبلؿ ىذه الفقرة(. اً عظيم اً فيتناـ. وسوؼ يكوف ذلك إقباز 
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 أسئلة من احلاضرين  .2

س: ىل يعتقد السيد ماندل أن اذليكل احلزيب اللينيين ضروري لكسب نضال من 
 النوع الذي يعرضو؟

يكوف ىذا اعبواب متصبًل باؼبناقشة، دعوين أحدد بادئ  لكي: اعبواب نعم. بيد أنو ج
ريقة ذي بدء ما الذي يعنيو اؽبيكل اغبزيب اللينيٍت يف واقع األمر. وسوؼ أطبق ط

 الفيلسوؼ البولندي ليزيك كواكوفسكي وأبُت أوالً ما ال يعنيو.
إف اؽبيكل اغبزيب اللينيٍت ال يعٍت النضاؿ من أجل نظاـ اغبزب الواحد ألف نظاـ 

أي  يف اً واحد اً م اللينينية. وأنتم لن ذبدوا سطر اغبزب الواحد مل يكن قط جزًء من التعالي
من كتابات لينُت يقوؿ فيو إنو ألجل قدـو ثورة اشًتاكية أو دولة عمالية البد من نظاـ 

 حزب واحد. 
للتنظيم السياسي يتمتع فيو اغبزب  اً زيب اللينيٍت ال يعٍت شكبًل جديدإف اؽبيكل اغب

 للتنظيم االجتماعي تتمتع فيو اعبمهرة اؼبنظمة اً كار للسلطة. إنو يعٍت شكبًل جديدباحت
من اؼبنتجُت، اؼبنظمُت يف ؾبالس عمالية، بالسلطة. وضمن إطار ىذه اجملالس العمالية 
اؼبنظمة وحدىا يناضل اغبزب الطليعي اللينيٍت من أجل ىيمنتو بوسائل إيديولوجية 

للهم إال عندما يبدأ أحد ىذه اوسياسية، وليس عن طريق كبت االذباىات األخرى، 
اص عليكم. وإذا بدأت االذباىات األخرى بإطبلؽ االذباىات األخرى بإطبلؽ الرص

 الرصاص عليكم فليس أمامكم من سبيل سوى الدفاع عن أنفسكم )تصفيق(. 
أدى إىل ىذه  ي. وذلك ىو الذٜٚٔٔروسيا بعد  ذلك، باؼبناسبة، ىو ما حدث يف

نيٍت. لقد الوفرة من األمور السيئة. إهنا مل تنجم، كما يتصور كثَتوف، من اؽبيكل اغبزيب اللي
قبمت من واقع أف األحزاب السوفييتية األخرى مل تعًتؼ بقراِر أغلبيٍة واضحٍة يف اؼبؤسبر 

لكامل للسوفييتات، ليس للحزب الثاين للسوفييتيات َصوََّتْت إىل جانب تسليم السلطة ا
شفي وإمبا للسوفييتات. ولو كانت األحزاب السوفييتية األخرى قبلت تصويت األغلبية لالب
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، لكاف من اً شرعيّ  اً ية انتخابأىلية ضد اغبكومة اليت انتخبتها السلطة السوفييت اً مل تبدأ حربو 
 اؼبرجح أال ربدث أشياء أخرى عديدة يف االرباد السوفيييت ال نقبلها كلنا.

يعٌت اؽبيكل اغبزيب اللينيٍت غياب حرية النشر وحرية التعبَت وحرية التنظيم  ، الاً ثالث
ت اليت تقف على أرضية االشًتاكية وضد إعادة إدخاؿ اؼبلكية الرأظبالية. عبميع االذباىا

وقد قاؿ لينُت على اؼبكشوؼ إنو حىت بالنسبة الذباىات مؤيدة للبورجوازية، فإف حرماهنا 
من حق الدعوة ألفكارىا ليس مسألة مبدأ بل مسألة عبلقة ؿبددة بُت القوى. إف القادة 

دخلهم يف تشيكوسلوفاكيا اليـو بقوؽبم إف بعض الناس  السوفييت الذين يدافعوف عن ت
كتبوا مقاالت مؤيدة للبورجوازية بعد عشرين سنة من إطاحة ظافرة بالرأظبالية، إمبا ينسوف 
أف لينُت قد قاؿ إف حرماف البورجوازية من حقوقها السياسية أو عدمو ليس مسألة مبدأ. 

قرروا ما إذا كانت العبلقة تسمح حبرية وال يبكن لعدد ضئيل من األشخاص يف القمة أف ي
النشر للرأظباليُت. فهذا القرار ىبص صبهور العماؿ اؼبنظمُت يف ؾبالسهم العمالية. وىؤالء 

 .غريبيف اؼبائة من السكاف يف أي ؾبتمع  ٘ٛأو  ٓٛالعماؿ يؤلفوف 
اؼبكتب السياسي  سُبلي فيو اللجنة اؼبركزية أو اً حزب اللينيٍت اغبزيبرابًعا، ال يعٌت اؽبيكل 

زيب اللينيٍت ينبغي أو أي جهاز آخر على األعضاء ما ينبغي عليهم اعتقاده. إف اؽبيكل اغب
بلت يتمتع فيو كل عضو حبرية فبارسة تفكَته النقدي ودراسة اؼبشك اً أف يكوف حزب

بنظريتو ىو وخربتو ىو. وعندما يتوصل إىل  اً السياسية على أساس فهمو مسلح
استنتاجات ـبتلفة عن استنتاجات القيادة، فإف لو ولرفاقو يف التفكَت حق التعبَت عنها يف 

 أطروحات سياسية. 
وخبلؿ حياة لينُت، كاف كل مؤسبر حزيب للحزب البلشفي يشهد أقليات منظمة ؽبا 

إىل جانبها أو  اً  اؼبؤسبرات تستدعي تصويتاهتا إىلاغبق يف تقدمي أطروحات معربة عن اذباى
للينينية، اليت  اً ن اخًتاع الستالينية، وليست نتاجضدىا. أما اؼبؤسبرات اإلصباعية فهي م

سبلك فبارسة ـبتلفة كل االختبلؼ. إف قادة االرباد السوفيييت اليـو يتهموف اغبزب 
قليات يف تنظيم نفسها الشيوعي التشيكي بأهنم يدخلوف يف الئحتهم من جديد حق األ

يف ذلك  اً اغبزبية والتمسك بآرائها داخليّ  وتسجيل أطروحاهتا وتقدمي أرائها إىل اؼبؤسبرات
اغبزب. وحىت إذا ما ىزمت يف مؤسبر فإف بوسعها تقديبها مرة أخرى يف اؼبؤسبر التايل. وىذه 

زاة اؼبوسكوفيُت يبكن للغ ة ىي شيء الياػبطوات على طريق العودة إىل التقاليد اللينين
 السكوت عليو.
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 يعنيو اؽبيكل اغبزيب اللينيٍت، يبكنكم استخبلص ما يعنيو. إنو وفبا قلتو لتوي عما ال
ببساطة أف أولئك اؼبؤمنُت بأفكار اؼباركسية الثورية، بأفكار االشًتاكية الثورية، بداًل من أف 
يتصرفوا بشكل مبعثر وغَت منظم وغَت متصل، ينبغي أف يتصرفوا بشكل منظم 
ومتماسك، مع أمت ديبوقراطية فبكنة ومع التماسك والتمركز الضروريُت اللذْين هبعبلف 

 آخر غَت ذلك وأنا مع ذلك مائة يف اؼبائة )تصفيق(. اً شيئ يعٍت و التصرفهم فعَّاالً. إن

 ا  رأيكم على ما خييل إيّل، ليس حزبس: إذا كان احلزب الشيوعي السوفيييت، يف 
 ، فأين يوجد مثل ىذا احلزب؟ا  لينينيّ 

للحزب الذي ليس  اً خالص اً نظريّ  اً آخر. إذا كنت تقدـ تعريف اً أف نقيم ىنا سبييز  ي: ينبغج
ىيكل من األفكار إىل جانب وجود برنامج و  اً معين اً موعة من أشخاص يتبنوف عددؾبرد ؾب

يتمتع أيضًا بنفوذ ملموس معُت على طبقتو وعلى ؾبمل  يوالئحة وما إىل ذلك، بل الذ
ف اجملتمع، فإنو يتعُت عليَّ أف أجيب بأف اؼباركسيُت الثوريُت مل وبققوا بالفعل يف أي مكا

من  اً مهمّ  اً هم بعد أف يعبئوا ربت رايتهم قسممثل ىذا النفوذ. أعٍت أهنم ليس بوسع
 طبقتهم. 

إف ما ىو لدينا اليـو ىو نواة ؼبثل ىذه األحزاب يف ـبتلف البلداف يف كل القارات. 
وىناؾ صباعات تسعى هبذه الدرجة أو تلك من التوفيق إىل بناء مثل ىذه األحزاب، على 

تها منذ سياسي صحيح وىيكل تنظيمي يتماشى مع اؼببادئ اليت شرح أساس برنامج
أعتقد أف مثل ىذه اؼبنظمات تنتمي إىل األفبية الرابعة على  اً دقائق قليلة. وأنا شخصيّ 

العماؿ االشًتاكي يف الواليات اؼبتحدة منظمة من ىذا النوع وإف   صعيد عاؼبي. وحزب
 كانت، كما تعلموف، فبنوعة من االنتماء إىل األفبية الرابعة بسبب التشريعات الرجعية.

س: إذا كانت اجملالس العمالية سوف تقرر كل ادلسائل احليوية يف اجملاالت االقتصادية 
 ا  نفسو إن لألحزاب السياسية أدوار  ون يف الوقتوالسياسية والثقافية وإذا كنتم تقول

الفاصل بني اجملالس  ا  ىذه اجملالس العمالية، فما ىو إذإيديولوجية منفصلة عن 
 العمالية وىذه األحزاب يف ادلمارسة والنظرية؟
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مع نوع اغبجج اليت يدافع هبا  اً وخطَت  ىائبلً  إف طريقة طرح السؤاؿ تظهر سباثبلً : ج
اغباكموف فُبَثِّلو البَتوقراطية السوفييتية عن نظامهم وحيد اغبزب. إهنم اإليديولوجيوف 

 يقولوف: عندما تكوف لديكم طبقة حاكمة واحدة، فبل حاجة بكم إىل تعدد لؤلحزاب. 
إف موقفي ىو أنو إذا كانت لديكم طبقة واحدة وإذا كنتم تريدوف ديبوقراطية حقيقية، 

ة، األمر الذي يعٍت على األقل حق وجود أحزاب فينبغي أف تكوف لديكم تيارات ـبتلف
ـبتلفة. وسأحاوؿ أواًل شرح النقطة األخَتة. إذا كنتم ال تتمتعوف باغبق يف وجود أحزاب 
ـبتلفة، فإف كل معارضة، كل اذباٍه ناقٍد، يبكن كبتو حبجة أنو سيقود إىل تشكيل حزب 

غَت منظم، )لقد جديد. وىذا صحيح. فأي شكل من أشكاؿ اؼبعارضة، وإف كاف 
استخدـ لينُت ذات مرة الصيغة القائلة بأف العفوية ليست غَت الشكل اعبنيٍت للتنظيم( 

 يبكن ألعدائو شجبو بوصفو نواة، نقطة بدء لتنظيم مضاد.
حق تشكيل أحزاب  -ناىيك عن مرغوبِية  -لذلك فإنكم إذا مل تقبلوا ولو مبدأ 

شكل من أشكاؿ  أيكاد تقاـو تقف يف وجو عديدة، فسوؼ ذبدوف منذ البداية قوة ال ت
 النقاش اغبر والتحليل الناقد وتباين اآلراء وما إىل ذلك.

، يقاؿ يف معرض تربير الدولة ذات الوحدة الصخرية اؼبتجانسة ووحيدة اغبزب إف اً ثاني
 قة الرأظبالية. بيدحكمت هبا الطب الطبقة العاملة ال يبكنها أف ربكم بالطريقة نفِسها اليت

بُت طابع طبقة من الطبقات واؼبطابقة الكاملة بُت مصاغبها واغبزب  ىائبلً  اً أف ىناؾ فارق
ة. لقد حاوؿ لىذه اؼبشك اً الرأظباليوف أيض والسلطة اغباكمُت يف كل غبظة. وقد واجو

الرأظباليوف األمريكيوف إقامة تقسيم ثبلثي للسلطات ضمن الدستور كإطار عمل 
ة دوف أف تؤدي خبلفاهتم إىل كبت اغبقوؽ السياسية لغالبية مؤسسايت من أجل اغبيلول

 الطبقة الرأظبالية. 
وقد بينت التجربة أنو حىت عندما تكوف الطبقة الرأظبالية سائدة عرب ملكيتها اػباصة، 
فإف من اؼبمكن أف تتعرض حقوقها للكبت. وقد أقاـ اجملتمع البورجوازي يف تارىبو نظماً 

تتمتع فيها بأي حقوؽ سياسية  اً مل تكن الطبقة السائدة اقتصاديّ  تلفةديكتاتورية وملكية ـب
 غالبيتها الواسعة. أو كانت تتمتع بقليل جداً من ىذه اغبقوؽ، على األقل يف

ولفهم الطبيعة الوظيفية لؤلحزاب البد من إدراؾ أنو ال ضرورة ىناؾ لوجود تطابق  
قتصادية والقدرة على التعبَت يف اللحظة نفسها عن كامل ومباشر بُت فبارسة السلطة اال
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اؼبصاحل اعبماعية لكل أجزاء تلك الطبقة. وبالنسبة للطبقة العاملة، فإف األحزاب ىي 
أدوات لتحقيق مستوى أعلى من الوعي بالذات، مستوى أعلى من النشاط الذايت. وإذا 

هم اػبربة الواحدة، اؼباضى انطلقتم من االعًتاؼ بواقع أف كافة أفراد الطبقة ليست لدي
الواحد، اعبذور الواحدة، األفكار الواحدة، الفهم الواحد، فبل بد لكم عندئذ من العثور 
على إطار عمل مؤسسي معُت ؼبنع نشوء وضع يبكن فيو ألقليات، أو حىت لديباجوجيُت، 

 انتزاع السلطة أو فرض توجهات سياسية تتعارض مع مصاحل غالبية الطبقة.
بُت اؼبمارسة والنظرية؛  اً بقة وأحزاهبا السياسية ليس سبييز ، إف التمييز بُت صبهور الطاً ثالث

. ومل اً يف اجملتمع متنوعة إيديولوجيّ بل ىو اإلقرار بالتنوع اإليديولوجي للطبقة. فكل طبقة 
ىل يبكنكم توجد قط طبقة اجتماعية يفكر كل فرد فيها بطريقٍة واحدٍة يف وقٍت واحد. 

على ذبانس كهذا؟ إذاً ؼباذا تعتقدوف أف مثل ىذا التجانس موجود  اً ا مثااًل واحدأف تقدمو 
 بُت صفوؼ الطبقة العاملة؟ 

 اً نعوف األشخاص الذين وبملوف أفكار وإذا كنتم ال تعتقدوف يف وجوده، فلماذا سب
متباينة بُت تلك الطبقة من تنظيم أنفسهم من أجل ربقيق أفكارىم؟ إف ما يتعُت عليكم 

األحرى منعو ىو أي إطار عمل مؤسسي يبكن فيو ألقلية فرض حكمها على الغالبية. ب
ؼباذا تنكروف على األقليات حق تنظيم نفسها، وطرح أفكارىا، وتعميق ربليلها، واؼبناقشة، 

وؿ إليو األمور يف الواقع. ؤ ت والسجاؿ؟ ؼباذا تؤثروف السجاؿ غَت اؼبنظم، ألف ىذا ىو ما
اؼبنظمة اؼبفتوحة اغبرة يف اذباىات وتيارات وأطروحات إيديولوجية للمناقشة  اً وخبلف

ـبتلفة، فقد أثبتت التجربة أف اؼبناقشة غَت اؼبنظمة اؼبفتقرة إىل اذباىات ؽبا ىياكلها ال 
منها. وعندما توجد تيارات منظمة  اً من الديبوقراطية بل إىل قليل جدّ تؤدي إىل مزيد 

على اؼبكشوؼ خيارات ـبتلفة، فإف ذلك يبكن اعبمهور ـبتلفة يبكنها أف تطرح وتعارض 
من ازباذ خياٍر واٍع ومدروس. والشيء اعبوىري ىو أف القرارات الرئيسية وحق ازباذ 
القرارات هبب أف تكوف من صبلحيات اجملالس العمالية. وأنا أعتقد أف منع أعضاء 

 ىو اشًتاكي.  اجملالس العمالية من الدفاع عن أفكارىم ال ىو ديبوقراطي وال
" لقد ميز ماركس، كما تعلموف، بُت النظرية ما اإليديولوجية؟إنكم تتساءلوف: "

واإليديولوجية. فالنظرية ربليل علمي أو إعادة إنتاج للواقع االجتماعي. أما اإليديولوجية 
من الطبقة  اً واقع. وفبا يؤسف لو أف جزًء كبَت فهي تفسَت زائف أو شبو زائف ؽبذا ال

يبلك نظرية صحيحة، بل يتبع أشكااًل ـبتلفة من اإليديولوجية الزائفة.  ة اليـو الالعامل
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وإذا كنتم ال تصدقوف ذلك، فإنكم بذلك تنسبوف إىل اجملتمع الرأظبايل القدرة على أف 
يف اؼبائة من السكاف باؼبعارؼ العلمية، يف شروطو االستغبللية واحملطة للفكر.  ٓٛيزود 

  أعتقد أف من اؼبستحيل ربقيق ذلك يف شروط الرأظبالية )تصفيق(.إنٍت أنفي ذلك، إنٍت

 س: ىل للطلبة قيمة فعلية كقوة ثورية. وإذا كان األمر كذلك، فما ىي ىذه القيمة؟
ب أف يصبحوا : قد يكوف ىناؾ بعض التشوش إزاء ما قلتو. إنٍت مل أقل إف على الطبلج

ف إذا كنت . ىذا يتعارض مع التجربة التارىبية. إنٍت آساً ثوريّ  اً لكي يكتسبوا وعي عماالً 
. إف الدور الثوري للطبلب اً لست حىت أب إىل حد ما؛ إنٍت اً أربدث كما لو كنت َجدّ 

موجود منذ وجود اغبركة العمالية. وواقع أف بوسع الطبلب الثوريُت إدخاؿ األفكار الثورية 
كيوف، ليس لينُت وحده، وإمبا كاوتسكي إىل الطبقة العاملة ىو واقع اعًتؼ بو االشًتا 

سنة. يبكن للطبلب أف  مائة وأدلر واشًتاكيوف ديبوقراطيوف آخروف عديدوف منذ حوايل
الدافع األويل للفعل الثوري؛ يبكنهم. يبكن للطبلب أف يقدموا  اً طبع ؛مستقبلِّ  اً يلعبوا دور 

طالعوا تاريخ اغبركة  يبكن ألحد أف ينكر ذلك. . يبكنهم اكتساب وعي ثوري؛ الاً طبع
 اً وؼ ذبدوف أف الطبلب قد لعبوا دور االشًتاكية يف الثمانُت أو التسعُت سنة اؼباضية وس

يف غبظات عديدة الدور نفسو بالضبط الذي يلعبونو اليـو يف عديد من البلداف قليلة 
 .اً مالتطور بل ويف البلداف األكثر تقد

. وىم لدى زبرجهم من اعبامعة، إف اً دائمىو أف الطبلب ال يظلوف طلبة قلتو  إف ما
مل هبدوا منظمة سبكنهم من مواصلة االندماج بعناصر ثورية أخرى، فسوؼ هبدوف 

ؼباذا؟ ألف الكثَتين يدخلوف  أنفسهم عرضة ػبطر االندماج يف وسط اجتماعي معاٍد.
ياقات  بالكامل عن اغبياة الطبلبية. إهنم يصبحوف موظفُت، عمااًل ذوى اً ـبتلف اً وسط

بيضاء، تقنيُت، موظفُت حكوميُت. إهنم وبيوف ويعملوف بُت أشخاص ؽبم أفكار ـبتلفة 
الوسط الطبليب ولديهم ربيزات ؿبافظة شديدة ضد االشًتاكية،  عن تلك اؼبوجودة يف

، اً عن أف يكونوا طبلب حيث توجد مغريات مادية. إف ما عنيتو ىو أهنم عندما يكفوف
  منظمة ثورية لكي يتجنبوا فقداف وعيهم الثوري. فإهنم يكونوف حباجة إىل

وباإلضافة إىل وعي الطبلب الثوري، ىناؾ مسألة فعالية عملهم. لقد قلت إنو 
باستثناء مرحلة االحتجاج األولية والتأثَت على نطاؽ ؿبدود، فمن اؼبستحيل القياـ بعمل 

ملة الصناعية. ىذه مسألة مل تكونوا مرتبطُت بالطبقة العا ثوري فعاؿ )عمل، ال وعي( ما
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قوة اجتماعية. فالعماؿ يتمتعوف بطاقة ىائلة من حيث كوهنم قوة اجتماعية وذلك بسبب 
ؽبم درجة معينة من القوة  اً العملية اإلنتاجية. والطبلب أيض وضعهم االسًتاتيجي يف

، أكثر فبا كانت ؽبم منذ عشرين أو طبسُت سنة عندما كاف باإلمكا ف االجتماعية اليـو
إغبلؽ اعبامعة ؼبدة طبس سنوات دوف أف يؤدي ذلك إىل تغَت أي شيء يف اقتصاد 

يبكن ألي بلد صناعي ربمل إغبلؽ اعبامعات ؼبدة طبس  الببلد، أما اليـو فإنو ال
سنوات. ىذا من شأنو خلق مشكبلت ضخمة يف القطاعات الصناعية اؼبتقدمة 

 .اً ولوجيّ تكن
إال إذا  اً فعليّ  اً كنهم أف يشهدوا ربواًل اجتماعيّ يب لكن ىذه القوة ؿبدودة والطبلب ال

ارتبطوا بقوة اجتماعية أقوى كالطبقة العاملة. إف ما سعيت إىل تأكيده ىو التفاعل الذي 
 يبكن أف يوجد بُت ىاتُت القوتُت االجتماعيتُت البلمتكافئتُت.

 رلتمع س: ىل تؤمن بصالحية التحليل الذي قدمو ماو للتناقضات االجتماعية يف
اشرتاكي؟ ىل التناقضات يف ىذا اجملتمع تناقضات اجتماعية أم إيديولوجية؟ وىل 
مكنتنا خربة الثورة الثقافية من أن خنطو خطوة أبعد من احللول الدميوقراطية الصورية 
مبراعاة التناقضات الفعلية ذات الطبيعة االجتماعية والنشاط الفعلي للجماىري من 

 ت؟أجل حل ىذه التناقضا
: إنٍت شديد السعادة ؽبذا السؤاؿ فقد كنت أترقب طويبًل الرد على سؤاؿ كهذا يطرحو ج

فكَت اؼباوي. طبيعي أنٍت أعتقد أف التناقضات يف اجملتمعات االنتقالية اليت ترفيق متأثر بال
يعتها. إف االشًتاكية تعٍت ألغيت فيها الرأظبالية ىي تناقضات اجتماعية من حيث طب

وجود ؼبثل ىذه اجملتمعات البلطبقية يف أي مكاف يف العامل. اؼبوجود  وال  اً الطبقيّ  اً ؾبتمع
ىو ؾبتمعات سبر بعهد انتقاؿ من الرأظبالية إىل االشًتاكية. أما النزاعات اإليديولوجية يف 

ف ىذه اجملتمعات فهي ليست ؾبرد نزاعات إيديولوجية خالصة. ال يبكن ألي ماركسي أ
اجتماعية عميقة، وأنا على استعداد لبلتفاؽ مع ماو  اً ي أف ؽبا جذور يعتقد ذلك. وطبيع

على أف من الضروري التمييز بُت نوعُت من التناقضات االجتماعية. التناقضات بُت 
صفوؼ الطبقة العاملة، الكادحُت، من ناحية، والتناقضات بُت الطبقة العاملة والطبقات 

 االجتماعية األخرى من ناحية أخرى.
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. إف الفبلحُت ال ينتموف إىل اً و ألنو وبـز العماؿ والفبلحُت معأختلف مع ما إنٍت
بعيد، ولكن دعونا  الطبقة نفسها اليت ينتمي إليها العماؿ، ذلك غَت ماركسي إىل حد

لق . على أي حاؿ، عندما يتعلق األمر بتشخيص ىذه التناقضات، ىباً نًتؾ ذلك جانب
إهنم، وليس اؼباركسيُت التقليديُت، ىم الذين ينزعوف إىل ىائبلً.  اً الرفاؽ اؼباويوف تشويش

وضع عبلمة تطابق بُت أي شكل من أشكاؿ اػببلؼ السياسي أو اإليديولوجي أو 
حية غَت أرثوذكسية أو أخرجت الثقايف والصراع الطبقي. إهنم يقولوف إنك إذا كتبت مسر 

 اً بذلك إمبا تبدأ بالفعل صراعفإنك غَت أرثوذكسي أو رظبت لوحة غَت أرثوذكسية  اً فيلم
 من أجل إعادة الرأظبالية.  اً طبقي

. لقد أظهر التاريخ أف الطبقات اليت يطاح هبا يبكنها أف تستمر اً إنٍت أنفي ذلك سبام
يف فبارسة نفوذ إيديولوجي يف اجملتمع وسوؼ يكوف بوسعها أف تتمتع هبذا النفوذ. وليس 

لنفوذ اإليديولوجي حبد ذاتو لن يبكن الطبقات اليت ىذا جبديد اكتشفو ماو. بيد أف ىذا ا
اجتماعية واقتصادية ؽبا ثقلها سبنع  اً استعادة حكمها السابق. إف أسباب فات زماهنا من

يديولوجيا، بل والدين نفسو، فليس بوسعو استعادة على ىذا النحو. أما اؼبسرحيات واأل
 أف يقود إىل بعث النظاـ القدمي.

 اً الفرنسية، قد أطيح هبا اقتصاديّ  فإف النبالة الفرنسية، اإلقطاعية وعلى سبيل اؼبثاؿ،
. بيد أنو ٘ٔٛٔيف الثورة الفرنسية. وقد حدثت عودة سياسية يف عاـ  اً وسياسيّ  اً واجتماعيّ 

العودة إىل اجملتمع اإلقطاعي.  اً واجتماعيّ  اً الوقت، كاف من اؼبستحيل اقتصاديّ حبلوؿ ذلك 
أف الكنيسة الكاثوليكية ظلت اؼبؤثر اإليديولوجي الرئيسي بُت وىناؾ دالئل قوية على 

غالبية السكاف الفرنسيُت مائة سنة بعد اإلطاحة بنفوذىا السياسي. فهل أدى ذلك إىل 
إعادة إدخاؿ اؼبلكية الكنسية الكبَتة؟ إىل عودة حقوؽ النبالة؟ إىل عودة اجملتمع 

ذلك ألف اإلطار االجتماعي  اإلقطاعي؟ كبل. إنو مل يكن بوسعو أف يؤدي إىل
واالقتصادي األساسي قد جعل ذلك مستحيبًل. إف اجملتمع الفرنسي كانت مل تعد فيو 
طبقة اجتماعية، صباعة من األشخاص الذين ؽبم مصاحل مادية وقوة اقتصادية سبكنهم من 

 استعادة النظاـ السابق على الثورة.
أي صباعة اجتماعية، سواء يف الطبقة واآلف دعوين أتساءؿ: ىل توجد يف الصُت اليـو 

العاملة الصينية أو يف الفبلحُت الصينيُت ؽبا مصاحل وقدرة على إعادة إدخاؿ الرأظبالية؟ 
يبكنكم افًتاض أف ذلك على وشك اغبدوث جملرد أف بعض  إثبات ذلك أواًل وال يينبغ
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ف ىناؾ قوة ؽبا قوة رديئة. ينبغي لكم إثبات أ اً أشعار الناس يكتبوف مسرحيات روائية أو 
 ومصلحة طاغية يف استعادة الرأظبالية. 

وىذا أمر غَت عادي بالنسبة لرفاؽ أفرزهتم  -إف اؼبقصود فعبًل، من مثل ىذا التفكَت 
وبشكل  اً و أف من اؼبمكن االنتقاؿ تدرهبيّ ى - اؼبناقشة اإليديولوجية بُت خروشوؼ وماو

أي أنو هبري رد االعتبار لنظريات التطور غَت ملحوظ من االشًتاكية إىل الرأظبالية. 
السلمي واالنتقاؿ السلمي اليت رفضت ذلك الرفض الساخط عندما عرضها اػبروشوفيوف 
بالنسبة لتاريخ التحوؿ من الرأظبالية إىل االشًتاكية. وأنت يف ىذه اغبالة، معذرة، ربريفّي. 

ة اليت تُػَعلِّم أنو، لكي تنتقل إنك ربرؼ بشكل أساسي )تصفيق( النظرية اؼباركسية يف الدول
وبدث يف حقل اإليديولوجية ليس ىو الشيء  سلطة الدولة من طبقة إىل أخرى، فإف ما

 اغباسم. 
وبدث يف حقل  يقرر التبدؿ النوعي من نظاـ اقتصادي إىل نظاـ آخر ىو ما إف ما

بليُت من العبلقات االجتماعية، وىذا يعٍت أنو يتعُت عليك إثبات أف ىناؾ عشرات اؼب
للرأظبالية.  اً  اإلطاحة دبكتسبات الثورة رببيذالناس اليـو يف الصُت ؽبم مصلحة مادية يف

 وما دمت ال تثبت ذلك، فإف كافة التفسَتات األخرى عقيمة وغَت مقنعة.

لمية أو الدرامية، أال توجد ىناك يادلسرحيات أو االسكتشات الف ا  س: إذا تركنا جانب
نابعة من السياسة االقتصادية ميكنها إعادة الرأمسالية يف الصني أو اجتاىات موضوعية 

 اإلحتاد السوفييت؟
: إنٍت أنفي بشدة وقوة أنو باإلمكاف االنتقاؿ من مبط إنتاج إىل مبط آخر دبجرد التطور ج

يبكنو أف يتغَت إال  االقتصادي اؼبوضوعي. تذكروا أف اؼباركسية تبدأ بتأكيد أف اجملتمع ال
صراع الطبقي، أي ال يبكنو أف يتغَت دوف مواجهة وصراع حىت النهاية من جانب عرب ال

. وىذا أكثر قوى اجتماعية ذات مصاحل اجتماعية تفيد من ربويل اجملتمع إىل ؾبتمع آخر
يديولوجي وال لتطور ي موضوعي. وال يبكن ال للنقاش األقتصادامن عملية ؾبرد تطور 

يقوؿ لنا أين   عودة رأظبالية. بل إف ماو نفسو الاقتصادي موضوعي كهذا أف يقود إىل
ومىت وكيف حدثت العودة الرأظبالية يف روسيا ألنو، لو فعل ذلك، لتعُت عليو استخبلص 

 استنتاجات مهمَّة عديدة على صعيد اسًتاتيجي عاؼبي.
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َ لينُت ؼباذا يوجد ىذا اػبطر،  عندما ُوِجد بالفعل خطر عودة رأظبالية يف روسيا، بَػُتَّ
وفعل ذلك بوضوح وربديد مثلما يتعُت على اؼباركسي الكبلسيكي أف يفعل. لقد قاؿ 
إنو، ما داـ ىناؾ إنتاج سلعي صغَت على نطاؽ واسع، ماداـ ىناؾ مبليُت من الفبلحُت 

 ، فإف بوسع أي من ىؤالء الفبلحُت اؼبنتجُتاً ينتجوف ذاتيّ ُت، الفبلحُت الذين اؼبستقل
أف يتحوؿ إىل رأظبايل. ىناؾ كاف مصدر خطر العودة الرأظبالية. لكن ماو ال يبكنو  اً ذاتيّ 
سًتاتيجيتو العاؼبية للثورة االشًتاكية إمن  اً كبَت   اً ذلك هبذا الوضوح ألنو يبٍت جانب قوؿ

يبكنها ذبسيد خطر العودة  جتماعية، الفبلحية، اليتبشكل ؿبدد على دور ىذه الطبقة اال
الرأظبالية مادامت مالكة خاصة لوسائل إنتاج. إف اؼبشكلة الفعلية اليت حاوؿ ماو 

  اً لية بل مشكلة البَتوقراطية. وأيّ مواجهتها يف الثورة الثقافية ليست مشكلة العودة الرأظبا
 للتحليل اؼباركسي.  اً مهمّ  اً انبها السلبية، فإهنا سبثل تأكيدكانت جو 

يف الصُت، كما يف االرباد السوفييت والبلداف األخرى اليت سبر بعهد انتقاؿ من الرأظبالية 
إىل االشًتاكية، ما يصعد يف األفق بوصفو مشكلة اؼبشاكل ىو تنامي البَتوقراطية. ىذا 
 ليس من اخًتاع تروتسكي. فعندما ربدث كل من ماركس ولينُت عن دولة عمالية

جديدة، أشارا إىل أف اػبطر الرئيسي بالنسبة لتلك الدولة ىو التشوه البَتوقراطي. ذلك 
 ربليل ماركسي كبلسيكي ومصطلحية ماركسية كبلسيكية.

جيد. إنو ليس األوؿ يف ىذا الصدد.  يءوباوؿ مواجهة ىذه اؼبشكلة وذلك شوماو 
جهة ىذه اؼبشكلة نفسها يف كلهم حاولوا موا  ؛ إف فيدؿ كاسًتو وتيتو وتروتسكي ولينُت

أزماهنم وبوسائلهم. ولدينا اآلف وفرة من اػبربة التارىبية اليت تستطيع توجيهنا يف ىذا 
الصدد. إنٍت موافق على أف التعبئة اعبماىَتية والنشاط السياسي للطبقة العاملة مقدمتاف 

نبية عن النشاط تقل أ لنضاؿ فعاؿ ضد البَتوقراطية. بيد أف الديبوقراطية العمالية ال
اعبماىَتي ألنو يف غيبة الديبوقراطية العمالية، يبكن لرجل واحد أو لفريق صغَت من الناس 
ؿباولة استخداـ اعبماىَت ويبكن، قبل أف يتسٌت ؽبا تبُت ذلك، أف تدفع من طرؼ إىل 

 آخر.
لدى الشعب الصيٍت، تشيد بو  اً عظيم ، كاف ليو شاو تشي بطبلً ٜٗٙٔعاـ  حىت

اؼببليُت على اؼبستوى نفسو الذي تشيد بو دباو تسي تونج. وإذا بو بُت عشية وضحاىا 
". الناس مطالبوف بأف ادلتنفذ األول الذي يريد إعادة الرأمساليةيتحوؿ إىل خروشوؼ الصُت، "
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حق ؽبم وال إمكانية يف أف  أف الشيء أبيض ويـو الثبلثاء بأنو أسود. وال االثنُتيؤمنوا يـو 
 . اً أو زائف اً اذا ينبغي اعتبار أمر ما حقيقيّ يناقشوا ؼب

مل يكن باإلمكاف توجيو النقد إليو يف  اً كتاب  اً عام ٕٚشاو تشي منذ لقد كتب ليو 
الصُت منذ سنة مضت. واآلف يهاجم كتاب ليو شاو تشي ألنو مل يضمنو ديكتاتورية 

" ؼباو تسي تونج، والذي كتب يف الدميوقراطية اجلديدةطالعتم " الربوليتاريا. لكنكم إذا ما
 اً ي، فستجدوف أف كتاب ماو ليس خاليالوقت نفسو الذي كتب فيو مؤلف ليو شاو تش

. ىل ىناؾ أي اً وقالب اً ليتاريا وحسب، بل إنو يرفضها قلبمن اإلشارة إىل ديكتاتورية الربو 
لكي  -أو اعبرأة  -ساف يف الصُت اليـو اغبق ربد صريح للدعاية اؼباوية، ىل يبلك أي إن

يشَت عبلنية إىل ما قلتو لتوي؟ ماداـ ىذا اغبق السياسي غَت موجود، فإف عقبة جوىرية 
التبلعب باعبماىَت من جانب صباعات  يضد مواجهة التبقرط سوؼ تظل قائمة. تلك ى

لعاملة ىي مقدمة صغَتة من األشخاص اؼبتنفذين. إف الديبوقراطية السياسية للطبقة ا
مطلقة للنشاط اعبماىَتي اغبر وللتعبئة اعبماىَتية الفعلية من أجل اغبد من خطر 

 البَتوقراطية)تصفيق(.

س: ىل ميكن جملتمع انتقايل أن يعود إىل الرأمسالية مثلما ميكنو التقدم إىل االشرتاكية 
وبلدان أوروبا الشرقية إىل أن  يتييقتصادية معينة يف االحتاد السوفوأال تشري مسات ا

 وإن مل تكن قد وصلت إىل هنايتها بعد؟ ا  بعيد ا  لية عودة الرأمسالية قد قطعت شوطعم
هبتاز عهد انتقاؿ ال يبكنو العودة إىل الرأظبالية. بل لقد قدمت  اً : مل أقل إف ؾبتمعج

ثبات أف مثل ىذا مثااًل لذلك اػبطر اؼبلموس يف زمن لينُت. كل ما قلتو ىو أنو، ألجل إ
اػبطر موجود، فإنو البد لكم من تعيُت القوة االجتماعية احملددة اليت ربفز مصاغبها 

يبكنكم ادعاء وجود ىذه  االقتصادية سياسات تؤدي يف غبظة معينة إىل ىذه النتيجة. وال
العودة يف غبظة معينة كشيء ثابت بالفعل، مث تشرعوف باالستشهاد بكافة أنواع الظواىر 

 البنية الفوقية كالقرارات السياسية والقرارات األدبية والقرارات ذات الطبيعة الفنية أو يف
لشيء ينبغي بادئ ذي بدء إثباتو يف اغبقل  اً ذه األمور انعكاسالعلمية، وتروف يف ى

 االجتماعي.
مبط  يف اؼبنهجية اؼباركسية، يبدأ اؼبرء أواًل بتحليل العبلقات الطبقية اؼبوجودة اليت ربدد

اإلنتاج، مث يستكشف انعكاسات ىذه اؼبصاحل يف البنية الفوقية. واعتقادي الشخصي ىو 
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خطر إعادة الرأظبالية، يكوف أنو ماداـ اجملتمع يف مرحلة انتقاؿ، فإف اػبطر النظري، 
أنو ؼبعرفة ما إذا كاف ىذا اػبطر قد أصبح بالفعل أكرب أو أصغر، البد من  . بيداً قائم

 القياـ بتحليل ملموس لعبلقة القوى االجتماعية. 
يقوؿ الرفيق إنٍت ـبطئ عندما أربدث عن البَتوقراطية يف االرباد السوفيييت، فقد كاف 

اإلنتاج األساسية اليت ىي  لنا مناقشة عبلقات يينبغي يل اإلشارة إىل الرأظبالية. ىنا ينبغ
عبلقات بُت طبقات اجتماعية. لقد بُت ماركس ألف مرة أف الفارؽ بُت االقتصاد 
اؼباركسي واالقتصاد البورجوازي ىو أف األخَت يرى يف العبلقة االقتصادية عبلقة أشياء، يف 

 حُت أف األوؿ يرى عبلقة قوى اجتماعية تتوسطها أشياء.
لعبلقة الرأظبالية للقوى ىي د بينت النظرية اؼباركسية أف ا، فقاً وبشكل أكثر ربديد

بُت اؼببلؾ اػباصُت لوسائل اإلنتاج وطبقة أخرى مرغمة على بيع قوة عملها ؼببلؾ  اً أساس
ىذه الوسائل اإلنتاجية. واغباؿ أف الشخص الذي وباوؿ إثبات أف ىناؾ عودة للرأظبالية 

 بشكل واضح.  اً  متعارضتُت سباميعتمد على فكرتُتيف روسيا يتعُت عليو أف 
ىو ثقل ىذه  إنو أواًل يتحدث عن مبو اؼبساحات الزراعية اػباصة. قل يل ما

اعية اػباصة يف االقتصاد السوفيييت؟ ىل ألبانيا بلد صناعي ألف اإلنتاج ر ز اؼبساحات ال
ولكن  .اً ت بداًل من واحدة، فهذا يعد مبوّ الصناعي ينمو فيها؟ إذا كنت تنتج طبس دراجا

يف ما ىو ثقل الدراجات يف ؾبمل االقتصاد؟ إف اؼبساحات الزراعية اػباصة يف الزراعة 
إىل  اً ل القومي فهل يبكنك أف تنظر جديّ اؼبائة إىل الدخ يف ٘روسيا ال تقدـ غَت أقل من 

 قطاع صغَت كهذا كدليل على الطبيعة الرأظبالية لبلد من البلداف؟ 
 ٕٜٔٔاذا كاف ثقل اؼبساحات الزراعية اػباصة يف سنة اآلف سأوجو سؤااًل بدوري: م

تسمي ذلك  يف اؼبائة. ومع ذلك فإنك ال ٓ٘يف اؼبائة بل  ٘يف زمن لينُت؟ إنو مل يكن 
ربح يف حد ذاتو وبذاتو "، بيد أف حافز الحافز الربح، أنت تتحدث عن "اً . ثانياً رأظباليّ 

، الربح يف ظل اً  ظل الرأظبالية ليس حافز الربح يفلعبلقات اإلنتاج. ف اً مناسب اً ليس تعريف
 الرأظبالية ىو القاعدة اليت ربكم ؾبمل االقتصاد. واالستثمارات وبددىا الربح. 

فلتبُت يل ما إذا كاف االرباد السوفيييت قد ترؾ التخطيط االقتصادي حبيث إف 
واألحذية وبقق نتاج السراويل استثماراتو ربددىا اعتبارات الربح. ىل يعٍت أنو إذا كاف إ

أكثر من إنتاج التوربينات وؿبطات الطاقة الضخمة، فإف إنتاج التوربينات وؿبطات  اً رحب
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الطاقة الضخمة سوؼ يتقلص يف حُت أف إنتاج السراويل واألحذية سوؼ يتزايد. ىذا ما 
 يبكنك إثباتو، ألنو ال يتماشى مع الواقع. ال

ما يعتقد البَتوقراطيوف أنو سوؼ لقد استخدـ الربح كمجرد وسيلة صغرى لزيادة 
ن عقبلنية عملياهتم. أنا لست معو، أنا ضده. بيد أنو ينبغي اإلقرار بأنو ظبة صغرى  وبسِّ
لبلقتصاد السوفيييت. أما السمة الرئيسية لبلقتصاد السوفيييت، واليت يبكن ألي إنساف يريد 

افز الربح وإمبا يف طريقة تكمن يف ح دراسة سَت عمل االقتصاد رؤيتها على الفور، فهي ال
 تنظيم التخطيط. 

من اؼبؤكد أهنا مفرطة يف مركزيتها وقائمة على اؼبصاحل اؼبادية جملموعة ضيقة معينة، ىي 
ىي عبلقات اإلنتاج؟ ىل ىي عبلقات  البَتوقراطية. لكن من الذي يبلك اآلالت؟ ما

ء اؼببلؾ؟ من الواضح أف إنتاج بُت مبلؾ لوسائل إنتاجية وعماؿ يبيعوف قوة عملهم ؽبؤال
ال. إف البَتوقراطي يدين بوضعو وبسلطتو لوظيفتو، وليس ؼبلكيتو. وىو عندما يفقد 

لرأس اؼباؿ. ىو ؾبرد  اً ال وبوز رأظباالً. إنو ليس ذبسيدوضعو، يفقد كل سلطة. إنو 
وظيفي. إذا كنت تسلم، كما تفعل بالفعل، بأف البَتوقراطيُت ليسوا طبقة، بأهنم فقط 

لى طريق أف يصبحوا طبقة، فبل رأظبالية ىناؾ. إذ ال وجود لرأظبالية دوف طبقة من ع
 مبلؾ وسائل إنتاج )تصفيق(. 

لكنك مل تقل فقط إف اإلرباد السوفيييت بلٌد رأظبايل، بل قلت كذلك إنو بلد إمربيايل. 
لشرقية اعذرين، ىذا كبلـ غَت جاد. إف البَتوقراطيُت السوفييت ليست ؽبم مع أوروبا ا

العبلقات االقتصادية نفسها اليت لبلحتكاريُت مع البلداف اليت يستغلوهنا. أرين تصدير 
رأس اؼباؿ من روسيا إىل تشيكوسلوفاكيا. إنك تتكلم كأخبلقي بورجوازي، ال كماركسي! 
ىل ىناؾ أي بلد إمربيايل ليست لو استثمارات يف البلداف الكولونيالية؟ أليس لئلمربيالية 

كية استثمارات ضخمة يف فنزويبل؟ كيف ينهبوف؟ إهنم ينهبوف عن طريق االستثمار األمري
 وعن طريق مبادلة اؼبواد األولية بسلع صناعية.

من ذلك. روسيا تصدر مواد  اً التشيكية على النقيض سبام - والعبلقات السوفييتية
ا. لكي تكوف صناعية إىل روسي اً لوفاكيا وتشيكوسلوفاكيا تصدر سلعأولية إىل تشيكوس

رأس اؼباؿ، من التصنيع،  ، كاف عليك أف تقوؿ إف اإلمربيالية ال تنبثق من تصديراً منسجم
 . وىذا معناه ىجر اؼباركسية. اً آخر ـبتلف سبام يءبل من ش
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إف الرفيق الذي وباكم هبذه الطريقة عاجز عن تقدمي تعريف منسجم للطبيعة الطبقية 
عملية تشكل طبقة: وىو يقوؿ إف ىناؾ صباعة سوؼ  لبلرباد السوفيييت. إنو يتحدث عن

تصبح طبقة؛ ويبضي إىل القوؿ بأف الرأظبالية قد أعيدت بالفعل لكنو يعود ويقوؿ إهنا 
يبلك  سوؼ تعاد. مث يتكلم عن إمربيالية غَت مرتبطة برأظبالية. بعبارة أخرى، ىو ال

تصاد السوفيييت وللمجتمع وىو ال يبكنو امتبلؾ تعريف متماسك لبلق اً متماسك اً تعريف
السوفيييت إذا بدأ باالبتعاد عن اإلطار األساسي للسوسيولوجيا اؼباركسية واالقتصاد 

 . اؼباركسي والذي يبُت أنو ال وجود لرأظبالية من غَت ملكية خاصة لرأس اؼباؿ
إنك دبجرد ىجرؾ ؽبذه األرضية الصلبة، سوؼ تنتهي من طرؽ جانبية عديدة، كما 

تاريخ الفكر االشًتاكي خاصة يف الواليات اؼبتحدة، إىل نفي أف أمريكا أثبت ذلك 
ال ىبتلف أيهما عن  رأظبالية أو إىل تأكيد أف كبلِّ من الواليات اؼبتحدة واإلرباد السوفيييت

إىل أف ىذا اجملتمع ]الواليات اؼبتحدة[ شر  اً من حيث اعبوىر، وسوؼ تنتهي أخَت  اآلخر
 .اً ديبوقراطية وأكثر انفتاحنو أكثر أصغر أل

عند مناقشة ىذه اؼبسألة، مسألة االكبطاط البَتوقراطي يف مواجهة العودة الرأظبالية، 
دعونا نتناوؿ اؼبثاؿ احملدد ليوغوسبلفيا يف إطار السوسيولوجيا اؼباركسية. يف يوغوسبلفيا 

بعض الناس يذىب صباعات اجتماعية ـبتلفة: الفبلحوف، الطبقة العاملة، البَتوقراطية. 
س العمالية اليت تعطي هبم الشطط الفارغ إىل حد القوؿ بأف دليل وجود الرأظبالية ىو اجملال

رة وسائلهم اإلنتاجية داخل اؼبصنع. إذا كاف ىناؾ خطر عودة للرأظبالية ادإالعماؿ حق 
اليـو يف بلد كيوغوسبلفيا، فليس ذلك بسبب وجود ؾبالس عمالية، ليس بسبب وسائل 

نتاج اؼبؤفبة، بل بسبب وجود قطاع خاص قوي يف االقتصاد. ىناؾ أشخاص هبسدوف اإل
مصاحل ىذا القطاع اػباص: الفبلحوف اػباصوف، اغبرفيوف اػباصوف، التجار اػباصوف، إىل 
جانب تكنوقراطيُت يف بعض أجزاء جهاز الدولة وإيديولوجيُت يف اعبامعات وباولوف عقد 

االجتماعية. إف نتيجة الصراع الدائر بُت ىذه القوى  ارتباطات مع مثل ىذه القوى
اؼبستندة إىل اؼبلكية اػباصة والقوى اليت تدافع عن األشكاؿ االشًتاكية لن تقررىا سياسة 
تيتو اػبارجية أو ما يكتب يف الروايات واؼبسرحيات، وإمبا الصراع بُت القوى االجتماعية 

 اؼبتنازعة. 
مث انتزعوا يف  ٜ٘ٗٔالذين قاموا بثورة اشًتاكية يف عاـ ىل تعتقد أف عماؿ يوغسبلفيا 

حق إدارة وسائلهم اإلنتاجية، سوؼ يسمحوف ألي إنساف بانتزاع ىذه  ٜٛٗٔعاـ 
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السيطرة منهم؟ إنٍت أقوؿ ال ولديَّ دليل معُت على ىذه اؼبقاومة. لقد كاف ؼبثل ىذه 
خلت. بيد أف التطورات اليت ما منذ ستة أشهر أو سنة  اً اؼبناقشة طابع ؾبرد ونظري نوع

جرت خبلؿ ىذا الصيف قد جعلتها ملموسة. فعلى أساس سياسة اقتصادية رديئة 
حدثت بطالة متزايدة وعلى أساس سياسة خارجية خاطئة، كاف ىناؾ اذباه للتكيف مع 

 اإلمربيالية األمريكية.
عات ؼبدة حدث عندئذ؟ لقد قاـو العماؿ. لقد قاـو الطلبة واحتلوا اعبام يما الذ

. لقد دعوا إىل العودة إىل اؼبساواة والتسيَت الذايت ٜٛٙٔحزيراف  / عشرة أياـ يف يونيو
الكامل يف ؾبمل االقتصاد، ال على صعيد اؼبصنع فقط. وبعد ذلك جاء مؤسبر النقابات 

لتفاوت ادلتزايد. إننا ال نقبل احيث قاؿ مئات من مندويب العماؿ من كل مصانع الببلد، "
من ادلساواة. إننا ال نريد تصدير األحذية للجيش األمريكي يف فيتنام، إننا مع  ا  نريد مزيدإننا 

 ". التضامن األممي. وحنن ال نريد تسريح العمال. حنن مع العمالة الكاملة
يدور. ولن يكوف باإلمكاف إعادة الرأظبالية  اً ضخم اً اجتماعيّ  اً كل ىذا يعٍت أف صراع

إال بعد سحق العماؿ والطبلب اليوغوسبلؼ يف صراع صدامي. إهنم لن يتخلوا عن 
كما أف الرأظباليُت   اً اإلنتاج اعبديد عن طيب خاطر سباموسائلهم اإلنتاجية اؼبشًتكة ومبط 

اليوغوسبلؼ واعوف دوف صراع حىت اؼبوت. إف العماؿ  يلن يتخلوا عن مبطهم اإلنتاج
. إهنم سوؼ يدافعوف عن اً وإف كاف باإلمكاف خداعهم سياسيّ  ؼبصاغبهم الطبقية، حىت

أنفسهم بقوة. وكلما كانت الديبوقراطية االشًتاكية أوفر، وكلما كاف التعبَت عن النفس 
 أوفر، كلما ازدادت قوة إمكانيات مقاومة العماؿ ؽبذه العودة.

أف باإلمكاف منع مثل ىذه العودة يف يوغوسبلفيا أو أما أولئك الذين يعتقدوف 
تشيكوسلوفاكيا عن طريق التدخل العسكري من اػبارج، بتقويض الديبوقراطية العمالية، 

 اؼبائة من الطبقة يف ٜٜوبفرض نظاـ ديكتاتوري يرفضو بتقويض التعبَت اغبر للعماؿ 
الرأظبالية سوؼ ينمو يف  . إذا كاف خطر العودةاً تالعاملة، فإهنم يقًتفوف خطأ فبي

يبكنو أف ىبلق  يتشيكوسلوفاكيا، فإف ذلك سيكوف نتيجة للتدخل السوفيييت ىناؾ الذ
للثورة على األقل بُت أجزاء من الشعب العامل. قبل ىذا الغزو،   اً مضادّ  اً سياسيّ  اً مناخ

كوكها يف كانت الغالبية الساحقة من الطبقة العاملة التشيكوسلوفاكية مع االشًتاكية. وش
 ؽبذا التدخل )تصفيق(.  اً يجة للتدخل السوفيييت، وليست سببنت ىياالشًتاكية 
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س: أال ينبغي للحوافز ادلعنوية أن تأخذ األولوية على احلوافز ادلادية يف بناء اقتصاد 
 اشرتاكي؟

ج: إنٍت بالتأكيد معارض للحوافز اؼبادية اؼبفرطة. لقد كتبت مقااًل نشر يف كوبا خبلؿ 
حوؿ ىذه اؼبسألة. وقد حبذت فيو  ٜٗٙٔاؼبناظرة بُت تشي جيفارا وخصومو يف عاـ 

وذات طبيعة صباعية ال فردية. وىذا اؼبوقف فباثل  ؛شديد حوافز مادية ؿبدودة للغايةحبـز 
 لرفاؽ الكوبيوف أنفسهم يف ىذه اؼبسألة. للموقف الذي تبناه ا

إف الرفيق الذي طرح ىذا السؤاؿ يبدو أنو يتجاىل حقيقتُت جد أساسيتُت. أواًل وقبل  
كل شيء، أف احملاكمة األصلية احملبذة للحوافز اؼبادية إمبا تعود إىل لينُت وليس إىل 

على األقل من أف سبلك ؛ بيد أنو البد لك اً ويبكنك القوؿ إف لينُت كاف ـبطئ خروشوؼ.
 من النزاىة وتقوؿ إهنا تعود إىل لينُت.  اً قدر 

، ال ينبغي لك طمس اغبقيقة التارىبية اليت تتمثل يف أف اغبوافز اؼبادية قد طبقت اً ثاني
على أوسع نطاؽ فبكن يف ظل ستالُت. إف متغَتات األجور يف ظل ستالُت ىي أضخم 

 اً أف متغَتات األجور قد البفضت نوعايل. والواقع متغَتات عرفها حىت اآلف بلد غَت رأظب
. وأنا ضد متغَت أجري يتجاوز ما منذ وفاة ستالُت. إهنا ال تزاؿ جد كبَتة يف اعتقادي

 . ٓ٘إىل  ٔ . لقد بلغ اؼبتغَت األجري يف ظل ستالُتاً معين اً ؿبدود اً حدّ 
رسومات والقوانُت فماذا عن صُت ماو؟ إف اؼبتغَت األجري اؼبعًتؼ بو يف ؾبموعة اؼب

، وىو يف اعتقادي أكثر من ذلك بثبلثة ٘ٔإىل  ٔالرظبية عبمهورية الصُت الشعبية يبلغ 
يف تعاملو  اً للمرء أف يكوف موضوعيّ  يل. يف ىذا النوع من النقاش، ينبغأضعاؼ على األق

مع اغبقائق القائمة وأال يقيم فضيحة كربى حوؿ بعض البلداف بينما يلـز جانب الصمت 
 حوؿ بلداف أخرى.

على ثقة من أف اؼبتغَت األجري يف تشيكوسلوفاكيا ىو أقل من ذلك  اً إنٍت شخصيّ 
اؼبوجود يف الصُت. وعلى الرغم من أنٍت ال أملك معطيات ملموسة، فإنٍت سوؼ أصاب 

أي حاؿ، إنو كبَت  يف تشيكوسلوفاكيا. على ٘ٔإىل  ٔبالدىشة إذا ما تكشف أنو يبلغ 
للغاية يف كل ىذه البلداف، وينبغي أف يكوف خوض نضاؿ منسجم من أجل اؼبساواة أحد 

 األىداؼ الرئيسية للطبلئع يف ىذه البلداف. 
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ىي عليو ال خلق قضية خاصة  لكنو ينبغي لكم االعًتاؼ باغبقائق على كبو ما
 ف أخرى أو فًتات أخرى.بالنسبة لبعض البلداف وإغماض أعينكم عما يسود يف بلدا
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رب على امتداد السنوات اػبمس والعشرين اؼباضية، شهدت وظيفة اعبامعة يف الغ
 اً وليست ىدف اً انت اعبامعة، إىل حد كبَت، موضوع. ويف ىذه السَتورة، كاً تبداًل تدرهبيّ 

االنتقال من ادلرحلة الثانية إىل لتغَت اجتماعي مربمج، وىو موضوع يبكن اختصاره يف صيغة "
 ".ظهور النيو رأمسالية" أو بكلمات أقل "ادلرحلة الثالثة يف تاريخ دنط اإلنتاج الرأمسايل

رجة بالد لقد كانت وظيفة اعبامعة خبلؿ اؼبرحلتُت السابقتُت يف تاريخ الرأظبالية تتمثل
الطبقة اغباكمة بالتعليم  -بنات  اً و، بدرجة أقل، أيض -األوىل يف تزويد أذكى أبناء 

 الكبلسيكي البلـز وتأىيلهم إلدارة الصناعة والبلد واؼبستعمرات واعبيش إدارة فعالة. 
على التفكَت اؼبنظم وحفز طرؽ للبحث اؼبستقل وإرساء خلفية ثقافية  اً إف تدريب

" يف كل ؾباالت الصفواتابط غَت الرظبية اؼبستندة إىل ىذه اػبلفية، بُت "مشًتكة، والرو 
ذلك كاف الدور األويل للتعليم ؛ "(الرابطة الدراسية القدميةاغبياة االجتماعية )نظاـ "

 سبة للغالبية الواسعة من الطبلب.اعبامعي بالن
العلـو الطبيعية، كاف أما التدريب اؼبهٍت اؼبتخصص فلم يكن غَت نتاج فرعي. فحىت يف 

الًتكيز يوضع عامة على النظرية اػبالصة. وقد أدى أسلوب سبويل التعليم العايل يف 
 ". والواقع أف معظم اػبرهبُتللمعرفة" الطبقة اغباكمة "احتكاراؼبمارسة العملية إىل "

مرتبطُت  أو ؛ضاء يف اؼبهن اغبرة ورجاؿ أعماؿ، وكانوا أعاً اعبامعيُت كانوا مستقلُت مهنيّ 
 بأشخاص ذوي مكانة مستقلة.  اً مباشر  ارتباطاً 

. إف ظبتُت من ظبات النيو رأظبالية قد اً أساسي اً َتت النيو رأظبالية كل ذلك تغيَت وقد غ
يف الصناعة ويف جهاز الدولة  اً نيّ ( الطلب على العمل اؼبتخصص تقٔأنتجتا ىذا التغَت: )

( ضرورة االستجابة للسعي اؼبتزايد إىل التعليم العايل، والذي بدأت ٕاآلخذ يف التضخم؛ )
 بدرجة أقل -الطبقة اؼبتوسطة واؼبوظفوف اغبكوميوف والعماؿ ذوو الياقات البيضاء بل و 



 اغبركة الطبلبية الثورية .. النظرية واؼبمارسة

31 

ُت أحواؽبم العماؿ اؼباىروف ذوو الياقات الزرقاء، يف السعي إليو كوسيلة لتحس -
 االجتماعية، نتيجة الرتفاع اؼبستوى اؼبعيشي.

بشدة على العمل  اً متزايد اً ما زلنا نشهده طلب يوىكذا عكس االنفجار اعبامعي الذ
 ال يقل شدة.  اً متزايد اً الثقايف وعرض

ومل تكن اعبامعة مهيأة لذلك، ال من حيث ؿبتوى التعليم العايل نفسو، وال من حيث 
ي اؼبادي وتنظيمها اإلداري. وقد نُظر إىل ىذا الفشل للجامعة يف التكيف ىيكلها األساس

مع متطلبات النيو رأظبالية، دوف أف تكوف ىذه النظرة غَت صائبة، بوصفو أحد أسباب 
التمرد الطبليب العاؼبي. بيد أنو ؼبن طبيعة ؾبتمعنا القدرة على إجبار اعبامعات على 

قة اغباكمة. ويف إطار النيو رأظبالية ، فإف اإلصبلح التكيف مع ىذه اغباجات اليت للطب
ال مفر  -التحوؿ من جامعة كبلسيكية إىل جامعة تكنوقراطية  -التكنوقراطي للجامعة 

منو. إف التمرد الطبليب ليس ؾبرد رد فعل على فشل اعبامعات اغبالية يف التكيف؛ إنو يف 
الرامية إىل ربقيق  - حىت اآلف اً كبَت   اً اليت لقيت قباح -الوقت نفسو رد فعل ضد احملاولة 

 ىذا التكيف على أساس اػبضوع شبو الكامل ؼبطالب ومصاحل النيو رأظبالية. 
/ الثورة التكنولوجية "بػ اً اليت تسمى غالب -إف الصلة بُت ىذه الثورة الصناعية الثالثة 

التكنوقراطي، ىي صلة والطلب اؼبتزايد على العمل الثقايف واإلصبلح اعبامعي  - "العلمية
جلية للعياف. فالثورة الصناعية الثالثة تتميز إىل حد معُت بإعادة إدماج واسعة للعمل 

، يرمز إليها أخصائي اإللكًتونيات عة واإلنتاج، بل ويف عملية العمليف الصنا الثقايف
 الذي ُيَشغِّل عمليات اإلنتاج اؼبؤسبتة ويراقبها.

للخرهبُت اعبامعيُت آخذة يف التطور. ويتوىل الباحثوف " فعلية سوق عملوىكذا، فإف "
عن اؼبوىوبُت فرز كل دفعة جديدة من خرهبي اعبامعات اؼبهمة يف الواليات اؼبتحدة 
وبريطانيا العظمى والياباف وهبرى تطبيق اؼبمارسة نفسها بشكل متزايد يف البلداف األوروبية 

جور العماؿ اؿ الفكريُت مثلما َحدََّد أالغربية. ووبدد قانوف العرض والطلب أجور العم
 اليدويُت ؼبائيت سنة.

وال حىت ىكذا ذبرى عملية بلًتة العمل الفكري. ألف البلًتة ال تعٍت يف احملل األوؿ )
، اً متزايد اً أو مستوى معيشة منخفض، وإمبا اغًتاب اً ؿبدود اً يف بعض األحواؿ( استهبلك
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للعمل ؼبطالب ليس ؽبا بعد أي سباٍش مع اؼبواىب اػباصة أو ربقيق  اً متزايد اً إخضاع
 اغباجات اعبوىرية للناس. 

وحىت تنجز اعبامعة وظيفة تدريب االختصاصيُت الذين ربتاجهم الشركات الكربى، 
" اؼبتخصصوف يف النمو اكتشفالبد من إصبلح التعليم العايل يف اذباه وظيفي. وقد "

ب بطء مبو الناتج القومي اإلصبايل يف بريطانيا العظمى يتمثل يف االقتصادي أف أحد أسبا
التأكيد اؼبفرط على العلم النظري يف اعبامعات على حساب العلم التطبيقي. إف السعي 

لية ىو سعي هبري حفزه بشىت اغبثيث إىل تكييف التعليم العايل لتلبية حاجات عم
كى سادة االحتكارات الكربى بأف وذلك يف الوقت نفسو الذي يسلِّم فيو أذ  ؛السبل

يًتسم  الذيالبحث النظري اػبالص ىو يف اؼبدى الطويل أكثر فائدة من البحث 
 ".االقتصادي اخلالص، حىت يف اجملاؿ "اً سياسات مقررة سلف

إف االذباه إىل جعل اعبامعة ذات طابع وظيفي إمبا هبري دفعو إىل أقصى حد حُت 
األكاديبي ؼبشروعات ؿبددة لشركات خاصة أو ؽبيئات هبري إخضاع التعليم والبحث 

حكومية )ويتوارد إىل الذىن يف ىذا الصدد ربط بعض اؼبعاىد الربيطانية واألمريكية 
ألعاب اغبرب اليت تدرسها بعض اؼبعاىد  اً ضبالبحث يف األسلحة البيولوجية، وأي

أو آخر(. غَت أنو ينبغي  األمريكية، وىي ألعاب تتعلق باغبروب األىلية يف بلد كولونيايل
أي اعتبارىا أمثلة قصوية ال سبثل  ؛ىي عليو النظر إىل ىذه اغباالت القصوية على كبو ما

ىر اعبامعة اؼبقومة بأي حاؿ جوىر عملية إضفاء الطابع الوظيفي، اليت ىي جو 
 . اً تكنوقراطيّ 

ذا العمل إف التخصص الشديد وإضفاء الطابع الوظيفي على العمل الثقايف وبلًتة ى
إمبا تشكل اؼبظهر اؼبوضوعي لبلغًتاب اؼبتزايد للعمل وىي تؤدي ال ؿبالة إىل إدراؾ ذايت 
متزايد لبلغًتاب. فالشعور بفقداف السيطرة على ؿبتوى وتطور العمل اػباص للمرء ىو 
شعور منتشر اليـو بُت من يسموف باالختصاصيُت، دبن فيهم خرهبي اعبامعات، انتشاره 

 اليدويُت.  بُت العماؿ
كل وتوقع ىذا االغًتاب بُت الطلبة أنفسهم، يف ارتباط مع السخط على اؽبي

 كقوة ؿبركة للتمرد الطبليب.  اً مهمّ  اً االستبدادي للجامعة، يلعب دور 
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منذ ستُت سنة خلت، كانت التربيرات احملافظة أو الليربالية للنظاـ االجتماعي القائم 
اف من الصعب الشك يف استقرار النظاـ حىت من ذات قدرة كبَتة على اإلقناع إذ ك

جانب أشد نقاده جذرية. ويف أحسن األحواؿ، مل تكن الثورة االجتماعية مطروحة يف 
النسبة للغرب نفسو، فقد كانت جدوؿ األعماؿ إال بالنسبة للبلداف قليلة التطور. أما ب

 . اً غامض اً مستقبليّ  اً ىدف
ف وأزمات اجتماعية واقتصادية عديدة وثورات ومنذ ذلك اغبُت، أدت حرباف عاؼبيتا

اـ االجتماعي . وإنو لعلى وجو التحديد لكوف النظىائبلً  اً تلفة إىل تغيَت ىذه النظرة تغيَت ـب
بكثَت فبا كاف عليو قبل اغبرب العاؼبية األوىل، فإف وظيفة التعليم  اً القائم أقل استقرار 

التربير النظري وإمبا يف اإلصبلح العملي البورجوازي مل تعد تتمثل بالدرجة األوىل يف 
والتدخل من أجل التغلب على أزمات معينة. بيد أنو ؽبذا األسباب عينها، أصبح من 
األيسر بكثَت ربدي النظاـ الرأظبايل من الزاويتُت النظرية والعملية على حد سواء يف 

بوصفو ؾبرد شكل من اعبامعات فبا كانت عليو اغباؿ يف اؼباضي. فهذا النظاـ ينظر إليو 
 .اً بديهيّ  اً أشكاؿ فبكنة عديدة ال بوصفو واقع

وىكذا قبد أمامنا الوضع ثبلثي األركاف اػباص الذي أدى إىل صعود اغبركة الطبلبية. 
ال يستطيع أحد بالكاد إنكار أنو  يفمن زاوية، شبة عدـ رضا متزايد عن النظاـ القائم والذ

رأظبايل للجامعة، الذي هبري تنفيذه بطريقة استبدادية،  هبتاز أزمة. واإلصبلح النيو
 واؼبفروض على الطلبة إىل حد بعيد، ال يبكنو إال أف يزيد من ىذا السخط. 

حزاب السياسية اليسارية، و، ومن ناحية أخرى، فإف اؽبياكل الناقدة التقليدية، أي، األ
رىا، دور اؼبعارض اعبذري للمجتمع و ، اغبركة العمالية، قد كفت عن لعب داً أساس

القائم، ألسباب ال يبكنٍت اػبوض فيها ىنا. ودبا أف الطلبة الناقدين ال هبدوف أي إمكانية 
ؼبعارضة ومواجهة جذريتُت داخل ىذه اؽبياكل، فإهنم وباولوف ربقيق ذلك خارج األحزاب 

د أهنم لكوهنم ال يبلكوف هبري التبلعب هبا. بي والربؼباف ووسائل االتصاؿ اعبماىَتي اليت
الثقل اعبماىَتي أو االجتماعي البلـز لتحويل اجملتمع ىم أنفسهم، فإف نشاطهم يقتصر 

 ينحصر يف نوع من اإلعبلف. ة اجتماعية كهذه لكي يضربوا مثبلً على ؿباكاة ثور 
وبالنسبة لبعض الراديكاليُت الطبلب، فإف ىذا اإلعبلف يتحوؿ من وسيلة إىل ىدؼ 

اتو. وهبذه الطريقة، على الرغم من لفظيتهم الراديكالية، فإهنم يصبحوف ضحايا يف حد ذ
ألحدى الظواىر شديدة النموذجية جملتمع قائم على تقسيم شديد للعمل، ظاىرة الوعي 
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، أي أهنم اً بلب آخروف ؿباولة للتصرؼ عقبلنيّ اعبزئي ومن مث الزائف. ويبذؿ راديكاليوف ط
َذي، بشكل ـبتلف، للطبقة العاملة، كمفجر يبكنو إحداث وباولوف التصرؼ كمثل وُبتَ 

يف فرنسا أف  ٜٛٙٔانفجار بُت ىذه اعبماىَت األوسع. وقد بينت أحداث مايو/ أيار 
أف التمرد الطبليب كتمرد  اً ضىذا ليس غَت واقعي. بيد أف ىذه األحداث قد بينت أي

ومتماسكة  اً لعاملة مثقَّفة سياسيّ ة للطبقة اطبليب ال يبكنو أف يكوف بديبًل عن طليعة ثوري
 . اً تنظيميّ 

ىكذا يظهر أف اعبامعات اغبالية ؿباصرة بُت ضغطُت متنازعُت. فمن ناحية، هبري 
دفع اإلصبلح التكنوقراطي من اػبارج غبساب الطبقة اغباكمة. ومن الناحية األخرى، 

ب قطاعات أخرى ينبثق ربد راديكايل من داخل اعبامعات، لكنو يف غياب تأييد من جان
 من اجملتمع، يغرؽ يف الطوباوية والعجز. 

مقضي  -" عامة ادلثقفونو" –فهل ىناؾ أي ـبرج من ىذه اؼبعضلة؟ ىل الطبلب 
ندماج يف النظاـ االجتماعي )ردبا كاف من األنسب تسميتو عليهم بأف ىبتاروا إما اال

اللبراط يف إيباءات سبرد يائس إنساين القائم أو ا بالفوضى االجتماعية!( البلعقبلين والبل
 من جانب أفراد أو صباعات صغَتة؟

يف قدرة اجملتمع النيو رأظبايل على التغلب  اً إلجابة على ىذا السؤاؿ تفًتض رأيإف ا
ؼباركيوز وآخرين فنحن نبدأ من اؼبوقف القائل بأف  اً ىم تناقضاتو اؼبتأصلة فيو. وخبلفعلى أ

ىو  - يف مرحلة النيو رأظبالية كما يف مرحلتيو السابقتُت -أىم تناقض يف اجملتمع الرأظبايل 
 التناقض بُت رأس اؼباؿ والعمل يف العملية اإلنتاجية.

وؽبذا، فإننا على ثقة من أف العماؿ ال يبكن يف األمد الطويل إدماجهم يف النيو 
سواء  ،اً اؿ والعمل سوؼ يعاود الظهور دومرأظبالية، ألف التناقض األساسي بُت رأس اؼب

حدث ذلك يف ؾباؿ االستهبلؾ أـ مل وبدث. وباإلضافة إىل ذلك، فإف دالئل عديدة 
تشَت إىل أف مركز جاذبية الصراع الطبقي، يف البلداف الغربية الصناعية، يتحوؿ ببطء، 
ولكن بثبات، عن مسائل تقسيم الدخل القومي بُت األجور واألرباح إىل مسألة من يقرر 

 إنتاجو وكيف ينبغي تنظيم العمل إلنتاجو. ما ينتج وكيف ينبغي 
والكثَت فبا حدث يف السنتُت أو السنوات الثبلث  -وإذا ما أثبتت األحداث موقفنا 

األخَتة يف مصانع ثبلثة بلداف غربية )فرنسا، إيطاليا وبريطانيا العظمى( يظهر أنو يثبتو يف 
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عبامعة يف قولو يف مسألة دور افإف اؼبعضلة اؼبشار إليها ال تقوؿ كل ما يبكن  - الواقع
 ربَمج. التغيَت االجتماعي اؼب

ىناؾ ـبرج من ىذه اؼبعضلة إذ ال تزاؿ توجد قوة سبلك القدرة على إحداث تغيَت 
جذري للمجتمع. وعندما ال تسمح اعبامعة اؼبعاصرة لنفسها بالوقوع يف مصيدة إضفاء 

 ؛اإلفبلت من اعبانب اآلخر للمعضلة النيو رأظبايل ، فإف بوسعها أيضاً  الطابع التوظيفي
 إف بوسع اعبامعة أف تكوف مهد ثورة فعلية. (*)التمرد الكيخويت.

إدخاؿ ربذير يف ىذه اغبجة. إننا يف أي وقت نتحدث فيو عن  اً وينبغي لنا فور 
"، فإننا نقصد أناس اعبامعة بشكل صباعي، أي اؼبدرسُت والطبلب. كبن ال اجلامعة"

ها مؤسسة. فاعبامعة، بوصفها مؤسسة، مندؾبة يف اؽبيكل نقصد اعبامعة بوصف
االجتماعي القائم. وال يبكن للطبلب واألساتذة والعماؿ سبويل ورعاية أي جامعات يف 

ؾ، أي، طاؼبا بقينا يف ؾبتمع َت ُمَشر التحليل األخَت طاؼبا ظل فائض القيمة االجتماعي غ
ا مؤسسة تظل مشدودة بأغبلؿ ذىبية إىل رأظبايل. ويف األمد الطويل، فإف اعبامعة بوصفه

سلطة الطبقة اغباكمة. ودوف ربويل جذري للمجتمع نفسو، فإف اعبامعة ال يبكنها أف 
 تشهد أي ربويل جذري أكيد. 

لكن ما ىو مستحيل بالنسبة للجامعة كمؤسسة فبكن بالنسبة للطبلب كأفراد ويف 
ات يبكنو، على اؼبستوى اعبماعي، صباعات. وما ىو فبكن بالنسبة للطبلب كأفراد وصباع

االنبثاؽ بشكل مؤقت كإمكانية بالنسبة للجامعة ككل. إف دور الطبلب كقوة ؿبركة 
 . فماركس ولينُت وفيدؿ كاسًتو، يفاً ة إلعادة ذبديد اجملتمع ليس جديدومبادرة بالنسب

 هناية األمر، كانوا مثقفُت ال عمااًل يدويُت. 
 يالثور  يشًتاكاال يركة العمالية اغبديثة ونشر الوعاغب إف البدء مرة أخرى شأف رواد

للطلبة واؼبثقفُت مثلما  اؼبعادى للرأظبالية يف صفوؼ الطبقة العاملة، ىو اليـو فبكن بالنسبة 
بالنسبة ؽبم خبلؿ األرباع الثبلثة األخَتة ؼبائة سنة خلت. لكن ىذه اؼبهمة  اً كاف فبكن

أشد صعوبة إذ ليست ىذه ىي اؼبرة األوىل اليت ذبرى فيها ؿباولة ربقيقها وألف جببًل من 
 اإلخفاقات وخيبات األمل ينيخ بكلكلو على وعي اعبماىَت الواسعة. 

                                                           

 نسبة إىل دوف كيخوتو، بطل رواية سرفانتس الشهَتة . (*)
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ياؿ اعبديدة من العماؿ ذوي الياقات الزرقاء إالَّ أفَّ ىناؾ مؤشرات كثَتة على أف األج
ة بتلك الدرجة الكبَتة اليت عند اعبيل يبيقات البيضاء ال تعاين من ىذه الر وذوي اليا

األكرب. وباإلضافة إىل ذلك، فإف باإلمكاف تطوير روابط بُت الطبلب والعماؿ الشباف، 
ألولية، تصبح اؼبهمة بة امثلما حدث يف بلداف غربية عديدة. فبمجرد التغلب على الصعو 

 .اً ، ألف الشروط اؼبوضوعية أكثر نضجأسهل فبا يف القرف التاسع عشر اً أوتوماتيكيّ 
إف ما يتعُت على اعبامعة تقديبو للعماؿ الشباف ىو أواًل وقبل أي شيء آخر شبرة 

دى اإلنتاج النظري، أي، اؼبعرفة العلمية، ال أشياء عقيمة كالنزعة الشعبوية اؼبازوخية ل
" بأيٍد فارغة ورؤوس فارغة لكي يقدموا ؽبم إىل العمالبعض الطلبة الذين يريدوف الذىاب "

عضبلهتم وحباؽبم الصوتية. فما وبتاجو العماؿ أكثر من أي شيء آخر ىو اؼبعرفة، ىو 
النقد اعبذري للمجتمع القائم، ىو التعرية اؼبنهجية لكل األكاذيب وأنصاؼ اغبقائق اليت 

 ئل االتصاؿ اعبماىَتي. تبتدعها وسا
سهبًل. لكن عملية  اً ت تستطيع اعبماىَت فهمها ليس أمر ووضع ىذه اؼبعرفة يف كلما

التبسيط تعقب عملية استيعاب اؼبعرفة اغبقيقية. وإنو لفي ىذا اجملاؿ األخَت يبكن عبامعة 
كل متزايد بش اً وحاليّ  اً القائم ككل وألجزائو يكوف جذريّ  ناقدة فعبًل تقدمي نقد للمجتمع

 لكم ىائل من اؼبعطيات الواقعية.  اً ومتضمن اً ومدروس اً لكونو جادّ 
واؼبعطيات األساسية ؼبثل ىذه اؼبهمة، يبكن للطبلب واألكاديبيُت اغبصوؿ عليها 
بشكل أيسر ألف مرة فبا ىي اغباؿ بالنسبة ألولئك الذين تواجههم مهمة كسب عيشهم 

عطيات األساسية والتعامل معها يشكل خطوة عملية يف يف العامل اؼبهٍت اليومي. إف صبع اؼب
 اذباه النقد الذايت والتغيَت االجتماعي من جانب اعبامعة اؼبعاصرة.

لقد قلنا إف أىم إسهاـ، كنقطة بداية على األقل، يبكن للطبلب تقديبو يف اذباه 
اجة ىناؾ التحويل اعبذري للمجتمع إمبا يكمن يف ؾباؿ اإلنتاج النظري. بيد أنو ال ح

إىل التطبيق التجرييب  اً ظري اػبالص. فبوسعها أف تكوف جسر القتصارىا على اإلنتاج الن
العملي، أو البحث العملي التجرييب. وكلما تزايد عدد الطبلب واتسع التحدي الطبليب، 

 اتسعت إمكانيات توحيد النظرية واؼبمارسة العملية. 
% منها  ٜٓكتب   ؛مشكلة العمل اؼبغرَّبمن األدبيات حوؿ  اً ثريّ  اً إننا مبلك ذخر 

% منها عماؿ ثقفوا أنفسهم ٓٔو اقتصاديوف عارفوف، وكتب أفبلسفة أو علماء اجتماع 
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بأنفسهم. وقد حاوؿ عدد قليل من القساوسة والرعاة الكنسيُِّت أف يضيفوا إىل الدراية 
 النظرية السابقة هبذه اؼبشكلة ذبربة عملية يف اؼبصانع. 

ؼباذا ال ينبغي للطبلب العاملُت يف الطب والفيسيولوجيا والسيكولوجيا البدء بتطبيق 
 اً هتم اػباصة يف مشروع حديث، وأساسمثل ىذه التجارب، وعلى نطاؽ واسع، على خربا

على وصف خربات زمبلئهم العماؿ وربليلها؟ إف طبلب الطب الناقدين سوؼ يكوف 
رَّب، عن ة اإلحباط الناشئ عن العمل اآليل اؼبغَ بوسعهم ربليل مشكلة اإلرىاؽ، مشكل

إذا ما صبعوا مهارة  ؛للعمل، بشكل أحسن من األطباء الوضعيُت اً الكثافة اؼبتزايدة أبد
مهنية حقيقية واستيعاب للظواىر االجتماعية يف سياقها الكامل، وأغنوا ذلك باػبربة 

 الشخصية.
ة. إف ربويل وسائل االتصاؿ اؼبثاؿ مثاؿ واحد فقط من أمثلة عديد الكن ىذ

اعبماىَتي من أدوات إلنتاج اإلذعاف إىل أدوات لنقد اجملتمع ىو شيء يبكن اختباره بدقة 
قمع. وأفبلـ ويبكن أف يغدو فعااًل للغاية. إف البوليس يستخدـ أفبلـ التظاىرات لتيسَت ال

يبكن استخدامها  -اليت يستطيع عشرات اآلالؼ من الناس إنتاجها  -اؽبواة الراديكالية 
 ىي األخرى يف تدريب اؼبتظاىرين على الدفاع الذايت ضد القمع. 

ويبكن استخداـ التكنولوجيا اؼبعاصرة يف غبظات ـبتلفة عديدة كوسيلة لتعرية اؽبياكل 
اؿ نشاط غَت مستَغلٍّ القمعية القائمة وكوسيلة لتعجيل التحرر الذايت للجماىَت. ىنا ؾب

الشرُط األوَّيلُّ فيو بالنسبة للطبلب واألكاديبيُت من كل  ؿ نشاطوىو ؾبا اً ويبثل ربدي
وا أنتم أنفسكم بالتغلب على التناقض بُت النظرية ءالتخصصات العلمية ىو: لتبد

 واؼبمارسة العملية. 
ىنا ينبثق إسهاـ آخر يبكن للجامعة تقديبو للتحويل اعبذري للمجتمع. فاعبامعة،  

حكم الطبقة اغباكمة. بيد أنو حيثما يكتسب نضاؿ كمؤسسة دائمة، تظل خاضعة لت
يسمح حبدوث ربوؿ مؤقت يف ىذا  اً معي من أجل التسيَت الذايت اتساعاجملموع اعبا

اجملاؿ، فإف اعبامعة تصبح، لفًتة قصَتة، مدرسة للتسيَت الذايت بالنسبة للشعب كلو. ذلك 
ا حدث، بُت أماكن ؛ ذلك مٜٛٙٔ/ أيار  ما حدث يف السوربوف يف باريس يف مايو

. إف ىذه األمثلة ؿبدودة للغاية يف اتساعها ٜٓٚٔ/ أيار  أخرى، يف شيكاغو يف مايو
وأمدىا. بيد أف جاذبية مثل ىذه األمثلة بالنسبة للجماىَت الواسعة يبكن يف ظروؼ مؤاتية 

 أف تكوف واعدة للغاية. 
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". برؾبة ؼبن وعن عي ادلربمجالتغيري االجتما"ُت، فهذه ىي اؼبشكلة اؼبركزية لػودبعٌت مع
طريق من؟ تلك ىي اؼبسألة. إف اغبجة اليت يسوقها خصـو التسيَت الذايت الديبوقراطي يف 
اعبامعات كما يف اؼبصانع تدور حوؿ الكفاءة. إذ هبري تقسيم اجملتمع إىل أرباب عمل 

" أرباب العمل ذبيز كفاءةمسألة ما إذا كانت " اً ". ولندع جانبغري أكفاء" وعماؿ "أكفاء"
ؽبم تربير احتفاظهم بوظيفة ازباذ القرار. إننا عندما نقارف ىذه الكفاءة اؼبزعومة مع 

 قليلة للشك فيها.  اً يتعلق باجملتمع، فسنجد ولو أسبابالنتائج، على األقل فيما 
على أف اغبجة اغباظبة ضد ىذا اؼبفهـو ال تتأثر حبكم قيمة كهذا. فمع تطور العقوؿ 

لكًتونية واعبامعة اليت جرى إضفاء الطابع الوظيفي عليها، ينبثق نظاـ يسرب فيو التحكم اإل
إىل جنب احتكار متزايد للوصوؿ  يف روافع القوة االقتصادية، وتركز القوة االقتصادية، جنباً 

إىل تركز معلومات ال يقل فظاعة. وألف األقلية االجتماعية نفسها رُبكم القبضة على 
وجزئية، فإف فجوة متزايدة  اً ا تصبح اؼبعرفة العلمية أشد زبصصعلومات بينمالسلطة واؼب

يسمح  ياالتساع تأخذ يف التطور بُت الكفاءة اؼبهنية التفصيلية وتركز اؼبعلومات الذ
 سًتاتيجية اؼبمركزة. بازباذ القرارات اإل

غَتة إف بوسع أعضاء مكتب مديري شركة متعددة اعبنسية ترؾ آالؼ القرارات الص
". إال أنو، دبا أف اؼبديرين وحدىم ىم الذين وبصلوف على اغبصاد ادلهنيني األكفاءلػ"

" بالنسبة الزباذ القرارات األكفاءالنهائي لعملية صبع اؼبعلومات، فإهنم ىم وحدىم "
 سًتاتيجية اؼبركزية.اإل

مات إف التسيَت الذايت يتغلب على ىذه الفجوة عن طريق تزويد اعبماىَت باؼبعلو 
سًتاتيجية. إف البلزمة لتسليحها بالقدرة على فهم ما ىو متضمن يف القرارات اؼبركزية اإل

يف ازباذ  اً مشارك اً ىذا التفصيل أو ذاؾ ال يلعب دور  " يفكفاءةأي فرد من اعبمهور يبلك "
 ىذه القرارات إال عندما يكوف التعاوف ال التزاحم بُت األفراد ىو القاعدة االجتماعية. 

ذا ما بقي النظاـ الرأظبايل، على الرغم من األزمة اؽبائلة لعبلقات اإلنتاج الرأظبالية وإ
اجلماىري " عن "ادلهنيني ادلؤىلني"ولوجي، فإف االغًتاب اؼبتزايد لػوالناشئة عن التقدـ التكن

اج " ال مفر منو. إالَّ أنو، إذا ما استعيض عن نظاـ اؼبلكية اػباصة لوسائل اإلنتغري ادلؤىلة
وقرارات االستثمار اؼبستقلة من جانب الشركات، واإلنتاج السلعي اؼبعمَّم، بتسيَت ذايت 
فبركز وـبطط على كبو ديبوقراطي من جانب كل اؼبنتجُت والعماؿ، فإف مصلحة اجتماعية 
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" بوجو عاـ. وسوؼ تنعكس ىذه اؼبصلحة االجتماعية عدم الكفاءةعامة تنبثق َجرَّاء إزالة "
 و التعليم األعلى اؼبعمَّم. يف اذباه كب

إف االستبعاد اؼبتزايد للعمل غَت اؼباىر من العملية اإلنتاجية، واستبعاده من القطاع 
رورة إمبا هبعل مثل ىذا التعليم األعلى الشامل ض؛ ، ىو مسألة وقت ال أكثرلث، أيضاً الثا

عليو بأف يوجد يف  اً من السكاف سوؼ يكوف مقضيّ  اً متزايد اً مطلقة فعبًل، حيث إفَّ قطاع
 وضعية عاطلُت غَت قابلُت للتشغيل وسط ثروة اجتماعية ضخمة. 
فاء الطابع الوظيفي على وباإلضافة إىل ذلك، فإف اإلصبلح اعبامعي التكنوقراطي وإض

زأة وشديدة التخصص وغَت النزوؿ بالتعليم األعلى إىل درؾ نزعة مهنية ؾب -اعبامعة 
]الببلىة  FACHIDIOTISMUSألؼباف الراديكاليوف يسميو الطلبة ا ما ،متكاملة
 قد ربوؿ بشكل متزايد إىل انعداـ كفاءة منظم. - اؼبهنية[

إف أحد االهتامات األشد حدة اليت يبكن توجيهها إىل الفوضى االجتماعية القائمة 
ىو أف مستوى التعليم اعبامعي ينحطُّ بشكل ثابت بداًل من أف يرتفع، وذلك يف فًتة 

يها اؼبعرفة العلمية بسرعة متفجرة. وىكذا، فإف التعليم األعلى عاجز عن تتسع ف
االستغبلؿ الكامل لئلمكانية الثرية للقوة اؼبنتجة العلمية. وباإلضافة إىل ذلك، فإنو ينتج 

، وإمبا باؼبقارنة مع اإلمكانيات اليت ىبلقها اً ة، ليس باؼبعٌت اؼبطلق، طبعقوة عمل غَت مؤىل
 العلم. 

اؼبتحدثُت بلساف النيو رأظبالية يعلنوف على اؼبؤل ما يريدوف، كواضعي برنامج  إف بعض
اإلصبلح اعبامعي األؼباين الغريب. ولذا فمن الطبيعي بالنسبة ؽبم أف يهاصبوا ساخرين 

القديبة. إهنم يعًتفوف بأنو من وجهة  (**)الطابع الليربايل الزائد للجامعة اؽبومبولدتية
نظر النيو رأظبالية، بأنو ينبغي تقليص حرية الطبلب يف القراءة  نظرىم، أي، من وجهة

 والدراسة وحضور احملاضرات اليت ىبتاروهنا. 
ال إخضاع اإلنتاج للحاجات اإلنسانية بل إخضاع اغباجات اإلنسانية  -اإلخضاع 

 ذلك ىو جوىر الرأظبالية عينو.  -لئلنتاج 

                                                           
( الذي توىل إصبلح التعليم يف بروسيا يف أواخر العقد ٖ٘ٛٔ-ٚٙٚٔ) نسبة إىل فيلهيلم فوف ىومبولدت (**)

 األوؿ وأوائل العقد الثاين من القرف التاسع عشر .
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ات الشاملة لكلٍّ من الكفاءة العلمية والقوة وؽبذا، فإف التسيَت الذايت ىو مفتاح التطور 
اإلنتاجية اؼبمكنة للعلم. إف مستقبل اعبامعة ومستقبل اجملتمع يتقاطعاف ىنا لكي يتداخبل 

فمما ال شك عديدين ليسوا مؤىلُت لتعليم جامعي،  اً يف النهاية. وعندما يقاؿ إف أناس
مسألة ال أىلية  أف ىذه ليست يف سياؽ ؾبتمعنا اغباضر. بيد ..فيو أف ذلك أمر بديهي

بل ىي سَتورة طويلة الختيار مسبق من جانب البيئة اؼبنزلية  اً أو وراثيّ  اً مقررة فسيولوجيّ 
 واالجتماعية. 

ىُبضع تطور الناس إلنتاج األشياء إمبا يوقف  اً ى أي حاؿ، فعندما نعترب أف ؾبتمعوعل
اغبقيقية للقيم على رأسها، يبكننا أف نزعم أنو، باستثناء حاالت ىامشية، ال  اؽبَتاركية

يوجد شيء حتميّّ فيما يتعلق هبذه البل أىلية. وعندما يعاد تنظيم اجملتمع بشكل يسمح 
بإعطاء األولوية لتعليم الناس على مراكمة األشياء ويتحرؾ يف االذباه اؼبعاكس لبلختيار 

أي وبيط كل طفل قليل اؼبوىبة بعناية أكثر تسمح لو بالتغلب  -ليُت اؼبسبق والتزاحم اغبا
 فإف ربقيق التعليم األعلى الشامل ال يظهر مستحيبلً. -" إعاقتو الطبيعيةعلى "

وىكذا، فإف التعليم األعلى الشامل، وخفض يـو العمل إىل النصف، والتسيَت الذايت 
اػبَتات االستهبلكية ىي اعبواب على الشامل لبلقتصاد، واجملتمع القائم على وفرة 

من الذي سرياقب كالب لُِّموف؟ "عما الذي سوؼ يُػَعلُِّمُو اؼب ؛مشكلة القرف العشرين
". عندئٍذ سيصبح التطور االجتماعي سَتورة أساسية من سَتورات التثقيف الذايت احلراسة؟

تلك البشرية القدرة عندما سب ؛اً " معٌت واقعيّ التقدملكل إنساف. عندئٍذ ستكتسب كلمة "
 وباالعتماد على نفسها ىي فقط. اً تقريراً واعي االجتماعيعلى تقرير مصَتىا 
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يضم هذا الكراس محارضات ألقاها املناضل 

 -  1968 بني  ما  ماندل  إرنست   / البلجييك 

عن  فيها  تحدث  مختلفة  مناسبات  يف    1970

موضوعات متس الحركة الطالبية، خاصة بعد  

ظهورها بقوة من جديد عىل الساحة يف معظم 

دول أوروبا بعد مايو 1968.

العفوية  االتجاهات  عن  ماندل  يتحدث 

النظرية  الطالبية، ورضورة  الحركة  قلب  يف 

الثورية، وأهمية وجود الحزب الثوري وارتباط 

الدور  عن  يتحدث  كام  به،  الطالبية  الحركة 

وعالقته  البورجوازية  للجامعات  الحديث 

بتزايد االغرتاب الذي يعاين منه الطالب.
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