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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 الرابعة

 ترجمته عن الفرنسية جميلة صابر

صراع المثقف ضد منافسة النساء وتحررهن

المدرسة البورجوازية، مدرسة للترويض وليست للتربية

ن
أ
هناك ميدان يعكس انحطاط الثقافة البورجوازية فهو ميزة خاصة للحالة الراهن/ة، إن/ه المي/دان ال/ذي يج/ب ا

يعم///ل في///ه ال///تركيب لك/تش///افات العل///م والتقني///ة والف///ن، وباختص///ار الثقاف///ة ف///ي مجموعه///ا، لك///ي تنق///ل إل///ى
.الجميع، إنه ميدان التربية

ساس///ية للعل///وم
أ
إن البي///داغوجيا باعتباره///ا علم///ا ق///د عرف////ت تق///دما واس////عا، فه////ي تس///تند عل///ى الك/تش////افات ال

ن يساعدها في تربية الناس
أ
.الطبيعية والنسانية، وتعرف إلى اي درجة يمكن للفن ا

ساس///ية جدي///دة،
أ
نه ان يعم///ل عل///ى تط///بيق بيداغوجي///ة ا

أ
إن النظ///ام البورج///وازي مع///ادي لك///ل وض///ع م///ن ش///ا

بالنس//بة للنظ//ام البورج//وازي فالتربي//ة موض//وعة تح//ت ش//عار الص//راع الطبق//ي بي//ن البروليتاري//ا والبورجوازي//ة،
إن التربي///ة الش///عبية ه///ي. وه///دفها لي///س تك///وين الن///اس، ب///ل تروي///ض م///واطني مختل///ف الطبق///ات الجتماعي///ة 

.مرادف لتربية الفقراء، والمدرسة موجهة للترويض وليس للتربية

ة المعلمي/ن ووس/ائل التعلي/م، ك/ل ذل/ك يحم/ل بص/مة الص/راع الع/دائي
أ
إن التنظي/م المدرس/ي والتك/وين ومكاف/ا

إن التربي/ة ل تس/اهم ف/ي تفت/ح الم/ؤهلت الطبيعي/ة، ب/ل. الطبق/ي، وك/ل ذل/ك يره/ن المس/تقبل بش/كل خطي/ر 
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تمارس العنف ضدها، فهي ت/ترك الق/درات الفكري/ة الهائل/ة للش/باب غي/ر مش/غلة، إنه/ا ت/دمر ث/روة ثقافي/ة ل تق/در
. بثمن

إن القصور والجريمة في الميدان المدرس/ي يج/دان نفس/هما فيم/ا يس/مى بالتربي/ة الش/عبية، س/واء ك/انت منظم/ة
و كانت م/ن عم/ل 

أ
ن/اس ذوي ني/ات حس/نة"وممولة من طرف الدولة البورجوازية، ا

أ
ن/ه م/ع"ا

أ
، ال/ذين يتخيل/ون ا

 اله/وة ال/تي تفص/ل بي/ن الطبق/ات، وتج/ر ب/ذلك العم/ال خ/ارج س/احة
أ
بع/ض نت/ف لثقاف/ة بورجوازي/ة يمكنه/م مل

المعركة الكبرى للصراع الطبقي الثوري، للعمل على إدخ/الهم إل/ى حديق/ة متواض/عة لثقاف/ة القساوس/ة ومعلم/ي
س/مالية، ال/تي تع/د واح/دة م/ن العلم/ات. المدرسة 

أ
إن انحطاط التربية الش/عبية يفض/ي إل/ى رش/وة الص/حافة الرا

.المنفرة لتعفن الثقافة البورجوازية

 التحالف بين المثقفين والبروليتاريا الثورية

لق//د فق//د المجتم//ع البورج//وازي ك//ل ح//ق ف//ي الوج//ود، فه//ذا ه//و المعن//ى الت//اريخي للظ//روف ال//تي قم//ت بع//رض
لف م//ن الع//املين ف//ي المج//ال الفك//ري، فه///و ينك//ر

ل
خطوطه///ا العام///ة ، فبإنك//ار الح//ق ف//ي الحي//اة لعش//رات ال

ن الحي///اة الثقافي///ة، وتحقي///ق التق///دم الجتم///اعي وحم///ايته، فه///ا ه///ي ذي
أ
دوره///م المتمث///ل ف///ي العلء م///ن ش///ا

ن العل//م والف//ن، والثقاف//ة ف//ي مجموعه//ا،
أ
كذوب//ة الك//برى للمجتم//ع البورج//وازي والمثقفي//ن، عن/دما يؤك//دون ا

أ
ال

إن المجتم//ع البورج//وازي ف//ي حاج//ة إل//ى ه//ذا الك//ذب ليخف//ي ع//ن نفس//ه ه//و. تج//د ف//ي ح//د ذاته//ا غايته//ا الخاص//ة 
يض//ا ف//ي حاج//ة له//ذا الك//ذب لنس//يان التناقض//ات

أ
يض//ا بش//اعة واقع//ه نتيج//ة بحث//ه ع//ن الرب//ح، لك//ن المثقفي//ن ا

أ
ا

طبع/ا تن/اقض بي/ن رغب//اتهم ومع//ارفهم وق//دراتهم ووض//عيتهم البئيس//ة واس/تلبهم، ولكن//ه: الص/ارخة لوج//ودهم 
خ/رى، بي/ن غائي/ة عمله/م

أ
قل خطرا من جهة، بين المثال والنش/اط المهن/ي، وم/ن جه/ة ا

أ
تناقض ضخم وليس ا

. ونتائجه، بالمقارنة مع المكانيات والضرورات الجتماعية

ن الع//املين ف//ي مج//ال الفك//ر يس//تخرجون م//ن ه//ذا الوض//ع الخلص//ات ال//تي تف//رض نفس//ها،
أ
ن نعتق//د ا

أ
يمك//ن ا

ن/ه بمس/اعدتهم عل/ى تحري/ر العم/ل الفك/ري والعم/ل
أ
والقوة للنضال بحماس ضد المجتمع البورجوازي، بحي/ث ا

نن/ا نج/د
أ
لمه//م الجس/دية والمعنوي//ة، والح/ال ا

ل
يض/ا م//ن ا

أ
س/مالية، يتخلص//ون ه/م ا

أ
بص/فة عام//ة م//ن سلس/ل الرا

ظ//اهرة معكوس//ة، ف//المثقفون ل يري//دون فه//م م//ا سيش//كل بداي//ة تحرره//م، ب//ل يرفض//ون ب//دون اس//تئناف ه//ذه
ن يناض//لوا إل//ى

أ
الخلص//ات، ويمتنع///ون ع//ن تق//دير بش//كل ص//حيح المهم///ة الثوري///ة للبروليتاري//ا، ال///تي يج//ب ا

ولئ//ك ال//ذين يوج//دون ف//ي
أ
جانبه//ا، فم//وقفهم تج//اه البروليتاري//ا غ//امض كم//ا ه//و غ//امض وض//عهم الجتم//اعي، فا
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س/ياد، ويلق/ون نظ/رة متعجرف/ة عل/ى قطي/ع البروليتاري/ا ال/بئيس والمس/تغل، فلي/س
أ
عل/ى الس/لم يلعب/ون دور ال

أ
ا

ت//دمير" قبض///ته العنيف//ة"ال//ذي ته//دد " المت///وحش"له///م إل الحق//د تج//اه البروليتاري//ا الث//ائرة، ه//ذا الع//دو وه//ذا 
. العلم والفن

ت فئ//ة واس//عة م//ن الع//املين ف//ي المج//ال الفك//ري، وال//ذين م//ا زال//وا راهن//ا، يعيش//ون كبورجوازي//ة متوس//طة
أ
ب//دا

ن ف//ي هاوي//ة وج//ود بروليت//اري يش//كون ف//ي وج//ود علق//ة بي//ن اس//تعبادهم
ل
وبورجوازي//ة ص//غيرة، ويس//قطون ال

ن مص//الحهم ومص//الح البورجوازي//ة الك//بيرة المس//تغلة غي//ر متلئم//ة، لك//ن م//ع ت//ردد
أ
وبي//ن ق//وة الملكي//ن، وا

.قوي، وعلى الرغم منهم، تمكنوا من الوصول إلى هذه الخلصات

ن يكون//وا ش//ريحة عل//ى ح//دة، ممي//زة
أ
ولئ//ك، ال//ذين م//ا زال//وا م//ن بينه//م يغ//ذون ذل//ك ال//وهم ف//ي ا

أ
ك/ثيرون ج//دا ا

نه//م م/ا زال/وا مقس/مين وممزقي//ن داخلي//ا، ف//المثقفون المنتم//ون
أ
ولي/س له//ا قاس//م مش//ترك م/ع البروليتاري/ا، م/ع ا

ك/ثر م//ن م//رة ع//ن
أ
نه//م يتخلف//ون ا

أ
ك/ثر نح//و معس//كر الث//ورة و م//ا م//ن ش//ك ا

أ
ك/ثر ف//ا

أ
إل//ى الفئ//ة الوس//طى م//دفوعون ا

.صفوف المقاومين، ومع ذلك ل يجب الستهانة بهم ورفض التحالف معهم

ن ه/ذا
أ
إن علقات البروليتاريا ب/المثقفين ليس/ت ب/دورها متجانس/ة، فالبروليت/اري يك/ره المثق/ف ف/ي المعم/ل، ل

و قاض/ي، وم/ن
أ
ن/ه درك/ي، متس/لط ا

أ
خي/ر مكل/ف بقي/ادته ومراقبت/ه وتحدي/د اليقاع/ات، يكره/ه داخ/ل الدول/ة ل

أ
ال

س/اليبه 
أ
خ/رى فه/و معج/ب بتف/وقه الفك/ري، ومعرفت/ه و سلس/ته ف/ي الكلم وا

أ
ن واح/د" الجميل/ة"جه/ة ا

ل
، و ف/ي ا

س/مالي
أ
ن/ه إنس/ان يس/تطيع بفض/ل معرفت/ه وق/دراته ،مقاوم/ة الرا

أ
ن يحتقر البروليت/اري المثق/ف، ل

أ
حيانا ا

أ
يحدث ا

. والنتصار عليه، لكنه يتخلى عن النضال نظرا لجبنه وغروره

ممي//ة الش//يوعية تج//اه المثقفي//ن ال//ذين يع//انون، ه//و موق//ف 
أ
، ال//ذي، نظ//را"خطي//ب ش//عبي ك//بير"إن موق//ف ال

ش/ه ض/د البورجوازي/ة الك/بيرة ي/دافع ع/ن جمي/ع الفئت المس/تغلة والمض/طهدة، وف/ي المقاب/ل
أ
لوفائه ورباطة جا

ج//ل الس//لطة، ه//ذه
أ
ن تك//ون للمثقفي//ن كحلف//اء للبروليتاري//ا ف//ي الص//راع م//ن ا

أ
همي//ة ال//تي يمك//ن ا

أ
فه//ي تع//رف بال

ك/ثرمن حجمها
أ
همية التي ل يجب علوة على ذلك إعطاؤها ا

أ
. ال

بط/ال و
أ
نه/م ف/ي مجم/وعهم ل/ن يكون/وا ا

أ
خذنا بعين العتبار علم النفس والوض/ع الطبق/ي للمثقفي/ن، نع/رف ا

أ
إذا ا

ب//دا طليع//ة الجم//اهير العمالي//ة،
أ
ق//وات نخب//ة الث//ورة، كم//ا ك//ان المثقف//ون بالنس//بة للبورجوازي//ة، فل//ن يش//كلوا ا

ن يكون/وا مفي/دين لن/ا، لي//س فق//ط بس/بب ع/ددهم، وم/ع ذل/ك 
أ
ل يمكنن/ا الس//تهانة بتح//الفهم، فم//ن الممك/ن ا

ثير العظي//م ال//ذي يمارس//ونه عل//ى فئت واس//عة م//ن غي//ر البروليت//اريين، وبش//كل
أ
س//اس بس//بب الت//ا

أ
ولك//ن بال
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همي/ة ف/ي النض/ال الث/وري، بس/بب... خ/اص، الفلح/ون والبورجوازي/ة الص/غيرة المديني/ة 
أ
ن يش/كلوا ا

أ
يمكنه/م ا

. الوظائ/ف التي يحتلونها في النتاج والدولة

ج//ل الس//لطة وتنظيم//ات الث//ورة المض//ادة مث//ل
أ
ن ترتب//ط جم//اهير واس//عة م//ن المثقفي//ن بن//ا ف//ي النض//ال م//ن ا

أ
ا
.  Technisch Nothilfe  (8)" تيكنيش//ي نوثل//ف" ن تك//ون ه//ذه الجم//اهير..

أ
م//را مس//تحيل، ا

أ
ال//خ س//يكون ا

مقتنع/ة بهزيم/ة البورجوازي/ة والس/يطرة عل/ى الس//لطة السياس/ية وبن/اء دك/تاتوري//ة البروليتاري/ا، تع/د بالنس/بة له//ا
ن يلعبوا دورا ذا. مرادفا للتحرر، وكل جهاز السلطة الموجه ضد البروليتاريا قد اختنق 

أ
إن المثقفين يمكنهم ا

س/مالية 
أ
ولوي/ة ف/ي تفس/خ الدول/ة الرا

أ
نظارن/ا إل/ى م/ا بع/د الحاض/ر الراه/ن، ف/ي. ا

أ
ن ن/وجه ا

أ
نح/ن الش/يوعيين علين/ا ا

ن نك///ون ق///د اعترفن///ا وحاولن///ا اس///تمالة حلي///ف الغ///د
أ
ج///ل الس///تيلء عل///ى الس///لطة، يج///ب ا

أ
حلي///ف الي///وم م///ن ا

همي//ة بمك//ان ك//بير، المحافظ//ة عل//ى النت//اج وتط//ويره حي//ن يك//ون العلم//اء
أ
ن//ه س//يكون إذن م//ن ال

أ
المحتم//ل، ل

خ//ذ بعي//ن العتب//ار
أ
ن نا

أ
والتقني//ون مت//وفرين بالع//دد الك//افي، فه//ذا م//ا علمتن//ا إي//اه الث//ورة الروس//ية، لك//ن يج//ب ا

ن نح//افظ عل//ى النت//اج الح//الي، ب//ل
أ
يض//ا، فعن//دما سنس//تولي عل//ى الس//لطة، ل يك/ف//ي ا

أ
همي//ة ا

أ
ك/ثر ا

أ
خ//ر ا

ل
ع//امل ا

س/مالية تح/ت س/لطة دك/تاتوري/ة البروليتاري/ا،
أ
يجب تحويله ف/ي اتج/اه الش/يوعية، لك/ن كلم/ا اس/تمرت البقاي/ا الرا

ولئك الذين تكلف/وا ب/ذلك تمكن/ت
أ
ن يكون إل بقدر ما ا

أ
صبح هذا التحول صعبا، فهذا التحول ل يمكن ا

أ
كلما ا

. منهم الروح الشيوعية

سمالي، بل يحركه تلبية الحاجات ف/ي ال/روح
أ
خر إذا لم يحركه الربح الرا

ل
خر ومحتوى ا

ل
سيكون للقتصاد هدف ا

.الشيوعية 

:هوامش 

س//س س//نة ) 8(
أ
لماني//ا جن//د م//ن بي//ن الش//باب مهندس//ين وتقنيي//ن متط//وعين 1919تنظي//م ض//د الض//راب تا

أ
ف//ي ا

لخ
أ
. قادرين على تشغيل القطاعات الحيوية للمصالح العمومية مثل الماء والكهرباء والهاتف والتصالت ا
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