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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 الثانية

صراع المثقف ضد منافسة النساء وتحررهن

�ش��توى عي��ب مس��عية تناس��ة وض��ال الثقاف��ي مج��املين ف��مان للع��ى ض��ادرة عل��م تك�ن ق��ة ل�ن البورجوازي
أ
�ي ا��ذا يعن�ه

ن
آ
.يناسب مكانتهم، والذي كانت تضمنه لهم لحد ال

ن ه�ذه المش�كلة موج�ودة ف�ي المجتم�ع البورج�وازي، وه�ي ذل�ك الص�راع
أ
ول تظ�اهرة جماهيري�ة متمي�زة تثب�ت ا

أ
إن ا

نشطة المهني�ة
أ
فم�اذا ك�انت تخف�ي إذن البت�ذالت. الحاد والحماسي للمثقفين ضد ولوج النساء التعليم العالي وال

ساس�ا
أ
مث�الهم، ال�ذين انطلق�وا ف�ي ح�رب ض�د تح�رر النس�اء ؟ إن�ه ا

أ
خ�رون م�ن ا

آ
س�اتذة وال�دكاترة وال

أ
اليديولوجي�ة لل

.الخوف من المنافسة

مري�ن وهم�ا 
أ
ة يفص�ح ع�ن ا

أ
ة البورجوازي�ة ض�مان: إن الص�راع ض�د التك�وين المهن�ي وعم�ل الم�را

أ
ول، ع�دم ق�درة الم�را

أ
ا

�ود���مان الوج���ى ض���ر عل��س
أ
�در ال���اط ، ل تق��وس

أ
�ذه ال���ي ه���انتهم، وف���ى مك���اظ عل���ن الحف���م م���ن يمكنه���ل للمثقفي��دخ

ن ي�روا وض�عيتهم الخاص�ة تت�دهور
أ
ن تمنحه�ا ه�دفا ومث�ال للوج�ود، ث�م خش�ية المثقفي�ن م�ن ا

أ
الم�ادي للنس�اء، ول ا

�ذا���رية مثل، فه���يا القيص��ي روس���ك، فف���د ذل���ائع تؤك���ة، والوق���اة المهني���الي والحي���م الع���اء التعلي���ت النس���ا ولج��إذا م
�اء،���بن

أ
�اء وال���ب

آ
ي ال

أ
�ال ا���جي

أ
�ل ال����اتهم، ب����ع زوج���زواج م

أ
�ة – ال����ا الغربي���وروب

أ
�ي ا����ا ف����ه – كم����واجه في����م يت����راع ل���الص

والمحافظون على اليديولوجيا القديمة للنظ�ام الفي�ودالي والس�تبدادي ض�د الم�دافعين ع�ن الي�ديولوجيا اللبرالي�ة
.للمجتمع البورجوازي الصاعد

�ل��د عم��راع ض��إن الص��د، ف�ح
أ
�ورها ا��ن يتص��م يك��دة ل��يا ح�نتلجنس

أ
�ة ال�زم

أ
�ه ا��لت في��ذي وص��الي، ال��وقت الح��ي ال�وف

 تقريب�ا قب�ل الح�رب، ع�اد ليخ�رج م�ن عق�اله م�ن جدي�د، ولي�س فق�ط عن�د المنهزمي�ن،
أ
النس�اء، ال�ذي ك�ان ق�د انطف�ا

ج�ل مس�اواة"منتصرين"بل عند الذين يسمون 
أ
مريكية مثل، حيث حاز النضال من ا

أ
، ففي الوليات المتحدة ال
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وس�اط 
أ
ولى انتصاراته الك�بيرة، نك�تش�ف حالي�ا ف�ي بع�ض ال

أ
س�اتذة (النساء بالرجال على ا

أ
تي�ارا قوي�ا إل�ى ح�د م�ا...) ا

نشطة النسائية، حيث ينتشر وسطها الشعار التالي 
أ
ة هو تراجع للرجل"ضد توسيع حقل ال

أ
".كل تقدم للمرا

و نداء للنوايا الحسنة للباطرونا
أ
إصلحات، مصالحة ا

نتلجنسيا يتطور وسط المجتم�ع البورج�وازي،
أ
ن مشكل ال

أ
خرى، تبرهن على ا

أ
يضا ظاهرة جماهيرية ا

أ
لكن هناك ا

�نة ��والي س��ن جمي�ع التجاه�ات  1880فمن�ذ ح��اعيين م��لحيين الجتم��ن الص��ي م��اء حقيق��ور وب�اش�تراكيو: ن�رى ظه
�بر��خ 1المن��يون ال��لحون الجنس��دد، المص��يون الج��ن، المالتوس��دعوا الف��لميون، م��ون، س��لحون زراعي��ا... ، مص�فم

الذي يميز هذه التيارات ؟

ن�ه يوج�د هن�اك مش�كل اجتم�اعي، ويختف�ي وراءه
أ
إن واح�دة م�ن النق�ط ال�تي يش�تركون فيه�ا، اك�تش�افهم الفج�ائي، ا

.شبح البروليتاريا العملق، التي انخرطت في النضال الثوري

�فية���تي تهيء لتص���ع، ال���ية للمجتم��ساس
أ
�ات ال���ن الطبق���ن بي���عهم الهجي���ات، ووض���ن الطبق���ن بي���ع المثقفي��إن موق

�دعون����م ي����ة، فه����الحة الطبقي����ل المص����فوفهم رس����ن ص����ن بي����رج م����مال، تخ���س
أ
�ل والرا����ن العم����بيرة بي����ابات ك���حس

�ان����ى ك����ا مض����ي م����وعه، فف����ن ن����د م����د وفري����يء جدي����ذا ش����ا، وه����لم بينهم����د الس����ى عق����ا إل����ة والبروليتاري���البورجوازي
�ا ��م تقريب��ل منه��تثناء القلي�� باس���اعيون ���لحون الجتم��المص���الكين ��ب الم��ة قل��م وطيب��ي تفه��الهم ف�م

آ
�ل ا��عون ك�يض

�ام���ن. والحك���يء م���ل ش���ذلك ك���رون ك���م ينتظ���ورة، فه��حرى الث
أ
�ال���ات فب���راع الطبق���ون ص���لحيون يرفض���ؤلء الص��ه

وا يتمردون) بفتح الغين(وبروليتاريين مستغلين ) بكسر الغين(بورجوازيين مستغلين 
أ
.بدا

�د ���ا، بل��لماني
أ
�ي ا���بط ف���ه بالض��ن

أ
�جيل ا���دا تس���م ج���ن المه���ه م���ة"إن���ن" النظري���بر ع���لحية، المع���ارات الص���ث التي��حي

�كل ���ي ش���ة ف���ا النموذجي���ث بلورته���ن، وحي���كل المثقفي���بر"مش���تراكية المن���ة" اش���ا ذات الطبيع���ف تنوعاته��ومختل
و ذاك

أ
.العلمية بهذا القدر ا

ح�زاب البورجوازي�ة" السياس�ة"وف�ي فرنس�ا بل�د 
أ
ك�ثر، والمتمثل�ة ف�ي ال

أ
ك�ثر ف�ا

أ
فه�ي ت�ترجم ف�ي الموض�ة ال�تي تتوس�ع ا

�ي ���ل قليل ف���تي تعم���ة ال���اعي"الجدري���ة". الجتم���مى ديموقراطي���زاب تس��ح
أ
�ن ا��و جني

أ
�زاب ا��ح

أ
�روز ا���رى إذن، ب���ا ن��إنن

ن�ه توج�د كلم�ة اش�تراكي ف�ي العن�وان، وق�د ك�ان الممث�ل
أ
ساس�ي ا

أ
خ�ر، فال

آ
ي ش�يء ا

أ
و ا

أ
اش�تراكية واش�تراكية جدري�ة ا

اللم�ع له�ذا التج�اه رفيقن�ا ج�وريس ف�ي فرنس�ا. و انطلق�ا م�ن هن�ا، فق�د تط�ور بش�كل منطق�ي إل�ى غاي�ة الش�تراكية،
ن يتخلص في المقابل من بقايا الديموقراطية البورجوازية واليديولوجيا البورجوازية

أ
.بدون ا

ه�م م�ن يمثله�م  1
أ
ساتذة القتصاد السياسي يدعون بع�ض الص�لحات الجتماعي�ة وا

أ
Gustav(غوس�تاف ش�مللير : � اشتراكيو المنبر، كانوا ا

Schmoller (لوجو برينطانو ،)Lujo Brentano(   ورنير سومبارت ،Werner Sombart.( 
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ما في انجلترا، فإن التعبير الكلسيكي عن الحركات الصلحية المرتبطة بمشكل المثقفين هو الجمعية الفابية
أ
2ا

ساسا بالمثقفين
أ
يضا في وسط الحزب العمالي، والممثلة ا

أ
.التي تسمي نفسها الشتراكية البناءة، والممثلة ا

�ة��تقراطية العمالي�رس
أ
�ي ال��يا ف�نتلجنس

أ
�ن ال��ون م��اعيون المنبثق��لحيون الجتم��ر الص�ث

أ
�مالية ا�س

أ
�دان الرا��ل البل��ي ك�ف

ك�ثر جدرية في النتهازية والحركة الصلحية العمالية
أ
فكارهم امتدادها ال

أ
.ووجدت ا

نصار المبريالية 
أ
من إصلحيين إلى ا

س�س النظ�ام
أ
مهم�ا ك�ان برنام�ج المثقفي�ن، المص�ابين ب�الحمى الص�لحية، ف�إنهم كله�م متفق�ون عل�ى ع�دم الم�س با

�تي���ة ال���ة الطبقي���راعات العدائي���ة والص���يطرة الطبقي���الي الس���ة، وبالت���ة الخاص���اء الملكي���وا إلغ���وازي، ليرفض��البورج
.يحلمون بتلطيفها، لكن هؤلء السادة كانوا في حاجة إلى قاعدة ينطلقون منها لتحقيق إصلحاتهم

�يل رودس��هور سيس��زي المش��الي النجلي��ة، فالمبري��اعيين والمبريالي��لحين الجتم��ن المص��ر بي��ط مباش��د خ�يوج
�برة ��يغة المع��ق الص�طل

أ
�ورة: "ا�و الث

أ
�ة ا��دون". المبريالي��ذين يري��وازيين، ال��لحيين البورج��إن الص��ع، ف��ي الواق�وف

ل وهو الربح ودون المس بالس�يطرة البورجوازي�ة،
أ
� المقدس ا��تفادي الثورة دون المس، مع ذلك، بذلك المبجل 

�تعمرة���عوب المس���تغلل الش���ي اس���م، ف���ارج وطنه���دوها خ���لحاتهم فوج���ادية لص���دة اقتص���ن قاع���ون ع���انوا يبحث��ك
رباح�ا هائل�ة، وال�تي

أ
ه�الي، تجن�ي ا

أ
وشبه المس�تعمرة، وال�تي بفض�ل النه�ب ب�دون ض�مير والس�تعباد اللإنس�اني لل

�ة���لحات اجتماعي���اذرة وإص���ة ن���ازلت نقابي���ل تن���ل تموي��ج
أ
�ن ا���ات م���ض الفت���ماليون بع��س

أ
�تزع الرا���دتها ين���ى قاع��عل

وائ�ل للمبريالي�ة، ك�ان ل�ه"م�واطنيهم"يمنحونه�ا ل 
أ
، لك�ن تح�ول ه�ؤلء الص�لحيين الجتم�اعيين إل�ى ممه�دين ا

خر، وهو الحرص على وجودهم الخاص
آ
.هدف ا

ي عمل مجز في بلدانهم، ول يستطيعون البت�ة العي�ش
أ
إن العاملين في الثقافة بحكم عددهم لم يعودوا يجدون ا

مج�اد،"مرتبته�م"فيها حسب 
أ
ف�ق مه�ن لمع�ة وم�داخيل مرتفع�ة ومض�مونة ومغ�امرات وا

أ
ه�دتهم ا

أ
، فالمس�تعمرات ا

ك�ثر
أ
�ارها ال�نص

أ
�ن ا��ط المثقفي��دت وس��د وج��انت ق��ة ك�ن المبريالي

أ
ة، ا

أ
�ا��اب المفاج��ن ب��س م��روف فلي��ذه الظ��ي ه�فف

س�تاذ الجامع�ة، م�ن ذل�ك الواص�ف الص�حافي
أ
حماسا، من ذلك الح�ارس الليل�ي إل�ى ال�وزير، م�ن معل�م القري�ة إل�ى ا

.النكرة في صحيفة يومية إلى باحث، فقد اك�تشفوا جميعا المبريالية وذهبوا إلى الشعب لنشرها

كم�ا ص�هر المثقف�ون ف�ي الماض�ي الي�ديولوجيا البورجوازي�ة، إيديولوجي�ة الدول�ة الوطني�ة، ف�إن الجي�ل الجدي�د وف�ر
�اعات��ات وبش��ل التناقض��برر ك��انت ت��تي ك��ا، ال��ة علمي��ة الخاطئ��ات العرقي��ي النظري��طائي��ة وسفس��داحي المبريالي�م

سست في لندن سنة  2
أ
ساس مثقفون منEdward Peaseمن طرف إدوارد بيس   1883� جمعية اشتراكية انجليزية تا

أ
عضاؤها بال

أ
 )، كان ا

. )Wells (و ولس)  Bernard Shaw(بينهم برنار شاو 
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�دافعون��ة الم��و المبريالي��با، ومنظم�ك�ثر تعص
أ
�دعاة ال��هم ال�نفس

أ
�ن ا��ون م��ل المثقف��د جع��تعمارية، فق��ة الس�السياس

�م عن�دما يتعل�ق�نه
أ
ع�ن الس�تغلل والس�تعباد بك�ل شراس�ة ف�ي المس�تعمرات وش�به المس�تعمرات، مثقف�ون بين�وا ا

�تعماريين���امرين الس���دنيء للمغ���ف ال���ون العن���ف يربط���ون كي���تعمرات يعرف���عوب المس���تعباد ش���ب واس���ر بنه��م
أ
ال

سمال بتهذب وتلطف الغزاة العصريين والمتحضرين
أ
.السبان في مرحلة التراكم البدائي للرا

�لح وع�ن الح�رب��باق نح�و التس��ن الس��م المس�ؤولون الكب�ار ع��ال، ه��ي الص�ناعة والم�س�مالي
أ
�ن م�ع كب�ار را�إن المثقفي

ن�اس ملطخ�ون بال�دم
أ
العالمي�ة وتمدي�دها، وإذا ك�ان هن�اك، إل�ى ج�انب كب�ار البورج�وازيين والخون�ة الص�لحيين ا

�دين��ارهم ممه��بير، باعتب��وطن الك��رة ال��وا فك��ذين تبن��ون ال��م المثقف��زرة، فه��ن المج��نوات م��ع س�رب
أ
�رق خلل ا�المه

�باق��مح بالس��ذي س��يء ال��اهير، الش��داع الجم��ال وخ��ب والحتي��ذا النص��ن ه��ؤولون ع��م مس��ة، فه��رة المبريالي�للفك
�رب��د الح��مح بتمدي��ذي س��اهير ال��ل للجم��ذهان القات��وروا ه�ذا ال��د ط��رة، لق��ماة متحض��م المس�م

أ
�لح لك�ل ال��و التس�نح

. خلل سنوات 

نزع ملكية البورجوازية المتوسطة والصغيرة وإفقار البروليتاريا 

ك�ثر
أ
�اوة ا��ل قس��ة بك��رب العالمي��ربتها الح��تي ض��ة ال��ة الجتماعي��ون الفئ��ون المثقف�ن يك

أ
�خ ا��خرية التاري��اءت س��د ش�لق

ي م�ن الق�وى المتص�ارعة ال�تي ك�انت تحل�م بانتص�ارها، منتص�رة، فالوحي�دة ال�ذي
أ
ن�ه ل�م تخ�رج ا

أ
م�ن غيره�ا، ذل�ك ا

�م���ة ه���ي الحقيق���وا ف���ذين انهزم���دان، فال���ل البل���ي ك���بيرة ف���ة الك���ي البورجوازي���رب ه���ذه الح���ن ه���ة م���ت رابح��خرج
يض�ا، الع�املون ف�ي مج�ال الثقاف�ة ف�ي البل�دان المنتص�رة كم�ا

أ
البروليتاريون والبورجوازيات الص�غيرة، معن�ى ذل�ك ا

�املين ��ن ع��ج بي��ن بالدم��ك الحي��ذ ذل��عيتهم من��ددت وض��د تح��ة، فق��دان المنهزم��ي البل��ة: ف��ة البورجوازي��زع ملكي�ن
الصغيرة والمتوسطة وإفقار البروليتاريا، فاقتران هذين الع�املين، نت�ج عن�ه ت�دهور ملم�وس ف�ي مص�ير المثقفي�ن،
�تقرارفي الش�غل وال�دخل وف�ترات طويل�ة م�ن�م�ان والس

أ
�ي تتمي�ز بغي�اب ال�ص�بحت وض�عية محن�ة، فه

أ
�عيتهم ا�فوض

رق�ام مطلق�ة بالنس�بة لك�ل البل�دان ولك�ل المه�ن، ف�إنه كيفم�ا ك�ان
أ
ج�رة، وإذا ل�م يك�ن ذل�ك با

أ
البطال�ة وانخف�اض ال

حي�ان ت�رك تل�ك ال�تي
أ
الحال، في كل مكان بالمقارن�ة م�ع تكلف�ة المعيش�ة وض�رورة تغيي�ر المهن�ة، وف�ي ك�ثير م�ن ال

 لها المثقف خلل سنوات عديدة، وإجبارية البح�ث ع�ن مص�در عي�ش إض�افي، ف�ي المعم�ل وف�ي التج�ارة وف�ي
أ
تهيا

�ة��تحالة تربي��ف، واس��ل المثق��ة بعم��ه علق��ذي ل��ك ال��وى ذل��ان س��ال ك�ي مج
أ
�ي ا��ار ف��ى، باختص��ي مقه��اء وف�ورش بن

بنائه 
أ
.إنه النزلق نحو البروليتاريا. وحتى تغذيتهم بشكل ملئم " حسب مرتبته"ا

ج�ل، إن�ه ص�عب الحتم�ال بش�كل خ�اص ف�ي
أ
نتلجنس�يا، ا

أ
ساوي لل

أ
سطر الطابع العالمي لهذا الوضع الما

أ
ن ا

أ
علي ا

�ن تخي�ل��ا م�ك�ثر تغليط
أ
�يء ا��ن ل ش��اعفتها، لك��ن مض��ة م��ج الهزيم��ا زادت نتائ��رب فيه��ة للح��ج العام�ن النتائ

أ
�ا ل�لماني

أ
ا
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نها تختص بها فقط الدول المنهزمة، إن الواقع يناقض هذا التفسير، وها هو واحد منه�ا 
أ
لماني�ا: ا

أ
إن�ه بالض�بط ف�ي ا

�ه،��وج
أ
�ي ا���مالي ف��س

أ
�اد الرا���ان القتص���ث ك���ن حي���ي زم���رب، وف���ل الح���ذا قب��يا، وه�نتلجنس

أ
�عوبات ال��ى ص��ول

أ
�ت ا��تجل

�باب����ين الش����ل المهندس����ان دخ����رب ك����ل الح����ا قب����ذ م����ا، فمن���وج قوته
أ
�ي ا����انت ف����ية ك����لطة السياس���ن الس

أ
�ث ا���وحي

ق�ل م�ن دخ�ل العم�ال ذوي الم�ؤهلت المرتفع�ة و من�ذ م�ا قب�ل الح�رب ك�ان هن�اك ف�ائض
أ
والتقنيين والكيمي�ائيين ا

�غل��ى ش��وفرون عل��ل ل يت�ق
أ
�ى ال�و عل

أ
�ل ا��ى عم��وفرون عل��وا يت��م يكون��ذين ل��ن، ال��باه المثقفي�ش

أ
�ن وا��ن المثقفي��ام م�ه

�دتهم � مع
أ
كلون مل

أ
�ا��ذين ل ي��ار، وال��ي. ق��املين ف��ؤس الع��ومي لب��ير ق��د تفس��ا ض�يض

أ
�ار ا��رى تث�خ

أ
�ة ا��اك حقيق��ن هن�لك

جيج المشاعر الشوفينية
أ
.مجال الثقافة الذي يستعمله الفاشيون والصلحيون لتا

يض�ا انخفض�ت م�داخيل المثقفي�ن
أ
تحسب فرنسا ضمن المنتصرين، ومع ذلك نس�جل فيه�ا نف�س الظ�واهر، فهن�ا ا

حيان من مداخيل البروليتاريين المؤهلين
أ
قل في بعض ال

أ
.بشكل واضح جدا، وهي ا

لماني�ا تح�ت
أ
سمالية لمح�ور الوف�اق، ال�تي وض�عت ا

أ
لمانيا يتم شجب الساءة المخزية بشكل خاص للقوى الرا

أ
في ا

�ر��د ظه��رط ، فق��ر"المش�جي
أ
�الب ال��ن"الط��ته، م��انب دراس��ى ج��دوي إل��ل ي��ة عم��ى مزاول��ره عل��الب المك��ي الط�، يعن

�ش، ف ��ن العي��ن م�ن يتمك
أ
�ل ا�ج

أ
�ي %53ا��ل دراس��ال لفص��ذه الح��ى ه��انت عل��ات ك��ع جامع��ي تس��ة ف��بة الطلب�نس
سدس(
أ
خرى %60، بل 1923 – 1922في شتاء ) ا

أ
.حسب مصادر ا

ن ي�ؤدي نتائ�ج الخس�ائر وحي�ث ظه�ر في�ه انتع�اش نس�بي ف�ي بع�ض
أ
لك�ن كي�ف ه�ي الوض�عية ف�ي البل�د ال�ذي علي�ه ا

يض�ا، هن�اك ع�دد ه�ام ومتزاي�د م�ن الطلب�ة ال�ذين يعمل�ون ككناس�ي ش�وارع ون�ادلون
أ
قطاع�ات النت�اج ؟ ف�ي فرنس�ا ا

يضا بمنافسة العمال في صناعة الملبس النسائية الخ 
أ
و خادمون في مجزرة، ويقومون ا

أ
...في مقهى ا

غن�ى م�ن ك�ل البل�دان المنتص�رة، وه�ي الولي�ات
أ
كبر وال

أ
يضا في ال

أ
نتلجنسيا توجد ا

أ
زمة ال

أ
ك�ثر من ذلك، فا

أ
هناك ا

�ن��ي زم�ت ف
أ
�دا��د ب��ا، فق�ورب

أ
�ن ا��ة ع��رى مختلف�خ

أ
�روف ا��ي ظ��ف، وف��كل طفي��ان بش��ل، وإن ك�ج

أ
�ة، ا�مريكي

أ
�دة ال�المتح

�ادية الك�برى لم�ا بع�د الح�رب، لك�ي ت�تراجع ف�ي ظرفي�ة الزده�ار، لك�ن ك�ثير م�ن العلم�ات تش�ير إل�ى�زم�ة القتص
أ
ال

زمة اقتصادية جديدة
أ
نها لم تتوقف بصفة نهائية، بل تنبعث من جديد مع بداية ا

أ
.ا

�دة���ات المتح���يا بالولي��نتلجنس
أ
�ة ال��زم

أ
�ى ا���ؤثر عل���ة ت���ا خاص��ن ظروف

أ
�ار، ا���ن العتب���ذ بعي��خ

أ
�ب ال���ه يج��ن

أ
�ل، ا��الحاص

�خ ��ون ال��ون والتقني��ة، فالمهندس�مريكي
أ
�ع... ال��م م��ة فه��ة البطال��ي حال��تى ف��اح، فح�رب

أ
�ون بال��ة مهتم��فة عام��م بص�ه

ذل�ك يت�وفرون عل�ى بع�ض الم�وارد، ف�التكوين بالنس�بة للمه�ن ال�تي يق�ال عنه�ا مه�ن عالي�ة، تج�ري تبع�ا لمخطط�ات
س�مالية القديم�ة

أ
ليس�ت الجامع�ات محتك�رة م�ن. مختلفة تماما عن تل�ك ال�تي ه�ي جاري�ة ف�ي ال�دول ذات الثقاف�ة الرا

ك�ثر من�ا،
أ
طرف الدولة، والولوج إليها ليس قاصرا على فئت مغلق�ة محظوظ�ة، ب�ل يت�م الول�وج إليه�ا بك�ل س�هولة ا
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�ن���ري، ويمك���ل الفك���دوي والعم���ل الي���ن العم���التوفيق بي���مح ب���و يس���ف، فه���كل مختل���م بش���دهم منظ���التعليم عن��ف
خر

آ
قل ض�يقا، ف�داخل" العالي"باختصار، فالتكوين . التوقف مؤقتا عن الدراسة لممارسة نشاط ا

أ
مصمم بشكل ا

الشركات ل نسجل فصل صارما ما بين العمل الفكري والعمل اليدوي، بالعكس، ف�إن المثقفي�ن ه�م بص�فة عام�ة
خر

آ
.قادرون على القيام بعمل يدوي، ولهذا السبب من السهل نسبيا النتقال من نشاط ل

�م يص�لح��بة إليه��و بالنس��ة، فه��فة عام��ن للعم�ل بص�مريكيي
أ
�د ال��ذي عن��ور ال��ار التص��ن العتب��ذ بعي�خ

أ
�ب ال��را يج�خي

أ
وا

مريك�ا عل�ى عك�س التص�ورالذي
أ
� ف�ي ا��لة ثانوية عندهم، لهذا الس�بب 

أ
ساسية لربح المال، فطبيعته هي مسا

أ
بصفة ا

وربا
أ
�يسود في ا���نه نزول في الدرجة على المستوى 

أ
ن يمارس مثقف، مؤقتا،عمل يدويا ل يتم الحساس تماما كا

أ
فا

ن يمكنه من العيش
أ
.الجتماعي، شرط ا

وربيين
أ
مريكا الجنوبية، فإن تدهور وضعية المثقفين تترجم بصراع متصاعد ضد منافسة ال

أ
مريكا الوسطى وا

أ
في ا

�انت��ا ك�ك�ثر عم
أ
�ا�ك�ثر ف

أ
�عبة ا��بحت ص�ص

أ
�رة ا��روف الهج��ي، فظ��ي وتقن��وين علم��ى تك��وفرون عل��ذين يت��اجرين، ال�المه

. عليه

�ا�نه
أ
سمالية، ويظهر ا

أ
ساس بجميع البلدان الرا

أ
نتلجنسيا هي ظاهرة مرتبطة بال

أ
زمة ال

أ
ن ا

أ
كيد على ا

أ
إذن يحق لنا التا

�دد �ن ع
أ
�الرغم ا��ترا ب��ي انجل��دة ف��ل ح�ق

أ
�دد"ا��راء ج��كل" فق��تعمرات ش��تغلل المس��ن اس��ي، لك��كل جل��اعد بش��د تص�ق

�تعمرة��دان المس��ي البل��ة ف���ة النجليزي���ا البورجوازي���تي حققته��افية ال���اح الض�رب
أ
ن ال

أ
�مالي، وا�س

أ
�اد الرا���ا للقتص�دعم

�خ �ل
أ
�د ا��كل فوائ��ى ش��ك، عل��طة وذل��ة المتوس��ا الطبق��د م��ى ح��ا إل��تفادت منه��ن... اس��ن م��ض المثقفي��مح لبع��ا س�مم

زم�ة، وم�ع ذل�ك، وح�تى ف�ي انجل�ترا ف�إن وض�عية الع�املين ف�ي المج�ال الثق�افي تت�دهور،
أ
س�وإ ظ�روف ال

أ
النج�اة ف�ي ا

� واله�وة بي�ن�����ة ف�ي قطاع�ات النت�اج والتج�ارة �� خاص���عم�ال موس�مية 
أ
و لي�س له�م س�وى ا

أ
فل يع�دم ن�اس ع�اطلون، ا

ك�ثر
أ
. الموارد وتكلفة المعيشة يتم الشعور بقساوتها ا

تمك�ن
أ
ن ا

أ
تمن�ى ا

أ
نتلجنس�يا ف�ي المس�تعمرات، وا

أ
سف استحضار وإن بشكل موجز مشكل ال

أ
ل يمكنني اليوم مع ال
.من القيام بذلك لحقا

26 – 5 – 2017 

ترجمته عن الفرنسية جميلة صابر 
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