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 مارس8 موقع " يقدممارس البول 8كرا زتكي سسيدة " ضن ملف 
 ل" كرا زتكي""مشك الثقفي"الثورية سلسل من اللقات تت عنوان 

اللقة البول

ممية الشيوعية 
أ
مام المؤتمر الخامس لل

أ
تقرير مقدم ا

).من محضر المؤتمر (1924يوليوز  7المنعقد في 

 

لف م��ن النظ��رات الح��ائرة والمتلهف��ة، نس��معه ف��ي
ل
عي��ن عش��رات ال

ع
نتلجنس��يا مطروح��ا ف��ي ا

ع
إنن��ا ن��رى مش��كل ال

لف من الناس، ال�ذين فق�دوا مث�الهم وق�وة روحه�م ف�ي مواجه�ة ص�عوبات الحي�اة،
ل
صرخات استغاثة عشرات ال

لمه��م الشخص��ية ت��دخل ض��من ك��ل ت��اريخي، ول ق��ادرين عل��ى
ل
ن تجربته��م وا

ع
ول��م يع��ودوا ق��ادرين عل��ى فه��م ا

ج���ل العي���ش
ع
زم���ة. اس���تخراج الق���وة الض���رورية م���ن ا

ع
لك���ن إل���ى ج���انب اس���تغاثة المثقفي���ن، ال���تي تس���ببت ف���ي ا

خرى، وهي احتضار الثقافة البورجوازية
ع
نتلجنسيا فإننا نرى انبثاق ظاهرة ا

ع
.ال

زمة ف�ي جمي�ع
ع
زمة عمل فكري في المجتمع البورجوازي، ونسجل وجود هذه ال

ع
يضا ا

ع
نتلجنسيا هي ا

ع
زمة ال

ع
إن ا

سمالية، حقا ليست بنفس درجة الخطورة في جميع هذه الدول، وليس لها نف�س المت�داد، لكنه�ا
ع
البلدان الرا

يض�ا ف�ي جمي�ع ال�دول الش�تراكية الس�وفياتية،
ع
متش�ابهة، ب�النظر إل�ى معناه�ا الت�اريخي وإل�ى تطوره�ا، ونج�دها ا

سمالي بها قد تم قلبه، ف�إن تح�ول المجتم�ع نح�و الش�يوعية، لي�س إل ف�ي ب�دايته
ع
نه، حتى إذا كان النظام الرا

ع
ل

سوء الصعوبات
ع
ولى، ول يتحقق إل بثمن ا

ع
.ال

زم�ة عم�ل فك�ري، ب�ل ه�و
ع
ن�ه ا

ع
خ�ر المط�اف ا

ل
ن�ه ف�ي ا

ع
نتلجنسيا في المجتمع البورجوازي يظه�ر عل�ى ا

ع
إن مشكل ال

زم�ة الثقاف�ة نفس�ها، فل�م يع�د المجتم�ع البورج�وازي ق�ادرا عل�ى الحف�اظ عل�ى ثق��افته الخاص�ة ول عل�ى تطويره�ا،
ع
ا

و مش�كل المجتم�ع البورج�وازي، لق�د
ع
ن يك�ون حص�ريا مش�كل مثقفي�ن ا

ع
نتلجنسيا على ا

ع
وهكذا يك�ف مشكل ال
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ص��بح مش��كل بروليتاري��ا ال��تي تكم��ن مهمته��ا التاريخي��ة، ف��ي الس��ماح لك��ل الق��وى المنتج��ة والثقافي��ة بتحطي��م
ع
ا

ن
ع
ول، ا

ع
رادت البروليتاري�ا القي�ام به�ذه المهم��ة، فعليه��ا ا

ع
الح��واجز ال��تي ينص�بها النظ��ام الق�ائم ف��ي وجهه�ا، وإذا ا

.تعي بشكل واضح العلقات القائمة بين القوى المحددة للصيرورة التاريخية

س���مالي ال���ذي يتع���ذر
ع
ع���راض اله���زة العميق���ة للنظ���ام الرا

ع
زم���ة العم���ل الفك���ري، ه���ي م���ن ا

ع
نتلجنس���يا وا

ع
زم���ة ال

ع
إن ا

.إصلحه، وللدولة وللمجتمع، الذي يشكل هذا القتصاد قاعدتهما

زم��ة العام��ة
ع
 م��ن ال

ع
سمالية، بل إنها جزء ل يتجزا

ع
زمة العمل الفكري ليست فقط علمة تؤشر على نهاية الرا

ع
إن ا

خيرة
ع
ما في الدول السوفياتية، فهي التع�بير ع��ن اله�وة ال��تي م�ا زال��ت قائم��ة، بي��ن الس��لطة. التي تزعزع هذه ال

ع
ا

ص��بحت ف��ي ي��د البروليتاري��ا، والتح��ولت ال��تي عرفه��ا النت��اج، والبني��ة اليديولوجي��ة لمجتم��ع
ع
السياس��ية ال��تي ا

.يشق طريقه نحو الشيوعية

نتلجنسيا الناتجة عنها، تشير إلى وجود توتر قوي ج��دا بي��ن س��يرورة
ع
زمة ال

ع
زمة العمل الفكري وا

ع
إجمال، فإن ا

.متقدمة جدا وتفكك النظام البورجوازي، وبين سيرورة خلق إنتاج وثقافة شيوعيتين

سمالي
أ
نتاج را :يعيش المثقف في نمط ا 

ن التع��ارض بي��ن العم�ل الي��دوي والعم�ل الفك�ري، لي��س ه�و ال��ذي يح�دد الوض�عية
ع
نتلجنسيا، ا

ع
زمة ال

ع
تكشف ا

ن ه�ذا التع��ارض ه�و المح�دد لمص�ير المثقفي��ن
ع
ن ال�ذين يظن��ون ا

ع
القتصادية والموقع الجتم��اعي للمثقفي�ن، وا

ن موقع طبقة البروليتاريا يعطي الدليل على ذلك، هم خاطئون
ع
.هم ك�ثيرون، وا

ن تق��وم ب��ه
ع
خيري��ن ل يمك��ن ا

ع
تي من كون عمل ه��ؤلء ال

ع
إن الختلف الجتماعي بين بروليتاريين ومثقفين، يا

لة، ويحتاج إلى مدة طويلة في التكوين
ل
ن . ال

ع
سرع من العام��ل" يروض"إن العامل المثقف ل يمكن ا

ع
بشكل ا

س��مالي
ع
ج��ل تلبي��ة حاجي��ات الس��تغلل الرا

ع
لك��ن الختلف الجتم��اعي النات��ج عنه��ا ه��و ث��انوي. الي��دوي، م��ن ا

ص�ل التع�ارض
ع
خ�ذنا بعي��ن العتب�ار العناص�ر ال�تي تع�د ف�ي الحقيق��ة ا

ع
خي�رة، إذا ا

ع
تي ف�ي مرتب��ة ا

ع
وم�ؤقت، فه��ي ت�ا

.بين العمل اليدوي والفكري

و باس����تعمال مف�����ردات
ع
س����مال والعم����ل، ا

ع
إن�����ه التن�����اقض الع����دائي بي����ن الملكي�����ة والك�����ائن البش����ري، بي�����ن الرا

غني����اء والفق����راء، بي����ن المس����تغلين والمس����تغلين، التن����اقض الع����دائي ال����ذي وج����د تع����بيره
ع
اجتماعي����ة، بي����ن ال

.التاريخي الكلسيكي، في التعارض الطبقي بين البورجوازية والبروليتاريا
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إن وض��عية العام��ل ليس��ت نتاج��ا، ل لم��وهبته ول لمع��ارفه ول لق��دراته ال��تي حص��ل عليه��ا خلل ف��ترة تك��وين
سمال والعمل

ع
.طويل وشاق، لكن هي في النهاية نتاج للتعارض بين الرا

س�مالي، وه�و خاض�ع لق�وانينه، فم�ن منت��ج للقي�م الثقافي�ة، ت�م تح�ويله إم�ا
ع
إن المثقف يعيش في نم�ط إنت��اج را

و مثل البروليتاري، فهو يعرض ف��ي الس��وق ك " سلع"لبائع 
ع
جي��ر"مثل الحرفي الصغير، ا

ع
ي�بيع في��ه البض��اعة" ا

س���ماليين، لص���الح دولته���م ولفائ���دة الثقاف���ة
ع
الوحي���دة ال���تي يت���وفر عليه���ا، وه���ي ق���وة عمل���ه والك���د لمص���لحة الرا

ح���وال خاض���ع لق���وانين الس���وق
ع
و ق���وة عمل���ه، فه���و ف���ي جمي���ع ال

ع
البورجوازي���ة، وس���واء ب���اع المثق���ف منتج���اته ا

سمالية
ع
ن العالم مثله مثل الفنان لم يعودا اليوم. الرا

ع
في البيان الشيوعي كان ماركس قد بين بشكل ساطع، ا

.إل بائعي بضائع

سمال ل تضعهم بتاتا في
ع
وقات، فإن علقاتهم القتصادية مع الرا

ع
غلب ال

ع
على عكس ما يتصوره المثقفون في ا

موق����ع تع����ارض ل يمك����ن تج����اوزه تج����اه البروليتاري����ا، وتج����اه ارتب����اطهم الش����ديد بالبورجوازي����ة عل����ى المس����توى
س����مال، إن����ه

ع
الجتم����اعي، ف����العكس ه���و الص����حيح، ف����المثقف ف����ي الواق����ع مرتب����ط بالبروليت����اري بمعارض����ته للرا

ن يلع��ب ف��ي الس��وق ه�ذا
ع
و ق��وة عمل�ه، وا

ع
منفصل نهائيا عن البورجوازية بالدور الذي يقوم ب��ه كب��ائع لمنت��وجه ا

س���مالي الك���بير، إن ه���م الخ���بز الي���ومي
ع
ح���وال، فسينتص���ر علي���ه الرا

ع
و ذاك، فه���و خاس���ر ف���ي جمي���ع ال

ع
ال���دور ا

إن الس��تغلل والعبودي��ة ال��تي يتع��رض له��ا، ليس��ت إل. يس��تعبده، كم��ا يس��تعبد البروليتاري��ا العم��ل الي��دوي
سمال

ع
.مظهرا خاصا للستغلل والستعباد لكل عمل مهما كان، من طرف الرا

س��مال ع��ن طري��ق القض��اء عل��ى الملكي��ة الخاص��ة لوس��ائل النت��اج، ال��تي ستص��بح
ع
إذن فق��ط، بتحطي��م ق��وة الرا

إن الث��ورة البروليتاري��ة ه��ي وح��دها ال��تي س��تعيد للمثق��ف. ملكي��ة جماعي��ة، يمك��ن وض��ع ح��د لواق��ع الح��ال ه��ذا
حريته كما تعيدها للعامل اليدوي، فمصلحته العليا تفرض عليه النض��ال إل��ى ج��انب البروليت��اري لوض��ع نهاي��ة

سمالي والسيطرة الطبقية للبورجوازية
ع
.للنتاج الرا

:المثقفون فئة اجتماعية خاصة

نه���م متض���امنين بش���كل ق���وي ودقي���ق م���ع المجتم���ع البورج���وازي، ويفس���ر ه���ذا
ع
يش���عر المثقف���ون بص���فة عام���ة ا

ن المثال النموذجي هو ذلك المتخصص الذي تك��ون
ع
بالتطور الذي جعل منهم فئة اجتماعية خاصة، حيث ا

س��مالي، بتقس��يمه للعم��ل والبني��ة
ع
في الطار الضيق لحقل تخصصه، الشيء الذي يتواف��ق وظ��روف النت��اج الرا

.للمجتمع البورجوازي، مع فصل الوظائ�ف الجتماعية) من الذرة(المذررة 
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س��مالي وب��المجتمع البورج��وازي
ع
إن تش��كل المثقفي��ن ك�فئ��ة اجتماعي��ة مرتب��ط بش��كل وثي��ق بتط��ور النت��اج الرا

.الطبقي

س��مالي نج��د اك�تش��افات العل��م والتقني��ة وكب��ار الملحي��ن، ول��م يك��ن ذل��ك ب��الوارد ب��دون
ع
ص��ل النت��اج الرا

ع
ف��ي ا

ة الملحي�ن،
ع
اختراع��ات العلم��اء والتقنيي�ن، وب�دون، ك�ذلك، النش�اط والق�درات التدبيري��ة للتج��ار وب�دون ج��را

س��مالية، فه���ذه 
ع
ة الرا

ع
ساس���ية ف���ي نش��ا

ع
وف���ي نف���س ال��وقت، وإن ك���ان العل���م والتقني���ة والت���دبير والدارة عوام��ل ا

ن
ع
ساس العلوم الطبيعية، ويمكنن��ا عملي��ا ا

ع
كبر على تطور العلوم، وبال

ع
ثير ال

ع
خيرة في المقابل، مارست التا

ع
ال

ص���بح بالمك���ان تحوي���ل الخيمي���اء
ع
خي���رة ا

ع
ن���ه بفض���ل ه���ذه ال

ع
س���مالي، ل

ع
ن الكيمي���اء ه���ي عل���م النت���اج الرا

ع
نق���ول ا

العجيبة للقرون الوسطى إلى علم ثوري، ونفس الشيء ينطبق على التقنية الكهربائية وتخصصات) للشيمي(
خرى

ع
.تقنية ا

لم تكن البورجوازية قادرة عل�ى تحري�ر النت��اج م�ن البني�ات الفيودالي�ة، ب�دون المس�اهمة الحاس�مة للمثقفي�ن،
هدافها في الهيمنة السياسية والجتماعية، لقد ك��انت ف�ي حاج��ة

ع
يضا، كانت في حاجة إليهم فقط، لتحقيق ا

ع
ا

إل����ى مس����اعدتهم لتس����تطيع، تح����ت قاع����دة علق����ات جدي����دة، تغيي����ر البني����ة الفوقي����ة اليديولوجي����ة للمجتم����ع
. الفيودالي لتصنع منها بنية فوقية إيديولوجية للمجتمع البورجوازي

باعتبارها طبقة مالكة، فقد كانت البورجوازية قد توصلت في إطار النظام الفي��ودالي، إل��ى ثقاف��ة تتج��اوز ثقاف��ة
سياد القائمة وربطت بها المثقفين بعناية

ع
.ال

نم�اط تفكي�ر المجتم�ع الفي�ودالي وفئته��ا ذات المتي�ازات
ع
صبح هؤلء مبشروها وروادها، في ص�راعها ض�د ا

ع
:لقد ا

.الكنيسة، النبالة وملوك الحكم المطلق

ج����ل تحطي����م س����لطاتها، وق����د ارتك����ز الن����اطقون
ع
س����لحة الض����رورية، واس����تعملوها م����ن ا

ع
لق����د ص����هر المثقف����ون ال

ساس��ي، العقلني��ة
ع
ول على النجيل وعلى علوم العصر القديم وفنونه، وبعد ذلك، كان س��لحهم ال

ع
بلسانها، ا

س ك��ل الحرك��ات الص��لحية والثوري��ة،. النجليزية، وخاصة فلسفة الموس��وعيين
ع
إن المثقفي��ن نج��دهم عل��ى را

يض��ا م��ن ق��اد الش��يع م الجتماعي��ة 
ع
-فق��د حول��وا المجتم��ع الفي��ودالي إل��ى مجتم��ع بورج��وازي، والمثقف��ون ه��م ا

همية والحركات الفلحية الكبرى
ع
ك�ثر ا

ع
.الثورية ال

إن نضال المثقفين قد حرر العلوم والفنون والثقافة من قيود النظام الفي�ودالي وانتزعوه�ا م�ن الق�وى القائم�ة،
.الفن والعلم" علمنة"ووضعوها في خدمة البورجوازية والمجتمع البورجوازي، فقد تمت 
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فواه عديمة الفائدة"
أ
":عمال غير منتجين، ا

س��مالي وتح��رر البورجوازي��ة وف��ي ف��رض س��يطرتها، اك�تس��بت ش��يئ
ع
إن مس��اهمة المثقفي��ن ف��ي تط��ور القتص��اد الرا

ك���د وض���عيتها المس���يطرة ف���ي الط���ار نفس���ه للمجتم���ع
ع
س���مالي، وتتا

ع
همي���ة، س���تتقوى بفض���ل النت���اج الرا

ع
فش���يئ ا

.الفيودالي، والوصول في النهاية إلى السلطة بالنضال الثوري

ن الق�وى ال��تي
ع
يض�ا ا

ع
هميتهم بالنسبة لتطوير القتصاد قد تزايدت، وفي نفس الوقت نجد ا

ع
إن مهام المثقفين وا

ج��ل
ع
ت��دفع إل��ى تغيي��ر البني��ة الفوقي��ة اليديولوجي��ة، وخل�ق الجه��از السياس��ي ال��ذي تحت��اجه البورجوازي��ة، م��ن ا

كيدها، تتقوى
ع
.فرض نفسها وتا

جهزته��ا،
ع
يض��ا للدول��ة البورجوازي��ة وا

ع
س��مالي، ب��ل وف��روا ا

ع
ل��م يك��ن المثقف��ون فق��ط، منظمي��ن وق��ادة النت��اج الرا

الع��املين والم��وظفين والمس��تخدمين الض��روريين للتش��ريع والدارة ف��ي جمي��ع المي��ادين وجمي��ع المؤسس��ات،
ق��ل غن��ى، ب��ل الفقي��رة، وبش��كل

ع
حي��ث تك��ون فيه��ا البورجوازي��ة ف��ي حاج��ة لممارس��ة الس��يطرة عل��ى الطبق��ات ال

ة المثقفي��ن ل�م تك�ن ف�ي مس��توى مس��اهمتهم التاريخي�ة ف�ي التمكي��ن. خاص على البروليتاري��ا
ع
م�ع ذل�ك، فمكاف�ا

ن الذين خلقوا اللبرالية والديموقراطي��ة البورجوازي��ة
ع
من هذه السيطرة، فقد نسيت البورجوازية بصفة خاصة ا

كانوا هم المثقفون، فبفضلهم تمكنت من إغراء العمال لمدة طويلة وتكبيلهم، فه��ي ل��م تهت��م به��م إل بق�در م��ا
خ���رى، ك���انوا. ك���انوا منتجي���ن لف���ائض القيم���ة بص���فة مباش���رة

ع
إن المثقفي���ن ال���ذين امتهن���وا وظ���ائ�ف اجتماعي���ة ا

فواه عديمة الفائدة"يعتبرون، في النهاية، من طرف البورجوازية ك
ع
".عمال غير منتجين، ا

ج��ل
ع
ن��ه وح��ده ذل��ك ال��ذي يعي��ش م��ن ا

ع
ي غم��وض، ا

ع
لق��د ش��رح كب��ار اقتص��ادي��ي البورجوازي��ة الص��اعدة ب��دون ا

دام
ل
خ�ذ ا

ع
س�مال ، ونا

ع
سمال من يمكن اعتباره منتجا، وليس ذلك الذي يعي�ش م�ن م�داخيل الرا

ع
الزيادة في الرا

إن بع��ض الفئت ذات العتب��ار ف��ي المجتم��ع ل تق��دم إل القلي��ل م��ن"س��ميث عل��ى س��بيل المث��ال، ال��ذي ق��ال 
دام س��ميث ف��ي نف��س مس��توى"العم��ل المنت��ج مثله��ا مث��ل خ��ادم ال��بيت

ل
، وم��ن بي��ن ه��ذه الفئت ال��تي يض��عها ا

م��راء الح��اكمون، ض��باط الجي��ش والبحري��ة وك��ل الجه��از العس��كري، القض��اة،: خ��ادم ال��بيت، يوج��د هن��اك
ع
ال

وبرا والممثلين والك�تاب وراقصي البالي
ع
خيرا مغني ال

ع
خرون، وا

ل
طباء ومثقفون ا

ع
.ال

م��ن خلل ه��ذه الرؤي��ة، فق��د نظ��رت إذن البورجوازي��ة إل��ى الع��املين ف��ي مج��ال الفك��ر باحتق��ار كطبق��ة دني��ا م��ن
المستهلكين العديمي الفائ�دة، وإن��ه فق��ط عن�دما وص�ل ف�ائض القيم�ة، ع�ن طري�ق اس�تغلل البروليتاري�ا، إل�ى
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ص���بحت البورجوازي���ة تت���وفر عل���ى ت���رف رم���ي بع���ض الفت���ات م���ن ثروته���ا إل���ى المثقفي���ن غي���ر
ع
رق���م مرتف���ع ج���دا، ا

ولئك الذين لم يكونوا منخرطين مباشرة في النتاج
ع
ي إلى ا

ع
.المنتجين، ا

غلبهم، فف��ي ال��وقت ال��ذي
ع
إن التعبير التاريخي عن احتقار البورجوازية هذا للمثقفين، هو الوضعية البئيسة ل

ي الي���ديولوجيا المس���يطرة، ك���ان
ع
ك���انوا ه���م م���ن خل���ق البني���ة الفوقي���ة اليديولوجي���ة للمجتم���ع البورج���وازي، ا

ج��ور
ع
عم��ال ذات ا

ع
ن يبحث��وا ع��ن الحماي��ة إل��ى ج��انب الس��ادة الص��غار، وك��انوا مكرهي��ن عل��ى القب��ول با

ع
عليه��م ا

ح��رارا
ع
نه��م ك��انوا مفكري��ن ا

ع
يض��ا القب��ول ببع��ض الوظ��ائ�ف الكنس��ية، رغ��م ا

ع
حي��ان ا

ع
لق��د: زهي��دة، وف��ي بع��ض ال

ن يلتجؤوا إلى صالونات سيدات النبالة
ع
طفال، وكان عليهم ا

ع
.حولوا إلى رتبة مربي ا

ولئ��ك ال��ذين خاض��وا الص��راع ف��ي
ع
دق، تاري��خ ا

ع
و بش��كل ا

ع
رس��تقراطية، ا

ع
إن تاري��خ البورجوازي��ة وص��راعها ض��د ال

لمانيا يقدم الدليل على ذلك
ع
.انجلترا وفرنسا وا

نه��م منفص�لون
ع
لم يستخلص المثقفون النتائج من هذا الحتقار الصارخ لعملهم، فهم ل��م يك�ن ل�ديهم انطب�اع ا

نه��م، بممارس��تهم لمهن��ة ح��رة، فه��م
ع
نفس��هم ج��زءا منه��ا، فق��د عاش��وا ف��ي وه��م ا

ع
ع��ن البورجوازي��ة، ب��ل اعت��بروا ا

غلبهم بقي على هذا النطباع، فكيف يمكن شرح ذلك؟"وثقافة حرة" حرا"وفنا " حرا"يمثلون علما 
ع
ن ا

ع
، وا

ك�ثر تع��بيرا ع��ن التص��نيف المس��تعمل ع��ادة، بمعن��ى
ع
نتلجنس��يا عملي��ة تراتبي��ة اجتماعي��ة ا

ع
لق��د ج��رت داخ��ل ال

لق��د ك��انت الفئ��ة العلي��ا م��ن. مس��تخدمي القط��اع الخ��اص وم��وظفي الدول��ة والمص��الح العمومي��ة والمه��ن الح��رة
و انبثق��ت منه��ا، وبفض�ل وض��عيتها ف��ي مقدم��ة عملي��ة النت��اج وف��ي الحي�اة

ع
نتلجنسيا قريبة من البورجوازية، ا

ع
ال

و ف����ي مختل����ف المج����الت الثقافي����ة 
ع
و الطم����وح إل����ى مرتب����ة" ارتق����ت"السياس����ية، ا

ع
قلي����ة ع����ن طري����ق العم����ل ا

ع
ا

دن��ى م��ن ه��ؤلء المحظ��وظين، نج��د فئ��ة
ع
ص��بحت من��ذ ذل��ك الحي��ن ج��زءا منه��ا، وف��ي مرتب��ة ا

ع
البورجوازي��ة ال��تي ا

يض��ا، تتقاس��م
ع
عريضة من المثقفين التي تعيش حقا بشكل تقليدي ف��ي ه�دوء ع��الم بورج�وازي ص��غير، ولك��ن ا

تي المجموع�ة الثالث��ة م�ن الع�املين ف�ي مج�ال
ع
و الثق�افي، ث�م ت��ا

ع
معه�ا الذائ�ق��ة س�واء عل�ى المس��توى القتص�ادي ا

ي امتي�از، وال�ذين يتموقع�ون عل�ى ه�امش
ع
الفك�ر ال��ذين ل�م يس��عفهم ل حظه��م، ول نجمه�م ف��ي الحص�ول عل�ى ا

البروليتاريا الرث��ة ال��تي غالب��ا م�ا ي�ذوبون داخله��ا، وهن��ا يوج��د ط��ابع ممي�ز، فعن��دما ل يس�تطيع مثق�ف البق��اء ف��ي
غل�����ب الح�����الت ف�����ي ص�����فوف

ع
و ممي�����زة، فه�����و ل يس�����قط ف�����ي ا

ع
م�����دار البورجوازي�����ة ب�����احتلل وض�����عية متحمل�����ة ا

.البروليتاريا، بل يغوص داخل البروليتاريا الرثة

: الوضعية المتميزة للمثقفين
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ن النتلجنس�يا
ع
م�ع ذل�ك، فبالمقارن�ة م�ع ظ�روف الحي�اة والوض��عية الجتماعي�ة للطبق�ة العامل�ة، يمك��ن الق�ول ا

نهم منفصلون
ع
كانت تتمتع بوضعية متميزة وسط المجتمع البورجوازي، و وفقا لذلك كان المثقفون يحسون ا

نتلجنس�يا ك��انت غي�ر متس��اوقة تمام��ا عل��ى الم�دى البعي�د م�ع
ع
ع��ن البروليتاري�ا، لك�ن ه�ذه الوض��عية المتمي�زة لل

مصالح البورجوازية، بمعنى البحث عن الربح وال�تراكم والس�يطرة داخ�ل الدول��ة والمجتم�ع، وبطبعه�ا، فعل�ى
نتلجنس��يا، وق��د حطمته��ا عن��دما وازن��ت الع��رض والطل��ب

ع
ن تمي��ل إل��ى تحطي��م امتي��ازات ال

ع
البورجوازي��ة إذن، ا

.في ميدان العمل الثقافي

تي ف��ي ج��زء منه�ا، وخلل م�دة طويل��ة،
ع
إن وضعية المتي��از ال��تي ك�انت للمثقفي��ن عل�ى المس��توى الجتم��اعي ت�ا

بعد التحرر السياس��ي للبورجوازي��ة، م�ن تط��ور التعلي��م والثقاف��ة ال�ذين ظل مكب�وحين ومعرقلي��ن ببقاي��ا النظ�ام
.الفيودالي

هدافها ف��ي مي��ادين النت��اج والس��لطة متقلص��ا
ع
كان عدد المثقفين الذين تتوفر عليهم البورجوازية للوصول إلى ا

جدا، لقد كانت البورجوازية في حاجة إلى عدد من الباحثين والتقنيين يكرسون ق�واهم لتط��وير النت�اج، لق�د
كانت في حاجة لثقافة عالي��ة للمحافظ��ة عل�ى قيادته��ا لعبي�د الدول��ة المثقفي�ن، حي�ث ك�انت المهم��ة تتمث�ل ف��ي

ساس إيديولوجي لسلطتها
ع
ن تت�وفر عل�ى ف�ائض م�ن الع�املين ف��ي مج�ال الفك�ر، حينئ�ذ. توفير ا

ع
ك�ان إذن لب�د ا

ت ف�ي مض�اعفة إنع�اش مؤسس�ات التعلي�م الع��الي ب�ل وح��تى تحس�ين المدرس��ة البتدائي�ة، وق�د ك�ان نتيج��ة
ع
ب�دا

دق، فائض إنتاج نسبي
ع
و بتعبير ا

ع
ن توفر فائض في إنتاج المثقفين، ا

ع
ن. هذه السياسة ا

ع
وفي الواق�ع، فطالم��ا ا

ه��دافها م��ن الرب�ح والس�يطرة، فهن��اك
ع
ك�ثر عدد من الناس مما تحتاجه البورجوازي��ة لتحقي�ق ا

ع
الجامعات تكون ا

ف����ائض، وف����ي المقاب����ل، ل يوج����د ه����ذا الف����ائض إذا اعتبرن����ا المش����كلة م����ن زاوي����ة الحاج����ة الثقافي����ة الض����خمة
ة للع��املين ف�ي مج��ال

ع
للجماهير، حين ذاك تتوفر البورجوازية على جيش احتي�اطي ض�روري لتخفي�ض المكاف�ا

.الفكر ومفاقمة وضعيتهم، وقد استخدمت هذه الوسيلة بشكل كامل

نتلجنس���يا ال���ذي تكلم���ت عن���ه س���ابقا، ق���د تعم���ق بي���ن المجموع���ات الثلث، كم���ا
ع
إن التص���نيف الجتم���اعي لل

تفاقمت الفوارق، فعدد العاملين في مجال الثقافة والفكر، الذين شاركوا في الحياة الزاهية للبورجوازي��ة وف��ي
.رغد عيشها تقلص نسبيا وإن كان قد تضاعف في المطلق

ليس من الممكن إحصائيا تحديد مستوى قياس حجم علقات التغيير بين المجموعة الثانية والثالثة، وحتى
مام ارتفاع عدد المثقفين داخل القتصاد والدولة إل��خ 

ع
فه��ؤلء الس��ادة الص��لحيون وعل��ى... ما قبل الحرب، وا
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سهم برنشتاين، وصلوا إلى خلصة تشكل 
ع
، ال��تي ستس��تخدمها البورجوازي��ة كس�ور"طبقة متوسطة جدي�دة"را

ضد البورجوازية، فحسب هذه النظرية، فإن العديد من العاملين ف��ي مج��ال الفك��ر والثقاف��ة م��دعوون لتس��لق
و الم�داخيل لي�س عنص�را

ع
ج�رة ا

ع
كي�د ص�حة ه�ذه النظري�ة، فمبل�غ ال

ع
السلم الجتماعي، وتسمح الحص�ائيات بتا

خذ بالحس�بان نم�ط العي�ش المعت�اد
ع
يضا ال

ع
كافيا لتحديد الوضع الجتماعي لمختلف فئت المثقفين، ويجب ا

ن نخلص إلى تف��اقم. والمكانيات المادية والثقافية التي يوفرها دخل عمل المثقف
ع
تحت هذه الزاوية، يجب ا

نتلجنسيا
ع
نتلجنسيا في جميع الميادين وفي مختلف البلدان، وهذا هو مكمن مشكل ال

ع
.في وضعية ال
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