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ماصكوكأ!وببهتا-!ربرممى

لوا!ؤرالخىا3رنمياا

لمج!ءئأرا!نسارمحمى!بر

ي!وممكنةضرولىيرةالثورةأورمتللميوضحاًنحاولفانونانحيناكننشاف،ولليئينماركسبعد،اعاد"ناولانهفانونعنؤيل

نايحاولوز3مارانحينوفي،للثورةالكلاسيكية(لقوةفيهتنعدمعاللم."الارصمعدبي"كتابهفييحالتالىقوانين

فيهتتوفرمحالمفيوالمستحيلةاللاغيهبحكمللثورةأءسمتلميوضحفبمماركورهربرتمح.واةتقييميمكنأيضاالحكمهداوبمثل

يحاورشونعليهماوالمفتريننقادهمااننجد،ةلمثورةالكلاسيكيةالقوة.العربيللقارىءاليومنقدمه،لذي"الواحدالبعدذوالانسان))كتابه

عا-ىالكلاسجيهالثوريةالنطروجهةمنأللتحريفيةبتهمةتجريمهـلمما.جوهريفارقمعولكن

التحديد.وجهكوزمالىأنحينفي،الثالثاللعالمالىألاسايتوجهانماففانون

ا)ءك!الثوريةوالنطرية،ممارسةالمطافخاقمةفيهيالثورةان.الغربيةواوروباالمتحدةالولاياتالىيتوجه

أذاالضورية-ةالممار!وج"ديمحق"كأته.جح"مار!عكأألىالتحولعن.نعجزاللبلدانانسانصورةنعكس"الارضمعذب"صورةكانتوأذا

المخطكلتعلىتخى!رجلانهاالالشيءلاالمما-سةهذهتدينكانتتعكي"الواحدالبعدذيالالسان"صورةقان،اقتصاد/1المتخلقة

لكطرية،الحاسمال!ورهنانن!رلاانناوبديهي.للنظريةالكلاسيكية.المنقدمةالص(عيةالبلدانافنصورة

أصوللهاءلمىالحرصباسماتطريةاتتحؤلانمنتخوفنانبديولكننا،ءعياغنهااوالتاريخقوءنيناكتشافاعادةصدلافيدمناوما

تطوبرلتادانةانوالحق.متحجرةجامدة!-كولائيةالىالكلاسيكيةلان،واحدااللينا!يلماعلىيعدامالعاللماريخأنالآنمنفلنقل

نأ!كنلاا!زاتيقيوالنزءالتحر!ورة!ةاررظرقي!ار3وزاونةانو.واحدايعدلمنفسهالعاللم

!ذا،جكهضهاكلاررنكلوج!ةمنلاالثوهـةسكولائيةنظروجهةمنالاتتمعابمبينورارطةصلةمناكثرنقيماننستطيعنحن،بالطبع

الضمولءصتملمكال!تيا،ئظريةميزةانهاعلئالكلاسيكيةفهمناءااذا-انبسهولةإمكن1وهـن،اللعئاجماالتقدموعالمالاقتصاديالتخلف

القدراللديناءج!يةو"--ن،برمته!راتعانقانلىهايرتحالذيا!و!رهـذاولكن،بيدحدالىالاولخلقالذيهوالثانيالعالماننثبت

واحد.عصرمنا؟ترمدىعلىرصحيحقيحيةتبقىانلهابسحالذيوربم،ينينوقيمنئمايزينعالينامامالنيومانناحميقةمنشيئايغيرلا

بدونالكلالص!ب!كيةمصافالىالتعرفيهذااساسعلىترقىرى!واول.نوبمبمنن!ناحرين

ءئكانتلاذهاالاالليوما-"اترقىولاآجهاترقلمولكنها.نقاشادنىفاضوناسميين!رنجعلتناالتيهيامامراعالمناثنائيةان

داوش-صرارباترفضمؤننوحةنظرية،بالذ-تمنهجهاوفي،الاساسليسوانسان!ا،واحدةلليستللغتهما(لاناو)ةنمنبالرغموماهـكوز

وتر:رووصورهاانطلاقهاونقاطوءوضوعا"هامفاهيمهاتلجمانوجوية.واحدا)ـيساليهيتوجهانالذيوالعالم،واحدا

االكلاسعيك-ة.بالاءمولر".ميهانللبعضيحلوهااسارفيصورةفييصوغهاواللنقابعنهيكشفانفانونحاولماان

رؤض!تاكما)الماركوزيةاوالفالونيةرؤضبمكانا،سهولكأمنانفيمحتميةبلوءمكنةضروريةالثورةاصبحتلمادا:هوتاريخيقالو!

ورت!كرخارج))؟قفانا!يابحجه(والوجوديةالفرويديةقبلمنزمار!يحاول"،أما؟أغلالهغيريخسرهماأمامهشأفيعيباتعاللم3

اًلمسد-رحدودزلمب-دأأبنولكن)1(."العا"إةاللطبقةايديرولوجاحتما-ةوغيرهـتمدةالثورةباتتلماذا:فهوعنها!طابيكشفأن

نان!ىءطيعاننافرةروعاى؟.ننتهـكبواينالعاملةللطبقةالايديواوجي؟اميأزا""الثورةمعرفقدانيخشىعالمفيمستحيلةبل

الان*وجودالمجس،ء-انمعهاههذافهلى،المعسكرهذاحدود!حددوكل،ركوزفانونمنكلاظلاقنقطةانالاعتباربعيناخذناماواذا

واذء؟لمسه؟في:ل1فباليهينتميانيمكنلاالمسكرهذا!ودضمنالماركسيةالنظريةاوكبرىاةالنقديةالنظرقيبهاونعني،واجدة

صك-رالمصهذادخولباقيم،زتتمتهعلاالجديدءالنظريةا!طويرات3(نتالسؤالينالتالمجطالنحوعلىنصوغانوسعئافييصبح،الثورءبئ

ال!الهذهفيمفهاويمكنفكبف،لملاأءفيه!جودة!انحتاذاالااللخاصال!ياقفيعليهماألاجابةوءاركوزفانونمنكلحاولاللذين

ء!مدا!ها،"/كنس-قي))بمفابر-كأهوالمعسكرهذاانأم؟جديدةبأنها:منهماكللعاللم

وا،!بروطانالصلبنييحقلا،أزلليةأبددةبل،داًةهكأىابفالثورةتقومانيمكنكهفهوفانونالىبالنسبةالاولالسؤالان

وؤ--ب؟ددأواحيثمنإنتهوارمفرغةحلقةفيداروااذاالا!ورو!أيونحف،الاشترأكيةللثورة،الكلاسيكيةللقوةفيهوجودلاعا"في

وااللهـرطقةتهمةبهمتنزلسلفاالمرسومةاللحدودهذهتجطوزهمحال؟الصناعيةالعاملةاللطبقة

!إالت-مياتمنثسئتماأوالذاتبقىالسز"ممةاوالسحرورةقيلسالثورةانكيففهوماركوزالىبالنسبةالاولالسؤالأما

فيءولكن؟!العإمةاؤطقةحياا!ديولوءمسكرخارجاوداخلالقوةقرنمناكثرمديمتلكءالمفيمستحيلةشبهباتتبلتتحقق

نرا...:......0.01؟الصئاعيةاللبرولليتارياأي،للثورةالكلاسيكمية

لصميغهفببةحفسمللطمقهمشرارمحاملأةل!لثحا؟نيمشوبح!ا!اةانونيممرعلااللإللولطاثي!في!نءالميملكىئمالاجابةمحاولتهمافي،وماركورفانو!منكلعلىانصبتبقدو

.........4والذاتبالمثاليةبالنزعةمؤسفةاتهامات،السؤالينهدينعلى

إىاارجاء!االا!لءلىاوالنورهاستماول.بفمرانيحاوللظريمتروعإشرانيد.الماركسنةللنظريةالاساسة.التصوراتعلىوباللخروج

أذأرعكدد-"عربحيةدراصحماتا)ممجلةالمثالاسب!يهلعيلىأنظر-ااصطلحماوهوهـتركعيبأ-،سيمنالاجمالوجهعلىتشكوالانهامات

.501ص-9691ففك.البرهانعلىبالمصادرةالازماناقدمعنذتميته!لىالمناطقة
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ولكن.اللطبقيبراليتاكالبروعيوتعمية!!فءضهاواست:لمستعمراتل؟هاركوزمشروعث"أن،"وجودة

حياةفيوروؤقتةعارضةظا!رةهاريةالاتاللظاهرةهذهبراءليهين1،ض.!هماافي،لجمنيينا!-صاروو-ب)الا!ريياوجكيالارهاب؟،نوادا

كفيلالثإوريةاءطليعةفطورانواكد،لهاونض"لمالاوروبي!ةملةالعالطبقة،يرغفءنيستطيعلا(اًليومالاخبوالساعةدلربع"ةهركسيوار!اب

ناادرهـلضدالهوريالطبقيمابرويتارياا!وءينقاءعلىلحفاظبا،وءفصيلاقىوجمل!واحدةدؤعةماركوزأوولنوناستنتاجاترؤضءاى

وا!تميع.و.لررزسوةالانتهازيةتمحيصبلاكلهاتنت!اجاتالاسلمكنتبنىانبالمقارلملزمينءيبر!افنا

نافيلاوتجاظرهاالمينب:ءبئاألالئظر،بةهذهصحةالتاريحاكدولقد.زمهءزولا

د!ينيناعتبرهؤ!ا.الثافك!شطرهاوكذبالاولشطر!ااكد.واحداللطبقةرؤعهؤييكمنالهثالسبيلعلىؤانونمساهمةجوهران

اللينينيةالنظريةفيكاني"ا،اللدواميدتبلتلط،بعاص!وء؟!تاصاعارةوالبل!انالمستعمراتفيللثوشةال!،ندةالهفة،كلرتبةاللىاللفلاصجة

البهي"نودة،خاصبوجهو.ليوم،بعدتماصبحةقشرمجرد،بديهيأهـرؤهذا،وحدهماركهيخاللفلمبذلكوهو.الاؤريقيه

،بروليتارية.لولكنانتورةالىا)فلاحينادخلؤدكانالديلي-ينابرضهاءخالفنماو

ءلمىالاجابةيحاوللمماركوزؤبلأحدآان؟ذلكحدثكيفمساهمةاناليناويخيل.قيادتهاوتحتالعاملةاللطبقةمعبالتحالف

الانسان"مؤللفبذلهالذيواننركيزاث.ولمنالقدربهذااهـؤالفيهيالمستعمراقفيالمورةانمابة!روصحيحةم!بولة5هذة!نون

."الواحدالبعدذووتحوب-لوطنيتحررثورةآي،معأورراعهة؟وزونياليةثورةبداقيها

بىات!التاـهائلةااللط،فةهيالاساسيهماركوزانظلاقنقطةانطبقة.نلعبددالم!وىاور-هذافعلى.الريففيالانتاجلعلاقات

وها،آكقدمةمحةوالصناا/لتفولوجيامجتمع.المعاصرالمجتمعبهايرةمتعنء-ولكن.فيهءريةلاقياديادورا،للفلاحين"طبقة،الارضمعذبي

اشكالكلبعيدمنتتجاوزالفرر!لىهيه""منالطاقةهذهلهتحققالاشفنباربعيناخذنامااذ!الدوربهذاألفلاجةالمطبقةنقرانإصعبا

كانتوللقد.افرادهءلىالماء-ميفيالمجتمعمارسهاا)تياسيطرةاقىمرحلىالكولونياليةالنئورةدخولفمع.ألمخو-ةاستمراريمةؤانون

(لانسانية.العلاقاتاشكالمنعقلانبالاشكلاالعصودمرعلىالسيطرةقيتحىول،والتصنيعالاؤتصاديا!بناءلممرحلةأي،لوطنيأالاستقلال

وسعفيكان،حديدالتوجهعلىهذادللاءقلانيطابعهاوبسببالنئومةاعمالجدولهـلىوتنطرحعمالالىءللفلاحينمنهامةتؤطاعا

ئأبيد.للهماحدبوضعويطاللبويفضحهايعقلهااندوما،نالانسح-لصالالانتقالهذايتمالاحيانعاللبوفي.اللنيادةانتقالمسألة

عقلانياطابعا.لننلبميلتكنولوجياالتقدمءصرفيالاجتماعيةالسيطرة.لكمئوج!هعلىوهنا.الفلاحينعنبالنيابةالصغيرةالبورجوازية

نقصدم،داولكن.سلاحهمامنمعادضةركلأجاحتجكلسلقاجردالمحناصرأماممفتوحاالباب،ضركهياذ،قنونموةىوعةخطورة

قدرةشيءكلؤبلانه؟الصناعيالمجتمعفيالمسيطرةالعقلانيباللظابع.الئاميةالعاملةألطبقةدونوتسهدهاصغيرةاالبورجوازءة

بالتغييرمطادبةكلاستباقعلى،التقنيالتطوربفضل،المجههعهذاطريقظروفهسي،هيونموهاألعاءلمةاللطبقةتكونشراثطان

الانجازاتزاويةومن.،نلقائبأرخغيرهذا.نحقيقوءلى،الاجتماعيففيتقريبا.سواء،واحمهحدوالتطوراللارأسماليعلىالراسماليالتطور

النقديةاهنظريةتبدوالئقعمالصناعيالمجتمعحققهاالتيالعظيمةجبشبهايمدهاالتيالصلمصربفضلاعاملةاالطبقةتنموالحالتينكلتا

منهلاذ.هووليسالاعقلانيةاهيالمجتمعهذابت!اوز4طالبةا.وؤانونماركسللقاءامكانيةكانتهناومن.اللامحدودشبهلفلاحينل

ررمبةعلىقدر"4يوءيايثبتمجتمعبتغييرالمطالبةشيءفيالم!ل"الارضهعذب-؟".نحرريمثلمابقدرلهومكمللماركسمطورققانون

لاعضاله؟والرفاهالرغدحياةوفيروالانتاجية.المتحررةاالهـهتعمراتفيهـوربلاالعاملةالطبقةلنمواساسيانئرطا

هوالمتقدماللصناعيؤالمجتمع.ألالشىالامولىظاهرهذاو)كنوالمناقضةالمعارضةمنزللةاللفانونبةتنزلانالممكنمنولليس

الحاجاتظورالىيؤديلاتطوهـانتاجيةلان،لاعقلانيمجتمعبرءتهكد-صالمتعاليةالمطلقةاررظريةءخزلةأيض،انزلتاذاالا(هـىرويةللمم

تماما.ذلكمنالهكسعلىبل،حراتإوراالانسانيةواثواهـب.والمكانا)زماننتروط

قمعتاذاالاالراهنةالوتببرةعلىالتطورفيتتمرانيمكنلافانتاجيت"المرالعداءوبدافع،حارةرغبةيرغبمنهناكاننجهللاونحن

ثسأندللكفيشانها،الحروتفتحهاالانساببةوالمواهبال!اجاتتطورللثودةمطلقةنطريةاللفانونية"*ريهروؤيفانونتطويبفي،!لماركسية

الامتحققغيرالسلمهذااناذالمعاصرالمجتمعبهينعماذياال-ءلمهـنلليسولكن.الثورةهذهاهتباهـلمرأحلدونمااقىخلفةالبلدانفي

.بالاندلاعدوماالمنذرةاثاملةا-رباش:حبمضلخصومهاع!-ىالطربئ.نقطعانتروبكانتاداألىركسيةامام-لس

ولا،دوماالسهلبالامرليسوالواقعالظاهربينالتميهبرول*ننقفاؤهابحءةوترؤفهات:لمه؟انلاالفانونيةبها"دمجانالااولثلث

ل،ذتاججهازفيهيميلاللذيالمتقدمالصناعيالمهتمعشروطفيسيماانسهكأ3ارلارادت1ول-؟.الها"لهةالطبقةجيايولولميهأءور-كرخارج

الحياةمسهتوياتكلفكماتأثيرهيمارسأنالىأي،كليا؟ونانالىمطلنئلىء-هـ-يفانونلان،المخطئةهيلكانت،وتخطئهنؤانوتكذب

"فحديدءالفرديةواللحاجاتالصبواتيحددانوالى،والفكريةا"لمديةالث!ورةولكن.اللكولونياليةبالثورةينعلقالامردامرواالهسواب

الحضارةممسمعان،،احدةوبكلمة.الاجتماعيةاقفوالوللمةشماطاتدامتماصحيحة)ظلوالفانوؤ-لمة.كلهاأ!ثوهـةهيل-ءتالءولمورءأدية

واسبعادالداخليالاجتماعيالتلاحميحقتقنحوؤدء،يسيرناعيةالهقبولهااومظلقةبصورةورؤضها.اكثرلاالماركسيةءواحلاحس-.مثل

هذاكانهئاومن.والتعاليوالتجاوزالتناقضاشكالمنتمكلكلالايديولوجيرلارهاباللخضء!عالاولىالء،للةفييعنيءطاقةبء*ورة

ويجردذأتهالىباستمراريحيلكمجتمعا،البعدأحاديمجتمعاالمجتمعالايديولوج-كبماللارهابالخضوع!لثانيةاللحالةفييع:يكماس3رل-5ا

يلبيدامماوهدمهنفيهبل"ءرواهـفةلمناوأتهمراولةكلشالمهمن.ورءرال!البورجوازي

.تمرارباسحيا.نهممستوىويرؤعالناسحاجات.ءغايرسياق!يولوماركوزعلىينطبقؤانونءنؤات،5وء،

حقيقيةحاج،تهـ!ماالمجتمعوورزايلببيهااتيالحاجاتهلولكنلملماذا:اًلونانيالسؤالعلىالاجابةهوالرئيسيور3ءارؤمثسوع

اصطه،عامصطئعةحاجاتأموتلقائيةحقاانسانبةحاجات؟كاذبةأمفكبماألتح!لدوجهعاىأي،اتقدمةاالصناعيةلدانالبفيالثورةفةم

التباساةيقبلىلاماركوزالىبارسبةالجوابان؟ؤرضاكأومفروضأؤطاترائدةستكونأنهاالكبرىا)ضقديةالنظريةتاؤترضالتياللبلدان

الانصالووسافلللانوالاعىالدعايسةصنعمنوهميةحاجاتانها؟الاشتراكيةالىاجمع)ـمالاعل

الحاجات!ذهتلمبيةءلمحىيحرصالمجتمعكانواذا.اهيرياللجمهذاعلىاًلاجابةحاولهـنأولهولليسماركوزانوطبيعي

فحسب،انناجهيتهوونمتاستمرارهشرطلانهاذللكفليس،المصطنعةكئةمفالذيلينينالمضمارهذافيالاولئد7الركانرلقد.السوال

لمجتمعباالقابلالبعدالاحاديالانسانلخلقوسيلةخيرلانهاأيض،بىقشرة،العاملةالطبقةسطحعلىقيراطيةارستؤشرةكونءنابنقاب
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عه-المجتأناحى--،لوا.يةجيدوولو،ووةا!طالمولخا،مةوكبماهمبدقوة:الىفىيذآدالاالبهدا،ى،ديآ،ز-"،نمىاي.ي،"ا):"هـواقىكب!الاصادي

ءقيلملاز-ء."بر"دءم!الترقبراء؟،،رررصلملويروا،يردؤهـأ-ا"-البهدالاحاديبرأز-"ير*و!مألاز--ا!كدذاكاناذأت.يةال-ربررهمال-رير"ءحنءىاسةع

لمهـاز"بالطبمير!كبمالاوهذ؟.مفعول،1وارطلا"ت!.هابل،كنو)وبرء"الت*،هـ-عالجمهن"-ببرة3ثءدناقىب-ن./خضا،(نير--"ظكاعاًنهلمجردصر

ه-باص:ءتت-بئقيلت1المدنيئأنهناككءأو؟ل.،ولوجبااربهتاك"وردمن،"انسهفم،،"حاجا.نه))!؟لتيةمعالم!برلهيكفلهاالتكبوالخدمات

كبؤ-اء،"افياالمذووبرقىالراوهذهمن-جو!هاواررر.ألايرهـ.برواوص"،*ر،بئا---4مه!ت4زلمجردهر4رأز.ونجوهماءذيلءهسباأويرة5لحزا5هذ

المنه-ءرم-كأا-هـقىاش.ألاج-ه،4*"آلعكومفيكبما3وأل-،1والمذهبأ":ز/،ءا!س-،د""اطتبار

ذر:-ى،ألة،يماوالمعطيافعبرالولااءزام5جم!ا،هـووبئل،ذينالاور-،سيةإبرعالول:اربء!الا-اريت*هع41!وةلاءهـ!اين!د/!وج"ىء4وهنا

كلذلآخربرءدءنشفل!باز،دداتنبئارءفديربئاو.)"صهو؟ءفىا"فيا!ءم(توطبف"-"تئلةط:قياتا)ىآلمج"هعؤاقق!ء،م.للاعقلاني!تهاللضلاني

لواقع.الكنو،ألملأءكألملانبء!المظ(هـهـألاررء،لىمرةاصد!والمثال!"ببلءلمىء-ءورلة

.ره،كجدادياسعى3إيءارم!وات*دمةا،ءفيالءافى-!هإرةء،لماندظا!--راؤءهياي49-الطفيازف"ا"4؟هوهكصةطا-ةهءاهدااصاانر

"زههـ.عىء4ولأور"بونه----4"44*ارضاة"ءلإشأيوأدءإىلاالةررةرناهـصجالبنؤضريههضإهـ-دأنالعملطوربلعاعلول:الطبهبالتلاحم

ب-لى،!?ءبطز*الىةص"انيرهكنا!قينرماءيةالاجا)قيولىودءيم/بوأذشابنى"ءلملاب!ىعنانافةلمقللاءلملابستر.ؤهـيوالسكرتيرة،التلفزيوزي

والروحي!فىإةلحسدأالان!-،رطاقال!جوءعو/ءبفقىار.عنفادءلىرايرةأرر-جارةإهةلفىالمدنية"رحقوؤ-برنجمكعل!الذيوالرنبم،ء-خخد*ءها

دوربركمنللتحديردباوهءا.تهروحما4ءتللذودءه،ع-فئالاجا،قيوىيموجبة،رالتؤ-دكأ،تالطهنلؤعن!لاكظ(ووراووذه؟لاكنو.ةارهةإلاككاد

اهت-اله.قى..نحدريدفيالهصائدةالطبفاتمصا"هـة"ىىعلىاللحقبقةفي.ؤهـ!وانما

والتناقض،والض*،رضالمصراع"فظميداتاالس!باسةكازتللقد.لهالمدةالسبارر.-!راثة.هنالنفياتما:-،توا،تاللحاج

"ور-،لاة،ةوريةالدكتالانظمكأتر31أستطعللمو.ا:عىاتهانيهوولءبداز!منإءراغيراًلسبطرةءج"هعليه-زانألاز--انوررءؤيكانواذأ

للممىجم!-!وهاأ-حاأب،ا&،فيالبعدا!باممنإومفيتاعب!أ!وافحالضاحائلآؤةزةوةرقدا!ب!دديةالاصابرخصحاؤ(!،ر!اباا4"سامسلخلال

(لم،يرهوقراهيةل!ا))صهصفهإتازورير"3اداعفء-رت*اولكن.الاكراهوال3،دبرءقىالرقابركأ":سلالىء*دء،ا)ةردوعيفإتر؟رطليبرقفي.،مامالى

لمءصم!(ت9الآنتعرفهلذي1ا!إهوؤراطيةا"رزالنشهلداثالاؤلءلىاوأثبتتوف!.المسنبطنهالراءلمي!ةألرؤابةمنب!وعةوقمنالمؤوضة

الحزبر-ننظامنحوثر3فااكأرتمسيمالم!*!عات5!،زر.اءقدءقياالصناعبةالذيرد811"لا*هاتبادرجكألىاونجءهالتها18ؤاداخلمبةاالرؤ،بةهذه

وو-ذاولكن.ألمجلإمعفي!اتء،ر.انقطبيءمثاجمنبحااصاللذينالاتمهبئنفسياءريرفء،-رلءاجزايعكأنجرالورأئمالهم!ةمعلم-الا"ةثالعياالانصيأبى

الح!-ممؤءبئ.اا*ارضةاكلءصاصمن!-ءيرقصدوهمءجردهوا)تعارض.ر،)ذاتهوقيرهفيبلفحسبالمءتمعزطرفيلا

-اررةالىء?*ءد-ىءلالحردءنبرامجبينازءمى-رصعو؟كأوا!دليلل-قىالمادباقالاونصاجاتيزإ*ءلم41!قدما!ص،عيإ?!عاان

توحدء-نالاولدفال،انوالحق.ورماوالخارجيةالهـاخبةلملأأءروال!3.رالذأتءض*ره،ا!و*ربةص،صا""اا!ضزيرفبى،وء!-ب

الاجتماعه"اللقوىعلىبقاللطرفطعميالسيا!المضمارفيالمتعارضات،1)-،لبة،إكأا)تةراعفلاقوةيرهثللاز"،السءطرةلمجىهعلدودءرو

هوهذاالمتعاشضات2زحاداو.التاريحك!يرالتفء،ملتكوىار./مكنالشو!ره.كائن!،ما،جاهبالايلأ-ولىانيجبماتشاهباروءاتتتركالتي

ضقدمة4االلصناعجةلورقيمع،تأوىا)ثوريرلمةالاءزاسهطعجزلنايفسرالذي

طاملنباماظمالمهجوالاندمالملاصجمةالاصوالافهاؤ.برقىزءواورصتيروانزلاقهاء*9-ممء--مم...ء..0..،-4م-،.!*5.--صءح!ححم

ءح!-تطءواحانلهممع،ص؟-ردللحهاكأطضم!ااررنتىهدللموىكالةا!ودعربقمعء"زلرها
الحطرههـا"-ص!!ن!اهط،الرعومالخارجىاللعرواواررءوعيه

هـ

.-،سصال!ىقيدورا01،كلبرء--،1الآ)قىانذلكالىأضحمف!ا:إخا!يدء-در4 و--جم!.،رزا.

لخؤكماوافضالرمؤءواطابطلوؤألهلمهاءهلاؤهكشنة.جيالتكنونوالمح"هـع

ا)--ىالطتقبئرهدهودؤ--ع،الكادصكأاله،ماكأالطصقةزهثله انت.3لطيا

اتء،ريرءار،شببزفياص"،هـءقىاالاول،طلبهاوو"،رالقلزماضظامباألاند"،ج

.4ووورولالور"ثردعذنسجميالهايروؤتالذياتظاماتعببر

الواح!ء--ىولك!،ةادترءى"ازر!ة!ءز?تا))هـ-م1ء!هاور!الرظ"ر.يلردرمرل!أ
!وا-4رر!.ان"ا"اطا.اًللطء*4.واج!مناظيرعنىلاهـكلا؟اطبع

ت-!ر!3أءونانإهرزنطان!هـهالرؤ،5دوقىأندنعنيء-بالاأيرف*،؟*-

ىلإد)ءقيربال3!حابذتخلقاهى!س"ينارصانءذل!ذ،ؤ،أدمضطر""ذيلمظقىلااولىفهـوجمماها!!ا

ا)خارجياخطرا،كأ،!اجداد4ا،رءتلانحربدولكأز،ني،وهي،"بى-ءها4

ا"كه--وللابرط،ليرقى-بزوة!وتةهاالي-صقىلتبا!وإ"ت!اتهاداهداازعوما4حر،ذؤ-يلمىوالاصاوو-ء9-دعق

.داخايىةمعارصقىير-4أ4لييلورراالخإ--جاز-!،ن

دشرء--نخطورةيق-للادورافل!حط؟اتكئولوجياجش!معاوثق،فةا

الة--ردبنوير!وفي،ات*،أءةواا(!ارضةالعناصرآصؤهقىفيسهياسته

نابرب-د.ا!وافعهذا؟وز"!ن.اندكطبرلممكنأكادبجمبنأيبه!انلهلوبقعثأقةالهأصيب!ةال)4ع!رعاي:زركأ*و
اداالال،-،!واملا4لالم،اءروراتالمةباا!عرير"ء!ىالضقا!4اى

يرنر-حىلا

ءمعاتالمجهـ-يهصريالءمإ،لالاقهوسائلتماكهاالء!ما4

بهىار!نناقضحدةمنحفيفالتالىالجومسبياهافيهيالتكنولوحبة

الاحتملموالواقعالنقافياًلواقعها ؟اضانيالاولقيمجدءطريقعنعهط..

.وزجارىوا!"عنطاقعلىتورويهاواءادة -.4..
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اللتنيجةهذهالمعىيىت-،!انفسعهالمجت!هذاءاىي!قونه!،الاميرمك!وصت-ى،بضاهـ-كأالتكضولوجب!المجتهعفيالثقافةحتاضلقد

هووهذا!دير.وؤراطيمجخمعا،"يركيالمجننمعان!وهيالااللابقريةهـ،نوأذا.للتتجبرقابلةاوتجاريةءوسيقىام!-تأروحا"وررء-كأى

زخددأنلا-فعف؟نهي41!ا!ء!م!هةانعلمىس!ماءهـظ،ء"ىلاصلبا،"ت!الل!باس!ا"ار*اس!ا(ىلنسبةباارواماءاى"ثلفداةنواالادبء،)م

دهـكيمغعاو!وهم.+رقىمهانلأالوأقعلىدجمان،يكورا!إءبما،أللجماللممعفلسفةتعبيرحدعلىبر3الاالرفض،اقعللوآخرب"دا

وءوضوءياأإبمط!،بأي،ءلمايك!!ان.بجبعالاجءماعلمانبحجةهـ-!الب"الاعمالامعا+ثاءةصمرفوضااليومتباقدالرفضهدافان

الىدرلرباللذالطافطلاؤ"منفطهانعتضاسبئ،القييةاحلامتدةيمبد.(1الآخر

.قيمةحكماللجنسيةايغريزةآفقدت،لم-،لب!،5أنفه.منوالفنالادبجردوكما

علىي!ومالهبعدحىضما،!،ري511افلسمهىواال!ريال-اءكلأنء-ناكترهيالتيو*مبقىالإبرارزكأولو!ياءهعالمج،/ث!بدل،ت،،ء"ها

بالحيسادبر-ءمىماانوالحق.جااضكنولواحياراسطورة،اسطورك!ء،للملإقلصج:-بقىواقه-ةمنوعد/بئبثر!ثالياا!رغبةءنتعب-رمجرد

هـذاوء،.كلهـلاللعصرماقةوكلها)ـمصرممهر!ي!ولى!قداًفنتولوجياقصك!وووءبانشسريعنحوعلىالتلمبية"ضطابنعرةمجردلىاالاجهجدو

والرفابر4المسننبطنةالسيطوةولكئها،ؤ،بةوالر"-طرةال!هعنطقالاايسمافيهيببحاذياقتالوففي:ا،مارقةتكمناةصبطباوروةا.باكقىمة

الداخل.منالمفروضةاغريزةالفنلبءةك!الماضفكإاءم-ليكأ-راوسعمجالاالمصاصر"معالمح

الللإجمعة(اشياء)الاثياءفحوبىعلماضع!بفباهيالكنواو!اانتقلصاالخا-كأده!-خلالءنيواجهاللذةءبدأاننلا*أف،الءت"4

اج!ماءجةلاغراضاتغلالهابهدف،عليها!جمطر،مروضةأدواتالىالجانبلاحادي1المسمعفيالجخسان:واحدةوبلألمة.انلأهاثهـ،و

مقاو"ت،"!لىوالتغلبالتيعةغزوفن!يالىخكئو!وجباان.وصضاريةبالتاأسك!ألمسخئفرةتالطاق"نوطاقةالجانبأحاديالاخرهويصبج

يماريلا./قدمببمادوراًالتتولوجيمانلعببةاوز/وهذهومن.الحرساء.المءتهعدلكلحماية

ا)شمكلهـسيجياالتكنولوا?بحت!ندماوللكن.الغبيجعيالرالا!كأ"!-ياللاعقلاليةجيانن!ولوهعتالمجلعقلانيةالاولالالدفداموء،

المحددةالكليمةالقوة:لخسكاصبحتعئدماأي،ا،،ديفللأنتاحالعاليهـذهالتقليصءمليةوجدذاانغروفلا،ال!اخلياالفردشامجلمما-ص

اصبسح،ديضطها2قهحيطبقيمجغمعظلفيوثقاؤ*4ال!رلحياة!-!ذاؤعلى.ازيالافوالاتصالالتعببر!اللم،اللغةءالم"ه"هـالى

ا،حددالمنطقاللطببحةع!ىالانسان!"-طرةمئطقهواللذي)!طقهاايجار""(خة،ال-أنبأحادرةاغةالوجودصبمبزالىزبرزأيضاالمستوى

،وهكذا.بالاننصانالانساناتعلاؤاي،أيض،الاجتماعيكأللاعلاؤأت.المخع،لي!ةا!:مديةوالمفاهيمالافكأركلومفرددلإهاتراكيبهامنتصب*د

نحوبلىطريقهـسن.نحرير.بر!قوةاخفنولوصببااقوةتكوىاىمنوبدلاال!امالرأيوصئاعا)مىج!ء"4محةرفي!ةخاصروجههـبا"مةوهذه

تحويلطريقهـ-نالترروجهفيءننهةا!!ت،ادوآتالىالاشياء:(قضالهورا)تو-قء-عاريةلغة.(والتلفزيرونالاداعةواصرافةا)

بمنطقواصدةلرةولوقبلءااداالانساناندفك.ادواتالىالبشر-ب-لملا،اهيخآبلالعة،سلموبهبةللغة.عاءلميةاعة،والصبرورةوا)خطور

والمشكل.الخططولعلى4رالقهولءئذالمثبعدلهمريمدفلاطرةالسب.ذاهاعلىمئغلقة،مقفلةلغة،احدة؟ور*لمة.أر،،د

ا!لاتهـنشمعبعىلىالسيطرةالىزضاورولىانهفييهكمنالنتحكلكلامثاكأ،للئخيرقدم(ركيالامي)-ماعالاجعلمفيالسلوكيوالمذهب

.سبطرةأيضاهبموالادوات"للفتقلببصسبيلفيالمبذولة"ال!علم-قى))المجوداتعلىرره،طعة

"عيلهئ"-المحددذالنقطةهذهمحندأحهـماملركوزآننعلمونحنتضعانيمكنالنيقديةوالناشمو!يةاالمفاوويممنوتجريدهاالانسحان

الوراءاللى-،رةاللحضبعجلةيعقدانيريد،رجعيبل،طوبائيء!كربأنهتجاجالاصللغةحرجمةعلىيقومالمذوووهذا.اتهامموضعالظلمائمالعالم

ات!ءولوجيةا4الااؤ""تكنللمبائدعصرءحرابفي،عبافينهط!وسلببمارسهـلمتطاقفيخاصهو"اؤنجقيسلوكية،عاماجمةم!رداًتالىوالاستياء

هـذهانالفورعلىنضيفانبدلاوا*ن.ا!وجودالىبحدظهرتقدالامكانفييهمبحصضى،ا)مامةباللحايةارتباطهتقكاووزهعخاصووو

جهالةعنيكلنهـ-اأبمدماركوزوانال!حةءنلهاأساسلااًلضهمة.*جموعهفياللنظامسمير!"نيكةلنحوعلىو!اللجتهحصره

هـ-نالاخلاقييئوالطوبائي!نلةجهاء-حتىبل،الوسطىا!صور.المفضلالسيطرةومجةمعالبورجواريةلعصلاحيزالىماا)ةحلهلان

هـصاخلافيمكرهوماركوزلمحكرانوبدي!كبما.بةالطهالنياتاءمحابأءتكإممااكترالىتحيللا،عاطهـكأ،ثابتةجزيى،تالى(لأغهلإحلبل

هـونفسهالوقتفيماركورولكن،القيمةاحكاميرؤضلاانهحيثالى،خ،صةحالاتالى،افرادالىالمج!نمعو.نحلبل،شرةو"باظاهرا

!لىكنولوجياالتيرفضلاانهيعنيوهذا.اة*نولوجياعصر41أخلافيالتيا(عامةالحالةيعيولاالخاص5مدارفيمضهاكلروريث!،درات

بأنالايمانءميقيرؤمنؤ،ثالعكسعلىبل،وقهلميومجردبقء"نحوؤج!العامليالمذهبيلتقيوبذلك.ةخاءصاوةنسن"!وفيهايشمكل

اللواقعبقىانببةالام!الخاريخفي"رةلاولأوجدتقدالتكنولوجياءنجزاتمص،ييرفضاالاج!ماعياأننحليلفيالسلوكيلمذهب1واللعوياخحلبلا

الانسمانتر-رربعتبوأنهحبثمناخلافيوز3"اران.الانسانلتحررءطاجالمههذا"ثللان،المثالسبيلعلى"العامل))مصطلحاست!مال

اككنولوجيالعمراخلافينفسهالانفيولكنه،والمثلىالاخيرةةاللغانء-الات!هلملا)كغةقيارلبالموببفرضا،طبقةالى،تركيبالىي!ل

نبصهـاببتافيزيائيهغايةيعدل!الانسمانلإحرردأن4ؤأ"ناد4حبثمن.!للتروستعلمالتبالم!-ضعفياالعاءل

الللإيعة.ءلىطرقيالسبفيبعيدا3-وطاا)ت!ولوجي،قطعتالاخرىهيلهاا!جانبالاحاديةاللغةانبااط-عينكراصدولا

وللعقلانجبةللتمكنولوجياالراهناأواقعءلمىيحتحماركوزكانواذاالمفاهيمهـ!دهانببد."اننخمولليةا"رتعاريغها"العامة))مفاهـ-مها

تجسللاا!احيتمنلاعقلانيةاعقلأنبقىاهذهلانقهذا،ارتكنواوجبةاجبوالوالكاثنبين،لممكنواافعالوببنزوتر!-ل"ت-ذ

الراصلوجيال!كهواًلواقعلانوهذا،الخائيةعكها،نالافتحررمنيعرفونالمثالهـبيلعلىىالاغريئالفللأسحقةن13فعندما.ال*-:ونة

.5.نحرلىاقعوألااداةالىونحوا"وتشبؤهالانحمانال!ضعبادواقع!واهـ،.حرايكونانيجبانهبدلثيمنونلمنوا3،حررجلبانهالموا!

ولا،برالنناقضيتهماني!ىولا،اللصراصقىكلصريجومارءوزبىث-4ويصفونهالاميرلمحطالمجتمععنالاجتماعءلمماء.تحدثءضدما

و!ا-رأيهففي.الهمةهذهأجتببهدفواللدوراناللفالىيل!،فعلاديموقراطيافبدلكنيصنوفانهم،المثالسبيملعلىدرموقراطي

الواؤعلت!-اشلىوالضرثريارومبسقا)شرطان-المغارفةتكمنقدارنونانيالمنطقكاروائر.ديرهوقىاطايكوىا!إجبافإعو!ولا

وان،صيرولىتهواكتمالالواقعهذا،نحققهوالراهنجيلوالت*نوالسوسيولوجهينءضطق)اضجروبباالمنطقفا!،وعقيمشكليبأنهاتهم

،يطرةالساشكالشتىءنالمتحررالاننسانعقللأفيكأ،إجديردةاالعنلانبقىهـ-نركلاهرفسادهيغلفمنطق،ؤذربلخ!مبوهمنطق(الا"يركان

واكننمس-الجياللتبئولوالمشروعشحققخلالمنالاالوجودالىتبرزلن.والاخباريةاؤميةاًلو

اًلاجياالتكهولو"نقيحررلنالانسانان،اخرىوبعبارة.صيرورتهنجيهامصول!ببولواان.ةاللدبموفراطمفهوماكثال!بهـليءاىلنأخذ

الضكأ!لوجبا.تحريريقطروعناصكنواوجياابواسطةللمجتمعاهنةالرمسالاسىمنانطلاقاالمغهومهذا.بنخئوناللذكرالآزفي
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ف-كإأسهماذواجبهأدىأنهيعتبرلانيكفيهماالتواضعمنولماركوز؟ذلكي!3

قطرإ-بأن،ج"الاسىالىخلصقديكنوانا!تغيرضرورةوعك!-اغذ.قيانفهض--،اذاالا4حلىنيرمكلاال!أهرالتاقض!هداان

اراهن.االوؤتفيمسدودرالنغهدا.؟خر2شيأي"*ونانقبلله-جال!مةورمار3.نظرفيهيجهاالت!ولو

نأالمارمذزيللتحليلالاستعراضهذابعدعلينااللقارىءحق!منتفترضوالسياسة،اهـعيطرةمنطقهوالاولمنطقهالانسياسةأولاهي

مساهمص4"قفأين:انطلاؤنانقطةكانذي51الاولالسؤالالىبهزمودسيماس"تخدملانهاسياسةأيضاوهي.وم!موسينسائ!ينوجوددوما

؟4خارجام"العاماقىالط!ةأيديولوججامعم!كر))أداخل؟وز3مار.الراهنالوفتفيالم-جطرةالاجتماعيةالقوى

أف،!-،!ردنااذاالاروءةفيراررؤألهذاءلىالاجا!ةانالسهطرةمن!-قلىء-قائمةالتولو!ادأمتءاانهوبديهي

اللطبقةايديولوجيابأنملاحظتناهيالانطلاقيونقظة.الانطلاقيضةلاةقي-دم!فويةتيجةيكونانيمكنلاالانهان.زحررفان،والاضطهاد

البلدانفيحادةازمةالزمنمنقرننصفورونذاليومنواجهالعاملةوانقلاب،انقلابن"لاه1بدلاانه"لعناهوهذا.ذاتهحدفيالتقني

يستطيعالذيوحدههوالمكابروالموغمائي.صناعياالمتقدمةالغربيةاهـ-ديوحىرههوالانقلابهذافمثل.التحديد!جهعلىسياسي

ناركل*نهـ-،احسنعلىشيءكلأنيؤكدواناًلازمةوجودينور!ماانالمسيطرةالقوىلسياسةخضوءهامنجيااككنولويحررانيستطيع

الممكنة.ا!واللمخيرفي!كونوحدههوالانقللأبهذاانكما.سياسيةكأداةبدورهاتستخدمهاالتي

41تدمةالغرببلدانفيفحسبمسموداليسالثورةطريقانوانتصلاناتقنولوجافيوالاضطهادالسيطرةلمنطقيتيجالذي

ولامعقولالافاكثراكثريبدوواتدادايزد:دأفيطهوبر،!أبالغاثمةالةوىعلىالشطرةمرحلة،جديدةمرحلةفييدخل

اللطبقةطريقهـ-واثورةطريقبأنسلفانفترضدمناوما.واقعياانيجباللذيالافطنعلىالسطرةلاوالمجمعالطبيعةفياللامقهورة

ي!)نظريةلممساهمةاننؤكداناطمئنانبكلنستطيعفاننا،العاملة.الليوماللحالهوكماحرايكون

ذلكظاهراتع!ىاللضوءمن!وهـالمزيد(زمار!ماهمةهئاوقتايمناكثرضرورياالليومباتقدالسياسيالانقلابان

مصكر!رجالوقوفبتهمةيرمها؟جريمكنلاثواملهوءلىالانسداد.التحديدوجهعلىوتحررهاالتكنولوجياظورنكروجهةومن،لممضى

نا،ايضاباطمئنار،نؤكداننستطيعبل.لمةالعامالطيقةايديوللوجياانمعهمامعناعادماالتياللدرجةتلكالصناعيةالحضارةبلغتقلقد

وسيرداًدبالذاتالثورةمعسكرخارجستقفالعاملةالطبقةايديرولوجيا"ثكلات،الغافءمثكللاتكانتولئن.ألغائيةالعللالعلميتجاهل

التيا!ظريةالمسا!!اتكلبهاتدمجانرو!ةدحاولللماذاعنه!ياقريبعهدالىتعتبركانت،اًلانسانتحردهواللذيالنهائيالهدف

الثودةبين-بعداتردأدتك!لاالتي-المسافةتقريبعلىت!ملجوالمنياللعلمعنمئفصلة،ميتافيزيائيةاواخلاقيةاودينيةمشكلات

وأيديولوصيتها.لانقابوركأالليومفانها،والطوبالياللفلسفيبالتأملوملتصقةالعلمي

اذا.........!..ص.....1ا.مكانتهاتستعيدلنالمشكلاتهدهولكن.الاولالعلمموضوعتصبج

و!لبماللكجهةللمصلىيهالمجحلمعديهالقاللكبرىحتىلنقدكمبييهلللنكللعكربهاىتتمثلالحدودأب!دالىوسعائذيالمعاصرالمجتمعداخلتقنيةكمشكلات

ناعنالماركسيةكفتوأدا.ماركس!غيرالنقدهذامنطلقاتكانتيفترصالذيالسياسيالانقلاباولاتحققاذاالا،مولوجياالتكنطافى

....-........ا.-عقبةتقفالتياللغاشمةالاجتماعيةالة؟ىلسببطرةحدايضعانفيه

المصح!عير"المنلهايكورملن،الكبرىالممدصهلمحصلهنلكؤكورللسص!ف،الخائيةللعللوالتكنولوجماالعلميالمشروعتبنياًمامكأداًء

التاريخ.كتبا

.الانسانتحررهواللذيالنهالي

نقديةمصطلح"تالاساسيةماركوزمصطلحاتتمثلماوبمداريبرزباصحرررهنا؟ارصياليالانقلابهذاعاملهومنولكن

هدحتلنطلنظرنهاستبدوانادااقولملةتكتمس!لكبرىفعاليتهالصراالنصلريةلهاللنقد.ص!لمبيكننفيلافماركور.الماركسيةالنظريةعنوالمنفصلالمتشائمماركوروجه

النقدبةماركوزمصطلحاتتمثلالى"نبادرأماذا،كليةغير،ناقصةيصيفبل،اًلاجتماعيالتغيرعاملتعدلمالعاملةالطبقةاىيعلنبأن

لعقلانيته.اللاعقلانىوالطالعالمعدالاحادىكالمحتمعالاساسمةاريعبملاوهدا.المعاصرالمجتمعفيلهوجودلاالعاملهدابأنايضا

.........فسصو،صحتهافييشكصكاوالكبرىالنقديةالنظريةيرفضماركوز

نتبنى،لاأننا-فقطهذابعدولكن-هذارعدال!ولعنوعصني،اصنموعن!فلااو!أصرالمجمعفياللاعقلانيةانبالفعلمعهايلاحظ

وان،بروزاتزداداللعدواثيةوان،التبذيربفعلتتقلصالانتاجيةوان

صتبصصردالانسانيةوان،يتفاقمالاستغلكلوان،يستفحلالحربخطر

تتطلبكلهااللوقائعهذهانايضاويلاحظ.انسانيهوماكلمن

يعدلمالانقلابهذاعاملانالمشكلولكن.عاجلاتاريخياانقلابا

ايجابيةهيكونانعلىقدرتهاالجدلليةالنظريةتفقدوبذلك،موجودا

هـننفسهالوقتفيتكفاًنتجيرمن،اًلعملي!ةالحلولتقدمانوعلى
*".

صح!يحه.تكونان

؟اذنالحلما
كارفيمسدودالحلهداطريقاريلاحظبانيكتفيهاركوران

تكونانعلىالقادرةالاجتماعيةالقوىنظروجهةومن،الراهنالوقت

منبصيصاو،أمالمنثمةكانواذا.القائمللمجتمعالحيابنفي

الأ!وىة!اعربه:دمجهامنالقائمالمجتمعيتمكنللمالتياللقوىعلىمعلقفانه،امل

المحت!!رضفيوالطبقاتالعملعنواًلعاطلينوالللامنتمينانواعهممخخلفعلىالمنبوذين

بدائية،قوىالقوىهذهولكن.المستغلةالاخرىوالالوانوالعرو!

درعئصئرصئ!المدحصارعنالمعاصرةللحضارةحصارهايختلفلااويختلفوقد

.الغابرةللحضارةالبربري

ل.لى2.عحدماصدرالوقتفيضرور!كويضيفالتغيرانيؤكدماركوزانالكلاموزبدة

حقا.ممكنايصبئصحننىضروريالتغيراننفهمانيكنىلاانهنفسه

وواقعا.فعلاللتغيركافنجيرولكنلازمشرطالتغيرضرورةفهمان
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ها،برمهجإتها!ةتخلوماركوزتحليلات":ىزاناصلملأواج:!نامنو)-س

تفصجلا.وج!اقى

المجتمعاتعنيتكلمدىءاماركوراًنالمثالسببلعلىجإضالوؤمن

اص،غنشلمإإ.اًلدولصفاتاحدىتكونقدالمعد..".الاصادلة.."انننكربةلاونحن

معا.والللارأسمالةاللراسماللبهالمحهمعا!دمصدلمحالهالم!دمه"-أعمهالله

هذابأرصدورنافيعامرالايما!رلكن،الراصواؤءهاؤىالا"-تراكية

ابنمنهاكثرالماضيلتيجةوبأله،وكلؤ!تعارضالبعد،ديالاصاظهـرا

البعد"ثنائية"نحوالآنتتقدمالاشتراًكيةالمجتمعاتويأن،الحاضر

ودلك،(الستالينية)البعداديةالاصالرحلمةفييلاطو.ندثرتان!عد

لفاصل.ا!ف،اللىابعدثنائيةمنباطراد!ضقدماكيأسماليةالرالمجتمعاتبعكس

.4أحاديئ
..السودالدصوعجىر!نا

....البلدانفياللعاملةالطبقةبأناعتقادهفيماركورنخاللفانناثم

والعاتلواهـولقوةوأصبحتبالمجتمعنهائيااًنممجتقدصظعباونهـمةاللغربقي

الاوراققطت!اهنابالذكرخصعن!ماتسرعقدعاركوزأنالينايخ.لىو."ايجابية"

الاعماقفيلنورافيسواتخبوهناالاندماحصسيرورةعلىكمثالوالايطاليالفرنسيالثبوعيينالحزبن

ااناقر!طفلا!ظانههناليهوصلاللذيالاستفلمتاحصحةفينشكفانناولهذا.تافى

ااخسرءسوىالانتاحجهازاصبحمااذاالغربيةالمجتمعاتفيالبتةشيءيتغءر3ل

لوفحتى.العاملةالطبقةلرقابةأي،تحت!ةلرقابةخاضعافيها

المرهالهمهمهصىانافييخيلقنه،3القابالمجتمعنهائيااللبررليصاريااندمجت

النظرهتمنحمالىوى-فحسبقابلة-ؤابلةالانتاحجهارعلىالعماليةاوالتحتيةالرقابة

ار!اتل:!عماصىلهذاماركوزيعطيهاًهـذيبالمعنىالسياسيالانقلاببدأيةكونلان

القاحلالعالمهذاعبرنداء.ال!ثقار

الطابعذاتوالاحزابالمجتمعاتادانةفيماركوزتسرعانواللحق

ل-ىاماركوزانتماءعن،الينايخيلماعلى،ناجم"فياتيالسك"

،*،الانتماءرهدا.بذللكيصرحلموارحتى"الصينيةانظريةا" أحصارلنظريةماركوزقبضييفسراللذيهو-اللجما؟زمنالللامباشو-

الليلأورقماأذابن!ريةكبيرحدالى"دكرناالتيالنظريةتلك،لمترفيهاللعالمممنبودي

...عدرلاهـ-،بءامناقشةالىنعودللنولكننا.لمدنهادماللماريافحصارعنبياوللببن

حد!بلافراتظتمناإلثركأفيفي-ناملصأعلى-حقهاوفيناهانبعد،هناالوضوعهذا

.-.."الصيني-تيالسوؤ-لمالنزاع"
الاصواتاحررلامت

ااغرمنلنادلنيبحركاتالماركوزيالفكرعلاقةما:اخيرةنقطةهـذابعدولمبقى

ناءرأعثىضاءالزبمبمهوماركورانصحيحوهل؟أوروبافيالاخيرةالطللابيةالتمرد

؟تقولانالصحافةتحاولكماالحركاتلهذهالروحى

!بالخطواتالراًسىفيري!لىالىنلرتا!يةا!وىتهذهانننكرلاانناالحق

الحسمت:عالمويحكىبأننضيفانبدلاولكن.ءاركوز"تأملات"ب-؟ءعغيراًوكبببر-

.إ.بصتهنايصباولمالطلابيةالحركهءنكتاباتهمنموصعأيفييتكلمللمماركوز

الصوتمملكةهنا،ماركسوز"اكتشفوا"والشبابالطلابانهنالكماكل.دها

..!أسرههنا.واحتجاحواستياءتبرممنبهيحسونلماايديولوجيةصيغةاكتئدفوا

......لانقابلهـةماركوزافكارانعلىيدلفانماشىءعلىيدلكانانوهذا

الامواتعالمبعلصيأحرىمردو،لطعى"فيلسوف"و"مثقف"هـنصدورهامنبالرغمواقعيةقوةتكتسب

اللعمر.منالسابعالعقدجاوز

*،،اتهمهاأووصفهاكما-الطلابيةالتمردحركاتتكونانالممكنومن

المنظمالنضالهامشعلىتقفوفوصويةودا-بخةعفويةحركات-ابىعض

بيتىداأنترورراحتجاجحركاتذللكمنبالرغمتظلولكنها.ا!عاورلةللطبقةوالموضعوعي

؟..ال!فرهرممنأماالتعديدوجهعلىهناومن.القائمالاضطهادمجتمعضدموج!ةونقد

ليتيلاأنتلعيدبنفس،الكبرىالنقديةبالممارسة-نبذهالا-لمجها!رورةتنطوح

....الفكريةمستلهماتهادمحضرورةبهاتنطرحالتيوالاهميةالدرجة

..؟الزهرهيوصلمنأما)*(.الكبرىالنقديةلنظرإقيبل(الماركووية)

دمملمامفمعمخفمعيفنمهممادابغد.....

طرابيشىجورج

لترجمهطرابببشيالاستادالمترجمكتبهاالتيالعربيةالمقدمة3

الشهرهذايصدرللذىا"لواحدالبعداذوالانسان))،لحرلموزهـ.كتاط

.الآدا!ارءنب
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