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تزدادانهاكما،مجبنةباماكنومحددةجانبيةهياليومالتمردات
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يمكنحيث،التنظيميالرباظفترةهياولىفترةف!!هباخعصارا
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ما.الاساسيةالحريةانواعببعضتفتحروفرنسا9178عاممند
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نرلأ!!!!نن؟!؟دقييز!؟!ورقيير-؟د-لا7--ء*لا؟!!بز-لالا77شخ3لا!كا

دشليما-ض!عدكا:؟!+؟!كا!.!بم؟73دلألالالأىلا.!د:.لآ

:غلازر-دلا!يئ،كأ.ش:شكا؟كا!-؟.3كا-دلأكا!..%!ءص
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؟زر6*؟صءبر::فيذ؟3صش؟،لأء،7د--،دخل!!ء!خ
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سارترلبوجان

*كههي

فت!زمنذلكن،الاساسيةالحرياتببعضتفتخرايضاايطاليا

شكلية("انهاامخطرفيانهاوترى،عاليلافيورةهبمهل.اقرب

مورافيا؟جوابهوما؟بحتة

مورافعا:

تللأ،واحدةحريةفيالامرنهايةفيتتلخصالاساسيةالحريات

حر!هيالحرية"التاليالشكلعلىلوكسمبرغروراوصفتهاانني

انيرغم،المالمقدمور.بمةحريةالها."مختلفةبصورةالتفكير

البرجواربالتوراتف!بلمنوتمجدتم!تلفةفتراتخلالقي.كدت

اساسيبرجوازيةحريةكونهاانغير.98اذكلرةمنب!،االمتعدرة

مصالحىانقاذيريدونالذيناولئككلالتماملعلىيحملانيجب

الحريةوعنالحداتلمنتقلاأحريةتلكغيرفمن.بالغائها

سارت!عنها-كللمالتي"والملموسةالعميى""العريةتلمكالىمبالثرة

المشاركة!في"حرا"الانسمانليكونآخرحذاءامتلاكهميوالكامنة

الرياضية.الالعاب

:سؤال

جماهيرأحزبهحولالتفكيم،يىورالفاشيةعنالكلاميجريعندما

!يلمواذا،مرنساميالة،ثلأمنالنوعهذاقيامكنالمهمنفهل

خر؟2نوعمنفاشيةفباميمكنهل،موكنا

سارلر.

اسلطىاهنئ،اساسيا،اي،الأحرسلطةهم!الفاثية

الوسيطببدوريقومانعليهجماهيريبالمؤلبطةالديكاتوريئ

قي.الانفرنسافي"ماتلحزبتفهمالم!مم!ن!لومن.والاسفلالاعلى

!ققوياللديكتاتوريةخر7شكلا!ناكلكن.متوفرةعناصرهان

مثاوواضحامرائياحالايةعلىيكونانغيرمنالفاشيةالديكتاتوريرنة

جاتممثل،الفاشي!،لحزب.نفممههااسالمبهايستعملانعيرومن

يهوديحانوتيهدمكان.المكمشوفال!معيمثلكانالجماهيرمن

لهأالجميعطاعةمنيتاكدكاناوالشيوعيينالعمالمعاملةيسيء

تجروالامور،بعدهذال!لحاصقىفلااليوماما.ادخطصة!ل!م

الديموؤراهـاشكالعلىالحفا!يتمفظاهريا.مختلفةبصورة

المجلىاننرىاًولا.تامهطاهربةبصورةلكن،القديمةالبرجوازية

"رلحزبالومهيهحاؤكلهاكثريةوتنتخبه.صلاحيةاقييمتلكلا

كا-التيالسلطاتيهحرانهاي،اس!تقافنهيقدمينتخبوءندما

-75-الصفحة،علهالتنهنمةس
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-13الصفحةعلىالمنشورقنمة-

ى3اكبمح!5!ي!مهكلضهءح!

يكتفيوهو.ال!ثالةالجم!ريةكلالافلعلىتمتلكهاالمجالس

،الوزراءرئيسهووالذي،الحزبر"يسيقتوحهماعلىبالتصويت

ليستانها.التقرس!يةالمريييديهبينيملكلافالمجلسولهذا

الاحزابارسالهي،التصويتهياذناحماقةوا.ب!دديموقراطية

السلطة.الىالقانونية

الوصولهبماويلادراكالوعيعلىالناسلمساعدةالوحإةوالطريق

هيالجماهيريةامتلانمع)وحيداتكونعنمدما،من"اليهاللقول

علىالاشياءترىفانك)الرأسماليةقبلمنالمعزولينيلافرادمنمموام

يراهماكلحقعنييموالجماعةوبين.لنتجمعالان،المنوالهنا

."بهيفكرماوكلالألسان

:سؤال

ايطاليا؟فيفاشيحزبنموامكانيةمورافيمايرىوهل

مورافيا:

الجماهيري!الكعلسيكولوجيا)رايحويلهلميراهكماالامرارى

قرنينمناقلمنذموجودةالاشتراكيةن3نرىبينماأي)الفاشيةفي

الىتعود،للسلطةالانهانخضوعهاوسمةانهاعلبى،الفاشيةفان

الدوام.علىقائمهوالفاشيالخطرفانوهذا.خلتسنةآلاشستة

المتوسططالنوعمن)افتقليديةالفاشيةالحلولفىنحاكايةعلى

اعظمامكابلاهناكأنوأظن.الترجيحقليلةايطاليافياليومتبهو

هبم7291عامايطاليالانوهذا،*وربهـ!االئوعمنكسلطيةلمحاولة

واعتقد.2291عاماطاليامنوغنىوحداثة.كعقيدااشدبلد

الححمةالطبقةمقدرةعلممفييكمن!عظمالفاشيةخظرأنجهتيمن

.واذاالمتوسطةا!بقاتثبانلجميعوالسلطةالعملامحنتامينعلى

*طعبرعطالةفيهاأننرىاليمينتمرداتاصولفيالئظرأمعئاما

منالسلطةوالاقترابكعيرة،امثافةشديلم!فلاجيالى.شيءكلقبل

يسمىبمايعجنصبرهيفقدمنفانوهكذا.ومعقدالبط!شديد

الم!لطةفيمنالس!ةعنييعد(جدامعبرةكل!ةوهي)"الحرك!"

.بدورهيحطهاو

:سؤال

*لملأكياًلنلامرلصالحعريضةالوقتمنطلمنذوقعتلقد

دلار-جماعهاحدهماكتبتكتا!ينمنعفد،فاغينبغكلكلس

العرانض!اليههبىوظ،"العريضلهذهكرىفعاببةفاية.مايهوف

لإ.عامبش!ك!المف!كرونيوج!ها3؟؟اوالثداءاتوالبيلالات

ساركر:

املمة،معتىبكل،البسارات!اهضم!عو!ي*علىاوقعان

وءف!سا.مالتوويع؟هميةأبةاعلىلام!ي.فيهلافضاضةامر

،كهم،حسنا؟يقالالمف!وودةعا-4يوكعالحكومةضدبيانيصدر

انهم.التصويتعهـئدي!الكماذلك،التعببوحريتقىيستخدمون

الامرواقعفييفيدلاهذاانغير.التصويت!حريتهميستعملون

مئذوقعتهاالتيوالعرا)ضالبيالنعددهويصدقلاوأمر.شيئا

هن!كان.1لش!ىءبعضافادااثئانا،واحد.بعدهوما45عم

عزمنافيهاعلناوالذيالجزائريهاحرباحولمفكرا121اذبي!

كفراابياناهذاالارلقد.امسمكليةاالخلأمةمنالفارىث!معلى

.كثيراليسمن،وساءد،طضجةمن

سؤور:

....اغاوالنداءاتوالبيلالات6نضللعرانمورافعايرىوهل

ما؟فعاليةالممكرونيوقعهاالتي

مورافيا:

3+

انيرهضللوءيمعنلا!لاايه!هةكبمروهكعاليهدهاان2عمع!د*

يوقعواالاللمفكرينيمكنلااخرىجهةومن.بادبعليهاالتوقيع

المهنينشاطهمجوانبمن،ثانويجانبأنهرغم،جانبانه:عليها

.القولهذامثلصحان

:سؤال

عملياأالمفكرهومن

سارتر:

ازوسالتهيؤكدشخصانه،العيسالضميرهوالمفكرأنأعتقد

اعوراءاوصيغتثبيتيريدالهفيمممنومطامحه.شاملةعامة

كانيلامراذانفسهابا!ريقةالجمعوتعالجالجمعتلالماوصاف

،يدركمنايضاهوالمفهـرانغبو.القولسبيلوع!،بالعلاحمتصلا

ينحازلصالحيفعلهماكلان،ال!مل!العلمخلكلمنيالصمومييمملاذ

هوالطبشيءكلفرغم،مانوعاالعمالعولحفاذا.واحدجانب

بينالدوامعلىتناقضانجداننا.طبقيعملىهووالعدلطبقيطب

نستخدمالتيالطريقةهوالذيالخصوصيوبيننخدمهالذيالعمومي

مموميانهما:التعيسالضميرأنااسميهالتناقضهذا.المفكربها

داخلتناقضحالفيوهما،يتصارعانالدذانهيحلوخصوصي

وهو.التعشيلضميرهيسرالذيهوالكلاسيكيوالمفكر.الضمير

بمهمتهيقومانهكما.يستخدمانبدفلاتعيسانهبمالنفسهقول

الخصوص!ومنالمموميمنكميشيوثم!للمصيبةيا:يكرروهو

!حالىتعيساكانانأنهبيد.الحكومةتتخذهمااجراءفييوجد

كلاسيكبم.وبالفعلمفكرانهعلىنفسهعلىيقضيانالافضلفمنبعيد

باختصار،الشعباي،وجماعاىجماهيريةوكلاشخاعىهنلا

يريدلاالشعبان.امموميالهطلبتهريجياففسهيخح!والذي

منبدلاوهكذا.والم!ه؟واةالمموميةبريدبل،كنسيقااو،اختيارأ

الشعبمستوىالىشتقلعندمام!رهوافكلفا:جلالبهالىالوقوف

.حوعقارعمومييريدالذي

يطنون،ممااقل،طر!3منمعيناعلدا*نالمفهـرينبصذةالط

اذيركونانالمعارفهرهمنمعيز؟علمدبوسعانغير،بكثيرواقل

وليعملواتصرفهتحتانفسهموليضعواالشعبنحوفليذهبوا.نفع

بصورةهوفالمفكر.يفعلهعندماقالونيغيرهوماوليفعاوااجلهمن

.8الصورهذهعل!؟سالسية

وكيف:السؤالهذالفسهمعنيطرحونلاالمفكرينأنلم

4انهميمستقبلوتسهذاعلىاشهدانوبوسعى-الواقعأسيستقبلوفنا

كافىالبدعفيلا!تهاوريالوحيدو*!اس.وجهاحسنملى

بصورةنتفاهمبعدها.الينايلالون6لهم0انظر:الدهشةمنقليلا

!اميلأمريتمدىلنبل،وعمالم!رونههاكيكونفلن:جداجيد،

معا.ينجز!ل

يل:سؤ

فيا'ومورا

افعا:مور

يتمتعيايممملطةاطارهل!،،لخصوصىوجهعلىا!ا&افي،المفكو

وسطبعدالسلطةيملكلا7كهأو،سلطه6لهعلو،ي!لفهوولهذأ

قما،المأركسر-6ماالم!كبرمتبقبؤالطفماقرئسافي،ما.اليهالهثايطمم

ائي،لمجيولايلا5وو؟هإ!ا!؟و،لمصلحتهلممللاالثبىكئزيهاي

كلىفىوالان،ايطااببا!و،المعكرينانويمدو.حداي6لىلثلم!

دعلاكونعمعق!لاللايديولوجيةيق2مدو2أطراسيصبحون،سكان

"وبوسعناميدياماسيلاعلا*وسلاللمنخلكلنفسهاالايديولوصيةمذه

يحتد4كانلذي2ا"كانياخلونالمفكرينولنونفترصطنجلارشان

فنصلابمذلكمنالعكممو،على!والفئلىاما.،كاضيفياًلرهئان

ائه،يجدار!ءاورفيعمستوىعلىيجريهذاكانولو،بلأوي

الفنانبوسم2نغيو.لهالمتةأهمهيةولاالبروايتاريينم!بروليتماري

.*!على!!ن!اوللسىفهوممفكراما.م!كرا"أيضالايكونان

(لمهايئينبببلقرجمةروما


