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علـــي حســـــين 

عبد الحسين سلمان 

كان عل���ى فرا����ض املر����ض يف 1978، ما بني 
غي���اب و�س���حو، ح���ني �س���األه حم���رر الكتب 
يف النيوي���ورك تاميز:"ه���ل كن���ت تت�س���ور 
اأن كتابك"الإن�س���ان ذو البع���د الواحد"الذي 
اأ�س���عل النتفا�س���ات يف اأوروبا قبل ع�س���رة 
اأع���وام، ميك���ن اأن يذهب اىل الن�س���يان بهذه 
الب�س���اطة؟"لكنَّ هرب���رت ماركي���وز كان يف 
تل���ك اللحظ���ة يفّك���ر فيم���ا اذا كانت �س���نوات 
الت���ي �س���ارفت عل���ى الثمان���ني ذات  حيات���ه 
ج���دوى، تذّكر اأنه ذهب ذات ي���وم اىل املعلم 

هيدجر لي�س���األه ال�س���وؤال ذاته: هل ياأتي ذلك 
اليوم الذي يطوي الن�س���يان كت���اب الوجود 
والزمان؟ كان هيدجر اآن���ذاك مهمومًا بطرح 
الوج���ودي  امل�س���روع  وباإكم���ال  ال�س���ئلة، 
ال���ذي و�س���عه اأ�س���تاذه هو�س���رل، وذلك عرب 
ا�س���تخدامه لكل الو�س���ائل الفل�سفية للإجابة 
عن ال�سوؤال الأ�س���ا�ض الذي �سغل بال وا�سع 

الفل�سفة الظاهراتية: ما هو الوجود؟
مل يكن اأ�س���تاذ الفل�س���فة الذي تخ�س����ض يف 
����ض حيات���ه العلمية  درا�س���ة فكر هيغ���ل وكرَّ
الأملاني���ة  الفل�س���فة  معل���م  فك���ر  اأن  لإثب���ات 
يحت���وي عل���ى عنا�س���ر منه���ا ما ه���و ثوري 
د مبا�س���رة للثورة، وكان كتابه  هِّ ومنها ما ميمُ
)هيغ���ل والث���ورة( ق���د اأثار حفيظ���ة احلركة 
الدميقراطي���ة ال�س���عبية الأملاني���ة الت���ي راأت 
فيه حماولة لتجميل �س���ورة فيل�س���وف كان 
يوؤمن"بالبطل املطلق"، مل يكن هذا الأ�س���تاذ 
وقد بلغ من العمر �س���بعني عام���ًا، يحلم باأنه 
�سي�س���بح واحدًا من جنوم املجتمع الغربي 
ال�س���باب  ويرف���ع  الف�س���ائيات  حتا�س���رة 
باري����ض  �س���وارع  يف  �س���وره  والطلب���ة 

ذو  كتابه"الإن�س���ان  ويتح���ّول  وجامعاته���ا، 
البعد الواحد"عام 1968 اىل اإجنيل ل�سباب 

اأوروبا الغا�سب واحلامل بالتغيري.
************

�س���مع وه���و يجل����ض يف مكان���ه املعت���اد يف 
زاوي���ة م���ن املقه���ى يدّخ���ن غليون���ه ويكتب 
ويقراأ، ا�س���مه يرتدد على ل�س���ان فتاة جميلة 

من�سغلة بحوار �ساخن مع زميل لها : 
-  �س���ارتر اأ�س���بح من املا�س���ي، هك���ذا قالت 

الفتاة. 
-  اإذن َمن هو املوؤهل بنظرك لكي يمُلهم هوؤلء 

ال�سباب؟ قال زميلها: 
-  ل يوج���د اأحد عل���ى التعيني، لك���ن نحتاج 
اىل قائ���د فيه �س���يء من جيفارا واأ�س���ياء من 

هو�سي منه واأفكار من ماركيوز.
لي�س���وا  جميع���ًا  لكنه���م   : ال�س���باب  ق���ال 

فرن�سيني. 
- الثورة ل وطن لها اأمل تقراأ ما فعله ريجي�ض 

دوبريه.
تع  كان دوبري���ه قد رم���ى قبل ثلثة اأع���وام ممُ
ظه���ره،  وراء  ال�س���احرة  ولياليه���ا  باري����ض 
واجته �س���وب كوبا حيث يبداأ اأوىل رحلته 
يف عامل الثورة ال�س���اج باملواقف واحلروب 
وال�س���جالت.. ابن العائل���ة الرثية مل يحمل 
مع���ه �س���وى حقيبة ملب����ض وكت���اب الثورة 
املغ���دورة لرتوت�س���كي..هناك تب���داأ رحلت���ه 
الأوىل يف اجلب���ال والأدغ���ال برفقة جيفارا 

وكا�سرتو.
و�س���ع غليونه جانبًا وهو ينظ���ر اىل الفتاة 
التي كانت حتمل ن�س���خة من كتاب"الإن�سان 
ذو البعد الواحد"، ف�ساحب الوجودية فل�سفة 
اإن�س���انية ظل حتى يوم اأم����ض يعتقد اأن كتبه 
����ض ال�س���باب واأن الوجودية  ه���ي التي حترِّ
اأ�س���بحت اليوم بدي���ًل لكل الفل�س���فات، فهل 
يعق���ل اأن ي�س���يطر كات���ب يح���اول اأن يجم���ع 
ب���ني مارك�ض وفرويد يف اإن���اء واحد، من اأن 

لهمًا ل�سباب اأوروبا؟ ي�سبح ممُ
مل يكن �س���ارتر ق���د اأدرك بعد اأن الكتاب الذي 
اأهدت���ه اإلي���ه �س���يمون دي بوف���وار، وطلبت 
يحق���ق  اأن  ميك���ن  بتمّع���ن،  يق���راأه  اأن  م���ن 
ه���ذا النج���اح، وكان قبل اأ�س���هر ق���د كتب عن 

الإن�س���ان ذو البعد الواحد يف جملة الأزمنة 
احلديثة مقاًل ينتق���د اإدراج ماركيوز الطلبة 
وال�س���باب، ب���ني هوؤلء الذين هم ب���ل اأمل اأو 
بني الفئ���ات الجتماعي���ة املنب���وذة، فالطلبة 
الفئ���ات  اىل  ينت�س���بون  �س���ارتر،  راأي  يف 
الجتماعية الو�س���طى وال�س���غرية ويعي�ض 
اأغلبه���م على دخ���ول اأولي���اء اأمورهم، ويرى 
�سارتر، اأّن ا�ستبعاد ماركيوز للطبقة العاملة 
من القوى الثورية اجلديدة، خطاأ ل يمُغتفر.

يتذكر �س���ارتر جيدًا اأن �س���ديقه اللدود البري 
كامو، كان متحم�سًا لكتاب ماركيوز هذا، وقد 
اأقنع �س���ديقه النا�سر غو�ستاف غاليمار، قبل 
اأن يتوفى باأ�س���هر اأن يرتجم كتاب"الإن�سان 
وح���ني  الفرن�س���ية،  ذو البع���د الواح���د"اىل 
�س���درت طبعت���ه الأوىل، مل يح���َظ بالقب���ول 

وبقيت ن�سخه مكّد�سة يف خمازن غاليمار!
************

اأيار عام 1968 �سوارع باري�ض تكتظ بالطلبة 
الغا�س���بني الذين يرفعون عبارة"اإرحل"يف 
وج���ه ديغول، يف ذل���ك الزمان الذي ن�س���رت 
ال�س���حافة فيه �س���ورة ل�س���ارتر وهو ي�سعد 
املن�س���ورات  ي���وّزع  الربامي���ل  اأح���د  عل���ى 
الطلب���ة  كان  اجل���رال،  �س���د  التحري�س���ية 
يتداولون كتابًا ظل جمهوًل ل�س���نوات ملوؤلف 
اأم���ريكا ا�س���مه هرب���رت  اأمل���اين يعي����ض يف 
ماركيوز، اأما الكتاب فكان بعنوان"الإن�سان 
ذو البعد الواحد"، والكتاب يف�س���ر ملاذا على 
الطلبة اأن يغ�سبوا ويقودوا التغيري، ويغذي 
فيهم روح الثورة وال�س���خط على الأو�ساع، 
حيث يحت���ل النق���د الجتماعي وال�سيا�س���ي 
اجلان���ب الأكرب يف تفكري ماركيوز وي�س���غل 
الع���دد الأكرب م���ن معطم �س���فحات كتبه، ول 
يقت�س���ر النقد على نظام معني، بل اإنه ينتقد 
كل النماذج املوجودة �سواء كانت راأ�سمالية 
اأو ا�س���رتاكية، وه���و ي���رى اأن الحادية هي 
مر����ض الع�س���ر، فالإن�س���ان ذو بع���د واح���د 
ويف  احلدي���ث،  الراأ�س���مايل  املجتم���ع  يف 
التطبيقات ال�س���رتاكية التع�سفية، اإن البعد 
الواحد باخت�سار، هو �سمة الع�سر احلديث 

يف اأ�سّد �سور بوؤ�سه وانحطاطه.
كانت و�سيلة ماركيوز لكي يقّدم نظريته عن 

ان�س���ان البعد الواح���د، اأن يعيد قراءة اأعمال 
مارك����ض ال�س���اب، اىل جان���ب اعادة تف�س���ري 
اف���كار فرويد ليمزجهما بحيث تنتج فل�س���فة 
فماركي���وز  احلا�س���ر،  روح  تلئ���م  جدي���دة 
يوؤم���ن ب���اأن الآل���ة يف املجتم���ع الراأ�س���مايل 
والعق���ول  العام���ل  جه���د  لتقل���ل  تتط���ور 
اللكرتونية وال�س���فر اىل الف�س���اء، لكن هذا 
املجتم���ع الذي يمُ�س���مى جمتم���ع الرفاهية اأو 
الوف���رة، ه���و جمتمع زائ���ف، مل���اذا؟ يجيبنا 
يف كتابه"الن�س���ان ذو البعد الواحد"قائل: 
التكنولوجي���ا توف���ر، لكنه���ا تفر����ض نوع���ًا 
جدي���دًا م���ن ال�س���تبداد"املقبول"، فاملجتمع 
التكنولوجي���ا  تط���ور  وب�س���بب  ال�س���ناعي 
يعطي مزي���دًا من الوقت الف���ارغ، ول يعطي 
الوق���ت احلر، وه���و مينح اأبن���اءه مزيدًا من 

الفراغ، ل مزيدًا من احلرية. 
ويحلل ماركيوز ظاهرة حلول التكنولوجيا 
حمل ال�س���تبداد، بان جمتمع الوفرة ي�س���ّدد 
قب�سته على الإن�سان بو�سائل علمية حديثة، 
بع�سها منظور وبع�س���ها خمفي واأخطر من 
كل هذا اأنه يجعل الإن�س���ان يقبل ال�س���تبداد 

مقابل ب�سع مواد ا�ستهلكية. 
لقد وجهت انتقادات عدي���دة لآراء ماركيوز، 
منه���ا اأن���ه يغفل ت�س���وير التناق�س���ات داخل 
املجتم���ع الراأ�س���مايل، ولكن���ه ي�س���ر على اأن 
الطبق���ة العاملة يف هذا النظ���ام مل تعد متلك 
احلري���ة، ول القدرة عل���ى النتقال باملجتمع 
ماركي���وز  ويلح���ظ  الكيف���ي،  التغي���ري  اىل 
يف"الإن�س���ان ذو البع���د الواح���د"،  اأن اأبناء 
�سي�س���بحون  الذي���ن  ه���م  العامل���ة  الطبق���ة 
والعلم���اء  التكنوقراطي���ني  امل�س���تقبل  يف 
واملهند�س���ني واأ�س���حاب روؤو����ض الأم���وال، 
ومبعن���ى اآخ���ر، ف���اإن فر�س���ة النتق���ال بهذا 
املجتم���ع انتق���اًل كيفي���ًا تت�س���اءل م���ا دامت 
م�س���تمرة يف تطوير و�سائل التحكم ال�سامل 

يف الراأي العام.
وله���ذا مل يمُفاجاأ ماركي���وز، حني تبّنى الطلبة 
اأف���كاره ون�س���روا كتابات���ه، لأن���ه ظ���ل يوؤكد 
م���رارًا، اأن الطلب���ة هم الفئة الت���ي مل ترتبط 
بعد بعجلت الإنتاج وامل�س���الح القت�سادية 
الت���ي ق�س���ت عل���ى الأمل يف تغي���ري املجتمع 

تغيريًا كبريًا.

كان ماركيوز ي�ستمر يف املحافظة على وجهة 
نظر اأكرث تفاوؤًل ب�سدد ما ميكن اإجنازه. 

يف احلقيقة، عندما حدثت ثورة ال�س����باب يف 
ع����ام 1968م، اأع����رب ماركي����وز عن �س����عادته 
لأنه ميكن اأن يقول اإن كل نظرياتهم )مدر�سة 
فرانكف����ورت..ج.اأ(، ٌثب����ت اأنها كلي����ًة خاطئة. 
واأي�س����ًا هنالك �س����بب اآخر، وهو اأن ماركيوز 
كان يكت����ب بطريقة اأكرث �س����هولة عن الكيفية 

التي ترتابط بها الفل�سفة وال�سيا�سة.
وبينما كان الفيل�س����وف الفرن�س����ي املارك�سي 
البني����وي لوي�ض األتو�س����ري، يع����اين الأمرين 
يف حماولته لر�س����م خط فا�س����ل بني مارك�ض 
ال�ساب ومارك�ض ال�سيخ، حافظ ماركيوز على 
اأن مو�سوعات الأعمال املبكرة ملارك�ض تهمنا 
م����ن حيث اأنها تتناول التغريب وال�س����تلب، 
وهي مو�س����وعات حملتها الأعم����ال املتاأخرة 

الأكرث اقت�سادية وعّمقتها اأكرث.
كما كت����ب ماركي����وز:"اإذا فح�س����نا بدقة اأكرث 
و�سف العمل املغرتب عند مارك�ض ف�سنك�سف 

عن ملحظة مهمة: 
فما يو�س����فه هن����ا لي�ض فقط اأمرًا اإقت�س����اديًا. 
واإمنا هو اغرتاب الإن�س����ان، وانحطاط قيمة 
احلياة، وف�س����اد وفق����دان الواقع الإن�س����اين. 
ويف فقرة م�س����ابهة يعرف مارك�ض الغرتاب 
كما ياأتي: مفهوم ا�س����تلب العمل، اأي مفهوم 
الإن�س����ان امل�س����تلب، العمل املغ����رتب، احلياة 

املغرتبة، الإن�سان املغرتب."..
القت�س����ادي  ال�س����تغلل  ماركي����وز  رب����ط 
وحتوي����ل العم����ل الإن�س����اين اىل �س����لعة، مع 
اهتمام اأو�س����ع بالطرق التي يوّلد بها النتاج 

ال�س����لعي املعم����م )و�س����ف مارك�ض الأ�س����ا�ض 
للمجتم����ع الراأ�س����مايل(، يف الوق����ت نف�س����ه، 
فائ�����ض �س����خم لل����رثوة م����ن خ����لل التط����ور 
التكنولوجي والقت�سادي وت�سريع لعمليات 
انحدار الإن�س����انية اإىل م�س����توى ت�س����بح فيه 

فقط تر�ض يف اآلة النتاج.
وت�س����اءل ماركي����وز، كيف ا�س����تطاعت الدولة 
يف  تعم����ل  راآه����ا  الت����ي  �س����موليًا،  امل����دارة 

املجتمعات الغربية، اأن تفلت بهذا؟
ي�س����ميه  م����ا  خ����لل  م����ن  ذل����ك  فعل����ت  لق����د 
 Repressive القمع����ي...  "القب����ول 
يرى  نظرية  وه����ي   ،)7(...."tolerance
فيها ماركي����وز، اأنه لكي ت�س����يطر على النا�ض 

بطريق����ة فّعالة فم����ن ال�س����روري اأن متنحهم 
واأن  املادي����ة  الناحي����ة  م����ن  يحتاجون����ه  م����ا 
جتعله����م يعتق����دون كذل����ك اأن لديهم اأي�س����ًا ما 
يحتاجونه من الناحية الثقافية وال�سيا�س����ية 

والجتماعية.
وحاف����ظ ماركي����وز، مث����ًل، عل����ى الق����ول باأن 
الدميقراطي����ة الربملانية زيف جم����رد، ولعبة 
تعط����ي النطباع باأن للنا�����ض راأيًا يف الكيفية 
الت����ي يعمل به����ا جمتمعهم.  وعل����ى اأية حال، 
فوراء هذا القناع ما زالت تعمل نف�ض القوى 
القدمي����ة، واإنه����ا، يف احلقيق����ة، وم����ن خلل 
قبولها للمعار�س����ة واحلوار وم����ا يظهر على 
اأن����ه حري����ات �سيا�س����ية وثقافي����ة ا�س����تطاعت 
اأن حت�س����ن من مظهر ا�س����تغللها لقوة العمل 
الإن�سانية وتزيد من هذا ال�ستغلل يف نف�ض 
الوق����ت بدون اأن يلحظ اأّي �س����خ�ض ذلك يف 

الواقع.
ويج����ادل ماركي����وز ب����اأن احلرية وامل�س����اواة 
الد�س����تورية كله����ا اأم����ور جي����دة، ولكنه����ا اإذا 
كان����ت تغط����ي بب�س����اطة عل����ى عدم امل�س����اواة 
املوؤ�س�س����ي فحين����ذاك تكون اأ�س����واأ من كونها 

عدمية الفائدة. 
البع����د  ذو  كتاب"الإن�س����ان  يف  كت����ب  وكم����ا 
للأ�س����ياد، ل  احل����رة  الواحد":"النتخاب����ات 
تزيل ل ال�س����ادة ول العبي����د. والختيار احلر 
ب����ني تنوع وا�س����ع م����ن الب�س����ائع واخلدمات 
ل يعن����ي احلري����ة، اإذا كان����ت ه����ذه الب�س����ائع 
واخلدمات تدعم ال�س����يطرة الجتماعية على 
حي����اة من الع����ذاب واخل����وف - اأي، اإذا كانت 

تدعم الغرتاب". 

واإع����ادة الإنت����اج التلقائي����ة بوا�س����طة الف����رد 
للحاج����ات املفرو�س����ة م����ن اأعل����ى ل توؤ�س�����ض 
فاعلي����ة  فق����ط  تخت����رب  فه����ي  لل�س����تقلل؛ 

ال�سيطرة."...)8(.
وي�س����ر ماركي����وز على القول، ب����اأن التحويل 
الأداتي للإن�س����انية ل ميكن عك�سه اإّل بتحدي 
العملي����ات الجتماعي����ة الت����ي اأدت اإىل حتول 
نظام القي����م احلاكم من اللذة والفرح واللعب 
والنفتاح اإىل الإ�س����باع املوؤجل وتقييد اللذة 

والعمل والنتاجية والأمن.
وا�س����تنادًا عل����ى فروي����د، وا�س����ل ماركي����وز 
الق����ول، باأن النتقال من مب����داأ اللذة اإىل مبداأ 
الواقع قد كبح الإمكانات الإن�سانية بال�سبط 
يف اللحظ����ة الت����ي و�س����لت فيه����ا ال�س����روط 
القت�س����ادية املو�س����وعية لتحرر الإن�س����انية 

اإىل اأعلى نقطة. 
مت  الت����ي  النقط����ة  ه����ي  ه����ذه  اأخ����رى،  م����رة 
فيه����ا ت����زاوج املادي����ة التاريخي����ة املارك�س����ية 
والديالكتي����ك بالإ�س����ارة اإىل اأن النتق����ال من 
مب����داأ الل����ذة اإىل مب����داأ الواق����ع كان �س����رورة 
ويف  ولك����ن  احل�س����اري  للتط����ور  مطلق����ة 
اأثن����اء هذه العملية )مت الت�س����امي بالإ�س����باع 

الإن�ساين لغرائزه(....)9(.
ويف هذا املعنى الديالكتيكي، فاإن احل�س����ارة 

خطوة للإمام �سلبية واإيجابية معًا.
وعلى اأية حال، فاإن عملية التح�سر الإيجابية 
ل ميكن روؤيتها كنهاية للديالكتيك، ملا اأ�سماه 
فران�س����ي�ض فوكوياما لحقًا بنهاية التاريخ، 
طاملا اأن ديالكتيك التحرر الإن�ساين مل يكتمل 
بع����د. و كت����ب ماركيوز:"الإيجابي احلقيقي 

�س����يوجد يف جمتمع امل�س����تقبل، ومن ثم فهو 
وراء التحدي����د والتعري����ف بينم����ا الإيجابي 

املوجود الآن هو الذي يجب اأن نتجاوزه".
م����ن ال�س����هل اأن ن����رى كي����ف اأن هذه الفل�س����فة 
جاذب����ة  الأم����ام  اإىل  الناظ����رة  املتفاءل����ة 
للراديكالية ال�سيا�س����ية جليل ال�س����تينات من 
الق����رن املا�س����ي، وكي����ف اأن الدع����وة لتحرير 
الإن�س����انية على امل�ستوى الفردي واجلماعي 
ح����ركات  اإط����لق  يف  ت�س����هم  اأن  ا�س����تطاعت 
اجتماعي����ة جديدة مل يعد لها اأّي اإميان بقدرة 
اأح����زاب الي�س����ار التقليدي����ة واملحافظ����ة على 
اإحداث تغيري �سيا�س����ي مهم ل يف ال�سرق ول 

يف الغرب.

هربرت ماركيوز 
وثورة الطلبة 
1968

ماركيوز الفيلسوف الذي 
فّتش في دفاتر ماركس

عندما حّلق جيل طالب الستينات يف كل أوروبا، كان هربرت ماركيوز، عىل األقل يف أملانيا، صاحب 

التأثري األكرب عليهم. هذا بسبب أنه حينام كان أدورنو، مبقوالته الفلسفية العالية التشاؤم عن التطور 

التاريخي، يس��تطيع الكالم عن التقدم الس��لبي لإلنس��انية من"املقالع إىل قنبل��ة امليغاطن )القنبلة 

.)TNT النووية التي تساوي قوتها االنفجارية 1000 طن من
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عصام موخلي

 )1979  -1898( ماركي���وز  هرب���رت  بق���ي 
���ا متثل���ه اأم���ريكا، م���ن  مارك�س���يًا معار�س���ًا ملمِ
داخ���ل النظ���ام الراأ�س���مايل الأمريك���ي ال���ذي 
انتق���ده يف اأبحاثه وكتبه بع���د خروجه منه. 
م���ع ماركي���وز، كان���ت الغاي���ة تربر الو�س���يلة 
يف عمل���ه مع الأمريكي���ني لدح���ر النازية. يف 
الرابعة والع�سرين من العمر، اأنهى اأطروحة 
الدكت���وراه يف »جامع���ة فرايبورغ"وترّكزت 
عل���ى الرواي���ة الأملاني���ة. بعد ذل���ك، انتقل اإىل 
برلني حيث عمل يف جمال الن�سر حتى 1929 
تاريخ عودته اإىل فرايبورغ )جنوب اأملانيا(. 
ويف 1933 ان�س���م اإىل »موؤ�س�سة فرانكفورت 
اأه���م  م���ن  الجتماعية"لي�س���بح  للأبح���اث 
منّظري »مدر�س���ة فرانكف���ورت«، ثم هاجر يف 
العام نف�سه اإىل �سوي�سرا ثم الوليات املتحدة 
بعدم���ا بداأت القيود عل���ى عمله الأكادميي من 
قبل الرايخ الثالث ال�س���اعد اإىل ال�س���لطة يف 

اأملانيا. 
ن���ال ماركي���وز اجلن�س���ية الأمريكي���ة يف عام 
1940، م���ا فت���ح اأمامه املج���ال للنخراط يف 
ال�س���لك احلكوم���ي. هك���ذا عم���ل يف »املكت���ب 
الأمريكي للمعلومات احلربية« خلل احلرب 
العاملية الثانية، �س���من م�س���اريع بروباغاندا 
اإىل  انتق���ل   ،1943 ويف  للنازي���ة.  معادي���ة 
وه���و  ال�س���رتاتيجية«،  اخلدم���ات  »مكت���ب 
اجلهاز الذي �سبق اإن�ساء مكتب ال�ستخبارات 
الأمريكية )�سي. اآي. اإيه(. كان يتمحور عمل 
ال�س���وفياتية")1958(  »املارك�س���ية  �س���احب 
ح���ول اإجراء اأبح���اث عن النازية وا�س���تنباط 
م�ساريع ملحاربتها. اإثر انتهاء احلرب واإقفال 
املكتب عام 1945، انتقل ماركيوز اإىل وزارة 

اخلارجية الأمريكية حيث عنّي رئي�س���ًا لق�سم 
اأوروبا الو�سطى، وا�س���تمر يف من�سبه حتى 
تقاعد عام 1951. هكذا ق�س���ى ع�س���ر �سنوات 
ينت���ج خلله���ا  ال�س���تخباري، مل  العم���ل  يف 
اأعماًل تذكر �س���وى »العقل والثورة")1941( 

الذي يعالج فيه ديالكتيكية هيغل ومارك�ض. 
بع���د ف���رتة انقطاع طويل���ة، كتب ع���ام 1955 
عمله الأ�سهر »اإيرو�ض واحل�سارة« الذي حّلل 
فيه اأعمال كارل مارك�ض وفرويد وجمع بينهما 
لينتج فل�س���فة جديدة، ويق���ّدم روؤيته ملجتمع 
غري قمعي اعتمادًا على اأفكار الإثنني. وبذلك، 
ا�ستبق يف كتابه هذا مفاهيم ال�ستينيات التي 

اأطلقتها احلركات الجتماعية. 

انتقد الرأسمالية المعاصرة 
والشيوعية السوفياتية

راأى ماركي���وز يف كتاب���ه ال���ذي �س���نف باأّن���ه 
»مارك�ض الإيروتيكي«، اأّن الراأ�س���مالية متنع 
الإن�س���ان من بلوغ املجتمع غري القمعي الذي 
يرتكز على جتربة خمتلفة من العي�ض، وعلى 
علقة خمتلفة بني الإن�سان والطبيعة وعلقات 
وجودية خمتلفة. وراأى اأّن اقتناع فرويد باأّن 
القمع �س���رورة ل�س���تمرار احل�س���ارة يرتكز 
على اأ�س����ض خاطئة. هكذا غا�ض ماركيوز يف 
كتاب فرويد »احل�سارة و�سخطها« لي�سل اإىل 
اأّن التطّور يعقلن النظام ال�س���ائد، اإذ يمُ�سّحى 
ب�سعادة الأفراد يف احلا�سر من اأجل ا�ستمرار 
النظ���ام. وراأى ماركي���وز اأّن التعار����ض لي�ض 
ب���ني العم���ل ومفهوم الل���ذة، لكن ب���ني الرغبة 
والعمالة امل�س���تلبة، اإذ يمُ�س���مح للراأ�سماليني - 

وهم »الأف�س���ل"- باجلن�ض متى �ساوؤوا، فيما 
يمُ�سمح للعمال بذلك حني ل يتعار�ض الأمر مع 

قدرتهم على اأداء عملهم. 
يف 1964، �س���در كتاب���ه »الإن�س���ان ذو البعد 
الواحد« ال���ذي انتقد الراأ�س���مالية املعا�س���رة 
وال�س���يوعية يف ن�سختها ال�س���وفياتية. هنا، 
ق���ارَن ماركيوز بني النظامني من خلل ر�س���د 
انت�س���ار اأنواع جديدة من القمع الجتماعي، 
على امل�ستويني ال�سخ�سي والعام، اإىل جانب 
تده���ور فر����ض ب���روز اأّي ث���ورة يف الغ���رب. 
وناق�ض ماركيوز كيف اأّن النظام الذي نعي�ض 
في���ه ا�س���تبدادي اإىل اأق�س���ى درجة، رغ���م اأّنه 
يب���دو دميوقراطي���ًا. وقّل���ة ه���م الأ�س���خا�ض 
الذي���ن ميل���ون علين���ا مفاهي���م احلري���ة، عدا 
احلرية يف ال�سراء من اأجل حتقيق ال�سعادة، 
خال�سًا اإىل اأّن ال�ستهلك هو نوع من التحكم 

الجتماعي. 
م���ن جمل���ة التناق�س���ات اأو العلق���ات املرّكبة 
علقت���ه  كان���ت  حيات���ه،  به���ا  ات�س���مت  الت���ي 
بالفيل�س���وف هايدغ���ر - رغ���م ارتب���اط ه���ذا 
ع�س���رينيات  اإىل  تع���ود   - بالنازي���ة  الأخ���ري 
الق���رن املا�س���ي، ح���ني التقي���ا يف فرايب���ورغ 
وكتبا معًا بح���ث »اأنطولوجيا هيغل ونظرية 
رغ���م   1932 ع���ام  ن�س���ر  التاريخانية"ال���ذي 
معار�س���ة مارت���ن هايدغ���ر ل���ه لحق���ًا. وبعد 
انته���اء احلرب العاملية الثاني���ة، زار ماركيوز 
»الوج���ود  �س���احب  والتق���ى  جم���ددًا  اأملاني���ا 
منطق���ة  يف  منزل���ه  يف  والزم���ان")1927( 
الغابات ال�س���وداء. ولدى عودته اإىل اأمريكا، 
تبادل معه عددًا من الر�سائل، ل تخلو من نربة 
الود والحرتام. يف ر�سالة موؤّرخة يف 28 اآب 

)اأغ�س���ط�ض( 1947، كتب ماركيوز مت�س���ائًل 
ع���ن �س���بب ع���دم ه���روب هايدغ���ر م���ن اأملانيا 
بع���د 1934. »كان باإمكان���ك اأن جت���د وظيف���ة 
يف اأّي م���كان تري���ده«. ويب���دو م���ن الر�س���الة 
اأّن الفيل�س���وف ال���ذي ترك ب�س���ماته على اأهم 
املدار�ض الفل�س���فية يف القرن )من الوجودّية 
اإىل التفكيكّية( اأخ���رب ماركيوز خلل الزيارة 
اأّن���ه ابتع���د ع���ن النازي���ة متام���ًا من���ذ 1934. 
و�س���األه ماركيوز عن �س���بب ع���دم تراجعه عن 
كل م���ا كتبه وقاله يف م���دح النظام بعد زواله 
ع���ام 1945: »مل ت���دن علن���ًا اأيًا م���ن اأفعال اأو 
له���ذه الأ�س���باب، ل  اإيديولوجي���ات النظ���ام. 
تزال م�س���نفًا مع النظام الن���ازي. العديد مّنا 
انتظر طويًل ت�س���ريحًا من���ك يحررك من هذا 
الت�سنيف«. وي�سيف ماركيوز اأّنه مع العديد 
من زملئه تعلموا الكث���ري من هايدغر، لكّنهم 
ل ي�ستطيعون ف�سل الفيل�سوف عن الإن�سان، 

لأّن ذلك يناق�ض فل�سفة هايدغر نف�سها. 
م����ع الر�س����الة، و�س����لت اإىل هايدغر جمموعة 
عه����ا على بع�ض  م����ن الكتب م����ن ماركيوز فوَزّ
عل����ى  يكون����وا  مل  الذي����ن  ال�س����ابقني  طلب����ه 
الفيل�س����وف  يو�س����ح  كم����ا  بالنظ����ام،  علق����ة 
الب����ارز يف رّده على ماركي����وز يف 20 كانون 
ال����رد،  ذل����ك  يف   .1948 )دي�س����مرب(  الأول 
حاول هايدغر اأن يو�س����ح �س����بب وقوفه اإىل 
جان����ب النازي����ة التي عّده����ا جتدي����دًا روحيًا 
للحي����اة كلها: »كن����ت اأتوقع منه����ا اإنقاذنا من 
اأدرك  اأّن����ه  وي�س����يف  ال�س����يوعية«.  خماط����ر 
رئا�س����ة  م����ن  وا�س����تقال   ،1934 يف  خط����اأه 
اجلامع����ة. يع����رتف هايدغر يف ر�س����الته هذه 
باأّن����ه مل ي�س����تطع اإي�س����ال وجهة نظ����ره هذه 

اإىل اجلمه����ور، لأّن ذل����ك كان �س����يعني نهايته 
فق����د  ع����ام 1945،  بع����د  اأم����ا  ه����و وعائلت����ه. 
»راأي����ت كي����ف انقل����ب منا�س����رو النازية على 
اقتناعاته����م ال�س����ابقة انقلب����ًا مقيت����ًا، واأنا ل 
اأ�س����بههم البتة«. ويوؤكد اأّنه ي�س����عب احلديث 
عن الو�سع الداخلي يف اأملانيا بعد 1933 مع 
اأ�س����خا�ض كان����وا خارجها م����ذاك، ويحكمون 
على حركة ال�س����رتاكية الوطنية من نهايتها! 
خ����لل اإحدى اآخر رحلت����ه اإىل اأملانيا، توقف 
ماركي����وز يف 12 اآب )اأغ�س����ط�ض( 1976 يف 
»مكتب����ة فريت����ز فرينر"امل�س����هورة، الت����ي كان 
هايدغر من زبائنها الأوفياء. وقبل اأن يغادر 
كتب يف �س����جّل ال����زّوار:"يف ذك����رى الكرامة 
املث����رية للإعج����اب الت����ي اأنه����ى به����ا هايدغر 
اأيامه، اأمتّنى اأن منلك القدرة على اأن ن�س����يخ 

بكرامة، و�سفاء و�سكينة".

أب اليسار الجديد
ي�س����اريني  مفكري����ن  يف  ماركي����وز  اأث����ّر 
وراديكاليني اأمثال اأجنيل دايفي�ض ويورغان 
هابرما�ض. اأ�س����هم مع »مدر�س����ة فرانكفورت« 
يف حتديد م�س����ري العقل واملنطق يف الع�سر 
احلديث م�س����تخدمًا اأ�سلوب حتليل التغريات 
البنيوي����ة يف م�س����ار العمل يف الراأ�س����مالية. 
�س����ف باأّن����ه املنّظ����ر الأول لن�س����وء الي�س����ار  ومُ
اجلدي����د، فاحتًا املج����ال لتناول مو�س����وعات 
جدي����دة من وجه����ة نظر الي�س����ار كما فعل يف 
»ث����ورة م�س����ادة ومت����رد")1972( حني عالج 

و�سع الفنون والطبيعة خلل الثورات.

عن جريدة احلياة اللندنية

 هدفن���ا م���ن هذا املقال تبي���ان الدور ال���ذي لعبته احلركات 
التحرري���ة يف بل���دان العامل يف الق���رن املا�س���ي، والآمال 
التي عقدت عليها يف خلخلة القوى الراأ�سمالية �سواء على 
امل�ستوى ال�سيا�س���ي اأو الجتماعي- القت�سادي. اجلدير 
بالذكر يف هذا ال�س���ياق اأن الي�س���ار اجلديد مفهوم ظهر مع 
هربرت ماركيوز للدللة على القوى اجلديدة التي عو�ست 
الربوليتاري���ا املعار�ض التقليدي للنظام الراأ�س���مايل، لأنه 
يعتقد اأنها مل تعد قادرة بعد على ممار�سة التفكري ال�سالب 
يف ال�سروط املعا�سرة، نظرا ملا طالها من و�سائل التدجني 
والحت���واء، اإل اأنه م���ا زال متفائًل اإىل ح���د كبري بالقوى 
الراف�سة التي مل ت�ستطع الديولوجية القائمة احتواءها، 
لأنها اأ�س���بحت جزءًا من النظام القائم، وتخلت عن دورها 

التاريخي منذ اأن قبلت ال�سرتاك يف اللعبة الربملانية.
 م���ن ه���ذا املنطل���ق ت�س���بح الق���وى النافية اجلدي���دة هي 
الت���ي مل تندم���ج بعد يف اإطار هذا النظ���ام العام، والتي مل 
تنطو داخل موؤ�س�س���اته ال�سيا�سية، برف�سها ال�سرتاك يف 
قواع���د اللعب���ة الربملانية املعم���ول بها يف النظ���ام القائم. 
ويعرب ماركيوز عن خ�سائ�س���ها فيقول:"وهذه املعار�سة 
غ���ري مزّودة باأ�س���ا�ض طبقي تقليدي، وهي ت���رتاءى كاأنها 
ع�س���يان �سيا�س���ي، وغري���زي، واأخلق���ي دفع���ة واح���دة: 
�س���رتاتيجيتها ومتدد  تل���ك ملمح"غري م�س���تقيمة"تكيف 
�س���احة عملها، وهي ل توق���ر الدميقراطي���ة الليربالية ول 

الربملانية القائمة، وحتمل على جملة تنظيم املجتمع.
    فه����روب الي�س����ار اجلدي����د م����ن العملية ال�سيا�س����ية له ما 
يربره، على امل�ستويني النظري والعملي، فعلى امل�ستوى 
النظري يعتربها عملية ملغومة على اعتبار اأن م�س����اركته 
فيها �س����تكون �س����كلية فقط، وعلى امل�ستوى العملي اأنها ل 
تلبي مطالب����ه احلياتية ال�س����رورية عل����ى اختلفها. لذلك 
فهو ينف����ر منها كليًا وينتف�ض �س����دها كلم����ا وجد اإىل ذلك 
�س����بيًل: فريف�ض التنظيمات احلزبي����ة، واللجان، اأو لنقل 
الدائ����رة ال�سيا�س����ية بكامله����ا. لأن����ه يطبع"بطاب����ع نف����رة 
قوي����ة م����ن ال�سيا�س����ة التقليدية: م����ن نظام الأح����زاب كله، 
واللج����ان، وفئات ال�س����غط على جميع امل�س����تويات، ومن 
الإ�س����هام يف ه����ذا النظ����ام وه����ذه الطرائق، ه����ذه الدائرة 
ال�سيا�س����ية، اأو هذا اجلو ال�سيا�سي، و�سع برمته مو�سع 
اتهام، فما لت�سريح ميكن اأن يديل به اأولئك ال�سيا�سيون، 
واملمثل����ون، واملر�س����حون، اأي����ة قيمة يف نظ����ر املتمردين، 
اإذ ي�س����تحيل على هوؤلء اأن ياأخذوه ماأخذ اجلد"�س����حيح 
اأن ال�س����راع يف املج����ال ال�سيا�س����ي يك����ون مف�س����وًل ع����ن 
الطاب�������ع الأخ�����لق����ي، اإل قليًل، لذلك يعت����رب ماركيوز اأنه 
بالرغ����م من قوة النظام ال�سيا�س����ية امل�س����يطر عل����ى اأركان 
الدول����ة، اإل اأن����ه يف مقدور الي�س����ار اجلديد م����ن داخله اأو 
م����ن خارجه مقاوم����ة كل املعاملت ال�س����يئة واللاأخلقية 
الت����ي �س����يتلقاها من جراء معار�س����ته، وموؤك����دًا يف نف�ض 
ال�س����ياق، عل����ى اأن اخلي����ار لي�����ض خي����اره، لأن املنظوم����ة 
القمعي����ة ه����ي التي ت�س����طره اإىل اأن ي�س����لك ه����ذا الطريق 
ال�س����اق، بحيث يقول:"…رغم اأنهم يعرفون حق املعرفة 
اأن ذلك �سيعر�س����هم ل�س����وء املعاملة وال�س����جن، وخ�سران 
عملهم. وحيث اأنهم لي�س����وا من حمرتيف ال�ست�سهاد، فهم 
يف�سلون، ول �س����ك، اأن ل تمُ�ساء معاملتهم، واأن ل يدخلوا 
ال�س����جن، ول يخ�س����روا عملهم، اإل اأّن اأمره����م لي�ض خيارًا 

بالن�سبة لهم".
      ومنه يت�س����ح اأن دائرة الي�س����ار اجلديد تت�س����ع لت�سمل 
حت����ى الربوليتارية نف�س����ها، باملعن����ى التقلي����دي لها، على 
اعتبار اأن ماركيوز مل يرتك عن�س����رًا معار�س����ًا اإّل واأدخله 
يف ت�س����وره الراف�ض لل�س����يطرة على الإن�س����ان، فالقا�سم 
امل�س����رتك بينهم اأنهم طبقة حمرومة من المتيازات داخل 

احل�سارة القائمة.
ت�س����م،  ماركي����وز  بتعب����ري  ال�س����فلى  الطبق����ة  فه����ذه       

املنبوذي����ن وامل�س����طهدين، واملقهوري����ن م����ن الأجنا�ض 
والأل����وان الأخ����رى، والأقلي����ات املنب����وذة، والعاطلني 
عن العمل، والعمال الب�س����طاء داخ����ل اأو خارج النظام 
الراأ�سمايل، والعاجزين... اإنهم يوجدون خارج نظام 
المتيازات الت����ي مينحها املجتمع القائم ملن يدافعون 
عن����ه، عن ق�س����د اأو عن غري ق�س����د، وطبيع����ة حياتهم 
ت�س����كل اأك����رث احلاج����ات املبا�س����رة والواعي����ة لإنهاء 
الأو�س����اع والظ����روف الت����ي ل تط����اق. ومن ث����م فاإن 
معار�س����تهم ثورية حت����ى واإن مل يك����ن وعيهم كذلك. 

يق����ول ماركيوز:"م����ن الوا�س����ح اليوم اأن اكت�س����احات 
الراأ�سمالية ل ميكن اأن ت�س����مد داخل هذا الإطار القمعي: 
النظ����ام ل ميك����ن اأن يتط����ور بتدم����ري الق����وى الإنتاجي����ة 
واحلياة الإن�س����انية بعينها، وهذا على امل�ستوى الدويل، 

ميكن القول اإن الراأ�سمالية خلقت مبدئيًا نفيها الذاتي".
     ول اأدلَّ على ذلك، الأو�س����اع ال�سعبة التي تعي�سها هذه 
اجلموع على جميع امل�ستويات  الجتماعية، وال�سيا�سية، 
والقت�س����ادية، من جراء ع����دم التوزيع الع����ادل للرثوات 
الوافرة التي ت�س����هم يف اإنتاجها ب�سكل يومي يف خمتلف 
القطاع����ات الراأ�س����مالية، زد على ذلك، اأنها ل حت�س����ل على 
امتي����ازات من داخل النظام الذي ل مينحها �س����وى املزيد 
من الفقر والإهمال والعمل امل�س����تلب. على هذا الأ�س����ا�ض، 
ت����زداد الف����وارق الطبقي����ة �س����يئًا ف�س����يئًا، بحيث ي�س����بح 
الفرق �سا�س����عًا لدرجة ل ميكن ردمه. لدى هذه امل�س����توى 
يحتقن الو�سع، فت�س����بح لهذه الطبقات القابلية للنفتاح 
عل����ى اأ�س����كال ثوري����ة خمتلف����ة، ذل����ك اأن التباين ال�س����ارخ 
بني الطبقة �س����احبة المتي����ازات وبني الذي����ن يقع عليهم 

ال�ستغلل يوؤدي اإىل تثوير املحرومني من المتيازات.
      تل����ك اإذن هي معادلة الثورة عند ماركيوز، على اعتبار 
اأن طبيع����ة نظام ال�س����تهلك هو الذي يحدد م����دى انتماء 
هذه الطبق����ات املحرومة عل����ى اختلف درج����ات تباعدها 
ال�س����تهلكية  اإيديولوجيت����ه  وم����ن  القائ����م  النظ����ام  م����ن 
امل�س����يطرة ومن امتيازاته الوهمية. وم����ن هنا ياأتي وعد 
التحرر الذي ميكن اأن حتققه هذه القوى ال�س����الفة الذكر، 
خا�س����ة واأن تنميط املجتمع ال�ستهلكي مل ي�سملها، واإن 
�س����ملها مل يغري من طبيعتها الراف�سة لل�ستغلل مبختلف 
متف�سلته. اأما الطبقات التقليدية التي عزت اإليها النظرية 
املارك�س����ية مبادرة التحرر، فاإنها يف ظل التكييف امل�ستمر 
لنمط حياتها نزعت نحو الندماج، ور�سيت بالمتيازات 
التي قدمها لها املجتمع ال�سناعي املتقدم، يف هذا ال�سياق 
ياأتي ق����ول ماركي����وز:"واإذا كانت"الربوليتاريا اأو القوة 

فقدت  للثورة  التقليدية 
ثوريتها لأنها اأ�س����بحت 
ج����زءًا من النظ����ام القائ����م، وتخلت عن دوره����ا التاريخي 
منذ اأن قبلت ال�س����رتاك يف اللعب����ة الربملانية، فاإن القوى 
النامية ت�س����بح هي الق����وى التي مل تندمج بع����د يف اإطار 
هذا النظام، والتي مل تنطو داخل موؤ�س�س����اته ال�سيا�سية، 

والتي ترف�ض ال�سرتاك يف قواعد اللعبة الربملانية"
        هكذا فهذه القوى اجلديدة بالن�سبة له، ولأنها تعي�ض خارج 

املجتم����ع وعلى هام�س����ه وغ����ري مندجمة ب�س����كل كامل يف 
منظومة ال�س����تغلل، فاإنه مل ي�س����ملها التنميط الذي �ساد 
اأع�س����اء املجتم����ع القائ����م، كم����ا اأنه����ا مازال����ت ق����ادرة على 
مفاجاأة املنظومة القائمة باأ�س����اليب ثورية جديدة، واأكرث 
فعالية، على اعتبار �س����دة القهر الذي ميار�ض عليها يوميا 
وباأ�س����كال خمتلفة، بالإ�س����افة اإىل اأن الو�س����ع ال�سيا�سي 
والجتماع����ي ل ي�س����مح له����ا بالتعبري عن نف�س����ها، كل هذا 
واأك����رث، يجعله����ا ثوري����ة يف طابعه����ا، واأك����رث فاعلي����ة من 
الطبقات الأخرى التي �سملها التنميط وق�سى على اأ�س�ض 
فكره����ا الناقد، و�س����ل حركتها يف ممار�س����ة الرباك�س����ي�ض 
املرتت����ب على النق����د النظري. لذلك ي�س����ع ماركي����وز ثقته 
يف قدرة احلركية الطلبية، والزنوج من �سكان الأكواخ، 
وجبهات التحري����ر وغريها من القوى التي تتحدد �س����لبًا 

اأمام الراأ�سمالية.
 والظاه����ر اأن الرج����ل بتحول����ه ع����ن طبق����ة الربوليتاري����ة 
كعامل مه����م للتحرر واجتاهه �س����وب اجلماعات املنبوذة 
والطلب����ة على اخل�س����و�ض،  حتول م�س����روع ي�س����عى من 
خلل����ه اإىل البحث عن ال�س����ند النظري الثق����ايف والفكري 
الذي يح����رك عملية التحرر، فل تكف����ي مظاهر الحتجاج 
والتم����رد املعزول����ة، ب����ل اإن اإجن����اح فعل التح����رر متوقف 
على توافر ال�س����روط والعوامل الفاعلة، من عقل وخيال، 
وف����ن، ووع����ي...، وبالرغ����م من اأن هذه العنا�س����ر ت�س����ل 
جم����رد عوامل ذاتية ت�س����كل الأر�س����ية اخل�س����بة للنتقال 
اإىل العوامل املو�س����وعية؛ اأي وجود القابلية وال�سروط 
الفعلي����ة للتحرر."فالث����ورات التاريخية ق����د كانت عمومًا 
مواف����ق عليها، ومتت با�س����م احلرية، اأو بالأحرى با�س����م 
احلري����ة العظمى م����ن اأجل طبقات متعددة من ال�س����عب... 
احلرية الإن�سانية لي�ست حالة جامدة، ومل تكن قط كذلك، 

اإنها م�سل�سل تاريخي ي�ستلزم التغيري اجلذري.  

عن احلوار املتمدن

هربرت ماركيوز الفيلسوف الذي صالَح 
الماركسّية والفرويدّية

اليسار الجديد عند هربرت ماركيوز 

ديما شريف    

 قبل أس��ابيع، احتفل العامل بالذكرى الثالثني 

لرحيل الفيلسوف األملاين اإلشكايل الذي اعترب 

ملهاًم للحركات الثورّية العنيفة يف السبعينيات. 

عودة إىل مسرية حافلة بالتناقضات ألحد أهم 

منّظري"مدرسة فرانكفورت".

من االعتناء بالخيول يف الجيش األملاين خالل 

الحرب العاملية األوىل واملش��اركة يف الثورة 

بقيادة روزا لوكسمبورغ يف أملانيا عام 1919، 

إىل العم��ل مع االس��تخبارات األمريكية خالل 

الحرب العاملية الثانية... حياة حافلة بالتناقضات 

عاش��ها هربرت ماركيوز، إميانًا منه بأّنه يحارب 

النازية والرجعية بكل الوسائل املتاحة. 

أخ��ريًا، اس��تعاد أصدقاء الفيلس��وف األملاين 

وتالمذت��ه تركته الفكرية خالل مؤمتر »ماركيوز 

ومدرسة فرانكفورت لجيل جديد« الذي نظمته 

»جمعية هريبرت ماركيوز"العاملية يف »جامعة 

يورك« يف تورونتو )كندا( بالتعاون مع"جامعة 

كنتايك".
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مارك مجدي 

يف  الجتماع����ي  البح����ث  معه����د  اىل  ان�س����م 
اإغل����ق  ث����م   1933 ع����ام  حت����ى  فرانكف����ورت 
املعه����د بعد ت�س����ّلم النازية احلك����م يف اأملانيا، 
فا�س����طر ماركي����وز ملغادرة اأملاني����ا مع زملئه 
يف معه����د فرانكفورت واله����رب اإىل الوليات 
املتح����دة الأمريكي����ة، حي����ث ان�س����م اإىل معهد 
البح����ث الجتماع����ي يف جامع����ة كولومبي����ا 
�ض يف العدي����د من اجلامعات  ع����ام 1934، درَّ
الأمريكية بنجاح، بينما بقي ع�سوًا مبدر�سة 

فرانكفورت.
تخ�س�س����ت كتابات ماركيوز ب�س����كل اأ�س����ا�ض 
حول مو�س����وعني: الأول اإع����ادة قراءة هيغل 
حتلي����ل  والث����اين  مارك�س����ي،  منظ����ور  م����ن 
املجتمعات ال�سناعية املتقدمة حتليًل نقديًا. 
فربغم اإعلن ماركيوز عن جتاوزه املارك�سية 
الكل�س����يكية اإّل اأن الكثري من مفاهيمها كانت 
اخللفي����ة الأ�سا�س����ية حلكمه عل����ى العديد من 
الظواه����ر، مم����ا جعله ينف����ذ عملي����ة تراكمية 
خ����لل  م����ن  املارك�س����ية  دعائ����م  توطي����د  م����ن 
جتديدها. وق����د بداأ ماركيوز عمل����ه كمثل كل 
مفّك����ري مدر�س����ة فرانكف����ورت من"جورجي 

لوكات�ض"املفّكر املارك�سي املجري.
بينما بذل جهدًا كبريًا مع"اريك فروم"لتطوير 
واأ�س����در  ومارك�����ض،  فروي����د  ب����ني  التكام����ل 
بع�ض الدرا�س����ات بهذا ال�س����دد مثل"املتعة و 
الدافع"و"ايرو�ض واحل�سارة". ولكن يتبنّي 
جمعه بني فرويد ومارك�ض ب�سكل خال�ض يف 

اأعماله.
الإن�سان ذو البعد الواحد : 

عندم����ا بداأ ماركي����وز عملة النق����دي للمجتمع 
ب�س����دور  انته����ى  ال����ذي  املتق����دم  ال�س����ناعي 
كان  الواح����د"،  البع����د  ذو  كتابه"الإن�س����ان 
يبحث ب�سكل اأ�سا�ض عن �سبب عدم قيام ثورة 
بروليتارية يف الدول ال�سناعية املتقدمة كما 
تنب����اأ مارك�ض، فقد نظر مارك�ض لدرجة تطور 
تلك املجتمعات من حيث قاعدتها ال�س����ناعية 
وتطوره����ا التكنولوجي ك�س����بب لقيام ثورة 

بروليتارية فيها، وهو ما مل يحدث.
وق����د تو�س����ل اىل اأن ال�س����بب الأ�س����ا�ض ه����و 
الق����درة التكنولوجي����ة الهائل����ة التي تو�س����ل 
اإليه����ا املجتمع املتق����دم، فهي م����ن وجة نظره 
حتقق هيمنة كربى عل����ى الفرد، وهي هيمنة 
خمتلف����ة عن �س����ابقتها يف املا�س����ي، فهي ذات 
�س����ورة عقلني����ة عل����ى خ����لف اللعقلني����ة 

املتاأخ����رة  املجتمع����ات  يف  ت�س����تخدم  الت����ي 
احلاكم����ة.  الطبق����ة  �س����يطرة  عل����ى  للحف����اظ 
حي����ث تكمن عقلنية ه����ذا املجتمع يف القدرة 
الت����ي ميتلكها بف�س����ل التط����ور التقن����ي على 
ا�س����تباق كل مطالب����ة بالتغي����ري الجتماع����ي 
وعلى حتقي����ق هذا التغي����ري تلقائي����ًا، بحيث 
ي�سبح املنهج النقدي هو ذاته لعقلنيًا حني 
يطالب بتغيري جمتمع يثب����ت القدرة الدائمة 
على تنمية الإنتاجية ويوفر لأع�س����ائه حياة 
الرغ����د والرفاه، ويحاول دائم����ًا هذا املجتمع 
متوي����ه ال�س����راع الطبق����ي من خ����لل توحيد 
اأدوات ت�س����كيل الوعي والدعاية للعامل ورب 
العمل كالتلفاز مثًل، وهي طبيعة الراأ�سمالية 
كما يرى ماركيوز، فهي ت�س����عى دائمًا اىل اأن 
يتحول الب�سر اىل ن�سخ متطابقة يف الفهم و 

طريقة التفكري.
ويف راأي����ه هنا يكمن �س����بب ال�س����تلب الذي 
يعاني����ه الف����رد يف املجتم����ع املتق����دم، فه����و ل 
يج����د ذات����ه اإّل م����ن خ����لل اقتن����اء املنتج����ات 
التكنولوجية احلديثة، فال�سمولية املعا�سرة 
للراأ�س����مالية املنظمة بح�س����ب راأي ماركيوز، 
ال�س����تلب  م����ن  خمتلف����ة  اأ�س����كاًل  تخّل����ف 
والقمع، فالنظام الراأ�س����مايل و�س����ل اىل حد 
تلبي في����ه الحتياجات الب�س����رية الأ�سا�س����ية 
وتن�س����اأ"احتياجات كاذب����ة“. والحتياج����ات 
الكاذب����ة ه����ي تلك الت����ي تفر�ض عل����ى الأفراد 
كو�س����يلة لقمعه����م، ويدلل ماركي����وز على ذلك 
باحلاج����ة اىل ا�س����تهلك ال�س����لع عل����ى نف�����ض 
الوترية التي يتم تقدميها بها يف الإعلنات. 
ويف نف�����ض ه����ذه احلال����ة يتحول الب�س����ر اىل 
الثق����ايف  الإنت����اج  اأ�س����كال  توجهه����م  اإنا�����ض 
لو�سائل الإعلم اجلماهريية، ومن ثم تتحدد 
احتياجاتهم على يد قوى خارجة عنهم. واإن 
كان الأف����راد يتماه����ون مع تل����ك الحتياجات 
معتربين اأنها احتياجات حقيقية، اإّل اأنها يف 

الواقع اأ�سل الهيمنة اليديولوجية. 
وتت�س����ف الثقافة يف هذه احلالة مبا اأ�س����ماه 
ماركيوز"تقوي�ض الت�سامي"من خلل تدمري 
احلقائ����ق الت����ي وجدت من قب����ل فيما طرحته 
الثقافة الفنية احلقيقية من �س����ور الت�سامي. 
وبذلك ت�س����لع املنتجات الثقافية لتفقد الأفراد 
الق����درة عل����ى التفك����ري النق����دي يف جمتمعهم 
وين�س����ئون على"الوعي ال�سعيد"الذي ينظر 

اىل ما هو قائم برتحيب ور�سا.

واإذا كان املجتم����ع يحر�����ض عل����ى تلبية هذه 
احلاجات امل�س����طنعة فلي�ض ذلك لأنها �س����رط 
ا�ستمراره ومنو اإنتاجيته فح�سب، بل اأي�سا 
لأنها خري و�س����يلة خلل����ق الإن�س����ان ذو البعد 
الواح����د. وما الإن�س����ان ذو البع����د الواحد اإّل 
ذاك الذي ا�ستغنى عن احلرية بوهم احلرية، 
بال�س����ورة،  والواق����ع  باخلي����ال  واحلقيق����ة 
وال����روح باجل�س����د، واإذا كان ه����ذا الإن�س����ان 
يتوهم باأنه حر ملجرد اأنه ي�ستطيع اأن يختار 
بني ت�س����كيلة كبرية من الب�س����ائع واخلدمات 
التي يكفله����ا له املجتمع لتلبي����ة حاجاته، فما 
اأ�س����بهه من هذه الزاوي����ة بالعبد الذي يتوهم 
نحت له حري����ة اختيار  باأن����ه حر ملجرد اأن����ه ممُ

�سادته. 
تلعب����ه  ال����ذي  ال����دور  ماركي����وز  اعت����رب 
دورًا  الإن�س����ان  تنمي����ط  يف  التكنولوجي����ا 
يتعاظم على دوره����ا التقدمي، فالتكنولوجيا 
يف نظره حتّول الأ�سياء اإىل اأدوات مرّو�سة 
ل�س����تغللها لأغرا�ض اجتماعية وح�س����ارية، 
اأنها فن غزو الطبيعة والتغلب على مقاومتها 
اخلر�ساء، من هنا تلعب دورًا تقدميًا، اأما يف 
املجتم����ع الح����ادي البعد، فاإنها قد اأ�س����بحت 
ال�س����كل العامل����ي للإنتاج امل����ادي، وهي القوة 
الكلي����ة املحددة حلي����اة الع�س����ر وثقافته، يف 
ظ����ل جمتمع طبق����ي قمع����ي ا�س����طهادي، فاإن 
منطقه����ا وهو منطق �س����يطرة الإن�س����ان على 
الطبيع����ة، ي�س����بح املنط����ق املح����دد للعلقات 
الجتماعي����ة اأي�س����ًا، فبدل م����ن اأن تكون قوة 
حتررية اأ�س����بحت عقبة اأمام حترر الإن�س����ان 

بتحويلها الب�سر اإىل اأدوات. 
اإن التط����ور التكنولوج����ي الراه����ن هو واقع 
اإىل  ا�س����تعباد الإن�س����ان وت�س����يوؤه وحتول����ه 
اأداة ل واق����ع حت����رره، كما يعت����رب ماركيوز، 
اأن التكنولوجي����ا �سيا�س����ة قب����ل اأن تكون اأي 
�س����يء اآخر، لأن منطقها هو منطق ال�س����يطرة 
الق����وى  �سيا�س����ة  تخ����دم  ولأنه����ا  والهيمن����ة، 

الجتماعية امل�سيطرة يف الوقت الراهن.
ع����امل احل�س����ارة  اأن  ي����رى ماركي����وز  حي����ث 
ال�س����ناعية املتقدم����ة عامل����ًا ا�س����تبداديًا رغ����م 
بنائه لدميقراطية ا�س����مى من الديكتاتوريات 
الت����ي حتكم الع����امل املتخل����ف، اإّل اأنه����ا تبقى 
دميقراطية �سكلية وهي طبيعة الدميقراطية 
غط����اء  �س����وى  لي�س����ت  الت����ي  الربجوازي����ة 
لل�س����تبداد، وهذا ال�س����تبداد ل����ه القدرة على 

واأد اأّي حماول����ه ملعار�س����ته ب����ل وعل����ى دمج 
القوى الجتماعية وال�ستنفار وتعبئة جميع 
طاقات الإن�س����ان حلمايت����ه والذود عنه، وهنا 
ياأتي دور ال�سيا�سة، حيث ال�سلطة ال�سيا�سية 
له����ا مطلق ال�س����لطة على احلرك����ة امليكانيكية 
والتقني����ة، فب����دًل م����ن اأن يحكم ح����زب واحد 
عل����ى  �س����لطتها  امل�س����يطرة  الطبق����ة  تتقا�س����م 
حزب����ني اأو ثلث����ة، التي متّثل اأقط����اب تناحر 
املجتم����ع، وه����و تعار�ض وهمي لمت�س����ا�ض 

املعار�سة احلقيقية. 
العقل والثورة :

لق����د كان ماركيوز مادي����ًا جدليًا يرى اأزمة يف 
بن����اء املادية اجلدلي����ة نف�س����ها بالطريقة التي 
اأ�ّس�س����ها مارك�ض، فقد كان يرى فيها و�س����عية 
مفرطة، فكان ما فعله بب�ساطة يف كتابه العقل 
والثورة، هو اأنه اأعاد قراءة هيغل مارك�س����يًا 
ليخل�ض هيغل من مثاليته وليخّل�ض مارك�ض 
من و�س����عيته وذلك با�س����تبدال الأنطولوجيا 
بالوجود الجتماعي كما فعل مارك�ض، ولكن 
مع احلفاظ على العقل. وهذا هو معنى قراءة 
هيغل قراءة مارك�س����ية فه����ي قراءة ل حتافظ 
على هيغل كما ه����و، ولكنها ويف ذات الوقت 

ل حتافظ على مارك�ض اأي�سًا كما هو.
فقد حاول ماركيوز اأن ي�سحب املارك�سية اىل 
مزيد م����ن املثالية واإبعادها قلي����ًل عن املادية 
التجريبي����ة، دون اخل����روج ع����ن املارك�س����ية 
كن�س����ق فك����ري ينطل����ق م����ن اأ�س����بقية امل����ادة، 
ولك����ن دون اأي�س����ًا م����ن اأن ميار�����ض التحقري 
لدور العقل، وهذا ما مار�س����ه مارك�سيون كرث 
عندما اأعلنوا انتهاء الفل�س����فة عندما قّد�س����ت 
املادية ورف�ست كل اأ�س����كال التجريد الفكري 
بدرجات����ه. فاملثالي����ة بح�س����ب ماركي����وز، هي 
التي ت�س����من �سيطرة الفل�س����فة على املجتمع 
والطبيعة بينما املادية حت�سرها يف التعايل 

على الواقع.
ومع هذا الدفاع عن املثالية فاإن ماركيوز مل يَر 
نف�س����ه خارجًا عن التقاليد املارك�سية، خا�سًة 
اأن هنالك اإ�س����ارات �س����ريحة من مارك�ض عن 
الفل�س����فة.  تاري����خ  يف  امله����م  املثالي����ة  دور 
فاملثالي����ة، ل املادية، هي التي طّورت اجلانب 
العملي واإن كان ب�سكل جتريدي. وذلك نتيجة 
لأن املادية مل تكن ترى الواقع اإّل كمو�س����وع 
اأو تاأم����ل، بينما املثالية م����ا كان يف مقدورها 
اأن ترى الواقع اإّل كتجربة اأو ن�ساط اإن�ساين 

بحكم روؤيتها للواقع كناجت للفكر. والأهم من 
ذلك وجهة نظر مارك�ض فيما هو كّلي وعلقته 
بالعيني. وهو اأحد املو�س����وعات املهمة التي 
هاج����م فيه����ا املارك�س����يون ماركي����وز، فهوؤلء 
ي����رون اأن النظري����ة النقدي����ة عن����د ماركي����وز 
اأقرب للفل�س����فة منها اإىل علم القت�س����اد واأنها 
ل ترف�����ض املثالية رغم انتقاده����ا، واأنها بذلك 
تتناق�ض م����ع مارك�ض تناق�س����ًا جذريًا، الذي 
يرى يف املثالية وعيًا زائفًا ويعتقد اأن املجرد 
دائمًا �س����ار، بينما ماركيوز يرى اأن �سر قوة 
الفل�س����فة ه����و قدرتها عل����ى التجريد وجتاوز 

املح�سو�ض.
لق����د قّدم ماركيوز جمعًا ب����ني مارك�ض وهيغل 
اأبرز فيه دوره كفيل�س����وف حقيقي، فا�ستطاع 
تتويج����ًا  بكون����ه  مارك�����ض  اىل  ينظ����ر  اأن 
اقت�س����اديًا واجتماعيًا لهيغل من خلل مقولة 
العمل، فتق�سيم العمل يتحكم يف �سكل الدولة 
واملجتم����ع، كم����ا اأن العم����ل يتحكم اأي�س����ًا يف 
تط����ور الوعي فه����و الذي يفت����ح الطريق اأمام 

احلرية الواعية بذاتها.
ولذلك فاإن وج����ود الطبقة العاملة يقوم دليًل 
على نف����ي العقل نف�س����ه، فهي لي�س����ت حتقيقًا 
الإن�س����انية،  وللإمكان����ات  الإن�س����اين  للعق����ل 
وهي واقعة كافية للق�س����اء على حقيقة العقل 
الكلي����ة. ومعن����ى ذل����ك اأن التاري����خ والواق����ع 
الجتماعي ينفيان الفل�سفة ول ميكن حتويل 
املجتمع عل����ى يد النظرية الفل�س����فية، بل هي 
مهمة املمار�س����ة العملية، وبح�سب ماركيوز، 
حترر الإن�سان اأ�سبح هو نف�سه عمل الإن�سان 
وهدف �س����لوكه العمل����ي الواعي بذاته. وهي 
ممار�س����ة ينف����ي الفل�س����فة ولك����ن بتحقيقه����ا، 
بتحوي����ل الوجود احلقيق����ي والعقل والذات 

احلرة اإىل وقائع تاريخية متحققة. 
موؤلفاته : 

_الإن�سان ذو البعد الواحد.
_العقل والثورة.
_ املتعة والدافع.

_ ايرو�ض واحل�سارة.
ت����ويف هرب����رت ماركي����وز ع����ام 1979 اأثناء 
هابرما�����ض  يورج����ان  م����ع  لأملاني����ا  زيارت����ه 
مدر�س����ة  م����ن  الث����اين  اجلي����ل  فيل�س����وف 

فرانكفورت نتيجة ل�سكتة دماغية.

عن جريدة العرب اللندنية

ت���رّوج، منذ مطلع القرن الع�س���رين، فكرة 
واإن  احلديث���ة،  احل�س���ارة  اأن  مفاده���ا 
وفرت رخاًء وازدهارًا مل تعهده الب�سرية 
م���ن قب���ل، فه���ي حتم���ل اأمرا�س���ًا مزمنة: 
كالت�س���يوؤ والغ���رتاب، و�س���ياع مكان���ة 
الفرد، والأخطر من كل ذلك اأزمة املعنى، 
الق���رن  يف  ا�س���تفحاًل  ازدادت  الت���ي 
الواح���د والع�س���رين. وطبع���ًا اختل���ف 
الباحث���ون يف طريق���ة ت�س���خي�ض هذه 
الأمرا����ض، ويف احلل���ول املقدم���ة لها. 
وه���ذا م���ا ح���اول اأن يعاجل���ه هربرت 

ماركيوز يف وقت مبكر.
وماركيوز ينتمي اإىل اجليل املوؤ�س�ض 
ملدر�س���ة فرانكفورت الأملانية بزعامة 
جمموع���ة من ال���رّواد، على راأ�س���هم: 
ثي���ودور  هوركهامي���ر،  ماك����ض 
اأدورن���و، اإري���ك ف���روم. وهو اجليل 
ال���ذي األقى عل���ى عاتقه نقد »ع�س���ر 
الأنوار"ب�س���رخة ترج���ع م�س���ائب 
منظوم���ة  اإىل  املعا�س���ر  الإن�س���ان 
التفكري احلداث���ي القائم على بنية 
مفاهيمي���ة م���ن قبي���ل: العقلني���ة 
والنظ���رة  والتق���دم  واحلري���ة 

العلمي���ة ال�س���ارمة مب���ا ه���ي تكمي���م 
وقيا�ض، والتي كذبها راهن القرن الع�س���رين، حيث 
�س���ارت الأمور عك�ض ما ب�س���رت به »الأنوار"متامًا، 
لتختف���ي احلري���ة ويغي���ب �س���وت العق���ل وينقل���ب 
التق���دم اإىل انحط���اط، وقل���ق عل���ى الإن�س���انية. لقد 
اأ�س���بح الإن�س���ان املعا�س���ر - ح�س���ب ه���ذه النظرية 
النقدية - م�س���يَطرًا علي���ه وبطريقة �سل�س���ة وذكية، 
اأي  والرت�س���يد،  العقلن���ة  منط���ق  لنف����ض  خا�س���عة 
القيا����ض والتكميم، ف���اإذا كانت ال�س���يطرة قدميًا تتم 
بو�س���وح م���ن طرف طاغي���ة اأو حاكم مطل���ق، فيقال 
اإن �س���لوكه لعقلين نابع م���ن النفعال والوجدان، 
ف���اإن الزمن املعا�س���ر بتوجهاته الراأ�س���مالية، يخلق 
حتايًل يجعل املرء يخال نف�س���ه اأنه حر، لكن التاأمل 
العمي���ق يو�س���ح كم اأن���ه مكّبل ومقه���ور بتنظيمات 
موؤ�س�س���اتية وبريوقراطية... تاأخذ عقله وعواطفه 
ورغباته... وما و�سائل الدعاية والإ�سهار والإعلم 
اإل دليل ذلك. فهي ترّو�ض الفرد وتطغى عليه ب�سكل 
مدرو����ض يف ظ���ل ح�س���ابات دقيق���ة، بكلم���ة واحدة 
اأ�س���بح ال�س���تعباد مقبوًل؛ لأن���ه يتم با�س���م العقل، 
فالنظ���ام الراأ�س���مايل يغ���ري بال�س���تهلك ويجع���ل 
الكث���ري من الرغبات يف م�س���توى احلاجات، فيزداد 
اختناق الفرد وبطواعية، فكاأننا ب�س���دد مكر ودهاء 
للعقل، بحيث يظهر اأن الفرد ميار�ض حريته ويعي�ض 
قرارات���ه، لكن هو يف حقيقته جمرد ري�س���ة يف مهب 
نظام ا�س���تهلكي �س���مويل اأفق���ده كل اأبعاده، وجعل 
منه ما �سماه ماركيوز: »الإن�سان ذو البعد الواحد«. 
وللذكر، هذا هو عنوان لكتاب من كتبه، الذي ترجمه 
للعربية الدكتور جورج طرابي�س���ي. فالإن�سان عنده 
مت ابتلع���ه باأكمل���ه يف عملي���ة الإنت���اج، واأ�س���بح 
جم���رد تر�ض داخل اآلة. فت�س���كل مر�ض الع�س���ر، اأي 
مت خلق منوذج من الب�س���ر يعي����ض متلهفًا اإىل املزيد 
م���ن الإنتاجية، لهثًا وراء الك�س���وف والخرتاعات 
التكنولوجية املتجددة اأبدًا، ومن ثم ي�سع الو�سائل 
مو�س���ع الغايات فيدخل يف فق���دان املعنى؛ وهو ما 

يوؤدي اإىل التعا�سة والقلق الدائمني.
واإذا كان���ت ح�س���ارة الإن�س���ان املعا�س���ر تق���وم عند 
ماركي���وز عل���ى العقلنة والرت�س���يد املف���رط، بحيث 
اأ�س���بحت احلي���اة جمرد خطة وت�س���ميم وح�س���اب، 
وكاأن هن���اك قوة غام�س���ة تدفع الإن�س���ان دون قرار 
منه، وتنفلت من قب�س���ته ب�س���كل خمي���ف، فما احلل 

الذي يقرتحه ماركيوز للخروج من هذه احلالة؟
اإىل موق���ف نكو�س���ي،  ماركي���وز  يدع���و  طبع���ًا، ل 
بالتخل���ي عن مكت�س���بات الع�س���ر، والع���ودة بحنني 
اإىل زم���ن الرمتاء يف ح�س���ن الطبيعة ب���رباءة، بل 
يل���ح عل���ى اأن ه���ذه احل�س���ارة بتقنياته���ا الهائلة قد 
مّكنت الإن�س���ان من التخل�ض من قهر الطبيعة وقهر 
العم���ل؛ وه���و ما �س���يمّكن الإن�س���ان من ال�س���تمتاع 
باحلي���اة وا�س���تغلل كوامن���ه احليوي���ة، وطاقات���ه 
الغريزية املتدفقة، والتفرغ للهو واللعب، وهذه هي 
ملمح »ح�س���ارة الإيرو�ض«. فالإن�س���ان املرتقب يف 
هذه احل�س���ارة، ينبغي ل���ه اأن يتجاوز منطق العمل 
ال�ساق الذي يقمع غرائز الإن�سان، لينزع نحو احلب 
الذي جتاهلته ح�س���ارة املجتمع ال�سناعي وابتذلته 

ابتذاًل.
لق���د كان لزامًا على الب�س���رية اأن متر مبرحلة طويلة 
تقم���ع فيه���ا الإيرو����ض )احل���ب واللذة( لت�س���ل اإىل 
التح�س���ر املطل���وب، فل ح�س���ارة دون كب���ت، وهي 
الفكرة التي كان يعلنها مرارًا املحلل النف�سي فرويد؛ 
اإذ ل وجود عن���ده ملجتمع دون حد اأدنى من التنازل 
ع���ن الرغبات؛ وه���و الأمر الذي نظ���ر اإليه ماركيوز 
عل���ى اأن���ه �س���يتم جت���اوزه ب�س���رعة، بف�س���ل تنامي 
ح�س���ارة التقني���ة املعا�س���رة واملت�س���ارعة باإفراط، 
التي �ستحقق حياة م�ستقبلية »اأوتوماتيكية"تخفف 
عبء العمل عن الإن�سان، من جهة وتوفر الوفرة يف 
الإنتاج؛ وهو ما �س���يعطي للب�س���رية فر�س���ة، لطاملا 
بحثت عنها، وهي التفرغ الهادئ واملطمئن لتحقيق 
طبيعت���ه احليوية، اأو لنقل اإنه ولأول مرة �سن�س���نع 

ح�س���ارة ل تق���وم عل���ى الكب���ت، اإنها 
ح�س���ارة مطلقة. حيث �سيتخلى الإن�سان عن منطق 
البقاء ال�س���رف نح���و مراتب عليا م���ن البقاء ملوؤها 
واجلم���ال،  والل���ذة  واحل���ب  احلقيقي���ة،  الرغب���ات 

وخ�سو�سًا ال�سلم.
لقد حل���م ماركي���وز باأطروحته هذه مبدينة فا�س���لة 
»يوتوبيا« مكتملة العنا�سر، حيث بها: العمل املريح 
والعقل املنظم، لكن دون اإهمال الإيرو�ض، اأي احلب 
وال�س���لم. فالعقل يف الزمن احلديث كان مفيدًا جدًا 
يف خلق ال�سيادة على الطبيعة والتحكم فيها ل�سالح 
الإن�س���ان، وتنظيم �سوؤون حياته، لكن هذا العقل قد 
تطرف اإىل حد اأنه اأ�سبح �سد املراد منه؛ لهذا وجب 
ا�س���تعادة التوازن م���ن جديد، وذلك مبحاولة �س���خ 
جرع���ات كافي���ة من الإيرو����ض تخلق اإن�س���انًا متعدد 
اجلوان���ب. ف���اإذا كان فرويد يلح عل���ى اأن الإيرو�ض 
واحل�س���ارة ل يلتقيان، فاإن موقف ماركيوز ي�سعى 

اإىل جمعهما معًا.
يف�س���لنا عن م���وت ماركي���وز اأربعة عق���ود، واإذا ما 
افرت�س���نا جدًل، اأن���ه ما زال حي���ًا يف وقتنا الراهن، 
فهل كان �س���يحتفظ بنف�ض اأطروحته؟ وبخا�س���ة اأن 
ع�س���ر ال�س���ناعة قد مت جت���اوزه اإىل ع�س���ر الغلف 
املعلومات���ي، حيث انت�س���ار التكنولوجي���ا اإىل اأرقى 
م�س���توياتها. اإنن���ا ل ننك���ر اأن الث���ورة املعلوماتي���ة 
والتكنولوجي���ة الهائلة قد حققت للإن�س���ان قدرًا من 
الرتف، وخففت عنه اأعباء العمل ال�ساق، و�سمحت له 
بالنكباب على �سهواته ورغباته وطاقاته احليوية، 
وم���ا املطال���ب احلقوقية املفرط���ة، حد ال�س���ذوذ، اإل 
�س���اهد ذلك. لكن هل حقق الإن�س���ان �س���عادته؟ وهل 
و�س���ل اإىل ما ي�س���ميه ماركي���وز »احلياة امل�س���املة«؟ 
طبعًا ل؛ فقد ازداد موت املعنى و�س���اعت بو�س���لته 
وا�س���تفحل تعب���ه النف�س���ي؛ مم���ا ي�س���تدعي لرمب���ا 

ح�سارة الروح عو�سًا عن ح�سارة الإيرو�ض.

البشرية ال تزال تعاني أزمة معنى
سارت األمور عكس ما بّشرت به "حركة األنوار"

هربرت ماركيوز

محسن المحمدي

 التكنولوجيا وتنميط اإلنسان
ه�������رب�������رت م������ارك������ي������وز..

    هرب��رت ماركيوز هو فيلس��وف ومفّك��ر اجتامعي، عرف��ت أعامله بالنقد 

للمجتمع��ات الصناعي��ة املتقدمة، والجمع بني التحلي��ل الطبقي والنفيس، 

وه��و أح��د أبرز مفّكري مدرس��ة فرانكف��ورت. أثرت أعامله بش��كل واضح 

، فقد هاجم كثري من  يف الفكر الغ��ريب عمومًا والفكر املاركيس خصوص��اً

املاركس��يني رؤيت��ه لدور الفلس��فة املثالية ورأيه يف التجارب االش��راكية 

القامئ��ة يف العهد الذي عاش فيه. رغم ذلك فإن ماركيوز له فضل كبري يف 

توطي��د الفكر املاركيس مع محاولته الحقيقي��ة لتجديده من خالل تحليالته 

والنقد الذي وّجهه للرأساملية.

ولد ماركيوز يف برلني عام 1898 لعائلة يهودية، شارك يف الحرب العاملية 

األوىل كجن��دي يف الجي��ش األملاين، ثم درس الفلس��فة يف جامعة برلني 

وحصل عىل الدكتوراه من جامعة فرايبورغ تحت إرشاف"مارتن هيدجر".



تعيدنا قراءة كتاب الفيل�س���وف هربرت ماركيوز )الإن�س���ان ذو البعد الواحد( 

اىل تلك ال�س���نوات التي كان فيها هذا الكتاب مبثابة الإجنيل بالن�سبة لل�سباب 

الأوروبي يف �س���تينيات القرن املا�س���ي، التمرد واملطالبة بالتغيري كان �سعار 

الطلبة الفرن�س���يني الذين قادوا انتفا�س���ة ع���ام 1968، انتفا�س���ة حاملة رفعت 

�سعار، رف�ض القمع، رف�ض الحتواء.

ماركيوز و�س���ع اإ�س���بعه عل���ى اجلرح الذي تع���اين منه اأوروب���ا الطاحمة اىل 

النم���و، هذا النم���و الذي تبّجح به اليديولوجيون منظ���رو هيمنة راأ�ض املال، 

هذا النمو اأنتج )اإن�س���انًا ذا بعد واحد( حيث ا�س���تبدلت دكتاتورية الفا�س���يني 

والنازي���ني بدكتاتوري���ة ناعم���ة ت�س���عى اىل ا�س���تغلل الإن�س���ان وحتوله اىل 

تر����ض يف ماكنة الراأ�س���مالية اأو كم���ا يقول ماركيوز: )مت حتوي���ل احلياة اإىل 

بق���اء عام���ر بالأزمن���ة امليتة(. ج�س���د كت���اب )الإن�س���ان ذو البع���د الواحد( فهم 

ماركيوز العميق لأخلق الرف�ض من خلل ت�سهريه مبا �سماها )التكنوقراطية 

اجلدي���دة( والت���ي تعمل على ت�س���خيم ال�س���عور بال�س���تلب ع���رب تعمد خلق 

حاجات وهمية م�س���طنعة، وملجابهة هذه الدكتاتورية دعا اىل اللتزام الدائم 

مبا اأ�س���ماه )الو�سعيات الثورية( التي يق�سد بها ال�ستعداد امل�ستمر للنقلب 

على الو�س���عيات الجتماعي���ة. كتاب غّذى اأفكار جميع الغا�س���بني يف اأوروبا 

فرفعوا �س���عارات منّددة ب�سيطرة املوؤ�س�سة ال�سيا�سية والجتماعية التي تقف 

حائًل اأمام حريتهم ال�سخ�س���ية، �سعارات قال عنها �سارتر: )يتدفق منها �سيء 

مده�ض، مزعزع يدين كل ما اأدى اىل و�س���ول جمتمعنا اىل ما و�س���ل اإليه من 

رداءة(. ومن بني تلك ال�سعارات.

 * يجب اأن يكون انعتاق الإن�سان �سامًل اأو ل يكون. 

* كونوا واقعيني، اطلبوا امل�ستحيل.

*احلق يف احلياة يوؤخذ ول ي�سحذ.

*يجب اأن نعي�ض بل وقت �سائع. 

* لجدوى من الرتميم عندما تكون البنية مهرتئة

* اىل الأمام ميكن اأن نهزم، لكن لنخ�سع اأبدًا. 

لم ممكن  بعد خم�س���ني عام���ًا.. تذّكرن���ا انتفا�س���ة الطلب���ة يف باري�ض ب���اأن احلمُ

و�سروري، وتنبهنا اىل �سرورة حما�سبة جمتمعاتنا وعقولنا.

50 عامًا 
على ثورة الطلبة 


