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  التسامح القمعيمفهوم 
 عند هربرت ماركيوز

  (). شريف مصطفى أمحدد
 

استعباد المجتمع  H. Marcuse  (1898-1979 )ينتقد هربرت ماركيوز 
المعاصععر لسانععال يالععع ق منععير  ععدما  اتعععو لتقيعع  الععتاد  العععدا    ياسععتبعاد كععع  

لدععادق  المجتمعع يالتجععايز يالتعععال ى دتعع  لصععب  هعع ا  التنععا  شعع   مععك لشعع ا  
باسعتمرار للع  تالععيى ي جعرد كع  اواآلععار ياعراض المعار ع  لععي  اإلانععالالبععد  متيع  

ى ل ع  التااعات التع  هع  اع  اإلانعالمك لق معن  لي لهمي ى مادام ي بع  دااعات 
ياإلععععال  الدعامععع التقيقععع  دااعععات كاتبععع  يمجعععونع ى دااعععات يهميععع  معععك صعععن  

تق البعععد الوادععد  اإلانععاللجمععاهيرقى يهعع  لاسعع  يسععي   ل  عع  ييسععا   اصلجععا  ا
كمعا يعر   -تي البععد الوادعد اإلانعالا  مجتم  تق بعد يادد. ب  لقد اسعتنن  هع ا 

لفعععرد تي البععععد الوادعععد مقعععوم بتا يععع  يعععع  ا المجتمععع ععععك در تعععي  ول  -معععاركيوز
باسععععتبدالي الر ابعععع  ال ارايعععع  المفري عععع  مععععك اوع عععع  بنععععو  مععععك الر ابعععع  الدا  يعععع  

 المنتبون .

ي ععر  مععاركيوز لل الفآلععر العقااعع  لرااعع  بفععع  التقععدم الاعقااعع  ل تسععار  
للععععع  التالععععع  الميسولواي )اوسعععععوور  (ى لت لل عناصعععععر التسععععع ي  لنعععععت دم بجعععععور  

ياإلعععال يالنياسعع ى يلمععارر ل عيرهععا ع عع  اإلانععال اعع  ديالععي  الدعامعع منهجيعع  اعع  
اليوميعع ى اعع  البيععا يالاععار  يالم تععتى يلقععوم بتا يعع  الععرلق العععامى يمععك ععع  لتجععت 

                                                 
()  اامع  الفيوم.  -ك ي  اعداب -د. شر   مجوف  لدمد: مدرر بقن  الف نف 

 (  ينو  اصسMarcuse)  اولمااي ى يماركيوز باإلاج يا  .ماركوزه ب 
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لمنتبد  الت  لم   القعدر  ع ع  يلد لمع  متايلع  صعقااي  النظ  القا م . ل   النظ  ا
ل معار عع  يالنفعع ى يع عع  لمييعع  يلعع ي ت يدمععم القععو  اصاتماأيعع  التعع  مم ععك لل 

الجندم  يالريدي  مك مسمواها. لقد  الاإلانلعار هاى يع   لفر غ امي  طا ات 
لصعععب  كععع  شععع ض بسعععاع  لبعععا  يلاعععر ى دتععع  الفعععك ياودب يالموسعععيق  لصعععبتا 
لشععياض  ععمك الماععريعات التجار عع  الرابتعع  لراععا  اوعمععا ى يكعع ل  الجععن  العع ق 

يععععك ارلباطعععي بالوبيعععع   اإلانعععالطالمعععا كعععال مععععد لعبيعععرا   الجعععا  ععععك  جوصعععي  
اسعععتبد  بمعععا منعععم  الوا عيععع  الجننعععي ى يا تجعععر ع ععع  لل م عععول أبعععار  ععععك ر بععع  

ى دتعع  ال نعع  لصععبتا لدادمعع  (1)لتو ععت الت بيعع  ع عع  اتععو سععر   ييا ععع  يمباشععر
ا اميعع  اواآلععار النقدمعع  المتعاليعع ى لنعع  مقف عع  الجااععت لنععتبعد مععك لراويبهععا يمفردالهعع

 .(2)منن ق  ع   تالها

النامعععع  او يععععر  يالمس عععع ى ي عععع مك لل لتععععرر  اإلانععععالي عععععد مععععاركيوز لتععععرر 
لعععع  معععععد اامعععع  ميتاايا قيعععع  بعععععد لل  وعععععا التآلنولوايععععا شععععوطا  بعيععععدا  اعععع   اإلانععععال

                                                 

 ودبىاهربرت ماركيوزى اإلانال تي البعد الواددى لرام  اورج طرابيا ى بيريتى دار  (1)
 .110 – 108ى ص 1988ى الوابع  السالس 

 .137ى ص 135ص  ى134ى يااظر لمسا ص  16المجدر الناب ى ص (2)
 وز لن   معي  ص لقدم لق ش ض يص اال ن  ا  عالمنا المعاصر بواي عام ا  اظر ماركي

لبرهك ع   لق ش ض يتمس  عم ها اوساس  اقط ا  ارض ليامر لعنفي ى اتتا   مفاهيمها مك 
 لا   دم  لاراض سياسي  يليديولواي  يلرا  ا  المقاب  لق ابدا  دقيق  يلق اآلر اقدق.

ال ن  التق يدم ى لاها لل ماركيوز ينادق ب ن  اديد  ل ت ف مك ديث الوظيف  يالا   عك ل   
لن  متترر  يمتمرد  ع   تل  الوا  ى اال ن  الرااس  مس ها مس  الفك الراا  لمسا لعن  

 الوع ى يهما دعام  السقاا  الجديد  عنده.
بيريتى دار التنو ر  دنال مجوف  عبد الردي ى الفك يالنياس  ا  ا نف  هربرت ماركيوزى

 .133ص ى 2010اويل ى ل وباع  يالنار يالتوز  ى الوبع  
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النعععيور  ع ععع  الوبيعععع ى يالاعععرا اوساسععع  لتجعععايز الوا ععع  التآلنولعععوا  العععراهك هعععو 
ياوتمععععا  صععععيريرلي كوا عععع  مجععععت لل يتتقعععع  ي  معععع  لتقيعععع  الماععععري  التآلنولععععوا  

المتترر مك شعت  لاعوا  النعيور ى  اإلانالابريليى يالعقااي  الجديد  ه  عقااي  
مععك التآلنولوايععا لص بواسععو  التآلنولوايععا افنععهاى يعععك طر عع   اإلانععاليلععك يتتععرر 

لتر ععر التآلنولوايععاى ول التآلنولوايععا هعع  سياسعع   بعع  لق شعع ض   ععرى يهعع  سياسعع  
القععو  اصاتماأيعع  المنععيور  اعع  ول منوقهععا هععو منوعع  النععيور ى ل ععدم مجععال  

 .(3)الو ا الراهك

 ظعع  الععنظ  المهيمنعع  لععك يعع دق التنععام  ال ععال  الوظيفعع  مععك هنععاى ياعع 

دمامعع   التسععار   المننععوب  لليععي مععك اااععت الععدعا  ال يبععرالييك ل دممقراطيعع ى يهعع 
التار  ي  التقدمي  ل تنام  لآلمك اع  لوسعي  اوا عي لياعم   المعار  . تل  لل القو 

لاماا يلش ا  المعار   التع  ص ل تعام بالو ع  العراهك ل مجتمع ى يص لتقيعد باإلطعار 
ي جعععب  التنعععام  بعععا عيمععع  لي معنععع  لتا معععا اسعععت دم  الم سنععع  ل مجتمععع  القعععا  ى

إلعا عع  لوععو ر المعار عع . يص لآلععول هعع ه التالعع  اقععط اعع  المجتمعع  الاععمول ى اعع  

                                                 

 .90 -55ااظر المجدر الناب ى ص  3))
   الوبقات التق يدم  الت  عات لليها النظر   الماركني  مبادر  التتررى اإاها ا  ظ  التآليي

المنتمر لنمط ديالها ااعا اتو اصادماجى ير يا باصمتيازات الت   دمها لها المجتم  
ل   و  ماركيوز "يإتا كااا "البريليتار ا لي القو  التق يدم  الجناع  المتقدمى ا  ه ا النياق م 

ل سور  اقدت عور تها واها لصبتا ااضا مك النظام القا  ى يل  ا عك ديرها التار    من  لل 
 ب ا اصشتراك ا  ال عب  البرلمااي ى اإل القو  النامي  لجب  ه  القو  الت  ل  لندمم بعد ا  

ل  لنوو دا   م سنالي النياسي ى يالت  لرا  اصشتراك ا   واعد  لطار ه ا النظامى يالت 
 ال عب  البرلمااي ".

ى دار الوااض لدايا اإلس ندر  ى النظر   النقدم  لمدرس  ارااآلفورتى ماركيوز اموتااى دماددنك 
 .205ى ص. 2001ل وباع  يالنارى الوبع  اويل ى 
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ادعععععدى بععععع  لواعععععد لمسعععععا اععععع  ظععععع  ظععععع  الدم تالور ععععع ى اععععع  العععععدي  تات التعععععاب الو 
الدممقراطيععع  ديعععث ص لعععتم   اوا بيععع  ععععك لوعععور اآلعععر يرلق منعععتق ى يإامعععا ععععك 
اإلدار  اصدتآلار   ل رلق العامى يععاد  ديل ر ابع . هع ه اوا بيع  المن قع ى المتتجعر ى 
لقايم منعبقا لق لنييعر ب عال التنييعرات دا ع  النظعامى ممعا معنع  لاعي لع  مععد لعد  

ا يبعرر ادعا هععا الدممقراطيعع . لل هع ه اوا بيعع  هع  ع عع  اقععي  " اإلراد  اوا بيع  معع
العام " لريسوى ص لت لف مك لاعرادى يهع  ماعن ول يظعا فه  النياسعي ى  عادريل ع ع  

لتععع لف معععك لاعععراد  –ع ععع  الع ععع  معععك تلععع  -التجعععرد معععك مجعععالته  ال اصععع ى بععع  
ممس ع  هع ه اوا بيع ى يدديا با   اعا  مجالته  ال اص  بمهامه  النياسعي . لل 

 ا  لتقي  يلنفي  لرادلهاى لاما ينجايل ي نف يل لراد  لصتاب المجال  ال اص .

يع ععع  هععع ا اعععإل هععع ا البتعععث يتنعععاي  بالدراسععع  مفهعععوم التنعععام  القمعععع  عنعععد 
 هربرت ماركيوز مك  ا  لناي  ه ه النقاا:

 التنام  القمع .  للمك التنام    -

 .نامتيكا  را  التنام  م  اير المت  -

 .التنام  الدممقراط  الاا ف  -

 .التنام  التتررق القمع   د الراعي   -

 .التنام  يالعنف يالنام  -

 .ال الم  ياتا م البتث  -

 .الهوامش يالمراا   -
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 من التسامح إىل التسامح القمعي:
معع   ىلي سياسععيا ىلي عرعيععا ىلي عقافيععا ى ععد لتنععاا  الجماعععات المتمععايا  دينيععا

 ععد متتععوليك لي م  ععديك بععيك اواععراد ايععر الم تععاميك لي الم تععاميك ى لر ابعسععها بعسعع
اوساسعع  دععع  طر قعع  ديععا  بععيك لعسععا ها ال اصععيكى  اباعع    عععي ى لآلععك هععداه

الو ععا اعع  ي إعععاد  لوليععد عقععااته  لي لممععااه  لي لواهععاله  عبععر اوايععا  المتعاعبعع . ي 
لعا  عع ( مععك لاعع  للعع  اسععاض ااتمععاع  ممتععد ) ععارج اهعع ه الجماعععات  تتععاجلى يافنعع

   .للخ.. .التجم  يالنقاش يالمعوا  المتبادل 

عنععدما اتعامعع  معع  التنععام  بوصععفي الجاهععا لي دالعع  عق يعع ى اإاععي مجععف عععددا مععك ي 
النعادر عاعر يالنعاب   القرايك اإلم اايات. مع   ليلها لصو  التنام  الدين  ا 

. مقتععع  النعععار عاعععرى يهعععو ببنعععاط  القبعععو  المنتنععع   لا عععتال معععك لاععع  النعععام
لدده  اع ر لنعنوات يسعنواتى يبععد تلع  متع  اإلأيعاض. ياصلجعاه المتتمع  السعاا  

 س ب ى يسه ى يص مبا  با   دميدى معتبر لل ك  اواوا  لجن  العال .

ي عبعععر اصلجعععاه السالعععث ععععك اصافتعععاا ع ععع  اع عععر كى يالفسعععو ى ياصدتعععرام  
اوبععد ع ع  طعو  المتجع ى اهعو اإل عرار  يالر ب  ا  اإلاجات يالتع  . لما اصلجعاه

التماسعع  بععاص تال: ل ععرار امععال  مجنععد اص ععتال اعع  شعع  ي السقععاا  سععع    عع  
ت  النظعععععر لا عععععتال يعععععوظيف ى لت الععععع عععععرار اإلهللا يلنوععععععي لي الععععععال  الوبيعععععع   لي 

لازدهعععار اإلانعععاا ى مععععرض ع ععع  الراعععا  يالننعععاض كععع اراد  ا عععرير  اشعععرطبوصعععفي 
 (4)الت  لجع  استقاله  ال ال  تا معن . اص تيارات

                                                 

(4( Michael Walzer, The politics of difference: Statehood and Toleration 

in a multicultural world., Ratio juris, Vol 10, No. 2, June 1997, pp. 165- 

176, p. 166. 
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التنام  هو ممارس  متعمعد  ل نعماا باع ض ص منتتنعني المعرض لي ص مجيعاه. 
ديععث مم ععك ل مععرض التتععدل عععك  بععو   بمعنعع  النععماا لي مععن  لاععاز ى اقععط لععو لل 

لل مقبعع  " "لي  "" لل يتتمعع بعععالمععرض  ععادر ع عع  لل يععرا ". ي عععرل التنععام  لمسععا 
لل مسمك". ي د ص معن  التنام  لوسعر معك اصمتنعا  "لي  "لل منااد"ى "ع لي" لل يد

يالر جعع  التعع  ممنتهععا للبععا  ديععك مهععيمك لفدمععال او ععر  اعع  الواععودى بععالرا  مععك 
 (5)لل او ير ينظر لي بعدم استتنال ع   لاي  اطئ ديل المنتو  لي  ار.

ى لآلععععك اصسععععميك يل مجععععدر اععععع  يديععععد هععععو "لل لتنععععام " ياعععععا يادععععد "متنععععام "
"tolerance" and "toleration"   .موعورال مععال م ت فع    عياTolerance 

هعععو الجعععاه عق ععع  يعععد  ع ععع  القبعععو  ايعععر الت مععع  وسعععاليت التيعععا  لي المعتقعععدات 
 ( 6)ع   لقب  ش ض يراسي المرض. Tolerationالم ت ف ى بينما يد 

بعات المتع قع  بالتنعام  يمك الناديع  التار  يع ى لتسعمك لوسعر التعوادل يالآلتا
اععع  القعععرل لمعععا مو عععف العععديك الرسعععم  المهعععيمك معععك او  يعععات يالعععر   المعار ععع . 

لمعععدد لت يععع  التنعععام  لياعععم  الجماععععات النياسعععي  يالعرعيععع ى اقعععد العاعععر ك يبععععدهى 
انعدت دقعوق اإلانعال مبعدل التنعام  يتلع  بععد لل يل  يات ل ر ى  ىيالاوات اننيا

عنعع  لل التنععام  لصععب  معبععر عععك  بععو  ا ععتال اع ععر كى المععدعوم  ااوايععا. بمععا م
سواض ا  الديك لي العرق لي النياس ى لي عدم منع  اع عر ك معك لل م واعوا   عر كى 
لي لوععراهه  ع عع  الت  عع  عععك   ععر ته ى لي هععو مو ععف يتج عع  اعع  اصسععتعداد لتقبعع  

 وااق  ع يها.ياهات النظر الم ت ف  فيما يتع   با تااات الن وك يالرلق ديل الم

                                                 

(5( Perez Zagorin, How the Idea of Religious Toleration Came to the 

West, Princeton, Princeton University Press, 2003, pp. 5–6 

(6("Toleration". Merriam Webster. Retrieved 2012-03-07.  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/toleration
http://www.merriam-webster.com/dictionary/toleration
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 يلاععير الفقععر  اويلعع  مععك المععاد  اويلعع  اعع  لعععال "مبععاد  دععو  التنععام "

ال ق صدر عك الدي  اوعساض اع  اليوانع و اع  النعادر عاعر معك اعوامبر ععام 
 مى لل  لل التنام  معن  "ادترام التنو  السرق لسقااات الععال  يلقعديرهى ي بعو 1995

لجععن  الباععرق"ى يلاععي ماععج  ع عع  المعراعع  م ت ععف لامععاا يلسععاليت التعبيععر لععد  ا
ياصافتاا يالتواص  يدر   التفآلير يالسمير يالعقيد ى يلاي مقعر بالتعال  مبعدل التوااع  

هعو لمسعا  يالتناس  اع  اص عتال. بع  لاعي لعي  مجعرد يااعت ل ا ع  اتنعتى بع 
بع ل  اع   مو ت سياس  ي ااوا  مس ما هو  و  لنعاعد ع ع  لتقيع  النعامى يلنعه 

 ا  عقاا  النام مت  عقاا  الترب. لد

  الآلتابععات الرياعيعع ى  جوصععا عنععد شياععريل اسععتعم  التنععام  بوصععفي لعبيععرا افعع
عععك اسععي   "التتمعع "ى معااععا  سععوض التععظى ياولعع  يالظ عع  ب اواعععي الم ت فعع  بجععمود 
يعبععععات. لآلععععك اعععع  النقععععاش المنععععيت  القععععدم ى يععععرلبط التعبيععععر بتتععععدق التعامعععع  معععع  

ي ععد دااعع  مفآلععري التنععو ر الفرانعع  عععك التنععام  مععك  .(7)نععاا  الععدين اص ععتال يال
منو قات م ت ف ى يكما اع  بوديكى كال هناك لنو  ما بيك التركيا ع   اصسعتقرار 

 ع   التعامش الدين .  النياس  يالتركيا

( ع عع  اصاتقععا  للعع  1859ي  شععر م لععف اععول سععتيوارت معع  "اعع  التر عع " )
جعععور لععع  مععععد ماعععنوص بنععع ا  اصانعععجام العععدين  يص مقيعععد لجعععور دعععديث ل تنعععام ى ل

 سعععي  التنعععام  باص تااعععات الدينيععع . اواقعععا لعععع"م "ى التنعععام  مو عععوب لمسعععا اععع  
المجتم  التديث لقبو  اوش ا  او عر  معك التععدد النياسع  ياصاتمعاع  يالسقعاا  

اسعععي  لي اإليععع اض" لجعععب  ممارسععع  النععع و  النيععععدم وبقعععا لمبد عععي اععع  "االمتنعععا  . 

                                                 

(7(Available on line at Rainer Forst <forst@em.uni-frankfurt.de. 

mailto:forst%40em.uni-frankfurt.de
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 ويعر معك شع   ي  دااقعط لعو لصعبتا  عرير   لمنع  لت  اع  اصاتماأي  شعرأي
لجاه   رى يلي  لفرض اآلر  معين  عك ال ير بور ق  لبو ع . ي بعرر التنعام  اتعو 
اعراض عبععر اصعتبععار النفععع  لاععي لينععا اقععط اعراض الجععتيت  لعع دق للعع  عم يععات 

ا. يل يععرا يبععرر "معع " التنععام  اتععو لع عع  ااتماأيعع  مسمععر ى بعع  اعراض ال اط عع  لمسعع
"التجعععارب ايعععر العادمععع  ل معياععع " ع ععع  اتعععو ريماانععع ى ديعععث التاعععديد ع ععع  ععععي  

 .(8)الفردم  ياوصال 

لل الفهععععع  التعععععديث لآل مععععع   Walsham يلادعععععظ الم ر ععععع  للي نعععععاادرا يالاععععع
 ت   التنعام  اع  ال هجع ل اقد"لنام "   د م ول م ت فا لماما عك معناه التار   ى 

ي  تت هعااا  (9).ل ر    ال يبرالي  لي التترر   لتقوق اإلانال ام وابوصفي التديس  
"طالما ل  ي ت لدد لي ل  لنته  دقو ي اوساسي ى اع   الديل   Oberdiekليبردم  

لل لبتعععدى يلقبعع  مععا مجععده ليل عع  العع يك يهيمنععول ع عع  الديلعع  مقععازاى لي م سععفا لي 
ا هو الداا  اووسر لدايص عك التنام  معك  بع  . يلو ا طو   ظ  ه ادت  ي يع

ال يبرالييك. . . اقد ياعدى ع ع  سعبي  المسعا ى اع  كتابعات الفاسعف  اومر  عال اعول 
ريلاى ريبرت اولاكى رياالعد ديركعيكى بعرايك بعارقى ي كنعدييكى ي ع  كيمام عاى بعيك 

 (10)  ر ك".

                                                 

(8(J. S,  Mill, On Liberty, ed. G. Himmelfarb, Harmondsworth, Penguin, 

1974. 

(9( Alexandra Walsham, Charitable Hatred: Tolerance and Intolerance in 

England, 1500–1700. Manchester University Press, 2006, p. 233. 
(10) Hans Oberdiek, Tolerance: between forebearance and acceptance, 

Lanham, Maryland, Rowman and Littlefield, 2001, p. vi 
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التنععععام  كععععرد يلنظععععر اظر عععع  اععععول ريلععععا" اعععع  "ال يبراليعععع  النياسععععي " للعععع  
براامععال  ع عع  دقيقعع  التنععو . ديععث لععتع   الجماعععات المتنوععع  التنععام  لدععدها معع  
اع ععر بتوععو ر مععا مو عع  ع يععي ريلععا "اإلامععا  المتععدا  ": اواععراد يالجماعععات تيي 
الر   الميتاايا قي  المتنوع  لي "الم ووات الاام  " سيجديل لسبابا لالفعاق دعو  

 (11)."تتسمك بديرها مباد  التنام س بع  مباد  العدال  الت 

كتععععت مععععاركيوز عععععك "التنععععام  القمععععع "  ديععععث لوععععد لل"  1965اعععع  عععععام ي 
يعدع  الدممقراطيع  الاعمولي  ياسعتبداد  "ل آل "التنام  ال ال " ال ق ممن  اإلاازات 

  (12)اوا بي ى يلصر ع   "التنام  القمع "  ده .

مععاز طييعال اوا بيع  التع  ق الع النو  معك التنعام  لقد هاا  ماركيوز تل  
دععرب ااععدص   ععد قيععود المفري عع  الى تلعع  لل ادععتم  ععدها ال يبراليععول اوصععي ول 

 آلفعععاا لالمعواععع  التقنيععع  ي الاعععرط   عععد الت ر عععتى ياإلاعععراضات التععع  لت ععع ها اوي ععع ى 
ك هعا التهد   ا  المجازر اصستعمار   الجديد ى   ي ليات د اصمبر الي  يالايوأي ى 

معارر ي عت  العداا  عنعي معك اااعت دت  لاي لصعب  مى شرأي  عنف يالقم اللونبا 
 قنععععالل عععع  الت ومععععات التعععع   نععععواضىالالدممقراطيعععع  ياصسععععتبدادم  ع عععع   الت ومععععات

لقعععد لل التفعععال ع ععع  هععع ه الممارسعععات  عععريرق صسعععتقرار الو ععع  العععراهك.  اشعععوبه
                                                 

(11) "Toleration", The Internet Encyclopedia of Philosophy, Accessed 

March 21, 2011. 
  د تعجتالر  م نتاير لل مفهوم التنام  القمع  مفهوم متنا  ى ادااعا عك ي 12))

الماركيوز    الر    لل"يلدااال ق  القم  عكالورل  وزيماركا   ىمعين  معتقدات يلااو 
 ا  ه ا الجدد د فاض هاال يك معتنقوا رادم اليول ال ه صض جع ل التعجت  د الرادم الي  الجديد 

 لمسايلآلك  اله نظر لتع   ب مجرد من ل  يه ه لينا ىواهااماهوا لاه  يدعا الت    القو   م

   ". ممارسالهب
Alasdair, Maclntyre, Marcuse. London: Fontana/Collins, 1970, p.191. 

http://www.iep.utm.edu/tolerati/
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 وت ع يهعا سياسعات يلي عا  يلامعاا سع وكي  ص ينبنع  النع ام مل ت  التنام  
  .(13)آلك لدمرى ارص العيش ديل  ول يب رلواها لعر  ى لل ل  

 وااععتع عع  العنععفى يالتععد مععك القمعع  بالقععدر ال القسععاضاقععد رل  مععاركيوز لل 
يالقنععو  هع  شعريا بديهيع  لت سعي  مجتمعع   لتمامع  اإلانعال يالتيعوال معك الوداعي 

قعدم اتعوه ربمعا م عول  عد مس  هع ا المجتمع  ص ياعود لعي دتع  اعل  التى لآلك لاناا 
لعيعععع  لوسععععر مععععك لق ي ععععا مسعععع  بنععععبت العنععععف يالقمعععع  النععععا ديك ع عععع  اوععععاق 

لود لاي ا  ظ  لي ا  المجتم  الجناع  المتقعدمى اعإل اومع  الوديعد  (14)ىعالم 
التتعررق"ى كمعا عبعر عنعي الفي نعول البر وعاا   "اوهدال اوص ي  ل تنعام  لتتقي 
 ك لينع  با   عقاا  اتو التقيق .          ستيوارت م ى هو لتر ر ال ه اول 

معك شع اها لل لتعرا    ا م  يص د وم  التا ر ص س و  يص  و  عجرا  ال"
للعع  يا عع  عم عع ى لآلععك مهمعع  ييااععت المسقععف لل يرااعع  ي تععااظ  تتععررق التنععام  ال

 ىلاهععا صععارت لعبععر عععك ادتمععاصت طوباي عع  ع عع  اإلم اايععات التار  يعع  التعع  يبععدي
الفسععاض العع هن   مهمتععي كنععر التراومععات الجعع ب  لا ععوهاد مععك لاعع  اععت  تلعع  لل

اقعععد دمععع  المسقفعععول "  .ياقعععا لماهيتعععي"الععع ق مم عععك معععك  العععي لدراك هععع ا المجتمععع  
يااعععت يمهم ...اسعععتدعاض اإلم اايعععات التار  يععع  ل تتعععرر التععع  يبعععدي لاهعععا لصعععبتا 

 (15)لمس  ادتماصت طوباي  ى يالمتااظ  ع يها".

                                                 

(13) Herbert Marcuse, Repressive Tolerance. In A Critique of Pure  

Tolerance,  Robert Paul Wolff, Barrington Moore Jr., and Herbert 

Marcuse. Boston: Beacon Press, 1965,P. 82 

(14  ( Ibid. 

(15  ( Ibid, p. 81 
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معك الناديع  لصعب  مترمعا ف  ديك لاي ا ىالو   النياس  ل تنام لنير  لقد
المعار عع ى اقععد لصععب  سعع وكا للااميععا فيمععا يتع عع   ع عع  ر آالدسععتور   باعع   لي بعع

لتعو  التنعام  معك دالع  ااعو  للع  دالع  سع بي ى معك ممارسع   قا مع .ال بالنياسعات
يتنععععام  معععع  الاعععععت هععععو العععع ق قا معععع . اعععععدام ل ممارسعععع : در عععع  النعععع وات الاللعععع  

الت ومعععع ى التعععع  لتنععععام  بععععديرها معععع  المعار عععع   ععععمك لطععععار دددلععععي النعععع وات 
 .هيمن الم

باعتبععاره م ععدم لماسعع   اايععدلمععرا التنععام  لجععاه مععا هععو شععر رادم ععال  لقععد بععدا 
التنعععام  مععع  الباهععع  المتعمعععد  . لل ع ععع  الور ععع  صعععوب السعععراض لي العععوار  "الآلععع "

ى يلتر ععر الر بعع  المععدمر  تنععو  الدعامعع  يالنععواض عبععر الع عع   نا ععجيكلفطفععا  يال
التنععام  العععااا يال يععر ي اعع  القيععاد  العدياايعع ى يلجنيععد يلععدر ت القععوات ال اصعع ى 

لاعوهات   لععد مجعرد لع يالم وعط فاسعدال تقعادمى يالتعري ماع  ال نعاارال عدا  ال لجعاه
اعععوهر اظعععام  مععععاز التنعععام  كوسعععي   إلدامععع  النسعععا  معععك لاععع  لاهعععا يااترااعععاتى 

  .الواود ي م  البدا  

 عععد لوسعععر عنفععا اعع  التع ععي  ياو عععاق يع عع  الععنف   النععع واتلقععد لصععبتا 
بعععالقو  يالفعععع   مبعععاه سعععتعراض الاص عععد  عنفعععال ععع  لآلنهعععا يعععد انعععوا اودعععدالى اا ل

انعوا اا عم لهديدا. لل ما اتياه اليعوم هعو يالجور لجوار خ ي  ا ف ي ناب  لوسر 
 (16).لتسار  ب وم ها

 

 
                                                 

(16(Ibid, p.83 
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 تسايحنامللتسامح مع غري يف رفض ا
لي عع  مععاركيوز لل يظيفعع  التنععام  يعيمتععي لعتمععدال ع عع  المنععايا  النععا د  

التنعععام  افنعععي ل معيعععار اععع  المجتمععع  الععع ق ممعععارر فيعععي التنعععام . ديعععث م سععع  
 يبعبععار . اعع  لطععار المجتمعع  المعنعع لص النععا د: ص مم ننععا لل اعععرل مععداه يدععديده 

عامععا دقععاى ممارسععي  جععيردععد تالععي اقععط عنععدما م التنععام  اامعع  اعع مجععب  ل ععر ى 
ه ا التنام  الاام   . ي تاماه نباضلى الو لى ال وردات يالفادو الت ام يالمت وم

باسععع  المجععع ت   لص عنعععدما ص مو عععت لق ععععدي دقيقععع  لي ماععععوملاجعععازه ص مم عععك 
واار . لمعا عنعدما ص لتعع ع  العنعف العنع رق يالعدمار ه يلعدر بالنعار الوطني  لربي  
: يت  لتديعدها يلعر فهعا معك  بع  عو  "ملجب  " شريا التنام اإل ه ه الظريلى 

 ا . المنايا  الدستور   م  -با   متنا   –لتواا    تال عدم المنايا  الم سني 

 مسععع  هععع ا المجتمععع ى التنعععام  هعععو بت ععع  الوا ععع  متعععديد ع ععع  لرض الوا ععع  المعععاديج
  المميععا  التعع  لتععتفظ بهععا المجععال  النالبعع  ل عنععف لي القمعع  المبععرر  ااواععا يل م ااعع

 افنعععععهاع ععععع  لعا عععععا الاعععععمولي  دار  لعمععععع  اإلفععععع  مجتمععععع   معععععع ى . االهعععععاطابلر يا
نيععر مسععمواها در ععات  ععد لاعع  الوا عع  لآلنهععا بععاصعترال بواععود در ععات دممقراطيعع ى 

. لجب  در ات الرلق يالتجم  يالتعبيعر لدا  لقبعو  العبودمع . ديث ع يتهااا تقدتااي 
هععع ه التر عععات شعععرطا منعععبقا صسعععتعاد  يظيفتهععععا  يممارسععع  ياعععوديبقععع  يمععع  تلععع  

 (17).المفري   تاليا ا  ى شر و  لعا ا متايل  لجايز  يودهيالمعار   اوص

لقيععود الجععر ت  يالقسععا ي  ع عع  انععب  عععاد  لالقيععود ال فيعع  ل تنععام   هع هلل 
ال وععر الوا عع    "سععمايرهععا ل يالت ومععاتى ي اعععر المتععاو  ياو هتععدد ق لالنتععو العع
فع  لطعار هع ا الهي ع  اصاتمعاع ى مم عك ا .بدعع يالومك القوم ى الهديد ي "ى يالقا  

                                                 

(17  ( Ibid, p. 84. 
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( التنعام  النع ب  1اعوعيك: ). يالتنام  هنعا ع ع  لل ممارر التنام  ي ع ك ب مال
معع  الموا ععف ياواآلععار الراسعع   يالسابتعع  دتعع  لععو لل ل عيرهععا السععار ع عع  اإلانععال 

 التنعام  الرسعم  اصمجعاب  الممنعوا ل يمعيك يالينعارى (2ى ي)ا ع يالوبيعع  يا ع  

ى العديااي  يدركات النامى لل  داب الآلراهي  اسا عك دعاب اإلانعااي  ل تركات
مجععععرد" لي " التنععععام  ال"اسعععع  هعععع ا التنععععام  ايععععر التابعععع   و عععع  مععععاركيوز ع عععع  ي 

 ل  اهعو اع  بع قعوملآلع  م ييلآلنع ىال عات لدعد الجعاابيك " بقدر ما ممتن  ععك ال ال 
 (18)الوا   متم  اعليات الم سن  بالفع  ل تمييا.

 اشعععرطبوصعععفها در ععع  الفآلعععر يالتعبيعععر يع ععع  العععرا  معععك داعععا  معععاركيوز ععععك 
هع ا التنعام  اإاعي يعر  لل التنعام ى  لنعت اميلاهعا  ىل عسور ع   سبي  ل تر   امنبق

ك التعبيعرى ص بمسعامي فيمعا يتع ع متنعايق لل م ول عاوا يا ياير مميا ي ص مم ك 
كاتبع  يلاععا   اط ع  عبعا  آل م  يص ا  الفع ى هو ص مم عك لل متمع  ك معاتالا  

مسععع  هععع ا التنعععام  العاعععوا   يبعععرر اععع   .التتعععرر لاهعععا لععععارض يلعر ععع  لم اايعععات
النقععاش اووععادمم ى بعع  لمععر ص انعع   اعع ي اعع  المتادععع ى ي النقاشععات ايععر الم تمعع ى 

المجتمعع  ص مم ععك لل م ععول عاععوا يا  يلآلععك. يكاعع  الععدي عنععي اعع  الماععري  الع معع ى 
يالنعععاد  افنعها ع ع  المتعع : هنعاى لشعياض معينعع   ى ديعث التر ع هتهعدد ياععوديديعث 

التعبيععر عنهععاى سياسععات معينعع  ص مم ععك  ص مم ععك لل لقععا ى لاآلععار معينعع  ص مم ععك
صسعععتمرار  اسععع وك مععععيك ص مم عععك النعععماا بعععي ديل اعععع  التنعععام  صععع  طردهعععاى
 (19) .العبودم 

                                                 

(18( Ibid, p. 85. 

(19  ( Ibid, p. 88. 
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 لتيععاد ال يععريتلعع  بععالتاام ا المععدمرالعاععوا   وععر التنععام  ي سععرب مسععاص ع عع   
ع ع  العرا  معك التق بعات  - التع  لنعتوعت بالتنعايق الفعك الجيعد النوق الجاه الفك: 

امعاا ى كع  اوايماهو  د الفكى يما لي  ان -المفاا   لماما ا  كسير مك اوديال
التععع عير الرادم عععال  ل فعععك يبت ععع  اجعععد لل ارب ى شععع ا  المم نععع  المتسعععاويالمعععداررى ي 

اوعمعا  . الر اب  ع   الفعك ياودب ى دت  م  لراا ادتجاج الفك  د الوا   القا  
ص مم عععك لل لآلعععول دعامععع  ل قمععع ى يالفعععك الما ععع  الععع ق مم عععك لل م عععول  اوصعععي  

ى تلع  مقعف  عد التعار خى مقعايم التعار خ الع ق هعو لعار خ القمع  الفك .دعام  لي  انا
 اع   التع تم س  الوا   لقواايك ل ر  اير ل   الت  لرسع ا: لقعواايك ال لل الفك

يلآلععك . الوا ع  القعا   افعع  الوا ع  القعا   دتعع  ديعث مجعور الفععك ىل  ع  يا ععا م ت فعا
التعار خ اع  لعر ع  الفعك يعد   ا  صراعي م  التار خى م س  الفعك افنعي ل تعار خ: 

يبالتعال  متعدل لل معا كعال تات معر  انعا  .ك الاا في د   ا  التمييا بيك الفك يالف
لسععاليت اصدتجععاج ي وشعع ا ى ياوسععاليتى يالجععفاتى . تلعع  لل اصععب  انععا زا فععاللل 

  (20).يالرا  النابق  ص مم ك استعادلها م  لي  د مجتم  م ت ف

االبعد الجمال  عنعد معاركيوز مععد اعاضا معك دناسعي  اديعد ى هع ه التناسعي  
الفك باعتباره عنجرا اعاعا اع  عم يع  التتعرر اصاتمعاع ى يلع ل   لنع  لفه  دير

اهععع  لعمععع  ااهعععد  ل تمعععرد ع ععع  منظومععع  القعععي  التععع  لفر عععها العععنظ  القمعيععع ى ول 
الجمعععا  تي صععع   يعيقععع  بعععالتترر ى يتلععع  لمعععا لعععي معععك لععع عير سياسععع  يااتمعععاع ى 

و ععا افنععي ع عع  فيجععب  بعع ل   ععو  لاتاايعع  يعععاما معع عرا اعع  التقنيعع  متااظععا اعع  ال
لشعععبا  التااعععات الريديععع  يالدا  يععع  لعععديناى يبععع ل  منعععتوي  الجمعععا  لل مفيعععداا اععع  
معرا  المقايي  التع  مقعار معك  الهعا معد  لتعرر المجتمع ى اتتاشع  معك  العي 

                                                 

(20( Ibid, pp.88- 89. 
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العا ات اإلانااي  القا م  ع   اصستنا  يالتناا ى ي ت  استبدالها بعا ات ل عر  
يإدنار اديد بدير الفكى يك ل  التو   للع  يا ع  اديعد  ا م  ع   دناسي  ايد  

 (21)مناير.

لآلععك يع عع  الععرا  مععك تلعع  الععدير الراشععد العع ق ل عبععي اصسععتويقا اعع  لاعع ي  
عا تنعععا بعععالوا  ى لص لل القمععع  السقعععاا  اععع  المجتمععع  تق البععععد الوادعععد اعععع  منهعععا 

ا  در تهععا عمنععا مجععرد  يععا  ييهعع  لتا لرادت لل لتبععو ع عع  لرض الوا عع ى اإاهععا لععد
ل ل ى لما لتا لرادت لل لتتفظ  بتر تها اإل تلع  م عول اقعط معك  عا  بععدها ععك 

  (22)الوا  .

االمجتم  القمع  ل  م تف ب اي  د لد   ا  لا ي  عق  اإلانال بع  يعتت   
لمسا ا  دناسيتي ي ياليى ا   معد ل تناسي  يال يا  استقا   اص بهمعا لص اع  

االوا   القمععع  يععدرك  وععور  التناسععي  الجديععد  يال يععا  التععر ل ععي  التععديد......
واهما ا  عم هما مقومال بق ت اظامي رلسا ع   عقت اتظهر لهما لج يعات اديعد  
ومععا مظهععر ل فععك ااع اسععات اديععد  لعع دق بععديرها للعع  لظهععار يظععا ف ديو عع  اديععد  

 .()ى(23)ا  عا تنا بالوا  .
                                                 

 .129 –128س  ا  ا نف  هربرت ماركيوزى ص( دنال مجوف  عبد الردي ى الفك يالنيا 21)

 .129( المرا  الناب ى ص  22)
 .130(  المرا  الناب ى ص  23)
 رات اوزم  ياص وراب لظهر عور   الفكى لآلك ه ه السور   لهدل لل  المجالت  م  ا  ات

الوا  ى يتل  واها لقوم بإعاد  بناض الوا   مك لا  الوصو  لل  اوهره يلنايط الت  لي ول 
االفك مع   الوا   لي    اإلانال مك التفاصي   مهي ا صستقبا  البدا   الجديد ........

عند ما هو اوهرق يلساس  مك  ا  كاف الوا   ي واايني المو وأي  لينق   الجنير ى ي قف
اإلانال مك اصانمار التام ا  التيا  اليومي ى يب ل  لجب  لتظ  الت ق  ه  لتظ  كاف 
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سععي   ل تقععدم صععوب التتععررى لععي  واععي اعع  در عع  التعبيععر هععو ي  التنععام لل 
هنععاك دقيقعع  مو ععوأي ى يلل التتنععك مجععت لل م ععول بالسععرير  دععا يسععوا  لععي 

متنوععععع  مععععك اعراضى يلآلععععك بنععععبت ياععععود دقيقعععع  مو ععععوأي  مم ععععك  بععععيك مجموععععع 
اع  لع ع  ياهع  معا يعت  اع عي يمعا مم عك اع عي ي جعت اع عي معك  اقعط خلترسع اوتاعااهاى

ص  العام  يالتار  ي  ص لتس  ع ع  الفعور: ه ه "الينبيي " .لا  لتنيك  در البار  
بععد مععك الآلاععف عنهععا عبععر الععت    مععك الفجعع  المععادق القععا   بععيك التعع  يالباطعع ى 

المو ععو  العع ق معتمععد لتنععيني . تلعع  لل يالنعع ض يالجيععد يالجععتي  يايععر الجععتي 
العالميع   ى يلنع   هع ها"لاناابوصفي و  لانال "ع   ممارس  لار  ي  لقدمي  هو 

 .لي ارد ا  عالمي  النقاشى الت  ص لنتبعد لق اماع 

لقعومى ع ع  او ع   االوبيع  الاام   ل جمي  ل تنام  ال يبرال  كااع ه ه يلآلك
الباعر لاعراد مم عك لل يتع معوا  للالنظر  ى ع   لسار اصاتراض القا ع   مك النادي 

ال اصع ى لفهع  مجعالته   ه لل منمعوا ي ريا ي اعريا ا  دد تاله ى لتوو ر لاآلعار 
 .يدقو ه  ي دراله  التقيقي ى يلمسا  د الن و  يالرلق القا ميك

يع ع  النقعي  معك  .يكال ه ا هو اوسعار المنوقع  لتر ع  التعبيعر يالتجمع 
التنام  العالم  مو   ش  عنعدما ص مععد مبعرره سعا داى عنعدما يواعي  مجب تل ى 

 (24).لسياده  يك اي رليه  قك يردديل رليواراد س ج ي ا ع التنام 

                                                                                                                       

العال  يالسور  ع يي مك  ب  الفنالى يه  لتظ  اإلبدا  الفن  التقيق  المتاامك م  اصاتفا   
 يب ل  لتاامك عور  العق  م  عور  الفك.   السور   لجاه الوا  ى

 .214ص  دنال مجوف  عبد الردي ى  الفك يالنياس  ا  ا نف  هربرت ماركيوزى
(24( Marcuse, Repressive Tolerance, pp. 89-90. 
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ل تنععام : لل موبعع  " اقععط ع عع   امهمعع انظر عع  ال يبراليعع  شععرطلقععد ي عععا ال
سعععتيوارت مععع  اقعععط ععععك اوطفعععا   اعععول ص يتتعععدل  ". عععدرات اا عععج  ق باعععر تي 

سعابق   دالع   معلالتر ع ى معك ديعث المبعدلى لعي  لهعا لق لوبيع  اع   " يالقاصعر كى
تنععععك بالنقععععاش التععععر تادر  ع عععع  لل لالباععععر    ععععفيععععي لجععععب  العععع ق لو ععععا ع عععع  ا

 الو ععاى ربمععا ص يععاا  الباععر برابععر ى ياصسععتبداد ي عع  شععرع  تلعع   بعع يالمتنععايق. 
معك عع  لجعب  ل ت وم  ا  التعام  م  البرابر ى شر و  لل لآلول النام  لوعو ره ى ي 

  (25)مبرر ".  تتق  الفع   له ه النام الازم  ل الوسا  

التقيقعع  هعع  اامعع  التر عع ى ي جععت  ؟.  يالتقيقعع التر ععلآلععك مععا العا عع  بععيك 
ب ق معن  مم ك لل لآلول التر ع  . لآلك التقيق   ا لعر   التر   يلتديدها مك 

لاعترا القعدر  ع ع  لتديعد ى ي التر   ه  لقر ر مجير ياسعتقا . مك لا  التقيق ؟
م بعيى  ادرا ع   لتديد ما مجعت اع عي يمعا ص مجعت القيعاالمرض لل م ول  :ديا  المرض

مو عععو  هععع ا الت ععع  الععع ال  هعععو لعععي  لبعععدا الفعععرد  يلآلعععكمعاايعععي.  معععا معاايعععي يمعععا ص
 بع  هعو بعاودر  الفعرد كإانعال  عادر ىع يعي اع  الوا ع ياقا لما هو ال اص المميا 

اعع  مسع  هع ا اصانعجام بعيك در ع  كع   يماع    .ع ع  لل م عول دعرا مع  اع عر ك
يك المتناانعععيكى لي بعععيك التر ععع  اععع  لمجعععاد دععع  يسعععط بعععا لينععع ااعععرد يايعععره مم نععع

العامعع  يالفردمعع ى الرااهيعع  ال اصعع  يالعامعع  اعع  المجتمعع   يالقععااولى يبععيك المجعع ت 
انعال معك  بع  م سنعات لععوق لقر عر مجتمع  ص منعتعبد اإل   ع  القعا  ى يلآلعك اع 

اع   يبعبعار  ل عر ى التر ع  ص لعاا  لتوعور دتع  بالننعب  ل . المجير من  البدام 
ياصلجاه ال ق مجعت النعع  لعيى يالتنييعرات الم سنعي   .مجتمعات القا م تر ا  الال

لناعد ع   لتقي  الهدل ه  ع   او   ا  التسعار  المتقدمع ى  يالسقافي  الت   د

                                                 

)25( Ibid, pp. 86-87. 
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يا عععت ى بمعنععع  لاعععي مم عععك ل عقععع  الباعععرق لتديعععدها يلجعععورها ع ععع  لسعععار معععك 
 (26).ال بر 

 ىلت عععو  الجعععتيت  يالآلاتبععع ا تمعععايال التفاعععع  بعععيك النظر ععع  يالممارسععع اعبعععر 
ارص  منوقيع   ياودى اقط م  و   القا  لي  باعتبار الي م  لدل  السرير ى  لي 

ى هععو مجتمعع  المنععتقب  اإلمجععاب  الجععتي . معع  القععو  المقنععع  ل نعع تبعع  يمعقولعع ى 
 ارج اواق التتمي  العقيم  القاد  ى اع  دعيك لل اإلمجعاب  القعا   هعو معا ال ق هو 

 عد لآلعول  عادر  ع ع  لتديعد معا  قعا  يلآلك  بر  ياهع  المجتمع  ال. يمجت التن ت ع ي
التر عع  . اص مفسعع  للعع  مجتمعع  دععر يعقااعع ى مععا معر عع  ي اععوه لم اايععات ل سينععي

 (27)لديها دقها يباط هاى يصوابها ي و ها. ....ااعتاقى ه  عم ي  لار  ي 

ت معع  عععك سععتيوار  اععول . ديععث متععدعنا  قععيقالت   تنععام  هععالنامع  النها يعع  ل 
ع عع  اص ععوهاد بفسععي     ولهععا  التععار خ يالتعع  ص لنتجععر عبععرالتقيقعع  المسععوهد  

معععدد  هععو . ععو  كامنعع   ععد النععجك يالتععع يتا لععديه  اعع  الوا عع  لععيواهععا الآلامنعع "ى 
راولعد معك بر اعياى دقيقع  لبقنو  ا  النجول يالمععتقات: دقيقع   ع ب الم "التقا  "
دقيقع  للبعا  ى  ييكالولعداا دقيقع  اصلبيجعال ى دقيقع ى ى دقيق  سعااوااريصديلاينو ارا

ليص ي  بععع  كععع  شععع ض معععك لاععع   التنعععام  ييك.هوسعععيتدقيقععع  الى ي اعععول ي   يععع 
 (28).هدل لا وهاد مك  ب  القو  المهيمن  ى ال يك ه الاااد  

ع ععع  هععع ه اععع  الت ععع  مععع  معتمعععد ع يعععي ق  تر ععع  العععالمعيعععار التقعععدم اععع  لل 
سعااوااريص  ا:التقيي  هو الاد ى يلتسمك  ا متي ل دادى ا"اإلصاا"التركات هو 

                                                 

(26( Ibid, p.87 

)27  ( Ibid, p.88 
(28) Ibid, pp. 90-91  



 شريف مصطفى أحمد د.                            مفهوم التسامح القمعي عند هربرت ماركيوز                          
 

 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

133 

التعار خ مجعت  ى تلع  لل دت  التقيي  الاد  هو مو   طعك. ي لمسا سيترق ارا
معع  ك. جاديععالالتجععتي  السععتاما يص معفعع  اععا منععاعد  .الت عع  بعععد اععوات اويال

بر عععاض تلعع ى اعععإل العععدرر يا ععع : التعجعععت لععععاق التقعععدم يمعععد لمعععد تبععع  يلعععع يت او
 لم ات الننيك.

 :التسامح الدميقراطي الزائف
ال ععال  المجععرد الممنععوا التنععام  لاععير للعع  لل لار  يعع  دص عع  هعع  هنععاك 

لو ععع  معععك لاععع  الععع  التسعععتي  بهععع  لععععداد معععك ي عععاعف  ىق التتعععرراععععل جميععع  ل 
 عععول مهععع  مم عععك ل سعععمال ايعععر المميعععا ل تقعععوق يالتر عععات النياسعععي  لل . العععراهك؟
 . ك لمس  ه ا التنام  لل م دم ادتواض التنيير اصاتماع  النوع ؟ه  مم .؟ا معي

 ىظعع  انعع  مععك التقععوق يالتر ععات المدايعع  الم فولعع  يالممارسعع  دسععتور ا اعع 
الآلسير مك اصستسناضات الجار  ى يت  التنام  م  المعار   معا  يديل  ىبا   عام

اوساسع   تعراضاصا ي.لع لنييعر عنيع  ياوععدادل  لتورا ا  عنف لي الت  ع ع  
اصاتماأيع  يالقععي   لنييعر اع  البنيع  ليهعو لل المجتمع  القعا   دعرى يلل لق لتنعك 

اع    المقعرر  يالم تبعر ي المععد   النياق الوبيع  لفدعدال  مكاصاتماأي ى سي ل  
مهم  اقر  لآلننا انتدع   منا ا  در  يمتآلاا   يا  النوق المفتوا لفاآلار يالن  .

ل لنجعععا ل منا اععع  التعععر  يالمتآلاا ععع  ص مم عععك ل ث مقعععو  "ديععع جعععول سعععتيوارت مععع ل
تتعرر مل تفآليعر المنعتق  ال اعقاايع ايلوعور  العبيعر  اعاضت لص لتا اهب وط منالمهم  ال

اآلععر  التعددمعع  يالقععو  التعو سععي  لينععا يلل يالنعع و  الد ي عع .   ععدا يال مععك الت قععيك
 (29(."بديا عك ه ا المو ت

                                                 

(29) Ibid, pp. 92-93 . 
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عععدد يااععر مععك لتمتعع  بديلعع  لل يبنعع    ىنظر ععال ى يلععو مععك الناديعع ل مععرض مم ععك
  للع  لفسيالن وات الم ت ف  يوازل بعسها بعساى ي  السنط يالمجال اماعات 

 ض يالبنعاض يناسعت باع   سع تلع ى اعإل مسع  هع ا مع  .مجع ت  عامع  يعقاايع  دقعا
ي ا ععععد يزاهععععا ايععععر  ىايععععر متآلاا عععع القا معععع  يالمنععععتقب ي  فيععععي القععععو  لظعععع  مجتمعععع  
لتودعععد لسعععول دتععع  باععع    وعععورلت. ي عنعععدما لنعععير اععع  منعععارها ال عععاص المتآلعععاا ض

القعععو  التعو سعععي  ال اصععع   دمملنعععالسعععنط يلتآلسعععف اععع  كععع  سعععاد ى ي  اتععععاام
العامععع ى الععع ق مجعععد  دتععع  ىيز عععاد  لركيعععا النععع و  ىبفسععع  ز عععاد  منعععتو  المعياععع 

الععع ق لتجعععار   لتجعععار  مجعععالتي التقيقيععع  مععع  مجعععال  اإلدار ى يالمنعععته   الععععام
لافنععه   المنعع و معع   يجععالتي معع  مجععال  المنععتمى يالمفآلععر العع ق لتجععار  مهنتععم

اآلعععر  البعععدا   اتتب عععر ايعععر راشعععديكى   ا ععععيك لنظعععام  عععده هععع  ععععااايل ي بعععديل 
 (30).لماما  طوباي يلجب  

 ه ه المجتمععاتى ديعث ل سع  العم يع  اص تجعادم  يالنياسعي  للع  لدار  ا 

اواعععراد باععع   ممعععنهم  عععدرله  ع ععع  التفآليعععر شعععمولي  ياقعععا ل مجعععال  النالبععع  منععع ت 
و اراد عقااييكى تالي  الت  ى مفقعديل  عدرله  ع ع  متابعع  التقيقع  عبعر الممارسع  

 التر  ل عق  الفردقى يمك ع  ع       مجتم  عاد  يإاناا .

اع  النعياق الوبيعع  لفدعدال " " سيجرق لق لتنعكى ي ا ظ  ه ه او ا 
التع   اع  اصلجعاه الع ق لتعدده المجعال  ال اصع  لتنعكمجعرد  نييعرلسيجب  لق ي 

 لماما.تر هو ا  الوا   م ت ف المجتم  ى لل اللتت   ا  الآل 

او  يعععات التععع  لنعععع  لتنييعععر الآلععع  سعععتترك لمسعععا  ي عععا ظععع  هععع ه او اععع  
 سعتترك ايعر  عار  يبعا دعو  يص  عو  اع  ىتجمع لآل   ي لتنا شى لتي  تداي ل ىيش اها

                                                 

(30( Ibid, pp. 93-94 
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هعع ه عتمععد يل.   التعع  لنععاه  التنييععر اصاتمععاع  النععوع موااهعع  اوا بيعع  النععادق
ر ععاض المتاايععد لادتيااععاتى يالتننععي  التآلنولععوا  يالعع هن ى ع عع  اإلاععد  النالبيعع  ب

 .ااتماع  معمع  ب فعاض  ا  اظام رادم الي ال ق معبر عك العجا العام ل جماعات ال
يهنعا ك اإلطعار القعا  ى  مالمه  لل لت  عر  ى  اتدممقراطي  الوار  لنود منا ا اف 

اميععع  ياهعععات النظعععر مم عععك لل لنعععم : الاعععيوأي  . تنعععام  للععع  دعععد كبيعععرمنعععود ال
يالفاشععععععي ى الينععععععار ياليمععععععيكى ياوبععععععي  يالااجعععععع ى منععععععيتيول مععععععك لاعععععع  التنعععععع   

  (31).مك لا  اا  الناامنيتيول ي 

عبر يسا   اإلععامى معامع  العرلق النبع  بعنف   مم  ا  منا اات ص اها ي  
ول طالمعا لل نعوتيال يتتعدلربمعا دترام ال ق يعت  بعي التعامع  مع  العرلق الع ك ى اص

التنعام  النقع   هع ا .الباطع بالتع ي ى يالتع  بع الدعامع لمتعاج المنتنير ك يتتعدعولى ي 
لقو  بع ل ص لدعدى الت  تج  الدممقراطي  البرره لمعن  ما لي  لي معن  ي م  ما لي 

ي وع ى  يعر    ي عادر  ع ع  لتديعد معا هعو صعواباماعع  يص لاعرادى لتعوز التقيقع ص
لمععععدايلتها  "الاعععععت" عععع  عاميعععع  اعراض المتناانعععع   عععععرضيلعععع ل ى مجععععت  .يشععععر

يلآلععك التجععاج الععدممقراط  يتسععمك شععرا  ععريرقى يهععو لل . ياص تيععار مععك بينهععا
مجعت لل مجعبتوا  عادر ك ع ع  التعداي  ياص تيعار ع ع  لسعار معك المعراع ى  النار

للععع  المع ومعععات اوصعععي  ى يع ععع  هععع ا ادر ك ع ععع  الوصعععو  جعععبتوا  عععم مجعععت لل
 (32)اوسار مجت لل م ول لقييمه  اتيج  اآلر منتق .

 "التنععام  المجععرد"دااعععا عععك   الدممقراطيعع  التجععلميعع  اعع  الفتععر  المعاصععر ى 
لل القعععو  التتر ر ععع  ل دممقراطيععع  . لبوعععا  العم يععع  الدممقراطيععع  افنعععها للععع  لل لبوععع 

                                                 

(31( Ibid, p.94 

(32( Ibid, p. 95 
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 فرص  الت  لمنتها لمعار   اعالع ى ع ع  المنعتو  الفعردق يكع ل الا  ل   تمس  ل
التع عي ى ي السقااع ى ي  اصاتماع ى اافتادها ع   لشع ا  م ت فع  اوأيعا معك الت ومعاتى

التنام  اع  النقعاش التعر يالتع   .ع   الواود اإلاناا  ع   ياي العموم ىيالعم 
عار ععع : الجاههعععاى المتنعععايق ل معار عععيك لتوعععو ر يععععرض لشععع ا  م ت فععع  معععك الم

 .()ى(33).يمتتواهاى يطمودها

 يلآلام  او داد اع  مجتمع  ىم  لركيا الن و  اص تجادم  يالنياسي  يلآلك
 ديث مم عك "المعار   الفعال "لدا  ل هيمن ى يت  دظر بوصفها منت دم التآلنولوايا 

اعععع  الآلععععام ي اعععع  المع ومععععات ياصلجععععاصتى ي الععععرلقى  ك و لل لناعععع  بتر عععع   اعععع  لآلعععع
اع  دعد تالهعا مجعرد  ى التع  هع ظ  سياد  يسا   اإلععام اصدتآلار ع  ا . لتجم يا

التع  يالباطع ى يتتعدد لت س  عق ي  مك لا هعا   ىيالنياسي  لديات ل قو  اص تجادم 
 .الجواب يال و  س فا ديسما ل عر ع   المجال  التيو   ل مجتم ي 

لع  اإل نعا  بعالنقي  اإل نا  العقاا ى ي . ا  الآل مات با   صارمامعلنتقر 
الفع   الملن ع  طعرق العد و  للع  معنع  الآل معات ياواآلعار او عر   استبعاده لمامعا.

دعامعععع  القععععو  المواععععود ى يلرسعععع ا اعععع  لرسععععتها   آل مععععات ياواآلععععار القا معععع  التعععع ل
ل يععت  التتععدل بهععا يسععمعهاى ي م ععك التعبيععر عععك لممارسععالها. ك مععات ل ععر  مم ععك 

الفععور  ع عع "لقععي " النوععاق الواسعع  ل نالبيعع  المتااظعع ى  ى ع عع هععالاآلععار ل ععر ى يلآلن
                                                 

(33( Ibid. 
  العمي  يص مم ننا  مسير  ل ق   من ل  ير  لياتمال لل ماركيوز هنا مجبراا ع   التعام  م

 لجنبها يه   رير  استبدا  الدممقراطي  الاا ف  بدممقراطي  دقيقي .
Richard Lichtman, 'Repressive Tolerance' in Robert Pippin, Andrew 

Feenberg, Charles P. Webel, eds., Marcuse: Critical Theory and the 

Promise of Utopia, South Hadley, Massachestts: Bergin and Garvey 

Publishers, 1988, p.189 
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اصلجعاه الع ق  "بداهع "ال نع  التع  لتعدد  - لفه  با   ل قا   ا  دعديد ال نع  العامع ي 
  ععمكيه عع ا اععإل عم يعع  الت معع  لنتهعع  ديععث بععدلت:  .لتتععرك فيععي عم يعع  التفآليععر

معععاد لعر فععي اقععي  الفآلععر   ص م ععال ل تنععا  ى ول .ي ععا  يالعا ععات المتععدد او
سبي  المسا ى الفآلر : اتك اعم  مك لاع  النعام  اقيسعها: اتعك  ع  ا .ياقا ل فآلر 

اعععك التعععرب  لوديعععد او عععداد  اصسعععتعداد ل تعععرب  الي دتععع  اتعععك ى انعععتعد ل تعععرب
الو عع  مرلبوععا بمعععاد لعر عع  النععام باعتبععاره بالسععرير ى  .النععا معمعع  مععك لاعع 

يبهععع ا الاععع   النرا بععع ى  ىي دتععع  التعععربماعععم  التتسعععير ل تعععرب لالععع ق  النعععا د
المفعردات اوساسعي  ل نع  النرا بيع  كإطعارات لعم  ه  اى ."ك م  "سام منتقر معن 

لبوععع  منوععع  التنعععام  الععع ق  ي عععا هععع ه او. ااععع  المتتو عععاتك  ب يععع  ل فهععع : لت ععع 
لععع ل ى مفقعععد  ياتيجععع . "ياا ععع"ل ي تعععو  ديل  ىينوعععوق ع ععع  التوعععو ر الراشعععد ل معنععع 

م ععول دقععا  يكدتعع  دععى المنا اعع  يالعععرض المتنععايق لف ععدادالقععا   ع عع    اإل نععا
تععععاز لمعععك المعععرا  لل لت تع  ى العععفهععع  ي ل  بوصعععفي ععععاما ولعععي التتر ر ععع    اىنعععاي تم

 (34)يلقف دجر عسر  لمام البدا  .لوسر الفآلر  القا م  

المعام ععع  المتنعععاي   مععع  القسعععاما المتناانععع  ي للععع  ل جععع  دراععع ى  التيعععادلل 
 ىلمتناز  ع يها هعو اع  الوا ع  شعرا لساسع  لجعن  القعرار اع  العم يع  الدممقراطيع يا

ا  ظع  دممقراطيع  تات لنظعي   يلآلك .دديد التنام  قر رهو شرا لساس  مناي لت
لعععاز بمعنعع  لاهععا  ععد م ت فعع  لمامععاى   مو ععوأي  لل لنجععا يظيفعع مم ععك لمول  شعع

يالت قعيكى يالتع   تفآليعر وع  يالبعيك الجعواب يال ممي  للع  طمع  الفعرق  اتهني امو ف
يت  ال ات القرار بيك اعراض المتعار    ب  العرض يالمنا اع ى لعي  ى ديث يالباط 

  ععا دكتالور عع ى يإامععا مععك   لي را  لي ااشععرى يلععي  مععك  بعع  لمععمعك  ععا  صععفق  
                                                 

(34( Ibid, pp. 96-97. 
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تهنيعع   ععا  هععو منععار اودععدال الجار عع ى يمععك " العع ق المنععار الوبيععع  لفدععدال"
ي كعد  معك عع  ".الآلع  هعو الع ق متعدد التقيقع "هناى لمساى  . ا المنارلا  ا يا  ه

لقويع  معسا مم عك   الجعتاا  فالقرار افنيى ديل لق ااتهاك يا   ل مو وأي ى ا
نفعع  يلار بعع ى يمععواد ايععر تات صعع  ى  للعع  لاععااض لت  عع  مععواد مهمعع المع ومععات ال

 ج ابع إلعااعات الاتراصعف ي عد لم عال اعام ى  بع  او بار النع بي  لمامعا للع 
النتيجعع  هعع  منهمععر . بععث التقععا   لعااععات لجار عع   ت  عع  اوهععوا  السعع م ى ي  معع 

متعدل ع ع  لسعار راسعخ معك التقييعد الهي  ع  ل تنعام   لعادصالتعاد  بيك او داد 
 .    با   منب اي مك تهني  م

لوبع  مج ع  لقر عر سع ب  بجااعت لقر عر لمجعاب  ععك م تعت التتقيقعات  عندما
يدرال ى اإل تل  مف  صراد  بمتو بات المو وأي : مع  تلع ى هنعاك ادتمعاصت الف

 .مجاب  ول صور  الم سن  متفور  بعم  ا  تهك الناراإل لل مفوز

بععنف   هععاهععدار التقععوق المدايعع  ل عمععا  يااتيالل لي لتا  ععدم المعع م  لقر ععرا عععك 
 ى لي بعنف  العاطفيع  التع  منعت دمها لوصعف سعوق اوسعه  لي الوقع ال هجع  ايعر

ى اهععع ه المو عععوأي  زا فععع  لععع تق  التععع  ي قععع  بهعععا لعااالعععي التجار ععع العاطفععع  الآلبيعععر 
ععك  باإلدجامم ول اا باى  اإلانااي  يالتقيق  بالتاام الهديض ديث ينبن  ل مرض لل

لل التنام  البادق ا  مسع  هع ه   اصلهام ديث م ول اصلهام  مك التقا   افنها.
ل إا .تد مك  لي دت  التنا   عك التعجت يالقم  النا ديكالنااه  معم  ع   ال

 ل مو عععوأي  لمععع  عا ععع  بالتقيقععع ى يإتا كااعععا التقيقععع  هععع  لوسعععر معععك مجعععرد اوااععع
 من ل  منو  يع  ى اعإل هع ا النعو  معك المو عوأي  ايعر صعتي ى يهع ا النعو  معك

  .لاناا  التنام  ص
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لممارسععع  المن قععع  يإتا كعععال معععك السعععريرق كنعععر الآلعععول الم سععع  ل معنععع  يا
الآلععول يتلعع  لتم ععيك اإلانععال مععك معراعع  مععا هععو صععواب يمععا هععو  وعع ى   ع عع  هعع ا

الباعر الع يك يتعر عول لهع ا التيعاد يعت   ال عاد . لل هع ا التيعادع ينعا الت  ع  ععك ا
لم يعنه  . يمك لا  ل قينه  يا  لي ا  معياول ي فآلريل ا  ظ ها يص يتجايزياها

 تافوا ب افنعه  معا هعو صعتي  يمعا هعو زا عف لسانعالمك لل مجبتوا منتق يكى لي 
هعع ا لل اصلجععاه   عنعع ي . اعع  المجتمعع  القععا  ى ع ععيه  لل يتتععرريا مععك الت قععيك النععا د

 (35).مجت لل مع  

 :التسامح التحرري القمعي ضد الرجعية
سياسععات  لتقيعع  هععدل التنععام  يععدا  للعع  التعجععت لجععاه" يععر  مععاركيوز لل
لععع  سياسعععات يموا عععف ي راض لععع  دظرهعععا لي لنعععط التنعععام  يموا عععف ي راض سعععا د   يب
تل  لاي اع  ظع  لنعام  زا عف مواعي اقعط اتعو المعار ع   معها ا  اترات سابق . 

الهاعععع ى لجععععب  " المعار عععع  الفعالعععع " دقععععا منععععتتي  ى ي جععععب  التنععععام  التتععععررق 
ى ممععن  ارصععا متنععاي   وطععرال ايععر متآلاا عع  المتايععد باعع   ماعععوم لنععامتا  معيععا

اال التقيقع  يالا ع  بعقاايع  يد ع ى يلآلع  اجعب  كا نعات لرض الوا  . ا آل   ع  
 عا  ع  يمنعتق   اع يعا كمعا لجعور مع ى متتعاج اواعراد ليص للع  التتعرر "معك الت قعيك

 ".النا د

لبععدل مععك  اهععود مقايمعع  هعع ا التنععام  الاا ععف مجععت للي و عع  مععاركيوز لل 
ل بو ععف الآل مععات يالجععور التعع  هنععاكى ديععث يتاعع   الععوع  الاا ععفى مجععت لل لبععد

التجعو  ع ع  مع ومعات لميع  للع  وع . ا آلع  يتتعرر اواعراد ع عيه  "الع لن ق هع ا

                                                 

(35( Ibid, pp. 97-98. 
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التقعععا   ص لوعععرا ع ععع  الفعععور يص مم عععك الوصعععو  لليهعععا  لو اصلجعععاه المععععاو ".
التقيقععع  "معععك  بععع  ليل ععع  الععع يك صعععنعوها  التقيقععع ى  "لععععد "ى لت سععع مباشعععر   هععع  

لقويع  شرا لساسع  ا ه ه. لل التقا   يلتو ت القويع  معها ه ه لتجايز "الآلام  
ص مم ك لاجازها  مك اإلطار القعا   ل تنعام  ى ي يرما لتر   الفآلر يالتعبير ل جمي 

الع هك  عد  ععوق لعوامع  التع  ال المجرد يالمو وأي  الاا فع  ول هع ه هع  بالسعبط
 (36)مقاطع .ال

التنععام  معتععرل مععاركيوز لل  مععا فيععي مععك القيععود يالتاععوهاتى  عع راعع  تلعع  يب
لانععااي  مععك  التعجععت الم سنعع  العع ق  الععدممقراط  هععو اعع  اميعع  الظععريل لوسععر
التنععا   ى امععك لاعع  اوايععا  القادمعع  هععامسععت  بتقععوق اوايععا  المواععود  يدر ال

 .لي  بيك الدممقراطي  بجور  مجرد  يالدكتالور   بجور  مجرد 

يناسعت لاواععا م ت فع  لمامعا معك  ه  شع   معك لشع ا  الت ومع  الدممقراطي ا
ينوبعع  دتعع  بالننععب  لدممقراطيعع  اص تععرا  العععام يالمنععايا  لمععام  يهعع ا ىالمجتمعععات

يعداعها القااولى يالتآلالي  الباعر   ل دممقراطيع  هع  دا معا ياع  كع  م عال ل ع  التع  
ع ععع  طعععو  الور ععع  معععك اصسعععتنا ى  معععداها المجتمععع  الععع ق د ومتعععي ه ععع ا. ممتعععد

المنعاعدات ي التعريب يلعمعا  الاعرط ى  ااعدام اومك الوبيع  لل   عتامايالفقرى ي 
 ص. يلي  اقط الستاما دا   دديدها ىالت  ين را ايها المجتم  العن ر   يايرها

له ه اصعتبارات لبعدا لبر عر صعرام  التسعتيات الم ت فع  يالسعتاما الم ت فعيك  مم ك
براع  التآلعالي  المترلبع  ع ع   ععك مجتمع  لاسع  اع  المنعتقب ى لآلنهعا لنعم  دااعا
 بإدامعع  المجتمعع  القععا    ععد  وععر لاععجي  البععدا   التعع  لععوار ارصعع  معقولعع  تلعع 
 بالت ويعدى ص مم ععك لو ع  لل لععدع  الت ومع  دمارهععا الع ال ى يلآلععك اع  ظعع  . تتعررل

                                                 

(36) Ibid, p.99. 
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 يهع ا .لق النالبيع  العظمع  معك النعارى الدممقراطيع  مسع  هع ا التع  منعوا بالنعار

لتوععور ص ينبنعع  لل  لل نيير عع التعع  مععك  الهععا مم ععك وا بيعع  لمعنعع  لل الوععرق 
يبعععدي  لن عع ى يإتا لعع  لاا هعععا بععالقم  يالت قععيك المعععنظ ى اععإل لععععاد  اتتهععا ع عع  معععا

التعبيععععر در عععع  التنععععام  اعععع   سععععتتلاععععم   هعععع " يتو ععععت يسععععا   ايععععر دممقراطيعععع 
النياسعععات يالتنععع   الععععدياا ى  يالتجمععع  معععك الجماععععات يالتركعععات التععع  لاعععج 

يالاععوايني  يالتمييععا ع عع  لسععار العععرق يالععديكى لي التعع  لعععارض لمديععد ال ععدمات 
ع   تل ى ربما لتو ت  عاي  .الوبي  ى الخ العام ى يالسمال اصاتماع ى يالرعام 

اسععععتعاد  در عععع  الفآلععععر  يععععود اديععععد  يصععععارم  ع عععع  لعععععالي  يممارسععععات الم سنععععات 
لعمعع  ع عع  لاععاق العع هك  ععمك   ك  ععا  لسععاليبها يمفاهيمهععاىالتع يميعع  التعع  معع

 (37) ".لقيي  عقاا  ل بدا  يهو ما متو  ديل  ىالقا   ل  واب يالن وك طاراإل

 عععا  ممارسعع  التنعععام  لقععد لعععارت دععععو  مععاركيوز لععع" اسعععتعاد  التر عع " مععك 
  التنععا   عععك التتععررق لجععاه اعراض التقدميعع  يالتنععام  القمععع  لجععاه اعراض الراعيعع

معععك الععع ق يت ععع   عععرار باععع ل التمييعععا بعععيك التععععالي  يالممارسعععات القمعيععع  يالتترر ععع ى 
هع ا التمييعا لعي  منع ل  تات عيمع   لل يالتعالي  يالممارسات اإلانااي  يالالانعااي ؟

  .لفسي ي ى يلآلني تي معايير عقااي 

ر بيع  معك مم عك صعيااتها بعقاايع  ع ع  لسع  لجهو ي كد لل هع ه الفعريق "
التقيقيع   م ااعاتاإل. تل  لل  ب  ك  ش   لع   التفآلير بعقااي  يبا   منتق "

لاهعا لعتمعد ع ع  . لتسعار الت  ل  لاجازها مك ال مرد   ياقا اإلانال انبي   رتر تل
المعععوارد المادمععع  يالفآلر ععع  المتادععع  اععع  المرد ععع  المعنيععع ى هععع   اب ععع  ل قيعععار الآلمععع  

                                                 

(37( Ibid, pp. 99-101 
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الورق اووسعر اجد ف  مرد   المجتم  الجناع  المتقدمى ا. يالتناب  بدرا  عالي 
هعع ه المععوارد يلوز عع  النععالم اصاتمععاع  معع  مععن  اويلو عع  لت بيعع   عقاايعع  صسععت دام

 . التيو   م  ياود دد لدا  مك الآلدا يالظ   اصدتيااات

ل عععععر ى معععععك المم عععععك لتديعععععد اصلجعععععاه الععععع ق فيعععععي مجعععععت لل لتنيعععععر  يبعبعععععار 
 سعععات ياعراض النعععا د  معععك لاععع  لتنعععيك اعععرص النعععامى يإر عععاضالم سنعععات يالنيا

م عك امعك الم يبالتعال ى اصدتيااعات التع  ص لتنع   ع ع  الفقعر يالقمع  ياصسعتنا .
هععع ه الفرصععع ى  ى يالتركعععات التععع  معععك شععع اها لعا عععالمسعععا لتديعععد النياسعععات ياعراض

  لتعا ا ل ع   م  ل   الراعي   شرا لساس. يل   الت  مك ش اها لل لفع  الع  
 (38)التقدمي .

لآلعععك هععع ا يعععداعنا لمسعععا للععع  التنعععا   عمعععك سعععي ول هععع صض القعععاد  يا عععتو 
الر  عع ؟ يكعع  اتو عع  لل م ععول عععدده ؟.  صدععظ مععاركيوز لل د ععو  المجتمعع  مرد عع  
اإلدار  الآل يعع  يالت قععيك"ى مععك شعع اي لل مجععع  عععدده    ععيا بالفععع ى كمععا لاهعع  لينععوا 

ت بيك ل اععت". اقعد كعال معاركيوز متاعا ما باع ل ادتمعاصت بالسرير  الممس يك المن
 (39)لتر ر ياس  النواق مك " الوع  الاا ف لل هو  لصب  الوع  العام".

لل الوبقعععع  التعععع  لمت عععع  القععععدر  ع عععع  الفععععع  السععععورق هعععع  الممارسععععول ل عمعععع  
النياس ى لت ينبن  ع   ليل   الع يك يتجعديل ل عمع  النياسع  لل معم عوا ااهعديك 

ل سعععي  ل عععاق اديعععد  يلل متعععايلوا كنعععر التجعععار الععع ق لفر عععي او عععاق  ع ععع 

                                                 

(38( Ibid, p.106 

)39  ( Ibid. 
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النععا د . لل مهمععته  لتمسعع  اعع  لوععو ر الععوع  بتيععث مم ععك لععي لل يتتععو  للعع   ععو  
 .()ى(40)باعس  لترك  عور   يلل يتآلام  معها.

 يتمسععع  اععع ع ععع  الدكتالور ععع  التع يميععع  وااطعععول  ردالعععيعععر  معععار كيعععوز لل 
اععععول سععععتيوارت معععع   لجععععورى يلل قراطيعععع  التع يميعععع  لباععععر لدععععرارالدكتالور عععع  الدمم

سعع و  العقعع  عععك لمسععا بتععث لتجععور لااطععول: ال يبرالعع  ي  عع  لععي  مقععابار ل جمهو 
 لقتجر العقااي  عند . و  سياسي بوصفي لي  اقط باعتباره  و  اآلر   يلآلك لمسا 

لانععال  ماععارك كعع  عنععد معع ىى ي لااطععول ع عع  عععدد صععنير مععك الم ععوك الفاسععف 

                                                 

( لاووا  دق كرسبن  يكينيث ميتوجى لعام الف نف  النياسي  المعاصر ى لرام  يدراس  40)
 .33ى ص1988اجار عبد هللاى القاهر ى الهي   المجر   العام  ل آلتابى

  يراهك ماركيوز ع   سواعد الينار الجديد مك ديث كواي درك  اآلر   يعقافي ى االتنيير يبدل
    لل  لل مهم  التترر  ر اواآلار النا د ى ياستبدالها ب  ر  لوسر ما م  ل مرد  ى ي بتني

ا  المرد   المعاصر  مرهوا  ا  يد الف ات الت  ل  مام ها اصدتواض مك طرل النظام القا  ى 
يهو ما اصو   ع يي بالينار الجديد. لاه  مسوهديلى هامايولى ص ل وعه  ديا  المجتمعات 

ي  المتقدم ى يل  ي تاموا بعد بقيمها التجار   اصاتهاز  . االو ب ى ب   ما مقومول بي مك الجناأ
دركات متمرد ى لينوا ه  القو  السور   تالهاى كما لل الاباب السا ر ع   التق يدى مك لمسا  

اما الهبيا يايره  لينوا   فاض البريليتار ا ييرعتها ا  النجف الساا  مك القرل العار كى يإ
م افول بن وكه  عك را  المجتم  القا   يرا  التمت  بمااما الوار  الت  مقدمها ه ا المجتم ى 

 .يك ل  را  عيمي التجار   يإدا  عي  التت يالجما  مت ها
وما  س  ه صض المنا  ول ع   اآلر  اإليديولواي  القا م  يكافوا عك ز فها يانادها 

ز ما لتا كال لمرده  عور  ااات  لم عور  مجهس . اه  ممس ول يطبيعتها. يص يه  ا  رلق ماركيو 
 ى"ي"الرا  الآلبير ى"التربي  الدا م " ىالدا م "المعار   قط اقو  لتو ى لت مع نول مباد  "ا

اإاه  معتراول  منا بالواب  القمع  ل مجتم  القا  ى تل  المجتم  ال ق ينبن  لدااتي يلتو  ي 
 مك الج ير".

 .208ص  اىنظر   النقدم  لمدرس  ارااآلفورتى ماركيوز اموتا  ى الدماددنك 
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يععد    نمععادي. عقاايععا يلآلععك اقععط بوصععفي كا نععا ىعقااعع  اعع  منا اعع  يال ععات القععرار
الماععع    بالفعععع ى ي ععععدد   يععع  ال جعععب المجتمععع  مرد ععع  اإلدار  يالت قعععيك الاعععمول ى سي

اع    صعناعآلك ا  كنعر اسعتبداد العرلق الععام ي لينا ما    دم تالور   لع يمي ى يل
 (41).مجتم  من  

قيق  ل تنعام  الآلعاتبى يالتمييعا بعيك القيعود التقيقيع  يالباط ع  لل المفهوم الت
العنعف السعورق يالراعع  يتو عت بعيك بعيك الت قعيك التقعدم  يالراعع ى  ع ع  التنعام ى
سعاب  ع ع  المععايير باع   لل لت سع  هع ه المععايير  مجعت. صاديتي بيال معايير

مسعع  ال وععر الوا عع   ى  قععا المجتمعع  الاعع    وبقععالراسعع   يالم الدسععتور   يالقااوايعع 
ى ول مسعععع  هعععع ه ل تقععععوق يالتر ععععاتالمعمععععو  بهععععا ات يالقععععا  ى يايرهععععا مععععك التعر فعععع

لوبع  لي ص لوبع  اع  المجتمع   التعر فات تالها لفترض معايير التر ع  يالقمع  كمعا
معك  بع  معكى لآلعك يبقع  النع ا   .لوسعر عموميع  لتجعوراتات يفوصعل: هع  معنع ال

التقعععدم  بعععيك  ل تمييعععا النياسععع  بعععيك الجعععواب يال وععع ىمععععاييرى مم عععك   يياقعععا ومععع
لل النع ا  ص مم عك اإلاابع  عنعي يعر  معاركيوز  ت  يلبرر صاديتها؟لل ييالراع  

اعرد يادعد  انعواض اع  هع ه لي ل ع الدممقراطيع  يالدم تالور ع ى  بعيك  تيارا  دديد اص
م يعع  صععن  عديل لق ر ابعع  اعالعع  مععك لسععف ى منععتتوتيل ع عع   لي اماععع  يادععد  ى

دتععع  اععع  العععدممقراطيات اووسعععر دممقراطيععع ى يعععت  ال عععات خ يسبعععا لاعععي تعععار . االالقعععرار
القععرارات التيو عع  يالنها يعع  التعع  لعع عر ع عع  المجتمعع  ك عع ى دسععتور ا لي اعع  الوا عع ى 

 .ر اب  اعال  مك النعار لافنعه لم  اماع  يادد  لي عد  اماعات ديل  مك ااات
ي ربعع  المععربيك لق القععاد  النياسععييك ينوبعع  لمسععا مععك مع عع  عععك  يالنعع ا  النععا ر
الدم تالور عع   د ل ععت    مععك كعع  لاععوا  البععدي  التقيقعع  الوديعع لل. ع عع  الدممقراطيعع 

                                                 

(41) Marcuse, Repressive Tolerance, p. 106. 
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معععك المتو بعععات  ك كى متتعععرر يمنعععتق  الاعععراد "الاععععت"سعععي ول مجتمععع  فيعععي مجعععب  
م تععار الباععر د ععومته  ديععث القمعيعع  ل جععرا  مععك لاعع  الواععود لمجعع ت  الهيمنعع ى 

معك  تل ي  .مس  ه ا المجتم  ص ياود لي دت  اعل ا  لق م ال . قرريل دياله ي 
 (42)قا م .يا   المجتمعات ال

دععععيك لل ع عععع  اصلجععععاه اعععع  الم سنعععع  التع يميعععع  ع عععع  او عععع  مم ععععك  اعععع ي 
 بعع  الوععاب يالمع مععيك لافنععه ى يبالتععال  مفععرض تاليععاى  لجععور ا لل مفععرض مععك

راض يالتركات الراعي  يالقمعي  ص مم ك لل يتتقع  التراا  المنظ  ل تنام  لجاه اع
يبعبعععار  ل عععر ى هعععو . لص اتيجععع  لسعععنوا ياسعععع  النوعععاق لجععع  للععع  دعععد الفو ععع 

تلعع ى المقايمعع  اعع   معع  .سععيفترض تلعع  العع ق صزا  يتعععيك لاجععازه: ع عع  اصلجععاه
المت ععع  يالجماعععع   مناسعععبات  اصععع  ى المقاطعععع  ى ععععدم الماعععارك  ع ععع  الجععععيد

صسععععتعاد  التر عععع  لبععععدي لوسععععر  بمععععا ممهععععد الور عععع . لل الوبيععععع  الهدامعععع الجععععنير  ر 
 التعععر ربمعععا بعععدا ي عععودا اععع  هععع ا البععععد معععك المجتمععع  ديعععث التنعععام  الآلعععاتب ياإل

  (43).ي  لنبت السرر او ور ياوعم ى يبالتتديد ا  اوعما  التجار   يالدعا

ععاد  النظعر ل من ع  لنعتدع  التنعام  اع  مجتمع    نا املل ي  كد ماركيوز 
. اهعو يعر  لاعي ا  من ل  العنف يالتمييا التق يدق بيك الفع  العنيع  يايعر العنيع 

الاعرط ى اع   العنف اع  الوا ع : لمارسعيمنود المراوا المتقدم  ل تسار ى ا   دت 
العرعيعع ى ي مارسععي  النععجول يم سنععات اومععراض العق يعع ى اعع  الآلفععاا  ععد او  يععات

اع  الوا ع  هع ا العنعف يولعد  .المت  فع    اع  الب عدالالمعدااعيك ععك التر ع  التسعر 
لل ي متن  عك ممارس  العنف ا  موااهع  عنعف اعا   يياسع  شع ضى لل ل لآلك ا.عنف

                                                 

)42  ( Ibid, pp. 104-105. 

)43( Ibid, p.101. 
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 واععي مم ععك لل يسيععرى العنععف القب عع   ععد العنععف وسععباب ل اعيعع  لي افنععي  لنبعع 
عنف عاد  ص يوعظ  بعالاينتقد ماركيوز مفهوم الاعنف "ا .ش ض   ر ىالمتعاطفيك

هعو  عرير  يلعي  اسعي   ى يععاد  ص يع تق بجدمع   ىاتنت ب  ينتا  مك السعفاض
هنعععاك اعععرق بعععيك العنعععف السعععورق يالراعععع  معععك ديعععث الوظيفععع   مجعععال  او و عععاض.

مععك ديععث او ععاق ى . ل و ل يالظععالمو التار  يعع ى بععيك العنععف العع ق ممارسععي المظ ومعع
تععع  مجعععن  التعععار خ ياقعععا وعععا الاععع  يك معععك العنعععف ايعععر لانعععاا  يشعععر يلآلعععك منععع  م

لوبيقهعا عنعد النقوع  التع  يسعور عنعدها  المظ عوم  عد  للل ابعد ل مععايير او اعيع ؟
مم آلععول م ععدم  سععي  العنععف الفع عع  عععك طر عع   الظععال ى مععك ص مم آلععول  ععد مععك

  )44(.ل عال اصدتجاج  دها

المنعاضى لتا لع  م عك لق اسعتنا  يص  لتا كال العنف ع ع  يشع  لل يبعدل هع ا
معععك دعععد  ربمعععا م فعععف الاعنعععف المودعععد    مواعععود ع ععع  اإلطعععاق اععع  الععععال ىظ ععع

ما ع  بعر و عيى يلاآلعارك ايعر العنيفع  لقيعد ع لتا كال النظعام الت عوم  يلآلك . الجرا 
 .()ى(45)س بيت  لص لل  ي ع  بجاات الظالميك.لك ل دق عام مك القهرى 

                                                 

  ع   اواقالت  لما المقايم  الن بي  ى اقد عو ا استسناضلينا  دال  الهندير  ماركيوز لل 

المقايم   ى يل  لعدلتو  الآل  لل  كي ديث  .لماما  تجادم ياس ى لي هددت بتعوي  التيا  اص
  اير عنيف .يل  لب   بي  سالن بي  

)44( Ibid, p.103. 

(45) Ibid.  
 ى  اص  دااعي لعار  ل جد موا في ر هو لوس العنف مكماركيوز مو ف لل  لل  كي نر ماير

 ي مك  ب .لداا عك العنف ال ق
Douglas ,Kellner, Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism. 

London: Macmillan, 1984, p. 283 
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لآلعول مجعرد افع  لفي عا  االسور  عند ماركيوز ص لآلول ادير  به ه الجف  عنعدما 
القا م  ب  عندما ل س  اظاما  ادرا ع   لزاد  النظام الراهكى اظام يبعدل اع عي  بع  

 لل مع ك النظام الراهك عك لااسي التام. 

لت لينعا مهمع  السعور  لل لقعوم بالقسعاض المبعرم ع ع  التيعارات المواعود  اعععا 
يالاععت  لت عع  الوا ععات التعع   اعع  المجتمعع  القععا   يلآلنهععا لصععبتا اوعععا مععك اإلمقععال

لبععدي سععع بي  باعع   لي بعععآ ر اتيجعع  لمعععا لتعععرض لعععي مععك  هعععر مععك  بععع  ل عع  القعععو  
الما    ل تجرب  اإلانااي . لل مهم  السور  لعاد  صياا  المنعاب  اإلانعااي  التع   عد 
لجععع   ع ععع  اتعععو معععا لساسعععا لهعععا عععع  لتعععو  ل ععع  المنعععاب  للععع  باعععر  عععادر ك ع ععع  

 (46)الموااه  يالفع .

لل التنييععر السععورق فيمععا يععر  مععاركيوز منععت ام لنييععرا اعع  التنظععي  اصاتمععاع  
ع   اتعو ينمع  اع  الباعر عاطفع  التعت معك ااديع ى يالقعدر  ع ع  التع يق الجمعال  
مك النادي  او ر  بتيث مت  مبدل الت يق الجمال  مت  مبدل الوا   ال ق لجعوره 

 (47)اري د.

انعال معك لاع  ب عوا سععادليى اقعد لاعاز لهعا يول السور  عند ماركيوز د  لس
است دام العنف  د القو  القا م ى يلاعاز ل نظعام السعورق لل م سع  النعار وامعاا 
لابار   مك التع ي  ل دق ال  القساض ع   اآلر  العبودم . ي  هت لل  لاي ص مجا  
ه هنا ل جوض لل  التجم او اعيع  التع  لوعرا ععاد   عد العنعفى تلع  ول مسع  هع 

التجم لاما لنوب  ا  دال  يادد  يه  ياود اواظم  المنتقر  يددها يلل التعار خ 

                                                 

 .28( دق كرسبن  يميتوجى لعام الف نف  النياسي  المعاصر ى ص 46)
 .28ى ص1980القاهر ى دار مجر ل وباع ى( ا اد زكر اى هربرت ماركيوزى 47)
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البارق ب سره ي كد ع   لل ال جوض لل  العنف دقيق  لزلي  ل  ل   منهعا لمع  مرد ع  
 (48)لار  ي .

لل دعععع  معععاركيوز ل عنعععف يلبر عععره لعععي باعتبعععاره ععععاما داسعععما اععع  المعادلععع  
آلععار زمي يععي هوركهععاممر يلديراععو. ديععث رل  او يععر السور عع  م ععالف باعع   يا عع  لا

لل لنيير المجتم  القمع  التال  يتو عف ع ع  التع عي ى يلل لمع  ععور  هعداها التنييعر 
صبععد يلل لآلععول عععور  لربو عع . بينمععا رل  هوركهععاممر لل عبسعع  العقعع  اودالعع  لمسعع  

لععع  معراععع  الععععا   اووبعععر لمعععام لاجعععاز مجتمععع  سععع م ى يلوعععد لل اإلانعععال بتااععع  ل
 يا عي ى ي در  لانااي  ع   الرد با   ما  ى لآلني بتاا  لل  لل ينظعر بهعديض للع 

اتيسما د ا الو ا    (49)اإلم اايات المتنوع  الت  لفترض در   اص تيار يرااهيتي.
تنعععاب  متععع  التفآليعععر النا عععد ا عععك م عععول هنعععاك مجعععا  لمعععا لسعععماه اليلامعععاا التفاعععع  

اعععالمهرب  (50)آلعععر المت مععع " يالععع ق مسعععمك لم اايععع  التر ععع ."التفآليعععر بمععععا " لي "الف
الوديععد مععك اسععتبداد الوا عع ى يهيمنعع  العقعع  اودالعع ى هععو "استآلاععال المعععاا "ى عبععر 

لل عم يع  لععاد  الت هيع   عرير  ى ديعث يعت  التركيعا  (51)العود  للع  التفآليعر النا عد.
ات التععع  لم يهعععا لععي  ع ععع  رد الفععع  الما ععع  ع عع  مجموعععع  مععك الو عععا   لي التركعع

 ." لي"ى يلآلك ع   استآلاال لم اايات  ارج ه ا المجا  مك الو ا   المعد  س فا

اظر عع  اري ععد يامععط " :بعنعوال 1951ع ع  افعع  ال ععطى ياع  مقالعع  لععي عععام  
"ى رل  لديراو  رير  الت  ع  ععك العنعف المعادق يالبتعث ععك مك الدعام   الفاشي 

                                                 

 31( المرا  الناب ى ص48)
(49 ) Andrew, Arato, and Eike, Gebhardt, eds, The Essential Frankfurt 

School Reader. New York: Continuum, 1982, p.39  

)50) Ibid. 

)51) Ibid, p.103. 
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 مقعو  لديراعو منع  البدامع  لاعي قعدمها المجتمع ."عور  ا  الوع "  عد التقعا   التع  م

لاعي يعرا  اصدتقعار  معنع  بالجمعاهيرى يالتع   سععا لمواع  معك الدعامع  الناز ع .
لآلععك التعامعع  معع  الجمععاهير ص معنعع  لهمععا  الفععردى بعع  لل  (52)التق يععدق ل جمععاهير.

لع ععي  الجمععاهير اعع  ظعع  النظععام الفاشعع  مجعع  للعع  اععوهر المو ععو ى يهععو التع ععي  
لنييعععر الفعععرد لعععي لععععره ع ععع  لنييعععر الجمعععاهير. لديراعععو منعععت دم ع ععع  العععنف   .الفعععردق

مفتعرض"ى كمعا مقعو  "هع ا  وتع عي . اع  اعوهرهى ع ع  العنف  هعو معراع  المعرض لنفنعي.
ااتععاا  الايععع   (53).لديراععوى "التر عع  بمعنعع   اصوتفععاض العع ال  يالت عع  العع ال  ل فععرد

لمعر داسع  اع  لنييعر الظعريل اصاتماأيع ى الفردق مك عبسع  الفاشعي  هعو بالتعال  
اععع  اواععراد ياعععول ى اهععدل لديراععو هععو سععواض كااععا ااشععي  لي رلسععمالي  ادتآلار عع 

بايعععععيه ى ديععععث يتسععععمك التع ععععي  النفنعععع  لم اايعععع  " امقععععال ليل عععع  العععع يك من قععععول 
  (54)عيواه  باستمرار باعتبار لاه  ل  معوديا اا ميك.

اع   السور ع  دع  او  يعات معاركيوز ععك اظر ع  لل ماونتعاير النعدير ومعا يعر  
 لاآلار ماركيوز ع   اإلطاقى لعي  اقعط ل ور ربما لآلول " اعراض المعار     م 

مك ش اها لل  ل  لبنيها ع   اواق ياس  يلآلك واها اآلر  لتا  اط ضى ي كده ول ما
 (55).لي لترر عقاا  دجر عسر  ا  طر   لتقي  لق لقدم لجب 

بعع  العقاايعع . يالاععرا  التقيقعع  لينععا التنععام اامعع   لل ماونتععاير ي كععد
يك اعي  بور ق  لتعام  م  لق دليع  هو لل مجوا المرض معتقدالي ل عقااي  السريرق 

ع ع  النقعد يلقبع  ععدم استتنعال  منفتتعا ينبنع  ع ع  المعرض لل م عول  دليع   عدهاى 
                                                 

(52 ) Ibid, p.121 

(53 ) Ibid, p.136 

(54 ) Ibid, p.137 

(55 ) Maclntyre, Marcuse.  P.90. 



 مجلة علمية محكمة  –ث اإلنسانية واالجتماعية مجلة وادي النيل للدراسات والبحو
 

(ISSN : 2536 - 9555) 

 

150 

 التنعام ى ض لل ممنع  المعر " لل ماونتعاير يعدع  اعتعراض مم عك.  عوض لق  را عي اع 

 يالعدد . لل تلع  مسع  هع ا النقعد لل متعرم المعرض افنعي معك هعو ع ع  ياعي الد ع 

 (56)بقاب ي  ي وعي ا  ال و ". اعترااي اتيج  عدم بالغ معرض عقااي  المرض ل ور

 :التسامح والعنف والسالم
  التنعع ي  بالعقاايعع  التجر بيعع  ل تمييععا بععيك التقععدم يععر  مععاركيوز لاععي دتعع  معع

التنععععام  معععع  مععععا  ععععد يبععععرره ع عععع  التنععععام ى إم اايعععع  لوبيقهععععا ى يالتنعععع ي  بيعععع يالراع
اإانعا   عقيعد  ال يبراليع  ل نقعاش التعر يالمتنعايقىلللنعاض مك التميياق وسباب سياسي  

التنعام  معك التركعات الراعيع ى  ستت تل  للل  اتيج  منتتي   ل ر . لسنج  
 "ي ول بمسابعع  لعا ععا ل ععدع  "الرسععم يالتنععام  التمييععاق لجععال  الناعععات التقدميعع  سعع

 تو عع ل فععي  مللعع  الوا عع  يهععدل اعع  العع ق  ىالتار  يعع  ل تقععدم نقاشععاتالا تنييععر.ل 
معك  شع  يكع ع  اص تيعار المتنعوب بعيك  نوعوق ل ايبعدي لاهع ىل قنو  يالب ر يالقمع 

ى قععااول ياقععا ل الم سنعع   تلعع  العع ق هععو ع عع  اااععت القععو   ىلشعع ا  العنععف النياسعع 
ع ع   اموااقته  السمني ى لي بنبت ععدم  عدرله عبرلي  العم  الماري ىعك طر   

". ديعث لعمع  المتتم  "ر   نييمن  العنفى يتل  ال ق هو ع   ااات التركات الت
التوععرل ع عع  الينععار  ععد لوععرل ع عع  دمامعع  سياسعع  عععدم المنععايا  اعع  المعام عع  

 ر ش   يادد مك لش ا  التار    با   راشد لتبر  تناي مم ك لمديد ال. اه  اليميك
لل اوصع  اصاتمعاع  يديااع   يهع  هنعاك لدلع  لار  يع  مفادهعا العنعف  عد   عر؟

ص مم آلععولى مععك العنععف مععك بععيك المت ععوميك لي الوبقععات التاومعع ى مععك مم آلععول لي 
 التقدم؟ب عا   يا ت تات   ه ىاليميك الينار ليمك 

                                                 

(56) Ibid, pp. 90-91. 
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لقمعع " لوسعر مقاصلعي لل مناصر  ماركيوز ل عنف ي ريرلي لجع  "التنام  ا
المنبسععععع  ععععععك لمعععععرد الوبقعععععات  لل العنعععععف. ديعععععث يعععععر  معععععاركيوز (57)لععععععار  ل جعععععد 

يالقنعععو ى يالجعععما ل تظععع  يايعععا ى  المسعععوهد  كنعععر اصسعععتمرار   التار  يععع  ل ظ ععع 
ا  اواق التر   يالعدال ى يلوز    ز اد  يايا  لآلنها متفجر  بما م ف  لتتقي لتظ  

  مع  يادعد  : ب ىظع  اظعام ااتمعاع  اديعد يالقهعر اع  لاسع  يلوسعر لاجعااا ل بع ر
الفرانعي  يالجعيني  يالآلوبيع   اتالتريب اوه ي  اإلاج يا  ى السور  .لقدم ا  التسار 

د مععك اظععام يععالمقابعع ى اععإل التنيععر التععار    الود اعع  .الفر ععي  سبععامم ععك لل ل
بتركع  اعالع   دا يعلع  ي بدام  مرد   اديد  اع  التسعار ى  ااتماع  لل    رى مع نا

اجع  ععك اتعر  يالع ق  اهيار اإلمبراطور ع  الريماايع  اع  النعربىاقد كال السف ى  مك
ولدت اتر  اديد  لر   مك التسار  باع   مع ل  لطو    مك اصاتدار لقريلى دت  

ا  عنف السورات البدأي  ل قرل السالث عار يعورات الفاديك يالعما  ل قرل الراب  
 (58)عار.

لتععار    العع ق مارسععتي الوبقععات التاومعع  ا ععي  لععي لداعع  عا عع  لمععا العنععف ا
طو  ع  معك التعريب النعالي  ياإلمبر اليع ى لجعفي  سعبارلاوور اع   س نع   بالتقعدم.

ى الفاشي  يالناز   ل  لآلنر ب  عازت يمعددت متجع  القمع . 1919للماايا ا  عام 
الجمععاهيرق  بعع  ع عع  الع عع  لل لق عنععف مععنظ  مععك لع عع  ص معبعع ض ي فععع  الععدع 

مععععك لسععععف ى يالنعععع ا  اوهعععع  العععع ق موردععععي مععععاركيوز دااعععععا عمععععك يلمجعععع ت  لمعععع  

                                                 

)57) Douglas, Kellner, Critical Theory, Marxism and Modernity. 

Baltimore: Johns Hopkins University Press,1989, p.283. 

)58( Marcuse, Repressive Tolerance, p. 108. 
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م ععول يمععك المتو عع  لل لعمعع   مم ععك لل اماعععات يم سنععات لط عع  هعع ا العنععف؟
 (59)الترك  لما ع   لجديد النظام القدم  لي ظهور اظام اديد.

  لل التنعام  التتعررق معنع  التعجعت  ععد دركعات معك اليمعيك يالتنعام  معع
دركعععات معععك الينعععار. كمعععا لل اوعععاق هععع ا التنعععام  يالتعجعععت مجعععت لل ممتعععد للععع  
مرد   الفع  كما امتد لل  مرد   المنا ا  يالدعام ى ل فع  يكع ل  ل آل مع . يبعدي لل 

التق يعدق ل  وعر الوا ع  يالقعا   لع  مععد مناسعبا لمرد ع  ديعث المجتمع  ك عي  المعيار
ي عع  فيععي مم ععك  هععو مععا "اععار".اعع  دالعع  امهععور المنععرا عنععدما مجععر  شعع   

 وع  لقنع ى يلآلعك لمسعا  لآلارع  ك ي  لل لنفجر ا  لق لتظ ى لي  اقط عك طر ع 
اع   طا ش مك لدد القاد . عك سوض لقدير عقاا  ل م اطرى لي عك طر    واب

الظععريل الما ععي  يالم ت فعع ى كااععا  وابععات  ععاد  الفاشععي  يالناز عع  مقدمعع  مباشععر  
بععيك الدعامعع  يالعمعع ى بععيك الت وععيط يالتنفيعع  ع عع  النععار  وااععا المنععاا  لمجععار .

ااتاار الآل م  كال مك المم ك لل يتو ف  ب  اوات اويال: ا عو  لآلك  جير  ل نام .
الدممقراط  عندما بدل  اد  المنتقب  دم عته  الدعا يع ى وصعب  لعد   ستت التنام 

 (60)البار   ارص  لتجنت ليشفيتا يدرب عالمي .

لتقيقعع  يتو ععت سععتت التنععام   بعع  الفععع ى اعع  مرد عع  التواصعع  لل النععام ا
بالآل معع ى يالوباععع ى يالجععور. هعع ا التتجععي  الاععديد ل تعع  اعع  در عع  التعبيععر يدر عع  

 التجم  مجب  لي ما يبرره ا  الوا   لتا كال المجتم  ك ي ا   ور شديد.

                                                 

(59( Ibid, p.109. 

(60( Ibid. 
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 نعالع  مععد مم  ي ر  ماركيوز لل مجتمععي هعو اع  مسع  هع ه التالع  الوار ع .

لآلراض يالف نفات الم ت ف  لل لتناا  س ميا ع   ا ب اولبا  ياإل نا  ع ع  لسع  
 عقاايع : لع  لنظعي  سعوق اواآلعار يدعدده معك مقعرريل المجع ت  الوطنيع  يالفردمع .

اهامعععععع  اإلبقععععععاض ع يععععععي لع ععععععك المتعععععع دلجول " مجتمعععععع  اليععععععومى العععععع ق مععععععك لاعععععع  اعععععع 
العععامى مععك الت ومععات يصععوص للعع  الاا ععف هععو الععوع   اويععديولوايا"ى لصععب  الععوع 
منععاعد  او  يععات الجععنير  يالعععااا  التعع  لنا عع   ععد  شععركا ها الععدا ميك. مجععت

الوع  الاا ف يالمنتفيديك مني: ياودها المنتمر هو لوسعر لهميع  معك التفعال ع ع  
مقمعول هع ه  يدر ات مناض استعمالها لمن  صاديات دستور   ويل   ال يك دقوق 

لل م عول يا عتا اعل لل ممارسع  التقعوق المدايع  معك  بع  ليل ع   نع ينب او  يات.
العع يك ص متوزياهععا مفتععرض مقععدما سععتت التقععوق المدايعع  مععك ليل عع  العع يك ممنعععول 
ممارسععتهاى يلل لتر ععر الم عععوايك اعع  اورض  مفتععرض منععبقا  معع  سععادله  القععدماض 

 (61)لمسا. يالجدد

   معععا   اععع  اميععع  لاتعععاض لل معععك معبعععريل ععععك التقعععدم اليعععوم ماعععتتيك باععع
المجتمعع ى ل  يععات متتاربعع  ياماعععات معايلعع  االبععا مععا لعععارض عيادلهععا. لعع ا اع عع  
منععععتو  المجتمعععع  ك عععع ى ص بععععد ليص مععععك لعععععاد  ل سععععي  الفسععععاض العععع هن  ل ععععرا  
يالت مععع ى يبعععديل تلععع  الفسعععاض الععع ق لا قعععي المجتمععع  القعععا   لجعععب  اهعععود اصاعتعععاق 

التعععرل ع عع  مععا مجععرقى لتر ععر ال نعع  مععك طييععال للعع  لنععهي   "مجععرد  "  لتتععو 
المنو  يالدصل  النرا بيع ى لوعو ر مفعاهي  لفنعر الوا ع . لوسعر معك لق ي عا مسع ى 
لجععب   سععي  لل التقععدم اعع  التر عع  يتو ععت لقععدم اعع  يععع  التر عع  صععتيت . ديععث 

                                                 

(61( Ibid, p. 110. 
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مجععب  العع هك مو ععو   ا عع  ل ميععو  النياسععي  يل نياسععييكى يلجععب  اصسععتقالي  
 (62)عال  الفآلر "النق " من ل  لسقي  سياس  لي باودر : لع ي  معارض. الفآلر  ى

ي  كععععد مععععاركيوز لل هعععع ا معنعععع  لل النععععواد  الرسععععمي  المتايععععد  ال اليعععع  مععععك 
 -يوسععععباب  اصعععع  بهعععع  ياعععع  دععععد تالهععععا -التقيععععي  ل تع ععععي  يالععععتع   لصععععبتا اعل

اقععدها الجعع رق   سياسععي : الععتع   مععك لاعع  معراعع  التقععا  ى التقيقعع  الآلام عع ى ياهعع 
ععال  ديعث لقهعر القعدرات يالتااعات الباعر   لي  اع  الاعام  عبعر التنييعر الفآلعرق.

المنتق  للع  "ععال  منتعرل": اقعي  يصعور  معار ع  ل ععال   لفندى مفس  التفآلير
القا   ل قم . ه ا التنا   لي  ماريطاى لي  مجرد اتاج لفآلير لي  يا  ماعوشى 

لتعال . اعبعر السقع  الها ع  لمجتمع   معع  ي عرير  يلآلك هو لوعور منوقع  ل ععال  ا
ونععت العععيش فيععي م ععب  "التوععور" اع يععا. القمعع  منععاي الم سنعع  اووادمميعع  افنععهاى 
دتعع   بعع  كعع  القيعععود المفري عع  ع عع  التر عع  اووادمميععع . اصسععتتوات ع عع  الععع هك 

 ىالتفآليععر اعع  اصلجععاه المعععاو  يبوعع  التيععاد يالمو ععوأي : مععا لعع  يععتع   الوالععت
 القي  المهيمن . انول ممي  لل  صياا  التقا    مك لطار

ععك  االدراس  بمعن  اوتناب يلوصي  المعرا ى لتظعر لنقيع  يععا  التقعا  
ااض لساس  مك ه ا او يعر هعو اصعتعرال بالمعد  الم يع   سياق التقيق  الآلام  .

 ق عنعده ال ق يص نا لليي ب ل مجن  المنتجريل التار خ ي نج وايى تل  المعد  الع
لقعد يصع  القمع  للع  الو عا   التع  ي سنعهاى  لصب  التار خ هو لعار خ لوعور القهعر.

ااابعععا معععك اوااعععت ا لتمععع  عيمععع  سعععالب  بوصعععفها اعععاضا ي يبالتعععال  صعععرت هععع  افنعععه
دقيقتهعا. اع ل لتعامع  معع  التعريب الجع يبي  الآلبيعر   ععد اإلانعااي ى مسع  ل ع  التعع  

عامعع  بععي معع  النسععاصت اليا نعع  مععك لاعع  لمععا  ععد اولبععالى بععنف  التيععاد العع ق لت
بيك الجاديعك ي عتاماه ى  البار  ى معن  لتييد يظيفتها التار  ي  المقاب  ى التواي 

                                                 

(62) Ibid, p. 112. 
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هع ا النعو  معك التيعاد الاا عف معمع  ع ع  لععاد  لاتعاج  بعو  سعياد   يلاعو ي التعار خ.
  (63)المنتجر ك ا  يع  اإلانال.

لاا ععف يالمجععرد لتععا سععتار الوا عيعع  ي قععدم التع ععي  مسععاص   ععر ع عع  التنععام  ا
لاععاز  اميعع  لاععوا  در عع   يالتقيقعع : لقععد لعع  ا تاالععي اعع  لجععور لتقيعع  العع ات. مععك

الوفعع ى للعع  اصهتمععام النفنعع  المنععتمر بالماععاو  الا جععي  ل والععتى دركعع  ياسععع  
لقعد اتع  ااابعا  يالتااع  لي عول المعرض افنعي. النواق لجعرق داليعا  عد شعرير القمع 

اوديال الن ا  عما مجعت  مععي  بع  لل مم عك ل معرض لل مجعب  تالعاى  ا  كسير مك
الفردمع  هع  منع  البدامع  لم اايع  سع بي ى اعاض معك لم اايع  مجتمععي:  اإلم اايع  تالعي.

معععك العععععديالى يالاععععور بالعععع اتى يالجهعععع ى ياصسعععتياض يالقنععععو  التععع  لبوعععع  مواهبععععي 
التتقعع  التععال  لهعع ه  وااععا هو عع  العع ات هععو لل لجععب  لوسععر مععك لتا اوصععي  .

اإلم اايععع ى معععك عععع  اإاهعععا لتو عععت القمععع  يالتنعععام  يالتتعععو  العععواع . يلنوعععوق هععع ه 
العم يعع  اعع  كعع  مرد عع  ع عع  افعع  النفعع ى يلوسععيط الوسععطى يلينععا الهو عع  لوسععر يص 
ل عع  مععك هعع ه العم يعع . لل "اصاتععراب" هععو عنجععر عابععا يلساسعع  ل هو عع ى الجااععت 

اري عد ايعدا الفعرق بعيك  ر عا يدالع  افنعي . مععرلالمو عوع  معك الع اتى يلعي  م
الدعام  لتتقيع  الع ات لععاز لزالع  يادعد  التقدم  يالراع ى القم  التتررق يالمدمر.

ي  عععرى هععع  لععععاز الواعععود اععع  هععع ه المباشعععر  التععع  هععع  مباشعععر  سعععي   اععع  مجتمععع  
 مع . لاهعا لععا  الفعرد ععك بععد ديعث مم عك لل مجعد افنعي: معك ياعوده النياسع ى 

مععك تلعع ى هععو ماععج  عععدم الموابقعع   بععدص العع ق هععو اعع  صععمي  ياععوده الآلامعع .ي 
يالتعع   يالنععماا بوععرق لتععرك المتركععات التقيقيعع  ل قمعع  اعع  المجتمعع  سعع يم  لمامععاى

اسعععتبدا  اشعععباعات التمعععرد الا جععع  ال عععاص   لععععاز هععع ه المتركعععات ععععك طر ععع

                                                 

(63( Ibid, p.113. 
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 لل .لمجع ت  معا هعو  لوسعر معك ش جع  ي عاصى يمعك عع  معار ع  لوسعر يا عيع 

التنام  المواود ا  ه ا النو  مك التتق  الع ال  هعو اع  دعد تالعي  معع  بقعدر معا 
مسعععف  ععرير  ي ععو  الفآلععرى يالقععو  المتفععا  لهعع ا الععوع  الععتع  العع ق ص معربععد اعع  
اصاوععاق الا جعع  اوصعع   لسدبععااى لديععاض مععا   ل هععو التعع  سععول عععااا لي 

ل معك الععال  القعا  ى يلآلنعي يعدرك رععت  اا لنتن   ل عقاايع  المنتاعر  اع  كع  م عا
 (64)الآل  ا  معظ  اإلدباا ال اص ي تق  افني ا  ه ا اإلدراك.

لقععععد  و ععععا المجتمعععععات الدممقراطيعععع  الاا فعععع  لسععععار ال يبراليعععع  اص تجععععادم  
يالنياسععي  يبععدلا لمسععا الوظيفعع  ال يبراليعع  ل تنععام . االتنععام  العع ق مسعع  اإلاجععاز 

ص يعععععاا  ماعومعععععاى ديعععععث ل سععععع  العم يععععع  اص تجعععععادم  العظعععععي  ل عجعععععر ال يبرالععععع  
اعالعع  يشععمولي  ياقععا ل مجععال  النععا د . يالنتيجعع  هعع  لنععا    يالنياسععي  للعع  لدار 

مو وع  بعيك البنيع  اص تجعادم  يالنياسعي  معك ااديع ى ياظر ع  يممارسع  التنعام  
مععععك اهعععع  ل ععععر . لميعععع  البنيعععع  اصاتماأيعععع  للعععع  ل عععععال اعاليعععع  التنععععام  لجععععاه 
التركععات الم الفعع  يالمعار عع ى يلعا ععا القععو  المتااظعع  يالراعيعع . مععك ععع  مجععب  
التنععام  المتنععايق لنععامجا ااراععا يزا فععا. يمعع  الترااعع  الفع عع  ل قععو  المعار عع  اعع  

صنير  يمتجارع  با   دا  ى دت  دعيك  المجتم  يلنعا  المعار   ا  اماعات
ات القا معع ى لآلععول عععااا  عععك يععت  التنععام  معهععا اعع  دععديد  ععيق  دععددلها النعع و

لمجتمعع  هع ا ا ياع  االتنعام  الممنعوا لهع   ععاد  ي ععاز التننعي . التقعدم يالتوعور.
لن   ك  الورق لمام لق لنيير اوع ى ي  عدم التنعام  اع  دعد تالعي عم يع  ادتعواض 

 مس  ه ا التنيير بدص مك التري م لي.

 

                                                 

(64) Ibid, pp. 114-115 
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 خامتة
يهعيمك دعاب لي اآلعر ع ع   دينمعالل  اص  ما يداا  عني ماركيوز هو لاي 

مجتم  ما اعإل لاجعاره سعرعال معا مقو عول لسعار ال يبراليع  اص تجعادم  يالنياسعي  
يالوظيفعع  التترر عع  ل تنععام . لت لفععرض الم سنععات اصاتماأيعع  المهيمنعع ى بمععا اعع  
تلعع  يسععا   اإلعععام اصدتآلار عع ى لشعع اص با نعع  مععك التننععي  التآلنولععوا  يالعع هن  

ظامعععا "شعععموليا" يعععدم  افنعععي بنفنعععي. اععع  هععع ه المجتمععععاتى ديعععث إلدار  معععا لصعععب  ا
ل سعععع  العم يعععع  اص تجععععادم  يالنياسععععي  للعععع  لدار  شععععمولي  اعالعععع  ياقععععا ل مجععععال  

نعع ت اواععراد باعع   ممععنهم  ععدرله  ع عع  التفآليععر كعع اراد عقاايععيك تاليعع  مالنالبعع ى 
  ل عقعع  الفععردقى الت عع ى بعع  اقععديا  ععدرله  ع عع  متابععع  التقيقعع  عبععر الممارسعع  التععر 

 يمك ع  ع       مجتم  عاد  يإاناا .

يعندما لدمم الجماهير ا  اظام مععاز التنعام  كوسعي   إلدامع  النسعا  معك 
لا  الواود ي مع  البعدا   عبعر  التظعاهر بواعود در عات دممقراطيع ى يالتهعاا  التع  

  لايواع  الععوع  ص لنقوع  بعالتاام اإلدار  المهيمنع  بععع " سعوق اواآلعار" التع  هعع  بمسابع
 الجماع  يالت  لتولي بعيدا عك لم اايات التنيير يلواقي م  الو   الراهك.

يتي  ه ا المجتم  ارص التعبير ل معار ع  الماعومع  يالتع  متتفع  بهعاى لمعا 
"المعار   الفعال " دقا اتجب  منتتي  . ا  ظع  هع ه الظعريل التار  يع ى مجعب  

اإلادعع  المجععا  لآلعع  اعراض لتعبععر عععك  عيععا.التنععام  ال ععال  المتايععد لنععامتا  م
افنععها ص معبععر عععك لنععام  دقيقعع ى ا آلعع  اجععب  كا نععات عا  عع  يمنععتق   بالفععع ى 

 ". النا د متتاج اواراد ليص لل  التترر "مك الت قيك

لبععدل مععك اوسععارى هنععاك  لل اهععود مقايمعع  هعع ا التنععام  الاا ععف مجععت لل
ى ديث يت  لا ي ي ب سع وب منهجع ى مجعت ديث يتا   الوع  الاا فى لي باودر  
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الوع . ا آلع  يتتعرر اواعراد ع عيه   لل يبدل بو ف الآل مات يالجور الت  لن ق ه ا
التجعععو  ع ععع  مع ومعععات لميععع  للععع  اصلجعععاه المععععاو ى يصبعععد لل لمتعععد للععع  ععععدم 

لقعوم بعالتري م ل راعيع  يالعدياايع ى  التنام  م  اواآلار يالجماعات يالتركعات التع 
 لسار العرق يالديك. تن  ى يالاوايني  يالتمييا ع  يال

يعندما ان   ماركيوز عمعك لقع  ع ع  عالقعي منع ولي  التمييعا بعيك التععالي  
يالممارسععات القمعيعع  يالتترر عع  ياإلانععااي  يالالانععااي ى مجيععت بعع ل صععادت القععرار 

نعدما هو ك  شع   لع ع  التفآليعر بعقاايع  يباع   منعتق ى لآلنعي ي كعد لمسعا لاعي ع
يععد   المجتمععع  مرد عع  اإلدار  الآل يععع  يالت قعععيكى اععإل هععع ا معععك شعع اي لل مجعععع  ععععدد 
ه صض اواراد   ي . لآلك الن ا  هو يما معيار كول الا   عقاايعا؟ يهع  مجعير 
المرض عقاايا لمجرد لاي منير ع   اصلجاه النا د؟. للي  ما يراه معاركيوز عااعا 

اعع ل م تععار الاعععت باعع    ععاط ض اعع  مععر  اهعع ا ل دم تالور عع  هععو اععو    ععر منهععا؟ 
لععي  مبععررا لترمااععي مععك اص تيععارى لت كيعع  يععتع   الاعععت ممارسعع  التر عع  لتا مععا 

 يصفناه دا ما بالقجور يالجه  يللينا بمك م تار لي؟.       

يمعععك لاععع  اسعععتآلما  السعععور  ع ععع  الو ععع  القعععا  ى مسعععي  معععاركيوز العنعععف 
  اععععت  منااعععع  سععععدلها اوا بيعععع  الهدامعععع . تلعععع  لل لمعادلتععععي باعتبععععاره يسععععي   إلعععععاد

الاعنععفى ياقععا لمععاركيوزى هععو لسععتراليجي  السعععي ى يلععك لععنج  اعع  التتععرر مععك 
 عبس  القم . 

يم  ل راراا التام ب ل لنيير اظام سياس  منيور ع    ليات لا ي  الوع  
ممسععع  يلهمهعععا التع عععي  ياإلععععامى ي هعععيمك ع ععع  كععع  م سنعععات صعععن  القعععرار يلنفيععع ه 

لعنعف لي ممارسع  التنعام  لتدما  ع ما يهعداا صععباى اعإل التع  ص م عول بتبر عر ا
يالعع ق ص معععد اعع  رلينععا لنععامتا ع عع  اإلطععاق(  ععد مععك يععدعمول النظععام القمععع  )
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النا دى ب  بممارس  ك  لاوا  السنوا الن مي  ل موالب  باسعتقا  التع عي  ياإلععام 
الدينيع  يالفجع  التعام بعيك النع واتى يتلع   يالقساض يالاعرط  يالجعيش يالم سنعات

لسمال لل لتنعاا  اميع  اعراض لناانعا ععادص يلل لعت  عم يع  لعداي  النع و  باع   
 س م . 

لانا اتسامك م  "م " ا  راسي التام لمجادر  اعراض دت  لتا ما ااتر نا 
 ا لاما  الآل  ع   رلق يادد لع  م الفعي لص يادعدى ا عي  معك دع  الآلع  مجعادر  هع

الععرلقى امجععادر  الععرلق ص لقتجععر سعع بيتي ع عع  صععادت الععرلق اتنععت بعع  لتجععايزه 
للعع  اع ععر كى وانععا لععو ااتر ععنا لل هعع ا الععرلق المراععوض صععوابا اإانععا براسععنا لععي 
اقععف دععا ا بععيك الباععر   يبععيك ب ععوا اليقععيكى يإتا كععال  اط ععا اإانععا درمنععا اإلانععااي  

 ارص  التيقك مك الت . 
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