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�أن هناك بعدا «وجوديا» و»تلقائيا» يف الفو�ضوية ،لكن غالبا ما يخفي
ع��دم ت�سامح فظ حيث ال ي�شعر �صاحب ه��ذه النزعة براحته �إال يف
القيام بن�شاط �سيا�سي متقطع غري طويل النف�س.
ويب�سط امل�ؤلف هذه اخليارات يف الف�صول الالحقة .وهكذا ،ف�إنه يف
الف�صل الثاين ـ الفر�ضية ال�شيوعية ـ يرى �أن «ال�شيوعية» �أم�ست لفظا
مدانا يف حقل ال�سيا�سة بالغرب ،ويحاول باديو �أن يزرع فيها الروح من
جديد .ويعترب الأم��ر معركة حتتاج �إىل �إزال��ة اخل��وف منها واجلهل
بداللتها البدئية وع��دم ال�سماح بالتخلي عنها .ويقر ب���أن العديد
من النا�س دعاه �إىل عدم االحتفاظ با�سم «ال�شيوعية» ،و�أنه �ألح على
الت�شبث ب��ه؛ لأن من �ش�أنه التخل�ص من الطريق الآخ��ر لل�سيا�سة ـ
طريق الر�أ�سمالية ـ بدل التحالف «املخجل» مع همينته املطلقة.
ويدعو باديو �إىل القيام بتقدمي ح�صيلة م�ستقلة للتجارب ال�شيوعية
منذ انطالقتها ال تكون متحالفة مع «االنت�صار الظاهري» لليربالية
املعا�صرة الذي يق ِّوم هذه التجربة على �أنها «جرمية» حدثت يف التاريخ
وانتهت وال �سبيل �إىل فتح ال��ك�لام عنها .وق��د ب���د�أت ه��ذه احل�صيلة
املغر�ضة تقدم منذ الثمانينات من القرن املا�ضي .واحلال �أن احل�صيلة
البديلة تقت�ضي طرح ا�ستف�سارين :ملاذا اندر�ست الدول اال�شرتاكية؟
ومل���اذا ينبغي االن��ت��ق��ال �إىل م��ا بعد ه��ذا الف�شل نحو زرع احل��ي��اة يف
ال�سيا�سة م��ن ج��دي��د؟ يجب �إذن جت��اوز «التجرمي املهيمن» ،ويجب
طرح ال�س�ؤال :كيف �أدى هذا التحرير الذي �شكلته الفكرة ال�شيوعية
�إىل �ضده؛ �أي �إىل تعزيز �سلطان الدولة؟ وكيف قاد �إىل تقوية الفوارق
يف الدول اال�شرتاكية نف�سها بدل �إلغائها؟ وجواب الفيل�سوف :كال؛ ما
ف�شلت الدول اال�شرتاكية لأنها كانت �شيوعية ،و�إمنا حدث ذلك لأنها
ما كانت �شيوعية ـ م�ساواتية ،ت�شاورية مع اجلماهري ـ مبا فيه الكفاية،
وما كانت تنتهج نهج ال�سيا�سة احلق ـ الت�شاور امل�ستدمي .ثم يذكرنا
امل�ؤلف مببادئ ال�شيوعية الأربعة تدقيقا ملعناها -1 :نزع جهاز الإنتاج
من بني ي��دي امللكية اخلا�صة-2 .ال�سعي �إىل الق�ضاء على التق�سيم
املتخ�ص�ص لل�شغل ،ال �سيما ال�ترات��ب��ي-3 .ال�سعي �إىل الق�ضاء على
هو�س الهويات ،ال �سيما منها القوميات-4 .وهو املبد�أ احلاكم :ال�سعي
ال �إىل تعزيز �سلطان الدولة ،و�إمنا �إىل �إفقاره ل�صالح «جتمع للنا�س
حر» .على �أنه تنبغي مناق�شة ف�شل ال��دول اال�شرتاكية بالقيا�س �إىل
هذه املبادئ الأربعة .وحينذاك يبدو �أن الف�شل مت�أت من خيانة الدول
اال�شرتاكية لنف�سها ،ولي�س من الت�شبث مببادئها كما ميال �إىل ادعاء
ذلك .وهكذا ،ف�إنه يف ال�صني ،مثال� ،صري �إىل التخلي عن ال�شيوعية
با�سم ال�شيوعية نف�سها ،وتخلى احلزب ال�شيوعي عن �شيوعيته و�أخذ
مببادئ الر�أ�سمالية وما �صار له اليوم من ال�شيوعية �سوى الإ�سم.
وهكذا ،يرى الفيل�سوف �أنه منذ عهد الفراعنة والأباطرة ال�صينيني
ُن ِّ�ش ْئنا على فكرتي «التفاوت» و»التناف�س» ،بينما الفكرة ال�شيوعية ـ
القائلة ب�ضدي هذين املبد�أين ـ هي الفكرة الأوىل التي ثارت �ضد هذا
الطراز من الدعاوى .على �أن ال�ستالينية عملت على «دوللة» الفكرة
ال�شيوعية ـ مائلة �إىل ال�سلطوية والعنف ـ خائنة بذلك جوهر الفكرة
ال�شيوعية الثوري.
ويف الف�صل الثالث من الكتاب ـ الثورات على حمك التاريخ ـ ي�ستعيد
امل�ؤلف الفكرة الأ�سا�سية يف الكتاب :ما كانت ال�سيا�سة بقابلة لالختزال
�إىل ال�سيطرة على حركة �شعبية من قبل تنظيم قادر على اال�ستحواذ
ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ة -احل�����زب احل���اك���م �أو احل�����زب -ال���دول���ة يف الأن��ظ��م��ة
اال�شرتاكية -و�إمن��ا ال�سيا�سة ت�ؤلف بني �أط��راف يف جدلية ت�شاورية.
و�أحد هذه الأطراف اجلدلية وجود حركات �شعبية حقيقية .وهنا على
الثورة التي �سمحت باملجيء �إىل ال�سلطة بقوى جديدة �أال مت�سي هي

�آخ��ر فعل تقوم به اجلموع ،بل على اجلموع �أال تكف عن الفعل على
طريقة الثورة الثقافية ال�صينية التي ال يخفي امل�ؤلف �إعجابه بها! ثم
�إن من خط�أ �أي ثورة �أن تقوم بتذويب احلزب الثوري يف جهاز الدولة،
وعليها �أن ت�صري هذا احل��زب وا�سطة بني اجلماهري الثورية وجهاز
الدولة .ثمة �إذن جدل مكون من ثالثة �أط��راف :اجلماهري واحلزب
والدولة .وخط�أ الأنظمة ال�شيوعية كامن يف �أنها ت�صورت نف�سها يف
�إطار فكرة جناح �سريع وتام  ...واحلال �أن ال�سعي �إىل النجاح املبا�شر
من �ش�أنه �أن يجعل من مقولة «الثورة» املقولة اجلوهرية ،من غري
�أن يعي �أن مقولة «الثورة» ال ميكن �أن تكون �إال مقولة «حدثية»؛ �أي
قطيعة ت����ؤدي �إىل �صعوبات جمة �أك�ثر مم��ا حتلها .فالثورة مفتتح
ال�سيا�سة ولي�س خامتتها .ذلك �أنه حني ُت�سقط وجها من وجوه الدولة
وتعو�ضه ب�آخر ،فلي�س يعني هذا �أن املجتمع قد تغري .النا�س يع�شقون
الظفر ،لكن يجب تغيري ت�صور «الظفر» نف�سه .ومن ثم ،كان ظفر
الثورتني الرو�سية وال�صينية ظفرا �شبيهيا ال حقيقيا.
ويف الف�صل ال��راب��ع ـ م��ا ال���ذي يحمله ا���س��م الي�سار ال��ي��وم؟ ـ يتناول
الفيل�سوف وحم��ا ِو َرت��ه نقد الي�سار ،ال �سيما منه الفرن�سي ،وال��ذي
ما ع��اد يف ر�أي الفيل�سوف ي�سارا باملعنى احلقيقي؛ �أي ما ع��اد يقدم
بديال حقيقيا للو�ضع القائم؛ �أي للطريق الر�أ�سمايل املهيمن .ويرى
باديو �أن ج��زءا كبريا من التخبط ال��ذي يعي�ش فيه الي�سار يكمن يف
غياب املثقف الي�ساري احلق ذي القناعة ب���أن ثمة طرقا �أخ��رى غري
الطريق املهيمن ،على طريقة مارك�س و�إجنلز ولينني وم��او ال�شاب
وتروت�سكي وروزا لوك�سمبورغ وك��ا���س�ترو .ه��ذا م��ع العلم �أن طبيعة
الأنظمة ال�سيا�سية اليوم ت�سعى �إىل ا�ستدامة هذا الو�ضع حيث يغيب
املثقف ،خمافة �أن يفقه النا�س �أن ثمة طريقا �آخر للعي�ش غري الطريق
ال�سائد.
وتختتم الف�صول بف�صل يتناول ال�سيا�سة املحلية للرئي�س الفرن�سي
اجلديد ـ ماكرون واالنقالب الدميقراطي ـ حيث ي�صف الفيل�سوف
ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي يف م��اي��و م��ن ع���ام  2017ب���أن��ه «ان��ق�لاب
دميقراطي»  .ويرى �أن ما ي�سميه «املاكرونية» �أحدثت بالفعل «انقالبا»
على نظام التناوب على ال�سلطة بني احلزبني التقليديني ميني/ي�سار.
واحل��ال �أن ملل النا�س من هذا النظام وتطلعهم �إىل طريق �آخر هو
ال��ظ��رف ال���ذي �شجع م��اك��رون على «ان��ق�لاب��ه» .وه��و «ان��ق�لاب»؛ لأن

ال��رج��ل ا�ستحوذ على ال�سلطة م��ن غ�ير امل���رور باملراحل التقليدية:
�إن�شاء حزب يتطور �شيئا ف�شيئا �إىل �أن مي�سك مبقاليد احلكم ،بل عمد
�إىل العك�س متاما :هنا �شخ�صية تن�شئ حزبا م�صطنعا ،ولي�س حزبا
تربز فيه �شخ�صية .وكان ال�شعار الذي اتك�أ عليه �شعارا تخويفيا� :إما
�أن��ا �أو اليمني املتطرف! وبه يدمي لعبة البديل الر�أ�سمايل الأوح��د.
ولهذا يدعو الفيل�سوف �إىل مقاومة �شعبية لهذا النظام ب�إطالق نقا�ش
حول امل�سارين :الر�أ�سمايل وال�شيوعي.
يف خامتة احل��وار ،يعود الفيل�سوف لي�ؤكد على �أن الفكرة ال�شيوعية
التي يجدد الدعوة �إليها ما كانت جمرد ثورة ،بل هي وجه من وجوه
الوجود الب�شري بعامة ال��ذي يقطع مع حال �أ�شياء دام��ت منذ �آالف
ال�����س��ن�ين :جمتمعات ال ت��ق��وم ع��ل��ى امل�����س��اواة ي�سريها ف��ري��ق مهيمن
ي�ستهدي بامللكية اخلا�صة لو�سائل الإنتاج وحتميه الدولة .وال ي�ؤمن
ال��رج��ل بحتمية �سقوط ال��ن��م��وذج ال��ر�أ���س��م��ايل الو�شيك .وال ه��و مع
الناعني الر�أ�سمالية الذين يعتربون �أنها ماتت منذ �أم��د و�أن غبار
جثتها قريب التطاير .واحلقيقة عنده �أن الر�أ�سمالية ال تنهار ،و�إمنا
بال�ضد تنت�شر وتغزو �آخر معاقل العامل .والذي عنده �أن ف�شل الأنظمة
اال�شرتاكية ما ك��ان دق م�سمار يف �إ�سفني نع�شها ،و�إمن��ا هي بدايات
جديدة .ف�ضدا على �ستالني ،يعلن الفيل�سوف �أن الثورة مل تنته ،و�إمنا
الثورة الرو�سية كانت بداية وحدثا ا�ستثنائيا يف التاريخ.
تت�ساءل امل���ح���ا ِورة� :أي�شكل حقا ك��ل م��ا مت ت��داول��ه �إىل الآن مديحا
لل�سيا�سة؟ ّ
وهل ميكن لل�سيا�سة �أن جتعل الإن�سان يحيا �سعيدا؟ وكيف
ميكن �أن يبدو �شيوعي ناجح ومكتمل حقا؟ وجواب الفيل�سوف� :أجل،
هذا مديح لل�سيا�سة بال مرية� .إذ من بني كل املبادرات الفنية والعلمية
والع�شقية وال�سيا�سية ،التي �أظهرت الب�شرية �أنها ق��ادرة عليها ،ف�إن
ال�شيوعية ،بال �شك ،هي املبادرة الأكرث طموحا والأ�شمل التي �سوف
تعلو باجلن�س الب�شري فوق قوانني املناف�سة والبقاء ب�أي ثمن ،وفوق
امل�صلحة اخل��ا���ص��ة ،وف���وق ال��ع��داء ل�ل�آخ��ري��ن ـ يعني �أن��ه��ا �ستحلق به
ف��وق قوانني احلياة الفظة ،وقوانني احليوانية ،وقوانني الطبيعة،
وق��وان�ين ال��غ��اب .ه��ي� ،أخ�ي�را ،اخل��روج من ع�صر الب�شرية احلجري.
�أما ال�سعادة فيها ،فتكمن يف احلركات اجلماعية التعاونية التي هي
فعل واعد خالد ناجح ،وعلى حد عبارة ا�سبينوزا« :فيها جتربون �أنكم
خالدون» .وتلك كلمة الفيل�سوف اخلتامية .وبها يلتب�س الأم��ر على
القارئ� :أهو ،يا ترى ،مديح لل�سيا�سة �أم هو مديح للفكرة ال�شيوعية؟
لكن هل ت�سوغ هذه الت�سوية؟ وهل يجوز القول :كما �أنه ال يوجد يف
القنافذ �أمل�س ،فكذلك ال ميكن �أن يكون ثمة ب�شر �أميز؟ وما م�ستقبل
التعددية ال�سيا�سية يف ظل هذه الفكرة التي يدعو �إليها امل�ؤلف؟ تلك
هي الق�ضية ،لكنها ق�ضية عندنا ولي�ست ق�ضية عنده.
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مديح السياسة
ألالن باديو وأود النسوالن

هذا كتاب جمع بين دفتيه حوارا غنيا في شأن «السياسة» بين الفيلسوف الفرنسي المعروف أالن باديو (من مواليد الرباط
عام  )1937والصحافية الفرنسية خريجة كلية الفلسفة سابقً ا والمديرة المساعدة لمجلتين فرنسيتين شهيرتين أود النسالن.
والحال أن المرء يحتار إن هو علم أنه بعد أن ألف باديو في «مديح الحب» ( ،)2009وبعده في «مديح المسرح» ( ،)2013وعقبه في
«مديح الرياضيات» ( ،)2015ها هو يعود إلينا بكتاب في «مديح السياسة» ( !)2017فلعل من بين ما مدحه هذا الفيلسوف المداح،
مآس.
فإن األقل مدعاة لكيل المديح هو السياسة ،السيما إذا ما نحن استحضرنا ما يتخبط فيه عالمنا السياسي من
ّ
ٍ
يتكون هذا الكتاب من خمسة فصول ،فضال عن خاتمة .ويفتتح الفصل األول هكذا فجأة عن غدارة بال مقدمة ،اللهم إال
وبمحاورته .ويدور هذا الفصل على السؤال:
ترويسة مستلة من الكتاب تلخص فحواه ،فضال عن تعريف مقتضب بالفيلسوف
ِ
ما السياسة؟ وتذكرنا واضعة السؤال بالسياق الصعب الذي يطرح فيه :إدارة الكثير من الشباب ظهورهم للسياسة وقد
تصوروها باعتبارها مجال المواجهة بين أشكال من اإلمعان والتلذذ بالمواقف الرعناء وألوان من االنتهازية .وجواب الفيلسوف
أنه ال يمكن فهم هذا اإلحساس إال بإعادة اكتشاف اشتقاق لفظة «السياسة» .ذلك أن لهذا اللفظ تاريخا مديدا .في البدء ،منذ
آالف السنين ،كانت فكرة أن «السياسة» إنما هي السلطة ليس إال ،فهي االستئثار بسلطة الدولة وممارستها على الجماعات
المعروفة األعضاء .فإذن؛ التحديد األول الذي أعطي للسياسة كان يعتبر أن الشغل األساس ،بل الوحيد ،للسياسة ،إنما هو
االستئثار بسلطة الدولة .هذا تعريف راسخ في تاريخ الفكر السياسي ،وال يزال سائدا إلى حد اليوم .ومن شأنه أن يختزل
السياسة في انتخاب من يستأثر بالسلطة.
ت�أ�سي�سا على هذا التعريف ،يتولد ت�صور «كلبي» لل�سيا�سة ـ �أي ممعن
يف الت�شفي واجل���راءة الفظة والتلذذ بها ـ ي��رى فيها �أنها �أم��ر قائم
على �أل���وان املناف�سة و�أ�شكال املحا�سدة ،بل و�أ���ض��رب العدوانيات من
�أجل اال�ستحواذ على ال�سلطة ،وممار�ستها بح�سب �أهواء امل�ستحوذين
عليها .وقد وجد قدميا من َّ
نظر لهذا الت�صور (مكيافلي) .واليوم ،مع
الأ�سف ،ي�شهد العامل على هذا الفهم حيث يت�صور �أن مملكة ال�سيا�سة
هي مملكة الدناءة والفظاعة والفظاظة والر�شوة والكذب والعنف ...
�ضد هذه الر�ؤية ،تبلورت ر�ؤية �أخرى لل�سيا�سة يف �صلة بالفل�سفة ترى
�أن ثمة تعالقا بني ال�سيا�سة والعدالة� .إذ بدل �أن ي�صري �شغل ال�سيا�سة
كامنا يف كيفية اال�ستحواذ على ال�سلطة ،مي�سي �شغلها النظر يف كيفية
حتقيق ال�سلطة العادلة .وهكذا ،ي�ضحى النقا�ش حول «ال�سيا�سة» ال
يتعلق مبمار�سة ال�سلطة ،بقدر ما ي��دور على املعايري التي تخ�ضع
�إليها هذه ال�سلطة ،وعلى عالقتها باجلماعة وبالغايات التي تتغياها.
وبني تعريف «ال�سيا�سة» من حيث هي �سعي �إىل ال�سلطة ،وتعريفها
من حيث هي �سعي �إىل العدالة ثمة ت�آلف وتخالف .ثمة ت�آلف؛ لأن
فكرة «العدالة» ما كان من �ش�أنها �أن تبقى فكرة جمردة ،و�إمنا حتتاج
�إىل تنزيل يف الواقع؛ ومن ثم مي�سي الأمر �أمر �سلطة عادلة .وثمة
تخالف؛ لأن ال�سلطة �إذا عزلت عن مفهوم «العدالة» �أم�ست عر�ضة
للت�آكل والتف�سخ .ه��ذا م��ع تقدم العلم �أن للتناق�ض ب�ين «العدالة»
و»ال�سلطة» تاريخا طويال :من �أفالطون �إىل مارك�س ،مرورا برو�سو
وف�لا���س��ف��ة ال��ث��ورة الفرن�سية ال���ذي ف�ضحوا التناق�ض ال��ق��ائ��م بني
ال�سلطة والعدالة ،حد ال��ق��ول� :إذا حتققت العدالة �آذن ذل��ك ب��زوال
ال�سلطة.
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وعن �س�ؤال اعتبار باديو «ال�سيا�سة» «�سعيا نحو احلقيقة وتق�صيا لها»،
�إىل جانب كل من احلب والفن والعلم ،بدل ح�سبانها بال�ضد «�سعيا
لتمرير ال��ك��ذب» ،يقر الفيل�سوف ب���أن ثمة م��ن َو� َ��ص��ل ب�ين ال�سيا�سة
وال��ك��ذب ،حتى عد مكيافلي ال�سيا�سة فنا �سياديا للكذب (ت�ستهدف
اال�ستحواذ على ال�سلطة ب���إط�لاق وع��ود ك��اذب��ة)� ،أم��ا هو فال يق�صد
بتعريفه لل�سيا�سة معناها الأول ـ ال�سلطة ـ و�إمنا يعني معناها الثاين
ـ العدالة.
ويت�ساءل الفيل�سوف :هل يتعلق الأم��ر ،يا ترى واحل��ال ه��ذه ،بر�ؤية
مثالية؟ وجوابه« :ال �أعتقد ذلك قطعا» .ويُ�شهد على ذلك الثورات
التي م��ا ت��زال جت��ذب الكثري م��ن ال�شعوب يف ترجمة ع��ن الرغبة يف
�إح��ق��اق العدالة (املعنى ال��ث��اين لل�سيا�سة) ولي�س الت�سلط (معناها
الأول) .هو ذا ما يدعوه بالتمثل اجلماعي للأمر العادل ،وهو احلقيقة
عينها .حقيقة م��اذا؟ حقيقة مقدرة اجلماعة ـ والب�شرية كافة ـ على
تقرير م�صريها بنف�سها ،وعلى ت�شكيله .و ُت�سائله املحا ِورة :وماذا عن
«الدميقراطية»؟ وي�أتي جوابه :ثمة ت�صور كال�سيكي للدميقراطية:
الدميقراطية هي التمثيلية؛ �أي ا�ضطالع ممثلي ال�شعب ،عن طريق
االن��ت��خ��اب��ات ،بت�سيري ����ش����ؤون ال���دول���ة .وب��ه��ذا امل��ع��ن��ى ،مي��ك��ن ال��ق��ول
�إن الأن��ظ��م��ة الغربية �أن��ظ��م��ة دمي��ق��راط��ي��ة  ...لكن ثمة معنى �آخ��ر
للدميقراطية ال يقل عراقة عن املعنى ال�سابق :الدميقراطية حكم
النا�س .ول��ه��ذا ،ف�إننا ح�ين ن�ستخدم مفهوم «الدميقراطية» ،علينا
�أن ِّ
نعي ب�أي املعنيني ن�ستخدمها� :أمبعنى �أنها جمرد �آلية انتخابية
ومتثيلية تابعة �إىل �سلطة الدولة؟ �أم مبعنى �أنها تعبري ممكن عن
�إرادة النا�س يف ق�ضايا معينة (رو���س��و)؟ وف��ق ه��ذا املعنى الأخ�ير ،ما

كانت الأنظمة الغربية بالأنظمة الدميقراطية؛ وذل��ك لأن ممثلي
اجلماعة من النا�س ال يعدون ممثلني على احلقيقة و�إمنا هم �أ�شباه
ممثلني يف خدمة من يدفع �أك�ثر ،وهم فاقدون ـ �أم��ام �إغ��راءات عامل
الأعمال وال�شركات العمالقة ـ �أي �سلطان حقيقي.
من هنا يخل�ص باديو �إىل �ضرورة ت�صور «ال�سيا�سة» عن ال�صلة املبا�شرة
بالدولة مبعزل .ذلك �أنه �إذا ما ا�ستبدت بنا فكرة «الدولة» ،ا�ستبد بنا
ت�صور لل�سيا�سة بح�سبانها ا�ستئثارا بالدولة ـ �أو باحلكم ـ فح�سب؛ لأنه
من دون هذا «اال�ستئثار» نعتقد �أن ال �شيء ميكن القيام به .وهذا �أمر
غري �صحيح؛ لأن ال�سيا�سة تت�ضمن ر�ؤي��ة ح��ول اجلماعة ـ بل حول
الب�شرية ـ وم�صريها ،وه��و �أم��ر ال يتم ب��دون دميقراطية ت�شاورية
تداولية ـ بدل الدميقراطية التمثيلية ال�شكلية ـ تق�ضي بر�ؤية واعية
وخا�ضعة �إىل النقا�ش العام ح��ول ما ال��ذي ت�ستطيعه اجلماعة وما
الذي ميكنها �أن ت�صريه .و�إذن ،علينا �أن نختار بني جمرد الت�سيري ـ
الذي نعتقد �أنه �سيا�سة ،وما هو ب�سيا�سة ـ �أي تدبري الهيمنة ال�سيا�سية
وق��د اع ُتربت ق��درا حمتوما ،وب�ين ال�سيا�سة مبعناها الأ�صيل ،حيث
ت��ب��د�أ ال�سيا�سة ح�ين يوجد خ��ي��اران ك��ب�يران ـ ولي�س خ��ي��ارا واح���دا ذا
لوينات كما هو احلال اليوم ـ �أي طريقان :الطريق الأول هو الطريق
الر�أ�سمايل ،والطريق الثاين هو الطريق اجلماعي -امل�شاعي ،-و�أما
الطريق الإ�صالحي ،فرياه امل�ؤلف ـ وهو من قدماء مارك�سيي مثقفي
فرن�سا ،وتلميذ للفيل�سوف املارك�سي ال�شهري �ألتو�سري ()1990-1918
ـ جمرد ترميق للطريق الر�أ�سمايل وترتيق له .ويختم الف�صل بنقد
للي�سار الفرن�سي وت��ع�ثرات��ه� .أم���ا الفو�ضوية ،ف�لا ي��رى فيها �سوى
«�سلبية خالقة» ،لكنها �أب��دا لن ت�شكل �سيا�سة �أو تنه�ض بها� .صحيح

