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ياسين النصير 

الزاهيد مصطفى

لي�ش���كل  الي���وم  احلداث���ة  مي���دان  ات�ش���ع 
وال�شيا�ش���ة  واالقت�ش���اد  التكنولوجي���ا 
وال�شحافة وكل الفروع االأخرى حتى غدونا 
ال ن�شتطي���ع التفك���ر باأي م�شاأل���ة اإذا مل ن�شع 
يف ت�شورنا تاري���خ هذه امل�شاألة. اإن ما حدث 
يف القرن احلايل كان غاية يف العمق، بحيث 
ال ي�شتطي���ع اأحد اأن يح�ل���م بالعودة اإىل املياه 
الهادئة لفل�شفة التنوير، للقرنني الثامن ع�شر 
والتا�ش���ع ع�ش���ر. فاحلداثة هي ث���ورة يف كل 
ميادين البن���اء، وبرغم اأنها من نتاج املجت�مع 
املعا�ش���ر، اإال اأنها مل تقطع ال�شل���ة بالتاريخ، 
الدي���ن  اأعن���ي  الق���دمي،  الع���امل  ب�نظ���ام  وال 

والفل�شفة القدمية.
اإال هذا التكوين املعريف الثابت اأو �شبه الثابت 
مل يك���ن مبن���اأى ع���ن النق���د: رك���ز الفيل�شوف 
الفرن�شي مي�شيل فوكو نقده لل�شلطة املركزية 
الت���ي تدعيه���ا احلداث���ة، وهي �شطل���ة الدولة 
- �شلط���ة الطبق���ة احلاكم���ة - �شلط���ة الدي���ن، 
الليربالي���ة  املجتمع���ات  تط���ور  اأن  ح���ني  يف 
املعا�ش���رة يلغي مثل ه���ذه املركزية ال�شارمة 
ويعط���ي دورًا للف���رد اأو لل���ذات الأن تكون يف 
مرك���ز مه���م م���ن مراك���ز الفع���ل االجتماع���ي، 
ع���ن  فوك���و  اأزاح  الب�شيط���ة  الفك���رة  وبه���ذه 
هيمن���ة ال�شلطة املطلقة للدول���ة اأو للموؤ�ش�شة 
م���ن موقعه���ا التاريخ���ي الق���دمي اإىل فاعلي���ة 
الف���رد. ونتج ع���ن ه���ذا الت�ش���ور للحداثة اأن 
تفتحت اآفاقها ملرحلة اأكرث حتديثًا، خ�شو�شًا 
عندما تت���وزع املركزية بني �شرائح اجتماعية 
وفردية عدة. وق���د ينبئ هذا الت�شور بتفكيك 
البنية الع�شكرية الحقًا للدول الكربى بعد اأن 
يتم تفكيك الدولة املتعددة القوميات، والدولة 

االيديولوجية القارة.

الكتاب واحد م���ن �شل�شلة كتب تنه�ض باأعباء 
البح���ث ع���ن اأف���ق جدي���د للثقاف���ة م���ن خارج 
مي���دان االأدب، فالنق���د االأدب���ي ال���ذي فجر يف 
اأوا�ش���ط ال�شتيني���ات مفهوم ما بع���د احلداثة 
مل ي���در اأن���ه ج���اء لتخري���ب بيت���ه. ك�ش���ف اأن 
ن�ض م���ا بعد احلداث���ة ال يكم���ن يف النقد، بل 
يف حرك���ة احلياة. ومبيادي���ن اأو�ش�ع منها ما 
يتطرق اإليه اآالن توري���ن يف هذا الكتاب"نقد 
بالنق���د  هن���ا  واملق�ش���ود  احلداثة"وغره���ا. 
ه���و اخلروج من اإط���ار املفاهي���م القدمية اإىل 
مفاهي���م معا�ش���رة ذات بني���ة كب���رة موازية 

حلركة تطور املجتمع املعا�شر.
وم���ن ثم الك�شف عن االأبع���اد اجلديدة القابلة 
للتط���ور يف احلداث���ة لن�ض ما بع���د احلداثة، 
النهو����ض  رافق���ت  الت���ي  الن�شو����ض  تل���ك 
�شتيني���ات  يف  وااليديولوج���ي  ال�شيا�ش���ي 
فرن�ش���ا ال�شبابي���ة، فما كان م���ن املوؤلف اإال اأن 
عّم���ق نظرت���ه ال�شو�شيولوجي���ة، لي�شم���ل بها 
النق���د االأدبي والثقايف والفك���ري، خ�شو�شًا 
ذلك ال���ذي ت�شّيد الثقافة االأوروبية يف الفرتة 

التي انتع�شت بها البنيوية.
م���ن مهمات كتاب"نق���د احلداثة"تاأمل �شروط 
وج���ود جمتمع جدي���د والطريق���ة املثلى التي 
ميك���ن للأزمة الفكرية ال�شائدة يف املجتمعات 
االأوروبية احلديثة اأن جتد حلولها املنهجية، 
خ�شو�ش���ًا تل���ك الت���ي جتمع ب���ني ال�شراعات 
ال�ش���وق،  البطال���ة،   - الكب���رة  االجتماعي���ة 
يج���د  اأن  وب���ني  اإل���خ،  االإع���لن...  التعلي���م، 
املجتمع طرقًا اأكرث مرونة لو�شع تنظيم جديد 
ثقايف لتكوين جمتمع جديد مثايل مع ن�شيان 
حقيق���ي للمتمزقات واالنقلب���ات التي تو�شك 
على احل���دوث فيه. هذا ما اأ�ش���ار اإليه املوؤلف 

يف مقدمت���ه وا�شفًا اإياها م���ن مهمات الكتاب 
الذي يك�شف عن طريق ال�شو�شيولوجيا �شبل 

تقومي ما ي�شبو اإليه.
وله���ذا �شار الكت���اب يف اأول مهماته مبنهجية 
نقد االجتاهات ال�شو�شيولوجية ال�شابقة يف 
احلداث���ة، والقائم���ة فعًل على فاعلي���ة االأفراد 
يف االبت���كار ويف التخطي���ط، وه���ذا االجتاه 
ال���ذي ت�شّيد ما ميك���ن ت�شميت���ه بديكتاتورية 
املوؤ�ش�ش���ة االقت�شادي���ة، اأ�شب���ح عائق���ًا اأم���ام 
تطور القدرات الذاتية للأفراد من خارج هذه 
املوؤ�ش�شة. وهو ما بن���ت الراأ�شمالية احلديثة 
علي���ه ت�شورها لندرة االكت�شافات واملبادرات 

واالأفعال الفردية اخللقة.
اآالن توري���ن ي���رى العك����ض يف تبن���ي اجتاه 
�شو�شيولوجي يف م���ا يخ�ض قدرات االأفراد، 
ففاعلي���ة االأف���راد مل تع���د وحدها ق���ادرة على 
امل�شتج���دة  املجتم���ع  تط���ورات  م�شاي���رة 

واملت�شارع���ة، مم���ا يعن���ي اأن االعتم���اد عل���ى 
املنطق الداخلي لتطورات النظام االجتماعي 
احلايل من دون و�شع منهجية �شارمة ال ميكن 
اأن ينمي اأي اجتاه حداثي، ولذلك يجري االآن 
االعتماد على الفاعل���ني االجتماعيني، ويعني 
املوؤ�ش�شات ذات البنية املنفتحة على احلداثة 
اجلديدة الت���ي ال تتعامل مع �شياقات االأفراد، 
ويف الوقت نف�شه يجري االنتباه اإىل الرتاث 
من خلل نق���ده امل�شتمر والك�ش���ف عن اآلياته 
اخلفي���ة الت���ي مل ت�شتط���ع الق���درات الفردي���ة 
الك�ش���ف عنها، ومن ثم فهمه وفح�ض مفرداته 
االأ�شا�شي���ة ومكوناته املعرفية الق���ارة فيه ثم 
العودة ثاني���ة اإىل مبداأ اال�ش���لح، مما يعني 
تو�شي���ع دائ���رة الدر�ض اجلامع���ي باإطر اأكرث 

مرونة مع م�شتجدات املجتمع.
وعلى رغم اننا نق���راأ كثرًا يف الكتاب كلمات 
مثل: اال�شلح، النه�شة، وهي كلمات قدمية، 
لكنه���ا تعود بالت�ش���ورات احلديثة، من خلل 
االعتم���اد على العقل اجلماع���ي، واملوؤ�ش�شات 
املنظم���ة، والبنى الكبرة م���ن غر ال�شيا�شية 
- الع�شكري���ة، وعلى فاعلي���ة الرتاث القومي، 
وعل���ى التج���اور م���ع االيديولوجي���ات املهمة 
يف الع�ش���ر، كل ذل���ك م���ن اأجل و�ش���ع ت�شور 
جدي���د لعامل الي���وم. فقد قام���ت احلداثة على 
نق���د املقد����ض، وعل���ى تفكيك العق���لين، ونقد 
الدي���ن والفل�شفة، ولذلك مل تع���د قادرة اليوم 
عل���ى م�شاي���رة فكرة الع���ودة لفاعلي���ة االأفراد 
اال�شتثنائيني يف التخطيط واالبتكار، فعندما 
جعل���ت املقد�ض مناق�ش���ًا للحداثة، ن�شطت يف 
الوق���ت نف�ش���ه ما يناق����ض املقد�ض م���ن داخل 
املوؤ�ش�شة املقد�شة نف�شه���ا، مبعنى اأنها بالنقد 
اأك�شب���ت املقد�ض مناعة م�شادة للتيارات التي 

حتاول تهمي�ض املقد�ض.
وم���ن االأ�ش����ض الت���ي تبناه���ا الكت���اب يف نقد 

اجلماع���ي،  العم���ل  اإىل  الع���ودة  احلداث���ة 
الكب���رة  االقت�شادي���ة  املو�شوع���ات  وم���ن 
ال�شخ�شي���ة  الفردي���ة،  املو�شوع���ات  اإىل 
واالخلقية الذي من �شاأنه اأن يردم الهوة بني 
ت�ش���كل الراأ�شمالي���ة الفظة وب���ني املوؤ�ش�شات 
االجتماعي���ة واالخلقي���ة، وهذا م���ا يدل على 
التفكك الكبر الذي ي�شيب املوؤ�ش�شات الباقية 
م���ن املجتمع ال�شناع���ي وتتحول اإىل وكاالت 
للت�ش���ال ال�شيا�ش���ي، يف ح���ني اأن املحركات 

اجلديدة حترك املبادئ وامل�شاعر.
وخل�ش���ة الق���ول يف ه���ذا، اإن اآالن توري���ن 
يف�شح جمااًل للحي���اة اليومية وللمثيولوجية 
املدني���ة احلديث���ة يف اأن تلع���ب يف احل�داث���ة 
اجلدي���دة دورًا ال يلغي الف���رد وال يعتمد عليه 
كليًا، وهذه املوازنة كانت احلاثة تفتقدها يف 
بنيتها ال�شابقة. وثمة نغمة �شيا�شية يعتمدها 
اآالن توري���ن عندم���ا يع���ول على نق���د الي�شار 
االأوروبي من اأنه ي�شع حواجز ايديولوجية 
�شابق���ة اأمام ح���ركات اجتماعية تعتمد حقوق 
االإن�ش���ان والدف���اع ع���ن الفق���راء واملنبوذين 
والقومي���ات ال�شغ���رة، ه���ذه احلق���وق التي 
كانت ال جتد لها جمااًل يف اأي ت�شور �شيا�شي 
�شابق، مما يعني اأن جمتمع احلداثة اجلديدة 
يق���وم على الدفاع عن ه���ذه الفئات امل�شطهدة 
يف عم���وم الع���امل، وه���ذا الدفاع ي�ش���كل بنية 
�شيا�شية ولكن غر منظمة من قبل الراأ�شمالية 
بحجج موهومة. وهو ما يطلق عليها بالقوى 
االجتماعية اجلدي���دة التي ن�شاأت يف اأوروبا 

يف ال�شنوات االأخرة.
وثم���ة نقطة جوهري���ة يتطرق اإليه���ا الكتاب، 
وهي املزج بني اللذة اجل�شدية واللذة العقلية، 
ويعترب ذلك من منطلقات احلداثة يف منطقها 
التط���وري يف املجتمع الراأ�شم���ايل احلديث، 
وه���ذا املب���داأ جع���ل الثق���ايف مرتبط���ًا بالنمو 
االقت�شادي، ولكن لي����ض الثقايف العاملي، بل 
الثق���ايف االأوروب���ي ال���ذي وقف حائ���ًل اأمام 
تقدم الثق���ايف يف بلدان العامل االأخرى، والأن 
الثقافة جزء من بينية اجتماعية - اقت�شادية 
اأ�شبح���ت عل���ى ي���د املوؤ�ش�شات الكب���رة قوة 
قامعة لتي���ارات غر اأوروبية. فدور املثقفني، 
كم���ا ي���رى، لي����ض ه���و الرب���ط باملوؤ�ش�ش���ات 
االقت�شادي���ة، اإمنا هو رف�شها جملة وتف�شيًل 
الأنها حتول���ه اإىل �شلعة يف ال�شوق ومنط من 
انت���اج ب�شائعي ماأل���وف. والكتاب بعد ذلك ال 
يغي���ب ع���ن فاعلي���ة احل���ركات ال�شيا�شية يف 
العامل غر االأوروبي، فه���و ي�شر اإليها خفية 
واإىل دورها اللحق يف تغير م�شارات العامل 
اللحقة، ومن هنا فهو �شو�شيولوجيا ي�شقط 
التوازنات الكربى، واإن بدت االآن فاعلة على 
امل�شتوي���ني ال�شيا�ش���ي والع�شكري، ففي عامل 
الي���وم وبع���د اأن مهد الق���رن الع�شرين مفهوم 
ال�شعبي، بعد الراأ�شمالية يف القرن الع�شرين 
والكولينالي���ة يف القرن التا�ش���ع ع�شر، يعود 
بن���ا اإىل فاعلي���ة االإن�ش���ان مبختل���ف قومياته 
ومواقعه من دون اعتبار الأي موازنات دولية 
الحق���ة، فال�شعبي���ة ق���د تق�شي عل���ى بقايا كل 

ال�شور املتزمتة يف التاريخ املعا�شر.

وهكذا فالتفكر يف مو�شوع حرية ال�شخ�ض ب�شكل خا�ض، 
ه���و اأ�شًل تفكر يف االإن�ش���ان ككل، والعك�ض �شحيح. من 
هن���ا نفهم الدالل���ة العميقة ملا قاله غرام�ش���ي: عندما اعترب 
اأن ال�شوؤال »ما االإن�شان؟« هو يف االأ�شل �شوؤال عن م�شر 
االإن�ش���ان، اأي: هل ميك���ن اأن يتحكم االإن�ش���ان يف م�شره 
اخلا�ض وي�شيطر عليه؟ هل هو حر مبا يكفي؟ وهل ميكن 
اأن ي�شب���ح ح���رًا اأك���رث، وبالتايل م���ا ال�شبي���ل اإىل تقلي�ض 

املوانع وتو�شيع دائرة حريته؟

سارتر
ينظر �شارت���ر يف كتابه االأ�شا�ض »الوج���ود والعدم«، ويف 
حواره مع بير نافيل: املن�شور بعنوان »الوجودية نزعة 
اإن�شانية"للوج���ود االإن�شاين باعتب���اره فعل acte ولي�ض 
حال���ة état – ولفهم ه���ذا التمييز الذي اأقام���ه �شارتر، ال 
بد م���ن اأن نتخيل اللحظ���ة االأوىل التي وجدن���ا فيها عراة 
يف ه���ذا الع���امل اإىل جانب كائنات اأخ���رى يف الطبيعة. ما 
وق���ع واكت�شفناه بعد مئات االآالف م���ن ال�شنني والتطور، 
ه���و اأننا مل نقب���ل احلالة الت���ي وجدنا عليه���ا، ورف�شناها 
رف�ش���ًا تام���ًا، بحيث اأن���ه انتقلنا م���ن الع���راء اإىل اخرتاع 
اللبا����ض، ومن ال�شك���ن يف الطبيعة، اإىل االأك���واخ، ثم اإىل 
الق���رى وامل���دن، وحينم���ا مل تع���د املدن ق���ادرة عل���ى تلبية 
حاجاتن���ا اأ�ش�شنا الدول، وحينم���ا مللنا االأر�ض، فكرنا يف 
الف�ش���اء، وهكذا يبدو الوج���ود االإن�شاين لي�ض حالًة خامًا 
اأو جامدًة، بل هو عبارة عن �شرورة يختار فيها االإن�شان 
يف كل حلظ���ة تاريخية م���ا يريد اأن يك���ون عليه، ويرف�ض 
فيه���ا ما هو عليه، بينما احليوان ظل حمافظًا على عاداته، 
و�شلوكات���ه وت�شرفاته، الأن���ه مربمج، وال ميلك امللكة التي 

نتفوق عليه بها وهي العقل. 
وه���ذا ما يق�ش���ده �شارت���ر يف قوله اإن الوج���ود االإن�شاين 
فع���ل ولي����ض حالة خام���ًا. فنحن ن���رى االإن�ش���ان من خلل 
االأبح���اث االأنرثبولوجي���ة اخلا�شة، وقد انتق���ل بالزواج 
مث���ًل، م���ن االإباحي���ة اإىل املاأ�ش�ش���ة التي تقت�ش���ي ح�شول 
ال�شرعي���ة القانونية والدينية اأحيانًا يف بع�ض املجتمعات 
الي���وم. لكننا مل نَر يومًا جمتمعًا للقردة اأو االأ�شود قد اأقام 
موؤ�ش�ش���ات ثقافي���ة وقانونية يوثق فيها عق���ود الزواج اأو 

يقننها – هكذا يك���ون الوجود يف �شميمه عند �شارتر هو 
انتق���ال من االإمكانية اإىل الواقعي���ة، وهو ما يعني بحرية 
االإرادة االإن�شانية عند �شارتر. فالوجود الطبيعي املمنوح 
لن���ا قبل اأي جمهود �شخ�شي ال يحيل اإىل واقعة جتريبية، 
بل هو وج���ود ال ينف�شل يف ماهيته عن فعل احلرية الذي 
يق���وم ب���ه االإن�شان ويع���رب عنه م���ن خلل فع���ل االختيار. 
فاأن���ا من اأختار نف�شي، واأح���ّدد م�شري واأخلق ذاتي، الأن 
الوج���ود عن���د �شارت���ر متماٍه م���ع االختي���ار. فالوجود يف 

العمق، لي�ض اإال فعل اختيار يقدم عليه ال�شخ�ض. 
ف���اإذا كان ديكارت يقول"باأنا اأفك���ر، فاأنا اإذن موجود. ففي 
الوجودية ي�شب���ح الكوجيطو الوجودي ه���و »اأنا اأختار، 
اإذن اأن���ا موجود«. فاالإن�شان عند �شارت���ر حر حرية مطلقة 
م���ا دام يرف����ض تقّبل تاأث���رات التجربة تقب���ًل تلقائيًا، بل 
يتعاىل على التجربة بوا�شطة فعل احلرية الذي ميكنه من 
اختيار ما يريد اأن يكون عليه. فاحلرية عند �شارتر لي�شت 
معطاة ب�شكل قبلي وتلقائي، بل االإن�شان هو من ي�شهم يف 
حتقيقه���ا وخلقه���ا. فاالإن�شان ال يوجد، ح�ش���ب �شارتر، اإال 
اإذا اخت���ار نف�ش���ه بحرية عامًل على خل���ق ذاته. واالإن�شان 
عن���د �شارت���ر هو قدرة عل���ى الفعل، لكنه ال ميكن���ه اأن يقيم 
يف �شورة واحدة من �شور الوجود التي يختارها. وهذا 
م���ا يرف�شه �شارتر بقوله من اخلط���اأ اأن يعتقد االإن�شان اأنه 
لك���ي يوجد يكف���ي اأن يختار ما يريد مرة واح���دة، معتقدًا 
اأن���ه �شيختار �ش���ورة نهائية ال تقبل املراجع���ة، بل ينبغي 
اأن نتذك���ر اأن االإن�ش���ان يوا�ش���ل �شل�شل���ة اختيارات���ه دون 
اأن يتحج���ر يف �شورة ثابتة مطلق���ة. ومعنى هذا اأنه لكي 
يوج���د املرء حقًا، ف���ل بد له م���ن اأن يعم���ل با�شتمرار على 
متيي���ز املمكن���ات احلقيقية الت���ي ينطوي عليه���ا وجوده، 
وذل���ك مبلحظة املوجود اجلديد ال���ذي ينبثق من �شل�شلة 
اأفعال���ه ال�شابق���ة، فاالإن�ش���ان عن���د �شارتر يتع���اىل على كل 
جربي���ة معين���ة، اإنه خا�ش���ع فقط حلرية فعل���ه واختياره. 
فه���و عند �شارت���ر قادر على اختي���ار �شخ�شيت���ه وماهيته، 
الأن���ه الكائ���ن الوحيد ال���ذي ينح�شر وج���وده يف حريته، 
اأم���ا باق���ي املوج���ودات، فاإنه���ا خا�شع���ة جلربي���ة �شارمة 
مبقت�شاه���ا ت�ش���ر اأفعاله���ا. ويوؤكد �شارتر ذل���ك يف كتابه 
»الوجود والعدم« بقول���ه اإنه لي�ض يف حياتنا عوار�ض اأو 

ظروف خا�شة، ف���اأّي حدث جمعي يقع يف حياتنا ال ميكن 
اعتب���اره حدثًا مفاجئًا قد �شدر م���ن اخلارج، ثم تلّب�ض بنا 
جم���رد تلب�ض: اإن احل���رب التي جندت لها ه���ي حربي اأنا، 
فهي �شورتي ومثايل، وهي احلرب التي اأ�شتحقها، وهذا 
ما عرب عنه جيل روم���ان بقوله، »لي�ض يف احلرب �شحايا 
بريئ���ة«. فاأنا اإذن م�شوؤول عن تل���ك احلرب، الأنني ما دمت 

مل اأتخلف عنها فكاأنني اأردتها. 
وتبع���ًا لذلك علي حتمل م�شوؤوليت���ي جتاه اخليارات التي 
اأق���دم عليها، وهذا ما يوؤكده �شارت���ر بقوله »اإنني م�شوؤول 
ع���ن كل �ش���يء، وم�شوؤوليتي متتد حتى عل���ى تلك احلرب 
الت���ي ا�شرتكت فيه���ا، كاأنني اأن���ا الذي اأعلنته���ا«. ما ميكن 
اخللو����ض اإلي���ه بو�شوح م���ع �شارتر، هو ك���ون ال�شخ�ض 
حرًا حرية مطلق���ة، لكنه م�شوؤول يف االآن نف�شه عن اأفعاله 
واختيارات���ه، الأن���ه ه���و الوحيد ال���ذي اختاره���ا مبح�ض 
اإرادت���ه. وهذا م���ا يو�شح���ه �شارت���ر يف »الوجودية نزعة 
اإن�شانية"ب�شري���ح الق���ول: »وهك���ذا فاإنن���ا ال جن���د خلفنا 
وال اأمامن���ا يف املي���دان االإن�ش���اين، قيم���ًا، وال تربيرات اأو 
اأع���ذارًا. نوجد وحدنا م���ن دون اأعذار«. وهذا ما اأعرب عنه 
بالق���ول، »االإن�ش���ان حمكوم عليه باحلري���ة«. حمكوم عليه 
الأن���ه لي�ض هو م���ن خلق نف�شه، يف حني اأن���ه مع ذلك يكون 
ح���رًا، الأنه مبجرد م���ا يلقى ب���ه يف العامل يك���ون م�شوؤواًل 
ع���ن كل ما يفع���ل. وال يقر الوج���ودي ب�شلط���ان االنفعال. 
اإنه ل���ن يت�شور اأبدًا انفعااًل جميًل ق���د اأ�شبح �شيًل جارفًا 
يوؤدي حتما باالإن�شان اإىل اأفعال معينة، فيكون ذلك مبثابة 

العذر. اإنه يعترب االإن�شان م�شوؤواًل عن انفعاله.

تصور آالن تورين
يف كتاب���ه املو�ش���وم »براديغم���ا جديدة لفهم ع���امل اليوم«، 
يناق����ض اآالن تورين ال���ذات الفاعلة وعلقته���ا باحلتميات 
االجتماعي���ة، موجهًا نقدًا ل���كل الت�ش���ورات امليتافيزيقية 
الت���ي نظ���رت اإىل االإن�ش���ان م���ن خ���لل دوره االجتماع���ي 
)هرب���رت ميد مثًل(، اأو من خلل التزامه بق�شايا عمومية 
)موني���ي(، اأو م���ن خلل فردانيته )ايرك�ش���ون(. بل يدافع 
اآالن توري���ن عن كون ال�شخ����ض كجوهر اأو كوجود فردي 
يف ع���امل �شوري خال�ض، مل يعد مقولة قادرة على مقاومة 

االبتذال الذي يعرفه العامل اليوم، وكذلك االنحرافات التي 
اأدى اإليه���ا تط���ور احلداثة الغربية. كم���ا وجه اآالن تورين 
نقدًا الذعًا للفل�شف���ة الديكارتية التي تنظر حلرية االإن�شان 
م���ن خ���لل قدرت���ه عل���ى االنع���زال والتحك���م يف الرغبات 
واالأه���واء، ب���ل تكمن حري���ة ال�شخ�ض ال���ذي عو�شه اآالن 
توري���ن بالفاعل، اأي بالذات الفاعلة التي تكمن حريتها يف 
فعله���ا املقاوم لكل اأ�شكال االبتذال، والتحكم التي تفر�شها 
و�شائ���ل االإعلم والثقاف���ة اجلماهرية واأنظم���ة ال�شلطة. 
فالفاع���ل ال ي�شتم���د حريته من خلل وعي���ه بفردانيته، الأن 
الفردانية هي مقولة اآيديولوجي���ة غايتها عزل االأفراد من 

اأجل التحكم بهم.
فحرية الذات الفاعلة عند اآالن تورين، ت�شتمدها من خلل 
»ال�شراع �شد نقي�ض ال���ذات واأ�شكال منطق ال�شلطة"على 
ح���د قوله. اإن ما يوؤك���د عليه اآالن تورين، ه���و اأن الذات ال 
تك���ون ح���رة اإال اإذا قاومت ع���امل اال�شته���لك وكل و�شائله 
االآيديولوجي���ة. ويف ه���ذا ال�شدد يق���ول اآالن تورين، يف 
كتاب���ه »براديغم���ا جديدة لفه���م ع���امل اليوم«:"اإنني اأحدد 
ال���ذات الفاعل���ة مبقاومتها ع���امل اال�شتهلك ال���ل �شخ�شي 
اأو ع���امل العنف واحلرب. اإن الذات الفاعلة هي ا�شتح�شار 
لل���ذات. ه���ي اإرادة الع���ودة لل���ذات بعك����ض تي���ار احلي���اة 
العادي���ة. اإن فك���رة ال���ذات الفاعل���ة ت�شتدع���ي اإىل خاطري 
فكرة الن�شال االجتماعي، اإ�شافة اإىل فكرة الوعي الطبقي 
وال�شع���ور القوم���ي يف جمتمعات �شالفة، لك���ن مب�شمون 
خمتل���ف ين���اأى عن كل متظه���ر خارجي، ويتج���ه مع بقائه 
�شراعي���ًا نحو الذات بالكامل، لذا كان اأول ما خطر ببايل، 
من اأج���ل تو�شيح فكرة ال���ذات الفاعلة، �ش���ور املقاومني، 

�شور املقاتلني من اأجل احلرية".
هك���ذا فحري���ة ال�شخ����ض لي�شت معط���اة �شلف���ًا، وال ميكن 
الوعي به���ا يف معزل عن حركية الواقع، بل الذات الفاعلة 
ال تك���ون حرة اإال م���ن خ���لل ن�شالها امل�شتم���ر على جميع 
امل�شتوي���ات الثقافية وال�شيا�شية من اأج���ل احل�شول على 
حريته���ا. وميك���ن اإجمال ما قلناه يف ك���ون احلرية اإبداعًا 
م�شتم���رًا ي�شهم فيه الكائن االإن�شاين بانخراطه يف حركية 

الواقع.
عن احلوار املتمدن

الحرّية واإلنسان.. 
بين وجودية سارتر وفاعلّية آالن تورين

يس��تمد النقاش الفلس��في ح��ول حرية اإلنس��ان وقيمته، من التصورات الفلس��فية 

الكالس��يكية التي أعلت من قيمة األبعاد الجوهرية يف اإلنس��ان بوصفه ش��خصًا، 

وبكون��ه مفكرًا وعاق��اًل وأخالقيًا وحقوقي��ًا وإيكولوجيًا. وهذا م��ا قوضته العلوم 

اإلنس��انية مبختلف مقارباتها الس��يكولوجية والسوس��يولوجية واألنرثبولوجية، 

التي ركزت يف دراس��اتها عىل الحتمي��ات التي تقيد الفعل اإلنس��اين. وهذا ما 

فرض إعادة النظر يف مجمل التصورات الفلسفية التي نظرت إىل الشخص 

باعتباره حرًا حرية مطلقة. فإذا كنت أمّيز نفيس بكوين كائنًا حرًا، وحريتي 

نابعة من إراديت العاقلة، التي متنحني الحق يف االختيار والتمييز بناًء 

ع��ىل وعيي التام بهذا االختيار، فإنن��ي يف مرات كثرية، أجد نفيس 

يف مواقف أترصف فيها أو أس��لك فيها انطالقًا من إكراهات داخلية 

)نفس��ية / بيولوجي��ة(، أو خارجي��ة )اجتامعية وسياس��ية وقانونية 

وثقافية( - باملعنى التايلوري النسقي الشامل ملفهوم الثقافة.

تت��وازن طروح��ات هذا الكت��اب م��ع مفهوم"التقدم 

والتنمي��ة"، ه��ذا املفهوم الذي أس��قط الي��وم مبدأ 

التوازنات الدولية التي كانت قامئة بني الرشق والغرب. 

إذ يب��دو من عنوان الكتاب أن الحداثة وما بعد الحداثة 

هام ميدانه الفعيل. فالنص يذهب بنا إىل السوسيولوجيا 

وعل��م النفس والفكر والفلس��فة وبني��ة املجتمع، مام 

يعني أن الحداث��ة ال ترتبط باألدب أو الثقافة أو املنتج 

االعالمي الحدي��ث، بل تتصل بالبن��ى املكونة الكبرية 

للمجتمع.

الحداث��ة وم��ا بعدها ف��ي نظر 
آالن تورين 
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عقيل يوسف 

اآالن توري���ن تاأثر منذ �شباب���ه باأ�شكال عديدة 
م���ن الرف����ض ال�شيا�ش���ي، وبناًء علي���ه، جعل 
تورين �شو�شيولوجيًا منا�شًل بكتاباته التي 
تتميز بج���دة منظوره���ا اإذا مل نقل منظورها 

الثوري.
الآالن توري���ن ع���دة موؤلف���ات فع���ًل اأغن���ى بها 
املطب���خ ال�شو�شيولوج���ي والت���ي م���ن بينها: 
 Critique 1998 نقد احلداث���ة �شن���ة{{
براديغ���م    {{   de la modernité
جدي���د: من اأجل فهم ع���امل اليوم 2005 {{، 
}} احل���ركات االإجتماعية {{، }} ماهي 

الدميقراطية؟ {{، وموؤلفات عدة اأخرى...
ويف م���ا يلي ج���واب ال�شي���د اآالن تورين على 

ع�شرة اأ�شئلة:

ال�شوؤال االأول: 
عنوان كتابك »ما بع���د االأزمة«، هل هذا يعني 

اأن االأزمة قد انتهت؟
- بالطب���ع ال. اأواًل ينبغ���ي احلديث عن اأزمات 
ولي����ض ع���ن اأزم���ة واح���دة فق���ط. اأول اأزم���ة 
حدثت ه���ي اأزمة االقت�شاد امل���ايل التي كادت 
اأحدث���ت  اأن تدم���ر االقت�ش���اد العامل���ي، وق���د 
قطيع���ة ب���ني االقت�ش���اد واملجتم���ع. لك���ن هذا 
الف�شل ب���ني االإثن���ني كان مطوي���ًا داخل بنية 
التط���ور ذاتها على امل���دى البعيد. لهذا ينبغي 
الكف عن حماولة اإقام���ة علقة بني االقت�شاد 
واملجتم���ع، فهي م�شتحيلة يف �شكلها احلايل. 
فم���ا وراء املظاهر الباتولوجي���ة للأزمة، فاإن 
هناك نزعات اإما اأنها تتاأكد اأو ي�شرع تطورها 

على املدى البعيد

ال�شوؤال الثاين:
 ما االإمكانات املتاحة للخروج من االأزمة؟

- ال اأرى اإال اإمكانيت���ني، فاإم���ا اأنن���ا �شنمر من 
الكارث���ة  اإىل  اأن ن�ش���ل  اإىل  اأزم���ة  اإىل  اأزم���ة 
النهائية، وهذه للأ�ش���ف هي االإمكانية االأكرث 
احتم���ااًل الأننا ال نهت���م بامل�شتقب���ل، بل نبحث 
ع���ن تخفيف االأ�شرار مع علمن���ا اأننا �شنورث 
الأبنائن���ا م�شت���وى معي�ش���ة اأقل م���ن م�شتوانا 

ب�شبب االرتفاع املهول للديون العمومية.
االحتمال الثاين، هو اأن املجتمع الذي عرفناه 
مل يع���د يوج���د، واأن���ه لك���ي نعار����ض العوملة 
فل���م يع���د باإمكانن���ا االعتماد عل���ى اإ�شلحات 
اجتماعية، لك���ن فقط ا�شتنادًا عل���ى ا�شتدعاء 
مب���داأ هو فوق املجتم���ع مثلما ه���و عليه حال 

مبادئ حقوق االإن�شان.
ينبغ���ي اأي�ش���ًا التغي���ر الرادي���كايل لنموذج 

التحدي���ث. ينبغ���ي التخل���ي عن الفك���رة التي 
عل���ى  تهيم���ن  اأن  يج���ب  الثقاف���ة  اأن  مفاده���ا 
الطبيع���ة. وهذا ما �شيقودن���ا اإىل اإيكولوجية 
)يف مفهومه���ا االإن�ش���اين ولي����ض اجل���ذري( 

تدمر العامل التقني.
هذا ه���و الطريق الوحي���د املمك���ن. فمن اأجل 
اإع���ادة بن���اء املجتم���ع ينبغ���ي االأخ���ذ بع���ني 
االعتب���ار متطلب���ات الطبيعة. فكلم���ا ازدادت 

قدرتنا عل���ى الفعل يف اأنف�شن���ا ويف حميطنا 
ات�شعت م�شوؤولياتنا.

ال�شوؤال الثالث:
 ه���ل يتعل���ق االأم���ر بالتقاب���ل ب���ني االأخ���لق 

واملال؟
- نع���م اإن االإن�ش���ان »له احل���ق يف اأن تكون له 
حقوق« كما قالت حنا اأرندت. لكن ما نلحظه 
ه���و اأن االأزم���ات ترمين���ا يف حال���ة ال قان���ون 
)خارجة عن القان���ون(. يجب اأن نتحرك �شد 
هذا. ال ينبغي اأن نن�شى اأنه كلما زادت االأزمة 

اأ�شبح من ال�شعب على املرء اأن يكافح.
اإن عاملنا حمك���وم باملواجهة بني مبداأين، وال 
اأحد منهم���ا ذو طبيعة اجتماعية. املبداأ االأول 
ه���و عومل���ة االقت�ش���اد وه���و مب���داأ »طبيعي«، 
والث���اين ذو طبيع���ة »معنوية"روحية، وهو 
مب���داأ يعتمد وعي الكائ���ن االإن�شاين بامتلكه 

حقوقًا وبوعيه مبعنى وجوده وكينونته.
فم���ن جهة هناك الذات احلاملة للحقوق، ومن 
جه���ة اأخرى هن���اك العوملة التي م���ن الواجب 

�شبطها وكبحها.

ال�شوؤال الرابع:
هل هذه االأزمة ثقافية اأي�شًا؟

- نعم، الأن االأمر يتعلق اأواًل باملعرفة، وثانيًا، 
يجب التخل�ض من التقابل املفتعل بني الثقافة 
والثقاف���ة ال�شعبي���ة. بينما نح���ن ن�شتنتج اأن 
فرن�شا تعي�ض يومًا بعد يوم يف عامل ال تفهمه 
ويف انكف���اء على نف�شه���ا. اإن و�شعية االأزمة 
ال���ذي يح����ض باال�شت���لب يف  الف���رد  مت���زق 
وج���وده وتلتهمه وتف�شده، وهذا ما ميكن اأن 

يهدم كل ثقافة.
ف���اإزاء ه���ذا الهجوم الع���ام للأزم���ة ينبغي اأن 
يك���ون هناك ج���واب مه���م وجماع���ي، ينبغي 
لل�شحية اأن ي�شبح فاعًل. لكن االأزمة احلالية 
هي اأكرث من اأزمة، اإنها تعمل على تغير نوع 
م���ن املجتمع اإىل اآخر، وه���ذا التغير �شيكون 

له بال�شرورة نتائج على الثقافة.

ال�شوؤال اخلام�ض:
 مباذا تف�شر �شكوت املثقفني؟

- كثر من املثقف���ني ا�شت�شلموا لفكرة مفادها 
اأن هن���اك هيمن���ة �شامل���ة عل���ى »االجتماعي« 
واأن���ه ال ميكن فعل اأي �ش���يء، اللهم اإدانة تلك 
الهيمنة. وهذا ما يوؤدي اإىل انتحار �شيا�شي. 
ال نفع���ل �شيئ���ًا الأننا نعتقد اأن���ه ال ميكننا فعل 
اأي �ش���يء، م���ع اأن ح���راك االأف���كار ه���و الذي 
ي�شم���ح باإخ���راج اأ�شي���اء جديدة. هن���اك كثر 
م���ن املثقفني اأخط���اأوا يف املا�شي مب�شاندتهم 
للنظ���ام ال�شوفيت���ي وامل���اوي اإىل درجة اأنهم 
فق���دوا دوره���م يف الدع���وة اإىل الفع���ل. اإنهم 
اأ�شعف���وا ه���ذا ال���دور، نا�ش���ني اأن���ه ال ميكننا 

اال�شتغناء عن االأفكار العامة من اأجل التفكر 
يف العامل.

الي���وم تب���دو فرن�ش���ا م�شتنزفة، لك���ن اأكرث ما 
يقلق لي�ض هو �شم���ت املثقفني، بل هو �شمت 

�شحايا االأزمة اأنف�شهم، وهو اأمر مده�ض.

ال�شوؤال ال�شاد�ض:
 اإن اأزمة 1929 تول���د عنها عدة كتب واألهمت 
كث���رًا م���ن الروايات. ه���ل ترى االأم���ر  نف�شه 

اليوم؟
التغ���رات  اإن  لل�شو�شيولوج���ي  بالن�شب���ة   -
االجتماعي���ة يج���ب اأن تلح���ظ يف الكتاب���ات 
ويف ال�ش���ور الت���ي تبق���ى عموم���ًا مبناأى عن 
امل�ش���اكل االقت�شادي���ة االآني���ة. بينم���ا نلحظ 
اأن الرواي���ة وامل�ش���رح وال�شينم���ا والفيدي���و 
والفنون الت�شكيلي���ة واملو�شيقى واالأغاين ال 
تتكل���م اإال قلي���ًل عن ه���ذه االأزم���ة وال ت�شتلهم 
منها اإال ن���ادرًا. وهذا ما يعط���ي االنطباع يف 
كث���ر م���ن البل���دان -منه���ا فرن�ش���ا- اأن الفكر 

يكون اأقوى اإذا ابتعد عن الواقع التاريخي.

ال�شوؤال ال�شابع:
 م���اذا يح���دث لثقاف���ة اجلماه���ر يف مثل هذا 

املحيط اجلديد؟
- يف امل���دن الك���ربى تتطور ثقاف���ة اجلماهر 
الثقاف���ة  فيه���ا  ت�شع���ف  الت���ي  املوا�ش���ع  يف 
اخل�شو�شي���ة. لي����ض هن���اك اأي���ة مفارق���ة يف 
التاأكي���د على اأن تط���ور الثقاف���ة اجلماهرية 
املمار�ش���ات  »فردن���ة«  م���ع  مب���وازاة  مي�ش���ي 
االجتماعي���ة  االأط���ر  تف���كك  لك���ن  الثقافي���ة. 
والثقافية الك���ربى اأدى اإىل ت�شكل اجلماعات 
يتح���دد  اأن  يري���د  ال���كل  املغلق���ة.  الهوياتي���ة 

انطلقا من هوية خا�شة.

ال�شوؤال الثامن:
كيف يت�شرف ال�شباب يف هذا ال�شياق؟

- ال�شب���اب ماأخ���وذون باال�شته���لك، وه���م مل 
يعودوا يدرك���ون انتقالهم اإىل حي���اة الكبار. 
وقدرته���م للعتم���اد عل���ى اأنف�شه���م ترتاج���ع. 
لديه���م �شعوب���ات كربى يف مقاوم���ة اللحظة 
الراهن���ة. فاملال واجلن�ض واملتع���ة، حتى عن 
طريق املخدرات، اختزلت يف اأ�شكالها االأكرث 
اآني���ة. لكن لي����ض كل �شيء مظل���م، ففي خ�شم 
هذه التحوالت الثقافية والقيمية ويف الع�شر 
الرقم���ي واملو�ش���ات اجلديدة للت�ش���ال، فاإن 
ال�شباب يطمحون اإىل عي�ض جتربة �شخ�شية 
ب���دل امل�شاهم���ة يف مهم���ات جماعي���ة. هك���ذا 
راأي���ت �شبابا ي���دورون حول الع���امل واآخرين 

ين�شمون اإىل حركات تعاونية.

ال�شوؤال التا�شع:  
يف م���ا يتعل���ق باال�شته���لك، م���ا موقف���ك م���ن 

حتول القراءة نحو الو�شائل الرقمية؟
- �شاأ�شتم���ر يف الق���راءة عل���ى ال���ورق مهم���ا 
ح�شل. لكنني اليوم واٍع متامًا اأن املقال يقراأ 
عل���ى االإنرتنت اأك���رث باملقارنة م���ع اجلريدة. 
وه���ذا ال يعني ب���اأي حال اأن ال���ورق والكتاب 
حمك���وم عليهما باالختف���اء. هناك حتول مهم 
ب�ش���دد الوقوع، ه���ذا بديهي. لك���ن عامة فاإن 
ظهور تكنولوجيا جديدة ال يوؤدي بال�شرورة 

اإىل اختفاء كلي الأخرى قدمية.

ال�شوؤال العا�شر: 
يف كتاب���ك »ما بعد االأزمة"حتيل اإىل فنان هو 

»بير �شوالج«، ملاذا؟ 
-"م���ا وراء ال�شواد"ال���ذي اكت�شف���ه �ش���والج 
هو ج���واب جيد لل�شواد الكارثي للأزمة. فهو 
يرينا اأنه علينا التخلي عن االرتباط بال�شوء 
ال�ش���وء هيئ���ات  الت���ي مينحه���ا  وباالأ�شي���اء 
مو�شوعي���ة. �شوالج يحثنا عل���ى عبور جدار 
ال�ش���واد لكي نكت�ش���ف انعكا����ض ال�شوء على 
حوا�شي لوحاته ال�ش���وداء، اأي روؤية ال�شوء 
فيم���ا وراء ال�ش���واد. هك���ذا ينبغ���ي اأن نرى، 

ينبغي اأن نرى ما وراء االأزمة.

10  أسئلة إلى عالم االجتماع  الفرنسي 
آالن تورين..

فبعد كل ال�شّج���ة والثورات والن�ش���االت التي ح�شلت 
يف الع���امل م���ن اأج���ل الدميوقراطي���ة وكل الت�شحي���ات 
والدم���اء التي �شالت من اأجلها، وبعد كتابة اآالف الكتب 
ح���ول الدميوقراطي���ة واأزماته���ا و�شبل الو�ش���ول اإليها 
وحتقيقها..اإلخ. هاهو تورين يعود ليطرح ال�شوؤال من 

جديد )ما هي الدميقراطية؟(.
لع���ل جمرد ط���رح ال�ش���وؤال ي�ش���ّكل ت�شكيكًا ونق���دًا لتلك 
الدميقراطي���ات كما مور�شت من���ذ ن�شاأتها وحتى الوقت 
الراه���ن. وبداي���ة النق���د تع���ود اإىل بداية الفك���رة، وقد 
انطلق���ت بح�ش���ب تورين ع���رب نق�ض االأف���كار التقليدية 

واال�شتبدادية.
والأن امل�شكل���ة االأ�شا�شي���ة كانت، بالن�شب���ة اإىل اأوروبا، 
ه���ي التوتاليتاري���ة اأي ال�شمولية يف الق���رن الع�شرين، 
فق���د اأعطيت االأولوية يف تعري���ف الدميوقراطية لفكرة 
)احلد م���ن ال�شلطة(، احلد من �شلط���ة الدولة عن طريق 

القانون اأو عن طريق االعرتاف باحلقوق االأ�شا�شية.
اإذًا فق���د ج���اء التحدي���د االأويل للدميوقراطي���ة �شلبي���ًا 
باعتب���ار اأنه���ا نقي����ض التوتاليتاري���ة والديكتاتوري���ة 
الدول���ة، عل���ى  م���ن �شلط���ة  اأن احل���د  اإاّل  وال�شمولي���ة. 
�شرورت���ه، ال ميكن اأن يق���دم �شمان���ًا للدميقراطية وقد 
ح���ّذر الكثر م���ن املفكرين والباحثني م���ن غياب الدولة 
معتربين اأن )الدولة اأ�شواأ ال�شرور قاطبة با�شتثناء تلك 

التي �شتنجم عن غيابها(.
والبدي���ل م���ن �شلطة الدول���ة يف املجتمع���ات )املتقدمة( 
و)احلديث���ة(، هو هيمن���ة �شلطة رجال امل���ال واالإعلم. 
اأم���ا يف املجتمع���ات االأق���ل تقدم���ًا، ف�شتخ�ش���ع لهيمن���ة 
الع�شبي���ات الطائفي���ة اأو العرقي���ة اأو االإثنية والهويات 

املنغلقة على نف�شها.
م���ن هنا يتمّيز طرح توري���ن بنقده ما ي�شمى ال�شمانات 
املوؤ�ش�شاتي���ة والد�شتوري���ة والقانونية وع���دم كفايتها 
يف حتقي���ق الدميوقراطي���ة، داعي���ًا اإىل تطوي���ر فل�شفة 

�شيا�شية اإيجابية تعتمد على )الذات الفاعلة(.
 ه���ذه الذات لي�شت عق���ًل حم�شًا، وال ه���ي هوية ثقافية 
خم�شو�ش���ة، وال حري���ة �شخ�شي���ة جم���ردة. اإنه���ا ذات 
ترّك���ب وجتم���ع ب���ني ه���ذه املعطي���ات، وه���ي، مب���ا اأنها 

)مركبة(، ت�شتطيع اأن تعيد تركيب العامل با�شتمرار.
من هنا، مل تعد الدميوقراطية عند تورين )ت�شاركية( اأو 
)ت�شاورية( مبقدار م���ا اأ�شبحت )حتررية( و)تركيبية( 
يف الوق���ت نف�ش���ه. وه���ي )تركيبي���ة( الأنه���ا تق���وم على 
املعتق���دات  بتن���وع  واالع���رتاف  باالآخ���ر،  االع���رتاف 

واالأ�شول واالآراء وامل�شاريع.
وعندم���ا يق���ول اآالن تورين اإن ال���ذات لي�شت عقًل فقط، 
فهو بذلك يق���وم ب� )نقد احلداثة( وهو باملنا�شبة عنوان 
كتاب للموؤل���ف نف�شه. وهو نقد ملفه���وم )الذات العاقلة( 
عن���د هيغ���ل )1770- 1831م( – م���ن دون اأن ي�شّمي���ه 

العقل والذي ح���ّدد دوره وغايته  عل���ى  – الت���ي تقوم 
باالعرتاف باالآخر قبل اأن تكون غايته املعرفة.

ونق���د احلداث���ة يعني نق���د تل���ك الثنائية التي ق���ام على 
اأ�شا�شه���ا العق���ل احلدي���ث و)ع�ش���ر التنوي���ر( كثنائي���ة 
الوع���ي واللوع���ي، التق���دم والتخّلف، العق���ل والدين، 
اإن���ه  والتعددية..اإل���خ،  الوح���دة  واحلداث���ة،  ال���رتاث 
نق���د له���ذا التج���اوز والت�شرّت، وله���ذا االإهم���ال والنفي 
واال�شتبع���اد والتهمي����ض مل���ا هو غ���ر عقلي، له���ذا )الل 

مفكر فيه( بح�شب تعبر حممد اأركون.
فه���ذا الل مفك���ر في���ه، املكبوت، ع���اد لينتق���م وب�شكل ال 
واٍع وال معق���ول، وه���ذا م���ا يف�ّشر ع���ودة االأف���كار التي 
تو�ش���ف حينًا ب� )االأ�شولية( وحينًا اآخر ب� )العن�شرية( 

و)الرجعية( وغرها من مفردات مرادفة.
الدميقراطية = ثقافة

م���ن هن���ا، وجاه���ة ط���رح توري���ن اجلدي���د وحتدي���ده 
للدميوقراطي���ة باعتبارها ثقافة، اأكرث مما هي جمموعة 
من املوؤ�ش�ش���ات والتدابر االإجرائية. اإنه���ا ثقافة تنّظم 

احلوار ب���ني الثقاف���ات املختلفة وتقوم ب���دور التوفيق 
واجلمع والدمج بينها.

 وهو يدع���و اأي�شًا اإىل ترجمته���ا بربامج تربوية تويل 
اأكرب االأهمية للعرتاف باالآخر، واالعرتاف بالفروقات 
واالختلفات، هذا االعرتاف ال���ذي يقوم على امل�شاواة 
ل���كل االأف���كار  باعتباره���ا امل�شاأل���ة املركزي���ة والدائم���ة 

وال�شيا�شات الدميقراطية.
لذل���ك كان ال بد من االإ�ش���ارة اإىل هذا الربط الذي قام به 
املوؤلف بني )مب���داأ امل�شاواة( باعتب���اره مفهومًا مركزيًا 
ل���كل االأف���كار الدميوقراطي���ة، وتبّني���ه تعري���ف املفّك���ر 
الكن���دي �ش���ارل تايل���ور للدميوقراطي���ة باأنه���ا )�شيا�شة 

االعرتاف باالآخر(.
 فهل االعرتاف بالفروقات وباالختلفات هو يف الوقت 
نف�شه اعرتاف بامل�شاواة؟ األي�ض يف االعرتاف ا�شت�شلم 
للواق���ع؟ اأم كان عليه اأن يق���ول باأنها �شيا�شة )االعرتاف 
االأقوي���اء(،  )اع���رتاف  االأ�ش���ح  عل���ى  اأو  باالأقوي���اء(، 
اأي اع���رتاف االأكرثي���ة باالأقلي���ة، واالأغني���اء بالفق���راء 

وال�شلطويني بعامة ال�شعب؟
اإاّل اأن الدع���وة اإىل امل�ش���اواة الت���ي يطلقه���ا توري���ن ال 
تقت�ش���ر عل���ى امل�ش���اواة يف احلق���وق اأو عل���ى تكاف���وؤ 
الفر����ض اأو تقلي����ض الفوا�ش���ل املجتمعي���ة والتوزي���ع 

املجحف للموارد املادية والرمزية.
 اإنه���ا م�ش���اواة تق���وم عل���ى )وع���ي باالنتم���اء امل�شرتك 
ملج���ال ب�ش���ري واحد ال يعترب ملكًا الأح���د، ال للفقراء وال 

للأغنياء، ال للحديثيني وال للقدماء(.
ويبدو اأن تورين ا�شتفاد يف نظريته هذه من طروحات 
و�شيا�ش���ات احل���ركات املجتمعية والثقافي���ة ذات الُبعد 
الك���وين. اإنها ح���ركات و�شيا�شات ما ف���وق تعددية وما 

فوق قومية.
ويبقى الرهان يف النهاية مع اآالن تورين على )احلركات 
املجتمعية( كما ي�شميها، اأو على القوى املدنية واالأهلية 
كما هو متع���ارف على ت�شميتها. وه���و لي�ض رهانًا على 
ت�شكلها كجماعات �شغط �شيا�شي فح�شب، بل على عمل 
اأفراد يريدون اأن يكونوا قوى جمتمعية فاعلة ومنتجة 
لثقافة توّف���ق بني اأ�شكال التنظي���م املجتمعي التي ال بد 
منها والذاتيات التي ال غنى عنها. اإنها ثقافة دميقراطية 

جديدة مدعّوة الإيجاد توّجه جديد لتطّور املجتمع.

ما هي الديمقراطية؟
استعادة لسؤال قديم وإجابة في رؤية جديدة

يعت��ر أالن توري��ن من بني أهم عل��امء االجتامع املعارصي��ن. وهو فرنيس 

األص��ل، من مواليد س��نة 1925، عم��ل باحثًا يف املجل��س الوطني للبحوث 

الفرنس��ية حتى س��نة 1958، أّسس مركز 

العم��ل يف  اإلجت��امع  عل��م  دراس��ات 

جامع��ة تش��ييل يف س��نة 1960، وأصبح 

باحث��ًا يف إيكول"إيتودي��س"يف العلوم 

مفه��وم  بتطوي��ره  اش��تهر  بباري��س، 

مجتمع ما بعد الصناعي، اهتم بدراس��ة 

الح��ركات االجتامعي��ة، وكتب الكثري يف 

هذا املجال، ويحظى تورين بش��هرة واس��عة يف أمريكا الالتينية ويف أوربا، 

حصل يف س��نة 1998، عىل جائزة"أمالف��ي Amalfi"، األوربية لعلم االجتامع 

والعلوم االجتامعية، ويف عام 2004 تلقى تورين درجة الدكتوراه الفخرية من 

جامعة"فالرايسو"يف تش��ييل، ويف سنة 2006 تلقى درجة الدكتوراه الفخرية 

من الجامعة الوطنية يف"س��انت مارتن"، ويف ديسمر/ كانون األول 2006 من 

جامعة كولومبيا الوطنية، ويف سنة 2008 تلقى أيضًا درجة دكتوراه فخرية من 

جامعة"مايوردي سان ماركوس"يف ليام.

ما هي الدميوقراطية؟ هو عنوان 

الكتاب الذي أصدره قبل أعوام عدة 

عامل االجتامع الفرنيس )آالن تورين(. 

ولكن ما هي وجاهة هذا السؤال من 

جديد والسيام أن البعض الكثري يرى 

أن هذا املفهوم قد ترّسخ أو كاد يف 

العقل والتاريخ.
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د. محمد مخلوف

وكان���ت تل���ك التجربة الت���ي ا�شتم���ّرت قرابة 
ع���ام كامل ذات قيمة مف�شلية يف توجهه نحو 
البحث والتاأّمل يف امل�شائل املتعّلقة بال�شناعة 
وعامل العمل، وب���كل ما مي�ّض حياة العاملني. 
ه���ذه امل�شائ���ل وجدت �شداها، ب���ل ح�شورها 

الكامل، يف م�شرته كباحث وكموؤّلف.

مسيرة زاخرة
قّدم توري���ن م�شاهمات ترك���ت ب�شماتها على 
جمال البح���ث يف ميدان عل���م االجتماع؛ ذلك 
لي����ض يف فرن�ش���ا وحده���ا. ولكن اأي�ش���ًا على 
ال�شعي���د االأوروب���ي، والأبع���د من���ه، العاملي. 
و�شدر اأّول اأعماله عام 1955، بعنوان"تطّور 
العم���ل يف م�شانع رونو لل�شي���ارات"؛ وكان 
ذل���ك بالتحدي���د، مو�ش���وع اأطروحت���ه لني���ل 

�شهادة الدكتوراه.
وجت���در االإ�ش���ارة هن���ا، اإىل اأن اآالن توري���ن 
 1946 ع���ام  ق���راأ  اأن  بع���د  للدرا�ش���ة  ع���اد 

االآل���ة  لع���امل  االإن�شاني���ة  كتاب"امل�ش���كلت 
ال�شناعي"ملوؤلفه ج���ورج فريدمان، املعروف 
ب���االأب املعل���ن لدرا�ش���ات عل���م االجتم���اع يف 
با�شتئن���اف  واأقنع���ه  قابل���ه  ال���ذي  فرن�ش���ا، 
درا�شت���ه، ب���ل وكان امل�ش���رف عل���ى اأطروحته 
مدر�ش���ة  اإىل  ع���اد  هك���ذا  الدكت���وراه.  لني���ل 
املعلمني العلي���ا ونال منها عام 1950، �شهادة 
� اأغريغا�شي���ون � يف جم���ال  التاأهي���ل العلي���ا 

التاريخ.
اأ�شب���ح اآالن تورين، يف الع���ام 1950، باحثًا 
يف املركز الوطني الفرن�شي للبحث العلمي يف 
الق�شم املتخ�ش�ض يف الدرا�شات االجتماعية � 

ال�شو�شيولوجية. و�شمن اإطار بحثه، ح�شل 
من موؤ�ش�شة"روكفلر"عل���ى منحة لعام واحد 
يف جامعة هارف���ارد االأمركية. ف�شافر بعدها 
اإىل ت�شيل���ي، حي���ث التق���ى ادريان���ا ارينا�ض، 

وتزّوجها.
وهي الت���ي كّر�ض له���ا كتابه:"الكلمة والدم". 
ومن���ذ زواج���ه به���ا اأ�شبح���ت منطق���ة اأمركا 
ة ت�شيلي، مو�شوع اأبحاثه.  اجلنوبية، خا�شّ
الت���ي  االأوىل  امليداني���ة  الدرا�ش���ات  وكان���ت 
اأجنزها، من موقع الباحث يف علم االجتماع، 

هي على"ور�شات عمال املناجم"يف ت�شيلي.
انطلق" "نقطة 

من���ذ خم�شين���ات الق���رن املا�ش���ي، مل يتوقف 
اآالن توري���ن ع���ن العم���ل والكتاب���ة، من دون 
كلل وال ملل. وكان قد �شّرح يف �شهر يوليو/ 
مت���وز املا�شي، وه���و يف الثامن���ة والثمانني 
عن���د  اأن���ه  مفاده:"اعتق���دت  م���ا  عم���ره،  م���ن 
�شيخوخت���ي �شتك���ون ل���دّي رغبة، اأق���ّل فاأقل، 

للتفك���ر اجل���دي، لكن م���ن دون اأن اأن���ام، مع 
ذلك، اأمام التلفزيون".

يف   1959 ع���ام  يف  توري���ن  اآالن  و�شاه���م 
العم���ل".  جملة"�شو�شيولوجي���ا  تاأ�شي����ض 
ودافع بعد خم�ض �شن���وات عن اأطروحة لنيل 
دكتوراه اأخرى حتت عنوان"�شو�شيولوجية 
الفعل االجتماعي". و�شدر له عام 1973 اأحد 

اأهم كتبه حتت عنوان:"اإنتاج املجتمع".
ودفع���ه اهتمام���ه بع���امل العم���ل والعامل���ني، 
�شن���وات  مطل���ع  يف  بولن���دا  اإىل  للذه���اب 
الثمانينات من القرن ال�20، للتعّرف عن قرب، 
على جتربة نقابة"ت�شامن"التي اأ�ش�شها عامل 
امليكانيك لي����ض فالي�شا، يف مدين���ة غدان�شك، 
ال���ذي اأ�شب���ح فيم���ا بع���د، رئي�ش���ًا جلمهورية 

بولندا، بعد زوال نظامها ال�شيوعي.

المثّقف الملتزم
م���ا ميّي���ز م�ش���رة اآالن توري���ن، اأن���ه اأظه���ر 

الق�شايا  الكامل"مبختلف  با�شتمرار"التزامه 
الت���ي يراه���ا عادلة. واللفت اأن���ه كان يف عام 
1989 اأح���د املعار�شني االأ�ش���ّداء لطرد فتيات 
م�شلم���ات م���ن مدر�ش���ة بلدة"ك���راي"، ق���رب 
العا�شم���ة الفرن�شي���ة باري����ض، ب�شبب ارتداء 
احلج���اب، ووّق���ع اأكرث من عري�ش���ة احتجاج 

يف هذا اخل�شو�ض.
وهو اأح���د اأع�شاء جلنة االإ�شراف على الهيئة 
الفرن�شي���ة لتكري����ض عق���د م���ن الزم���ن لثقافة 
ال�ش���لم وعدم العنف. كما رف����ض با�شتمرار، 
���دام احل�شارات"ال�شهرة  وبقّوة، مقولة"�شِ

ل�شاحبها �شموئيل هنتنغتون.
االأزمة املالي���ة »قطيعة عميقة"تن���ذر بتل�شي 

املجتمعات ال�شناعية
 �شاع���ت، بعد �شقوط ج���دار برلني يف خريف 
ع���ام 1989، ثم انهي���ار املع�شك���ر اال�شرتاكي 
وتف���كك االحت���اد ال�شوفييتي، مقول���ة �شهرة 
طرحه���ا املفكر االأمرك���ي ذو االأ�شل الياباين 

فرن�شي����ض فوكويام���ا، مفاده���ا اأن"التاري���خ 
انته���ى"، بع���د االنت�ش���ار الكام���ل والنهائ���ي 

للمع�شكر الراأ�شمايل ولنظرياته الليربالية.
الفرن�ش���ي  االجتم���اع  ع���امل  يط���رح  والي���وم 
اآالن توري���ن، مقولة اأخ���رى تتعّل���ق ب�"نهاية 
كتاب���ه  عن���وان  ج���اء يف  كم���ا  املجتمع���ات"، 

االأخر.
يج���د اآالن تورين االأ�شا�ض ال���ذي ينطلق منه 
االأزم���ة  يف  املجتمع���ات"،  ب�"نهاي���ة  للق���ول 
املالي���ة واالقت�شادي���ة العاملي���ة الت���ي انطلقت 
م���ن الواليات املتح���ّدة االأمركي���ة يف خريف 
عام 2008 لت�شمل اآثارها، القائمة حتى االآن، 

العامل كّله.

تساؤل جوهري
جوه���ر اأطروح���ة توري���ن، مف���اده اأن االأزمة 
ي�شه���د  مل  الت���ي  االأخ���رة،  العاملي���ة  املالي���ة 
الع���امل مثلها منذ اأزمة ع���ام 1929، مّثلت يف 
واق���ع االأمر"قطيع���ة عميقة"ب���ني الراأ�شمالية 
يف  البليغ���ة  تعبراته���ا  جت���د  الت���ي  املالي���ة 
االأ�ش���واق املالي���ة، وب���ني االقت�ش���اد باملعن���ى 
الراأ�شم���ايل االإنتاج���ي. تلك"القطيعة"متث���ل 
داللة وا�شحة، براأيه، عل���ى نهاية املجتمعات 
ال�شناعي���ة التي قامت قب���ل حوايل قرنني من 

الزمن.
اإن اآالن توري���ن، املوؤلف � عامل االجتماع الذي 
يق���ول ب�"نهاي���ة املجتمعات"يط���رح ال�ش���وؤال 
الت���ايل: ه���ل ال ي���زال مفه���وم املجتمعات هو 
املنظ���ار املنا�ش���ب، ال���ذي ينبغي علين���ا معه، 
روؤي���ة ملم���ح الواق���ع ال���ذي نعي�ش���ه الي���وم 
مواجه���ة  ويف  امل�شتقب���ل؟  يف  �شنعي�ش���ه  اأو 
االأطروح���ة ال�شائع���ة الت���ي ت���رى اأن العومل���ة 
ل�"حقب���ة  نهائي���ًا  ح���ّدًا  و�شع���ت  ال�شائ���دة 
الدول"، يت�شاءل تورين عما اإذا مل يكن علينا 
االعتقاد باالأح���رى، اأننا نعي����ض نهاية"حقبة 

املجتمعات"؟

وقائع وأحداث
اأطروحة"نهاي���ة  اأن  الوا�ش���ح  م���ن 
املجتمعات"الت���ي يقّدمها املوؤل���ف، وي�شرحها 
يف هذا العمل، ال تقوم على جمموعة من االآراء 
ال�شو�شيولوجي���ة،  واالجتماعي���ة،  النظري���ة 
ولك���ن تعتمد اأي�شًا على جمموعة من الوقائع 
واالأح���داث واحل���االت الت���ي يعرفه���ا العامل، 

حاليًا.
هك���ذا ي�شتح�ش���ر لدع���م اأطروحت���ه، احلركة 
االأمركي���ة املعروفة ب�شعاره���ا حول"احتلل 
وول �شرتي���ت"؛ والتظاهرات الت���ي �شهدتها 
�ش���د  املا�شي���ة  ال�شن���ة  نهاي���ة  يف  مو�شك���و 
فلدمير بوتني؛ واالأزمة املالية الكربى التي 
دفعت، وتدفع، اليون���ان اإىل حافة االإفل�ض.. 
الي���ورو؛  م���ن منطق���ة  والتهدي���د باخل���روج 
واأحداث"الربي���ع العرب���ي"؛ و�شيا�شة باراك 

اأوباما اخلارجية.
ه���ذه االأح���داث االجتماعي���ة اأو ال�شيا�شية اأو 

االقت�شادي���ة اأو الثقافي���ة اأو الع�شكري���ة كّلها، 
وغرها،"ي�شتخدمها"املوؤل���ف من اأجل �شرح 
مب���ا  املجتمع���ات"،  حول"نهاي���ة  اأطروحت���ه 
تعني���ه من"قطيع���ة". هذا مع حتدي���ده القول 
اإن هذه"النهاي���ة"ال تعن���ي كل جمتمع، ولكن 
بالتحديد تعن���ي املجتمع���ات ال�شناعية التي 
تع���اين من"القطيعة"ب���ني الراأ�شمالية املالية 

واالقت�شاد باملعنى الراأ�شمايل املعروف.

قاموس
هناك"قطيعة"اأخ���رى  اأن  املوؤل���ف  ي�ش���رح 
خلقت���ه  ال���ذي  الراأ�شم���ايل  ال�شي���اق  يف 
اأن  ذل���ك  الك���ربى.  ال�شناعي���ة  الث���ورة 
ال�شناعية  للمجتمع���ات  تلك"الثورة"اأعط���ت 
املتوّلدة عنها، منظوم���ة ذات طابع اقت�شادي 
اإىل  بعي���د  قامو����ض  عن���ه  ع���رّب  واجتماع���ي 
ح���د كب���ر ع���ن ال�شيا�ش���ة. قامو����ض تت�ش���ّدر 
تو�شيفات"الربجوازية"و"الطبق���ة  في���ه 
ب  ا �ش���ر الإ ا " و " لفقر ا " و " ملة لعا ا
العمل"و"اال�شتثمار"و"اإع���ادة  ع���ن 

التوزيع"و"الرثوة".
والغالبي���ة العظم���ى م���ن ه���ذه التو�شيف���ات، 
عل���ى  اأو  امل�شم���ون"،  م���ن  غدت"فارغ���ة 
االأقل"غر عملياتي���ة"، ح�شب تعبر املوؤلف. 
هذا يف الوق���ت الذي"قطعت"فيه الراأ�شمالية 
املالية مع االقت�شاد احلقيقي. ما �شبب ذلك من 
انفجار اأزم���ة عام 2008 على خلفية"الهجوم 
ال�شر�ض"ال���ذي �شّنته االأ�شواق املالية العاملية 

على ال�شيا�شات االجتماعية واالقت�شاد.

بوادر
يوؤّكد املوؤل���ف اأن هذا"االإ�شعاف للموؤ�ش�شات 
االجتماعية"هو الذي ي�ش���ّكل البوادر االأوىل 
يفت���ح  ال���ذي  وه���و  املجتمع���ات"،  ل�"نهاي���ة 
ال�شبي���ل اأمام"حقب���ة تاريخية جدي���دة". ذلك 
اأن املجتمعات املعنّية تفقد القدرة على القيام 
بعملي���ات ال�شب���ط الذاتي مل�شاره���ا اأو القيام 

بعملية حتّول ذاتية.
واالإ�ش���ارة يف هذا ال�ش���دد اإىل مقولة رددتها 
االأ�ش���واق املالي���ة ع���ن قدرته���ا على"ال�شب���ط 
طالب���ت  وبالت���ايل،  عمله���ا  الذاتي"الآلي���ات 
بهام����ض حرّي���ة اأكرب يف ممار�ش���ة ن�شاطاتها، 
من دون تدخل الدول". وهذا ما اأثبت الواقع، 
كما يقول املوؤلف، عدم �شّحته، بدليل انطلق 

اأزمة عام 2008 العاملية.
تورين"ب���ني  يرب���ط"اآالن  املح�شل���ة  يف 
اأطروحة"نهاية املجتمعات ال�شناعية"، وبني 
عدم اإمكانية ال�شيط���رة، اأو باالأ�شح ا�شتعادة 
ال�شيطرة، على االأ�شواق املالية و�شبط اآليات 
عملها. هذا ما ي�شوغه بالت�شاوؤل التايل:"هل 
ميك���ن م���ن جدي���د ال�شيط���رة عل���ى االقت�شاد 
امل���ايل الذي غ���دا متوح�ش���ًا واإعادت���ه ل�شالح 
العمل االجتماعي". ولكن: كيف ميكن يف ظل 
غياب البع���د االجتماعي"حماربة املال القوي 

ودفعه للرتاجع؟".
االإجاب���ة التي يخرج بها املوؤل���ف عن االأ�شئلة 
توقع"نهاي���ة  م���ن  بن���وع  تاأت���ي  ال�شابق���ة، 

املجتمعات"ب�شيغتها ال�شناعية التقليدية.

بطاقة
 اآالن توري���ن. مفك���ر وباح���ث فرن�ش���ي. م���ن 
موالي���د ع���ام 1925 يف اإحدى بل���دات منطقة 
النورماندي على �شاطئ بحر املان�ض. ينتمي 
اإىل اأ�ش���رة مي�شورة. كان وال���ده طبيبًا مثقفًا 

وقد دفعه نحو عامل العلم واملعرفة.
درا�شت���ه  اإكم���ال  بع���د  ع���ام 1945،  انت�ش���ب 
الثانوي���ة بتفّوق، اإىل مدر�ش���ة املعلمني العليا 
يف باري����ض، الت���ي تخ���ّرج منه���ا كب���ار اأعلم 
فرن�ش���ا، من اأمثال جان ب���ول �شارتر ورميون 
اآرون و�شواهم���ا. قّدم ع�ش���رات الكتب، عرف 
الكثر منها الرتجمة اإىل غالبية اللغات احلّية 
الرئي�ش���ة يف العامل. وترج���م كتابني، من بني 
اأعماله، اإىل اللغة العربية، هما: نقد احلداثة، 

ما هي الدميقراطية؟.
عن / البيان الإماراتية

نهاية المجتمعات.. آالن تورين..
 تحليل شامل لتأثيرات الثورة الصناعّية.. 

ثقافة السالم وفكر الال عنف

ال شك أن عالم االجتماع الفرنسي، آالن تورين، 
أحد"الكبار"القالئل الذين بقوا، من جيل 

المفكرين واألدباء والباحثين الفرنسيين في 
مختلف الميادين، الذين تأّلقوا عالميًا بعد نهاية 

الحرب العالمية الثانية. وكانوا عالمات فارقة في 
المشهد الثقافي العالمي. وينظر إليه، من قبل 

متخصصين ومثقفين كثر في العالم، على أنه 
عنوان لثقافة السالم وفكر الالعنف في العصر 

الحالي.
لم يتحّمل آالن تورين، الشاب المتحّمس والتّواق 
للحرّية، الحياة"المغلقة"في مدرسة المعلمين 

العليا، التي"هرب"منها بعد دراسة عامين. 
وقرر متابعة الدراسة في هنغاريا.. وبعدها في 

يوغسالفيا � السابقة �، حيث لم يمكث فيهما 
سوى فترة قصيرة من الزمن، ليعود من جديد إلى 
مدينة فالنسيين الفرنسية. فيعيش تجربة "عامل 

منجم"، لعامين.



علي حسين

 ح�شبم���ا ج���اء يف خطب���ة دميو�شثني����ض املوّجهة 
اىل هيئ���ة املحلف���ني، فق���د كان دميو�شثني����ض يف 
م�ش���رح ديوني�شو����ض عندم���ا وجه اإلي���ه ميديا�ض 
لكم���ة �شّببت ل���ه اإ�شاف���ة اإىل االإ�شاب���ة اجل�شدية، 
اإهان���ة �شنيعة على مراأى وم�شم���ع من النا�ض، لقد 
كان فع���ًل يت�شم بالوقاحة، واأدع���ى دميو�شثني�ض 
اأن االأم���ر ال يتعل���ق باالإهان���ة ال�شخ�شي���ة فق���ط، 
اإذ اأن االأم���ر ُيع���د اإهان���ة جلم���وع املواطن���ني، الأن 
دميو�شثني����ض كان وق���ت احلادث���ة يعم���ل م�شرفًا 
على االحتفال ال�شن���وي لديوني�ش�شو�ض، وعندما 
وق���ع احلادث ق���ام دميو�شثني�ض باته���ام ميديا�ض 
و�ش���وت اآالف املواطن���ني احلا�شري���ن اىل احلفل 
باإدانة �شلوك ميديا�ض، اإال اأن ت�شويت امل�شاهدين 
باالإدان���ة مل يك���ن �شوى توبيخ اأدبي، اأم���ا اإذا اأراد 
دميو�شثني����ض اأن يعاقب املعتدي حق���ًا، كان لزامًا 
علي���ه اأن يقيم دعوى اأمام هيئة حملفني، وقد اأتاح 
لنا قرار املحكمة ال�شعبية وخطبة دميو�شثني�ض اأن 
نختل�ض نظرة خاطفة خلف االأجهزة احلكومية يف 
اأثينا، لنلحظ االأداء احلقيقي الأول دميقراطية يف 
العامل، حيث ترينا خطبة دميو�شثني�ض كيف يقدم 
مواطن اثين���ي نف�شه اإىل املحلف���ني من اجلمهور، 
وكيف يح���دد علقته ببقي���ة املواطنني، وبخ�شمه 
ومبواطن���ي النخبة يف اأثين���ا، ويف خطبته يعلن 
دميو�شثني����ض اأنه لي�ض �شعيفًا وكان باإمكانه الرد 
على اعت���داء ميديا�ض، لكنه اأراد اأن يقف يف �شف 
القوان���ني، ب���ل يف عبارة درامية يق���ول اإن قوانني 

اأثينا هي اأهله ونا�شه.
ه���ي  املمتع"م���ا  كتاب���ه  اآالن توري���ن يف  يخربن���ا 
الدميقراطي���ة"اأن الدميقراطية رغ���م اأنها ممار�شة 
قدمية، اأال اأنها كنظرية، فكرة جديدة، وهذه الفكرة 
منت وتط���ورت فوق اأنقا�ض فك���رة الثورة. فبقدر 
ما كان القرن الع�شرين يف ن�شفه االأول قرن االآمال 
الثوري���ة، كان يف ن�شفه الثاين ق���رن البرقراطية 
والت�شل���ط. ويوؤكد تورين اأن خيبة االأمل بالثورة، 

ه���ي الت���ي فر�ش���ت ط���وال حقبة مدي���دة ت�ش���ورًا 
متوا�شع���ًا للدميقراطي���ة بو�شفه���ا حماول���ة للحد 
من �شلط���ة الدولة وهيمنتها، ويع���رتف تورين اأن 
هذا احلد ال�شروري لهيمنة الدولة لي�ض بحد ذاته 
�شمان���ة للدميقراطي���ة، فهو قد ال يت���اأدى يف نهاية 
املط���اف اإال اإىل هيمن���ة �شلطة امل���ال واالإعلم، هذا 
اإن مل ي���وؤِد اإىل حتويل احلوار ال�شيا�شي الذي هو 

�شرط الزم للدميقراطية اإىل مواجهة عنيفة. 
يف الثال���ث من اآب ع���ام 1925 ولد اآالن تورين يف 
بلدة على �شاطئ بحر املان�ض. والده طبيب مي�شور 
احل���ال، ووالدت���ه تعمل يف التدري����ض، حاولت اأن 
تعّل���م اأبنه���ا كيف يح���ب احلرية والعل���م واملعرفة، 
التح���ق ع���ام 1945 مبدر�ش���ة املعلم���ني العلي���ا يف 
باري����ض، الت���ي تخ���ّرج منه���ا ج���ان ب���ول �شارت���ر 
ورمي���ون اآرون و�شيم���ون دي بوف���وار ومرل���و 
بونتي وغرهم من االأعلم، لكنه بعد عامني يرتك 
الدرا�ش���ة، ليق���رر ال�شفر اإىل هنغاري���ا ومن بعدها 
اىل يوغ�شلفي���ا، ثم يع���ود اىل فرن�شا ليعمل عامًل 
يف اأح���د املناج���م، كانت جتربة العم���ل يف املناجم 
مرحل���ة غني���ة يف حي���اة توري���ن حي���ث قربت���ه من 
امل�شائ���ل املتعلقة بال�شناعة وع���امل رجال االأعمال، 
وتع���رف م���ن خلله���ا عل���ى احلي���اة االجتماعي���ة 
للعم���ال، االأم���ر الذي مّكنه من اأن ي�ش���در اأول كتبه 
عام 1955 وكان بعنوان"تطور العمل يف م�شانع 
ال�شيارات"والكت���اب ه���و اأطروحت���ه لني���ل �شهادة 
الدكتوراه، بعدها ي�شافر اىل ت�شيلي، يتزوج هناك 
وت�شبح بلدان اأمركا اجلنوبية مو�شوع اأبحاثه، 
حي���ث اأ�ش���در كتاب���ه ال�شهر"الكلم���ة والدم"ع���ن 
معان���اة عم���ال املناج���م يف ت�شيل���ي. �شاه���م ع���ام 
1959 يف تاأ�شي����ض جملة"�شو�شيولوجيا العمل". 
وح�ش���ل عام 1964 على دكت���وراه ثانية من خلل 
االجتماع���ي".  الفع���ل  اأطروحته"�شو�شيولوجي���ة 
يذه���ب اىل بولن���دا ليعاي�ض جترب���ة العمال هناك، 
ويعق���د �شداقة م���ع رئي����ض نقابة الت�شام���ن لي�ض 

فالي�ش���ا، الذي اأ�شبح فيما بع���د، رئي�شًا جلمهورية 
بولندا.

رف����ض طروحات �شموئيل هنتنغتون حول �شدام 
احل�ش���ارات، و�شخر م���ن مقول���ة فوكوياما"نهاية 
التاري���خ"، والتي ي���رى فيها فوكويام���ا االنت�شار 
الكامل والنهائي للمع�شك���ر الراأ�شمايل ولنظرياته 
الليربالي���ة، وف�ش���ل النظري���ات اال�شرتاكية، حيث 
يطرح تورين بديًل اآخر يتعل���ق ب�ما اأ�شماه"نهاية 
املجتمع���ات"، وال���ذي عنون ب���ه اأحد كتب���ه، حيث 
يجد تورين اأن االأزمة املالية واالقت�شادية العاملية 
الت���ي انطلقت يف عام 2008 لت�شمل اآثارها، العامل 
كّل���ه والت���ي مل ي�شهد له���ا مثيًل اإمن���ا متثل"قطيعة 
عميقة"بني الراأ�شمالية املالية التي جتد تعبراتها 
البليغة يف االأ�شواق املالية، وبني االقت�شاد باملعنى 
الراأ�شم���ايل االإنتاج���ي. تل���ك القطيعة متث���ل داللة 
وا�شحة، براأيه، عل���ى نهاية املجتمعات ال�شناعية 

التي قامت قبل حوايل قرنني من الزمن.
عندما تندلع اأح���داث 68 يف فرن�شا والتي �شّميت 
بثورة الطلبة، يقف تورين اإىل �شفها وي�شدر عن 
احلرك���ة كتابًا بعنوان"حركة ماي���و اأو ال�شيوعية 
الطوباوي���ة"، حيث وجد يف ه���ذه احلركة حلظة 
اأ�شا�شي���ة يف دخول الثقايف واملعريف والفني اإىل 
�شاح���ة التاأث���ر ال�شيا�شي، حني اعتربه���ا مبثابة 
هجم���ة الثقاف���ة عل���ى الق���رار ال�شيا�ش���ي و�شبهها 
بهيج���ان بركان يفر�ض حراكه الداخلي، وقد وجد 
يف حرك���ة الط���لب تعب���رًا عن"ح���راك �شيا�ش���ي 
مل يع���رف كي���ف يج�ّش���ده ال�شيا�شي���ون يف االأطر 

التقليدية للعمل ال�شيا�شي".
و�شع���ت كت���ب اآالن توري���ن �شم���ن قائم���ة اأف�شل 
مائ���ة كت���اب يف جم���ال عل���م االجتم���اع، وتورين 
ال���ذي يبلغ م���ن العم���ر 93 عامًا، ال ي���زال يوا�شل 
الكتاب���ة وقد �شرح الإح���دى ال�شحف"اعتقدت اأنه 
عن���د �شيخوخت���ي �شتكون ل���دي رغبة، اأق���ّل فاأقل، 
للتفك���ر اجل���دي، لكن م���ن دون اأن اأن���ام، مع ذلك، 

اأمام التلفزيون".
توري���ن  الدميقراطية"يعال���ج  ه���ي  كتاب"م���ا  يف 
م�شاأل���ة مهمة رمبا يعاين منه���ا العراق االآن وهي: 
ه���ل الدميقراطي���ة بالفعل هي حك���م االأكرثية؟، اأم 
اأنها اإىل جانب ذلك هي �شمانات االأقلية، وتورين 
يدع���و اإىل نظ���ام �شيا�شي، ي�شع���ى اإىل اجلمع بني 
قانون االأكرثي���ة واحرتام االأقلي���ات، واإىل عملية 
ا�شتيع���اب املهاجري���ن �شم���ن �شعب مع���ني، واإىل 
اإيجاد طريقة متّك���ن الن�شاء من الو�شول ب�شورة 
طبيعية اإىل موقع القرار ال�شيا�شي، وهو يرى اأن 
قوة الدميقراطية تتاأتى من الن�شال الذي متار�شه 
الق���وة املجتمعي���ة الفاعل���ة، �شد منط���ق االأجهزة 
امل�شيطرة، حيث ينبغي لنا ح�شب تورين اأن ن�شع 
�شروط���ًا موؤ�ش�شاتية ت�شكل تعري���ف الدميقراطية 
بذاتها، وتف�شي اإىل امت���زاج التنوع الثقايف عرب 
ان�ش���واء اجلمي���ع حت���ت وح���دة القان���ون والعلم 
وحق���وق االإن�ش���ان.. يعل���ن توري���ن بو�ش���وح اأن 
:"العامل االإن�شاين قد مت اجتياحه من اللاإن�شاين 
وما فوق الب�شري كليهما معًا، ومل يعد االجتماعي 
ميثل االن�شاين ح�شرًا"، وهو ما دفعه اإىل التاكيد 
باأنن���ا االآن وب�شب���ب �شيا�ش���ات احلكوم���ات دخلنا 
مرحلة نهاية االجتماع���ي وزواله وتل�شيه، فبدل 
اأن يكون العامل احلديث م���اأوى للإن�شان وم�شكنًا 

له، حتول اإىل معتقل.
ي�شر تورين يف كتابه"م���ا هي الدميقراطية"على 
اأن  ميك���ن  ال  والتنمي���ة  الدميقراطي���ة  اإن  الق���ول 
تعي�ش���ا اإال متحدت���ني، ال مفرتقت���ني، وه���و ي���رى 
اأن التنمي���ة ال�شلطوي���ة تنت���ج اأزم���ات اجتماعي���ة 
متزايدة اخلط���ورة، والدميقراطي���ة التي تتحول 
اىل حم����ض �ش���وق �شيا�شية مفتوح���ة، وال تتحدد 
بكونه���ا ت�شي���رًا متوازي���ًا للتغ���رات التاريخي���ة 
ومل�شال���ح االأف���راد واملجتم���ع مع���ًا، �شت�شي���ع يف 
النهاية يف متاه���ة بروقراطية االأحزاب والف�شاد 

ال�شيا�شي.

آالن تورين والبحث عن الديمقراطية 
في عالم متوحش

يف ي��وم من أيام ع��ام 346 ق.م توجه "دميوس��ثنيس" أحد مواطني 

مدين��ة اثين��ا، أىل مكت��ب أحد القضاة حي��ث وّجه اتهامًا رس��ميًا ضد 

املدع��و ميدياس، وبعد النظر قرر القايض أن يدرج الش��كوى ضمن 

ج��دول املحكمة، ويف الي��وم املحدد تم اختي��ار 500 محلف اختيارًا 

عش��وائيًا من بني املواطنني الذين تزي��د أعامرهم عىل الثالثني عامًا، 

وسمح لكل من دميوسثنيس وميدياس بأن يلقيا خطبة أمام املحلفني، 

وبعد االنتهاء من خطبتيه��ام، كان عىل املحلفني أن يدلوا بأصواتهم 

عن طريق االقرتاع الرسي لصالح أحد الطرفني، وبعد حرص األصوات 

يتم النطق بالحكم، ماذا كانت تهمة ميدياس؟ وما عالقة هذه القضية 

مبعنى الدميقراطية؟


