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سعد محمد رحيم

يف خ�شم هذه التحوالت الكربى وال�شريعة التي يعي�شها 
الع���امل يف زم���ن ت�شليع احلياة واالإن�ش���ان وحتويله اإىل 
اآل���ة مربجمة ،ال ب���د لنا اأن جند ف�شح���ة جمالية نعود بها 
اإىل ذواتن���ا ورمب���ا ال جند هذه الف�شح���ة اإال يف االأوقات 
الع�شيب���ة وامل�شريي���ة الت���ي متر بن���ا اأو ته���دد وجودنا 
كالعزل���ة الق�شري���ة اأو املر����ض اأو ال�شجن،عندها ي�شبح 
االإم�شاك باللحظة الراهنة املعا�شة اإبداعًا وجتليًا روحيًا 
خاٍل م���ن االأوهام التي يخلقها العقل ال���ذي ي�شوه كثريًا 
م���ن اإدراكتن���ا احل�شي���ة وعالقتنا م���ع الع���امل اخلارجي 
.«فمري�ش���ول« بطل رواية الغريب اللب���ري كامو مل يع�ض 
حيات���ه احلقيقي���ة كما ينبغ���ي ومل يفهم ذاته فهم���ًا عميقًا 
اإال يف االأي���ام االأخرية يف �شجنه ف���كان ي�شتمتع باأب�شط 
االأ�شي���اء يف زنزانت���ه ويتماهى معها، كخي���وط ال�شم�ض 
الت���ي تت�شل���ل كل �شب���اح م���ن نافذته،ومراقب���ة النجوم 
واالأ�ش���واء الالمع���ة يف ال�شماء.ه���ذا التماهي مع العدم 
ونك���ران ال���ذات هو من منح���ه تل���ك ال�شع���ادة الغام�شة 
وال�شحري���ة التي جعلته يرف�ض ا�شتئن���اف املحكمة مرة 
اأخرى.كم���ا جن���د ه���ذا وا�شح���ًا ومتحقق���ًا يف رواي���ات 
د�شتويف�شك���ي وخ�شو�شا تلك التي كانت ت�شلط ال�شوء 

على العامل الداخلي للنف�ض الب�شرية وا�شطراباتها.
قد يت�شاءل القارىء هنا مالفائدة من العودة لقراءة كتاب 
من االأدب املارك�شي يف زمن موت االآيدولوجيات ونهاية 
التاري���خ و�شدام احل�شارات؟ هل علمنا االأدب املارك�شي 

اأن نفكر بطريقة �شحيحة و�شوية فعاًل؟
هذا ما �شيجيبنا عليه ريجي�ض دوبريه الكاتب واملنا�شل 
والفرن�ش���ي ال���ذي اعتقلته الق���وات البوليفي���ة بعد مقتل 
ت�ش���ي غيفارا وحكم���ت عليه بال�شجن مل���دة ع�شرين عامًا 
ولك���ن انقالبًا ح���دث عام 1970 خفف ع���ن دوبريه قيود 
الزنزانة ف�شمح له باأن يقراأ ويكتب .فكان كتاب »مذكرات 
برج���وازي �شغري بني نارين واأربع���ة جدران« هو ثمرة 

اأفكاره وتاأمالته يف ال�شجن .
»�شيكون املرء قويا ً بالوهم يف الع�شرين من عمره،وقويًا 

بزوال الوهم يف االأربعني«
»يجب على املرء اأن ين�شى اأن الزمن هو املقيا�ض الوحيد 

للقيم���ة«. هكذا تكلم دوبري���ه يف �شجنه وهو يواجه 
م�شريًا جمهواًل،فهذه املقاط���ع وغريها من مذكراته 

يف زنزانة كامريي يف بوليفيا؛
املارك�شي���ة  لالأوه���ام  حتطيم���ًا  فق���ط  لي�ش���ت 
واالآيدولوجي���ة واإمن���ا اإ�ش���اءة عل���ى العزل���ة التي 
يعي�شها االإن�شان بني اأربع���ة جدران،ميكننا القول 
اأن الكت���اب م���راآة �شايكولوجي���ة فيها م���ن الدموع 
واالأمل والندم ال�شيء الكثري،وفيها اأي�شا حلظات 
متوهج���ة باالأم���ل والتف���اوؤل بع���امل جدي���د، فه���ي 
ت���ارة تقرتب م���ن اللغ���ة ال�شعري���ة يف التو�شيف 
والتجريد،وت���ارة تخاط���ب املثقف���ني والفنان���ني 
وال�شع���راء ب�ش���دق وا�ش���ح وحل���م بروؤي���ة غ���د 
اأجمل. فبداًل م���ن اأن يكون ال�شجن حافزًا للياأ�ض 
واالإحباط واالنتح���ار اأ�شبح عند دوبريه نافذة 
خفي���ة لروؤية العامل وجماله م���ن خالل خماطبة 
املذك���رات  ه���ذه  تناول���ت  واالآخر،فق���د  نف�ش���ه 
موا�شي���ع عدي���دة يف االأدب والف���ن وال�شينم���ا 
وعلم النف�ض وهو الداع���ي اإىل حترير الفنون 
واالآداب م���ن ال�شلط���ة ورقابتها،وخل���ق واقع 
م���واٍز للواق���ع يحاك���ي اله���م االإن�ش���اين عل���ى 
ه���ذه االأر����ض. ل���ذا مل تخل مذكرات���ه من عني 
الناقد املتفح����ض واملثقف العميق،فهو يجري 

ت�شريحًا دقيقا ً لروايات كبار الكتاب العاملني وي�شتنطق 
و�شتان���دال  كام���و  والب���ري  كد�شتويف�شك���ي  اأفكاره���م 
ومار�شي���ل برو�شت وغريهم،بل ويخل���ع االقنعة امللونة 
عن بع�ض االأدباء ويك�شف زيفهم اأمام التحدي امل�شريي 

الكبري الذي يواجهه االإن�شان.
اإن فك���رة الن�شال عند دوبري���ه تختلف بع�ض ال�شيء عن 
الكال�شيكي���ات املارك�شي���ة واللينينية،ن�شتطي���ع اأن تبني 
تاأثره باأفكار وفل�شف���ات اأخرى كالعدمية وبع�ض الروؤى 
النيت�شوية ) رغم اأن���ه اأدان الفيل�شوف االأملاين فريدريك 
االآيدولوج���ني  ال���رواد  اأح���د  واعت���ربه  ب�ش���دة  نيت�ش���ه 
الث���ورة«  يف  »ث���ورة  كت���اب  �شاح���ب  للفا�شية(.ي���رى 
ومنظر عل���م امليدولوجيا اأن االإن�شان ج���زء من الطبيعة 

بالع���دم  حمك���وم  وه���و 
فالكف���اح والت�شحي���ة م���ن اأجل اأن يحي���ا الب�شر 

ب�شعادة؛ر�شال���ة ت�شتحق العي�ض م���ن اأجلها،وهنا يكمن 
مفهوم البطل عن���ده لكن بال �شجيج وال عناوين �شخمة 
وال القاب.ويف موا�شع عديدة يدعو االإن�شان اإىل نكران 
الذات ومتزيق االأقتعة االجتماعية الزائفة التي تفر�شها 
الهوي���ة والعقائ���د واملوروثات.لك���ن ه���ذه الطوباوي���ة 
احلامل���ة الت���ي يت�ش���م به���ا دوبري���ه ال تنف�شل كث���ريًا عن 
يوتوبي���ا مارك�ض واجنلز يف حتقيق الفردو�ض املوعود 
على ه���ذه االأر�ض،بل ميكننا القول اإنه���ا ر�شائل واأفكار 
متمم���ة لها،لكنه���ا متالئمة م���ع متطلبات الع�ش���ر وروؤاه 

اجلديدة .

ه���ذه التجلي���ات امل�شيئ���ة لل���روح ال�شوفية عند 
وو�ش���وح  بق���وة  العزل���ة  يف  تظه���ر  دوبري���ه 
�شديدين،فف���ي جوانب كثرية نراه يتكلم بحكمة 
الع���ارف الزاه���د ع���ن اأم���ور �شت���ى يف احلي���اة 
كاحلب واجلن�ض وال�شيا�شة والدين .هذا االإرث 
من مذك���رات ال�شجن يج���ب اأن يحظى مبزيد من 
االإهتم���ام والدرا�شة؛الأنه جزء م���ن دراما احلياة 
ومن تراث االأدب الفل�شفي الذي �شيبقى خالدًا يف 
الفكر االإن�شاين.عن ال�شعادة واللحظات احلقيقية 
يتكل���م دوبري���ه :«اإن م���ا ي�شم���ى حقيقي���ًا بالن�شبة 
لفرد،ه���و ه���ذه احلقب���ة م���ن حيات���ه املتطابق���ة مع 
الفك���رة الت���ي كونها عن احلياة،ح���ني يح�ض حياته 
ترتفع وتت�شاوى ذات حلظة مع جوهره احلميمي.

اإن حلظ���ة ال�شعادة اأو احلقيقة ه���ي اللحظة الفارقة 
الت���ي ن�شتطي���ع اأن منار����ض ملكاتنا احليوي���ة التي 

ن�شحي من اأجلها بحياتنا املادية.«
اإن ا�شتعادة براءتنا املفقودة تكمن اأحيانًا يف ارتهاننا 
لزمن مل يعد موجودًا فعامل الب�شاطة والنقاء قد انهار 
اأمام توح�ض الراأ�شمالية،واالأ�شئلة االأخالقية الكربى 
الت���ي تع�ش���ف بع�شرن���ا ..ع�ش���ر العومل���ة والث���ورة 
املثقف���ني  ومذك���رات  لر�شائ���ل  املعلوماتية.قراءتن���ا 
االأممني يف ال�شجون وحتت �شطوة اجلالد؛متكننا من 
االإم�شاك باملعنى وباحلي���اة التي تت�شلل هاربة منا يف 
كل حلظ���ة فالوعي الكامل باحل�ش���ور واليقظة الداخلية 
يواجهان �شتى �شن���وف التعذي���ب والعبودية،ويقهران 
امل���وت واخل���وف املرت�ش���ب يف اأعم���اق وعين���ا. به���ذه 
االأ�شط���ر يختتم ريجي�ض دوبري���ه مذكراته ور�شالته يف 
احلري���ة الت���ي �شتبقى حمفورة يف قل���ب الع�شور وعلى 
م���ر االجيال القادمة :-«اإن الع���امل هو كوكبة من اخلاليا 
ال�شغ���رية منقف���ل عليه���ا م���ع �شج���ني خلف الب���اب الذي 
مي���وت يف الليل وال�شمت،كوكبة م���ن احليوات املطفاأة 
الت���ي حتت���اج اإىل اإنعا�ض.وهناك دائم���ا ً يف مكان ما من 
املعج���م،يف اأعم���اق قلبك،كلمة ترق���د بانتظ���ار اأن تطلق 

�شراح �شجني.

 ثم���ة مفك���ر اآخ���ر ينتم���ي اإىل تل���ك الكوكب���ة الالمع���ة من 
املفكرين املارك�شيني الذين تتلمذوا على كتابات غرام�شي 
ولوكا����ض وت�شرب���وا تقاليد الثقاف���ة الفرن�شي���ة يف االآن 
نف�ش���ه، هو ريجي�ض دوبري���ه. ودوبريه �شغ���ل االأو�شاط 
الفكري���ة والن�شالية يف الوقت ال���ذي كان لثورات العامل 
الثالث بريقها وجاذبيتها، يوم ذهب اإىل اأمريكا الالتينية، 

وهو يف الع�شرينيات من عمره،
وان�شم اإىل احلركة امل�شلحة التي كان يقودها جيفارا يف 
بداي���ة ال�شتينيات م���ن القرن املا�شي، وهن���اك كتب عددّا 
���ر لتلك الث���ورة وينتقد بع����ض جوانب  م���ن الكتاب لينظِّ
تكتيكاته���ا وا�شرتاتيجيته���ا منه���ا )ث���ورة يف الث���ورة(، 
وقد األقي القب�ض علي���ه واأودع ال�شجن يف بوليفيا ب�شع 
�شنوات قبل اأن يطلق �شراحه ب�شغط دويل. ويف ال�شجن 
كت���ب مذكراته )مذكرات برجوازي �شغري(. ومن ثم األف 
رواي���ة يحكي فيها جوانب من م�شاركته يف الثورة هناك 
اأ�شماه���ا )غ���ري املرغوب فيه(. قب���ل اأن يع���ود اإىل فرن�شا 
ويتف���رغ للعم���ل الفكري والثق���ايف. وبال �ش���ك اأثرت تلك 
التجربة يف �شخ�شيته وفك���ره واإنتاجه الالحق، ال�شيما 
يف كتاب���ه )نقد العقل ال�شيا�ش���ي(.. يقولفي حواريته مع 
جان زيغلر*؛"واأمريكا الالتيني���ة التي اأحتدث عنها هي 
يف العم���ق املكان الذي اكت�شفت في���ه اأ�شلوبًا اآخر للعي�ض 
اليوم���ي، معن���ى م���ا لالحتف���ال، والهجن���ة واالنفعالي���ة 
املفرط���ة وال�شخاء الذي ال يو�شف". لك���ن خيبة اأمله يف 
الثورة، وما اأف�شت اإليه التجارب اال�شرتاكية يف االحتاد 
ال�شوفيت���ي واأوروب���ا ال�شرقي���ة من ف�ش���ل وبريوقراطية 
وم�ش���ادرة للحري���ات، ف�شاًل عن اإع���ادة قراءته وتقوميه 

للفكر املارك�شي قادته اإىل التن�شل من مارك�شيته؛ 
   يقول؛"اأحف���ظ م���ن املارك�شي���ة نزعتها العقالني���ة، فاأنا 
عقالين حت���ى يف مقاربتي للظاهرة الدينية... اأما �شوى 

ذل���ك فق���د تخليت ع���ن املارك�شية منذ ع���ام 1968". وبعد 
ربع ق���رن من ه���ذا التاريخ، وبع���د اأن �شقط���ت التجارب 
اال�شرتاكي���ة، و�شاد منط���ق العوملة واتخ���ذ تاريخ العامل 
م�ش���ارًا مل يك���ن يف احل�شب���ان وج���د نف�ش���ه اإزاء واق���ع 
مغاير تق�ش���ر املارك�شية التقليدية، كم���ا يعتقد، عن فهمه 
وتف�ش���ري حتوالته. فالع���امل يتوحد على وف���ق اعتبارات 
ومقت�شي���ات عقالنية ال�شوق لكنه يتخلى عن اأن تكون له 
هوية جمعية موح���دة؛"اإن العامل يزداد ت�شرذمًا  بازدياد 
وتائ���ر توحي���ده". واأن املجتمعات تنكف���ئ اإىل االحتماء 
بهوياته���ا م���ا قبل الدولتي���ة بالتوازي مع تط���ور و�شائل 
االت�ش���ال واالإع���الم، وحت���ّول الع���امل اإىل قري���ة �شغرية 
جامعة. فه���ي اإذن عوملة ذات طابع اأح���ادي خادع. مدركًا 
اأن"ه���ذا احلّي���ز الذي ُيزع���م اأنه ي�شم���ل الك���رة االأر�شية 
باأ�شره���ا، ه���و اأمريك���ي يف اجلوه���ر واالأ�شا����ض؛ وذل���ك 
م على الك���رة االأر�شية منط احلياة والفكر االأمريكي  ُيعمِّ
ال�شم���ايل. فهي اإذن عوملة زائفة ال تب���ادل فيها وال تعامل 
باملث���ل". هذا ما يخل�ض اإليه دوبري���ه يف قراءته ل�شورة 
العامل املعا�شر، حيث تطغ���ي قوانني ال�شوق الراأ�شمالية 
على الع���امل �شالبة املجتمعات هوياته���ا، والتي تنزع يف 
رد فعل مفاجئ اإىل الركون اإىل هوياتها املحلية والغائرة 
يف عمق ما�شيها، وحي���ث اأن"حتديث البنى االقت�شادية 
يحيي �شلفية الذهنيات. ومثل هذا االأمر مل يكن يف وارد 

الربنامج الذي و�شعه مارك�ض اأو اآدم �شمث".
   مل يعد العامل الذي حكى عنه مارك�ض وانتقده ب�شراوة 
موجودًا.. مل تعد هناك اأممي���ات احلركات العمالية التي 
ولدته���ا الثورة ال�شناعية يف القرن التا�شع ع�شر.. يقول 
دوبريه؛"رمب���ا ما عادت االأممي���ات موجودة الأن احلركة 
العمالية ما عادت موجودة. واإذا كانت احلركات العمالية 
م���ا عادت موجودة � ونحن هنا نديل بدلو مارك�شي � فذلك 

يعني اأن االأ�ش�ض املادية لهذه احلركة ما عادت موجودة". 
اإن بنية العامل االجتماعية والطبقية وال�شيا�شية تتحّول 
وتتغ���ري، وال�شورة الت���ي األفناها للعالق���ات االجتماعية 
واالقت�شادية بني الطبقات وبني ال�شعوب قبل عقود قليلة 
اأ�شبحت �شيئًا م���ن الذاكرة. فاجلنوب، كما يقول"يتبتلر 
)م���ن بروليتاريا( وال�شمال يتربجز )م���ن الربجوازية(، 
واأن الربوليتاري���ا يف ال�شم���ال ت�شتب���دل، �شيئ���ًا ف�شيئ���ًا، 
باأعداد املهاجرين م���ن اجلنوب". واالآلة باتت حتل حمل 
العام���ل اليدوي، والكومبيوتر بات ي�شتعي�ض عن الذهن 
الب�شري يف حل اأعقد امل�شائل. ولهذا بح�شب دوبريه؛"ما 

عادت املارك�شية �شاحلة لو�شف جمتمعنا الغربي".
   يعقِّب جان زيغلر على اأطروحة دوبريه بتاأكيده على اأن 
الفر�شية االأ�شا�شي���ة التي تقوم عليها النظرية املارك�شية 
برمتها )كذلك علم االقت�شاد ال�شيا�شي الكال�شيكي ل�شمث 
وري���كاردو ومالثو�ض( ه���ي الندرة املو�شوعي���ة؛ اأي اأن 
موارد االأر�ض ال تكفي لتلبية حاجات �شكانها املتزايدين. 
وهذه الندرة مثلما يخربنا زيغلر لي�شت موجودة اليوم، 
وبالتايل فالفر�شية االأ�شا�شي���ة للمارك�شية مل تعد قائمة. 
لكّن���ه يعد ويق���ر بوج���ود ن���درة اجتماعية"يولِّدها نظام 
قاتل للعامل، ماثلة على نحو خميف". وقد بنت املارك�شية 
اجل���زء املهم م���ن نظريتها عل���ى هذه الن���درة االجتماعية 
الت���ي هي معطى طبيعي لنظام اقت�شادي اجتماعي جائر 

هو النظام الراأ�شمايل.
   واإذا كان دوبري���ه ينكر �شع���ار )يا عمال العامل احتدوا( 
وينعته���ا باأممي���ة اخلرافة املارك�شي���ة الكب���رية فاإنه يقر 
اأن ن�شال���ه اإمن���ا ين�شب"لكي ال يتحول ه���ذا الكوكب اإىل 
�شوب���ر ماركت، واأن تك���ون هناك جزر �شغ���رية كالدولة 
والثقاف���ة والتعلي���م، خ���ارج قان���ون العر����ض والطل���ب، 
وخ���ارج قانون املو�شر االأكرب". فالنظام الراأ�شمايل يتبع 

منطقه الداخلي، وهو منطق ال ينطوي على قيم اأخالقية. 
فالراأ�شمالية"بربري���ة تعريف���ًا، وينبغ���ي اأن ننا�شل �شد 
ه���ذه الرببري���ة يف العمق، اإذا كنا نوؤم���ن بذلك". غري اأنه 
يعود ويت�شاءل اإن كان هناك بديل عن ال�شوق؟ وعلى حد 
تعبريه"فق���د يكون التطور الذي �شيطراأ خالل هذا القرن 

هو الربهان على اأن هذا البديل ال وجود له".
   تكت�ش���ي اأفكار دوبريه، يف كتاباته املتاأخرة، �شاأنه �شاأن 
كرث من املارك�شيني ال�شابقني، مب�شحة من الت�شاوؤم حتى 
اأنه يوؤ�شر نقطة خالف له، يجدها اأ�شا�شية، مع املارك�شية، 
وهي نزعتها التفاوؤلي���ة.. يقول؛"اإن املارك�شية هي نزعة 
تفاوؤلي���ة مر�شية، وعمياء، وبلغت م���ن اخلطورة بحيث 
اأنها مل تر ال�شواب���ط البنيوية للكائن اجلمعي، والطابع 
املتج���دد لتوال���د العن���ف، والطابع الديني ال���ذي ال ميكن 
جتاوزه. اإذ قد ي�شبب التفاوؤل اأحيانًا من ال�شرور ما قد ال 

يت�شبب به بع�ض من الت�شاوؤم".
   يف خ�شم خو�شه حرب الع�شابات يف اأحرا�ض بوليفيا، 
وق�شائ���ه �شن���وات بني ج���دران اأربعة يف ال�شج���ن، اأعاد 
دوبري���ه التفكري بامل�شّلمات النظري���ة لتي كان يوؤمن بها. 
عندئ���ذ اكت�شف، كم���ا يعرتف، جانب���ًا مهم���ًا، وكاماًل، من 
الواق���ع اأغفلت���ه املارك�شية. فب���دءًا لي�ش���ت ال�شيا�شة"هي 
االقت�ش���اد مرّك���زًا، بح�ش���ب مزاع���م لينني. فثم���ة ن�شاب 
م�شتق���ل لل�شيا�ش���ي". يف مقاب���ل"اأن ال�شل���وك ال�شيا�شي 
ل منه التغرّيات التي تطراأ على  للمتحدات الب�شرية ال تبدِّ
منط االإنت���اج االقت�شادي". فم���اذا ن�شتخل�ض من هذا؟.. 
يقول؛"باالإم���كان اال�شتدالل من ذلك على الوعي �شيا�شي 
ق���اّر، لي�ش���ت االأدي���ان واالإيديولوجيات �ش���وى اأعرا�شه 
ن���ة. هذا الالوعي ال�شيا�شي ُي�شتمد من بنية خا�شة  املتلوِّ
ب���كلِّ جمتم���ع ب�شري اأي���ًا كان هذا املجتم���ع، واأ�شمي هذا 
الالوع���ي ال�شيا�شي بالالاكتمال على غ���رار ق�شية غودل

الريا�شيات( فما من جمموعة تبلغ  Godel )يف عل���م 
متامها بالعنا�ش���ر املت�شمنة فيها فقط. ما يعني اأن هناك 
دائم���ًا ما ميكن و�شفه بالالعق���الين يف داخل كل جمتمع 

ب�شري".
   ي�ش���ع دوبري���ه اإىل جان���ب التاري���خ التقن���ي لعالق���ات 
االإن�ش���ان باالأ�شي���اء، وه���و تاري���خ ديناميك���ي، تراكم���ي 
ومفت���وح )مثلم���ا يدعوه���ا(، التاري���خ الدين���ي لعالق���ات 
االإن�ش���ان باالإن�ش���ان وه���و )تاري���خ( ا�شتع���ادي وقاب���ل 
للربجم���ة. واإذن ف���ال يح�شل تقدم تقني، براأي���ه، اإاّل على 
ال�شعي���د التقن���ي، ولكن لي����ض بال�شرورة عل���ى ال�شعيد 
ال�شيا�شي. وه���ذا خال�شة وروح ما يقوله يف كتابه )نقد 

العقل ال�شيا�شي(.
هما وجها وهم     هنا يتحدث عن الليربالية واملارك�شية بعدِّ
واحد هو )الوهم االقت�شادي(.  حيث يغدو"مارك�ض واآدم 
�شمث وري���كاردو... تنويعات على فر�شية واحدة"وهي 
فر�شي���ة خاطئة من وجه���ة نظره.. في�شت���درك قائاًل؛"اإن 
م���ا ي�شعه مارك�ض يف خان���ة البنية الفوقي���ة اإمنا ينتمي 
اإىل البني���ة التحتي���ة للنم���و االجتماعي. فالدي���ن.. لي�ض 
معطى انتقاليًا، بل اإنه معطى بنيوي يف كافة املجتمعات 
الب�شري���ة، حتى املعلمنة منه���ا". وما ين�شده هو تقوي�ض 
النزع���ة االقت�شادوية، واإعطاء العوامل االأخرى ح�شتها 
يف التغ���ري االجتماع���ي.. وي�شتدرك قائ���اًل؛"اإن موازين 
الهيمن���ة لي�شت فقط ذات طبيع���ة اقت�شادية،بل اأ�شبحت 
رمزية اأكرث فاأكرث، ومتخيلة وثقافية. لذلك ال زلت اأتبنى 

واقعية مارك�ض اخلالية من االأوهام".

* )كي ال ن�ست�سلم( ريجي�س دوبريه وجان زيغلر.. ترجمة؛ 
رينيه احلايك وب�سام حجار.. املركز الثقايف العربي.. الدار 
البي�ساء ـ بريوت/ ط1/ 1995.

هذا املقال �سبق ان ن�سر يف املدى عام 2011

مذكرات برجوازي صغير.. من وهم اآليديولوجيا 
إلى وعي الذات بالحرية

ريجي��س دوبري��ه: بحث��ًا عن ماركس��ية 
خالية من األوهام

  رمبا نس��أل أنفسنا أحيانًا 

ما ه��ي األش��ياء الحقيقية 

الحياة؟.األش��ياء  هذه  يف 

التي تستحق أن نعيش من 

أجله��ا وألجلها،أن منارس 

كينونتن��ا بحرية تامة بعيدًا 

عن مرايا اآلخرين.

أوس حسن

كاتب راحل
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  إبراهيم العريس 

 »كان جولي���ان غراك يق���ول اإن عددنا نحن مع�شر الق���راء يف فرن�شا، ال يتعدى الع�شرة 
اآالف ق���ارئ، اأما اأنا فاأقول اليوم اإن ه���ذا العدد ال يتعدى اخلم�شة اآالف«. هذا ما �شّرح 
به قب���ل اأ�شابيع املفكر- املنا�شل الفرن�شي ريجي�ض دوبريه الذي اإن تذكرنا عدد الكتب 
الت���ي اأ�شدرها خ���الل اخلم�شني عامًا االأخ���رية بوترية مده�شة، �شنت�ش���اءل كيف تراه 

وّفق بني ت�شاوؤمه هذا وغزارة موؤلفاته.
لي�شت الغزارة وحدها ما مييز م�شرية دوبريه ككاتب، بل كذلك كونه من اأطول الكّتاب 
الفرن�شيني م�شارًا، ومن اأكرثهم حيوية يف م�شرية حياته وتنوع اهتماماته. وح�شبنا 
للتيقُّن من هذا اأن نقول اإن دوبريه كان من �شاأنه، لو اأن الظروف الفكرية والثقافية يف 
وطن���ه الفرن�شي عادية، اأن يحتفل يف العام امل�ش���ارف على نهايته، مبا ال يقل عن ثالث 
منا�شب���ات تتعلق مب�شريته احلياتية والفكرية. ففي مثل ه���ذا اليوم قبل خم�شني عامًا 
كان دوبريه يقبع يف ال�شجن البوليفي يخ�شع للتحقيق والتعذيب ب�شبب م�شاركته يف 
الب���وؤر الثورية التي اأقامه���ا هناك �شديقه ت�شي غيفارا. وعام 1967 نف�شه كان دوبريه 
قب���ل اأ�شر البوليفي���ني له، اأ�شدر كتاب���ه االأول »ثورة يف الثورة« ال���ذي نعرف اأنه كلفه 
غالي���ًا ث���م كان باكورة ملا يق���رب من �شبعني كتاب���ًا اأ�شدرها خالل ن�ش���ف قرن. وطوال 
الع���ام نف�ش���ه وبعد اأ�ش���ره دار من حول دوبريه �شج���ال فحواه اأنه هو م���ن »�شاهم يف 
معرفة ال�شلطات البوليفية ووكالة اال�شتخبارات املركزية االأمريكية بوجود غيفارا يف 
االأدغ���ال البوليفية والقب�ض عليه بالتايل«. �شحيح اأن الكوبيني وعلى راأ�شهم كا�شرتو 
نف�شه، نفوا تلك التهمة عن دوبريه، لكنها ال تزال حتى االآن عالقة به، ولن�شف اإىل هذا 
اأن ه���ذا العام 2017 �شهد كذلك م���رور اأربعني عامًا على اأول جائزة اأدبية نالها دوبريه 

)جائزة فيمينا عن روايته »الثلج يحرق« عام 1977(.
منا�شبات عدة كان من �شاأن كل واحدة منها اأن تكون مدعاة لالحتفال مب�شرية دوبريه 
ال���ذي بل���غ ال�شابعة وال�شبعني م���ن عمره قبل اأ�شابي���ع. لكن الرجل ب���دا وكاأنه ال يريد 
اأن يتوق���ف عن���د ذلك النمط من احلنني اإىل املا�شي، معت���ربًا اأن لديه من احليوية ومن 
االأف���كار ما يجعله يتطلع اإىل االأمام. من هن���ا راأيناه ي�شدر خالل العامني االأخريين ما 
ال يق���ل ع���ن اأربعة كتب بعيدة، واإن بدرجات متفاوتة، مما ي�شغله حقًا منذ �شنوات وما 
�شه: امليديولوجيا، وعلم ال�شورة. اأم���ا كتابه ما قبل االأخري والذي �شدر  جعل���ه تخ�شّ
ال�شي���ف املا�شي فيتوا�شل ال�شجال من حول���ه باعتباره »كتاب العام الفكري« يف نظر 

كثريين، فهو املعنون »ح�شارة. كيف اأ�شبحنا اأمريكيني«.
وال باأ�ض من االإ�شارة اإىل اأن هذا الكتاب يبدو من اأكرث كتبه اإثارة لل�شجال منذ �شنوات 
طويلة. وذلك بالتحديد الأن اإيقاعه يكاد ال ُيظهر اأي ا�شتياء، من جانب املنا�شل ال�شابق 
واملفكر التقدمي الدائم والذي اأم�شى الق�شط االأكرب من حياته مقارعًا الفكرة االأمريكية 
وهيمنتها على العامل، وال �شيما على اأوروبا، اإزاء تلك ال�شريورة االأمريكية. بل حتى 
ح���ني يت�شدى دوبريه لفكرة فوكوياما حول »نهاي���ة التاريخ واالإن�شان االأول« ال يبدو 
عنيف���ًا يف مناكفة ه���ذا املفكر االأمريكي الذي ا�شتند اإىل هيغل ليعلن انت�شار الليربالية 

على الطريقة الغربية... اأي االأمريكية.
فه���ل هذا نوع م���ن »امليا كولبا«، فعل الندام���ة، يتلوها دوبريه اإزاء اأف���كاره ال�شابقة ما 
يعل���ن اإخف���اق كل ما �شع���ى اإليه طوال حيات���ه؟ اأبدًا، يق���ول دوبريه وي���رّدد منا�شروه 

الكت���اب اإمنا يقرر واقع���ًا ال مهرب من مالحظته. وراءه. كل م���ا يف االأم���ر اأن 
ف���اإن مل نالحظ���ه �شيغمرنًا 
طوي���اًل يف تنا����ضٍ جلدلية 
هيغل التي يعل���ن دوبريه 
انتم���اءه اإليها، على ال�شد 
من جمودية هيغلية يتهم 
بها فوكوياما. اأفال يعني 
ه���ذا اأن دوبريه املقرتب 
اإمن���ا  ثمانينات���ه  م���ن 
يحاول بعث روح �شابة 
يف �شجال يفتحه جمددًا 
و�شط عامل تطغى عليه 
الالعقالنية واجلموح؟ 
�ش���وؤال ل���دى دوبري���ه 
اجل���واب  وحيويت���ه 
عن���ه، فه���ل علين���ا اأن 
يف  جدي���ده  ننتظ���ر 

العام املقبل؟

اأعجبن����ي هذا التعليق، اأنا الذي اأقاتل اأحيانًا 
يح����اول  الت����ي  »الباح����ث«  �شف����ة  ال�شتبع����اد 
البع�����ض اإل�شاقه����ا ب����ي. اأواًل، الأنن����ي ال اأعمل 
يف مركز لالأبحاث. ثانيًا، الأن مفردة الباحث 
تتعار�����ض م����ع مفهوم����ي للحقيق����ة، كم����ا بات 
معروفًا عني، عند م����ن يتابع اأعمايل اأو يقراأ 
حوارات����ي، حي����ث اأذه����ب اإىل اأن امل�شتغل يف 
حقل معريف لي�ض جمرد باحٍث حمقق، واإمنا 

هو خالق مبتكر.
كان����ت لدوبري����ه، يف مطل����ع �شباب����ه، جترب����ة 
ن�شالي����ة، اإىل جانب ت�شي غيف����ارا، م�شرحها 
اأم����ريكا الالتينية التي �شه����دت ذروة حراكها 
الث����وري يف ال�شتين����ات من الق����رن املن�شرم. 
وغيف����ارا ال����ذي كان رفي����ق فيدي����ل كا�شرتو، 
غدا رم����ز الثورة العاملية، بع����د جناح الثورة 
يف كوبا ع����ام 1959. والنتيج����ة كانت مقتل 
غيف����ارا ودخول دوبريه ال�شجن الذي اأم�شى 

بني جدرانه ما يقارب الثالث �شنوات.
بع����د ه����ذه التجرب����ة الفا�شلة، يع����ود دوبريه 
اإىل فرن�ش����ا، فيقل����ع ع����ن مهمت����ه الن�شالي����ة، 
وين�ش����رف اإىل عمله ككات����ب وموؤلف ي�شتغل 
يف حق����ل من حقول املعرفة، هو الذي افتتحه 
 ،)médiologie( ،و�شّماه، علم الو�شائط

وقد اآثرت ترجمته بكلمة »ميدياء«.
وترك املهمة الن�شالية من اأجل تغيري الواقع، 
دف����ع غ����ري مثقف ي�ش����اري اإىل االنق����الب على 
مقول����ة مارك�ض، بحيث ت�شبح املهمة هي فهم 
العامل، ب����داًل من تغيريه. واأن����ا مل اأكن اأنتظر 
دوبري����ه و�ش����واه، الأق����ول اإن املهم����ة االأوىل 
املنوط����ة بالفال�شف����ة والعامل����ني يف ميادي����ن 
املعرفة، هي اإنتاج معارف حول الواقع، الأين 
اأعت����رب اأن ما ننتجه من اأفكار خ�شبة وفّعالة، 

يغ����دو ه����و نف�ش����ه وقائ����ع ت�شاه����م يف تغيري 
الواق����ع، مب����ا تفتحه م����ن االإمكان����ات لتجديد 
لغات الفه����م واأُطر النظ����ر اأو �شبكات القراءة 

وا�شرتاتيجيات العمل وتطويرها.

دوبري����ه كاتب غزير االإنت����اج، ي�شدر له كتاب 
كل عام، ورمبا يف االأقل من العام. ففي العام 
املا�شي، �شدر له كتاب����ان: االأول هو »�شيدي 
التاريخ«، واأنا اأوثر ترجمته بعبارة »ح�شرة 
التاري����خ«، والثاين هو »لنذهب اإىل الوقائع: 
العقائد التاريخية واحلقائ����ق الدينية«. وقد 
�شدر له اأخريًا كت����اب جديد هو »احل�شارة«، 

مع عنوان فرعي: كيف اأ�شبحنا اأمريكيني.

دوبري����ه،  اإىل  بالن�شب����ة  تعن����ي،  واالأمرك����ة 
ال�شيطرة لعامل العقود وال�شركات والت�شويق، 
بق����در ما تعني غلبة االقت�ش����اد على ال�شيا�شة 
وال�شور على االأفكار والرقمي على املكتوب. 
ودوبريه يحذر من هذا التحول الذي ي�شميه 
»اأمركة«، والذي جعل االأرقام ت�شبح »األفباء« 

املجتمعات املعا�شرة.

اأتوقف عن����د احلوار ال����ذي اأجرته معه جملة 
بع����د   ،)2017-05-18/L’OBS )لوب�����ض 
�ش����دور كتابه حول احل�ش����ارة، وفيه يتطّرق 
اأو�شل����ت  الت����ي  الرئا�شي����ة  االنتخاب����ات  اإىل 
اإميانويل ماك����رون اإىل ت�شلُّم مقاليد ال�شلطة 

يف فرن�شا.

1- يذهب دوبريه اإىل اأن ماكرون يج�ّشد اأبلغ 
جت�شيد غ����زو االأمرك����ة لفرن�ش����ا، باإتقانه لغة 
الع�ش����ر ومفرداته، ع�شر ال�ش����ورة وال�شبكة 

والرق����م والت�شويق االإعالم����ي... يتجلى ذلك 
عن����ده فك����رًا وم�شل����كًا، راأي����ًا وموقف����ًا. حتى 
طريقة وقوف ماكرون يراها دوبريه اأثرًا من 
اآث����ار االأمركة، ومن غ����ري اأن يكون على وعي 
بذل����ك، الأن االأمرك����ة لي�شت ولي����دة تفكري، بل 
ه����ي ردة فع����ل عفوية. فكل واح����د يعي�ض يف 
النهاية ع�ش����ره ويندرج يف واقعه. والع�شر 
ه����و االآن ع�شر اأمريكا ب�شا�شاته����ا و�شبكاتها 
ومن����ط حياتها. لذا ي����رى دوبريه اأن ماكرون 
هو منوذج جليل جديد من ال�شباب الفرن�شي 
املتاأم����رك، ومبا اأن اأمريكا هي بروت�شتانتية، 
ف����اإن الربنامج الوراثي الفرن�شي بات مطعمًا 
مبك����ّون بروت�شتانتي. هل ذه����ب الفيل�شوف 
ب����ول ريك����ور الأم����ريكا الأن����ه بروت�شتانت����ي؟ 
وهل اأعج����ب ماكرون بريك����ور ب�شبب ميوله 
اأت����رك  اأن  اأعتق����د. واالأح����رى  االأمريكي����ة؟ ال 
ذل����ك للمنجم����ني، الأن اأك����رث فال�شف����ة فرن�ش����ا 
امل�شهورين، ق����د مّتت ا�شت�شافته����م تباعًا يف 
اجلامع����ات االأمريكية. م����ا اأراه يف ما يخ�ض 
االأمرك����ة، اأن كل خ�شو�شي����ة مبدع����ة ت�شبح 
عاملي����ة وخارقة للحدود، مب����ا تبتكره مما هو 
مفي����د وثمني اأو مثري وجذاب، يف هذا احلقل 

اأو يف ذلك املجال.

2- م����ع اأن دوبري����ه ال يتوق����ف ع����ن اإط����الق 
ال�شيح����ة �ش����د االأمرك����ة بو�شفه����ا �شيط����رة 
االأرق����ام على خمتل����ف جوانب احلي����اة، فاإنه 
ُيع����رب، على �شبيل اال�شت����دراك، عن ابتهاجه 
ب����اأن ياأت����ي رئي�����ض جديد، ه����و ق����ارئ للكتب 
وزوجت����ه اأ�شت����اذة ل����الأدب، عّل����ه بذل����ك يعي����د 
اىل فرن�ش����ا بع�����ض كرامته����ا، ويخرجه����ا من 
»ال�شح����راء الثقافي����ة« الت����ي ت����رّدت اإليها يف 

عهدي �شلفيه الرئي�شني �شاركوزي وهوالند.

لكن هذا اال�شتدراك ه����و جمرد فلتة ال ت�شدر 
ع����ن قناعة حقيقية. ف�شرعان ما يعود دوبريه 
اإىل قواع����ده كمثق����ف ي�شاري مع����اٍد لالأمركة 
والليربالية والراأ�شمالي����ة. ولهذا فهو يعترب 
تتوي����ج  ه����و  بالرئا�ش����ة  ماك����رون  ف����وز  اأن 
للربوت�شتانتي����ة اجلدي����دة، بق����در م����ا يعت����رب 
باأن����ه مدين بنجاح����ه يف ال����دورة االأوىل من 
االنتخابات الرئا�شية لفرن�شيي اأمريكا. ويف 
االإجم����ال، فهو ي����رى اأن ماكرون اأتى ال ليغري 
النظ����ام القائم، ب����ل لينقذه، الأن ه����ذا النظام، 
ولك����ي يحاف����ظ على بقائه، يتخف����ى بنوٍع من 
اخلديع����ة، لك����ي يظه����ر يف �شكل نظ����اٍم جديد 

م�شاد.
هذه االأقوال وردت يف مقالة ُن�شرت يف جملة 
وفيه����ا  نف�شه����ا/2017-06-01(.  )لوب�����ض 
عر�ش����ت هذه املجل����ة، ذات املن�ش����اأ الي�شاري، 
اآراء بع�����ض كب����ار املثقف����ني الفرن�شي����ني، من 
الذين اأج����روا حماكمة اأيديولوجية ملاكرون، 
بتهم����ة اأنه ميث����ل الراأ�شمالي����ة العاملية، وكان 
اأبرزه����م الفيل�ش����وف اآالن بادي����و، الذي، واإن 
تخّلى ع����ن الدعوة اإىل ممار�ش����ة الُعنف، كما 
دع����ا اإىل ذل����ك يف �شبابه، فاإن����ه على امل�شتوى 
الي�ش����ار  الئح����ة  الي����وم  يت�ش����در  الفك����ري 
الرادي����كايل، اإذ ه����و م����ا زال يعتق����د اأن ال حّل 
اإال بتطبي����ق ال�شيوعي����ة. بذل����ك، ي�شكل باديو 
الوج����ه االآخ����ر لالأ�ش����ويل االإ�شالم����ي ال����ذي 
يوؤمن ب����اأن ال خال�ض اإال بتطبي����ق ال�شريعة. 
وم����ن املعل����وم اأن التعام����ل يف ه����ذا الزم����ن، 
م����ع امل�شاري����ع والعناوين، مبثل ه����ذا العقل 
كل����ف  والديكتات����وري،  القطع����ي  االأح����ادي، 

الب�شري����ة وال ي����زال يكلفه����ا م����ا حت�ش����ده من 
الفظائ����ع والكوارث، ف�ش����ادًا واإرهاب����ًا، دماًء 

ودمارًا.

املثقف����ون  يهاج����م  اأن  الطبيع����ي  م����ن   -3
فاجاأه����م،  ال����ذي  ماك����رون  الي�شاري����ون 
اأت����ى  ب�شع����وده وف����وزه، رمب����ا الأن الرج����ل 
من مط����رٍح اآخ����ر اأو من طرٍح اآخ����ر، بعيد من 
م�ش����رح املثقف����ني وكوالي�ض املحلل����ني. هناك 
�شخ�شيت����ان �شاهمت����ا يف حتقي����ق الرئي�����ض 
اجلديد معجزت����ه، زوجته التي كانت معلمته 
والت����ي ه����ي يف عم����ر والدت����ه. والفيل�شوف 
ب����ول ريكور ال����ذي كان يف ط����ور �شيخوخته 
عندم����ا ات�شل به ماكرون. وه����ذه واحدة من 
املفارقات: عقول الكبار هي التي �شاهمت يف 
�شنع الرئي�ض ال�شاب. وهكذا مل ياأِت ماكرون 
من الفال�شف����ة واملفكري����ن الذي����ن يت�شدرون 
كريجي�����ض  فرن�ش����ا،  يف  الفك����ري  امل�شه����د 
دوبريه ومار�شيل غو�شيه ومي�شال اأونفراي 
ونظرائه����م، ما يعني اأن االأف����كار امل�شيطرة ال 
ت�شاه����م يف �شنع الروؤ�شاء، كم����ا يعني نهاية 
املثق����ف الذي ميار�ض الو�شاي����ة على العقول 
با�ش����م العقالني����ة والتق����دم اأو الدميوقراطية 
والعدالة. واخلال�شة لذلك هي جتاوز ثنائية 
اليمني والي�شار التي مل تعد تفي بالتو�شيف 
والت�شخي�����ض. ثم����ة ثنائي����ات جدي����دة اآخذة 
يف الت�ش����كل، كما حفلت به����ا اخلطابات التي 
ت�شكل����ت ح����ول االنتخابات الرئا�شي����ة �شواء 
يف فرن�ش����ا اأو يف ال����دول الغربي����ة عموم����ًا. 
اأوؤث����ر ا�شتخ����دام ثنائي����ات االأ�ش����ويل  واأن����ا 
واللي����ربايل، اأو الرادي����كايل والو�شط����ي، اأو 
العن�شري والعاملي. م����ن هذا املنطلق، ميكن 

و�شع مارين لوبن وجاك لوك ميالن�شون يف 
خانة اأ�شولية واح����دة، كما ميكن و�شع اآالن 
جوبيه واإميانويل ماكرون يف خانة و�شطية 

واحدة.

4- يطل����ق دوبري����ه �شف����ة »ما بع����د احلداثة« 
على احل�ش����ارة االأمريكية يف معر�ض �شرحه 
مزاياه����ا الت����ي يح����ذر منه����ا. ه����ذا م����ع اأن ما 
يتح����دث من����ه دوبري����ه وي�شفه، يتع����دى »ما 
بعد احلداثة«، الأن����ه يتعلق مبوجات جديدة، 
م����ن احلداثة، تطلق عليه����ا ت�شميات احلداثة 
الرقمي����ة اأو الفائق����ة اأو ال�شّيالة... اأما ما بعد 
احلداثة، على امل�شت����وى الفكري والفل�شفي، 
فاإنها اإجناز فرن�شي بامتياز، كما مثلها اأعالم 
كليفي �شرتو�����ض وفوكو ودري����دا و�شواهم، 
م����ن الذين غزوا اأمريكا والع����امل بن�شو�شهم 
اللغ����ات  حلواج����ز  اخلارق����ة  واأفكاره����م 

والثقافات، من فرط ِجّدتها واأ�شالتها.

واأخ�ش����ى اأن يقع دوبري����ه يف مطب االنغالق 
ب. فحديثه ع����ن اأمركة فرن�شا ي�شبه  والتع�شّ
حديث االأمريكي ال����ذي تعامل مع الفتوحات 
الفكرية ملا بعد احلداثة، ب�شكل �شلبي لكونها 

ذات م�شدر فرن�شي.

5- ه���ل احل�ش���ارة ال�شائ���دة ه���ي اأمريكية؟ 
اأتفق مع دوبري���ه يف التمييز بني احل�شارة 
والثقافة، وكما ذهبت اإىل ذلك يف حما�شرة 
كان   1997 ع���ام  الريا����ض  مدين���ة  يف  يل 
وثقاف���ات  واح���دة  »ح�ش���ارة  عنوانه���ا 
متع���ددة«. واحل�ش���ارة واح���دة الأنها تتعلق 
باأمن���اط االإنتاج وو�شائل االت�شال وقوانني 
ال�ش���وق واأ�شكال التبادل، فيما الثقافات هي 
متع���ددة، لكونه���ا تتعل���ق باالإنت���اج الفكري 
والرمزي، كما يتجلى يف العقائد واملذاهب، 

يف منظومات القيم واأنظمة املعنى.

له���ذا، ف���اإن احل�ش���ارة توّح���د فيم���ا الثقافة 
يجم���ع  اجل���وال  فالهات���ف  وهك���ذا  ُتف���ّرق. 
النا�ض، الي���وم، يف القرية الكونية، بقدر ما 
يتي���ح للواح���د اأن يت�ش���ل �شاع���ة ي�شاء مبن 
ي�ش���اء يف اأي مكان ي�ش���اء. ويف املقابل، فاإن 
الرتاثات والتقاليد واخل�شو�شيات الثقافية 
ه���ي عام���ل فرق���ٍة واختالٍف ب���ني اجلماعات 
الب�شرية، بقدر ما هي حمل تفاوٍت وتفا�شل 

اأو نزاٍع وتوتر.

الي���وم يف ف�ش���اء  نعي����ض  فنح���ن  وهك���ذا، 
ح�شارة عاملية واحدة، ميكن اإدراجها حتت 
خان���ة الع�ش���ر الرقم���ي. �شحي���ح اأن الغلبة 
يف ه���ذه احل�ش���ارة ه���ي للغ���ة االإنكليزي���ة 
ولالأيديولوجي���ة االأمريكية كمذهب ليربايل 
ونظ���ام راأ�شمايل. لك���ن كل ال�شعوب ت�شاهم 
باإغنائه���ا  القائم���ة  احل�ش���ارة  ه���ذه  يف 
للبيئ���ات  وفق���ًا  ر�شيده���ا،  اإىل  واالإ�شاف���ة 
املحلية واخل�شو�شيات الثقافية لكل بلد اأو 

جمتمع اأو منطقة.

الع�ش���ر  الو�ش���ع يف  كان  هك���ذا  وللمث���ال، 
االإ�شالمي، حيث كانت هناك ح�شارة واحدة 
�شائ���دة الغلبة فيه���ا للغة العربي���ة والعقيدة 
االإ�شالمية. لكن الكل �شاهموا فيها من فر�ض 
وهنود ويون���ان و�شيني���ني واأفارقة، متامًا 
كم���ا ت�شاه���م الي���وم يف احل�ش���ارة الراهنة 
كل املجتمع���ات. ه���ذا م���ا يفعل���ه الفرن�ش���ي 
والرو�شي وال�شيني واملاليزي والربازيلي 

واالأفريقي اجلنوبي، كل باأ�شلوبه وانطالقًا 
من خ�شو�شيته.

اإن احلدي���ث عن اأمركة فرن�ش���ا اأو العامل فيه 
قدر من االختزال للواقع، بقدر ما فيه اإق�شاء 
لبقية املجتمعات، ال �شيما اأن اأمريكا هي بلد 
ا�شتقط���اب العقول من كل اأنحاء الكرة. بهذا 
املعن���ى تع���د احل�ش���ارة االأمريكي���ة ح�شارة 
االإن�ش���ان يف ه���ذا الع�شر، متام���ًا كما كانت 
احل�ش���ارة يف الع�ش���ر العبا�ش���ي ح�ش���ارة 

االإن�شان يف ذلك الزمن.
ولي����ض �شدف���ًة اأن �شتي���ف جوب���ز، موؤ�ش�ض 
�شرك���ة اآب���ل، اإمنا هو ثمرة ت���زاوج بني اأبيه 
ال�شوري واأم���ه االأمريكي���ة، اأي ثمرة تفاعٍل 
بني الواف���د واملُقيم، بني االأنا واالآخر. وهذا 
�ش���اأن اخل�شو�شي���ة الغنية والعاب���رة. اإنها 
ثم���رة خ���رق وانته���اك وجتاوز عل���ى �شبيل 

التهجني والتحويل والتبادل.

6- اأنهي بنقطة اأخرية هي تقليل دوبريه من 
�شاأن املكتوب يف ع�شر املرئي، لذا فهو ي�شكو 
من قنوات االإع���الم وو�شائل���ه، الأن كرامته، 
ككات���ب م�شه���ور، تاأب���ى علي���ه الذه���اب اإىل 
قناة اإعالمية للرتوي���ج الأحد كتبه. لذا يوؤثر 
االكتف���اء بزاويته حيث يعت���زل ويكتب، كما 
يفع���ل »الباحث العلمي«، ال���ذي يهتم باإنتاج 
النظري���ات واإثب���ات الوقائ���ع، عل���ى العك�ض 
م���ن املثقف الذي يهت���م بالظه���ور وا�شتمالة 
اجلمه���ور، بذل���ك يرتاجع دوبريه ع���ن راأيه 
يف الباح���ث. فهجومه على جمتمع ال�شورة 
جع���ل الباحث الذي كان عن���ده حمل رف�ض، 
ف���اإذا به بع���د الهجوم على جمتم���ع ال�شورة 
ي�شبح حم���ّل مديٍح وتقدي���ر. ولكن دوبريه 
يبال���غ يف هذه النقط���ة. فم���ا زال لل�شحيفة 
اأو للمجل���ة اأو للكتاب الورق���ي دوره الفاعل 
يف �شناع���ة ال���راأي الع���ام، بخا�ش���ة يف بلد 
كفرن�شا. ودوبري���ه ميار�ض ح�شوره و�شط 
امل�شه���د الثقايف واالإعالمي، �شواء عرب كتبه 
املتالحق���ة، اأو عرب حوارات���ه املتوا�شلة اإىل 
ه���ذه ال�شحيف���ة اأو تل���ك املجل���ة، ف�شاًل عن 
حما�شرات���ه ح���ول الق�شاي���ا الراهن���ة التي 

ت�شتاأثر باهتمام الفرن�شي وغري الفرن�شي.

والكات���ب الغزير، الذي ينت���ج دائمًا اجلديد 
واملث���ري م���ن الكت���ب واالآراء، يح�ش���ر ع���رب 
املكت���وب، اأكرث بكثري م���ن الذي يح�شر على 
ال�شا�شة، باآرائه ال�شطحية اأو اأفكاره اله�ّشة. 
ه���ذه ح���ال دوبري���ه ال���ذي ه���و اأح���د جنوم 
الثقاف���ة يف فرن�ش���ا. ولن اأتهمه مب���ا اتهم به 
ماكرون، باأنه منخرط يف الع�شر االأمريكي 
م���ن غري اأن يعل���م ذلك. فه���و ي�شتثمر اأح�شن 
ا�شتثم���ار الو�شائ���ط الت���ي ح���اول تاأ�شي�ض 
علم لدر�شه���ا وفهمها. وال�شاهد اأن �شوره ال 

تغيب عن اأغلفة املجالت و�شفحاتها.

واأي���ًا يكن، لكل �ش���يء وجهه االآخ���ر، �شواء 
اخت�ّض االأمر بال�شا�شة واملعلومة اأو بالرقم 
والعوملة اأو باالأمرك���ة اأو الفرن�شة، بخا�شة 
عندم���ا ي�شتخ���دم يف �شكل �شي���ئ اأو اأحادي 
اإق�شائ���ي، عنده���ا ينقل���ب اإىل �ش���ده. واإذا 
كان���ت احل�شارة تنتج التوح���د والتجان�ض، 
فاإن الثقافة تخلق الغنى والتنوع والفرادة. 
ول���ذا ال جم���ال الأن يتوح���د الع���امل بكليت���ه، 
ب���ل �شيبق���ى جممع���ًا للثقاف���ات املتباين���ة اأو 
املتنازعة، ولي�ض املطل���وب اأ�شاًل اأن يتوحد 
اأو  اأو مرك���ز واح���د  ا�ش���م واح���د  بطغي���ان 
منوذج واح���د. والدر�ض هو اإق���امة املوازنة 
بني الو�شائط واالأفكار، بني االأداة والقيمة، 
ب���ني الن�ش���اط املفه���وم والفع���ل التوا�شلي، 
ومب���ا يتي���ح لالإن�ش���ان اأن ميار����ض حيويته 
الوجودي���ة ب���كل اأبعادها، بخل���ق م�شاحات 
وجم���االت للتوا�ش���ل والتب���ادل، �شواء على 

م�شتوى الداخل اأو على م�شتوى اخلارج.

عن جريدة احلياة

الراديكالي  واألمركة:  دوبريه  ريجيس 
والليبرالي

ري���ج���ي���س دوب���ري���ه 
يسأل... كيف أصبحنا 

أميركيين ولماذا؟
ريجيس دوبريه من أبرز املثقفني 

الذين يتصّدرون املشهد الفكري 

يف فرنسا. وهو كاتب وفيلسوف 

كام تقدمه الصحافة، وكام هو 

يؤثر أن يعّرف بنفسه وعمله. 

لذا عندما سأله محاوره، ذات 

مرة، عن اللقب العلمي الذي 

يختاره، أعرب عن نفوره من لقب 

»الباحث«، قائاًل له: أنا ال أرتدي 

الربنس.

علي حرب  

عن احلوار املتمدن
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إبراهيم المال 

 مازال كتاب »حياة ال�شورة وموتها« للمفكر 
الفرن�شي ريجي�ض دوبريه فاعاًل يف تاأ�شيل 
القيمة »الو�شائطية« لل�شورة الت�شخي�شية 
يف مقابل املحتوى املفاهيمي والتجريدي 
للغة، وما زالت. نظرية دوبرية الدالة على 
خط����ورة اأن ي�شب����ح كل �ش����يء مرئيًا، هي 
نظرية متحققة وبعنف اأحيانًا يف و�شائل 
االإعالم املجرّية ل�شال����ح االأيديولوجيات 
التخريبية، القائمة على االإيهام والتزوير 
اإث����ارة  اأج����ل  م����ن  الب�شري����ة  واملراوغ����ة 
العاطف����ة اجلمعي����ة، وحتقي����ق مبتغيات 
الكب����ار  لالأرب����اب  وانتهازي����ة  �شال����ة 
املتحكم����ني بهذه الو�شائل املوجهة بدقة 
وحرفي����ة، متاثل مه����ارة »القّنا�ض« عند 

ا�شطياده ل�شحاياه.
يقول دوبري����ه يف الكتاب: »حني يغدو 
كل �ش����يء مرئي����ًا، ف����ال �شيء يغ����دو ذا 
قيمة، فتجاهل االختالفات يتقّوى مع 
اختزال ال�شال����ح يف املرئي واملظهر، 
طّيات����ه  يف  يحم����ل  مث����ااًل  باعتب����اره 
جرثوم����ة فّتاك����ة تتمّث����ل يف الت�شابه، 

فتحظ����ى كل املُث����ل املتمي����زة بعياني����ة 
اجتماعي����ة قوية، وما ينتج ع����ن ذلك هو اأن 
لغ����ة االأغنى، ت�شبح لغة كل النا�ض، وقانون 

االأقوى هو القاعدة املثلى«.
م�شيف����ًا: »اإن ع�ش����ر ال�شا�ش����ة ح����ني يغ����دو 
م�شيطرًا اأينما كّنا، �شتكون ف�شيلته الف�شاد، 
ومنطلقه االمتثالي����ة، واأفقه عدمية مكتملة، 
لذا ف����اإن غريزة البقاء لدى اجلن�ض الب�شري 
ي اللذة  مثلها مثل الرغبة الب�شيطة يف تق�شّ
لدى الف����رد اأو االأمم، �شن�شطر اإن عاجاًل اأو 
اآجاًل، اإىل احلّد من االمتيازات التي حتظى 
به����ا ال�ش����ورة ولكي يت����م اإيق����اف االختناق 
والياأ�����ض، �شيتم اإي����الء االأهمي����ة للف�شاءات 

الباطني����ة الالمرئي����ة، وذل����ك ع����رب ال�شعر 
والقراءة والكتابة واالفرتا�ض واحللم«.

ولع����ل »م����ا بع����د الفرج����ة« م����ن اأه����م ف�شول 
الكت����اب يف حتليل����ه لل�ش����ورة يف االأزمن����ة 
الراهن����ة، حي����ث ي�شري دوبري����ه اإىل املرحلة 
الت����ي و�شلن����ا اإليه����ا، بو�شفها ث����ورة تقنية 
واأخالقي����ة ال ت�ش����كل يف اآخ����ر االأم����ر ذروة 

»جمتمع الفرجة« واإمنا تعلن عن نهايته!
لل�ش����ورة  االأوىل  ال�شدم����ة  وح����ول 
الفوتوغرافية يفرت�ض دوبريه و�شع املقولة 
االأدبي����ة اخلال����دة ل�»م����وت الف����ن« يف اإط����ار 
التاري����خ املحايد لالخرتاع����ات ومواجهتها 

التكنولوج����ي، الأن  التوال����د  مب�شكل����ة 
التقني����ة تتق����دم ع����رب حم����و ب�شماتها، 
وكلم����ا اأحكم����ت قب�شتها، كلم����ا وارت 
نف�شه����ا بنف�شه����ا، فبمق����دار م����ا ي����زداد 
حتكمن����ا يف االأ�شياء مبق����دار ما تنق�ض 
قدرتن����ا يف التحك����م ولو ب����ذكاء يف هذا 

التحكم نف�شه.
ويف م�ش����رية تطور ال�شورة من الثبات 
اإىل احلركة ثم اإىل ال�شور ثالثية االأبعاد 
و�شواًل اإىل االأمن����اط احلديثة املرتجمة 
واحل�شي����ة،  التفاعلي����ة  الو�شائ����ط  يف 
متداخ����اًل  ج����زءًا  امل�شاه����د  جتع����ل  الت����ي 
يف ال�ش����ورة ذاته����ا، ي�شاف����ر بن����ا الكتاب 
تاريخي����ًا نح����و املا�شي البدائ����ي والديني 
وجاذبي����ة  ال�شينم����ا  �شح����ر  اإىل  و�ش����واًل 
التلفزي����ون، حيث ي�شف ال�شينما مثال اإنها 
القمة الالمع����ة للمظهرية االجتماعية، واأنه 
ميك����ن اعتباره����ا اأداة للتحلي����ل النف�شي يف 
الق����رن احلايل، بع����د اأن كان الفن الت�شكيلي 
هو التحلي����ل النف�شي للق����رن التا�شع ع�شر، 
م�ش����ريًا اإىل اأنه لو كان علينا عر�ض الن�شيج 
العقلي لع�شرنا، للزمنا عر�ض فيلم لغريفيت 
واآخر لربغمان وثالث لغ����ودار، وموؤكدًا اأن 
للقرون كما لالأيام غروبها ال�شروري، حيث 
اإن العن�ش����ر ال�شينمائي غ����دا »�شيئًا« ينتمي 
اإىل املا�شي، كما كان يحلو لهيجل اأن يقول، 
م�شيفًا: »بالرغم من اأننا �شنظل نرى اأفالمًا 

رائعة لزمن طويل«.
ويرى دوبريه اأن التلفزيون مبا ميتلكه من 
ق����درة على البث املبا�ش����ر اأ�شبح اأداة مثالية 
واالإدراكات،  باالأ�ش����داء  املتحكم����ني  ل����دى 
التاري����خ  اأ�شي����اد  ه����م  اأ�شبح����وا  وبالت����ايل 
املبا�شر، وت�شبح ال�شا�شة هي مركز العامل، 
الأنن����ا نكون جميع����ًا �شوا�شية اأم����ام احلدث 
املبث����وث، ونعي�ض تع����اداًل ف�شائي����ًا وزمنيًا 
ال �شابق ل����ه، بيد اأن ثمة اإن�شان����ًا واحدًا هو 
االأكرث م�شاواة م����ن االآخرين، اإنه ذلك الذي 
يت����م احلدث عربه، اأي مر�شل����ه، فبطل نهاية 

هذا القرن هو املنادي ال�شّداح!
ويختم دوبري����ه حتليالته الرائعة باالإ�شارة 
اإىل اإ�شرافن����ا يف ع�شر ال�شا�ش����ة على نهاية 
»جمتمع الفرجة« واإذا ما حدثت كارثة فاإنها 
�شتكون حا�شرة، فبعد اأن كنا اأمام ال�شورة 
اأ�شبحنا داخلها، واأن الوقوف �شد املحرمات 
القدمية املتعلقة باالأ�شالة واالألغاز والروح 
�شيكون عبارة عن �شعائرية لها اأهميتها، بيد 
اأن االأفق قد يكون خميبًا لالآمال، ففي جمال 
املمار�ش����ة، خا�ش����ة الي����وم، تكم����ن م�شاوئ 
ال�ش����ورة اجلدي����دة مقارنة م����ع القدمية يف 
الكلفة املفرطة التي جتعل من االإبداع رهينًا 
بقوانني ال�شوق، ورهينًا بال�شراع من اأجل 
اخليال، الأنه �ش����راع يعمل �شد مقولة: »كل 
�شيء لل�ش����ورة«، ولن نحافظ على حقنا يف 
الالنهائ����ي من دون احلّد م����ن حقوق املرئي 
يف اأن يقوم لوحده باإ�شفاء طابع الوثوقية 
عل����ى كل خطاب اآخ����ر، »فبمقدار ما نرى اأقل 
مبق����دار ما تن�شط خميلتن����ا اأكرث« كما يقول 

جان جاك رو�شو.

عن احلوار املتمدن

ويف ع���ام 1965ح���از ريجي����ض دوبريه على 
"اأغريغا�شي���ون"  العلي���ا  التاأهي���ل  �شه���ادة 
يف الفل�شف���ة. لكن���ه مل ميار����ض عنده���ا مهنة 
التدري����ض اأبدًا. اإذ �شافر يف ال�شنة نف�شها اإىل 
كوب���ا، البالد التي انت�ش���رت فيها الثورة عام 
1959 بقي���ادة فيدل كا�ش���رتو. توّجه دوبريه 
بعده���ا اإىل بوليفيا لاللتح���اق بت�شي غيفارا. 
وج�ّش���د اأطروحاته الثورية يف كتابه ال�شهري 
ال�ش���ادر عام 1967 حتت عنوان "الثورة يف 

الثورة".
الليندي" مع  "حمادثات 

وق���ع دوبريه يف �شهر اأبري���ل من عام 1967، 
يف قب�شة احلكوم���ة البوليفية. و�شدر بحقه 
حك���م باالإعدام خف���ف اإىل ال�شجن ملّدة ثالثني 
�شن���ة، بف�ش���ل حمل���ة دولي���ة مل�شاندت���ه قادها 
لة،  الفيل�ش���وف جان بول �شارتر. ويف املح�شّ

اأم�شى يف ال�شجن مّدة اأربع �شنوات فقط.
وعند اإطالق �شراحه توّجه اإىل الت�شيلي للقاء 
رئي�شه���ا اآن���ذاك، �شلف���ادور اللين���دي، ليخرج 
بعده���ا بكت���اب حتت عن���وان "حمادث���ات مع 
الليندي حول االأو�ش���اع يف الت�شيلي". ويف 
الت�شيل���ي التقى اأي�شًا بال�شاع���ر الكبري بابلو 

نريودا.
�شائعات

واالأكي���د هو اأن عالقات ريجي����ض دوبريه مع 
كا�ش���رتو، ومع كوبا كا�ش���رتو، تغرّيت كثريًا 
فيما بع���د. و�ش���درت عن���ه اآراء وت�شريحات 
عديدة، مفاده���ا اأن نظام كا�شرتو يف �شنوات 
الت�شعينات من الق���رن املا�شي، وما تالها، ال 
عالقة له بكوبا الثورية يف �شنوات ال�شتينات 
م���ن القرن ذاته. ورمبا كان التغرّي يف مواقفه 
وراء العدي���د من ال�شائع���ات التي �شرت حول 
اأن���ه كان وراء ك�ش���ف ال�شلط���ات البوليفي���ة، 

للمكان الذي كان يوجد فيه غيفارا.
تلك ال�شائع���ات �شرت وتو�شعت اإىل درجة اأن 
ابن���ة غيف���ارا، األي���دا غيفارا، وّجه���ت يف عام 
1996، اتهام���ًا حّملت في���ه دوبريه م�شوؤولية 
اأبيها يف بوليفيا  "جزئي���ة" يف القب�ض على 
ع���ام 1967، اأي قبل ثالثني عام���ًا من توجيه 

مثل هذا االتهام اإليه.
.. ورجل ال�شيا�شة

عاد ريجي�ض دوبري���ه اإىل فرن�شا عام 1973. 
وتوىّل مه���ام ومنا�شب ر�شمية متنوعة، لكنه 

ا�شتقال من جميعها �شنة 1992.
دوبري���ه  تاأّث���ر  ال�شيا�ش���ي  ال�شعي���د  وعل���ى 
وفران�ش���وا  كا�ش���رتو  في���دل  ب�شخ�شيت���ني: 
احلق���ل  يف  لتوجه���ه  وبالن�شب���ة  مي���رتان. 
ال�شيا�ش���ي، يعّرف دوبريه نف�ش���ه، بامليل اإىل 

"الفعل".
واأن التزام���ه املبّك���ر بالعم���ل ال�شيا�شي، كان 
ب�شب���ب نوع م���ن "اللق���اء بني م���زاج �شخ�ض 

ب���داأ  ق���د  وكان  في���ه".  املحيط���ة  والظ���روف 
ن�شاطات���ه بامل�شارك���ة يف مظاه���رات تاأيي���دًا 
لث���وار جبهة التحرير اجلزائري���ة. ثّم اأم�شى 
يك���ن  ومل  الالتيني���ة.  اأم���ريكا  يف  �شن���وات 
التزامًا واعي���ًا، ح�شب تعبري ل���ه. ولهذا يرى 
عمله ال�شيا�شي نوعًا من التدريب، ولي�ض يف 

االلتزام.
وم���ن االأف���كار الت���ي يوؤّك���د عليه���ا دوب���ري، 
باأ�شكال خمتلف���ة، قوله اإن املجتمعات بحاجة 
اإىل اأف���كار مت�شامي���ة، توؤّم���ن ق���درًا كبريًا من 
التالح���م بالن�شب���ة للمجموع���ات املعنية بها. 
وهكذا مث���اًل، يعي���د االأزمة التي تع���اين منها 
واإىل  ال�شائ���دة،  "العدمي���ة"  اإىل  اأوروب���ا 

الالمباالة العاّمة.
.. وعامل االإعالم

يف ع���ام 1993 داف���ع دوبري���ه ع���ن اأطروحة 
لنيل الدكتوراه، حتت عنوان "حياة ال�شورة 
وموتها.. تاري���خ النظرة يف الغرب". و�شّكل 
ذل���ك منعطف���ًا يف اهتمامات���ه، اإذ نح���ا ح���ول 
حتليل تاأثري و�شائل االإع���الم واالت�شال على 
املجتمعات والع�شر. واأ�ش�ض عام 1996 جمّلة 
� امليديولوجيا"،  التاأث���ري االإعالم���ي  "دفات���ر 
الت���ي ركز فيها على نظرية ل���� "البعد" التقني 
واملوؤ�ش�شات���ي للثقاف���ة، باعتب���ار اأن االإع���الم 

و�شيلة لذلك.
واإذا كان دوبريه قد ن�شر "الن�ض التاأ�شي�شي" 
له���ذا املجال م���ن التاأّمل الفكري ع���ام 1991، 
فاإن مفه���وم التاأثري االإعالم���ي، دخل قامو�ض 
الت���داول العام، م���ع �شدور كتاب���ه: "ال�شلطة 

الثقافية يف فرن�شا" يف عام 1997.
اإن م�شاأل���ة "التاأثري االإعالم���ي" ودور املثقف 
يف املجتم���ع، �ش���ّكال اأح���د مراك���ز االهتم���ام 
الرئي����ض ل���دى دوبريه، من���ذ مطل���ع �شنوات 
اأن  وي���رى  الفائ���ت.  الق���رن  الت�شعين���ات يف 
الع���امل دخل يف ع�ش���ر ال�ش���ورة، التي تنبئ 

بوالدة "عامل جديد".
.. والفكر

يف ع���ام 1998، اأ�شبح دوبري���ه مدير برامج 
يف املعهد الدويل للفل�شفة، ورئي�شًا للمجل�ض 
العلم���ي للمدر�ش���ة الوطنية الفرن�شي���ة العليا 
لعلوم االإعالم واملكتب���ات. ذلك قبل اأن يتوىّل 
االأوروب���ي  املعه���د  رئا�ش���ة   ،2002 ع���ام  يف 
لعلوم االأديان، والذي كان قد تاأ�ش�ض مببادرة 
من���ه. وه���و يوؤّك���د باأ�ش���كال خمتلف���ة، اأهمية 
املرجعي���ات، مهم���ا كان���ت طبيعته���ا، بالن�شبة 
للمجتمع���ات االإن�شاني���ة، باعتب���ار اأنه���ا توّلد 
الثق���ة املتبادل���ة ب���ني املعني���ني به���ا. وت�ش���ّكل 

�شمانة للنظام االجتماعي.
جمّل���ة  دوبري���ه  اأ�ش����ض   ،2005 ع���ام  ويف 
� ميديوم". كما انه انتخب ع�شوًا  "الو�شيط 
يف "اأكادميية غونغور". اإن ريجي�ض دوبريه 

رجل متعدد امل�شارب الفكري���ة واالهتمامات، 
بحي���ث ي�شع���ب تعريف���ه بدّق���ة. وه���و ي���ردد 
با�شتمرار، اأنه لي�ض فيل�شوفًا، رغم اأنه يحمل 

�شهادة التاأهيل العليا .
والدكتوراه يف هذا احلقل. ويف كل احلاالت، 
ال �ش���ك اأنه اأح���د العالمات الفارق���ة يف امل�شهد 
الثق���ايف، حاليًا. اإنه فيل�شوف ومفكر وموؤّرخ 
واأدي���ب وروائي وكات���ب م�شرحي.. ويف�شل 
جم���ع ه���ذه التو�شيف���ات كله���ا حت���ت عنوان 

"كاتب".
االإبداع كمخرج

 ي�ش���دد دوبريه على حقيق���ة حيوية يف �شلب 
مو�ش���وع تاأث���ري و�شائ���ل االإع���الم ودوره���ا 
احليات���ي واملجتمع���ي الع���ام، مفاده���ا، اأن���ه 
لي����ض ك���ون االأذه���ان ق���د غ���دت اأ�ش���رية اأكرث 

فاأك���رث لو�شائل االإعالم وتابعة لها، يعني اأنها 
�شتك���ون يف امل�شتقبل القري���ب، عاجزة حكمًا 
عن اإخراجن���ا من املاأزق الذي يواجهه العامل، 

ورمبا اإخراجنا بوا�شطة حلول اإبداعية.
من ال�شائع اأن يجمع الكّتاب واملفكرون، ويف 
خمتل���ف املج���االت، جمموعة م���ن الدرا�شات 
واملق���االت التي كان���وا قد حرروه���ا يف فرتة 
م���ا، ح���ول مو�شوع م���ا. وهذا م���ا يفعله اأحد 
م�شاه���ري امل�شه���د الثقايف الفرن�ش���ي احلايل، 
ريجي����ض دوبري���ه، يف عمل���ه ال�ش���ادر قب���ل 
فرتة ق�شرية: "�شرادي���ب حديثة".. برتجمة 

حرفية: "مقابر حتت االأر�ض".
اإن دوبري���ه ه���و اأح���د املفكري���ن الفرن�شي���ني 
القالئ���ل من جي���ل اأولئك الذي���ن يطلق عليهم، 
ه���و نف�شه، يف هذا الكت���اب "جيل االنتظار". 

واجلي���ل ال���ذي يق�ش���ده دوبري���ه، يع���رّب عنه 
وعن نف�ش���ه: "اأردنا تقدمي اإجابات عن اأ�شئلة 
مل تعد مطروحة. اإننا اأبناء مزعومون لثورة 
اأكتوبر ع���ام 1917 يف رو�شيا، ويتامى فكرة 
نهاية الع���امل.. ونحن الناجون م���ن كارثة مل 
تق���ع. اإننا نب���دو يف نهايتن���ا، ومالمح وجهنا 

تدل على �شوء ما نحن فيه...".
والدخ���ول اإىل مث���ل ه���ذه ال�شرادي���ب الت���ي 
تو�شف يف م�شاهمات الكتاب املتنّوعة، يبدو 
مث���ل زيارة خم���زن تتكّد�ض فيه عظ���ام اأولئك 
الذي���ن كان���وا حتى ف���رتة غري بعي���دة، رموز 
احلداث���ة يف فرن�شا، وم���ا اأبعد منها يف الفكر 
والثقاف���ة العامليني. اإنه "مدفن للحداثة"، كما 
يكتب دوبريه عن اأولئك الذين غادروا امل�شهد، 

ولكن اأفكارهم ال تزال حتوم يف االأجواء.
..انه���م جميعًا عرفوا "االنتظ���ار". ومثل ذلك 
االأفق املفت���وح على و�شول �ش���يء ما، اأحدث 
الكثري من االآمال حيال امل�شتقبل والرغبة يف 
الن�ش���ال من اأجل حتقيق ذل���ك لكّل منهم، عرب 
و�شيلة التعبري التي اختارها. لكن تلك االآمال 
كانت ذات طابع تدم���ريي يف الواقع، وكانت 

االأحالم جمنونة.
تل���ك االآمال واالأحالم، اتخ���ذت مبجملها قناع 
الث���ورة الت���ي ج���رى تقدميها اأنه���ا تب�ّشر بغد 
اأف�ش���ل واأجم���ل حت���ت اأ�شم���اء وتو�شيف���ات 
خمتلف���ة. مثل تلك احلداث���ة التي اأراد روادها 
اأن يكون���وا رموزه���ا مل تع���د موج���ودة، كما 
ي�ش���رح دوبري���ه. ويح���دد الق���ول اإن حقبتن���ا 
ت�شه���د نهاية تل���ك الروؤية للتاري���خ، التي كان 
�شاتوبري���ان قد اأ�ش�شه���ا، وكان اندريه مالرو 

من حفر قربها.
وي�شاأل دوبريه اأي�ش���ًا: ملاذا يخ�شع املثقفون 
عندما يتقدم بهم العم���ر، الإغراء �شاتوبريان، 
وي�شرع���ون يف احلدي���ث ع���ن التاري���خ عل���ى 
غراره، بطريقة �شعرية وماأ�شاوية، بل وكاأنه 
كابو�ض، واأن اإن�شانية االإن�شان مهددة؟ ويوؤّكد 
يف معر����ض االإجاب���ة، اأن الب�ش���ر ه���م، حاليًا، 
ب�شدد اخ���رتاع ع���امل هجني. ويو�ش���ح اأنهم 
ميتلكون ق���درة كبرية على ح���ل التناق�شات، 
وميك���ن اأن ت���ربز ع���رب ه���ذه الق���درة، نه�شة 

جديدة، وبالتايل ينبغي التح�شري لها.
واإذا كان���ت �شطوة و�شائ���ل االإعالم وهيمنتها 
كب���رية وتزداد، فاإن دوبري���ه ال يجد اأن االأ�شر 
�شيك���ون اأبدي���ًا وم�شتدامًا. وي�ش���ل دوبريه، 
اإىل الق���ول اإن الب�ش���ر فق���دوا كث���ريًا من ح�ّض 
التاري���خ التقلي���دي واالنتم���اء اإىل �ش���يء م���ا 
جماعي. وهذا رمبا ميّث���ل نقلة باجتاه تاأكيد 
الذات الفردية، وم���ا ي�شميه دوبريه بالتمهيد 
املمك���ن لع�شر نه�شة جدي���د، ي�شبح االإن�شان 

فيه، حمّرك التاريخ ومو�شوعه االأ�شا�شي.
عن جريدة البيان

ريجيس دوبريه يعلن نهاية ريجيس دوبريه.. سيرة نضالية تحت الضوء
»مجتمع الفرجة« يف عام 1960 حاز الش��اب اب��ن العرشين عامًا 

عىل املرتبة األوىل يف مس��ابقة الدخول إىل 

دار املعلم��ني العلي��ا يف باري��س، أحد أهم 

املؤسس��ات الجامعية العلمية الفرنسية التي 

تخ��ّرج منها كبار أدباء ومفكري فرنس��ا وليس 

أقّلهم ش��هرة جان بول سارتر ورميون آرون. 

ذلك الشاب اس��مه ريجيس دوبري. وكان ابن 

أحد كب��ار املحامني يف العاصمة الفرنس��ية، 

وأّمه كانت إحدى املقاومات املعروفات ضد 

االحتالل النازي.



عبدالرزاق دحنون

�شع���د جب���ال اأمري���كا الالتيني���ة الوع���رة وقاب���ل 
"دوغال����ض برافو" اجلامع���ي ال�شيوعي املتمرد 
اللق���اء  ذل���ك  اأحرا����ض فنزوي���ال وكت���ب ع���ن  يف 
وج�ّش���د  �شن���وات  كوب���ا  يف  عا����ض  التاريخ���ي. 
اأطروحاته الثورية يف من�شوره امل�شهور ال�شادر 
ع���ام 1966 حت���ت عن���وان “ث���ورة يف الثورة”. 
حل���ق اأرن�شت���و ت�ش���ي غيف���ارا اإىل بوليفيا، فوقع 
اأ�شريًا يف �شهر ني�ش���ان من عام 1967 يف قب�شة 
اجلي�ض البوليف���ي النظامي. و�ش���در بحقه حكم 
���ف اإىل ال�شج���ن مل���ّدة ثالث���ني �شنة،  باالإع���دام ُخفِّ
وبف�شل مفاو�شات �شاق���ة وحملة فرن�شية دولية 
مل�شاندت���ه قادها اب���ن بلده الفيل�ش���وف جان بول 
ل���ة، اأم�شى ريجي�ض دوبريه  �شارتر. ويف املح�شّ
يف ال�شج���ن مّدة اأربع �شن���وات. كتب هناك كتابه 
واأربعة  نارين  بني  �شغري  برج���وازي  "مذكرات 

جدران".
ُترج���م كتاب "ثورة يف الث���ورة" اإىل العربية يف 
دار االآداب يف العقد ال�شابع من القرن الع�شرين. 
وكان يومها �شرعة ثوري���ة حقيقية تركت تاأثريًا 
مذهاًل عل���ى ال�شباب الث���وري يف تلك احلقبة من 
التاري���خ. وقد اأج���اد ر�شم غالف الكت���اب الر�شام 
امل�ش���ري املع���روف جمال قط���ب، ومن ث���مَّ تبعته 
مبا�ش���رة ترجم���ة كت���اب "دفاع���ًا ع���ن الثوري���ة" 

جل�شات حماكمة ريجي�ض دوبريه يف بوليفيا.
واليوم بعد اأن اقرتب من الثمانني من عمره يقول 
ريجي�ض دوبريه: اإن اإحدى مفارقات الثورات اأنها 
ت���وؤدي اإىل اإبطاء �شري االأ�شياء، بعد ت�شارع كبري 

يف البداي���ة، قب���ل اأن يتحول الحق���ًا اإىل منظومة 
مكابح ثقيلة. هناك يف الثورات منا�شبات كثرية 
للف���رح والبهج���ة، ولك���ن اأي�شًا للح���زن والعزاء، 
وعلى املدى الطويل تتح���ول البهجة اإىل مرارة، 
واأحيانًا كثرية اإىل كوابي�ض. �شبق وكتب فكتور 
هوغو عن ذل���ك، فاالنتفا�ش���ة الباري�شية الكربى 

حمل���ت اإىل ال�شلط���ة- وه���ذه مفارق���ة جدي���دة- 
نابلي���ون الثالث، وهو اإمرباطوري جدًا، واأحمق 
باملنا�شبة. البوؤ�ض يق���ود ال�شعوب اإىل الثورات، 
والث���ورات تعي���د ال�شع���وب اإىل البوؤ����ض، هذا ما 
قاله فكتور هوغو الذي ي�شت�شهد به دوبريه. اإنها 

حلقة تراجيدية كوميدية م�شتمرة.

الث���ورات التكنولوجية فق���ط، ولي�ض ال�شيا�شية، 
يف راأي دوبري���ه، ت�ش���ذ عن هذه القاع���دة، الأن ال 
عودة فيها البتة اإىل الوراء. لن نعود اإىل ال�شمعة 
ال�شف���ن  اإىل  وال  الكهرب���اء،  اخرتعن���ا  اأن  بع���د 
ال�شراعي���ة بع���د اأن ابتكرنا املح���ركات. االإنرتنت 
غ���رّي وج���ه الع���امل. هنا تقب���ع حم���ركات التاريخ 
احلقيقي���ة ال�شامنة الوحيدة لتق���دم ال رجعة فيه 

اإىل الوراء ،�شواء كان جيدًا اأو �شيئًا.
الثورات االأكرث تاأث���ريًا يف التاريخ هي تلك التي 
مل يحركه���ا، اأو يعلنها، اأو يربجمه���ا اإن�شان، هي 
تل���ك الت���ي ال قائ���د له���ا وال َعَل���م، والت���ي تقدمت 
حثيثًا من دون �شجة خل�شة على اأ�شابع اأرجلها، 
ويف �شري���ة، اأي م���ن دون ك�ش���ف هويتها-مع اأن 
االأقم���ار ال�شناعي���ة ك�شفت لن���ا كل م�شتور- ويف 
جمتمع���ات ما بع���د ال�شناعي���ة هن���اك �شاخطون 
وم�شرب���ون وحمتج���ون، ولكن ن���ادرون جدًا ما 
يتكلمون ع���ن القيام بثورة، كم���ا حدث يف ثورة 
الط���الب االأوروبي���ني يف اأي���ار 1968 التي كانت 
م���ن هذا املنظ���ور، غن���اء بج���ع االآم���ال الثورية. 
الكلمة ال�شحري���ة التي حلَّت حمل كلمة ثورة هي 
كلم���ة دميقراطية، فلكل حقب���ة تاريخية مفرداتها 
اخلا�ش���ة. لق���د حم���ل ال�ش���اب ريجي����ض دوبري���ه 
فك���رًا مارك�شي���ًا – لينيني���ًا وا�شح���ًا ون�شج على 
ه���ذا الفكر، وها ه���و يف الثمانني م���ن عمره، وال 
ن�شتطي���ع الق���ول باأن���ه ابتع���د اأو ت���رك اأو هج���ر 
���ًا -ويف ظن���ي- ما زال  ه���ذا الفكر ال���ذي بقي حيَّ

َي�شرت�شد به حتى اليوم يف كتاباته املتنوعة.

ريجيس دوبريه...خمسون عامًا على كتاب 
-ثورة في الثورة-

ر كتاب "ثورة يف الثورة" لذلك  َمْن ِمْن أهل اليس��ار يف س��بعينيات القرن العرشين ال يتذكَّ

الشاب الفرنيس اليس��اري األنيق ريجيس دوبريه؟ هو واحد من أكرث املثقفني املاركسيني 

الفرنسيني شهرة -له اليوم أكرث من سبعني كتابُا- خاض تجربة ثورية غنية وحاول أن ُيزاوج 

ما بني النظرية الثورية ، واملامرسة الثورية، حيث "ال حركة ثورية بدون نظرية ثورية" وقع 

اًم يف ُكتيِّب صغري سامه" الكاسرتوية  تحت تأثري فيدل كاسرتو والثورة الكوبية وكتب بحثًا قيِّ

ه  مس��رية أمريكا الالتينية الطويلة" وكان ُمناضاًل فرنس��يًا وس��ياًم بلحية شهباء قصرية يتشبَّ

ه بالكرام حميُد- وهو ما يزال  بذلك األرجنتيني الناري تيش جيفارا-عىل كل حال إن التش��بُّ

يف السادسة والعرشين من عمره.
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