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الحداث��ة وم��ا بعدها ف��ي نظر
آالن تورين
ياسين النصير
ات�س ��ع مي ��دان احلداث ��ة الي ��وم لي�ش ��كل
التكنولوجي ��ا واالقت�ص ��اد وال�سيا�س ��ة
وال�صحافة وكل الفروع الأخرى حتى غدونا
ال ن�ستطي ��ع التفك�ي�ر ب�أي م�س�أل ��ة �إذا مل ن�ضع
يف ت�صورنا تاري ��خ هذه امل�س�ألة� .إن ما حدث
يف القرن احلايل كان غاية يف العمق ،بحيث
ال ي�ستطي ��ع �أحد �أن يحـل ��م بالعودة �إىل املياه
الهادئة لفل�سفة التنوير ،للقرنني الثامن ع�شر
والتا�س ��ع ع�ش ��ر .فاحلداثة هي ث ��ورة يف كل
ميادين البن ��اء ،وبرغم �أنها من نتاج املجتـمع
املعا�ص ��ر� ،إال �أنها مل تقطع ال�صل ��ة بالتاريخ،
وال بـنظ ��ام الع ��امل الق ��دمي� ،أعن ��ي الدي ��ن
والفل�سفة القدمية.
�إال هذا التكوين املعريف الثابت �أو �شبه الثابت
مل يك ��ن مبن� ��أى ع ��ن النق ��د :رك ��ز الفيل�سوف
الفرن�سي مي�شيل فوكو نقده لل�سلطة املركزية
الت ��ي تدعيه ��ا احلداث ��ة ،وهي �سطل ��ة الدولة
 �سلط ��ة الطبق ��ة احلاكم ��ة � -سلط ��ة الدي ��ن،يف ح�ي�ن �أن تط ��ور املجتمع ��ات الليربالي ��ة
املعا�ص ��رة يلغي مثل ه ��ذه املركزية ال�صارمة
ويعط ��ي دور ًا للف ��رد �أو لل ��ذات لأن تكون يف
مرك ��ز مه ��م م ��ن مراك ��ز الفع ��ل االجتماع ��ي،
وبه ��ذه الفك ��رة الب�سيط ��ة �أزاح فوك ��و ع ��ن
هيمن ��ة ال�سلطة املطلقة للدول ��ة �أو للم�ؤ�س�سة
م ��ن موقعه ��ا التاريخ ��ي الق ��دمي �إىل فاعلي ��ة
الف ��رد .ونتج ع ��ن ه ��ذا الت�ص ��ور للحداثة �أن
تفتحت �آفاقها ملرحلة �أكرث حتديث ًا ،خ�صو�ص ًا
عندما تت ��وزع املركزية بني �شرائح اجتماعية
وفردية عدة .وق ��د ينبئ هذا الت�صور بتفكيك
البنية الع�سكرية الحق ًا للدول الكربى بعد �أن
يتم تفكيك الدولة املتعددة القوميات ،والدولة
االيديولوجية القارة.

الكتاب واحد م ��ن �سل�سلة كتب تنه�ض ب�أعباء
البح ��ث ع ��ن �أف ��ق جدي ��د للثقاف ��ة م ��ن خارج
مي ��دان الأدب ،فالنق ��د الأدب ��ي ال ��ذي فجر يف
�أوا�س ��ط ال�ستيني ��ات مفهوم ما بع ��د احلداثة
مل ي ��در �أن ��ه ج ��اء لتخري ��ب بيت ��ه .ك�ش ��ف �أن
ن�ص م ��ا بعد احلداث ��ة ال يكم ��ن يف النقد ،بل
يف حرك ��ة احلياة .ومبيادي ��ن �أو�سـع منها ما
يتطرق �إليه �آالن توري ��ن يف هذا الكتاب"نقد
احلداثة"وغريه ��ا .واملق�ص ��ود هن ��ا بالنق ��د
ه ��و اخلروج من �إط ��ار املفاهي ��م القدمية �إىل
مفاهي ��م معا�ص ��رة ذات بني ��ة كب�ي�رة موازية
حلركة تطور املجتمع املعا�صر.
وم ��ن ثم الك�شف عن الأبع ��اد اجلديدة القابلة
للتط ��ور يف احلداث ��ة لن�ص ما بع ��د احلداثة،
تل ��ك الن�صو� ��ص الت ��ي رافق ��ت النهو� ��ض
ال�سيا�س ��ي وااليديولوج ��ي يف �ستيني ��ات
فرن�س ��ا ال�شبابي ��ة ،فما كان م ��ن امل�ؤلف �إال �أن
ع ّم ��ق نظرت ��ه ال�سو�سيولوجي ��ة ،لي�شم ��ل بها
النق ��د الأدبي والثقايف والفك ��ري ،خ�صو�ص ًا
ذلك ال ��ذي ت�سيّد الثقافة الأوروبية يف الفرتة
التي انتع�شت بها البنيوية.
م ��ن مهمات كتاب"نق ��د احلداثة"ت�أمل �شروط
وج ��ود جمتمع جدي ��د والطريق ��ة املثلى التي
ميك ��ن للأزمة الفكرية ال�سائدة يف املجتمعات
الأوروبية احلديثة �أن جتد حلولها املنهجية،
خ�صو�ص� � ًا تل ��ك الت ��ي جتمع ب�ي�ن ال�صراعات
االجتماعي ��ة الكب�ي�رة  -البطال ��ة ،ال�س ��وق،
التعلي ��م ،الإع�ل�ان� ...إل ��خ ،وب�ي�ن �أن يج ��د
املجتمع طرق ًا �أكرث مرونة لو�ضع تنظيم جديد
ثقايف لتكوين جمتمع جديد مثايل مع ن�سيان
حقيق ��ي للمتمزقات واالنقالب ��ات التي تو�شك
على احل ��دوث فيه .هذا ما �أ�ش ��ار �إليه امل�ؤلف
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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.

يف مقدمت ��ه وا�صف ًا �إياها م ��ن مهمات الكتاب
الذي يك�شف عن طريق ال�سو�سيولوجيا �سبل
تقومي ما ي�صبو �إليه.
وله ��ذا �سار الكت ��اب يف �أول مهماته مبنهجية
نقد االجتاهات ال�سو�سيولوجية ال�سابقة يف
احلداث ��ة ،والقائم ��ة فع ًال على فاعلي ��ة الأفراد
يف االبت ��كار ويف التخطي ��ط ،وه ��ذا االجتاه
ال ��ذي ت�سيّد ما ميك ��ن ت�سميت ��ه بديكتاتورية
امل�ؤ�س�س ��ة االقت�صادي ��ة� ،أ�صب ��ح عائق� � ًا �أم ��ام
تطور القدرات الذاتية للأفراد من خارج هذه
امل�ؤ�س�سة .وهو ما بن ��ت الر�أ�سمالية احلديثة
علي ��ه ت�صورها لندرة االكت�شافات واملبادرات
والأفعال الفردية اخلالقة.
�آالن توري ��ن ي ��رى العك� ��س يف تبن ��ي اجتاه
�سو�سيولوجي يف م ��ا يخ�ص قدرات الأفراد،
ففاعلي ��ة الأف ��راد مل تع ��د وحدها ق ��ادرة على
م�ساي ��رة تط ��ورات املجتم ��ع امل�ستج ��دة

واملت�سارع ��ة ،مم ��ا يعن ��ي �أن االعتم ��اد عل ��ى
املنطق الداخلي لتطورات النظام االجتماعي
احلايل من دون و�ضع منهجية �صارمة ال ميكن
�أن ينمي �أي اجتاه حداثي ،ولذلك يجري الآن
االعتماد على الفاعل�ي�ن االجتماعيني ،ويعني
امل�ؤ�س�سات ذات البنية املنفتحة على احلداثة
اجلديدة الت ��ي ال تتعامل مع �سياقات الأفراد،
ويف الوقت نف�سه يجري االنتباه �إىل الرتاث
من خالل نق ��ده امل�ستمر والك�ش ��ف عن �آلياته
اخلفي ��ة الت ��ي مل ت�ستط ��ع الق ��درات الفردي ��ة
الك�ش ��ف عنها ،ومن ثم فهمه وفح�ص مفرداته
الأ�سا�سي ��ة ومكوناته املعرفية الق ��ارة فيه ثم
العودة ثاني ��ة �إىل مبد�أ اال�ص�ل�اح ،مما يعني
تو�سي ��ع دائ ��رة الدر�س اجلامع ��ي ب�إطر �أكرث
مرونة مع م�ستجدات املجتمع.
وعلى رغم اننا نق ��ر�أ كثري ًا يف الكتاب كلمات
مثل :اال�صالح ،النه�ضة ،وهي كلمات قدمية،
لكنه ��ا تعود بالت�ص ��ورات احلديثة ،من خالل
االعتم ��اد على العقل اجلماع ��ي ،وامل�ؤ�س�سات
املنظم ��ة ،والبنى الكبرية م ��ن غري ال�سيا�سية
 الع�سكري ��ة ،وعلى فاعلي ��ة الرتاث القومي،وعل ��ى التج ��اور م ��ع االيديولوجي ��ات املهمة
يف الع�ص ��ر ،كل ذل ��ك م ��ن �أجل و�ض ��ع ت�صور
جدي ��د لعامل الي ��وم .فقد قام ��ت احلداثة على
نق ��د املقد� ��س ،وعل ��ى تفكيك العق�ل�اين ،ونقد
الدي ��ن والفل�سفة ،ولذلك مل تع ��د قادرة اليوم
عل ��ى م�ساي ��رة فكرة الع ��ودة لفاعلي ��ة الأفراد
اال�ستثنائيني يف التخطيط واالبتكار ،فعندما
جعل ��ت املقد�س مناق�ض� � ًا للحداثة ،ن�شطت يف
الوق ��ت نف�س ��ه ما يناق� ��ض املقد�س م ��ن داخل
امل�ؤ�س�سة املقد�سة نف�سه ��ا ،مبعنى �أنها بالنقد
�أك�سب ��ت املقد�س مناعة م�ضادة للتيارات التي
حتاول تهمي�ش املقد�س.
وم ��ن الأ�س� ��س الت ��ي تبناه ��ا الكت ��اب يف نقد

احلداث ��ة الع ��ودة �إىل العم ��ل اجلماع ��ي،
وم ��ن املو�ضوع ��ات االقت�صادي ��ة الكب�ي�رة
�إىل املو�ضوع ��ات الفردي ��ة ،ال�شخ�صي ��ة
واالخالقية الذي من �ش�أنه �أن يردم الهوة بني
ت�ش ��كل الر�أ�سمالي ��ة الفظة وب�ي�ن امل�ؤ�س�سات
االجتماعي ��ة واالخالقي ��ة ،وهذا م ��ا يدل على
التفكك الكبري الذي ي�صيب امل�ؤ�س�سات الباقية
م ��ن املجتمع ال�صناع ��ي وتتحول �إىل وكاالت
لالت�ص ��ال ال�سيا�س ��ي ،يف ح�ي�ن �أن املحركات
اجلديدة حترك املبادئ وامل�شاعر.
وخال�ص ��ة الق ��ول يف ه ��ذا� ،إن �آالن توري ��ن
يف�سح جما ًال للحي ��اة اليومية وللمثيولوجية
املدني ��ة احلديث ��ة يف �أن تلع ��ب يف احلـداث ��ة
اجلدي ��دة دور ًا ال يلغي الف ��رد وال يعتمد عليه
كلي ًا ،وهذه املوازنة كانت احلاثة تفتقدها يف
بنيتها ال�سابقة .وثمة نغمة �سيا�سية يعتمدها
�آالن توري ��ن عندم ��ا يع ��ول على نق ��د الي�سار
الأوروبي من �أنه ي�ضع حواجز ايديولوجية
�سابق ��ة �أمام ح ��ركات اجتماعية تعتمد حقوق
الإن�س ��ان والدف ��اع ع ��ن الفق ��راء واملنبوذين
والقومي ��ات ال�صغ�ي�رة ،ه ��ذه احلق ��وق التي
كانت ال جتد لها جما ًال يف �أي ت�صور �سيا�سي
�سابق ،مما يعني �أن جمتمع احلداثة اجلديدة
يق ��وم على الدفاع عن ه ��ذه الفئات امل�ضطهدة
يف عم ��وم الع ��امل ،وه ��ذا الدفاع ي�ش ��كل بنية
�سيا�سية ولكن غري منظمة من قبل الر�أ�سمالية
بحجج موهومة .وهو ما يطلق عليها بالقوى
االجتماعية اجلدي ��دة التي ن�ش�أت يف �أوروبا
يف ال�سنوات الأخرية.
وثم ��ة نقطة جوهري ��ة يتطرق �إليه ��ا الكتاب،
وهي املزج بني اللذة اجل�سدية واللذة العقلية،
ويعترب ذلك من منطلقات احلداثة يف منطقها
التط ��وري يف املجتمع الر�أ�سم ��ايل احلديث،
وه ��ذا املب ��د�أ جع ��ل الثق ��ايف مرتبط� � ًا بالنمو
االقت�صادي ،ولكن لي� ��س الثقايف العاملي ،بل
الثق ��ايف الأوروب ��ي ال ��ذي وقف حائ�ل ً�ا �أمام
تقدم الثق ��ايف يف بلدان العامل الأخرى ،ولأن
الثقافة جزء من بينية اجتماعية  -اقت�صادية
�أ�صبح ��ت عل ��ى ي ��د امل�ؤ�س�سات الكب�ي�رة قوة
قامعة لتي ��ارات غري �أوروبية .فدور املثقفني،
كم ��ا ي ��رى ،لي� ��س ه ��و الرب ��ط بامل�ؤ�س�س ��ات
االقت�صادي ��ة� ،إمنا هو رف�ضها جملة وتف�صي ًال
لأنها حتول ��ه �إىل �سلعة يف ال�سوق ومنط من
انت ��اج ب�ضائعي م�أل ��وف .والكتاب بعد ذلك ال
يغي ��ب ع ��ن فاعلي ��ة احل ��ركات ال�سيا�سية يف
العامل غري الأوروبي ،فه ��و ي�شري �إليها خفية
و�إىل دورها الالحق يف تغيري م�سارات العامل
الالحقة ،ومن هنا فهو �سو�سيولوجيا ي�سقط
التوازنات الكربى ،و�إن بدت الآن فاعلة على
امل�ستوي�ي�ن ال�سيا�س ��ي والع�سكري ،ففي عامل
الي ��وم وبع ��د �أن مهد الق ��رن الع�شرين مفهوم
ال�شعبي ،بعد الر�أ�سمالية يف القرن الع�شرين
والكولينالي ��ة يف القرن التا�س ��ع ع�شر ،يعود
بن ��ا �إىل فاعلي ��ة الإن�س ��ان مبختل ��ف قومياته
ومواقعه من دون اعتبار لأي موازنات دولية
الحق ��ة ،فال�شعبي ��ة ق ��د تق�ضي عل ��ى بقايا كل
ال�صور املتزمتة يف التاريخ املعا�صر.
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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��خص ًا،
وبكون��ه مفكر ًا وعاق� ً
لا وأخالقي ًا وحقوقي�� ًا وإيكولوجي ًا .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
أميز نفيس بكوين كائن ًا حر ًا ،وحريتي
باعتباره حر ًا حرية مطلقة .فإذا كنت ّ
بناء
نابعة من إراديت العاقلة ،التي متنحني الحق يف االختيار والتمييز ً
ع�لى وعيي التام بهذا االختيار ،فإنن��ي يف مرات كثرية ،أجد نفيس
يف مواقف أترصف فيها أو أس��لك فيها انطالق ًا من إكراهات داخلية
(نفس��ية  /بيولوجي��ة) ،أو خارجي��ة (اجتامعية وسياس��ية وقانونية
وثقافية)  -باملعنى التايلوري النسقي الشامل ملفهوم الثقافة.
الزاهيد مصطفى

الحرية واإلنسان..
ّ
وفاعلية آالن تورين
بين وجودية سارتر
ّ
وهكذا فالتفكري يف مو�ضوع حرية ال�شخ�ص ب�شكل خا�ص،
ه ��و �أ� ً
صال تفكري يف الإن�س ��ان ككل ،والعك�س �صحيح .من
هن ��ا نفهم الدالل ��ة العميقة ملا قاله غرام�ش ��ي :عندما اعترب
�أن ال�س�ؤال «ما الإن�سان؟» هو يف الأ�صل �س�ؤال عن م�صري
الإن�س ��ان� ،أي :هل ميك ��ن �أن يتحكم الإن�س ��ان يف م�صريه
اخلا�ص وي�سيطر عليه؟ هل هو حر مبا يكفي؟ وهل ميكن
�أن ي�صب ��ح ح ��ر ًا �أك�ث�ر ،وبالتايل م ��ا ال�سبي ��ل �إىل تقلي�ص
املوانع وتو�سيع دائرة حريته؟
سارتر
ينظر �سارت ��ر يف كتابه الأ�سا�س «الوج ��ود والعدم» ،ويف
حواره مع بيري نافيل :املن�شور بعنوان «الوجودية نزعة
�إن�سانية"للوج ��ود الإن�ساين باعتب ��اره فعال  acteولي�س
حال ��ة  – étatولفهم ه ��ذا التمييز الذي �أقام ��ه �سارتر ،ال
بد م ��ن �أن نتخيل اللحظ ��ة الأوىل التي وجدن ��ا فيها عراة
يف ه ��ذا الع ��امل �إىل جانب كائنات �أخ ��رى يف الطبيعة .ما
وق ��ع واكت�شفناه بعد مئات الآالف م ��ن ال�سنني والتطور،
ه ��و �أننا مل نقب ��ل احلالة الت ��ي وجدنا عليه ��ا ،ورف�ضناها
رف�ض� � ًا تام� � ًا ،بحيث �أن ��ه انتقلنا م ��ن الع ��راء �إىل اخرتاع
اللبا� ��س ،ومن ال�سك ��ن يف الطبيعة� ،إىل الأك ��واخ ،ثم �إىل
الق ��رى وامل ��دن ،وحينم ��ا مل تع ��د املدن ق ��ادرة عل ��ى تلبية
حاجاتن ��ا �أ�س�سنا الدول ،وحينم ��ا مللنا الأر�ض ،فكرنا يف
الف�ض ��اء ،وهكذا يبدو الوج ��ود الإن�ساين لي�س حال ًة خام ًا
�أو جامد ًة ،بل هو عبارة عن �سريورة يختار فيها الإن�سان
يف كل حلظ ��ة تاريخية م ��ا يريد �أن يك ��ون عليه ،ويرف�ض
فيه ��ا ما هو عليه ،بينما احليوان ظل حمافظ ًا على عاداته،
و�سلوكات ��ه وت�صرفاته ،لأن ��ه مربمج ،وال ميلك امللكة التي
نتفوق عليه بها وهي العقل.
وه ��ذا ما يق�ص ��ده �سارت ��ر يف قوله �إن الوج ��ود الإن�ساين
فع ��ل ولي� ��س حالة خام� � ًا .فنحن ن ��رى الإن�س ��ان من خالل
الأبح ��اث الأنرثبولوجي ��ة اخلا�صة ،وقد انتق ��ل بالزواج
مث�ل ً�ا ،م ��ن الإباحي ��ة �إىل امل�أ�س�س ��ة التي تقت�ض ��ي ح�صول
ال�شرعي ��ة القانونية والدينية �أحيان ًا يف بع�ض املجتمعات
الي ��وم .لكننا مل ن َر يوم ًا جمتمع ًا للقردة �أو الأ�سود قد �أقام
م�ؤ�س�س ��ات ثقافي ��ة وقانونية يوثق فيها عق ��ود الزواج �أو

يقننها – هكذا يك ��ون الوجود يف �صميمه عند �سارتر هو
انتق ��ال من الإمكانية �إىل الواقعي ��ة ،وهو ما يعني بحرية
الإرادة الإن�سانية عند �سارتر .فالوجود الطبيعي املمنوح
لن ��ا قبل �أي جمهود �شخ�صي ال يحيل �إىل واقعة جتريبية،
بل هو وج ��ود ال ينف�صل يف ماهيته عن فعل احلرية الذي
يق ��وم ب ��ه الإن�سان ويع�ب�ر عنه م ��ن خالل فع ��ل االختيار.
ف�أن ��ا من �أختار نف�سي ،و�أح� �دّد م�صريي و�أخلق ذاتي ،لأن
الوج ��ود عن ��د �سارت ��ر متماهٍ م ��ع االختي ��ار .فالوجود يف
العمق ،لي�س �إال فعل اختيار يقدم عليه ال�شخ�ص.
ف� ��إذا كان ديكارت يقول"ب�أنا �أفك ��ر ،ف�أنا �إذن موجود .ففي
الوجودية ي�صب ��ح الكوجيطو الوجودي ه ��و «�أنا �أختار،
�إذن �أن ��ا موجود» .فالإن�سان عند �سارت ��ر حر حرية مطلقة
م ��ا دام يرف� ��ض تقبّل ت�أث�ي�رات التجربة تقب�ل ً�ا تلقائي ًا ،بل
يتعاىل على التجربة بوا�سطة فعل احلرية الذي ميكنه من
اختيار ما يريد �أن يكون عليه .فاحلرية عند �سارتر لي�ست
معطاة ب�شكل قبلي وتلقائي ،بل الإن�سان هو من ي�سهم يف
حتقيقه ��ا وخلقه ��ا .فالإن�سان ال يوجد ،ح�س ��ب �سارتر� ،إال
�إذا اخت ��ار نف�س ��ه بحرية عام ًال على خل ��ق ذاته .والإن�سان
عن ��د �سارت ��ر هو قدرة عل ��ى الفعل ،لكنه ال ميكن ��ه �أن يقيم
يف �صورة واحدة من �صور الوجود التي يختارها .وهذا
م ��ا يرف�ضه �سارتر بقوله من اخلط� ��أ �أن يعتقد الإن�سان �أنه
لك ��ي يوجد يكف ��ي �أن يختار ما يريد مرة واح ��دة ،معتقد ًا
�أن ��ه �سيختار �ص ��ورة نهائية ال تقبل املراجع ��ة ،بل ينبغي
�أن نتذك ��ر �أن الإن�س ��ان يوا�ص ��ل �سل�سل ��ة اختيارات ��ه دون
�أن يتحج ��ر يف �صورة ثابتة مطلق ��ة .ومعنى هذا �أنه لكي
يوج ��د املرء حق ًا ،ف�ل�ا بد له م ��ن �أن يعم ��ل با�ستمرار على
متيي ��ز املمكن ��ات احلقيقية الت ��ي ينطوي عليه ��ا وجوده،
وذل ��ك مبالحظة املوجود اجلديد ال ��ذي ينبثق من �سل�سلة
�أفعال ��ه ال�سابق ��ة ،فالإن�س ��ان عن ��د �سارتر يتع ��اىل على كل
جربي ��ة معين ��ة� ،إنه خا�ض ��ع فقط حلرية فعل ��ه واختياره.
فه ��و عند �سارت ��ر قادر على اختي ��ار �شخ�صيت ��ه وماهيته،
لأن ��ه الكائ ��ن الوحيد ال ��ذي ينح�صر وج ��وده يف حريته،
�أم ��ا باق ��ي املوج ��ودات ،ف�إنه ��ا خا�ضع ��ة جلربي ��ة �صارمة
مبقت�ضاه ��ا ت�س�ي�ر �أفعاله ��ا .وي�ؤكد �سارتر ذل ��ك يف كتابه
«الوجود والعدم» بقول ��ه �إنه لي�س يف حياتنا عوار�ض �أو

ظروف خا�صة ،ف� ��أيّ حدث جمعي يقع يف حياتنا ال ميكن
اعتب ��اره حدث ًا مفاجئ ًا قد �صدر م ��ن اخلارج ،ثم تلبّ�س بنا
جم ��رد تلب�س� :إن احل ��رب التي جندت لها ه ��ي حربي �أنا،
فهي �صورتي ومثايل ،وهي احلرب التي �أ�ستحقها ،وهذا
ما عرب عنه جيل روم ��ان بقوله« ،لي�س يف احلرب �ضحايا
بريئ ��ة» .ف�أنا �إذن م�س�ؤول عن تل ��ك احلرب ،لأنني ما دمت
مل �أتخلف عنها فك�أنني �أردتها.
وتبع� � ًا لذلك علي حتمل م�س�ؤوليت ��ي جتاه اخليارات التي
�أق ��دم عليها ،وهذا ما ي�ؤكده �سارت ��ر بقوله «�إنني م�س�ؤول
ع ��ن كل �ش ��يء ،وم�س�ؤوليتي متتد حتى عل ��ى تلك احلرب
الت ��ي ا�شرتكت فيه ��ا ،ك�أنني �أن ��ا الذي �أعلنته ��ا» .ما ميكن
اخللو� ��ص �إلي ��ه بو�ضوح م ��ع �سارتر ،هو ك ��ون ال�شخ�ص
حر ًا حرية مطلق ��ة ،لكنه م�س�ؤول يف الآن نف�سه عن �أفعاله
واختيارات ��ه ،لأن ��ه ه ��و الوحيد ال ��ذي اختاره ��ا مبح�ض
�إرادت ��ه .وهذا م ��ا يو�ضح ��ه �سارت ��ر يف «الوجودية نزعة
�إن�سانية"ب�صري ��ح الق ��ول« :وهك ��ذا ف�إنن ��ا ال جن ��د خلفنا
وال �أمامن ��ا يف املي ��دان الإن�س ��اين ،قيم� � ًا ،وال تربيرات �أو
�أع ��ذار ًا .نوجد وحدنا م ��ن دون �أعذار» .وهذا ما �أعرب عنه
بالق ��ول« ،الإن�س ��ان حمكوم عليه باحلري ��ة» .حمكوم عليه
لأن ��ه لي�س هو م ��ن خلق نف�سه ،يف حني �أن ��ه مع ذلك يكون
ح ��ر ًا ،لأنه مبجرد م ��ا يلقى ب ��ه يف العامل يك ��ون م�س�ؤو ًال
ع ��ن كل ما يفع ��ل .وال يقر الوج ��ودي ب�سلط ��ان االنفعال.
�إنه ل ��ن يت�صور �أبد ًا انفعا ًال جمي ًال ق ��د �أ�صبح �سي ًال جارف ًا
ي�ؤدي حتما بالإن�سان �إىل �أفعال معينة ،فيكون ذلك مبثابة
العذر� .إنه يعترب الإن�سان م�س�ؤو ًال عن انفعاله.
تصور آالن تورين
يف كتاب ��ه املو�س ��وم «براديغم ��ا جديدة لفهم ع ��امل اليوم»،
يناق� ��ش �آالن تورين ال ��ذات الفاعلة وعالقته ��ا باحلتميات
االجتماعي ��ة ،موجه ًا نقد ًا ل ��كل الت�ص ��ورات امليتافيزيقية
الت ��ي نظ ��رت �إىل الإن�س ��ان م ��ن خ�ل�ال دوره االجتماع ��ي
(هرب ��رت ميد مث ًال)� ،أو من خالل التزامه بق�ضايا عمومية
(موني ��ي)� ،أو م ��ن خالل فردانيته (ايرك�س ��ون) .بل يدافع
�آالن توري ��ن عن كون ال�شخ� ��ص كجوهر �أو كوجود فردي
يف ع ��امل �صوري خال�ص ،مل يعد مقولة قادرة على مقاومة

االبتذال الذي يعرفه العامل اليوم ،وكذلك االنحرافات التي
�أدى �إليه ��ا تط ��ور احلداثة الغربية .كم ��ا وجه �آالن تورين
نقد ًا الذع ًا للفل�سف ��ة الديكارتية التي تنظر حلرية الإن�سان
م ��ن خ�ل�ال قدرت ��ه عل ��ى االنع ��زال والتحك ��م يف الرغبات
والأه ��واء ،ب ��ل تكمن حري ��ة ال�شخ�ص ال ��ذي عو�ضه �آالن
توري ��ن بالفاعل� ،أي بالذات الفاعلة التي تكمن حريتها يف
فعله ��ا املقاوم لكل �أ�شكال االبتذال ،والتحكم التي تفر�ضها
و�سائ ��ل الإعالم والثقاف ��ة اجلماهريية و�أنظم ��ة ال�سلطة.
فالفاع ��ل ال ي�ستم ��د حريته من خالل وعي ��ه بفردانيته ،لأن
الفردانية هي مقولة �آيديولوجي ��ة غايتها عزل الأفراد من
�أجل التحكم بهم.
فحرية الذات الفاعلة عند �آالن تورين ،ت�ستمدها من خالل
«ال�صراع �ضد نقي�ض ال ��ذات و�أ�شكال منطق ال�سلطة"على
ح ��د قوله� .إن ما ي�ؤك ��د عليه �آالن تورين ،ه ��و �أن الذات ال
تك ��ون ح ��رة �إال �إذا قاومت ع ��امل اال�سته�ل�اك وكل و�سائله
الآيديولوجي ��ة .ويف ه ��ذا ال�صدد يق ��ول �آالن تورين ،يف
كتاب ��ه «براديغم ��ا جديدة لفه ��م ع ��امل اليوم»�":إنني �أحدد
ال ��ذات الفاعل ��ة مبقاومتها ع ��امل اال�ستهالك ال�ل�ا �شخ�صي
�أو ع ��امل العنف واحلرب� .إن الذات الفاعلة هي ا�ستح�ضار
لل ��ذات .ه ��ي �إرادة الع ��ودة لل ��ذات بعك� ��س تي ��ار احلي ��اة
العادي ��ة� .إن فك ��رة ال ��ذات الفاعل ��ة ت�ستدع ��ي �إىل خاطري
فكرة الن�ضال االجتماعي� ،إ�ضافة �إىل فكرة الوعي الطبقي
وال�شع ��ور القوم ��ي يف جمتمعات �سالفة ،لك ��ن مب�ضمون
خمتل ��ف ين� ��أى عن كل متظه ��ر خارجي ،ويتج ��ه مع بقائه
�صراعي� � ًا نحو الذات بالكامل ،لذا كان �أول ما خطر ببايل،
من �أج ��ل تو�ضيح فكرة ال ��ذات الفاعلة� ،ص ��ور املقاومني،
�صور املقاتلني من �أجل احلرية".
هك ��ذا فحري ��ة ال�شخ� ��ص لي�ست معط ��اة �سلف� � ًا ،وال ميكن
الوعي به ��ا يف معزل عن حركية الواقع ،بل الذات الفاعلة
ال تك ��ون حرة �إال م ��ن خ�ل�ال ن�ضالها امل�ستم ��ر على جميع
امل�ستوي ��ات الثقافية وال�سيا�سية من �أج ��ل احل�صول على
حريته ��ا .وميك ��ن �إجمال ما قلناه يف ك ��ون احلرية �إبداع ًا
م�ستم ��ر ًا ي�سهم فيه الكائن الإن�ساين بانخراطه يف حركية
الواقع.

عن احلوار املتمدن
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يعت�بر أالن توري��ن من بني أهم عل�ماء االجتامع املعارصي��ن .وهو فرنيس
األص��ل ،من مواليد س��نة  ،1925عم��ل باحث ًا يف املجل��س الوطني للبحوث
أسس مركز
الفرنس��ية حتى س��نة ّ ،1958
دراس��ات عل��م اإلجت�ماع العم��ل يف
جامع��ة تش��ييل يف س��نة  ،1960وأصبح
باحث�� ًا يف إيكول"إيتودي��س"يف العلوم
بباري��س ،اش��تهر بتطوي��ره مفه��وم
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  ،1998عىل جائزة"أمالف��ي  ،"Amalfiاألوربية لعلم االجتامع
والعلوم االجتامعية ،ويف عام  2004تلقى تورين درجة الدكتوراه الفخرية من
جامعة"فالربايسو"يف تش��ييل ،ويف سنة  2006تلقى درجة الدكتوراه الفخرية
من الجامعة الوطنية يف"س��انت مارتن" ،ويف ديسمرب /كانون األول  2006من
جامعة كولومبيا الوطنية ،ويف سنة  2008تلقى أيض ًا درجة دكتوراه فخرية من
جامعة"مايوردي سان ماركوس"يف ليام.

 10أسئلة إلى عالم االجتماع الفرنسي
آالن تورين..

�آالن توري ��ن ت�أثر منذ �شباب ��ه ب�أ�شكال عديدة
م ��ن الرف� ��ض ال�سيا�س ��ي ،وبنا ًء علي ��ه ،جعل
تورين �سو�سيولوجي ًا منا� ً
ضال بكتاباته التي
تتميز بج ��دة منظوره ��ا �إذا مل نقل منظورها
الثوري.
لآالن توري ��ن ع ��دة م�ؤلف ��ات فع�ل ً�ا �أغن ��ى بها
املطب ��خ ال�سو�سيولوج ��ي والت ��ي م ��ن بينها:
{{نقد احلداث ��ة �سن ��ة Critique 1998
 {{ de la modernitéبراديغ ��م
جدي ��د :من �أجل فهم ع ��امل اليوم ،}} 2005
{{ احل ��ركات الإجتماعية }} {{ ،ماهي
الدميقراطية؟ }} ،وم�ؤلفات عدة �أخرى...
ويف م ��ا يلي ج ��واب ال�سي ��د �آالن تورين على
ع�شرة �أ�سئلة:
ال�س�ؤال الأول:
عنوان كتابك «ما بع ��د الأزمة» ،هل هذا يعني
�أن الأزمة قد انتهت؟
 بالطب ��ع ال� .أو ًال ينبغ ��ي احلديث عن �أزماتولي� ��س ع ��ن �أزم ��ة واح ��دة فق ��ط� .أول �أزم ��ة
حدثت ه ��ي �أزمة االقت�صاد امل ��ايل التي كادت
�أن تدم ��ر االقت�ص ��اد العامل ��ي ،وق ��د �أحدث ��ت
قطيع ��ة ب�ي�ن االقت�ص ��اد واملجتم ��ع .لك ��ن هذا
الف�صل ب�ي�ن الإثن�ي�ن كان مطوي� � ًا داخل بنية
التط ��ور ذاتها على امل ��دى البعيد .لهذا ينبغي
الكف عن حماولة �إقام ��ة عالقة بني االقت�صاد
واملجتم ��ع ،فهي م�ستحيلة يف �شكلها احلايل.
فم ��ا وراء املظاهر الباتولوجي ��ة للأزمة ،ف�إن
هناك نزعات �إما �أنها تت�أكد �أو ي�سرع تطورها
على املدى البعيد
ال�س�ؤال الثاين:
ما الإمكانات املتاحة للخروج من الأزمة؟
 ال �أرى �إال �إمكانيت�ي�ن ،ف�إم ��ا �أنن ��ا �سنمر من�أزم ��ة �إىل �أزم ��ة �إىل �أن ن�ص ��ل �إىل الكارث ��ة
النهائية ،وهذه للأ�س ��ف هي الإمكانية الأكرث
احتم ��ا ًال لأننا ال نهت ��م بامل�ستقب ��ل ،بل نبحث
ع ��ن تخفيف الأ�ضرار مع علمن ��ا �أننا �سنورث
لأبنائن ��ا م�ست ��وى معي�ش ��ة �أقل م ��ن م�ستوانا
ب�سبب االرتفاع املهول للديون العمومية.
االحتمال الثاين ،هو �أن املجتمع الذي عرفناه
مل يع ��د يوج ��د ،و�أن ��ه لك ��ي نعار� ��ض العوملة
فل ��م يع ��د ب�إمكانن ��ا االعتماد عل ��ى �إ�صالحات
اجتماعية ،لك ��ن فقط ا�ستناد ًا عل ��ى ا�ستدعاء
مب ��د�أ هو فوق املجتم ��ع مثلما ه ��و عليه حال
مبادئ حقوق الإن�سان.
ينبغ ��ي �أي�ض� � ًا التغي�ي�ر الرادي ��كايل لنموذج

قدرتنا عل ��ى الفعل يف �أنف�سن ��ا ويف حميطنا
ات�سعت م�س�ؤولياتنا.

التحدي ��ث .ينبغ ��ي التخل ��ي عن الفك ��رة التي
مفاده ��ا �أن الثقاف ��ة يج ��ب �أن تهيم ��ن عل ��ى
الطبيع ��ة .وهذا ما �سيقودن ��ا �إىل �إيكولوجية
(يف مفهومه ��ا الإن�س ��اين ولي� ��س اجل ��ذري)

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

تدمري العامل التقني.
هذا ه ��و الطريق الوحي ��د املمك ��ن .فمن �أجل
�إع ��ادة بن ��اء املجتم ��ع ينبغ ��ي الأخ ��ذ بع�ي�ن
االعتب ��ار متطلب ��ات الطبيعة .فكلم ��ا ازدادت

ال�س�ؤال الثالث:
ه ��ل يتعل ��ق الأم ��ر بالتقاب ��ل ب�ي�ن الأخ�ل�اق
واملال؟
 نع ��م �إن الإن�س ��ان «له احل ��ق يف �أن تكون لهحقوق» كما قالت حنا �أرندت .لكن ما نالحظه
ه ��و �أن الأزم ��ات ترمين ��ا يف حال ��ة ال قان ��ون
(خارجة عن القان ��ون) .يجب �أن نتحرك �ضد
هذا .ال ينبغي �أن نن�سى �أنه كلما زادت الأزمة
�أ�صبح من ال�صعب على املرء �أن يكافح.
�إن عاملنا حمك ��وم باملواجهة بني مبد�أين ،وال
�أحد منهم ��ا ذو طبيعة اجتماعية .املبد�أ الأول
ه ��و عومل ��ة االقت�ص ��اد وه ��و مب ��د�أ «طبيعي»،
والث ��اين ذو طبيع ��ة «معنوية"روحية ،وهو
مب ��د�أ يعتمد وعي الكائ ��ن الإن�ساين بامتالكه
حقوق ًا وبوعيه مبعنى وجوده وكينونته.
فم ��ن جهة هناك الذات احلاملة للحقوق ،ومن
جه ��ة �أخرى هن ��اك العوملة التي م ��ن الواجب
�ضبطها وكبحها.

ال�س�ؤال الرابع:
هل هذه الأزمة ثقافية �أي�ض ًا؟
 نعم ،لأن الأمر يتعلق �أو ًال باملعرفة ،وثاني ًا،يجب التخل�ص من التقابل املفتعل بني الثقافة
والثقاف ��ة ال�شعبي ��ة .بينما نح ��ن ن�ستنتج �أن
فرن�سا تعي�ش يوم ًا بعد يوم يف عامل ال تفهمه
ويف انكف ��اء على نف�سه ��ا� .إن و�ضعية الأزمة
مت ��زق الف ��رد ال ��ذي يح� ��س باال�ست�ل�اب يف
وج ��وده وتلتهمه وتف�سده ،وهذا ما ميكن �أن
يهدم كل ثقافة.
ف� ��إزاء ه ��ذا الهجوم الع ��ام للأزم ��ة ينبغي �أن
يك ��ون هناك ج ��واب مه ��م وجماع ��ي ،ينبغي
لل�ضحية �أن ي�صبح فاع ًال .لكن الأزمة احلالية
هي �أكرث من �أزمة� ،إنها تعمل على تغيري نوع
م ��ن املجتمع �إىل �آخر ،وه ��ذا التغيري �سيكون
له بال�ضرورة نتائج على الثقافة.
ال�س�ؤال اخلام�س:
مباذا تف�سر �سكوت املثقفني؟
 كثري من املثقف�ي�ن ا�ست�سلموا لفكرة مفادها�أن هن ��اك هيمن ��ة �شامل ��ة عل ��ى «االجتماعي»
و�أن ��ه ال ميكن فعل �أي �ش ��يء ،اللهم �إدانة تلك
الهيمنة .وهذا ما ي�ؤدي �إىل انتحار �سيا�سي.
ال نفع ��ل �شيئ� � ًا لأننا نعتقد �أن ��ه ال ميكننا فعل
�أي �ش ��يء ،م ��ع �أن ح ��راك الأف ��كار ه ��و الذي
ي�سم ��ح ب�إخ ��راج �أ�شي ��اء جديدة .هن ��اك كثري
م ��ن املثقفني �أخط� ��أوا يف املا�ضي مب�ساندتهم
للنظ ��ام ال�سوفيت ��ي وامل ��اوي �إىل درجة �أنهم
فق ��دوا دوره ��م يف الدع ��وة �إىل الفع ��ل� .إنهم
�أ�ضعف ��وا ه ��ذا ال ��دور ،نا�س�ي�ن �أن ��ه ال ميكننا

اال�ستغناء عن الأفكار العامة من �أجل التفكري
يف العامل.
الي ��وم تب ��دو فرن�س ��ا م�ستنزفة ،لك ��ن �أكرث ما
يقلق لي�س هو �صم ��ت املثقفني ،بل هو �صمت
�ضحايا الأزمة �أنف�سهم ،وهو �أمر مده�ش.
ال�س�ؤال ال�ساد�س:
�إن �أزمة  1929تول ��د عنها عدة كتب و�ألهمت
كث�ي�ر ًا م ��ن الروايات .ه ��ل ترى الأم ��ر نف�سه
اليوم؟
 بالن�سب ��ة لل�سو�سيولوج ��ي �إن التغ�ي�راتاالجتماعي ��ة يج ��ب �أن تالح ��ظ يف الكتاب ��ات
ويف ال�ص ��ور الت ��ي تبق ��ى عموم� � ًا مبن�أى عن
امل�ش ��اكل االقت�صادي ��ة الآني ��ة .بينم ��ا نالحظ
�أن الرواي ��ة وامل�س ��رح وال�سينم ��ا والفيدي ��و
والفنون الت�شكيلي ��ة واملو�سيقى والأغاين ال
تتكل ��م �إال قلي�ل ً�ا عن ه ��ذه الأزم ��ة وال ت�ستلهم
منها �إال ن ��ادر ًا .وهذا ما يعط ��ي االنطباع يف
كث�ي�ر م ��ن البل ��دان -منه ��ا فرن�س ��ا� -أن الفكر
يكون �أقوى �إذا ابتعد عن الواقع التاريخي.
ال�س�ؤال ال�سابع:
م ��اذا يح ��دث لثقاف ��ة اجلماه�ي�ر يف مثل هذا
املحيط اجلديد؟
 يف امل ��دن الك�ب�رى تتطور ثقاف ��ة اجلماهرييف املوا�ض ��ع الت ��ي ت�ضع ��ف فيه ��ا الثقاف ��ة
اخل�صو�صي ��ة .لي� ��س هن ��اك �أي ��ة مفارق ��ة يف
الت�أكي ��د على �أن تط ��ور الثقاف ��ة اجلماهريية
مي�ش ��ي مب ��وازاة م ��ع «فردن ��ة» املمار�س ��ات
الثقافي ��ة .لك ��ن تف ��كك الأط ��ر االجتماعي ��ة
والثقافية الك�ب�رى �أدى �إىل ت�شكل اجلماعات
الهوياتي ��ة املغلق ��ة .ال ��كل يري ��د �أن يتح ��دد
انطالقا من هوية خا�صة.
ال�س�ؤال الثامن:
كيف يت�صرف ال�شباب يف هذا ال�سياق؟
 ال�شب ��اب م�أخ ��وذون باال�سته�ل�اك ،وه ��م مليعودوا يدرك ��ون انتقالهم �إىل حي ��اة الكبار.
وقدرته ��م لالعتم ��اد عل ��ى �أنف�سه ��م ترتاج ��ع.
لديه ��م �صعوب ��ات كربى يف مقاوم ��ة اللحظة
الراهن ��ة .فاملال واجلن�س واملتع ��ة ،حتى عن
طريق املخدرات ،اختزلت يف �أ�شكالها الأكرث
�آني ��ة .لكن لي� ��س كل �شيء مظل ��م ،ففي خ�ضم
هذه التحوالت الثقافية والقيمية ويف الع�صر
الرقم ��ي واملو�ض ��ات اجلديدة لالت�ص ��ال ،ف�إن
ال�شباب يطمحون �إىل عي�ش جتربة �شخ�صية
ب ��دل امل�ساهم ��ة يف مهم ��ات جماعي ��ة .هك ��ذا
ر�أي ��ت �شبابا ي ��دورون حول الع ��امل و�آخرين
ين�ضمون �إىل حركات تعاونية.
ال�س�ؤال التا�سع:
يف م ��ا يتعل ��ق باال�سته�ل�اك ،م ��ا موقف ��ك م ��ن
حتول القراءة نحو الو�سائل الرقمية؟
 �س�أ�ستم ��ر يف الق ��راءة عل ��ى ال ��ورق مهم ��اواع متام ًا �أن املقال يقر�أ
ح�صل .لكنني اليوم ٍ
عل ��ى الإنرتنت �أك�ث�ر باملقارنة م ��ع اجلريدة.
وه ��ذا ال يعني ب� ��أي حال �أن ال ��ورق والكتاب
حمك ��وم عليهما باالختف ��اء .هناك حتول مهم
ب�ص ��دد الوقوع ،ه ��ذا بديهي .لك ��ن عامة ف�إن
ظهور تكنولوجيا جديدة ال ي�ؤدي بال�ضرورة
�إىل اختفاء كلي لأخرى قدمية.
ال�س�ؤال العا�شر:
يف كتاب ��ك «ما بعد الأزمة"حتيل �إىل فنان هو
«بيري �سوالج» ،ملاذا؟
"م ��ا وراء ال�سواد"ال ��ذي اكت�شف ��ه �س ��والجهو ج ��واب جيد لل�سواد الكارثي للأزمة .فهو
يرينا �أنه علينا التخلي عن االرتباط بال�ضوء
وبالأ�شي ��اء الت ��ي مينحه ��ا ال�ض ��وء هيئ ��ات
مو�ضوعي ��ة� .سوالج يحثنا عل ��ى عبور جدار
ال�س ��واد لكي نكت�ش ��ف انعكا� ��س ال�ضوء على
حوا�شي لوحاته ال�س ��وداء� ،أي ر�ؤية ال�ضوء
فيم ��ا وراء ال�س ��واد .هك ��ذا ينبغ ��ي �أن نرى،
ينبغي �أن نرى ما وراء الأزمة.
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ما هي الديمقراطية؟
استعادة لسؤال قديم وإجابة في رؤية جديدة
عقيل يوسف

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
ترسخ أو كاد يف
أن هذا املفهوم قد ّ
العقل والتاريخ.
فبعد كل ال�ضجّ ��ة والثورات والن�ض ��االت التي ح�صلت
يف الع ��امل م ��ن �أج ��ل الدميوقراطي ��ة وكل الت�ضحي ��ات
والدم ��اء التي �سالت من �أجلها ،وبعد كتابة �آالف الكتب
ح ��ول الدميوقراطي ��ة و�أزماته ��ا و�سبل الو�ص ��ول �إليها
وحتقيقها�..إلخ .هاهو تورين يعود ليطرح ال�س�ؤال من
جديد (ما هي الدميقراطية؟).
لع ��ل جمرد ط ��رح ال�س� ��ؤال ي�ش� � ّكل ت�شكيك ًا ونق ��د ًا لتلك
الدميقراطي ��ات كما مور�ست من ��ذ ن�ش�أتها وحتى الوقت
الراه ��ن .وبداي ��ة النق ��د تع ��ود �إىل بداية الفك ��رة ،وقد
انطلق ��ت بح�س ��ب تورين ع�ب�ر نق�ض الأف ��كار التقليدية
واال�ستبدادية.
ولأن امل�شكل ��ة الأ�سا�سي ��ة كانت ،بالن�سب ��ة �إىل �أوروبا،
ه ��ي التوتاليتاري ��ة �أي ال�شمولية يف الق ��رن الع�شرين،
فق ��د �أعطيت الأولوية يف تعري ��ف الدميوقراطية لفكرة
(احلد م ��ن ال�سلطة) ،احلد من �سلط ��ة الدولة عن طريق
القانون �أو عن طريق االعرتاف باحلقوق الأ�سا�سية.
�إذ ًا فق ��د ج ��اء التحدي ��د الأويل للدميوقراطي ��ة �سلبي� � ًا
باعتب ��ار �أنه ��ا نقي� ��ض التوتاليتاري ��ة والديكتاتوري ��ة
وال�شمولي ��ة� .إ ّال �أن احل ��د م ��ن �سلط ��ة الدول ��ة ،عل ��ى
�ضرورت ��ه ،ال ميكن �أن يق ��دم �ضمان� � ًا للدميقراطية وقد
ح� � ّذر الكثري م ��ن املفكرين والباحثني م ��ن غياب الدولة
معتربين �أن (الدولة �أ�سو�أ ال�شرور قاطبة با�ستثناء تلك
التي �ستنجم عن غيابها).
والبدي ��ل م ��ن �سلطة الدول ��ة يف املجتمع ��ات (املتقدمة)
و(احلديث ��ة) ،هو هيمن ��ة �سلطة رجال امل ��ال والإعالم.
�أم ��ا يف املجتمع ��ات الأق ��ل تقدم� � ًا ،ف�ستخ�ض ��ع لهيمن ��ة
الع�صبي ��ات الطائفي ��ة �أو العرقي ��ة �أو الإثنية والهويات
املنغلقة على نف�سها.
م ��ن هنا يتميّز طرح توري ��ن بنقده ما ي�سمى ال�ضمانات
امل�ؤ�س�ساتي ��ة والد�ستوري ��ة والقانونية وع ��دم كفايتها
يف حتقي ��ق الدميوقراطي ��ة ،داعي� � ًا �إىل تطوي ��ر فل�سفة
�سيا�سية �إيجابية تعتمد على (الذات الفاعلة).
ه ��ذه الذات لي�ست عق�ل ً�ا حم�ض ًا ،وال ه ��ي هوية ثقافية
خم�صو�ص ��ة ،وال حري ��ة �شخ�صي ��ة جم ��ردة� .إنه ��ا ذات
تر ّك ��ب وجتم ��ع ب�ي�ن ه ��ذه املعطي ��ات ،وه ��ي ،مب ��ا �أنها
(مركبة) ،ت�ستطيع �أن تعيد تركيب العامل با�ستمرار.
من هنا ،مل تعد الدميوقراطية عند تورين (ت�شاركية) �أو
(ت�شاورية) مبقدار م ��ا �أ�صبحت (حتررية) و(تركيبية)
يف الوق ��ت نف�س ��ه .وه ��ي (تركيبي ��ة) لأنه ��ا تق ��وم على
االع�ت�راف بالآخ ��ر ،واالع�ت�راف بتن ��وع املعتق ��دات
والأ�صول والآراء وامل�شاريع.
وعندم ��ا يق ��ول �آالن تورين �إن ال ��ذات لي�ست عق ًال فقط،
فهو بذلك يق ��وم بـ (نقد احلداثة) وهو باملنا�سبة عنوان
كتاب للم�ؤل ��ف نف�سه .وهو نقد ملفه ��وم (الذات العاقلة)
عن ��د هيغ ��ل (1831 -1770م) – م ��ن دون �أن ي�س ّمي ��ه

– الت ��ي تقوم عل ��ى العقل والذي ح� �دّد دوره وغايته
باالعرتاف بالآخر قبل �أن تكون غايته املعرفة.
ونق ��د احلداث ��ة يعني نق ��د تل ��ك الثنائية التي ق ��ام على
�أ�سا�سه ��ا العق ��ل احلدي ��ث و(ع�ص ��ر التنوي ��ر) كثنائي ��ة
الوع ��ي والالوع ��ي ،التق ��دم والتخ ّلف ،العق ��ل والدين،
ال�ت�راث واحلداث ��ة ،الوح ��دة والتعددية�..إل ��خ� ،إن ��ه
نق ��د له ��ذا التج ��اوز والت�سترّ  ،وله ��ذا الإهم ��ال والنفي
واال�ستبع ��اد والتهمي� ��ش مل ��ا هو غ�ي�ر عقلي ،له ��ذا (الال
مفكر فيه) بح�سب تعبري حممد �أركون.
فه ��ذا الال مفك ��ر في ��ه ،املكبوت ،ع ��اد لينتق ��م وب�شكل ال
يف�سر ع ��ودة الأف ��كار التي
واع وال معق ��ول ،وه ��ذا م ��ا ّ
ٍ
تو�ص ��ف حين ًا بـ (الأ�صولية) وحين ًا �آخر بـ (العن�صرية)
و(الرجعية) وغريها من مفردات مرادفة.
الدميقراطية = ثقافة
م ��ن هن ��ا ،وجاه ��ة ط ��رح توري ��ن اجلدي ��د وحتدي ��ده
للدميوقراطي ��ة باعتبارها ثقافة� ،أكرث مما هي جمموعة
من امل�ؤ�س�س ��ات والتدابري الإجرائية� .إنه ��ا ثقافة ّ
تنظم

احلوار ب�ي�ن الثقاف ��ات املختلفة وتقوم ب ��دور التوفيق
واجلمع والدمج بينها.
وهو يدع ��و �أي�ض ًا �إىل ترجمته ��ا بربامج تربوية تويل
�أكرب الأهمية لالعرتاف بالآخر ،واالعرتاف بالفروقات
واالختالفات ،هذا االعرتاف ال ��ذي يقوم على امل�ساواة
باعتباره ��ا امل�س�أل ��ة املركزي ��ة والدائم ��ة ل ��كل الأف ��كار
وال�سيا�سات الدميقراطية.
لذل ��ك كان ال بد من الإ�ش ��ارة �إىل هذا الربط الذي قام به
امل�ؤلف بني (مب ��د�أ امل�ساواة) باعتب ��اره مفهوم ًا مركزي ًا
ل ��كل الأف ��كار الدميوقراطي ��ة ،وتب ّني ��ه تعري ��ف املف ّك ��ر
الكن ��دي �ش ��ارل تايل ��ور للدميوقراطي ��ة ب�أنه ��ا (�سيا�سة
االعرتاف بالآخر).
فهل االعرتاف بالفروقات وباالختالفات هو يف الوقت
نف�سه اعرتاف بامل�ساواة؟ �ألي�س يف االعرتاف ا�ست�سالم
للواق ��ع؟ �أم كان عليه �أن يق ��ول ب�أنها �سيا�سة (االعرتاف
بالأقوي ��اء)� ،أو عل ��ى الأ�ص ��ح (اع�ت�راف الأقوي ��اء)،
�أي اع�ت�راف الأكرثي ��ة بالأقلي ��ة ،والأغني ��اء بالفق ��راء
وال�سلطويني بعامة ال�شعب؟
�إ ّال �أن الدع ��وة �إىل امل�س ��اواة الت ��ي يطلقه ��ا توري ��ن ال
تقت�ص ��ر عل ��ى امل�س ��اواة يف احلق ��وق �أو عل ��ى تكاف� ��ؤ
الفر� ��ص �أو تقلي� ��ص الفوا�ص ��ل املجتمعي ��ة والتوزي ��ع
املجحف للموارد املادية والرمزية.
�إنه ��ا م�س ��اواة تق ��وم عل ��ى (وع ��ي باالنتم ��اء امل�شرتك
ملج ��ال ب�ش ��ري واحد ال يعترب ملك ًا لأح ��د ،ال للفقراء وال
للأغنياء ،ال للحديثيني وال للقدماء).
ويبدو �أن تورين ا�ستفاد يف نظريته هذه من طروحات
و�سيا�س ��ات احل ��ركات املجتمعية والثقافي ��ة ذات البُعد
الك ��وين� .إنها ح ��ركات و�سيا�سات ما ف ��وق تعددية وما
فوق قومية.
ويبقى الرهان يف النهاية مع �آالن تورين على (احلركات
املجتمعية) كما ي�سميها� ،أو على القوى املدنية والأهلية
كما هو متع ��ارف على ت�سميتها .وه ��و لي�س رهان ًا على
ت�شكلها كجماعات �ضغط �سيا�سي فح�سب ،بل على عمل
�أفراد يريدون �أن يكونوا قوى جمتمعية فاعلة ومنتجة
لثقافة تو ّف ��ق بني �أ�شكال التنظي ��م املجتمعي التي ال بد
منها والذاتيات التي ال غنى عنها� .إنها ثقافة دميقراطية
جديدة مدعوّ ة لإيجاد توجّ ه جديد لتطوّ ر املجتمع.
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االقت�صادي ��ة �أو الثقافي ��ة �أو الع�سكري ��ة ك ّلها،
وغريها"،ي�ستخدمها"امل�ؤل ��ف من �أجل �شرح
�أطروحت ��ه حول"نهاي ��ة املجتمع ��ات" ،مب ��ا
تعني ��ه من"قطيع ��ة" .هذا مع حتدي ��ده القول
�إن هذه"النهاي ��ة"ال تعن ��ي كل جمتمع ،ولكن
بالتحديد تعن ��ي املجتمع ��ات ال�صناعية التي
تع ��اين من"القطيعة"ب�ي�ن الر�أ�سمالية املالية
واالقت�صاد باملعنى الر�أ�سمايل املعروف.

ال شك أن عالم االجتماع الفرنسي ،آالن تورين،
أحد"الكبار"القالئل الذين بقوا ،من جيل
المفكرين واألدباء والباحثين الفرنسيين في
ً
مختلف الميادين ،الذين ّ
عالميا بعد نهاية
تألقوا
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.
والتواق
المتحمس
يتحمل آالن تورين ،الشاب
لم
ّ
ّ
ّ
للحرية ،الحياة"المغلقة"في مدرسة المعلمين
ّ
العليا ،التي"هرب"منها بعد دراسة عامين.
وقرر متابعة الدراسة في هنغاريا ..وبعدها في
يوغسالفيا ـ السابقة ـ ،حيث لم يمكث فيهما
سوى فترة قصيرة من الزمن ،ليعود من جديد إلى
مدينة فالنسيين الفرنسية .فيعيش تجربة "عامل
منجم" ،لعامين.

الصناعية..
تحليل شامل لتأثيرات الثورة
ّ

ثقافة السالم وفكر الال عنف

د .محمد مخلوف

مسيرة زاخرة
قدّم توري ��ن م�ساهمات ترك ��ت ب�صماتها على
جمال البح ��ث يف ميدان عل ��م االجتماع؛ ذلك
لي� ��س يف فرن�س ��ا وحده ��ا .ولكن �أي�ض� � ًا على
ال�صعي ��د الأوروب ��ي ،ولأبع ��د من ��ه ،العاملي.
و�صدر �أوّ ل �أعماله عام  ،1955بعنوان"تطوّ ر
العم ��ل يف م�صانع رونو لل�سي ��ارات"؛ وكان
ذل ��ك بالتحدي ��د ،مو�ض ��وع �أطروحت ��ه لني ��ل
�شهادة الدكتوراه.
وجت ��در الإ�ش ��ارة هن ��ا� ،إىل �أن �آالن توري ��ن
ع ��اد للدرا�س ��ة بع ��د �أن ق ��ر�أ ع ��ام 1946

كتاب"امل�ش ��كالت الإن�ساني ��ة لع ��امل الآل ��ة
ال�صناعي"مل�ؤلفه ج ��ورج فريدمان ،املعروف
ب ��الأب املعل ��ن لدرا�س ��ات عل ��م االجتم ��اع يف
فرن�س ��ا ،ال ��ذي قابل ��ه و�أقنع ��ه با�ستئن ��اف
درا�ست ��ه ،ب ��ل وكان امل�ش ��رف عل ��ى �أطروحته
لني ��ل الدكت ��وراه .هك ��ذا ع ��اد �إىل مدر�س ��ة
املعلمني العلي ��ا ونال منها عام � ،1950شهادة
الت�أهي ��ل العلي ��ا ـ �أغريغا�سي ��ون ـ يف جم ��ال
التاريخ.
�أ�صب ��ح �آالن تورين ،يف الع ��ام  ،1950باحث ًا
يف املركز الوطني الفرن�سي للبحث العلمي يف
الق�سم املتخ�ص�ص يف الدرا�سات االجتماعية ـ
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قاموس
ي�ش ��رح امل�ؤل ��ف �أن هناك"قطيعة"�أخ ��رى
يف ال�سي ��اق الر�أ�سم ��ايل ال ��ذي خلقت ��ه
الث ��ورة ال�صناعي ��ة الك�ب�رى .ذل ��ك �أن
تلك"الثورة"�أعط ��ت للمجتمع ��ات ال�صناعية
املتو ّلدة عنها ،منظوم ��ة ذات طابع اقت�صادي
واجتماع ��ي ع�ّب�رّ عن ��ه قامو� ��س بعي ��د �إىل
ح ��د كب�ي�ر ع ��ن ال�سيا�س ��ة .قامو� ��س تت�ص� �دّر
في ��ه تو�صيفات"الربجوازية"و"الطبق ��ة
ا لعا ملة " و " ا لفقر " و " ا لإ �ض ��ر ا ب
العمل"و"اال�ستثمار"و"�إع ��ادة
ع ��ن
التوزيع"و"الرثوة".
والغالبي ��ة العظم ��ى م ��ن ه ��ذه التو�صيف ��ات،
غدت"فارغ ��ة م ��ن امل�ضم ��ون"� ،أو عل ��ى
الأقل"غري عملياتي ��ة" ،ح�سب تعبري امل�ؤلف.
هذا يف الوق ��ت الذي"قطعت"فيه الر�أ�سمالية
املالية مع االقت�صاد احلقيقي .ما �سبب ذلك من
انفجار �أزم ��ة عام  2008على خلفية"الهجوم
ال�شر�س"ال ��ذي �ش ّنته الأ�سواق املالية العاملية
على ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صاد.

فرن�سي� ��س فوكويام ��ا ،مفاده ��ا �أن"التاري ��خ
انته ��ى" ،بع ��د االنت�ص ��ار الكام ��ل والنهائ ��ي
للمع�سكر الر�أ�سمايل ولنظرياته الليربالية.
والي ��وم يط ��رح ع ��امل االجتم ��اع الفرن�س ��ي
�آالن توري ��ن ،مقولة �أخ ��رى تتع ّل ��ق بـ"نهاية
املجتمع ��ات" ،كم ��ا ج ��اء يف عن ��وان كتاب ��ه
الأخري.
يج ��د �آالن تورين الأ�سا�س ال ��ذي ينطلق منه
للق ��ول بـ"نهاي ��ة املجتمع ��ات" ،يف الأزم ��ة
املالي ��ة واالقت�صادي ��ة العاملي ��ة الت ��ي انطلقت
م ��ن الواليات املتح� �دّة الأمريكي ��ة يف خريف
عام  2008لت�شمل �آثارها ،القائمة حتى الآن،
العامل ك ّله.

نهاية المجتمعات ..آالن تورين..

وكان ��ت تل ��ك التجربة الت ��ي ا�ستم� � ّرت قرابة
ع ��ام كامل ذات قيمة مف�صلية يف توجهه نحو
البحث والت�أمّل يف امل�سائل املتع ّلقة بال�صناعة
مي�س حياة العاملني.
وعامل العمل ،وب ��كل ما ّ
ه ��ذه امل�سائ ��ل وجدت �صداها ،ب ��ل ح�ضورها
الكامل ،يف م�سريته كباحث وكم�ؤ ّلف.
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ال�سو�سيولوجية .و�ضمن �إطار بحثه ،ح�صل
من م�ؤ�س�سة"روكفلر"عل ��ى منحة لعام واحد
يف جامعة هارف ��ارد الأمريكية .ف�سافر بعدها
�إىل ت�شيل ��ي ،حي ��ث التق ��ى ادريان ��ا ارينا�س،
وتزوّ جها.
وهي الت ��ي ك ّر�س له ��ا كتابه":الكلمة والدم".
ومن ��ذ زواج ��ه به ��ا �أ�صبح ��ت منطق ��ة �أمريكا
خا�صة ت�شيلي ،مو�ضوع �أبحاثه.
اجلنوبيةّ ،
وكان ��ت الدرا�س ��ات امليداني ��ة الأوىل الت ��ي
�أجنزها ،من موقع الباحث يف علم االجتماع،
هي على"ور�شات عمال املناجم"يف ت�شيلي.
"نقطة انطالق"
من ��ذ خم�سين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،مل يتوقف
�آالن توري ��ن ع ��ن العم ��ل والكتاب ��ة ،من دون
كلل وال ملل .وكان قد �ص ّرح يف �شهر يوليو/
مت ��وز املا�ضي ،وه ��و يف الثامن ��ة والثمانني
م ��ن عم ��ره ،م ��ا مفاده":اعتق ��دت �أن ��ه عن ��د
�شيخوخت ��ي �ستك ��ون ل ��ديّ رغبة� ،أق � ّ�ل ف�أقل،

للتفك�ي�ر اجل ��دي ،لكن م ��ن دون �أن �أن ��ام ،مع
ذلك� ،أمام التلفزيون".
و�ساه ��م �آالن توري ��ن يف ع ��ام  1959يف
ت�أ�سي� ��س جملة"�سو�سيولوجي ��ا العم ��ل".
ودافع بعد خم�س �سن ��وات عن �أطروحة لنيل
دكتوراه �أخرى حتت عنوان"�سو�سيولوجية
الفعل االجتماعي" .و�صدر له عام � 1973أحد
�أهم كتبه حتت عنوان�":إنتاج املجتمع".
ودفع ��ه اهتمام ��ه بع ��امل العم ��ل والعامل�ي�ن،
للذه ��اب �إىل بولن ��دا يف مطل ��ع �سن ��وات
الثمانينات من القرن الـ ،20للتع ّرف عن قرب،
على جتربة نقابة"ت�ضامن"التي �أ�س�سها عامل
امليكانيك لي� ��ش فالي�سا ،يف مدين ��ة غدان�سك،
ال ��ذي �أ�صب ��ح فيم ��ا بع ��د ،رئي�س� � ًا جلمهورية
بولندا ،بعد زوال نظامها ال�شيوعي.
ّ
المثقف الملتزم
م ��ا مي ّي ��ز م�س�ي�رة �آالن توري ��ن� ،أن ��ه �أظه ��ر

با�ستمرار"التزامه الكامل"مبختلف الق�ضايا
الت ��ي يراه ��ا عادلة .والالفت �أن ��ه كان يف عام
� 1989أح ��د املعار�ضني الأ�ش� �دّاء لطرد فتيات
م�سلم ��ات م ��ن مدر�س ��ة بلدة"ك ��راي" ،ق ��رب
العا�صم ��ة الفرن�سي ��ة باري� ��س ،ب�سبب ارتداء
احلج ��اب ،وو ّق ��ع �أكرث من عري�ض ��ة احتجاج
يف هذا اخل�صو�ص.
وهو �أح ��د �أع�ضاء جلنة الإ�شراف على الهيئة
الفرن�سي ��ة لتكري� ��س عق ��د م ��ن الزم ��ن لثقافة
ال�س�ل�ام وعدم العنف .كما رف� ��ض با�ستمرار،
مقولة"�ص ��دام احل�ضارات"ال�شهرية
وبقوّ ة،
ِ
ل�صاحبها �صموئيل هنتنغتون.
الأزمة املالي ��ة «قطيعة عميقة"تن ��ذر بتال�شي
املجتمعات ال�صناعية
�شاع ��ت ،بعد �سقوط ج ��دار برلني يف خريف
ع ��ام  ،1989ثم انهي ��ار املع�سك ��ر اال�شرتاكي
وتف ��كك االحت ��اد ال�سوفييتي ،مقول ��ة �شهرية
طرحه ��ا املفكر الأمريك ��ي ذو الأ�صل الياباين

تساؤل جوهري
جوه ��ر �أطروح ��ة توري ��ن ،مف ��اده �أن الأزمة
املالي ��ة العاملي ��ة الأخ�ي�رة ،الت ��ي مل ي�شه ��د
الع ��امل مثلها منذ �أزمة ع ��ام  ،1929م ّثلت يف
واق ��ع الأمر"قطيع ��ة عميقة"ب�ي�ن الر�أ�سمالية
املالي ��ة الت ��ي جت ��د تعبرياته ��ا البليغ ��ة يف
الأ�س ��واق املالي ��ة ،وب�ي�ن االقت�ص ��اد باملعن ��ى
الر�أ�سم ��ايل الإنتاج ��ي .تلك"القطيعة"متث ��ل
داللة وا�ضحة ،بر�أيه ،عل ��ى نهاية املجتمعات
ال�صناعي ��ة التي قامت قب ��ل حوايل قرنني من
الزمن.
�إن �آالن توري ��ن ،امل�ؤلف ـ عامل االجتماع الذي
يق ��ول بـ"نهاي ��ة املجتمعات"يط ��رح ال�س� ��ؤال
الت ��ايل :ه ��ل ال ي ��زال مفه ��وم املجتمعات هو
املنظ ��ار املنا�س ��ب ،ال ��ذي ينبغي علين ��ا معه،
ر�ؤي ��ة مالم ��ح الواق ��ع ال ��ذي نعي�ش ��ه الي ��وم
�أو �سنعي�ش ��ه يف امل�ستقب ��ل؟ ويف مواجه ��ة
الأطروح ��ة ال�شائع ��ة الت ��ي ت ��رى �أن العومل ��ة
ال�سائ ��دة و�ضع ��ت ح� � ّد ًا نهائي� � ًا لـ"حقب ��ة
الدول" ،يت�ساءل تورين عما �إذا مل يكن علينا
االعتقاد بالأح ��رى� ،أننا نعي� ��ش نهاية"حقبة
املجتمعات"؟

وقائع وأحداث
م ��ن الوا�ض ��ح �أن �أطروحة"نهاي ��ة
املجتمعات"الت ��ي يقدّمها امل�ؤل ��ف ،وي�شرحها
يف هذا العمل ،ال تقوم على جمموعة من الآراء
النظري ��ة واالجتماعي ��ة ،ال�سو�سيولوجي ��ة،
ولك ��ن تعتمد �أي�ض ًا على جمموعة من الوقائع
والأح ��داث واحل ��االت الت ��ي يعرفه ��ا العامل،
حالي ًا.
هك ��ذا ي�ستح�ض ��ر لدع ��م �أطروحت ��ه ،احلركة
الأمريكي ��ة املعروفة ب�شعاره ��ا حول"احتالل
وول �سرتي ��ت"؛ والتظاهرات الت ��ي �شهدتها
مو�سك ��و يف نهاي ��ة ال�سن ��ة املا�ضي ��ة �ض ��د
فالدميري بوتني؛ والأزمة املالية الكربى التي
دفعت ،وتدفع ،اليون ��ان �إىل حافة الإفال�س..
والتهدي ��د باخل ��روج م ��ن منطق ��ة الي ��ورو؛
و�أحداث"الربي ��ع العرب ��ي"؛ و�سيا�سة باراك
�أوباما اخلارجية.
ه ��ذه الأح ��داث االجتماعي ��ة �أو ال�سيا�سية �أو

بوادر
ي�ؤ ّكد امل�ؤل ��ف �أن هذا"الإ�ضعاف للم�ؤ�س�سات
االجتماعية"هو الذي ي�ش� � ّكل البوادر الأوىل
لـ"نهاي ��ة املجتمع ��ات" ،وه ��و ال ��ذي يفت ��ح
ال�سبي ��ل �أمام"حقب ��ة تاريخية جدي ��دة" .ذلك
�أن املجتمعات املعنيّة تفقد القدرة على القيام
بعملي ��ات ال�ضب ��ط الذاتي مل�ساره ��ا �أو القيام
بعملية حتوّ ل ذاتية.
والإ�ش ��ارة يف هذا ال�ص ��دد �إىل مقولة رددتها
الأ�س ��واق املالي ��ة ع ��ن قدرته ��ا على"ال�ضب ��ط
الذاتي"لآلي ��ات عمله ��ا وبالت ��ايل ،طالب ��ت
بهام� ��ش حر ّي ��ة �أكرب يف ممار�س ��ة ن�شاطاتها،
من دون تدخل الدول" .وهذا ما �أثبت الواقع،
كما يقول امل�ؤلف ،عدم �صحّ ته ،بدليل انطالق
�أزمة عام  2008العاملية.
يف املح�صل ��ة يرب ��ط"�آالن تورين"ب�ي�ن
�أطروحة"نهاية املجتمعات ال�صناعية" ،وبني
عدم �إمكانية ال�سيط ��رة� ،أو بالأ�صح ا�ستعادة
ال�سيطرة ،على الأ�سواق املالية و�ضبط �آليات
عملها .هذا ما ي�صوغه بالت�سا�ؤل التايل":هل
ميك ��ن م ��ن جدي ��د ال�سيط ��رة عل ��ى االقت�صاد
امل ��ايل الذي غ ��دا متوح�ش� � ًا و�إعادت ��ه ل�صالح
العمل االجتماعي" .ولكن :كيف ميكن يف ظل
غياب البع ��د االجتماعي"حماربة املال القوي
ودفعه للرتاجع؟".
الإجاب ��ة التي يخرج بها امل�ؤل ��ف عن الأ�سئلة
ال�سابق ��ة ،ت�أت ��ي بن ��وع م ��ن توقع"نهاي ��ة
املجتمعات"ب�صيغتها ال�صناعية التقليدية.
بطاقة
�آالن توري ��ن .مفك ��ر وباح ��ث فرن�س ��ي .م ��ن
موالي ��د ع ��ام  1925يف �إحدى بل ��دات منطقة
النورماندي على �شاطئ بحر املان�ش .ينتمي
�إىل �أ�س ��رة مي�سورة .كان وال ��ده طبيب ًا مثقف ًا
وقد دفعه نحو عامل العلم واملعرفة.
انت�س ��ب ع ��ام  ،1945بع ��د �إكم ��ال درا�ست ��ه
الثانوي ��ة بتفوّ ق� ،إىل مدر�س ��ة املعلمني العليا
يف باري� ��س ،الت ��ي تخ� � ّرج منه ��ا كب ��ار �أعالم
فرن�س ��ا ،من �أمثال جان ب ��ول �سارتر ورميون
�آرون و�سواهم ��ا .قدّم ع�ش ��رات الكتب ،عرف
الكثري منها الرتجمة �إىل غالبية اللغات احليّة
الرئي�س ��ة يف العامل .وترج ��م كتابني ،من بني
�أعماله� ،إىل اللغة العربية ،هما :نقد احلداثة،
ما هي الدميقراطية؟.
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يف ي��وم من أيام ع��ام  346ق.م توجه "دميوس��ثنيس" أحد مواطني
وجه اتهام ًا رس��مي ًا ضد
مدين��ة اثين��ا ،أىل مكت��ب أحد القضاة حي��ث ّ
املدع��و ميدياس ،وبعد النظر قرر القايض أن يدرج الش��كوى ضمن
ج��دول املحكمة ،ويف الي��وم املحدد تم اختي��ار  500محلف اختيار ًا
عش��وائي ًا من بني املواطنني الذين تزي��د أعامرهم عىل الثالثني عام ًا،
وسمح لكل من دميوسثنيس وميدياس بأن يلقيا خطبة أمام املحلفني،
وبعد االنتهاء من خطبتيه�ما ،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؟
علي حسين

آالن تورين والبحث عن الديمقراطية
في عالم متوحش
ح�سبم ��ا ج ��اء يف خطب ��ة دميو�سثني� ��س املوجّ هة
اىل هيئ ��ة املحلف�ي�ن ،فق ��د كان دميو�سثني� ��س يف
م�س ��رح ديوني�سو� ��س عندم ��ا وجه �إلي ��ه ميديا�س
لكم ��ة �سبّبت ل ��ه �إ�ضاف ��ة �إىل الإ�صاب ��ة اجل�سدية،
�إهان ��ة �شنيعة على مر�أى وم�سم ��ع من النا�س ،لقد
كان فع�ل ً�ا يت�سم بالوقاحة ،و�أدع ��ى دميو�سثني�س
�أن الأم ��ر ال يتعل ��ق بالإهان ��ة ال�شخ�صي ��ة فق ��ط،
�إذ �أن الأم ��ر ُيع ��د �إهان ��ة جلم ��وع املواطن�ي�ن ،لأن
دميو�سثني� ��س كان وق ��ت احلادث ��ة يعم ��ل م�شرف ًا
على االحتفال ال�سن ��وي لديوني�س�سو�س ،وعندما
وق ��ع احلادث ق ��ام دميو�سثني�س باته ��ام ميديا�س
و�ص ��وت �آالف املواطن�ي�ن احلا�ضري ��ن اىل احلفل
ب�إدانة �سلوك ميديا�س� ،إال �أن ت�صويت امل�شاهدين
بالإدان ��ة مل يك ��ن �سوى توبيخ �أدبي� ،أم ��ا �إذا �أراد
دميو�سثني� ��س �أن يعاقب املعتدي حق� � ًا ،كان لزام ًا
علي ��ه �أن يقيم دعوى �أمام هيئة حملفني ،وقد �أتاح
لنا قرار املحكمة ال�شعبية وخطبة دميو�سثني�س �أن
نختل�س نظرة خاطفة خلف الأجهزة احلكومية يف
�أثينا ،لنالحظ الأداء احلقيقي لأول دميقراطية يف
العامل ،حيث ترينا خطبة دميو�سثني�س كيف يقدم
مواطن اثين ��ي نف�سه �إىل املحلف�ي�ن من اجلمهور،
وكيف يح ��دد عالقته ببقي ��ة املواطنني ،وبخ�صمه
ومبواطن ��ي النخبة يف �أثين ��ا ،ويف خطبته يعلن
دميو�سثني� ��س �أنه لي�س �ضعيف ًا وكان ب�إمكانه الرد
على اعت ��داء ميديا�س ،لكنه �أراد �أن يقف يف �صف
القوان�ي�ن ،ب ��ل يف عبارة درامية يق ��ول �إن قوانني
�أثينا هي �أهله ونا�سه.
يخربن ��ا �آالن توري ��ن يف كتاب ��ه املمتع"م ��ا ه ��ي
الدميقراطي ��ة"�أن الدميقراطية رغ ��م �أنها ممار�سة
قدمية� ،أال �أنها كنظرية ،فكرة جديدة ،وهذه الفكرة
منت وتط ��ورت فوق �أنقا�ض فك ��رة الثورة .فبقدر
ما كان القرن الع�شرين يف ن�صفه الأول قرن الآمال
الثوري ��ة ،كان يف ن�صفه الثاين ق ��رن البريقراطية
والت�سل ��ط .وي�ؤكد تورين �أن خيبة الأمل بالثورة،

ه ��ي الت ��ي فر�ض ��ت ط ��وال حقبة مدي ��دة ت�ص ��ور ًا
متوا�ضع� � ًا للدميقراطي ��ة بو�صفه ��ا حماول ��ة للحد
من �سلط ��ة الدولة وهيمنتها ،ويع�ت�رف تورين �أن
هذا احلد ال�ضروري لهيمنة الدولة لي�س بحد ذاته
�ضمان ��ة للدميقراطي ��ة ،فهو قد ال يت� ��أدى يف نهاية
املط ��اف �إال �إىل هيمن ��ة �سلطة امل ��ال والإعالم ،هذا
�إن مل ي� ��ؤ ِد �إىل حتويل احلوار ال�سيا�سي الذي هو
�شرط الزم للدميقراطية �إىل مواجهة عنيفة.
يف الثال ��ث من �آب ع ��ام  1925ولد �آالن تورين يف
بلدة على �شاطئ بحر املان�ش .والده طبيب مي�سور
احل ��ال ،ووالدت ��ه تعمل يف التدري� ��س ،حاولت �أن
تع ّل ��م �أبنه ��ا كيف يح ��ب احلرية والعل ��م واملعرفة،
التح ��ق ع ��ام  1945مبدر�س ��ة املعلم�ي�ن العلي ��ا يف
باري� ��س ،الت ��ي تخ� � ّرج منه ��ا ج ��ان ب ��ول �سارت ��ر
ورمي ��ون �آرون و�سيم ��ون دي بوف ��وار ومريل ��و
بونتي وغريهم من الأعالم ،لكنه بعد عامني يرتك
الدرا�س ��ة ،ليق ��رر ال�سفر �إىل هنغاري ��ا ومن بعدها
اىل يوغ�سالفي ��ا ،ثم يع ��ود اىل فرن�سا ليعمل عام ًال
يف �أح ��د املناج ��م ،كانت جتربة العم ��ل يف املناجم
مرحل ��ة غني ��ة يف حي ��اة توري ��ن حي ��ث قربت ��ه من
امل�سائ ��ل املتعلقة بال�صناعة وع ��امل رجال الأعمال،
وتع ��رف م ��ن خالله ��ا عل ��ى احلي ��اة االجتماعي ��ة
للعم ��ال ،الأم ��ر الذي م ّكنه من �أن ي�ص ��در �أول كتبه
عام  1955وكان بعنوان"تطور العمل يف م�صانع
ال�سيارات"والكت ��اب ه ��و �أطروحت ��ه لني ��ل �شهادة
الدكتوراه ،بعدها ي�سافر اىل ت�شيلي ،يتزوج هناك
وت�صبح بلدان �أمريكا اجلنوبية مو�ضوع �أبحاثه،
حي ��ث �أ�ص ��در كتاب ��ه ال�شهري"الكلم ��ة والدم"ع ��ن
معان ��اة عم ��ال املناج ��م يف ت�شيل ��ي� .ساه ��م ع ��ام
 1959يف ت�أ�سي� ��س جملة"�سو�سيولوجيا العمل".
وح�ص ��ل عام  1964على دكت ��وراه ثانية من خالل
�أطروحته"�سو�سيولوجي ��ة الفع ��ل االجتماع ��ي".
يذه ��ب اىل بولن ��دا ليعاي�ش جترب ��ة العمال هناك،
ويعق ��د �صداقة م ��ع رئي� ��س نقابة الت�ضام ��ن لي�ش

فالي�س ��ا ،الذي �أ�صبح فيما بع ��د ،رئي�س ًا جلمهورية
بولندا.
رف� ��ض طروحات �صموئيل هنتنغتون حول �صدام
احل�ض ��ارات ،و�سخر م ��ن مقول ��ة فوكوياما"نهاية
التاري ��خ" ،والتي ي ��رى فيها فوكويام ��ا االنت�صار
الكامل والنهائي للمع�سك ��ر الر�أ�سمايل ولنظرياته
الليربالي ��ة ،وف�ش ��ل النظري ��ات اال�شرتاكية ،حيث
يطرح تورين بدي ًال �آخر يتعل ��ق بـما �أ�سماه"نهاية
املجتمع ��ات" ،وال ��ذي عنون ب ��ه �أحد كتب ��ه ،حيث
يجد تورين �أن الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية
الت ��ي انطلقت يف عام  2008لت�شمل �آثارها ،العامل
ك ّل ��ه والت ��ي مل ي�شهد له ��ا مثي ًال �إمن ��ا متثل"قطيعة
عميقة"بني الر�أ�سمالية املالية التي جتد تعبرياتها
البليغة يف الأ�سواق املالية ،وبني االقت�صاد باملعنى
الر�أ�سم ��ايل الإنتاج ��ي .تل ��ك القطيعة متث ��ل داللة
وا�ضحة ،بر�أيه ،عل ��ى نهاية املجتمعات ال�صناعية
التي قامت قبل حوايل قرنني من الزمن.
عندما تندلع �أح ��داث  68يف فرن�سا والتي �سمّيت
بثورة الطلبة ،يقف تورين �إىل �صفها وي�صدر عن
احلرك ��ة كتاب ًا بعنوان"حركة ماي ��و �أو ال�شيوعية
الطوباوي ��ة" ،حيث وجد يف ه ��ذه احلركة حلظة
�أ�سا�سي ��ة يف دخول الثقايف واملعريف والفني �إىل
�ساح ��ة الت�أث�ي�ر ال�سيا�سي ،حني اعتربه ��ا مبثابة
هجم ��ة الثقاف ��ة عل ��ى الق ��رار ال�سيا�س ��ي و�شبهها
بهيج ��ان بركان يفر�ض حراكه الداخلي ،وقد وجد
يف حرك ��ة الط�ل�اب تعب�ي�ر ًا عن"ح ��راك �سيا�س ��ي
يج�س ��ده ال�سيا�سي ��ون يف الأطر
مل يع ��رف كي ��ف ّ
التقليدية للعمل ال�سيا�سي".
و�ضع ��ت كت ��ب �آالن توري ��ن �ضم ��ن قائم ��ة �أف�ضل
مائ ��ة كت ��اب يف جم ��ال عل ��م االجتم ��اع ،وتورين
ال ��ذي يبلغ م ��ن العم ��ر  93عام ًا ،ال ي ��زال يوا�صل
الكتاب ��ة وقد �صرح لإح ��دى ال�صحف"اعتقدت �أنه
عن ��د �شيخوخت ��ي �ستكون ل ��دي رغبة� ،أق � ّ�ل ف�أقل،
للتفك�ي�ر اجل ��دي ،لكن م ��ن دون �أن �أن ��ام ،مع ذلك،

�أمام التلفزيون".
يف كتاب"م ��ا ه ��ي الدميقراطية"يعال ��ج توري ��ن
م�س�أل ��ة مهمة رمبا يعاين منه ��ا العراق الآن وهي:
ه ��ل الدميقراطي ��ة بالفعل هي حك ��م الأكرثية؟� ،أم
�أنها �إىل جانب ذلك هي �ضمانات الأقلية ،وتورين
يدع ��و �إىل نظ ��ام �سيا�سي ،ي�سع ��ى �إىل اجلمع بني
قانون الأكرثي ��ة واحرتام الأقلي ��ات ،و�إىل عملية
ا�ستيع ��اب املهاجري ��ن �ضم ��ن �شعب مع�ي�ن ،و�إىل
�إيجاد طريقة مت ّك ��ن الن�ساء من الو�صول ب�صورة
طبيعية �إىل موقع القرار ال�سيا�سي ،وهو يرى �أن
قوة الدميقراطية تت�أتى من الن�ضال الذي متار�سه
الق ��وة املجتمعي ��ة الفاعل ��ة� ،ضد منط ��ق الأجهزة
امل�سيطرة ،حيث ينبغي لنا ح�سب تورين �أن ن�ضع
�شروط� � ًا م�ؤ�س�ساتية ت�شكل تعري ��ف الدميقراطية
بذاتها ،وتف�ضي �إىل امت ��زاج التنوع الثقايف عرب
ان�ض ��واء اجلمي ��ع حت ��ت وح ��دة القان ��ون والعلم
وحق ��وق الإن�س ��ان ..يعل ��ن توري ��ن بو�ض ��وح �أن
":العامل الإن�ساين قد مت اجتياحه من الال�إن�ساين
وما فوق الب�شري كليهما مع ًا ،ومل يعد االجتماعي
ميثل االن�ساين ح�صر ًا" ،وهو ما دفعه �إىل التاكيد
ب�أنن ��ا الآن وب�سب ��ب �سيا�س ��ات احلكوم ��ات دخلنا
مرحلة نهاية االجتماع ��ي وزواله وتال�شيه ،فبدل
�أن يكون العامل احلديث م� ��أوى للإن�سان وم�سكن ًا
له ،حتول �إىل معتقل.
ي�صر تورين يف كتابه"م ��ا هي الدميقراطية"على
الق ��ول �إن الدميقراطي ��ة والتنمي ��ة ال ميك ��ن �أن
تعي�ش ��ا �إال متحدت�ي�ن ،ال مفرتقت�ي�ن ،وه ��و ي ��رى
�أن التنمي ��ة ال�سلطوي ��ة تنت ��ج �أزم ��ات اجتماعي ��ة
متزايدة اخلط ��ورة ،والدميقراطي ��ة التي تتحول
اىل حم� ��ض �س ��وق �سيا�سية مفتوح ��ة ،وال تتحدد
بكونه ��ا ت�سي�ي�ر ًا متوازي� � ًا للتغ�ي�رات التاريخي ��ة
ومل�صال ��ح الأف ��راد واملجتم ��ع مع� � ًا� ،ست�ضي ��ع يف
النهاية يف متاه ��ة بريوقراطية الأحزاب والف�ساد
ال�سيا�سي.

