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إدغار موران  ..وجوه كورونا الثمانية
علي حسين
عم ��ل قلي ًال يف ال�سيا�س ��ة وطوي�ل� ًا يف مراقبة �أحوال الب�ش ��ر
 ،ويف التا�س ��عة ع�ش ��ر م ��ن عم ��ره ق ��ال لنف�س ��ه �" :س� ��أكر�س
حيات ��ي لأتعلم كيف اعرب عن نف�س ��ي "  .كان مغرما بالروائي
الفرن�س ��ي اونري ��ه دي بلزاك  ،يتذكر الكت ��ب التي كانت عمته
حتتف ��ظ بها يف دوالب عتيق  ،هن ��اك عرث على روايات بلزاك
وتول�س ��توي ود�ستويفي�س ��كي  ،يقول �أن الروايات ك�شفت له
عن ا�ش ��ياء داخل النف�س ال نعرف كيف نعرب عنها  ،و�س ��يقرر
يف احلادي ��ة والع�شرين من عمره عندم ��ا ان�ضم اىل املقاومة
الفرن�سي ��ة �ضد االحتالل الن ��ازي � ،أن يختار ا�سم موران احد
ابط ��ال الكوميديا االن�ساني ��ة لبلزاك ليلحق ��ه با�سمه في�صبح
ادغار م ��وران بدال من ادغار ناحوم  ،ومثل فيل�سوفه املف�ضل
مارك� ��س قرر يف اخلام�س ��ة ع�شر �أن ي�ؤلف كتاب ��ا عن بلزاك ،
ط ��رح الفك ��رة على والده التاج ��ر الذي قال ل ��ه  " :يف عاملنا
الي ��وم لن يدف ��ع احد فرنكا واحدا ليق ��ر�أ هلو�سات مراهق " .
يخربن ��ا فريدري ��ك اجنلز ان مارك�س كان ين ��وي تاليف كتاب
ع ��ن بلزاك م ��ا �أن ينته ��ي من را�س امل ��ال  .يكت ��ب مارك�س �أن
بلزاك كان يتميز بفهمه العميق لظروف الواقع .
كت ��ب اول كتبه ع ��ن امل ��وت " االن�سان وامل ��وت " الذي الحقه
وه ��و جنني يف بط ��ن امه التي كان ��ت تعاين م ��ن م�شاكل يف
القل ��ب  ،ن�صحه ��ا االطب ��اء بعدم احلم ��ل  ،فق ��ررت ان تتناول
ادوي ��ة ت�سق ��ط اجلنني  ،غري ان ذلك مل يح ��دث  " :يبدو انني
كنت مت�شبث ��ا باحلياة قبل ان ا�شاهده ��ا "  ،و�سيخرج الطفل
اىل الدني ��ا �شب ��ه ميت َّتطل ��ب الأمر دقائق الع ��ادة احلياة له ،
يخ�ب�ره وال ��ده �أن ال�صدفة لعبت دور ًا يف وج ��وده  ،فقد �أراد
الطبي ��ب �أن ي�ستخ ��رج �شهادة وفاة للجنني  ،لك ��ن طبيبا �آخر
تدخل لإعادة انعا�شه . .لكن املوت ظل عنيدا يالحقه من مكان
�إىل �آخ ��ر و�سيخط ��ف من ��ه امه وه ��و يف العا�ش ��رة من عمره
 ":ه ��ذه اخل�س ��ارة املطلقة اجربتني عل ��ى العي�ش دون مطلق
" .عا�ش وحيدًا بعدما حرمه مر�ض �أمه من ان يكون له �أخ
�أو �أخ ��ت� ،سيواجه امل ��وت مرة اخرى عندم ��ا كان يف الثانية
والع�شري ��ن من عمره اثناء املقاومة الفرن�سية  ":تبد�أ ق�صتي
بامل ��وت � ،إذ يطاردين �شبحه منذ وقت مبكر جدا  .لقد ادركت
ان ثمة �صلة بني احلياة واملوت ال تنف�صم عراها " ..يكتب يف
" االن�سان واملوت " �إن  ":كل ان�سان ي�ضم موته بني جنبيه
 ،ا�شب ��ه باله ��ارب من حك ��م الإعدام الذي يختف ��ي عن االنظار
وي�شغ ��ل نف�س ��ه بعمله ويلع ��ب الورق  ،ويغني م ��ع انه واثق
كل الثق ��ة انه �سيتم القب�ض عليه اليوم او غدا  ،او كانه ( هام
) �إو ( كالف ) يف م�سرحي ��ة بيكي ��ت ال�شهرية ( نهاية اللعبة )
عبارة بعينها ال معنى لها  ،ويكرر حركات بعينها ال هدف من
ورائه ��ا داخل احلجرة الزنزانية الواقعة على م�شارف املوت
واله�ل�اك  ،هذه احلجرة �إو هذه احلياة :هالك من يخرج منها
 ،وهالك من يبقى بداخلها  ،ولكن بعد قليل " � ،إال ان املوت مل
يجع ��ل من عامله عدمي مغلق  ،فلطاملا اعترب موران املوت اقل
االح ��داث �سوء ًا ":يت ��م االعرتاف باملوت  ،وان ��كاره يف ذات
الوق ��ت  ،انكاره بو�صفه فن ��ا ًء  ،واالعرتاف به بو�صفه حادثا
واقع ًا " .
�إدغ ��ار موران ال ��ذي يقرتب من عامه املئ ��ة – ولد يف الثامن
من متوز عام  – 1921يتمنى ان يفوز يف �سباق احلياة على
�صديقه كلود ليفي �شرتو�س الذي عا�ش مئة وعام  ،ويخطف
منه لقب املفكر الأطول عمرا  .يف منزله الكائن جنوب فرن�سا
مبدين ��ة مونبيلي ��ه  ،ي�ستيقظ كل �صباح يب ��د�أ يومه بقراءة
بري ��ده الإلكرتوين ،ث ��م يتن ��اول كتابا من املكتب ��ة ي�ستغرق
في ��ه مع حر�ص �شديد عل ��ى ح�ضور الن ��دوات وامل�ؤمترات..
يبجث يف اجندة مواعيده عن رحلة جديدة يقوم بها  ،كانت
�آخ ��ر رحالت ��ه نهاي ��ة ع ��ام  2019حيث الق ��ى حما�ضرات يف
الربازي ��ل  ،ثم التقى بابا الفاتيكان  ،واجرى مراجعه اخرية
ملذكراته الت ��ي �صدرت نهاية ع ��ام  ، 2019وكان قبل انت�شار
وباء كورونا ينوي تق ��دمي بع�ض االغاين الثورية على احد
امل�س ��ارح  ،وح�ي�ن يت�ص ��ل ب ��ه مرا�س ��ل " لومون ��د " الجراء
ح ��وار معه عرب االنرتنيت عن ازمة فايرو�س كورونا  ،يقول
للمرا�س ��ل �ضاحكا  ":م ��ا ذا تبحث عند رجل يعي�ش مرحلة ما
قبل الوفاة " .
ي�ؤم ��ن ان احل ��ب والت�ضام ��ن وال�صداق ��ة ه ��ي الت ��ي متن ��ح
للحياة معنى برغم فرتة الع ��زل التي يعي�شها االن�سان حاليا
 ":بالن�سب ��ة للكثريي ��ن منا نحن الذين نق�ض ��ي معظم الوقت
خ ��ارج بيوتنا  ،هذا الع ��زل ال�صحي املباغت ميكن ان ي�شكل

ازعاج ��ا ال يحتم ��ل  .لكن ��ه يف نف� ��س الوقت ميك ��ن ان يكون
منا�سب ��ة للتدبر  ،وملراجعة االمور التافه ��ة  ،والتي الفائدة
منه ��ا حلياتن ��ا "  ..تعلم من مونتاين ال ��ذي ي�سميه �أبوه يف
الفك ��ر كي ��ف يحر� ��س ان�سانيت ��ه  ،ق ��ر�أ كتاب مونت ��اين "
املق ��االت " عندم ��ا كان �شاب� � ًا  ،وج ��د في ��ه دع ��وة لالن�شغ ��ال
بامل�ستقب ��ل  ،وان ال يدي ��ر االن�س ��ان ظه ��ره للع ��امل االر�ضي ،
لك ��ي يحلم بالفردو�س .مقاالت مونتاين �ساعدته على بلورة
افكاره حول احرتام الآخ ��ر  ،واالمتناع عن تدمري ما حولنا
 ،وفيما بعد �ستظل جمل ��ة فلوبري ترافقه  ":اقر�أ مونتاين ..
�سيهدئك " .
ق ��ال ملح ��اوره �أن الع ��زل ال�صحي ال ��ذي فر�ض ��ه " كورونا "
ا�صب ��ح مب ��رور االي ��ام ا�شب ��ه بال�سجن  ،ف�ل�ا الأف�ل�ام التي
ن�شاهده ��ا يف البيت ميكن ان تعو�ض اخلروج �إىل ال�سينما،
وق ��راءة الكتب االلكرتونية لن تكون بديال نعو�ض به متعة
زي ��ارة املكتبات  ،ومواق ��ع التوا�صل ال ميكن �أن تكون بديال
ع ��ن اللق ��اء االن�ساين  ،والأفالم الوثائقي ��ة لن تكون البديل
عن اال�ستمتاع باملناظر الطبيعية واملدن واملتاحف.
اعت ��اد ابن التا�سع ��ة والت�سع�ي�ن ان يعي�ش بهوي ��ات متعددة
فه ��و فرن�س ��ي بال ��والدة ويوناين م ��ن جه ��ة االب  ،وامه من
ا�ص ��ول ايطاية  ..ان�ضم اىل احل ��زب ال�شيوعي الفرن�سي يف
الع�شري ��ن من عمره  ،بتاثري من قراءة كتب هيغل ومارك�س
 ،لكنه كان ي�ؤمن مبارك�سية متفتحة  ،الأمر الذي �سبب خالفا
بين ��ه وبني احل ��زب ال�شيوعي ليجد نف�سه خ ��ارج احلزب " :
�أم�سي ��ت حر ًا "  .يف تلك االيام من عام � 1951سيلتقي �إدغار
موران باندريه بريتون الذي كان يقود احلركة ال�سرييالية ،
و�ست�سح ��ره �شخ�صة ال�سرييايل الغام�ضة  ،وقد راى موران
ان برتون وحركته قد حررا الكتابة من كل �أنواع القمع التي
حتيط بها �أو ت�ضغط عليها  .يرى وهو اليهودي الديانة  ،ان
ار� ��ض امليعاد فك ��رة فارغة من كل معنى  ،وق ��د اتخذ مواقف
منددة باحلركة ال�صهيونية و�سيا�سات �إ�سرائيل .
يف �شباب ��ه راودت ��ه احالم النجومي ��ة  ،وكان يرى يف قوامه
الر�شي ��ق امكانية ان يجعله �ساحرا لن�س ��اء ال�شا�شة البي�ضاء
 ،لك ��ن ال�سينم ��ا تخذله وتعطيه ظهرها فيق ��رر ان يدخلها من
باب الكتابة  ،حيث ا�صدر العديد من الكتب ا�شهرها " جنوم
ال�سينم ��ا " و " ال�سينم ��ا �أم االن�سان املتخيل " � .سيذهب اىل
املاني ��ا للق ��اء هايدغر ال ��ذي كان ي�شد انتب ��اه فال�سفة فرن�سا
ومفكريه ��ا  ،و�سيكت�ش ��ف بع ��د ح ��وار طويل م ��ع الفيل�سوف
االملاين ان الب�شرية تعي�ش ع�صرا كونيا  ،قال ان هايدغر تنب�أ
بالعوملة قب ��ل اجلميع  ":منذ تلك اللحظ ��ة ا�صبحت م�ستعدا
فكري ��ا ملواجه ��ة ما هو غ�ي�ر منظر  ،والت�ص ��دي للتقلبات " .
�سيك ��ون موران على را�س جمموعة من مث ّقفي فرن�سا الذين
وقعوا عري�ض ��ة لن�صرة املقاومة اجلزائريّة ،يجد نف�سه دائم
البح ��ث عن احلقيق ��ة  ":ت�ساءلت "ما الذي يح ��دث؟ ملاذا كل
ه ��ذا؟ �أين هي احلقيقة ؟ .لقد بحثت هن ��ا وهناك ،ثم اندلعت
احلرب .انخرطت يف املقاومة واعتقدت �أنني �س�أجد الإجابة
ع ��ن �أ�سئلتي يف ال�شيوعية .لكن بعد قمع الثورات الهنغارية
والت�شيكي ��ة ،مل �أعد �أثق فيها .جعلتني حركات فكري وعملي
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الثقايف �أنفتح على تعقيد العامل .لقد قادتني دائم ًا �إىل �شغف
املعرفة .يف العمق ،كنت طالب ًا على الدوام وبقيت كذلك� .إنه
طريقي " .
م ��وران ال ��ذي ا�ص ��در ع ��ام  2007كتاب ��ه " ه ��ل ن�س�ي�ر اىل
الهاوي ��ة ؟ "  ،حيث اعل ��ن فيه ان كل واحد منا  ،حيثما يوجد
يف انح ��اء الك ��رة االر�ضي ��ة ،ي ��درك ان العامل قد ب ��ات اليوم
حمكوم ��ا مب�صري جماع ��ي  ،هذا امل�صري ال ��ذي ظهر مبواجه
فايرو� ��س كورونا  ":ان العلم اليوم من�شغل مبا �سي�أتي �سنة
 2025و 2050يف حني يعجز عن فهم . " 2020
يف اال�سابي ��ع االخ�ي�رة كان �إدغ ��ار موران را� ��س احلربة يف
انتقاد �سيا�سات امريكا والدول االوربية  " :نحن يف حلظة
يف تاري ��خ الب�شرية حيث نتقا�سم جميع ًا امل�صري نف�سه .مهما
كانت الق ��ارة� ،أو الأمة ،يواجه اجلمي ��ع الآن نف�س املخاطر:
تده ��ور املحي ��ط احلي ��وي وعواقب ��ه :انت�ش ��ار الأ�سلح ��ة
النووي ��ة :اقت�صاد غ�ي�ر ّ
منظم وم�صدر لع ��دم م�ساواة كبرية
 ...ومع ذلك� ،أمام هذه امل�شاكل ،بد ًال من �إدراك �أنهم ي�ش ّكلون
جمتمع� � ًا واحد ًا ،ينغلق الب�شر يف هوياتهم الفردية والإثنية
والعرقي ��ة والدينية� ،إلخ .بالطبع ،ف�ش ��رح كل هذا يعود �إىل
ِ
كوننا قلقني للغاية ب�ش�أن ما يحدث "
ويحذر م ��وران بلغة وا�ضحة م ��ن ان الب�شرية تواجه فراغا
يف فكرها ال�سيا�سي ولهذا فق ��دت بو�صلة م�سارها الب�شري،
وانه ��ا لن تتمكن من ال�سري قدما ،ب ��ل �سنتهاوى  ":الب�شريّة
يا�سي؛ نح ��ن ال نح�سن اليوم
�أمام ف ��راغ ي�شوب فكره ��ا ال�سّ ّ
تدبري معا�شن ��ا .فال�سّ يا�سة اخ ُتزلت باالقت�ص ��اد ،واالقت�صاد
اخ ُت ��زل بج�ش ��ع ال ّنيوليرباليّة ا ّلتي ال تقي ��م وز ًنا ال للإن�سان
وال ّ
للطبيع ��ة .هذه م�أ�ساة الب�شر جميعًا يف ك ّل بقاع الأر�ض.
ترّ
لك ��ن ،من عمق ه ��ذه ال اجيديا كما يقول م ��وران� ،سيحمل
القرن الواح ��د والع�شرين للب�ش ��ر �أحدا ًثا ج�سيم ��ة ،يتح�سّ ر
�أ ّن ��ه بحك ��م �شيخوخته الي ��وم ،ورغم ما يف �ص ��دره من �أمل،
ل ��ن يك ��ون �شاه� �دًا عليه ��ا " يف كتاب ��ه " اين ي�س�ي�ر العامل "
يق ��ول م ��وران �أن  ":اخلطر ال ��ذي يتهدد الب�شري ��ة لن يكون
نووي ��ا ب ��ل �سيكون تهدي ��دا لل�صحة  ،خطر ك ��وين لفريو�س
م ��ا ،له ق ��درة عالية على االنتق ��ال والع ��دوى "  .يقول ملحرر
" اللومون ��د " �أن ��ه كان من الأقلية التي توقعت �سل�سلة من
الك ��وارث من بينها ك ��وارث دمار البيئة ودم ��ار املجتمعات،
لكن ��ه �أكد �أنه مل يتوقع كارث ��ة حيوية بهذا احلجم..وي�ضيف
 ":ال اق�صد انني توقع ��ت الوباء احلايل  ،ولكني اق�صد بانه
من ��ذ �سنوات  ،ومع تدهور حميطن ��ا احليوي  ،كان علينا ان
ن�ستع ��د للك ��وارث  .وفعال هذا ج ��زء من فل�سفت ��ي ( توقع ما
لي�س متوقعا ) " .
وي�شري موران ان فايرو�س كورونا و�ضع العامل امام ا�شكال
متنوع ��ة م ��ن ع ��دم اليق�ي�ن" :نحن ال نعل ��م �شيئا ع ��ن م�صدر
الفريو� ��س� ،س ��وق احليوان ��ات مبدين ��ة يوه ��ان �أو خمت�ب�ر
جماور ،وال علم لنا بالتحوالت التي حدثت �أو �ستحدث على
ه ��ذا الفريو�س خ�ل�ال انت�شاره ،ونح ��ن ال نعلم متى ترتاجع
اجلائحة وما �إذا كان هذا الفريو�س �سيظل قاتال " .
يعتق ��د �صاح ��ب مو�سوع ��ة " املنه ��ج " ان الفال�سفة ميكنهم

تن ��اول ازم ��ة كورون ��ا م ��ن ع ��دة وج ��وه  ،فه ��ي يف وجهها
االول �أزم ��ة كوكبي ��ة تك�ش ��ف عج ��ز اجلن� ��س الب�ش ��ري عن
حتقي ��ق �إن�سانيت ��ه .ويف وجهه ��ا الث ��اين �أزم ��ة اقت�صادية،
تزع ��زع كل االفكار املتع�صبة املوجهّة لالقت�صاد والتي تهدد
م�ستقب ��ل العامل مبظاه ��ر الفو�ضى والنق� ��ص .ويف وجهها
الثال ��ث ه ��ي �أزمة الدول ��ة الوطنية ،النه ��ا ك�شفت اخللل يف
�سيا�س ��ات �أعطت الأولوية لر�أ�س امل ��ال على ح�ساب العمل،
و�ضح ��ت باالحتي ��اط والوقاية من �أجل مزيد م ��ن التناف�س
واجل�شع  .ويف وجهه ��ا اخلام�س هي �أزمة اجتماعية ،النها
ا�ستطاع ��ت ان ت�سل ��ط �ض ��وء �ساطع على �أ�ش ��كال التفاوت
ب�ي�ن فقراء العامل اللذي ��ن يعي�شون يف م�ساك ��ن �ضيقة ت�ضم
الأبن ��اء والآب ��اء والأج ��داد وب�ي�ن �أثريائ ��ه اللذي ��ن يجدون
يف منتجعاته ��م الريفي ��ة الرفاهية وال�سالم ��ة .ويف وجهها
ال�ساد� ��س ه ��ي �أزم ��ة ح�ضاري ��ة ،النه ��ا تدفعنا جميع ��ا �إىل
الوق ��وف عل ��ى غي ��اب الت�ضام ��ن وهيمن ��ة مظاه ��ر الت�سمم
اال�ستهالكي الت ��ي طورتها ح�ضارتن ��ا .ويف وجهها ال�سابع
ه ��ي �أزمة فكرية ،النه ��ا ك�شفت عن عمق الثق ��ب الأ�سود يف
تفكرينا ،هذا الثقب ال ��ذي منعنا من ر�ؤية تعقيدات الواقع.
ويف وجهها الثامن والأخري هي �أزمة وجودية ،النها تدفعنا
�إىل �أن نت�س ��اءل ح ��ول من ��ط عي�شن ��ا ،وح ��ول احتياجاتن ��ا
احلقيقية ،وحول تطلعاتنا التي �أخفاها اغرتابنا يف حياتنا
اليومي ��ة ،حيث جعلتنا هذه اجلائحة نلتقي وجها لوجه مع
حقيقة قدرنا الإن�ساين.
يق ��ول ك�أن ��ه تذك ��ر فج� ��أة  :وج ��ودي ينتمي اىل ت ��راث يبد�أ
بج ��ان ج ��اك رو�س ��و  ،ومير بالكث�ي�ر من املفكري ��ن العظام "
 ،الي ��زال م�ص ��را على �أن امل ��رء يحقق حريت ��ه عندما يكت�شف
معن ��ى حليات ��ه فيح ��دد عندئ ��ذ م ��ا ي�ؤم ��ن ب ��ه . ".واذ يقول
ان حياتن ��ا كان ��ت اب�س ��ط بكثري لو ان�صتن ��ا ب�شكل جيد اىل
�ضمائرن ��ا ويتمن ��ى ان متنحن ��ا ه ��ذه االزم ��ة  ":وعي ��ا لي�س
فقط كونن ��ا م�ضينا �صوب قلب هذه املغام ��رة الإن�سانية ،بل
�أي�ضا يحتوينا عامل مريب وتراجيدي يف الآن ذاته.لقد �أدى
االعتق ��اد ب�أن التناف� ��س احلر والنم ��و االقت�ص ��ادي ي�شكالن
خمرج ��ا �سحري ��ا اجتماعي ��ا للتمويه عن تراجيدي ��ة التاريخ
الإن�س ��اين والت ��ي تفاقم ��ت نتيج ��ة قناع ��ة من ه ��ذا القبيل.
اجلن ��ون احلما�سي نحو �أف ��ق مابعد الإن�ساني ��ة ،ارتقى �إىل
الأوج ب�أ�سط ��ورة ال�ضرورة التاريخي ��ة للتقدم وكذا �سيطرة
الإن�سان لي�س فقط على الطبيعة ،بل م�صريه �أي�ضا ،يف �إطار
التنب� ��ؤ ب� ��أن الإن�سانية �ستبلغ الأبدي ��ة وتتحكم يف كل �شيء
بف�ض ��ل ال ��ذكاء اال�صطناع ��ي� .إن �أمكنن ��ا مث�ل�ا ت�أخري املوت
بالتق ��دم يف ال�سن ،في�ستحيل بالن�سب ��ة �إلينا خالل الآن ذاته
ا�ستبعاد الط ��وارئ القاتلة التي ته�شم �أج�سادنا�،أو التخل�ص
من جراثيم وفريو�سات ق ��ادرة على التحول با�ستمرار ذاتيا
كي تقاوم العالجات،وامل�ضادات احليوية "
يقول ملحاوره انه تعود البقاء حيا  ،ما دام املوت مل ي�أت يف
�سن الـ "  ، "90وعند �س�ؤاله عن خ�شيته من ان ي�صاب باملر�ض
وهو يف هذا العمر يقول  ":كل التامينات االجتماعية التي
ميكنن ��ا ان نكتتبها  ،لي�س بو�سعه ��ا ان ت�ضمن عدم الإ�صابة
باملر� ��ض او ان نتمتع بال�سعادة يف بيوتنا  ،نحن ن�سعى اىل
احاط ��ه انف�سنا باق�صى ما ميكن م ��ن اليقينيات  ،لكن احلياة
هي �إبحار يف حميط من ال�شكوك  ،تتخلله جزر وارخبيالت
من اليقني التي نتزود منها ملوا�صلة االبحار " .
يلخ�ص موران مفهومه لل�شجاع ��ة بانها احلفاظ على �سالمة
العق ��ل وال ��والء ملا ي�ؤم ��ن به امل ��رء  ،وما يطلق علي ��ه النا�س
قيمه ��م  .ان ��ه مقاوم ��ة كل م ��ا م ��ن �شان ��ه خيان ��ة طموحاتن ��ا
وافكارن ��ا ومقاومة التي ��ارات ال�سائدة  ،والت ��ي يغلب عليها
كرثة امل�صال ��ح وعودة اال�شكال القدمي ��ة للرببرية  ،كما انها
تعن ��ي التعاط ��ف م ��ع امل�ضطهدي ��ن والذي ��ن يتعر�ض ��ون اىل
االذالل .
يكتب يف كتابه " النهج "  ":يبقى االن�سان هو ( هذا املجهول
) وال �سيم ��ا بفعل ( العل ��م ال�سيء ) اكرث مما هو بفعل اجلهل
 .وم ��ن هنا ياتي التناق�ض  :فكلم ��ا زادت معرفتنا  ،قل فهمنا
للكائن الب�شري " .
وعن �ضحاي ��ا فايرو�س كورونا ي�ؤكد موران � ":أن ال�ضحايا
احلقيقي�ي�ن لهذا الو�ضع ه ��م من ال م�أوى لهم اننا بحاجة اىل
وع ��ي م�شرتك مب�ص�ي�ر االن�سان  ..ر�سال ��ة فايرو�س كورونا
وا�ضحة  ،ومن امل�ؤ�سف ال نريد �سماعها "
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أبو بكر العيادي

مفكر مبتهج بكونه "لقيطا ثقافيا"

الكتاب ��ة عن الذات ق ��د تتبدى يف �شكل �س�ي�رة ذاتية ،وقد
ت ��رد يف �ش ��كل مذك ��رات �أو يومي ��ات �أو اعرتاف ��ات ،وقد
واملو�ضوعي
ت�أت ��ي يف �شكل روائ ��ي ميزج ب�ي�ن الذات � ّ�ي
ّ
واملتخي ��ل .و�إذا كان ��ت تلتقي كلها يف كونه ��ا عملية �سرد
يروي م ��ن خاللها �أحد الأ�شخا�ص حيات ��ه �أو جانبا منها،
ف�إنها تختلف يف ما بينها من حيث ال�شكل والغايات.
يف كت ��اب “الذكري ��ات ت�أت ��ي للقائي” ،اخت ��ار الفيل�سوف
وعامل االجتماع الفرن�سي �إدغار موران (وا�سمه احلقيقي
�إدغ ��ار ناحوم ،فهو من �أ�سرة يهودي ��ة علمانية) �أن يجمع
الذكريات التي ي�ستعيدها ب�شكل غري مدرو�س �سلفا ،حني
تنبع ��ث يف ذاكرت ��ه نتيج ��ة ظ ��رف خم�صو� ��ص �أو حلظة
موحية ،ويتوالد بع�ضها من رحم بع�ض.
ير�س ��م م ��وران حمط ��ات فارق ��ة يف حيات ��ه ال�شخ�صي ��ة
واملهني ��ة ،وم�س ��اره الن�ض ��ايل ،ع�ل�اوة عل ��ى الأح ��داث
الكربى التي عا�شه ��ا �أو كان �شاهدا عليها ،فيلتقي الذاتي
باملو�ضوعي كما ي�سردها هذا “ال�شيخ ال�شاب” كما يلقب
نف�س ��ه ،وهو الذي ال ي ��زال حا�ضر البديهة ق ��ويّ الذاكرة
رغم �أعوامه التي تناهز قرنا من الزمان.
العلم والنضال

زاوج م ��وران بني طلب العل ��م والن�ضال م ��ن �أجل ق�ضايا
عادل ��ة� ،إذ �أ ّي ��د ا�ستق�ل�ال اجلزائ ��ر ونا�ص ��ر الق�ضي ��ة
الفل�سطيني ��ة ،وكان م ��ن امل�ساندي ��ن القالئ ��ل للر�س ��ام
الفرن�س ��ي ال�ساخ ��ر �سين ��ي عندم ��ا اته ��م ظلم ��ا مبع ��اداة
ال�سامي ��ة .ب ��د�أ حيات ��ه مقات�ل�ا يف �صف ��وف اجلمهوريني
خ�ل�ال احلرب الأهلية الإ�سباني ��ة يف �أوا�سط الثالثينات،
ثم انخ ��رط يف احل ��زب ال�شيوعي الفرن�س ��ي عام ،1941
وان�سل ��خ من ��ه يف مطل ��ع اخلم�سين ��ات بع ��د �أن تب ��دت له
الطبيعة ال�شمولية للمنظومة اال�شرتاكية.
يف تل ��ك الف�ت�رة� ،أي يف مطل ��ع الأربعين ��ات ،ح�صل على

�إج ��ازة يف التاري ��خ واجلغرافي ��ا و�أخ ��رى يف احلق ��وق،
قب ��ل �أن ين�ضم �إىل �صفوف املقاوم ��ة الفرن�سية حتت ا�سم
م�ستع ��ار “موران”� ،أي اال�سم الذي �سوف يعرف به بقية
حيات ��ه ،وحم ��ل ال�سالح �ض ��د االحتالل الن ��ازي ،و�أخريا
انخ ��رط يف املعرك ��ة الإيكولوجية عل ��ى امل�ستوى العاملي
لإميان ��ه ب�أن �أك�ب�ر م�شكل يواج ��ه الب�شرية ه ��و م�صريها
وم�صري كوكبها.
�إدغ ��ار م ��وران يحمل فك ��را مناه�ض ��ا للهيمنة ق ��ادرا على
العودة �إىل املمار�سات الت�ضامنية على ح�ساب املمار�سات
الفردي ��ة بع ��د احل ��رب ،التح ��ق م ��وران باملرك ��ز الوطني
للدرا�س ��ات العلمية حيث كان �سباق ��ا يف اهتمامه ببع�ض
الظواه ��ر الهام�شي ��ة الت ��ي تن ��ذر ب�أزمات الحق ��ة ،قبل �أن
يتوىل �إدارته عام .1970
ورغم ن�ش ��ره بع�ض امل�ؤلفات وت�أ�سي�س ��ه جملة “ذرائع”،
ف� ��إن ا�سمه مل يك ّر�س ح ّق ��ا �إال بداية من ع ��ام  ،1982حني
�ص ��اغ م�شروعه عن “الفك ��ر املر ّكب” وب ��د�أ حترير كتابه
ال�ضخ ��م “املنه ��ج” الذي انته ��ى من و�ضعه ع ��ام ،2004
وابتك ��ر في ��ه م�صطلح “و�صل” للت�أكي ��د على احلاجة �إىل
و�ص ّن ��ف يف جماالت
رب ��ط م ��ا انف�صل وانقط ��ع وت�شظى ُ
معرفي ��ة ومدار�س فكرية ،لتولي ��د �شكل جديد من املعرفة،
خ ��ارج الأط ��ر القائم ��ة ،لكونه ينظ ��ر �إىل الأ�شي ��اء ك�شكل
تت�ضافر فيه املواجه ��ة والتكامل والتناف�س والتعاون يف
دينامية وطيدة.
وقد ع ّده ��ا عدد من الباحثني واملفكرين نوعا من اخلروج
ع ��ن امللة يف بلد ديكارتي ّ
يجل التخ�ص�ص .ويذكر موران
يف ه ��ذا الب ��اب عالقت ��ه املتوت ��رة بع ��امل االجتم ��اع بيري
بوردي ��و و�أعمال ��ه “املتعالي ��ة” و“املهيمن ��ة” التي كانت
حا�ض ��رة يف كل مكان ،وي�ضيف ّ
مو�ضح ��ا “�أنا ل�ست �ضد
التخ�ص� ��ص ،ولك ��ن طريقت ��ي يف جم ��ع الأفكار ه ��ي التي
خالف ��ت املعت ��اد� .أن ��ا متع ��دد االخت�صا�ص ��ات لأين �أحتاج
�إىل اخت�صا�ص ��ات متناف ��ذة ،تفت ��ح عل ��ى بع�ضه ��ا بع�ض ��ا

ملعاجل ��ة الق�ضايا الكربى ،و�إال فلي� ��س �أمامنا غري تقارير
خ�ب�راء ،واخل�ب�راء يف الغال ��ب ينغلق ��ون يف حدوده ��م
البريوتقنية”.
عرف م ��وران ب�سعة علم ��ه ،وقدرته على ق ��راءة احلا�ضر
وا�ست�ش ��راف امل�ستقب ��ل ،ولكن م ��ا ال يعرف ��ه الكثري ولعه
بالثقافة ال�شعبية ،وب ��الأدب الروائي “غذائه الأول” كما
يق ��ول .فهو يع�ت�رف �أنه مبته ��ج بكونه “لقيط ��ا ثقافيا”،
وبانتمائ ��ه �إىل �سالل ��ة اليتام ��ى ،وم ��ا اهتمام ��ه مب�شاكل
االنحراف والهام�شية �إال ع ��ودة �إىل الأ�شياء التي ا�ستمد
منها قوته وحقيقته .ورغم �إ�سهاماته منذ �أكرث من �سبعني
عام ��ا ،يقول �إنه مل يبتكر �شيئ ��ا ،و�إن كل ما �ألفه مت�أتّ من
جهة ما من جهات هذا العامل يف تنوعه وثرائه .واملعلوم
�أن م ��وران م ��ن املفكرين القالئل الذي ��ن تنقلوا يف �أرجاء
املعمورة ،ال�سيما يف �أمريكا اجلنوبية ،وات�صلوا ب�أهلها،
وحازوا �شهادات دكتوراه فخرية من جامعاتها.
م ��وران ير�س ��م حمط ��ات فارق ��ة يف حيات ��ه ال�شخ�صي ��ة
واملهنية
وعالقت ��ه ب�أمريكا الالتينية يرج ��ع عهدها �إىل ال�ستينات،
عندم ��ا ب ��د�أ “الفك ��ر اخلال�س ��ي” والأ�ساط�ي�ر الك�ب�رى
للح�ض ��ارات ما قبل الكولومبية حتظ ��ى باهتمامه ،ولعل
الربازي ��ل ،بلد التنوع الب�شري بامتياز ،هي التي �أبهرته،
ففيه ��ا اكت�ش ��ف جمتمع ��ا يعي� ��ش �أك�ث�ر التناق�ض ��ات فتنة
وتراجيدية.
وفيه ��ا تكونت خالل الت�سعين ��ات جمموعات تفكري حول
“الفك ��ر املعقد” ،حي ��ث �أو�صى موران ب�ضرورة جتاوز
ثنائي ��ة الثقافة ال�شعبية والثقافة الكال�سيكية ،لأن الثقافة
يف اعتق ��اده ينبغ ��ي �أن ي َ
ُنظ ��ر �إليها كتعب�ي�ر عن جتليات
م�شرتك ��ة ،مثلم ��ا ينظ ��ر �إىل املنج ��زات الثقافي ��ة ك�أدوات
لإدراك الواق ��ع والهوية الإن�ساني ��ة .ومنذ ذلك التاريخ مل
تتوقف زياراته �إىل �أغلب بلدان �أمريكا الالتينية من كوبا
واملك�سيك وفنزويال �إىل بوليفيا وكوملبيا وبريو وخا�صة
�شيلي التي اكت�شف فيها م�أ�ساة الهنود �أالكالوفي�س ،وهم
م ��ن ناجعة البحر الذين انقر�ض ��وا تقريبا نتيجة �سيا�سة
التمدّن التي انتهجتها احلكومات املتعاقبة.
مفكر استشرافي

ال يكتف ��ي م ��وران ب�س ��رد ذكرياته ،بل يوا�ص ��ل دفاعه عن
البيئ ��ة ،ال ��ذي كان ب ��د�أه يف كت ��اب “الأر� ��ض الوط ��ن”،
لي�ؤك ��د �أننا نواجه �أزمة عاملية ،جتد جذورها يف �أمنوذج
ح�ض ��اري ُبن ��ي عل ��ى الفرداني ��ة واجل�ش ��ع والتناف� ��س
واال�سته�ل�اك املف ��رط والإق�صاء ،وينب ��ه �إىل دور الرتبية
يف التوعي ��ة ل�صيانة ما ميكن �صيانت ��ه قبل َف ْوت الأوان،
مركزا على م�ساهمات اجلنوب ،كمرجع اجتماعي ثقايف،
يحم ��ل فك ��را مناه�ض ��ا للهيمن ��ة ق ��ادرا على الع ��ودة �إىل
املمار�س ��ات الت�ضامنية على ح�س ��اب املمار�سات الفردية،
وتثم�ي�ن التن ��وع كعن�ص ��ر مك � ِ ّ�ون ،واالع�ت�راف بالرابط
الوثي ��ق ال ��ذي يجم ��ع كل �إن�س ��ان ب�شبك ��ة معق ��دة ت�ؤلف
جمموعة كونية.
يف ذكريات ��ه غري املتتالية ،يتب ��دى �إدغار موران مفكرا ذا
نزعة �إن�سانية ووعي عميق باملخاطر التي تتهدد كوكبنا،
ولكن ��ه يك�ش ��ف لنا �أي�ض ��ا عن جوانب حميم ��ة من حياته،
من ��ذ والدته حت ��ى موت �أم ��ه ومل يتج ��اوز العا�شرة بعد،
ويط ��رح قناعات ��ه و�أفكاره ،وع�شق ��ه للبل ��دان التي عا�ش
فيه ��ا ،والتق ��ى بكتابه ��ا ومثقفيها وفنانيه ��ا ،وحا�ضر يف
جامعاته ��ا ،والتي يريد �أن يودعه ��ا الواحدة تلو الأخرى
قبل رحيله.
وهو يدن ��و من النهاية يقول غري ن ��ادم“ :ل�ست ممّن لهم
م�س�ي�رة مهني ��ة ،بل ممّن له ��م حياة” ،متمثال ق ��ول بابلو
ن�ي�رودا “�أعرتف �أين ع�شت” ،ويق ��دم لنا فكرة عن حياة
منذورة للمعرفة واالكت�شاف.

عن جريدة العرب
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إدغار موران ..في مديح الفكر العابر للحدود المعرفية
ترجمة وتقديم :لطفية الدليمي

ُيع� � َر ُف عن �إدغ ��ار م ��وران  ) Edgar Morinاملولود يف
الثامن من متوز  ) 1921ب�أنه الفيل�سوف وعامل الإجتماع
الفرن�س ��ي ال ��ذي ذاع ��ت �شهرت ��ه الأكادميي ��ة ب�سب ��ب عمله
املتميز يف املبحث املعريف امل�سمّى التعقيد Complexity
الذي يدعى نظرية الأن�ساق املع ّقدة يف الدوائر الأكادميية
الأك�ث�ر تخ�ص�ص� � ًا م ��ن الإط ��ارات الفل�سفية العام ��ة  ،وقد
ب ��ات تو�صيف ( الفك ��ر املع ّق ��د ( pensée complexeهو
اخل�صي�صة الأبرز التي متيّز فكر موران وعمله املمتد منذ
�أعقاب نهاية احلرب العاملية الثانية .
قدّم موران م�ساهمات مميزة يف قطاعات معرفية متباينة
مث ��ل  :درا�س ��ات الإع�ل�ام  ،ال�سيا�س ��ة  ،ال�سو�سيولوجي ��ا
 ،الأنرثوبولوجي ��ا  ،عل ��م البيئ ��ة الب�شري ��ة  ،التعلي ��م ،
حت�صل
بيولوجي ��ا املنظومات املع ّق ��دة  ،وقد �سبق ل ��ه �أن ّ
عل ��ى درج ��ات �أكادميي ��ة يف ّ
كل م ��ن الت�أري ��خ والإقت�ص ��اد
والقان ��ون ؛ وم ��ع �أن ��ه �أق � ّ�ل �شه ��رة يف الع ��امل الناط ��ق
بالإنكليزي ��ة باملقارنة مع �شهرته الذائعة يف ف�ضاء الثقافة
الفرن�سي ��ة لكن ��ه يبق ��ى �شخ�صي ��ة معروف ��ة عل ��ى �أو�س ��ع
النطاق ��ات ال�شعبي ��ة والأكادميية يف الع ��امل وبخا�صة يف
�أوروبا و�أمريكا الالتينية .
م ��وران كات ��ب غزير الإنت ��اج  ،وق ��د ن�شر ع�ش ��رات الكتب
خالل حياته املمت� �دّة  ،ولي�س غريب ًا �أن ين�شر �أحيان ًا ثالثة
كت ��ب �أو حت ��ى �أربعة وخم�س ��ة يف ال�سنة الواح ��دة � .آخر
كت ��ب موران ه ��و كتابه املعنون ( دعونا نغ�ّي�رّ امل�سارات :
درو� � ٌ�س م�ستقاة من فايرو�س كورون ��ا Changeons de
 voie. Les leçons du coronavirusا) ال ��ذي ُن ِ�ش ��ر
بالفرن�سي ��ة يف يوني ��و ( حزي ��ران )  ، 2020ومن املتوقع
ترجمته �إىل لغات عديدة .
الآتي ترجمة حلوار مع �إدغار موران �أجراه معه ال�صحفي
فران�سي� ��س الكون ��ت  . Francis Lecompteاحل ��وار
من�شور باللغ ��ة الإنكليزية يف املوق ��ع الألكرتوين للمركز
الوطن ��ي الفرن�س ��ي للبح ��ث العلم ��ي ( ) CNRS News
بت�أريخ ّ 1
متوز ( يوليو ) : 2019
المترجمة

م ��ن كتاب ��ة ن�صو� ��ص الأغني ��ات الفرن�سي ��ة �إىل الوقائ ��ع
امل�شتبك ��ة للأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة والعومل ��ة ومع�ض�ل�ات
العلماني ��ة � ،إ�ستط ��اع عامل الإجتم ��اع – الفيل�سوف �إدغار
م ��وران توجي ��ه قدرات عقل ��ه الإ�ستق�صائ ��ي الباحث نحو
طائف ��ة وا�سعة م ��ن املو�ضوعات ؛ لكن يبق ��ى الأمر الأكرث
�إث ��ارة فيه هو طريقته املميزة يف التفكري والتي جتعل من
�أي �ش ��يء عن�صر ًا يف ّ
كل �أك�ب�ر متقن ال�صياغة ؛ ومن �أجل
هذا كانت لنا هذه احلوارية مع �أب " الفكر العابر للحدود
املعرفية " الذي يو�صف �إخت�صار ًا ِبـ " الفكر املع ّقد " .
�ألق ��ى الزم ��ن مفاعيل ��ه امل�ؤث ��رة عل ��ى �إدغار م ��وران حتى
جعل ��ه يبدو بهيئ ��ة حكيم زمانن ��ا الذي �سيبل ��غ املائة �سنة
ع ّم ��ا قري ��ب ؛ لك ��ن يبقى �إدغار م ��وران  ،وب�أك�ث�ر ممّا فعل
م ��ن قب ُل  ،االنرثوبولوج ��ي الأبرز ملجتمعاتن ��ا احلديثة .
ه ��و م�ؤلف �سل�سلة ال�ص ��روح املعرفية امل�سمّاة ( املنهج La
 ) Méthodeاملكوّ نة م ��ن كتب واظب موران على ن�شرها
خ�ل�ال ثالثني عام� � ًا  ،ومل يتع ��ب ّ
قط من تو�ضي ��ح الكيفية
الت ��ي ي�صل ��ح بها الفك ��ر املعق ��د العاب ��ر للح ��دود املعرفية
واملنبث ��ق م ��ن كتابات ��ه لأن يك ��ون املقاربة الف�ضل ��ى لفهم
العامل ّ
بكل متظهراته املتنوّ عة  .ي�شغل موران اليوم موقع
زمي ��ل بحثي ممي ��ز يف املرك ��ز الوطني الفرن�س ��ي للبحث
العلمي ف� ً
ضال عن كونه رئي�س ًا فاع ًال للمجل�س العلمي ملعهد
العل ��وم والإت�ص ��االت ISCC ( Institut des Sciences
 ) de la Communicationال ��ذي يديره املركز الوطني
الفرن�س ��ي للبحث العلمي بامل�شاركة مع جامعة ال�سوربون
العريقة .
�إلتقي ��تُ موران يف مكتب ��ه الواقع يف �ضاحية �صغرية تقع
�إىل اجلن ��وب ال�شرقي من العا�صم ��ة الفرن�سية ( باري�س )

يُع�� َر ُف ع��ن إدغ��ار م��وران  ( Edgar Morinاملول��ود يف الثام��ن م��ن مت��وز  ) 1921بأن��ه الفيلس��وف
وع��امل

اإلجت�ماع

الفرن�سي

ال��ذي

ذاع��ت

ش��هرته

Complexity

(

األكادميي��ة
ال��ذي

بس��بب

يدع��ى

نظري��ة

عمل��ه

املتمي��ز

األنس��اق

يف

املع ّق��دة

املبح��ث املع��ريف املس�� ّمى التعقي��د
ً
يف الدوائ��ر األكادميي��ة األك�ثر تخصص��ا م��ن اإلط��ارات الفلس��فية العام��ة )  ،وق��د ب��ات توصي��ف
( الفك��ر املع ّق��د  ) pensée complexeه��و الخصيص��ة األب��رز الت��ي مت ّي��ز فك��ر م��وران وعمل��ه
املمتد منذ أعقاب نهاية الحرب العاملية الثانية .

 ،وق ��د راح ي ��روي يل حكاي ��ات  -تخالطها جرع ��ة ( �أراها
�صحي ��ة منع�شة ) من �إنكار الذات – ب�ش�أن عالقته الطويلة
م ��ع عامل البحث العلمي  .ل�س ��تُ �أنك ُر هنا ده�شتي امل�شوبة
باحل�ي�رة يف �أحيان كثرية و�أن ��ا �أ�صغي له ��ذا املف ّكر الذي
�إ�ستطاع مبه ��ارة فائقة تروي�ض مايب ��دو غام�ض ًا و�إ�ضفاء
قدر من الغمو�ض املده�ش عليه .

درا�سة الدي ��ن فح�سب بل نحتاجُ البيولوجي ��ا والت�أريخ (
مبا في ��ه ماقبل الت�أري ��خ ) واحل�ض ��ارات وال�سايكولوجيا
والتحلي ��ل النف�س ��ي � ،أي باملخت�ص ��ر  :نحت ��اج عملي� � ًا كل
العل ��وم الإن�ساني ��ة مع ع ��دم �إغف ��ال الأدب وال�شعر اللذين
ميتلكان قدرة عميقة غري عادية يف �إ�ستغوار طبيعة املوت
ومفهوم ��ه ّ .
احلق �أن �أية مع�ضلة �إ�شكالية ذات داللة عميقة
يف حياة الكائ ��ن الب�شري الميكن تناولها بوا�سطة مبحث
مع ��ريف مفرد �أحادي النظرة ؛ �إذ الأم ��ر يتط ّل ُب دوم ًا قدر ًا
من الفكر العابر للحدود املعرفية الرا�سخة .

 �إدغ ��ار موران � :أع َتبرَ ُ يف الغالب ع� �المِ �إجتماع ؛ لكننيتخ�ص
يف احلقيقة �أف ّك ُر و�أعم ُل يف جوانب ثالثة متداخلة ّ
الن ��وع الب�ش ��ري  :الفرد  /املجتمع  /الن ��وع البيولوجي .
ميكن و�ص ��ف عملي يف حقيقة الأمر ب�أن ��ه �أنرثوبولوجيا
باملعنى القدمي للم�صطلح ( �أعني بتداخل ّ
كل �أ�شكال املعرفة
ومتحوره ��ا حول الإن�سان )  .هذا الأمر قادين �إىل �إعتماد
مقارب ��ة ت�شبيكي ��ة ب�ي�ن املع ��ارف Transdisciplinary
وعاب ��رة للح ��دود املعرفي ��ة املتداول ��ة  ،وق ��د �أدرك ��تُ هذا
الأم ��ر منذ �أن كنتُ �أعم ��ل على كتابي املهم الأوّ ل ( الإن�سان
وامل ��وت ) الذي ُن ِ�شر ع ��ام  . 1951مل تكن املكتبة الوطنية
الفرن�سي ��ة يف ذل ��ك الوق ��ت حتت ��وي �أكرث م ��ن �أربعة كتب
تناق� � ُ�ش ه ��ذا املو�ض ��وع  ،وكانت كله ��ا ذات �صبغ ��ة دينية
طاغي ��ة ؛ لكنن ��ي �أدركتُ من ��ذ ذلك الوقت �أنّ فه ��م توجّ هات
عامّة الب�شر ب�ش� ��أن مو�ضوعة املوت يتط ّل ُب �شيئ ًا �أكرب من

المسمى (المنهج
* هل نبع عملك الفلسفي األفخم
ّ
 ) La Méthodeم��ن هذه المقارب��ة العابرة للحدود
المعرفية ؟

ّ
مفك��ر " م��ن غي��ر
* عال��م إجتم��اع  ،فيلس��وف  ،أو "
إضافات ملحقة .....
تحب أن توصف ؟
كيف
ّ
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 �إدغ ��ار م ��وران  :نع ��م بالت�أكي ��د ؛ فه ��ذا مب ��د�أ جوه ��ريبالن�سب ��ة يل  ،ولطامل ��ا �أبدي ��تُ رغب ��ة ملحّ ��ة يف مغ ��ادرة
املباح ��ث واملفرت�ض ��ات الت ��ي حت� � ّد ُد �آف ��اق املو�ضوع ��ات
املبحوث ��ة � .إنّ �أ�صغر املو�ضوع ��ات البحثية  ،ومهما بدت
�ضئيل ��ة  ،الميك ��ن فهمها بطريقة منا�سب ��ة �إذا ماد ُِر�ست يف
نطاقه ��ا اخلا� ��ص و�سياقها ح� �دّد كذلك ( ب ��ل ينبغي تناول
املو�ضوع من زوايا معرفية �أخرى ).

َ
ماس��عيت ب�لا ه��وادة في
* ه��ل ه��ذا الفه��م ه��و
إعتم��اده ضم��ن مفهومك للفك��ر المعق��د ( العابر
للحدود المعرفية ) ؟

 �إدغ ��ار م ��وران  :نع ��م  ،هذا ه ��و ما�سعيتُ دوم� � ًا لإدراكهوت�ص ��وّ ره  :الن�سيج املع ّقد للمعرف ��ة الب�شرية يف حيثياته
امل�شرتك ��ة الأ�صلي ��ة � .سعيتُ دوم ًا للحف ��اظ على هذا الفهم
كل �أ�شكال املعرف ��ة الب�شرية لأنّ ّ
امل�ش�ت�رك الذي يجم ��ع ّ
كل
حقول املعرفة – بح�سب تدقيقاتي الأ�سا�سية ومالحظاتي
املمحّ �ص ��ة – �إمنا تعي�ش يف �شقق متج ��اورة منف�صلة عن
بع�ضه ��ا ( دعون ��ا نعتمد هذا الت�شبي ��ه العياين ) ؛ يف حني
�أنه ��ا ينبغ ��ي �أن تك ��ون مرتبطة بطريق ��ة بيني ��ة متداخلة
 .املو�ضوع ��ة الأ�سا�سي ��ة الت ��ي ناق�شته ��ا يف �سل�سلة كتبي
املعنون ��ة ( املنه ��ج ) هي ك ��ون املعرفة مو ّزع ��ة على حقول
متباع ��دة عن بع�ضه ��ا بطريقة �صارمة ؛ لك ��ن مل يكن كافي ًا
حينها – بب�ساطة – جعل هذه احلقول املعرفية جتتمع مع
بع�ضه ��ا بطريقة كيفية  ،والأمر الأك�ث�ر �أهمية من هذا هو
حاجت ��ي حينها �إىل �إيجاد �أدوات مفاهيمية جتعل تع�شيق
هذه احلقول املعرفية مع بع�ضها �أمر ًا ممكن ًا.
لك ��ي �أحقق هذا الأمر  ،وبغية حتقي ��ق فهم �أف�ضل ملثل هذا
النم ��ط من التعقي ��د املفاهيم ��ي العاب ��ر للح ��دود املعرفية
توجّ ��ب عل � ّ�ي ت�أ�سي�س عدد م ��ن املبادئ ب�ضمنه ��ا ما�أدعوه
املب ��د�أ احل ��واري  ، The Dialogical Principleال ��ذي
ُتف َه� � ُم الوقائع مبوجبه ب�أنها متكاملة ومت�ضادة يف الوقت
ذات ��ه  .ق ّدم ��تُ حينه ��ا ( �أي يف �سل�سل ��ة كتب ��ي " املنهج ")
مث ��ا ًال م�ستق ��ى م ��ن الثقاف ��ة الأوربي ��ة الت ��ي ت�ش ّكل ��ت من
الت�ضاد املتكامل النا�ش ��ئ من ثقافتني متناف�ستني  :الثقافة
اليهودي ��ة – امل�سيحي ��ة يف مقاب ��ل الثقاف ��ة الروماني ��ة –
الإغريقي ��ة  .ت�ش ّك ُل هاتان الثقافتان مع� � ًا ك ًال واحد ًا مع ّقد ًا
يو�ص � ُ�ف بالثقافة الأوربية والت ��ي يف �إطارها تبقى هاتان
الثقافت ��ان ثنائي ��ة الي�سعى �أحد �إعادة هيكلته ��ا �أو تعديلها
� .أدر� � ُ�س �أي�ض� � ًا �ضمن مبح ��ث ( التعقي ��د )Complexity
العالق ��ة ب�ي�ن ال � ّ
نظام
�كل والأج ��زاء � :أ�ؤ ّك� � ُد دوم� � ًا �أنّ �أي ٍ
لي� ��س جمم ��وع �أجزائ ��ه فح�سب ( ب ��ل �أكرث من ه ��ذا ومبا
يجعل ��ه يتميز نوعي� � ًا عن هذه الأج ��زاء  ،املرتجمة ) ؛ لأنّ
التنظي ��م اجلديد لل � ّ
�صفات الميك ��ن �أن توجد يف
ٍ
�كل ينتِجُ
�أجزائ ��ه  .ه ��ذا الأمر �صحي ��ح يف تنظيم الكائن ��ات احلية
 :بالرغ ��م من �أنّ ه ��ذه الكائنات احلية تتك ��وّ ن بكاملها من
عنا�ص ��ر جزيئية ذات طبيعة فيزيائي ��ة – كيميائية مميزة
ف� ��إنّ خ�صائ� ��ص هذه الكائن ��ات احلية الجنده ��ا لدى هذه
العنا�صر اجلزيئية ( مثل  :التكاثر الذاتي  ،ال�شفاء الذاتي
 ،الإدراك  ،الإعتم ��اد عل ��ى البيئ ��ة  . ) ،،،،،الكائنات احلية
تعم ُد عل ��ى البيئة لغر�ض احل�صول عل ��ى الطعام املنا�سب
ومن ث ّم حتقيق الإ�ستقاللية الذاتية ؛ لذا ف�إنّ الإعتماد على
البيئ ��ة وحتقيق الإ�ستقاللي ��ة الذاتية الميك ��ن فهمهما يف
الكائنات احلية بطريقة منف�ضلة عن بع�ضهما .
ً
ُ
ّ
الكل يمكن أن يكون
إن
تقول
* لكن��ك مع هذا
أيضا ّ
ً
ّ
تناقضا ؟
أقل من مجموع أجزائه  .أليس هذا

 �إدغ ��ار موران  :نع ��م يح�صل هذا يف بع� ��ض املنظوماتوحيث ميكن للمنظومة �أن ُتبدي خ�صائ�ص تعود للأجزاء
املكوّ نة له ��ا � .إذا ما�سعينا لفهم التناق�ض الظاهري الكامن
يف عب ��ارة ( ّ
الكل الذي ميكن �أن يكون – يف الوقت ذاته -
�أكرث �أو � ّ
أقل من جمموع �أجزائه ) �أراين ميا ًال للإرتكان على
م ��وروث الفيل�سوف الإغريق ��ي ( هرياكليط�س ) من القرن
ال�ساد� ��س قبل امليالد  :عندما تبلغ حالة تبدو متناق�ضة فال
يعني الأمر – بال�ضرورة – ح�صول خط�أ ما بقدر مايعني
بلوغك مع�ضلة �أ�سا�سية يف الوجود الب�شري ؛ لذا �أرى �أنّ
يتوجب �إدراكها وتع�ضيدها بد ًال من
مث ��ل هذه التناق�ضات
ُ
حماولة التحايل عليها و�إطفاء جذوتها  .كانت هذا ال�شكل
م ��ن التناق�ض ه ��و ماح�صل يف حال ��ة الفيزي ��اء الكمومية
 Quantum Physicsمثلم ��ا يتوج ��ب �أن يح�ص ��ل م ��ع
الفيزياء الفلكية  Astrophysicsعندما يت ّم �إخبا ُرنا دوم ًا
�أنّ الكون ن�ش�أ من العدم  . Voidمن الوا�ضح ثمة تناق�ض
جوهري يف ا�ستخدام امل�صطلحات التو�صيفية هنا.
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كتاب «في الجماليات» إلدغار موران:

الشعر مقاومة لقسوة العالم
والحياة واإلنسان

عاطف محمد عبد المجيد

يف مقدمة ترجمته لكتاب «يف الجامليات» إلدغار
َ
املؤلف
موران ،يصف املرتجم يوسف تيبس،
بأنه متنبئ مبستقبل سياسة الحضارة اإلنسانية،
إىل جانب جمعه بني صفة األنرثوبولوجي وعامل
االجتامع والفيلسوف ،ما م ّكنه من دراسة مواضيع
عديدة ومتنوعة ،كاملوت والسينام وتحوالت بعض
املجتمعات كالفرنيس والرويس .يف هذا الكتاب ،يقول
املرتجم :يعرض موران ما جمعه من مالحظات عن
الجامل والفن والشعور الجاميل ،بصفته عا َمل اجتامع
وفيلسو ًفا اًّ
مهتم بالجامليات .كام يقول موران إن
«الجميل» مل يعد كام كان عليه ،فقد تجاوزت األصالة
الجميل ،وأدى اكتشاف رسم األشياء القبيحة بطريقة
جميلة إىل إدراك أن الجامل يوجد يف العمل الفني،
وليس يف الواقع.

هن ��ا يدع ��و م ��وران �إىل الربط ب�ي�ن �ض ��رورة �إعادة
تربي ��ة الإن�س ��ان عل ��ى فه ��م الغ�ي�ر ،وع ��دم ت�أط�ي�ره
وح�ص ��ره يف ال�صفات التي تلغي حياته .هنا � ً
أي�ضا،
يق ��ول املرتجم ،يل ّم ��ح موران �إىل �ض ��رورة الرتبية
عل ��ى اجلمالي ��ات ،حت ��ى ال تعاين الفن ��ون اجلديدة
يف امل�ستقب ��ل ما عانت منه ال�سينما وامل�سل�سالت يف
بداياته ��ا ،من احتق ��ار وازدراء ،فاجلماليات عن�صر
مه ��م يف الثقافة ويف حياة الإن�س ��ان .يف كتابه هذا
ي�ؤك ��د م ��وران عل ��ى �أن املو�سيقى وال�شع ��ر والأدب
ظل ��ت حا�ض ��رة ،ن�شيط ��ة ،م�شعة ،ومغذي ��ة له طوال
حياته ،ورغم ثقافت ��ه الثانوية يف الفل�سفة والعلوم
الإن�ساني ��ة ،مل يتوق ��ف �أب� �دًا ع ��ن ق ��راءة� ،أو �إعادة
ق ��راءة ،الروايات والق�صائد ودخ ��ول ال�سينما .كما
ي ��رى هنا �أن علم اجلم ��ال� ،أو اجلماليات متثل ،قبل
�أن تك ��ون ال�صفة املميزة للف ��نً ،
معطى �أ�سا�س ًّيا مللكة
احل�سا�سية لدى الإن�سان.
ثنائية القطب

م ��وران ال ��ذي ي ��رى �أن ال�شع ��ور اجلم ��ايل انفع ��ال
ي�أتين ��ا م ��ن الأ�ش ��كال والأل ��وان والأ�ص ��وات ،ومن
ال�سردي ��ات وامل�شاهد والق�صائ ��د والأفكار ،يرى يف
الوقت نف�س ��ه �أن الإح�سا�س باجلم ��ال �شعور باللذة
والإعج ��اب يتح ��ول �إىل تعج ��ب ،و�إىل �سع ��ادة،
وميك ��ن �إثارته بعمل فن ��ي �أو مب�شهد طبيعي .ومما
ي�ؤك ��ده موران هنا �أنه يتم ت�شارك ال�شعور اجلمايل
على نطاق وا�سع ،ونظ ًرا لأنه �إن�ساين ب�شكل عميق،
ف�إن ��ه يتقوى ويتط ��ور يف ظل ظ ��روف �شخ�صية �أو
ثقافية �أو تاريخي ��ة �أو اجتماعية ،معينة .هنا � ً
أي�ضا
نع ��رف �أن احلياة الب�شرية ثنائية القطب بني جزئها
الن�ث�ري ،نفع ��ل �أ�شي ��اء بال�ض ��رورة وب ��دون متعة،
وجزئها ال�شعري ،حيث نزدهر ونت�شارك.
يف جماليات ��ه ،يط ��رح م ��وران ع ��دة �أ�سئل ��ة بالغ ��ة
الأهمي ��ة منه ��ا ،ه ��ل يوج ��د قان ��ون �أو ن ��وع مثايل،
�أو معي ��ار م�ش�ت�رك بني جميع �أن ��واع اجلمال؟ وهل
هناك جم ��ال ك ��وين داخل �أن ��واع اجلم ��ال املفردة؟
�أم لي� ��س لكل نوع من اجلم ��ال �أي �شيء م�شرتك مع

الأن ��واع الأخرى؟ م ��وران الذي ال يكتف ��ي ب�أ�سئلته
ه ��ذه ،يع ��ود لي�س� ��أل� :أال ت�شعر احليوان ��ات باملتعة
اجلمالية تقريبًا ،عند جتربة متعة العي�ش ،والتمدد
والقفز والرك�ض والتحليق؟ هنا يتحدث موران عن
طبيعة اجلماليات وعن منحها �إيانا اللذة والتعجب،
وع ��ن ال�شعور اجلمايل الذي ينقلن ��ا �إىل حالة ثانية
يُطل ��ق عليها موران احلال ��ة ال�شعرية ،مقابل احلالة
النرثي ��ة التي تخ�ص ما هو بال ل ��ذة �أو تعجب .هذه
احلال ��ة ال�شعرية ميكن �أن جندها ،يقول موران ،يف
امل�شارك ��ة ويف احل ��ب ويف اللع ��ب ويف االحتف ��ال.
م ��وران ،متحد ًثا عن �سحر الفن ،يق ��ول �إن الفن يتم
�إنتاج ��ه من خالل قدرة الإن�س ��ان على �إبداع الأعمال
والأ�ش ��كال والأل ��وان والأ�ص ��وات ،الت ��ي حتدث �أو
يجب �أن حتدث االنفعال اجلمايل .هنا � ً
أي�ضا ،وبعد
�أن يتحدث عن م�س�ألة الفن للفن و�أ�صالة الفن ،يقول
�إن الفن ��ان �سيُلعن �إذا كان �أ�صي�ًلغاً للغاية �أو منحر ًفا
باملقارن ��ة مع املعايري اجلمالي ��ة لع�صره ،ثم يعرتف
ب ��ه ر�سم ًّيا ،فيُطلق ا�سمه على �أحد ال�شوارع ،وهكذا
ننتق ��ل من الفنان امللعون �إىل الفنان ال�شهري ،ورمبا
�إىل الفن ��ان الر�سمي .ويف �سياق حديثه عن الإبداع
يورد موران مقولة فرانك بارون عن املبدعني ،التي
ن�صه ��ا« :املبدعون �أك�ث�ر بدائية و�أك�ث�ر ثقافة� ،أكرث
تدم�ي ً�را و�أكرث بن ��اءً ،و�أحيا ًن ��ا �أكرث جنو ًن ��ا ،لكنهم
قط ًع ��ا �أك�ث�ر اتزا ًن ��ا م ��ن الآخري ��ن» ،وا�ص ًف ��ا عملية
الإبداع بعملية ال ��والدة التي حتمل مزيجً ا من الأمل
والف ��رح .هن ��ا يذك ��ر م ��وران �أن هن ��اك طريقني يف
الفن ��ون والرواي ��ات والر�س ��م والنح ��ت وال�سينما،
ميك ��ن �أن يندجم ��ا م ��ع بع�ضهما :الطري ��ق الواقعي
ال ��ذي ي�سع ��ى للت�شبه باحلي ��اة وعك� ��س الواقع من
خ�ل�ال ال�شخ�صيات والأح ��داث اخليالية ،والطريق
الرائع الذي يخرتع كو ًنا ينفلت من معايري واقعنا.
مفهوم حربائي

يف جمالياته يقارن موران بني اللغة النرثية واللغة
ال�شعري ��ة ،ذاك� � ًرا �أن الأوىل لغة �إ�ش ��ارة ،ت�سعى �إىل
تو�ضي ��ح ومو�ضعة الأ�شياء الت ��ي تتحدث عنها ،يف

ح�ي�ن تنطلق الثانية م ��ن الذاتية وتخاطبه ��ا ،وتبد�أ
م ��ن العاطف ��ة اجلمالية لنق ��ل ه ��ذه امل�شاعر ،وحتب
اللجوء �إىل املماثل ��ة واال�ستعارة .م�ضي ًفا �أن ال�شعر
يحاول �أن يعرب بالكلمات �إىل ما ال ت�ستطيع الكلمات
�أن تقول ��ه ،حي ��ث يتق ��دم ال�شع ��ر �إىل ح ��دود اللغة،
و�إىل ح ��دود ما يُقال ،و�إىل ح ��دود الوعي� ،إنه يرى
م ��ن خ�ل�ال املرئي م ��ا وراء املرئ ��ي ،وهذا م ��ا يطلق
علي ��ه رامب ��و اال�ستب�صار .م ��ن هنا ،يق ��ول امل�ؤلف،
�إن ال�سرييالي�ي�ن �أدرك ��وا �أن يف الكتاب ��ة ال�شعري ��ة
ظاه ��رة ال تنتمي �إىل الوع ��ي الوا�ضح ،بل �إىل قوى
الالوع ��ي ،ولهذا ال�سبب قام ��وا با�ستك�شاف الكتابة
التلقائي ��ة ،وقام ��وا بو�ص ��ف �أحالمه ��م .فيما ي�صف
م ��وران امل�سرح ب�أن ��ه ،يف املق ��ام الأول ،وريث الفن
االحتف ��ايل .هنا � ً
أي�ضا يتحدث م ��وران عن ال�سينما،
وع ��ن الر�سم وع ��ن املو�سيقى ،وا�ص ًف ��ا �إياها باللغز
الأ�سم ��ى لعل ��وم الإن�س ��ان ،حي ��ث تع�ب�ر� ،أف�ضل من
�سواه ��ا ،ع ��ن حي ��اة الإن�س ��ان العاطفي ��ة .كذل ��ك ال
يف ��وت م ��وران �أن يتحدث هنا ع ��ن الفنون اجلديدة
ذاك ًرا منها ف ��ن الت�صوير الفوتوغ ��رايف ،والر�سوم
املتحرك ��ة وامل�سل�س�ل�ات والفن ��ون التطبيقية .ويف
�سي ��اق حديثه عن اجلمالي ��ات والثقافة يذكر موران
�أن كلم ��ة ثقافة مفهوم حربائي� ،إذ توجد ثقافة راقية
يف امل�ؤلفات والآداب واملو�سيقى وامل�سرح ،وتوجد
ثقاف ��ة باملعن ��ى الأثنوغ ��رايف ،وهي ثقاف ��ة ال�شعب
وطقو�سه وعاداته ومعتقداته ،وهناك ثقافة باملعنى
الأنرثوبولوج ��ي وه ��ي كل م ��ا لي�س فطر ًّي ��ا� ،أي ما
يج ��ب �أن نتعلم ��ه كاللغ ��ة والتقنيات والفن ��ون� .أما
اخلال�صة التي تو�صل �إليها موران يف نهاية حديثه
ع ��ن اجلماليات فهي �أن احلي ��اة لي�س لها معنى ،غري
�أن ال�شع ��ر يعطي لها مع ًنى .كما �أن الف�ضول واحلب
مينح ��ان ه ��ذه احلياة مع ًن ��ى � ً
أي�ضا .وبع ��د �أن يذكر
تعري ��ف وردزورث لل�شع ��ر« :ال�شع ��ر �أول املع ��ارف
و�آخره ��ا» ،يق ��ول م ��وران �إن ال�شع ��ر �أول و�آخ ��ر
مه ��ارات ح�س ��ن العي� ��ش ،م�ضي ًف ��ا �أن ال�شعر مت�سك
بجم ��ال الع ��امل واحلي ��اة والإن�س ��ان ،ويف الوق ��ت
نف�سه ،مقاومة لق�سوة العامل واحلياة والإن�سان.

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

6

العدد ( )4813السنة الثامنة عشرة  -االربعاء ( )18تشرين الثاني 2020

حوار بين المفكرين الفرنسيين ادغار موران وريجيس دوبريه
ادغ��ار م��وران

األك�ثر حض��ورا يف الحي��اة الفكري��ة والثقافي��ة الفرنس��ية .األول يس��مي

املول��ود ع��ام  ، 1921وريجي��س دوبري��ه املول��ود ع��ام  ، 1940ه�ما اآلن

الث��اين “أخ��ي الكب�ير الصغ�ير” .أم��ا الث��اين فيس��مي األول “أخ��ي الصغ�ير الكب�ير” .ورغ��م أن جي�لا كام�لا يفص��ل بينه�ما ،فإنه�ما يتقاس�مان هموم��ا وقضاي��ا
وسياس��ية

فكري��ة

ونظري��ة

وفلس��فية

ونضالي��ة.

وكان

ادغ��ار

م��وران

يف

العرشي��ن

م��ن

ح�ين

عم��ره

انتس��ب

إىل

حرك��ة

املقاوم��ة

ض��د

االحت�لال

الن��ازي.

ويف

ع��ام  ،1954ت��م فصل��ه م��ن الح��زب الش��يوعي الفرن�سي بس��بب مق��ال مناه��ض للهيمن��ة االس��تعامرية ،ومن��ارصا للث��ورة الجزائري��ة .ومن��ذ ذل��ك الوق��ت ،رك��ز
اهتاممات��ه
روالن

ع�لى

ب��ارت

البح��وث
أس��س

االجتامعي��ة،

مجل��ة

يف

أواس��ط

“االرباه�ين”

مبتك��را

م��ا

س�ماع

ب”الفك��ر

الخمس��ينات،

،

املعق��د”،
ث��م

ب��ه

مجل��ة

اس��تعان
“اتص��االت”

ملعالج��ة
يف

مطل��ع

العدي��د
الس��تينات.

م��ن
ويف

القضاي��ا

املتصل��ة

التس��عينات

م��ن

بالع�صر

الحدي��ث.

وم��ع

الق��رن

امل��ايض،

أصب��ح

ادغار مروان منارصا للخرض املدافعني عن البيئة مؤلفا كتاب بعنوان “األرض-الوطن”.

ترجمة :حسونة المصباحي

وكان ريجي� ��س دوبري ��ه يف �س ��ن الع�شرين �أي�ض ��ا ملا انطلق
يف مطل ��ع ال�ستين ��ات �إىل كوب ��ا لي�سان ��د في ��دال كا�س�ت�رو
وت�ش ��ي غيف ��ارا .وعندما ّ
�شن ه ��ذا الأخري ح ��رب ع�صابات
يف بوليفي ��ا ،التحق ب ��ه فقامت ال�سلط ��ات باعتقاله و�سجنه
عل ��ى م ��دى ثالثة �أعوام .وم ��ن وحي تلك التجرب ��ة املريرة،
�أ�صدر كتابا بعنوان” الثورة داخل الثورة” لي�صبح اجنيل
العدي ��د من احل ��ركات الثورية امل�سلح ��ة يف مناطق خمتلفة
من العامل .وعندما انت�صر اال�شرتاكيون يف انتخابات ربيع
ع ��ام � ،1981أ�صب ��ح ريجي� ��س دوبري ��ه م�ست�ش ��ارا للرئي�س
فران�سوا مي�ت�ران .وخالل العق ��ود املا�ضية� ،أ�ص ��در العديد
م ��ن الكتاب الفكرية والأدبية التي �أثارت جدال وا�سعا داخل
الأو�ساط الفرن�سية.
ويف عددها رقم  2875ال�صادر يف الأ�سبوع الثاين من �شهر
دي�سم�ب�ر � ،2019أ�صدرت الأ�سبوعي ��ة الفرن�سية “لوب�س”
حوارا م�سهبا دار بني ادغار موران وريجي�س دوبريه حول
العدي ��د من الق�ضايا احلارق ��ة  .هنا ترجمة ملقاطع هامة من
هذا احلوار ال�شيق واملثري للجدل:
-هل ب�إمكاننا �أن نبد�أ مبطالبة كل واحد منكما �أن يو�ضح ما

ميكن �أن ي�ضعه خلف كلمة “ثورة”؟
 ادغ��ار م��وران :يف قامو�س “الرو�س” تعني الثورة”تغيريا فجئيا وعنيفا يف الرتكيبة ال�سيا�سية واالجتماعية
للدولة .وه��ذا التغيري يحدث ح�ين تتمرد جمموعة �ضد
ال�سلطات القائمة وت�ستحوذ على ال�سلطة وحتافظ عليها”.
تلك هي الثمرة يف معناها العام .لكن بالن�سبية يل  ،كانت
الثورة ب�أحرف غليظة تعني حني انتميت �إىل ال�شيوعية،
توليد عامل جديد ،ينتفي فيه ا�ستغالل االن�سان للإن�سان.
وكانت حتمل من دون وعي مني معنى �صوفيا ،ودينيا،
ونبوئيا .وكانت تدخل �ضمن ت�شكل الهوتي م�سيحي فيه
يكون امل�سيح الربوليتاريا ال�صناعية ونبيّها� .أمّا مارك�س
املحمّل بقوة العلم اخل��ارق��ة فهو ا�سحاقها اجلديد .وقد
كانت الثورة تلك اللحظة التاريخية احلا�سمة حيث يقوم
املعذبون يف الأر�ض بتقوي�ض هيمنة املحتلني واملعتدين،
و ُيعَجّ لُون بقيام �سلطة حتررية بالن�سبة للإن�سانية جمعاء.
وه��ذا اجلانب ال�صويف يف الثورة ك��ان يُبهجني ،ولي�س
العنف رغ��م �أن�ن��ي كنت �أرى �أن��ه � �ض��روري .تلك الكلمة
املقد�سة واملُ ْنقذة كانت ”:بهذا الإ�شارة �سوف تنت�صر” كما
يف املعنى الالتيني.
م ��ن ي�ستطيع اليوم �أن يدرك م ��ا حملته كلمة “ثورة” للقرن
الع�شري ��ن م ��ن م ُْط َلق ،ومن حقيق ��ة ،ومن حما� ��س ،ومن ما
يق ��ارب االنت�ش ��اء بالن�سبة للماليني الذي ��ن اجنذبوا للديانة
الكب�ي�رة للخال�ص الأر�ض ��ي ،والتي كان ��ت ال�شيوعية .وقد
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انتع�ش ��ت ال�شيوعي ��ة م ��ع ث ��ورة ربي ��ع  68الطالبي ��ة  ،ومع
�أن�ص ��ار ماوت�سي تونغ لكنها انطف� ��أت يف نهاية عام عندما
اجنل ��ت الأوه ��ام الكبرية لتك�شف حقائق ع ��ن ال�صني ،وعن
فيتن ��ام ،وعن كمبودي ��ا وكوبا .واليوم احتف ��ت هذه الكلمة
حت ��ى لدى الأكرث ع ��داء للمجتم ��ع الر�أ�سم ��ايل ،مبا يف ذلك
احل ��زب الرتوت�سك ��ي ال ��ذي رف ��ع على م ��دى �سبع�ي�ن عاما
عل ��م الثورة العاملي ��ة .ومبا �أن الكلم ��ة �أفرغت م ��ن ُ�ش ْح َنتها
املتفجرة ،ف�إنه بالإمكان �أن ت�صبح يف خدمة الر�أ�سمالية ،بل
يف خدمة �أيّ �شيء.
وم ��ع التفك�ي�ر يف �أن الث ��ورة لي� ��س ب�إمكانه ��ا �أن حتق ��ق
االن�سج ��ام الكام ��ل ،وال �أن تزي ��ل كل النزاع ��ات ( الت ��ي هي
نف�سها �ضرورية للدميقراطية) ،كنت قد �سُ حرت بهذه الكلمة
الأ�سطورة حتى �أنني خل ��ت نف�سي �أ�شاهد بطريقة ملمو�سة
ث ��ورة “بيرتوغ ��راد” يف فيل ��م “�أكتوب ��ر” الن�ش�ستاي ��ن ،
وخ�ل�ال �أول �إقامة يل يف لينينغ ��راد� ،أظهرت اعجابا �شديدا
بامل ��د ّرع “ال�سّ حَ ��ر” وبق�صر ال�شتاء .وحت ��ى و�إن �أ�صابتني
ال�ستاليني ��ة بخيبة ،ثم اللينينية بعدها ،فقد وا�صلت اعتبار
ث ��ورة �أكتوبر كما لو �أنها حماولة خارقة وملحمية ونبوئية
لتوف�ي�ر اخلال�ص للإن�ساني ��ة� -أذكر ب�أن ليني�ب�ن كان قد قرر
ال�سيطرة على ال�سلطة لكي يفتح الطريق للثورة الأوروبية
والعاملي ��ة .والي ��وم ،حت ��ى يف ف�شله ��م ذات ��ه ،وال ��ذي كان
�شهيده ��م �أي�ضا� ،أعت�ب�ر تروت�سكي كما هو احل ��ال بالن�سبة
لت�شي غيفارا� ،آخر مب�شريْن و�آخر بطلينْ للثورة العاملية.

الأنا�شي ��د الثوري ��ة كانت تفتنن ��ا حتى �أننا كن ��ا نرق�ص على
�أنغامها .وقبل �أن �أ�صبح ثوريا ،وقبل احلرب ،كنت قد فتنت
مبجموعة مو�سيقية �صغ�ي�رة كانت قد غنت “الفر�سوفية”،
و”اجلبه ��ة احلم ��راء” ،و”الكومينت ��ارن” .وال زل ��ت �أحب
مث ��ل هذه الأنا�شي ��د خ�صو�صا “الفر�سوفي ��ة” (التي تنتهي
ب�أنغ ��ام ت ��كاد تكون ديني ��ة) ،و”ن�شي ��د الأن�ص ��ار الرو�س”،
و”الأنتارنا�سيون ��ال” .وق ��د ظلت هذه الفتن ��ة قائمة الذات
حتى بعد �أن فقدت العقيدة
ريجي� ��س دوبري ��ه � :صدي ��ق راه ��ب بندنكتي �أ�س� � ّر يل �أناخوت ��ه ال يتكلم ��ون �أب ��دا عن الل ��ه يف الدير م ��ن دون �أن ال
تك ��ون با�ستطاعته ��م �أن يطلب ��وا منه املغف ��رة خم�س مرات
يف اليوم الواحد .على مدى ال�سنوات التي كنت “�أتد ّرب”
فيه ��ا عل ��ى الث ��ورة ،ال �أتذك ��ر �أب ��دا �أين �سئل ��ت ع ��ن املعنى
الدقيق لهذه الكلمة .وعندما ْ
“ب�ضت” باال�شرتاك كع فيدال
كا�س�ت�رو ع ��ام  1966كم�صحح للمخطوط ،كت ��اب “الثورة
داخل الثورة” ،كان ��ت م�شكلتنا كيف نقوم بالثورة ،ولي�س
القي ��ام به ��ا .وب�إمكانن ��ا �أن جني ��ب دائما ب� ��أن الثورة هي”
الفع ��ل العني ��ف ال ��ذي يه ��دف �إىل تغيري ال �ش ��كل احلكومة
و�إمنا الو�ضع االجتماع ��ي” .والتعريف لي�س كافيا خا�صة
و�أن ��ه عملي وغام�ض .ال ب ��د �أن نكون ملحدي ��ن لكي نع ّرف
بالله الواحد.
الكلم ��ات املكتوب ��ة ب�أح ��رف غليظة مثل احلري ��ة وال�سعادة
لهم ��ا الف�ضل ب�أنه ��ا ُت َغ ّنى �أح�س ��ن مما تتكلم .الث ��ورة تبد�أ

العدد ( )4813السنة الثامنة عشرة  -االربعاء ( )18تشرين الثاني 2020

ب” احلل ��م” .ما هو حلم ي�ستبق ما هو منطقي .وال�س�ؤال
احلقيق ��ي ميك ��ن �أن يطرح على النحو الت ��ايل ”:ما الذي
يُغ ّن ��ي لنا يف �آذاننا حني نكون يف �سن الع�شرين؟ ،و ُيدْم ُع
عيونن ��ا؟” .و�أن ��ت ي ��ا ادغ ��ار م ��وران ت�صور ذل ��ك ب�شكل
بديع يف مذكراتك يف ع ��ام  .1944ذات م�ساء ،يف غرفتي
املظلم ��ة ،وملب ��ة عل ��ى مكتب ��ي ،والراديو مفت ��وح� ،سمعت
الن ��داءات الرائع ��ة الفتت ��اح ” ال�سفين ��ة ال�شب ��ح” الت ��ي
ا�ستحوذت على وج ��داين ب�شكل كام ��ل .وب�أكرث توا�ضع،
كان ��ت “زم ��ن الك ��رز” بالن�سب ��ة ،والتي كن ��ت �أعتقد خط�أ
�أنه ��ا م ��ن �أنا�شي ��د “الكومون ��ة”� .أم ��ا الرع�ش ��ة احلقيقية
فتع ��ود �إىل جوق ��ة اجلي� ��ش الأحم ��ر .ين�ض ��اف �إىل ه ��ذا
كل ��ه “ال�سينمات ��اك” ،ون ��وادي ال�سينم ��ا“ .بومتك�ي�ن”،
“�ألك�سن ��در نيف�سك ��ي”“ ،مل ��ن تق ��رع الأجرا� ��س؟”… ،
ال�شا�ش ��ة ال�صغ�ي�رة لي�س ��ت لها الق ��وة ال�ساح ��رة لل�شا�شة
الكبرية بالأبي�ض والأ�سود .نحن لنا ميزة …�أنت تعرفت
على ال�سنوات الأوىل لع�صر ال�سينما ،و�أنا على ال�سنوات
الأخ�ي�رة .بل الأف�ضل �أن نق ��ول �أن ميزتنا هي �أننا تفاعلنا
معه ��ا .القاعة املظلم ��ة ،ولي� ��س �أريكة ال�صال ��ون املنزيل،
ميكنه ��ا �أن متنحن ��ا الرغب ��ة يف �أن نت ��وق �إىل امل�شارك ��ة،
و�إىل حما� ��س م�ش�ت�رك ،و�إىل “نح ��ن متح ��دون” امل�ؤملة
واملرج ��وة� .أ�سط ��ورة الث ��ورة ت�أخذ الف ��رد �إىل املجموعة
بق ��وة .وكان اجل�ن�رال ديغول يقول ب�إن فك ��رة فرن�سا هي
“�أن ال�شعور يوحي �إ ّ
يل �أكرث من العقل” .يا له من غباء
�أن نق ّل� �َ�ص انتفا�ضات الأمل ،مثلم ��ا يفعل املحافظون� ،إىل
غرية انتقامية حقرية .تف�سري بائ�س.
الأ�سطورة لي�ست الكذبة الت ��ي نفتعلها لأنف�سنا� .إنها ا�سم
مننح ��ه ا�ستعاد ّي ��ا �إىل ُمعْتق ��د م ��ا .وال تك ��ون الأ�سطورة
ناجع ��ة �إ ّال ح�ي�ن يتحت ��م عليه ��ا �أ ّال حتم ��ل ا�سمه ��ا“ .نحن
اعتقدن ��ا”� ،أو “عندما كنا نعتقد هذا �أو ذاك”  .لي�س هناك

�س ��وى امل�سيحيون الذين يقول ��ون يف احلا�ضر وب�صوت
عال �”:أنا �أعتق ��د” .القرن التا�سع ع�شر �آمن باجلمهورية،
�أم ��ا القرن الع�شرون فقد �آم ��ن بالثورة .لكن القرن الواحد
والع�ش ��رون ال ي�ؤم ��ن ال به ��ذه وال بتل ��ك ،ب ��ل ه ��و ي�ؤم ��ن
باالقت�ص ��اد .والي ��وم نحن نعلم �أن ن�سب ��ة النمو هي مبد�أ
ل ��كل �ش ��يء .مع ذل ��ك ه ��ي للأ�سف معتق ��د مث ��ل املعتقدات
ال�سابقة.
لكن ماعالقة االنتفا�ضات التي ت�شهدا فرن�سا بالثورة؟ادغار موران :حركة اال�ضراب الهائل التي ت�شهدها فرن�سا
راهن ��ا تندرج �ضم ��ن انتفا�ض ��ات على امل�ست ��وى العاملي:
اجلزائر ،العراق ،لبن ��ان ،ال�شيلي ،االكواتور ،هونكونغ.
وه ��ذه املوج ��ة كان ��ت ق ��د �سبقته ��ا حرك ��ة” ال�صدر ّي ��ات
ال�صف ��راء” .يف اخل ��ارج ،بقطع النظر ع ��ن خ�صو�صيات
كل حرك ��ة ،ت�شرتك تلك االنتفا�ض ��ات يف �أنها �شكلت متردا
على الأنظمة الديكتاتورية الفا�سدة .من جانب �آخر ،ويف
حاالت كث�ي�رة ،كان ��ت االنتفا�ضات معادي ��ة اليديولوجية
الليبريالي ��ة اجلدي ��دة التي فر�ضت هيمن ��ة جنونية للربح
وحطم ��ت الطبقات العامل ��ة واملتو�سطة .ولي� ��س ب�إمكان
امل� ��ؤرخ �أ ّال ي�ستعي ��د ذك ��رى ” ربي ��ع ال�شع ��وب” يف ع ��ام
 1848ال ��ذي زع ��زع �أركان النظ ��ام املحاف ��ظ القائ ��م يف
�أوروبا بني الأنظمة امللكية يف م�ؤمتر فيينا .ويف �صقلية،
و�سوي�س ��را ،وفرن�سا ،و�أملاني ��ا ،والنم�سا ،واملجر ،حدثت
موجة م ��ن االنتفا�ض ��ات الثورية حاملة فك ��رة اال�ستقالل
الوطن ��ي ،والدميقراطية ،بل واال�شرتاكي ��ة �أي�ضا .ورغم
�أن ��ه ّ
مت قمع تلك االنتفا�ض ��ات ،ف�إن تلك احلركات املتمردة
كان لها دور كبري يف حترير ال�شعوب.
الي ��وم تعرب املوج ��ة العاملية عن مترد وع ��ن طموح ،لكنها
لي�س ��ت ثوري ��ة باملعنى احلقيقي للكلم ��ة .ويف حني كانت
النتفا�ضات عام  1848هدف وا�ضح �أال وهو الدميقراطية

�ضد الأنظمة اال�ستبدادية ،ن ��رى �أن انتفا�ضات عام2019
تندرج �ضمن الأزمة التي ت�شهدها الدميقراطية يف الوقت
الذي تربز فيه �أنظمة �سلطوية جديدة.
ريجي� ��س دوبري ��ه :نحن مل نع ��د يف �سن ��ة .1848وهذا�أف�ض ��ل .ويف فرن�س ��ا ال يقت ��ل الغ ��از امل�سي ��ل للدم ��وع
الع�شرات ،ومن امل�شه ��د اختفى �أمثال مي�شلي ،وبرودون،
والمرت�ي�ن مع الثقافة املكتوب ��ة .ورمبا يجدر بنا �أن نغري
الثابت ��ة� .إىل ح ��د الآن كان هناك غ�ض ��ب �أف�ضى �إىل مترد،
وفك ��رة ق ��د تفج ��ر ث ��ورة .وكان هن ��اك حتالف ب�ي�ن فكرة
ميداني ��ة ،وبني ��ة ثقافي ��ة ،متطلع ��ة �إىل امل�ستقب ��ل ،وب�ي�ن
انتفا�ض ��ة ب�ؤ�س ��اء يف احلا�ض ��ر .وقد يكون هن ��اك اليوم
املنطل ��ق التاريخ ��ي الثالث عل ��ى املدى الطوي ��ل حلتمية
امل�س ��اواة الت ��ي ال ميك ��ن الرتاج ��ع عنه ��ا .ويف الق ��رون
الو�سط ��ى كان ��ت هن ��اك انتفا�ض ��ة املزارع�ي�ن القروي�ي�ن
برعاي ��ة االجنيل .ثم يف الع�ص ��ر احلديث ،ثورة �أ�صحاب
ال�سراوي ��ل الق�ص�ي�رة برعاي ��ة م ��ن الأن ��وار .واليوم  ،يف
ع�ص ��ر ما بعد احلداثة ،هناك انتفا�ض ��ة املدن التي بال �أمل
حتت رعاية فراغ �أيديولوجي خا�ص باحلقبة التاريخية.
قد ي�أت ��ي امل�شروع ،لكن يف الوقت الراه ��ن ،الرف�ض قائم.
وه ��ذه نقط ��ة جيدة ال لالن�سح ��اب و�إمنا للتق ��دم �إذا ما �أنا
جتا�سرت على قول ذلك.
العنف يف ال�سيا�سة …�إىل �أيّ مدى بح�سب ر�أيك ميكن�أن نربّره؟
ريجي� ��س دوبري ��ه :با�ستثن ��اء الإرهاب ،ميك ��ن �أن نربرالعن ��ف .ال ��دول املهيمنة ال متتن ��ع عن ذل ��ك  ،وعلى جمال
وا�س ��ع م�ستعمل ��ة الطائ ��رات ال�صواري ��خ الت ��ي حت ��دث
�أ�ض ��رار ج�سيم ��ة عل ��ى امل�ست ��وى الك ��وين� .أم ��ا الطليعة
الثوري ��ة فهي تقتل نف�سها حاملا ترك ��ن �إىل العنف والقتل.
واملقاومة امل�سلحة لي�س ��ت �شرعية �إ ّال عندنا تكون موجهة
�ض ��د نظام ا�ستبدادي �أو �ضد حمت ��ل .وفكرة الركون �إىل
العن ��ف مل ت ��راودين مطلقا حني عدت من �أري ��كا الالتينية
لأن احلق ��وق الأ�سا�سي ��ة م�ضمونة يف ظ ��ل الدميقراطية.
والي�سراوي ��ة الراديكالية يف فرن�س ��ا كانت دائما ت�شعرين
بالنف ��ور والتق ��زز منها .واليوم �أن ��ا �أ�ؤمن مطلق ��ا بالقوة
ذل ��ك �أن �ضع ��ف القوة ه ��و االميان ب�أنه لي� ��س هناك �سوى
الق ��وة كما يقول بول فالريي .كما �أين ال �أ�ؤمن باالنقالب
الع�سك ��ري �إذ �أن ه ��ذا االنق�ل�اب يوحي لوح ��ده �أنه ما�ض
�إىل ال�سق ��وط والف�ش ��ل .االقرتاع املبا�ش ��ر وعمليات �سرب
الآراء ميك ��ن �أن تطف ��ئ الن ��ار يف زمنني وث�ل�اث حركات.
الع�صي ��ان امل ��دين ،واال�ضرابات واالحتجاج ��ات وال�شلل
واالنتفا�ض ��ات والدف ��اع ال�سلب ��ي وكل هذا يب ��دو و�سائل
مالئم ��ة حتى و�إن كانت املقاوم ��ة ال�سلمية بطريقة غاندي
حتت ��م الت�ضحي ��ة وان ��كار ال ��ذات وال�شجاع ��ة اجل�سدي ��ة
واجل ��ر�أة الأخالقي ��ة �أك�ث�ر مم ��ا نحتاجه لتك�س�ي�ر واجهة
بلورية �أو �سرقة بنك(…)
ادغ ��ار موران :العنف ال�سيا�سي مل �أبرره بل �أنا مار�ستهكما لو �أنه اجلزء القذر (الأيدي القذرة جلان بول �سارتر)
ل ��كل نبيل .و�أنا �أزداد �شغفا بكل احلركات الراف�ضة للعنف
املوروث ��ة عن غاندي ،وع ��ن “�أفعال اليقظ ��ة” مثل بع�ض
“الألتارناتيب ��ا”� ،أو “انطفاء التمرد” .مع ذلك �أنا ر�أيت
ان االنتفا�ض ��ات ال�سلمي ��ة يف �سوري ��ا ُقم َع ��ت م ��ن قب ��ل
اجلي� ��ش لت�صب ��ح عنيفة � ،إ ّال �أنن ��ي مل �أدنْ هذا العنف رغم
�أن ه ��ذا العنف حتول يف الظروف اخلا�ص ��ة ب�سوريا �إىل
حرب �أهلية دينية وعاملية بتدخالت �أجنبية غري مبا�شرة،
ومبا�ش ��رة .كل ق ��رار ه ��و ره ��ان ،وكل فع ��ل ه ��و حمتمل
ومره ��ون بردود الفعل ،بح�سب املج ��ال الذي يحدث فيه.
�أغل ��ب الق ��رارات التاريخي ��ة اتخذت من قب ��ل مطلقي جن
مثرية قوى غري متوقعة.
وكثرية ه ��ي الثورات التي تث�ي�ر ردودا �سلبية ورجعية.
ويف البع� ��ض م ��ن احلاالت ،ميك ��ن �أن يحدث فع ��ل �سلمي
عنف ��ا غري متوق ��ع .ويف ح ��االت �أخرى ميك ��ن �أن يف�ضي
فع ��ل عني ��ف �إىل ال�سل ��م .التاري ��خ يف تظ ��ري مارك�سي-
�شك�سب�ي�ري مره ��ون مبنطق يختل ��ط مع الهذي ��ان ،وفيه
ميتزج ال�صخب والعنف بعقالني ��ات ملتب�سة .وهذا مربر
�آخر لكي �أكون معاديا للعنف ،وراف�ضا له.
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إدغ���ار م���وران..

كثيرون في أوروبا يعتقدون أال بدائل في العالم
العربي عن االنظمة الديكتاتورية!
* السيد مورانُ ،ت َ
عتبرون من آخر المفكرين والفالسفة
األحياء في القرن العشرين ،وتخوضون معركة األفكار
والمعرف��ة بال هوادة ،كيف تنظ��رون الى دور المثقف
المعاصر في سياق إعالمي لتوحيد معايير الفكر؟

* بال�ضب ��ط ،يج ��ب ال�صراع �ض� � ّد هذا التوحي ��د ملعايري
الفك ��ر ،و�أعتقد �أن املثق ��ف ،بالإ�ضافة اىل ن�شاطه ككاتب
�أو فيل�س ��وف �أو �أديب ،يتوجّ ��ه اىل الر�أي العام ،ومثلما
يق ��ول نيت�شه يتوجّ ��ه �إىل اجلمي ��ع و�إىل ال �أحد ،ليعالج
م�ش ��اكل تب ��دو جوهري ��ة و�شامل ��ة ومرتبط ��ة بامل�ص�ي�ر
الإن�س ��اين وبال�سيا�س ��ة والعدال ��ة والقان ��ون للدفاع عن
النزاهة .لذلك فاملثقف يلعب دورا �أ�سا�سيا ،يف عامل �أكرث
تخ�ص�صا ،وكما قلتَ  ،يع ��رف توحيدا للمعايري ،رغم �أن
ّ
الإن�صات �إليه للأ�سف � ّ
أقل ،لكن قد يحدث �أحيانا وب�شكل
غ�ي�ر منتظ ��ر �أن جتد ر�سال ��ة املثقف �إ�شعاعه ��ا ،وهذا ما
ح ��دث م�ؤخ ��را يف فرن�سا م ��ع ' �ستيف ��ان هي�سي� �ل' الذي
�أ�ص ��در كتابا من ع�شري ��ن �صفحة ع ��ن دار ن�شر �صغرية
وبعن ��وان ' ا�ستنكروا' وال ��ذي كان مبثابة ال�شرارة التي
لقيت انت�شارا وا�سعا حيث بيعت منه مليون ن�سخة.
يث��ور عص��ر التكنولوجيا والس��يبرنيتية العالم،
* كيف
ّ
تتحدثون عن إصالح للفكر؟
في حين أنتم
ّ

* طبع ��ا ،فال�سيربنيتي ��ة نف�سها ميك ��ن �أن ت�ساعد الفكر،
لكن كل ما ميكن �أن ي�ساعد الفكر ،لي�س فكرا يف ح ّد ذاته.
�إذ ًا ،مل ��اذا �إ�صالح الفك ��ر؟ لأنه من املل ��حّ �إ�صالح املعرفة،
فه ��ي اليوم متف ّرقة ،لأننا ُن َل َّق ��ن ح�سب فروع ال تتوا�صل
فيم ��ا بينها ،يف حني عندما نرى العامل يف احلقيقة ،فهو
مق�سم ��ا �إىل �أ�صناف ،كما هو ال�ش� ��أن بالن�سبة �إىل
لي� ��س ّ
اجلامع ��ة  ،فكل �شيء يف العامل مرتابط ويتوا�صل فيما
بينه ،ف�إ�صالح املعرفة هو القدرة على فهم الروابط وهو
م ��ا �أ�سمّيه بالرتكيب �أو بالن�سيج الرتكيبي ،و�أعتقد �أننا
بحاج ��ة اىل فكرالرتكي ��ب لأن ��ه الوحيد ال ��ذي مبقدوره
مواجه ��ة ّ
حتديات ع�صرنا التي ه ��ي �شمولية وجوهرية
 ،فمث�ل�ا بخ�صو� ��ص العومل ��ة ،ثم ��ة تفاع�ل�ات قريبة بني
ظواهر �سيا�سي ��ة ودميوغرافية واقت�صادية واجتماعية
ونف�سي ��ة وديني ��ة ،وبالتايل ال ميكنن ��ا �أن ن�ضع معارف
اخل�ب�راء ،واح ��دة بجنب الأخ ��رى ،بل يج ��ب �أن تكون
هناك معرفة رابطة وجامعة ،وهذا حت ٍّد لي�س بالهينّ .
تتحدث اآلن ع��ن ثورة عربية -
* كل وس��ائل اإلعالم
ّ
إس�لامية في تونس ومصر ،فبع��د ثورة  1968التي
خاضته��ا النخب��ة الفكري��ة ،ال أح��د يج��رؤ اآلن على
تطور هذا
الحدي��ث عن الثورة ،كي��ف تنظرون إل��ى
ّ
المفه��وم ،خصوص��ا وأن الش��عوب العربي��ة تصارع بال
زعم��اء وبمعزل عن نخبه��ا ،هل ه��ذه خصوصية بلدان
الجنوب؟

إدغ��ار م��وران فيلس��وف وع��امل اجت�ماع فرن�سي م��ن موالي��د  ،1921م��ن مؤلفات��ه املهمّ��ة كتاب��ه
املوس��وعي ' املنه��ج' ال��ذي أص��دره يف س��تة أج��زاء وجم��ع في��ه خربت��ه يف عل��وم كث�يرة مث��ل
البيولوجي��ا

والفيزي��اء

والفلس��فة

وعل��م

االجت�ماع

واألنرثوبولوجي��ا

وعل��م

اللغ��ة

والتواص��ل،

فه��و يق��ول ّأن ' ال معرف��ة م��ن دون معرف��ة للمعرف��ة' وه��ذا م��ا ميهّ��د لنظريت��ه الت��ي يس��مّيها
بالفك��ر املر ّك��ب  Complexusوه��ي نظري��ة تركيبي��ة للفك��ر واملع��ارف ترب��ط بعضه��ا ببع��ض،
وتعي��د بناءه��ا وتنظيمه��ا م��ن جدي��د وه��ذا يتط ّل��ب إصالح��ا للفك��ر ،م�ّم�اّ
كيف نف ّكر بشكل جديد وشمويل.

يدفعن��ا إىل أن نتع ّل��م

* �أوّ ال ،يجب تفادي الغمو�ض املرتبط بكلمة ' ثورة' .لقد
انتقدتُ الث ��ورة مبفهومها ال�شام ��ل والتي تقوم مب�سح
كام ��ل للما�ضي ،وتخلق عاملا جدي ��دا وت�ستعمل و�سائل
عنيف ��ة ودامية .ما جرى ويجري يف تون�س وم�صر هو
ب ��روز حركات لها طابع ث ��وري يف �إطار وطني ،مبعنى
�أن نظام ��ا قدميا يتال�شى وال نع ��رف كيف �سيكون عليه
النظام اجلديد ،لكنك ��م �ستالحظون �أن هذه الثورة هي
�سلمية يف العمق.
م ��ا جرى يف هذه البلدان العربية ،وكما يحدث يف مثل
ه ��ذه الأح ��داث املهمّة� ،أنها تك ��ون دائما غ�ي�ر منتظرة،
�اب �أح ��رق نف�س ��ه يف بل ��دة نائي ��ة يف تون�س،
فثم ��ة �ش � ّ
ويف حلظ ��ة م ��ا ،انت�شر ما فعله حتى و�ص ��ل �إىل اليمن.
لق ��د الحظنا طموح ��ا للحرية وال ّت�آخ ��ي� ،أي�ضا ردّة فعل
�ض� � ّد الف�ساد والغنى الفاح� ��ش ،لذلك فهي ثورة انطلقت
م ��ن مبادئ هي نف�سه ��ا �أدّت �إىل ظهور حق ��وق الإن�سان
واقتح ��ام قلعة البا�ستيل الفرن�سية �سنة  ، 1789لكن ما
ح ��دث ّ
مت خنقه ،وظهر من جديد يف القرن  19وح�صلنا
عل ��ى اجلمهورية .ما حدث �سن ��ة � 1798أثرى امل�ستقبل
رغم ما قد تبادر �أحيانا على �أنه اختفى.
�أعتق ��د �أن م ��ا ح ��دث يف تون� ��س قاب ��ل لالنق�ل�اب ،فم ��ن
املمك ��ن �أن ينح ��رف جمراه وميك ��ن خنق ��ه �أو ن�سيانه،

لكن ��ه بري ��ق ن ��ور ودر� ��س �أي�ض ��ا  ،فالكث�ي�رون منا يف
�أوروب ��ا يعتقدون �أال بدائل يف العامل العربي عن نظام
ديكتات ��وري وبولي�س ��ي ع�سكري �أو نظ ��ام ثيوقراطي
ديني .ونكت�شف �أن كل هذه احلركة �أطلقها �شباب ُ
ين�شد
احلري ��ة ،مبعنى هذا يذ ّكرين ب�أح ��داث  1989حيث �أن
ّ
كل املالحظني يف ال�ص�ي�ن اعتقدوا �أن ال�صينيني جمرد
من ��ل �أزرق ال يري ��د �س ��وى خلخل ��ة الكت ��اب الأحم ��ر،
والحظن ��ا قم ��ع �شباب ين�ش ��دون احلري ��ة ،فال�صينيون
رغ ��م اختالفه ��م ع ّنا فهم مثلن ��ا ونحن مثله ��م ،لكن ماذا
يع ّلمنا هذا؟ قبل جميئي �إىل هنا (املغرب) ،كنت يف لقاء
يف باري� ��س جمعن ��ي بتون�سيني وفرن�سي�ي�ن ولبنانية،
و�أي�ض ��ا ب�إليا�س �صنرب �سفري فل�سط�ي�ن يف اليون�سكو،
وجمه ��ورا فرن�سي ��ا باري�سي ��ا  ،وقل ��ت له ��م نح ��ن مثل
الع ��رب ،والعرب مثلنا ف�ص ّفق اجلميع ،ه ��ذا ي�ؤكد �أننا
�أ�شب ��اه رغم اختالفن ��ا الثقايف ،ويج ��ب االحتفاظ بهذا
االختالف ،فلدينا نف�س الوحدة والطموح .لذلك �أعترب
هذا عن�صرا مهمّا يخرجن ��ا من وهم ّ
مت تكري�سه بذكاء،
وال ��ذي يخدم هذه الدكتاتوري ��ات الفا�سدة ،و�أعتقد �أن
ثمة ر�سالة لها طابع كوين حول ما جرى.
ّ
والتدخل
* بع��د الحادي عش��ر م��ن ايل��ول (س��بتمبر)
العس��كري األمريك��ي في الش��رق األوس��ط ،فوجئنا
بص��ورة أخ��رى للغرب بعودت��ه إلى حروبه المقدس��ة
والصليبية ،فوجد اإلس�لام السياسي مشروعيته ،في
حين ّ
تلقت القوى التقدمية ضربة قوية .كيف تنظرون
الى العلمانية الغربية بعد صعود المحافظين في كل
أنحاء العالم؟

* ما ميكننا قوله� ،أن ّ
التدخل الأمريكي يف احلرب على
الع ��راق الثانية بفر�ض الدميقراطية ،ه ��و جم ّرد ادّعاء
وهم ��ي ،لأن الدميقراطية ال ُتف َر�ض بالعنف ،خ�صو�صا
�أن م ��ا ُفر�ض ه ��و �شبه اقتالع لبل ��د ،فتون�س مثال رائع
ن َب ��ع م ��ن �أعماق البل ��د ،ومل يُحدث ��ه �أيّ ّ
تدخ ��ل �أجنبي،
وكم ��ا قال الرئي� ��س ال�ساب ��ق ح�سني مب ��ارك ' :التدخل
اخلارج ��ي لي� ��س هو ال ��ذي خل ��ق جت ّمع ��ات يف ميدان
التحري� �ر' ،ه ��ذه ه ��ي خ�صو�صي ��ة احل ��ركات العفوية،
فه ��ي رائع ��ة و�سلمي ��ة و�أخوي ��ة ،ومن �أبه ��ى اللحظات
يف التاري ��خ ،لكن يج ��ب �أن يحني الوقت لك ��ي ّ
تتنظم.
ما ح ��دث يف تون� ��س وم�صر �أن الق ��وى الدميوقراطية
املعار�ض ��ة ّ
مت �إبعاده ��ا و�إ�ضعافه ��ا وتخريبه ��ا ،وعليها
�أن تبن ��ي نف�سه ��ا .فالعفوي ��ة �ست�ستم� � ّر لك ��ن يف م�سار
لإع ��ادة البناء ،و�سيحدث �أحيان ��ا رجوع اىل الوراء �أو
انحرافات ،لكن ما حدث قد حدث ،وعلينا �أن ن�ست�شرف
امل�ستقبل.

* س��ؤال أخي��ر ،هل تتعامل��ون مع اإلنترن��ت ،وما هي
عالقتكم بهذه التكنولوجيا الجديدة؟

*�أ�ستعم ��ل الأنرتن ��ت لي� ��س فق ��ط م ��ن �أج ��ل الربي ��د
االلك�ت�روين ،ولكن للح�ص ��ول على املعلوم ��ة ومتابعة
ن�شرات الأخب ��ار ،لكن الإنرتنت متع� �دّدة اال�ستعماالت
مث ��ل اللغ ��ة ،فبالإم ��كان ا�ستعماله ��ا لكتاب ��ة الأ�شع ��ار
وباملقاب ��ل ميك ��ن �أن �أي�ض ��ا �أن ت�ستعمله ��ا املافي ��ات
واملجرمون ،و�أه� � ّم ا�ستعمال لها ه ��و دمق َرطة الثقافة،
فب�إمكاننا حتميل املو�سيقى والن�صو�ص ال�شعرية ،لكن
على ما يب ��دو �أن للإنرتنت قوة حتريري ��ة رائعة تخدم
بع� ��ض احل ��ركات ،مث�ل�ا يف اي ��ران وال�ص�ي�ن وتون�س
وم�ص ��ر كان ��ت و�سيل ��ة للتوا�ص ��ل� ،سمح ��ت لل�شب ��اب
واجلماه�ي�ر بالتح� � ُّرك ف ��ورا .وعندم ��ا ننظ ��ر لق�ضي ��ة
ويكيليك� ��س فه ��ي مه ّم ��ة ،حي ��ث ّ
مت الك�شف ع ��ن ملفات
�سرية يف غاية الأهمية .فث ّم ��ة �أ�شياء نكت�شفها و�أخرى
تغي ��ب ع ّن ��ا ،لكن الأه ��م �أن ثم ��ة حربا عاملي ��ة بني قوى
تطمح للمعرفة و�أنظمة وم�صارف تفعل كل �شيء خلنق
ّ
كل �شيء ،وتتب ّنى نف�س الذرائع حلب�س كل مبادرة.
الآن الطاب ��ع التحريري للإنرتنت �أه ّم من هذه املظاهر
ال�سلبي ��ة ،و�أن ��ت تع ��رف �أن احلري ��ة املطلق ��ة ،كما قال
هيغل ،تعادل اجلرمية .فاحل ّرية املمكنة الآن هي حريّة
املعرفة واملقاومة والتم ّرد وال�صراع �ضد اال�ستبداد.

