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جوديث بتلر فيلسوفة النوع والهوية:

كيف نعيش حياة حقيقية ضمن حياة زائفة؟
العلوي رشيد
ح�صلت �سنة  1984على �أطروحة الدكتوراه من جامعة يال،
حول مفهوم ال ّرغبة عند هيغل ،ون�شرت ر�سالتها �سنة 1987
راغ َب ��ة :ت�أمالت هيغيليّة حول فرن�س ��ا
حتت عن ��وان« :ذواتٌ ِ
الق ��رن الع�ش ��رين» ،وط ��ورت فيه ��ا فه ًم ��ا جدي� �دًا للعالقة بني
الرغبة واالعرتاف (دمجٌ لفكر ا�سبينوزا وهيغل) .
غادرت �س ��نة  1993جامعة جون�س هوبكينز ،بعد ح�ص ��ولها
على كر�س ��ي ماك�س�ي�ن �إليوت ب�ش ��عبة البالغة والأدب املقارن
بجامع ��ة بريكل ��ي بكاليفورني ��ا ،وهي ال�س ��نة التي �أ�ص ��درت
فيها درا�ستها ال�ش ��هرية «هذه الأج�ساد التي يجب اعتبارها».
كما ح�صلت �س ��نة  2006على كر�سي حنة ارندت للفل�سفة يف
كلية الدرا�س ��ات الأوروبيّة العليا ب�سوي�سرا .وانتخبت �سنة
 2009رئي�س ��ة حمكمة هو�س ��رل حول فل�سطني ،والتي جتمع
املثقفني الأمريكيني حول الق�ضيّة الفل�سطينيّة حل�شد �شروط
�س�ل�ام دائم وع ��ادل ب�ي�ن �إ�سرائي ��ل وفل�سطني ،وذل ��ك بف�ضل
موقفها الثابت من رف�ض و�شجب عنف الدولة الإ�سرائيليّة.
تنتمي جودي (كم ��ا يحلو لأ�صدقائها اجلامعي�ي�ن مناداتها)،
�إىل النظر ّي ��ة النقد ّي ��ة املعا�صرة ،بف�ض ��ل �إ�سهاماتها املتعددة
ح ��ول ق�ضاي ��ا فل�سفيّة متنوعة ،حافظت م ��ن خاللها على �إرث
مدر�س ��ة فرانكفورت .لذل ��ك ح�صلت �سن ��ة  2012على جائزة
�أدورن ��و الذائعة ال�صيت ،عن جدارة وا�ستحقاق ،رغم هجوم
ال�صهاين ��ة عليه ��ا عل ًن ��ا .وهناك الكث�ي�ر من الدرا�س ��ات التي
اهتم ��ت �أخريا بفكره ��ا الفل�سفي وال�سيا�س ��ي ،منها حتديدًا:
«الفل�سف ��ة ال�سيّا�سيّة عند جوديث بتل ��ر» ،من ت�أليف بريجيت
�شي�ب�رز ( ،)2014ال ��ذي عالج فيه ��ا �سيا�سات ت�ش� � ّكل الذات،
فل�سف ��ة الإن�س ��ان ال�سيّا�سيّة ،مفارقة العن ��ف ،نحو جمتمع ما
بع ��د العلمان ّي ��ة� .إىل جان ��ب الدرا�س ��ة النقديّة الت ��ي �أجنزها
�ستيف ��ان هاب ��ر �سن ��ة  .2006حت ��ت عن ��وان« :نق ��د مناه�ضة
النزع ��ة الطبيعيّة :درا�سات حول فوك ��و وبتلر وهابرما�س»،
ناهي ��ك عن مئات املقاالت ،و�سريتها التي كتبتها �سارة �صالح
حت ��ت عن ��وان« :جودي ��ث بتل ��ر» ( ،)2002وفح�ص ��ت فيه ��ا
مفاهيم :الذات ،اجلنو�سة ،اجلن�س ،اللغة ،والنف�س.
َت�ش� � َّكل الفكر الفل�سف ��ي لبتلر منذ مراحل مبك ��رة من حياتها.
وق ��د جالت يف الفكر احلديث ،و�ساجل ��ت ا�سبينوزا ورو�سو
وهيغل وكان ��ط ،وطورت فل�سف ��ة فوكو وفروي ��د والتو�سري
وج ��اك الكان وهابرما�س وجاك دريدا و�سيمون دي بوفوار.
يف ح ��وار معها ،مع جملة الفل�سفة (العدد  ،)66قالت بتلر� ،إن
عالقته ��ا بالفل�سفة بد�أت من قب ��و منزلها العائلي ،حيث و�ضع
والداه ��ا كتاب ��ات فل�سف ّي ��ة خمتلفة« :هن ��اك ق ��ر�أت ا�سبينوزا
(كت ��اب الإثيق ��ا) وكريكغ ��ارد و�آخري ��ن» .بع ��د اطالعه ��ا على
هيغ ��ل� ،ستتبنى بتل ��ر مفهوم االعرتاف ال ��ذي �أثر يف حياتها
ال�سيّا�س ّي ��ة والفل�سف ّي ��ة فيما بع ��د ،نظرا اللت�صاق ��ه بو�ضعها
الذات ��ي .فالرغب ��ة يف العي� ��ش ،كما حت ��دث عنه ��ا ا�سبينوزا،
غ�ي�ر ممكن ��ة يف نظرها �إال م ��ن خ�ل�ال االع�ت�راف الهيغيلي،
بحي ��ث ال يرتبط االعرتاف بتحقي ��ق الرغبة يف العي�ش فقط،
و�إمن ��ا العي�ش بطريق ��ة حرة وخمتارة� ،أي �أن ��ه يطرح �س�ؤال
الهو ّي ��ة حتديدًا التي ال تنظ ��ر �إليها ك�شيء ثابت وحمنط ،بل
كهويّة تت�شكل بح�سب الظروف التي ينمو فيها الفرد وبف�ضل
تن�شئته االجتماعيّة التي يخ�ضع لها .وهكذا فمعرفة الذات ال
تت ��م من خالل الغري وال ترتبط به ،لأنه ��ا قد تكون هويّة غري
اجتماعيّة� ،أو خا�ضع ��ة ملعيّاريّة اجتماعيّة هي مبثابة �أحكام
قبل ّي ��ة غري �صحيح ��ة ،لذلك نقر�أ لها يف كتابه ��ا «الذات ت�صف
نف�سها»:
«بينم ��ا نحن نطلب معرفة الآخ ��ر� ،أو نطالب الآخر �أن يع ّرف
نف�س ��ه على نح ��و نهائي وم�ؤكد ،ف� ��إن من املهم لن ��ا �أال ننتظر
جوا ًب ��ا �شاف ًي ��ا ب� ��أي ح ��ال� .إنن ��ا بامتناعن ��ا عن ال�سع ��ي �إىل
القناع ��ة ،وب�إبقائن ��ا ال�س� ��ؤال مفتوحً ا ،بل حت ��ى ثاب ًتا ،مننح
الآخ ��ر فر�صة �أن يعي�ش ما دام بالإمكان فهم احلياة بو�صفها،
عل ��ى وجه الدقة ،ذلك الذي يتجاوز �أي و�صف قد نقدمه له...
�إذا كان يف ال�س� ��ؤال رغب ��ة يف االع�ت�راف ،فعل ��ى هذه الرغبة
�أن تبق ��ي نف�سه ��ا حيّة بو�صفه ��ا رغبة و�أال حت� � ّل نف�سها� ...إن

تعد الفيلسوفة جوديث بتلر ،أبرز زعامء النظريّة النقديّة املعارصة (الجيل الثالث) .وهي
يهوديّة أمريك ّية ذات أصول روس ّية – مجريّة ،عانت عائلتها من االضطهاد النازي ،وفقدت
جزءا من عائلتها يف املحرقة النازيّة (حيث أبيدت عائلة جدتها يف قرية صغرية يف جنوب
بودابست) .ولدت الفيلسوفة يوم  24فرباير (شباط)  1956بكليفالند بوالية أوهايو .واهتمت
بالفلسفة الس ّياس ّية واالجتامع ّية ونظريّة األدب والدراسات الثقاف ّية والجنسان ّية والنوع
االجتامعي والهويّة.

الرغب ��ة يج ��ب �أن ت ��دوم .يف الواق ��ع ،يكون الإ�شب ��اع نف�سه،
�أحيا ًن ��ا ،الو�سيلة التي يتخلى بها امل ��رء عن الرغبة ،الو�سيلة
التي ينقلب املرء بها �ضدها ،ويرتب ملوتها ال�سريع» .
م ��ن املعلوم �أن �س� ��ؤال الرغب ��ة واحلاج ��ة �إىل االعرتاف عند
ج ��ودي ،لي�س �أمرًا مع ��زو ًال عن العالقة مع الغ�ي�ر ،كما �أنه ال
ينف�ص ��ل كليًّا عن �س� ��ؤال الهو ّي ��ة وعالقتها بال ��ذات .فالهوية
لي�ست �سابقة على الوجود االجتماعي بالقدر الذي يكون فيه
ه ��ذا الوجود هو �أ�سا�س الهويّة .وق ��د ا�ستعارت جودي هنا،
عب ��ارة �سيمون دي بوف ��وار« :املر�أة ال تولد امر�أة ،بل ت�صبح
كذل ��ك» ،وهو م ��ا يقود �إىل الت�س ��ا�ؤل حول الهوي ��ة (و�أ�سا�سً ا
الهو ّي ��ة اجلن�سيّة) التي تتميز الي ��وم بالتعدد والتنوع :كيف
ميك ��ن االع�ت�راف برغبت ��ي؟ وكي ��ف ت�ؤ�س� ��س املعاي�ي�ر لهذه
الرغب ��ة؟ وهل ميكنك االعرتاف برغبتي لأت�صرف كراغبة يف
�ش ��يء م ��ا ،ولرمبا ما يحل ��و يل؟ لذلك ت�ص ��رح« :عندما �أطرح
أعام ��ل الآخر؟ �أنا
ال�س� ��ؤال الأخالقي :كي ��ف يتوجب علي �أن � ِ
�أق ��ع مبا�شرة يف قب�ض ��ة مملكة من املعيّار ّي ��ة االجتماعيّة ،ما
دام الآخ ��ر ال يظهر ،وال ي�شتغ ��ل بو�صفه �آخر بالن�سبة يل� ،إال
�ضمن �إطار �أ�ستطيع �أن �أراه و�أفهمه يف انف�صاله وخارجيّته.
وهك ��ذا ،فرغ ��م �أين ق ��د �أفك ��ر يف العالقة الأخالق ّي ��ة بو�صفها
ثنائ ّي ��ة� ،أو بالأحرى �سابق ��ة على االجتماعي ،ف�إين ال �أقع يف
قب�ضة جم ��ال املعيّاريّة وح�سب ،ولك ��ن يف �إ�شكاليّة القوة...
فالقواع ��د ال تعمل على توجيه �سلوك ��ي وح�سب ولكنها تقرر
الن�شوء املمك ��ن للقاء بيني وبني الآخر» (الذات ت�صف نف�سها
. )69
حت ��اول ج ��ودي اجل ��واب ع ��ن �س� ��ؤال طرحت ��ه يف خطابها،
مبنا�سب ��ة نيلها جائزة �أدورنو (خطاب حتت عنوان�« :أخالق
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لع�صر ه�ش») :كيف ميكن �أن نعي�ش حياة حقيقية �ضمن حياة
زائف ��ة؟ بحيث يقر �أدورنو �أن ��ه «ال توجد حياة حقيقيّة �ضمن
حي ��اة زائف ��ة» ،حياة حقيقي ��ة داخل عامل مبن ��ي ب�شكل وا�سع
عل ��ى الالم�ساواة واال�ستغ�ل�ال والإق�صاء� .إن ��ه �س�ؤال مركب
يط ��رح م ��ن خالله �أدورن ��و العالقة ب�ي�ن الأخ�ل�اق وال�شروط
االجتماعيّة� ،أو ب�صيغ ��ة �أعم ،العالقة بني الأخالق والنظريّة
االجتماع ّي ��ة .ت�ص ��رح بتل ��ر�« :أحب ��ذ �أن �أظه ��ر �أن ��ه ال ميكننا
�أن ننا�ض ��ل م ��ن �أج ��ل حياة ج ّي ��دة ،حي ��اة ت�ستح ��ق العي�ش،
دون اال�ستجاب ��ة للحاجي ��ات الت ��ي ت�سم ��ح للج�س ��م ب�ضم ��ان
اال�ستمراريّة» .لذا فكيف ميكن التفكري يف حياة قابلة للعي�ش
دون افرتا�ض ت�صور  -مثال واحد �أو موحد لهذه احلياة؟
فح�صت ج ��ودي يف خطابها ذاك� ،س� ��ؤال احلياة اجليّدة عند
�كل حا�سم يف
حن ��ة �آرن ��دت ،وتقول« :م ّي ��زت حنة �آرندت ب�ش � ٍ
كتابها «حياة الذهن» ( )1971بني الرغبة يف العي�ش والرغبة
يف العي� ��ش الك ��رمي� ،أو بالأحرى الرغبة يف حي ��اة جيّدة .مل
يك ��ن البقاء بالن�سبة حلن ��ة �آرندت ولن يك ��ون هد ًفا يف ذاته،
ما دام �أن احلياة مل تكن �أ�ص ًال جيّدة .فاحلياة اجليّدة وحدها
ت�ستح ��ق �أن تعا�ش .لق ��د و�ضعت ب�سهولة ح ًال له ��ذه امل�شكلة
ال�سقراط ّي ��ة ،ولك ��ن  -كما يب ��دو على الأقل  -ب�ش ��كل مت�سرع
ج� �دًا .ل�ست مت�أك ��دة م ��ن �أن �إجابتها �ستنقذن ��ا يف �إغاثة ،كما
�أين ل�ست مقتنعة �أنه ذات يوم �ستكون �إجابة فعّالة» .ف�آرندت
«تف�ص ��ل �أ�سا�سً ��ا ،حياة اجل�س ��د عن حياة الذه ��ن ،ومبوجب
ه ��ذا� ،أقامت يف كتابها (�شرط الإن�سان احلديث) ،متيي ًزا بني
الف�ض ��اء العمومي والف�ضاء اخلا� ��ص .ي�ضم الف�ضاء اخلا�ص
ع ��امل ال�ض ��رورة� ،إع ��ادة �إنت ��اج احلي ��اة املادي ��ة ،اجلن�سي ��ة،
احلي ��اة ،امل ��وت ،والطاب ��ع االنتق ��ايل للحي ��اة .كان ��ت تعترب

ب�ش ��كل وا�ض ��ح� ،أن الف�ضاء اخلا�ص يدع ��م الف�ضاء العمومي
للفع ��ل والفكر .ولكن ال�سيا�س ��ة يف ت�صورها ،تتحدد بالفعل،
يف الإح�سا� ��س الف ّع ��ال بال ��كالم .كم ��ا ي�صري العم ��ل ال ّلفظي،
� ً
أي�ض ��ا ،فع�ل� ًا �سيا�سيا يف الف�ض ��اء الت ��داويل والعمومي ،ما
يجعل دخول ��ه للف�ضاء العمومي ينطلق من الف�ضاء اخلا�ص،
وبالتايل فالف�ضاء ال�سيّا�سي يعتم ��د �أ�سا�سً ا على �إعادة �إنتاج
كج�سر وا�ضح ،من اخلا�ص �إىل العام».
اخل�صو�صي
ٍ
هك ��ذا ت�ص ��ل بتل ��ر �إىل �أن التح ��رك ال�سيّا�س ��ي يف الف�ض ��اء
العموم ��ي ،ال يت ��م فقط عرب اجل�س ��د ،على من ط ��رق التجمع
والغن ��اء �أو الهت ��اف� ،أو حت ��ى ال�صمت يف ال�ش ��ارع هي جزء
ال يتجز�أ م ��ن البعد الأدائي لل�سيّا�س ��ة ،حيث يتحدد اخلطاب
كفع ��ل ج�س ��دي م ��ن �ضمن �أفع ��ال ج�سد ّي ��ة �أخ ��رى .تت�صرف
الأج�س ��اد حينما تتكلم ،وهذا م�ؤكد ،ولكن الكالم لي�س وحده
طريقة للفعل بالن�سبة للأج�ساد – ومن امل�ؤكد �أنه لي�س وحده
�شك ًال لل ّتحرك ال�سيّا�سي.
تعت�ب�ر جودي م ��ن دعاة احلل الثال ��ث للق�ض ّي ��ة الفل�سطينيّة:
البح ��ث ع ��ن االع�ت�راف املتب ��ادل ب�ي�ن ال�شعب�ي�ن� ،أي ت�سويّة
للعي� ��ش امل�ش�ت�رك حي ��ث الأم ��ن واال�ستق ��رار .غ�ي�ر �أن ه ��ذا
الأمر يرتب ��ط بالفل�سطينيني وبقرارهم ال ��ذي تعتربه القرار
احلا�س ��م .وق ��د تذك ��رت موق ��ف �إدوارد �سعي ��د ال ��ذي تراجع
ع ��ن حل الدولت�ي�ن حيث تقول« :من وجه ��ة نظري �أن �شعوب
هذه الأرا�ضي ،يه ��ودًا وفل�سطينيني ،يجب �أن يجدوا طريقة
للعي�ش �سويّة على �أ�سا� ��س امل�ساواة .ومثل الكثريين� ،أتطلع
�إىل كي ��ان دميقراطي على هذه الأرا�ض ��ي ،و�أ�ؤيد مبد�أ تقرير
امل�ص�ي�ر والعي�ش امل�شرتك ل ��كال ال�شعب�ي�ن ،ويف الواقع ،لكل
ال�شع ��وب .و�أمنيت ��ي ،كما ه ��ي �أمنية عدد متزاي ��د من اليهود
وغ�ي�ر اليه ��ود� ،أن ينتهي االحت�ل�ال ،ويتوق ��ف العنف بكافة
�أ�شكال ��ه ،و�أن يت ��م �ضم ��ان احلق ��وق ال�سيّا�س ّي ��ة الأ�سا�س ّي ��ة
لكاف ��ة ال�شع ��وب يف (ه ��ذه) الأر� ��ض ع�ب�ر تركيب ��ة �سيّا�سيّة
جدي ��دة» .ويعود ذل ��ك� ،إىل اكت�شافها الفك ��ر اليهودي يف �سن
الرابع ��ة ع�شرة م ��ن عمرها كما تق ��ول (جمل ��ة الفل�سفة العدد
« :)66تابع ��ت الدرو� ��س ح ��ول الدي ��ن والعرب ّي ��ة يف معبدي
مبدين ��ة كليفالند ،كما اطلع ��ت �أي�ضا عل ��ى الروايات والكتب
ح ��ول �إ�سرائي ��ل والهولوكو�ست .لق ��د �شغلتني ه ��ذه امل�س�ألة
من ��ذ م ��دة طويلة ،وحت�ض ��ر يف الكثري من كتب ��ي» ،منها على
�سبي ��ل املث ��ال« :اخلطاب املث�ي�ر� :سيّا�س ��ات الأداء» (،)1997
و«احلي ��اة النف�س ّي ��ة للقوة :نظر ّي ��ات يف الإخ�ضاع» .وت�شكل
جودي مثاال لـ«املثقفة اجلريئة املتعاطفة» ،كما و�صفها البيان
الت�ضامني للمثقفني الفل�سطينيني بعد الهجوم الذي تعر�ضت
له �سنة � 2012إبان تر�شيحها يف �أملانيا .فهي ع�ضو يف الهيئة
اال�ست�شار ّي ��ة لـ«ال�صوت اليهودي من �أج ��ل ال�سالم» ،وممثلة
يف اللجنة التنفيذية لـ«�أ�ساتذة من �أجل ال�سالم الفل�سطيني -
الإ�سرائيلي ،يف الواليات املتحدة الأمريكيّة» ،ويف «م�ؤ�س�سة
م�سرح احلريّة يف جنني» .
تط ��رح بتل ��ر دو ًم ��ا ال�س� ��ؤال (جمل ��ة ف ع  :)66ه ��ل ينبغ ��ي
ل ��زوم ال�صم ��ت؟ ه ��ل ينبغ ��ي �إن ��كار الو�ضع اليه ��ودي حتت
ذريع ��ة �أننا ال نقب ��ل �سيا�سة �إ�سرائي ��ل؟ ال ،ف�إ�سرائيل ال متثل
كل اليه ��ود ،وال�صهيوني ��ة لي�س ��ت زعيمة اليهودي ��ة ،لأنه «ال
ميكنن ��ي �شخ�ص ًّي ��ا� ،أن �أكون يو ًم ��ا مناه�ض ��ة لل�ساميّة .كنت
�ساذج ��ة! و�صرخ ��ت �أو ًال ،يف وجه ه ��ذه االتهامات يف �أملانيا
�سن ��ة  .2012حينم ��ا ح�صلت عل ��ى جائزة �أدورن ��و ،ب�أن هذا
لي� ��س �إال لغوً ا ،ولكن لي�س الأمر كذلك� ،إن ��ه ح ًقا �أمر جدي...
كانت هذه التجرب ��ة �صادمة ،وم�ؤملة جدًا .بالن�سبة لليهودي،
ال يوج ��د امتحان �أ�سو�أ .وبالن�سب ��ة يل كيهوديّة ،ال يوجد ما
هو �أ�س ��و�أ من االتهام» .وهي ترف� ��ض العنف حتت �أي مربر،
حي ��ث �صرح ��ت يف حما�ضرته ��ا �سن ��ة  2010يف اجلامع ��ة
الأمريكي ��ة بالقاه ��رة ،يف ذك ��رى �إدوارد �سعي ��د« :كنت دومًا
ميَّال ��ة �إىل الفع ��ل ال�سيّا�سي الالعنفي» ،و«�إن ��ه ل�صحيح �أنني
ال �أ�ؤي ��د ممار�سة املقاومة العنفية ،كم ��ا ال �أ�ؤيد عنف الدولة،
وال ميكنن ��ي ت�أييد ذلك ،ومل �أفع ��ل ذلك يومًا» ،وهذا ما ت�ؤكده
كتاباته ��ا يف ه ��ذا امل�ضمار« :حي ��اة قلق ��ة – م�ستباحة :قوى
العنف والعزاء»؛ و«�أطر احلرب :متى ي�ؤ�سى على احلياة؟»؛
و«طرق متفرقة :اليهودية ونقد ال�صهيونية»؛ «حياة ه�شة» .
عن جريدة العرب اللندنية
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في حوار مع الفيلسوفة األميركية جوديث بتلر
ترجمة  :عدوية الهاللي
«إذا كان فوكو يعتقد أن هناك فرقاً بني
قتل حياة شخص آخر وترك آخر ميوت
 ،فإننا نرى أن عنف الرشطة يعمل جنباً
إىل جنب مع األنظمة الصحية التي
تسمح للناس باملوت.إنها عنرصية
منهجية تربط بني شكيل السلطة
«..هذا ماتراه الفيلسوفة األمريكية
ّ
واملنظرة جوديث بتلر مؤلفة كتاب

(قوة الالعنف ) التي تحدثت يف حوار
أجراه معها موقع سربنغر االلكرتوين
عن سياسة الالعنف وعدم املساواة
االجتامعية وتأثريات وباء كوفيد  19-عىل
العامل قائلة :

« �إن الوب ��اء �أزمة يف ح ��د ذاتها ولكنها � ً
أي�ض ��ا �أزمة ت�ؤدي
�إىل تفاق ��م الأزم ��ات املوج ��ودة م�سبق� � ًا يف ر�أ� ��س امل ��ال
والرعاية والعرق واملناخ .و�إذا كنا ن�سعى لإ�صالح العامل
�أو الكوكب  ،فال بد م ��ن حتريره من قيود اقت�صاد ال�سوق
ال ��ذي ي�ستفيد من توزيع احلياة وامل ��وت .فعندما وجهت
الدول ��ة �ضرورة لفتح االقت�ص ��اد يف منت�صف الوباء  ،فقد
�أت ��ى ذلك على ح�س ��اب الأرواح الب�شري ��ة  ،وهذه الأرواح
عموم� � ًا هي حي ��اة ال�س ��ود وامللون�ي�ن الذي ��ن يعملون يف
ال�سوق .باخت�صار ،لق ��د ك�شف الوباء العاملي عن “حمرك
املوت يف قلب الآلة الر�أ�سمالية “..
*إن محاول��ة التعبيرعن ش��عور العي��ش في ظل هذا
الوباء أم��ر صعب ألننا نعيش مش��اعر الحزن العميق
والعزل��ة التي ال تطاق وحت��ى تخيالت الرعب المروع.
ف��ي أوق��ات أخ��رى  ،هناك ش��عور باألم��ل والوضوح
ح��ول م��دى ترابطنا  ،وم��دى تضليلن��ا وخطورتنا في
تصرفنا ومعاملتنا مع اآلخرين في ظل افتراضات
وممارس��ات نيوليبرالية .نحن  ،بعد كل
ش��يء  ،كم��ا قل��ت “ ،استس��لمنا
م��ن البداي��ة لعال��م اآلخرين”.
ال يمك��ن أن تك��ون وجه��ة
نظ��رك وثيقة الصل��ة أكثر
ألنن��ا نج��د أنفس��نا وس��ط
ثغرة عالمية غير مسبوقة.
ه��ل يمكنك التح��دث عن
كيفية تفكيرك في الثغرة
األمنية في هذه اللحظة  ،ال
س��يما فيما يتعلق بكيفية
ع��دم توزيعه��ا بش��كل
متساو؟
ٍ

 م ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى  ،يك�ش ��فالوب ��اء ع ��ن �ضع ��ف عامل ��ي.
ف ��كل �شخ� ��ص معر� ��ض للإ�صاب ��ة
بالفايرو� ��س لأن اجلمي ��ع
معر� ��ض للع ��دوى

الفايرو�سي ��ة م ��ن الأ�سط ��ح �أو م ��ن الب�ش ��ر الآخرين دون
تكوي ��ن مناع ��ة .ال�ضع ��ف لي� ��س جم ��رد حال ��ة احتم ��ال
تعر�ضك للأذى م ��ن قبل �شخ�ص �آخر� .إنه الطابع امل�سامي
واملرتابط حلياتنا اجل�سدية واالجتماعية .لقد ا�ست�سلمنا
من ��ذ البداي ��ة لع ��امل م ��ن الآخري ��ن مل نخت ��اره �أب ��د ًا لك ��ي
ن�صب ��ح كائنات فردية �إىل حد م ��ا ،وال تنتهي هذه التبعية
عل ��ى وج ��ه التحدي ��د مبرحلة البل ��وغ  .و للبق ��اء على قيد
احلي ��اة  ،يت�شارك الب�شر الهواء م ��ع بع�ضهم البع�ض ومع
احليوان ��ات ؛ يت�شارك ��ون �أ�سط ��ح العامل � .إنه ��م يلم�سون
م ��ا مل�سه الآخ ��رون ويالم�سون بع�ضه ��م البع�ض .وت�صف
هذه الأمناط التبادلية واملادية للم�شاركة بعد ًا حا�سم ًا يف
�ضعفنا وترابطنا يف حياتنا االجتماعية املتج�سدة.
من ناحي ��ة �أخرى  ،متثل ��ت اال�ستجابة العام ��ة للوباء يف
حتدي ��د “الفئ ��ات ال�ضعيف ��ة” � -أولئك الذين م ��ن املرجح
ب�شكل خا� ��ص �أن يعانون من الفايرو� ��س باعتباره مر�ض ًا
مدم ��ر ًا ومه ��دد ًا للحياة ومقارنته ��م ب�أولئ ��ك الأقل عر�ضة
للفق ��دان .وت�شم ��ل الفئ ��ات ال�ضعيف ��ة جمتمع ��ات ال�س ��ود
وامللون�ي�ن املحرومني من الرعاي ��ة ال�صحية الكافية طوال
حياته ��م .كم ��ا ت�شم ��ل الفئ ��ات ال�ضعيف ��ة �أي�ض� � ًا الفق ��راء
واملهاجري ��ن وال�سجن ��اء والأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة
والأ�شخا�ص املتحولني واملثليني الذين يكافحون من �أجل
احل�ص ��ول على حق ��وق الرعاية ال�صحي ��ة  ،وجميع �أولئك
الذين يعان ��ون من �أمرا�ض �سابقة وظ ��روف طبية دائمة.
ويف�ض ��ح الوب ��اء ال�ضع ��ف املتزاي ��د �أمام املر� ��ض جلميع
�أولئ ��ك الذي ��ن ال ميك ��ن احل�صول عل ��ى الرعاي ��ة ال�صحية
لهم وال ميك ��ن حتمل تكلفتها .رمبا يكون ال�ضعف �إذن هو
االعتماد املتب ��ادل  ،والتعر�ض ،واالحتم ��ال الأكرب للوفاة
لعدم وجود امل�ساواة االجتماعية.
*إلى جانب تأمالتك ح��ول الضعف  ،توجد موضوعات
مثل الحزن ، .إذ يش��عر الناس بالحزن ألنهم ببس��اطة
ً
اقتصاديا .كي��ف نعبئ مثل ه��ذا الحزن ،
غي��ر آمني��ن
ً
قدما؟
ليعلمنا كيف نمضي

 بالن�سب ��ة لأولئ ��ك الذي ��ن ال م� ��أوى له ��م �أو العاطلني عنالعم ��ل  ،ف�إن التوقع ��ات االقت�صادية ال ميكن �أن تبدو �أكرث
ك�آب ��ة .فبدون نظام رعاية �صحية عامل ومن�صف  ،وت�أكيد
الرعاي ��ة ال�صحي ��ة ك�سلعة عامة وتفوي� ��ض من احلكومة ،
ُي�ت�رك العاطل ��ون عن العم ��ل للتناف�س عل ��ى بدائل لتجنب
الوق ��وع يف املر� ��ض وامل ��وت ب�سبب نق� ��ص الرعاية ،هذه
ه ��ي الق�سوة املذهلة للوالي ��ات املتحدة التي ت�صدم �أجزاء
كبرية م ��ن العامل .العديد من العمال لي�سوا عاطلني م�ؤقت ًا
ع ��ن العم ��ل فح�سب  ،ب ��ل ي�سجل ��ون انهيار ع ��وامل عملهم
 ،واحتم ��ال ع ��دم وج ��ود روات ��ب  ،والت�ش ��رد  ،وال�شعور
ال�سائ ��د بالتخلي ع ��ن املجتمع الذي يج ��ب �أن ينتموا �إليه
بح ��ق .لذا ف� ��أن الزيادة اجلذري ��ة يف الفقر تعن ��ي الآن �أن
القلق واخلوف �أ�صبح ��ا القاعدة بالن�سبة للكثريين :كيف
�سي�أكلون؟ ه ��ل �سي�أكلون �أقل ا�ستم ��رار ًا و�أقل �صحة؟ هل
�سيجدون م� ��أوى؟ كيف �سينجون وم ��ن يعتمدون عليهم؟
ي�شع ��ر الكثريون بالقلق لأنهم ال يعرفون حتى الآن من �أو
م ��ا الذي �سيخ�سرونه بعد  ،و�أي �أج ��زاء من العامل �ستفقد
ب�شكل ال ميكن ا�س�ت�رداده �أو يعاد �إحيائها يف �شكل جديد
ومبت ��ور .قد ي�ستع ��د �أولئك الذين ي�شع ��رون باحلزن الآن
ملزي ��د م ��ن احل ��زن  ،وال يعرفون م ��ن �أي اجت ��اه �سي�صل.
�إذ يرتب ��ط احل ��زن بالفق ��دان املفاج ��ئ حلي ��اة �شخ� ��ص ما
ب�إح�سا�س بال�صدمة من �أن هذا العامل الآن ميكن �أن حتدث
فيه مثل هذه اخل�سائر و�سوف حتدث.
قبل الوب ��اء  ،كان الأفق امل�ستقبلي يغل ��ق بالفعل بالن�سبة
للعدي ��د م ��ن الأ�شخا� ��ص الذين �أج�ب�روا عل ��ى التنقل بني
الوظائ ��ف  ،والذي ��ن مل ي ��روا زي ��ادة حقيقي ��ة يف الأجور
 ،ووج ��دوا �أن الإيج ��ارات والدي ��ون والتكالي ��ف الطبية
تنتم ��ي �إىل فئ ��ة التو�س ��ع “غ�ي�ر امل�ستحقة الدف ��ع”� ،إن
�إح�سا�سه ��م الكامل بامل�ستقبل مبن ��ي على ذلك الدين غري
القاب ��ل للدفع :وه ��ذا ي�صبح �شك ًال من �أ�ش ��كال العبودية
 ،وبدون نهاية.

*يرى البعض أن األوس��اط األكاديمية تش��عر بأنها
عديمة الجدوى وأن الذهاب إلى الفصول الدراس��ية
خ�لال هذا الوقت ال معنى له .في الواقع  ،كان طلبة
الفلسفة صريحين بشكل خاص .إنهم يجدون صعوبة

ف��ي قراءة النص��وص المج��ردة التي تب��دو غافلة عن
مأزقنا الوجودي الحالي .بماذا تنصحينهم ؟

 ي�شع ��ر بع� ��ض ال�شباب  ،مب ��ن فيهم طالب ��ي  ،بالقلق منفق ��دان الأمل نف�سه .لك ��ن ي�أ�سهم لي�س ي�أ�س� � ًا طائ�ش ًا� .إنهم
ال يقبل ��ون الأكاذي ��ب والوع ��ود الكاذبة م ��ن املنتفعني �أو
ال�سيا�سي�ي�ن الذي ��ن يطالب ��ون ب�إع ��ادة فت ��ح م ��كان العمل
دون �أي اعتب ��ار ل�ل��أرواح الت ��ي ال ميك ��ن �أن تنج ��و م ��ن
الع ��دوى� ..إنهم يعي�شون يف حالة من عدم اليقني العميق
خ�ل�ال هذا الوقت حت ��ى وهم ي�سع ��ون �إىل تر�سيخ فهمهم
امل�ستن�ي�ر للوب ��اء .و�أنا كمدر�س ��ة وم�ست�ش ��ارة � ،أفكر يف
كيفية احلفاظ على ثبات ال�شباب عندما تت�أرجح م�ؤ�س�سة
امل ��رء يف التعليم الع ��ايل  ،لأننا نواج ��ه جتميد التوظيف
والإجازات وجتميد و�إلغاء الوظائف الأكادميية وما بعد
الدكت ��وراه .لقد كان ��ت الفنون والعل ��وم الإن�سانية تكافح
بالفع ��ل م ��ن �أج ��ل احل�صول عل ��ى متويل الئ ��ق يف �سوق
التعلي ��م الع ��ايل ال ��ذي ميي ��ل �إىل مكاف�أة جم ��االت العلوم
والتكنولوجي ��ا والهند�سة والريا�ضي ��ات دون ر�ؤية مدى
ترابط �أنواع املعرفة لدينا.
الأ�سئل ��ة الأ�سا�سية بالن�سبة يل هي  -كيف نعي�ش  ،وكيف
نواج ��ه الفناء و�أف�ض ��ل ال�سبل لفهم الع ��امل  -هي الأ�سئلة
الت ��ي تدفع العلوم الإن�سانية با�ستم ��رار ومرة �أخرى� ،إن
�أزم ��ة القي ��م التي نواجهها هائلة حي ��ث ُتفر�ض خمططات
قي ��م التكلفة على �إدارة احلي ��اة  ،وغالب ًا ما ت�صنف العلوم
غ�ي�ر امل�ستق ��رة عل ��ى �أنها حي ��اة ميك ��ن اال�ستغن ��اء عنها،
ال عج ��ب �أن يلج� ��أ النا� ��س �إىل ال�شع ��ر والغن ��اء والكتابة
والفن الب�صري والتاري ��خ والنظرية لفهم عاملهم الوبائي
 ،والتفك�ي�ر يف ال�س� ��ؤال :عندما ينهار الع ��امل كما نعرفه ،
ماذا بعد ذلك؟
* بالنس��بة ألولئ��ك الذي��ن أعرب��وا ع��ن رغبته��م في
التضحي��ة بأرواحهم حتى يزده��ر االقتصاد مرة أخرى
 .يب��دو أن حزنه��م الوحي��د مرتب��ط بحقيق��ة أن اآللة
الرأس��مالية تتضرر .يبدو األمر كما لو أن الكثيرين لم
يتراجع��وا أو ال يخاطوا بس��بب موت كائنات بش��رية
أخرى ؛ بل إنهم مذعورون من حقيقة أن الرأس��مالية
تنقل��ب .ماذا يعني هذا المنطق األخالقي (أو عدمه)
تجاه البعض في بلدنا؟

 نع ��م  ،ن ��رى اخلطاب ح ��ول “�صحة الأم ��ة” ينزلق �إىلخطاب �آخ ��ر حول “�صح ��ة االقت�صاد” .لك ��ن الداروينية
االجتماعية قد تر�سخ ��ت يف بع�ض الدوائر  ،وخا�صة يف
املناق�ش ��ات حول “مناعة القطيع” .اذ يجادل البع�ض ب�أنه
يج ��ب �إع ��ادة تن�شيط االقت�ص ��اد حتى لو ت ��رك الفايرو�س
�أكرث حرية يف االنت�شار  ،مما يهدد حياة الأ�شخا�ص الأكرث
�ضعف� � ًا .فعلى الرغم من �أن البع�ض يدعي �أن امل�ست�ضعفني
�سيظلون “حمميني” بالبقاء خارج مكان العمل  ،ف�إن هذا
يعني بب�ساط ��ة تكثيف البطالة بالن�سب ��ة للكثريين .وهي
لي�ست “حماي ��ة” لأن تلك “املناع ��ة” ال�صحية �ستنقل بال
�ش ��ك الفايرو� ��س وت�ؤث ��ر عل ��ى جمتمعاتهم  ،مب ��ا يف ذلك
�آبائه ��م و�أجداده ��م  ،وجميع �أولئك الذي ��ن ال ي�ستطيعون
البق ��اء يف املن ��زل .نظ ��ر ًا لأن “ال�ضعف ��اء” ال يُعت�ب�رون
منتج�ي�ن يف املجتمع �شب ��ه الآري اجلديد  ،فهم ال يُق َدّرون
حياته ��م  ،و�إذا مات ��وا  ،فهذا مقبول على ما يبدو  ،حيث ال
يتم ت�صوره ��م على �أنهم عمال منتج ��ون  ،بل”م�صارف”
لالقت�ص ��اد .وعلى الرغم من �أن حجة ح�صانة القطيع قد ال
تقدم هذا االدعاء �صراحة � ،إال �أنها موجودة.
�إن �إع ��ادة ت�شغي ��ل االقت�ص ��اد بدون رعاي ��ة �صحية �شاملة
يعن ��ي الت�ضحي ��ة ب� ��أرواح �أولئ ��ك الذين مل تك ��ن �صحتهم
�أو رعايته ��م ال�صحي ��ة جي ��دة عل ��ى الإطالق.وهوتكثيف
تلك الأ�شكال من عدم امل�س ��اواة االجتماعية واالقت�صادية
التي ت�ؤثر ب�شكل غري متنا�سب على ال�سود وجميع �أولئك
الذي ��ن ي�صنفون على �أنه ��م “�ضعفاء” يف الوباء .ال يكفي
�أن ن�ش�ي�ر �إىل �أن العام ��ل املنتج يف م ��كان العمل واملجال
الع ��ام من املحتم ��ل �أن ينجو م ��ن الع ��دوى الفايرو�سية ،
وي�ؤ�س� ��س مناعة  ،ويوا�صل العمل ؛ هذا العامل هو نا�شر
حمتم ��ل عند الإ�صاب ��ة .هذا ثمن يرغ ��ب البع�ض يف دفعه
 ،لك ��ن يج ��ب �أن ننظر بعناية يف الأخ�ل�اق وال�سيا�سة يف
مثل ه ��ذا القرار .م ��ن �أجل “�صح ��ة” االقت�ص ��اد  ،ينت�شر
الفايرو�س وي�ضر ب�صحة ال�س ��كان  ،ال �سيما �أولئك الذين
هم يف حالة خطرة و�أكرث عر�ضة خلطر املوت.
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يف كتابها الثاين والعرشين " قوة الالعنف "  ،تؤكد جوديث بتلر بان عرصنا يدعونا إىل تخيل
طريقة جديدة للبرش للعيش معاً يف العامل  .الكتاب الذي صدر قبل ان يجتاح وباء كورونا
العامل بايام قليلة ُتجادل فيه الفيلسوفة االمريكية بأن الالعنف غالباً ما يساء فهمه عىل
أنه مامرسة سلبية تنبثق عن منطقة هادئة يف الروح ،أو كعالقة أخالقية فردية مع أشكال
السلطة املوجودة .لكن يف الواقع ،الالعنف هو موقف أخالقي موجود يف خضم املجال
السيايس  ":عندما أقوم بالعنف ضد إنسان آخر  ،فإنني أرتكب العنف بنفيس ً
أيضا " .

جوديث بتلر ..كورونا الذي أعاد
لنا كوابيس كافكا
علي حسين

الفت ��اة التي ق ��ررت يف اخلام�سة ع�شر م ��ن عمرها �أن
ت�صب ��ح مث ��ل ملهمته ��ا �سيم ��ون دو بوف ��وار  ،بعد ان
قرات كتابها ال�شهري " اجلن�س الآخر"  ،وظلت عبارة
دو بوف ��وار الأكرث �شه ��رة " ال تولد الواح ��دة امر�أة،
ب ��ل ت�صبح كذل ��ك " ترافقها خ�ل�ال م�سريتها احلياتية
 ،حاول ��ت ان تنع�ش ايام مراهقته ��ا بغنائم من هيغل
و�سبينوزا  ،طعمتهما بحما�سها ال�شبابي  ،واهتمامها
الوا�س ��ع بالق ��راءة  ،ف ��كان عليها ان تتعل ��م الفرن�سية
لتق ��ر�أ ملهمتها ورفيقها �سارتر بلغته ��م  ،ولهذا ق�ضت
معظ ��م اوق ��ات ع ��ام  1970منغم�س ��ة يف الن�صو� ��ص
الفل�سفي ��ة واالدبي ��ة  ،تخربن ��ا ان عالقته ��ا بالفل�سفة
بد�أت من قبو املنزل  ،حيث كان والدها يحتفظ بكتب
الفل�سف ��ة  ،يف هذا القبو تعرفت على افكار �سبينوزا ،
يف املدر�سة �سيطلق عليها اال�ساتذة لقب " الرثثارة "
النه ��ا كانت كثرية ال�س�ؤال  ،حي ��ث كانت ثالثة �أ�سئلة
ت�شغله ��ا �آنذاك  :مل ��اذا عا�ش �سبين ��وزا حياته ملعون ًا
ومط ��رود ًا ،وح ��رم من الكني�س اليه ��ودي ؟ هل ميكن
تعت�ب�ر املثالي ��ة الأملانية م�س�ؤولة ع ��ن النازية ؟ كيف
ميك ��ن للمرء �أن يفهم الاله ��وت الوجودي الذي نادى
به كريكغارد ؟ ..اغرتها عبارة �سبينوزا  ":كل ان�سان
�سب ��ب لوجود ان�س ��ان " يف ان تتعم ��ق يف احلث عن
ال ��ذات حيث ن�شرت عام  2002كتابها " الذات ت�صف
نف�سه ��ا " ال�ص ��ادر ع ��ام  -2002ترجم ��ه اىل العربية
ف�ل�اح رحي ��م – وال ��ذي تكتب في ��ه � ":أح ��اول �أن �أبد�أ
ق�صة ع ��ن نف�سي� ،أبد�أه ��ا من مكان م ��ا و�أحدد الزمن
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يف حماول ��ة لل�ش ��روع يف متتالي ��ة �أق ��دم به ��ا روابط
�سببية �أو بنية �سردية يف الأقل� .أ�سرد ،و�أقيد نف�سي
يف �أثن ��اء ال�سرد� ،أ�صف نف�سي� ،أقدم و�صفي �إىل �آخر
على �شكل ق�صة ميكن لها �أن تلخ�ص كيف وملاذا �أنا ما
�أنا عليه � ً
أي�ضا " .
يف ال�ساد�س ��ة ع�ش ��ر م ��ن عمره ��ا تتعرف عل ��ى افكار
هيغل و�ستلعب كتابات الفيل�سوف االملاين دورا هاما
يف حياتها  ،حيث وج ��دت يف الفل�سفة دعوة للعي�ش
بطريق ��ة ح ��رة وخمت ��ارة  ،وقد ظلت بتل ��ر جتادل ان
الفل�سف ��ة لي�س ��ت ذكوري ��ة يف اال�سا� ��س  ،و�أن هن ��اك
دائم ��ا ن�ساء يف الفل�سفة وعلى مر تاريخها  ،ومت�ضي
بتل ��ر اىل القول ال �شيء مين ��ع امراة �شابة من درا�سة
الفل�سف ��ة  ،وم ��ن ثم انت ��اج افكاره ��ا الفل�سفي ��ة  .بعد
اطالعها على هيغ ��ل� ،ستتبنى مفهوم االعرتاف الذي
�أثر يف حياته ��ا ال�سيّا�سيّة والفل�سفيّة فيما بعد ،نظرا
اللت�صاق ��ه بو�ضعها الذات ��ي .فالرغبة يف العي�ش ،كما
حتدث عنها ا�سبين ��وزا ،غري ممكنة يف نظرها �إال من
خالل االعرتاف الهيغيلي ،بحيث ال يرتبط االعرتاف
بتحقي ��ق الرغب ��ة يف العي� ��ش فق ��ط ،و�إمن ��ا العي� ��ش
بطريقة حرة وخمتارة .
ع ��ام  1984تق ��رر احل�صول على الدكت ��وراه بر�سالة
بعن ��وان " مفه ��وم ال ّرغب ��ة عن ��د هيغ ��ل "  ..ورغ ��م
تعلقه ��ا ب�سيمون دي بوفوار فانه ��ا ت�صف الوجودية
بانه ��ا عقي ��دة غ�ي�ر واقعية  " ،متدن ��ا بقي ��م زائفة " ،
ورف�ض ��ت اي�ضا م�شروع كانط التنويري الذي ت�صفه

بالرومان�س ��ي  ،وارتبط ��ت باملدر�س ��ة النقدي ��ة حيث
ت�سري عل ��ى مقولة االمل ��اين تيودور �أدورن ��و من انه
التوج ��د حياة حقيقيّة �ضمن حي ��اة زائفة  ،وتفرت�ض
بتل ��ر �أنه ال ميكنن ��ا �أن ننا�ضل من �أج ��ل حياة جيّدة،
حي ��اة ت�ستحق العي� ��ش ،دون اال�ستجاب ��ة للحاجيات
التي ت�سمح لنا ب�ضمان اال�ستمرار ّية.
انح ��ازت جودي ��ث بتل ��ر اىل من ��ذ البداي ��ة اىل فكرة
هيغ ��ل الت ��ي ي�ؤك ��د فيه ��ا عل ��ى واجباتن ��ا اال�سا�سية
جت ��اة بع�ضنا البع� ��ض  ،حيث اكت�شف ��ت عند �صاحب
" ظاهري ��ات الروح " انن ��ا ل�سنا خملوقات متوحدة
 ،منف�صل�ي�ن ع ��ن بع�ضن ��ا البع�ض  .تكت ��ب بتلر  ":يف
قراءتي لهيغل  ،وجدت ه ��ذا االكت�شاف انني مربوط
بالآخ ��ر  ،وان الأخر مربوط ب ��ي  ،وان كالنا مربوط
بع ��امل حي ين�ي�ر و�ضعن ��ا كمخلوقات حي ��ة وعالقتنا
التبادلي ��ة املتج�س ��دة  ،وح�سا من االلت ��زام االخالقي
وال ��ذي هو الت ��زام اي�ضا للمحافظة عل ��ى عامل يجعل
حياتن ��ا ممكن ��ة وجدي ��رة بالعي�ش "  .وه ��ي تعرتف
بانه ��ا تعلمت م ��ن هيغل در� ��س اخالقي م ��ن ان حياة
الفرد لي�ست حياته لوحده  ،بل انها تنتمي ل�صريورة
عي� ��ش تتجاوز الف ��رد وت�ضمه اىل حي ��وات اخرى ":
ال ميكنن ��ي الهيمنة على الآخ ��ر دون ان افقد بو�ضوح
امل�ساواة االجتماعية " .
اهتم ��ت بتل ��ر ب�س� ��ؤال الرغب ��ة  ،وهي ت ��درك ان هذا
ال�س�ؤال لي�س مبعزل عن العالقة مع الغري ،كما �أنه ال
ينف�ص ��ل عن �س�ؤال الهوية وعالقتها بالذات ،فالهوية
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لي�ست �سابق ��ة على الوجود االجتماع ��ي بالقدر الذي
يكون فيه هذا الوجود هو �أ�سا�س الهوية .
ولدت جوديث بتلر يف الراب ��ع والع�شرين من �شباط
ع ��ام  ، 1956يف مدين ��ة كليفالن ��د لعائلة هاجرت من
املج ��ر  ،الأب جم ��ري اال�ص ��ل يعمل طبيب ��ا لال�سنان ،
واالم رو�سي ��ة عرف ��ت بن�شاطها املجتمع ��ي  .تعر�ضت
االم لتجرب ��ة �صعب ��ة ح�ي�ن لقى معظ ��م اف ��راد عائلتها
حتفه ��م يف املحرق ��ة النازي ��ة  ،يف طفولته ��ا ا�ص ��ر
الوال ��دان ان يدخاله ��ا مدر�سة ديني ��ة يهودية  ،لكنها
بع ��د ذل ��ك �ستخت ��ار درا�س ��ة الفل�سف ��ة لتح�ص ��ل عل ��ى
ال�شه ��ادة اجلامع ��ة م ��ن جامعة بيل عام ع ��ام ، 1978
تكمل بعدها املاج�ستري والدكتوراه يف نف�س اجلامعة
.ع ��ام  ، 1984مت�ض ��ي رحل ��ة اكادميي ��ة يف جامع ��ة
هايدل�ب�رغ ب�صفتها باحثة  ،يف ع ��ام  ، 2002يتحقق
حلمه ��ا باجللو�س على كر�س ��ي �سبينوزا للفل�سفة يف
جامعة �أم�سرتدام  .عام  2006ح�صلت على كر�سي "
حنة �أرن ��دت" للفل�سفة يف كلية الدرا�سات الأوروبية
ب�سوي�س ��را ،و�ستفح� ��ص جودي ��ث فيم ��ا بع ��د �س�ؤال
�آرن ��دت ع ��ن احلياة اجلي ��دة وتكت ��ب  : ":ميّزت حنة
�آرن ��دت ب�شكلٍ حا�سم ب�ي�ن الرغبة يف العي�ش والرغبة
يف العي� ��ش الك ��رمي� ،أو بالأح ��رى الرغب ��ة يف حي ��اة
جيدة " كانت ارندت قد كتبت يف كتابها " حياة العقل
" �أن  ":املجد احلقيقي هو يف الطريقة التي نثبت بها
هويتنا وافعالنا " ،وت�شرح لنا جوديث هدف ارندت
م ��ن ه ��ذه احلي ��اة قائل ��ة  ":مل يك ��ن البق ��اء بالن�سب ��ة
حلن ��ة �آرن ��دت ولن يك ��ون هد ًف ��ا يف ذاته ،م ��ا دام �أن
احلي ��اة مل تكن �أ�صال جيدة  ،فاحلياة اجليدة وحدها
ت�ستح ��ق �أن ُتعا� ��ش .لق ��د و�ضع ��ت ارندت ح�ل� ًا لهذه
امل�شكل ��ة ال�سقراطي ��ة "  .ان ُتخبت ع ��ام  ٢٠٠٩رئي�سة
حمكم ��ة هو�س ��رل ح ��ول فل�سطني ،والت ��ي جتمع عدد
من املثقف�ي�ن الأمريكيني ح ��ول الق�ضي ��ة الفل�سطينية
م ��ن اج ��ل ال�سعي ل�س�ل�ام دائم وع ��ادل ب�ي�ن فل�سطني
وا�سرائي ��ل ،وذل ��ك بف�ضل موقفها الثاب ��ت من رف�ض
و�شج ��ب عنف ا�سرائي ��ل  ..وقد ا�ص ��درت عام 2012
كت ��اب " مفرتق الطرق ..الهوية ونق ��د ال�صهيونية "
 نقلته اىل العربية نور احلريري  -حيث �سعت منخالله �إىل ف�ضح الزعم القائل �إنّ كل انتقاد لإ�سرائيل
ه ��و معاداة لل�سامية ،منتقدة عنف �إ�سرائيل  ،وقهرها
اال�ستعم ��اري لل�س ��كان الفل�سطيني�ي�ن وترحيله ��م
وطردهم من ارا�ضيهم .
جوديث بتلر الت ��ي تعمل اليوم ا�ستاذة لالدب املقارن
يف جامع ��ة كاليفورني ��ا  ،تعي�ش يف مدين ��ة بريكلي
 ،كتب ��ت مق ��اال تقول في ��ه ان الفل�سفة تثب ��ت من جديد
انه ��ا موجودة دائم ��ا  ،وا�شارت يف مق ��ال بعنوان "

الر�أ�سمالي ��ة له ��ا حدوده ��ا " اىل م ��ا �أك ��ده م ��ن قب ��ل
�سالف ��وي جيجي ��ك ان الوب ��اء رمب ��ا ي�ساعدن ��ا عل ��ى
خل ��ق جمتمع بديل خارج النظ ��م الرا�سمالية ،جمتمع
يحق ��ق نف�سه ب�أ�ش ��كال الت�ضامن والتع ��اون العامليني
 ،وكتبت بتل ��ر ان العزلة التي فر�ضه ��ا الوباء تتكيف
م ��ع "اعرتاف جديد برتابطن ��ا العاملي" .وا�ضافت ان
الفريو� ��س ال ميي ��ز ب�ي�ن الب�ش ��ر  ":ميكنن ��ا القول �أن
الفايرو� ��س يعاملن ��ا على ق ��دم امل�س ��اواة  ،ويعر�ضنا
خلط ��ر الإ�صابة باملر�ض  ،وفق ��دان �شخ�ص قريب منا
والعي�ش يف ع ��امل من التهديد الو�شيك"  ،وت�شري اىل
�أن فايرو� ��س كورونا ك�شف لن ��ا ان املجتمع الب�شري
ه�ش  ،وت�ضرب مث�ل�ا بامريكا التي ت�صفها بانها اكرث
ال ��دول الت ��ي مل يكن لديه ��ا ا�ستعداد م�سب ��ق ملواجهة
الوب ��اء  ،فيم ��ا تنتقد اج ��راءات ترامب الت ��ي ت�صفها
بالعن�صرية  ،وت�شري باتلر اىل ان الرا�سمالية حاولت
من خ�ل�ال الوب ��اء اع ��ادة انت ��اج وتعزي ��ز �سلطاتها ،
خ�صو�ص ��ا يف املناطق التي انت�شر فيها الوباء بكرثة
 ،وه ��ي تقول ان مثل ه ��ذه االم ��ور مل تفاجا املواطن
الذي يدرك ان الرا�سماية تتعامل معه باعتباره تر�سا
يف عجلة انتاج كبرية .
وت�ؤكد بتل ��ر اىل ان دونالد ترام ��ب ي�سعى ال�ستغالل
الوب ��اء يف احل�ص ��ول على والية ثاني ��ة  ":واحد من
ال�سيناريوهات التي ميكنن ��ا تخيلها الآن وهو �إنتاج
وت�سوي ��ق لقاح فع ��ال �ضد فريو� ��س كورونا اجلديد.
ترامب الطامح لت�سجيل نقاط �سيا�سية لي�ضمن �إعادة
انتخاب ��ه� ،سي�سع ��ى بالتاكيد ل�ش ��راء حقوق ح�صرية
للوالي ��ات املتح ��دة للق ��اح " وت�سخر بتل ��ر من بع�ض
البل ��دان االوربية التي تعترب حياة الأوروبيني فوق
حياة اجلميع "  ،وت�ضيف يف انتقادها للرتامب الذي
تق ��ول انه اليزال ي�ؤم ��ن ب�أن ال�سوق ه ��و الذي يقرر
كيفي ��ة تطوير اللق ��اح وتوزيعه؟ وتط ��رح بتلر �س�ؤال
مهما  ":هل ي�صح �أن نفرت�ض �أننا نعي�ش وف ًقا ملعايري
هذا العامل املتخيل؟ " .
وحتمل جودي ��ث بتلر النظام الرا�سم ��ايل م�س�ؤولية
خلق التفاوت ب�ي�ن الب�شر  ،وهو االمر الذي مل يفعله
الفايرو�س نف�سه ح�سب قولها � ":إن الفريو�س وحده
ال ميي ��ز  ،ولك ��ن نحن الب�شر بالت�أكي ��د نقوم بت�شكيله
وحتريك ��ه كما نح ��ن من الق ��وى املت�شابك ��ة للقومية
والعن�صري ��ة وكراهي ��ة الأجانب .يب ��دو من املحتمل
�أنن ��ا �سرنى يف العام املقبل �سيناريو م�ؤمل ت�ؤكد فيه
بع� ��ض املخلوقات الب�شرية حقوقه ��ا يف العي�ش على
ح�ساب الآخري ��ن  ،و�إعادة كتابة التمييز الزائف بني
احلي ��اة امل�ؤملة وغ�ي�ر امل�ؤملة � ،أي �أولئ ��ك الذين يجب
احلماية من املوت ب�أي ثمن ومن يعترب �أن حياتهم ال

ت�ستحق احلماية من املر�ض واملوت ".
وقال ��ت بتل ��ر ان م ��ا ي�ساع ��د عل ��ى الت�ص ��دي خلط ��ر
الفايرو�س هو يف احي ��اء القوانني اال�شرتاكية التي
حتمي ال�ضعفاء  ،والدعوة اىل احلركات االجتماعية
للوق ��وف يف وج ��ه " الغ ��ول " الرا�سم ��ايل  ،ونذهب
بتل ��ر اىل ان امل�ستفي ��د م ��ن غياب امل�س ��اواة هو وباء
كورون ��ا ،الذي  ":يعي ��ث يف كوكب �أنهكت ��ه العوملة،
واال�ستهالك املجنون للموارد ،وظهور فئة من الب�شر
ال تتج ��اوز ال� �ـ % 1م ��ن ال�سبع ��ة لت�سعة ملي ��ارات من
�سكان الكوكب ،هذا الواحد باملئة قد اختطف العوملة
وحولها لت�ص ��ب يف م�صاحله اخلا�صة،
يف الطري ��ق َّ
ب�ص ��رف النظ ��ر عن الـ % 99م ��ن الب�شر ال ��ذي �أخذوا
يغرقون يف الفقر واجلوع واحلروب ،اكت�شف الب�شر
�أن �سلة اخلريات التي كان من املفرت�ض �أن يت�شاركها
ال ��كل قد �أخذت ت�صب يف �سلة الواح ��د باملئة� .أثبتت
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العومل ��ة عقمه ��ا وحتول ��ت ال�شع ��وب للت ��وق للرجعة
حلدوده ��ا واالنغ�ل�اق على ذاتها ورف� ��ض الآخر ..رد
الفعل جت ��اه ال عدال ��ة العوملة ت�ضخم لرف� ��ض الب�شر
واحده ��م للآخر ،والت�شكي ��ك واملطالبة برفع ال�سدود
واحلوائط على حدود الدول وقلوبها حلماية ذاتها"
.
يف �شقته ��ا املطلة على البحر تت�أمل جوديث بتلر يف
الع ��امل الذي ا�ستحال �أمامه ��ا اىل مري�ض يحتاج اىل
جراحة �سريعة الزالة ورم خبيث من ج�سده  ،وت�ؤكد
يف ح ��وار معها عرب االنرتني ��ت على �أن احلديث عن
فك ��رة مناعة القطيع  ،والتي تفرت�ض �أن �أولئك الذين
لديهم الق ��وة الكافي ��ة لتحمل الفريو� ��س �سيطورون
مناعة �ستدفع يف ظل ظروف الوباء واحلرمان الذي
يعاين منه ال�ضعفاء والفقراء يف املجتمع التي تعترب
�ضعيف ��ة �أو غ�ي�ر مقدرة للبقاء  " :ه ��ذه لي�ست عقوبة
�إع ��دام �صريح ��ة م ��ن النوع ال ��ذي ي�ص ��دره الق�ضاة.
لك ��ن امل ��وت هو نتيج ��ة معروف ��ة ومقبول ��ة ل�سيا�سة
تهدف �إىل ا�ستعادة النمو االقت�صادي والربح كهدف
وا�ض ��ح لها .ل ��ن �أ�سمي ه ��ذه اخلط ��وة �سلبية .وهو
�ش ��يء �أكرث من التواط�ؤ مع عن ��ف �شخ�ص �آخر� .إنها
بالأح ��رى ح�سابات حت�سني الن�س ��ل التي تعتمد على
العم ��ال الذين ميك ��ن اال�ستغن ��اء عنه ��م وا�ستبدالهم
لتحقي ��ق هدفها املتمث ��ل يف تن�شي ��ط �صناعة منتجة
و�سط الوباء. " .
وت�سم ��ي بتل ��ر مث ��ل ه ��ذه االج ��راءات ب�أعتباره ��ا
�ش ��كال من �أ�ش ��كالاً العن ��ف القانوين ال ��ذي ي�ستهدف
الأقلي ��ات .وتذه ��ب اىل القول ان الذي ��ن �سيحرمون
من الرعاية ال�صحية �سيجدون انف�سهم وهم يلج�أون
اىل القان ��ون لطلب امل�ساع ��دة �أن املتهم واحلكم هما
�شخ� ��ص واح ��د .وت�صف ما يج ��ري ا�شب ��ه بكابو�س
تقدم ��ه اح ��دى ق�ص� ��ص كاف ��كا  ،الت ��ي ت�ص ��ر على ان
احلياة دائرة كابو�سية .
وتختت ��م بتل ��ر حديثه ��ا بالقول انه ��ا ت�أم ��ل ال�سماح
للأع ��داد املتزاي ��دة م ��ن الب�ش ��ر يف �أن ترغب يف عامل
متغ�ي�ر � ":آمل �أننا ن�ستطيع جميعا احلفاظ على هذه
الرغبة م ّتقدة " .
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جودث بتلر حول ترمب ،والفاشية ،وبنية الشعب
ترجمة :سارة اللحيدان

ظهر هذا الحوار ابتداء يف صحيفة امليديا
بارت ،وقام برتجمته لإلنجليزية ديفيد برودر –
أدار الحوار :كريستيان ساملون
ماذا يمُ ثل دونالد ترمب؟ قامت الفيلسوفة
األمريكية جوديث بتلر (بروفيسورة يف جامعة
بريكيل) بنرش كتاب موجز باللغة الفرنسية
(الجمهرة) [مذكرات حول النظرية االدائية
للحشود] تستعرض فيها تجسيد دونالد ترمب
لنمط جديد من الفاشية .كام صاغتها“ ،العديد
من الناس فرحون مبشاهدة هذا الرجل
املزعج ،عديم الذوق يحوم بالجوار ،كام لو كان
محور الكون وسلطانه ،والفضل يعود لهذه
الجمهرة”.
لقد قدم العديد من الكتاب واملثقفني يف
أمريكا وأوروبا وجهة نظرهم حيال ظاهرة
ترمب ،وكانت تهدف يف الغالب إىل إيضاح
تخوفهم ورفضهم ،وإدانة تجاوزاته اللغوية،
أو التعبري عن قلقهم ملقرتحاته ببناء جدار
عىل الحدود املكسيكية ،وطرد ماليني من
املهاجرين غري الرشعيني .لكننا حينام نحاول
فهم ما يجري مع “ترمب” – الظاهرة -فعلينا
أخذ تحليالت جودث بتلر بالحسبان ،والتي
عملت عليها منذ التسعينات ،من كتابها
(الخطاب االنفعايل ،سياسة األداء) إىل آخر
كتاب لها (مذكرات حول النظرية األدائية
للحشود).

الميديا بارت :هل يمكن القول بأن دونالد ترمب نوعا
ما “شخصية على السجاد” ،وذلك من خالل تحليالتك
قدمتها خالل العقدي��ن األخيرين؟ أليس ترمب
الت��ي
ِ
“موضوع بتلري” بامتياز؟

ج ��ودث بتل ��ر :ل�س ��ت مت�أكدة م ��ا �إذا كان ترم ��ب مو�ضوعا
جي ��دا للتحليالت التي قمت بجمعه ��ا فعلى �سبيل املثال ،ال
�أظ ��ن ب�أن هناك �سحرا يف �شخ�ص ترمب الإن�سان ،وعندما
ننظ ��ر خلطابات ��ه ،فعلينا �أن ن�أخ ��ذ باحل�سب ��ان الت�أثريات

الت ��ي حتملها هذه اخلطابات عل ��ى جمع حمدد من ال�شعب
الأمريك ��ي .ودعون ��ا ال نن�سى ب�أنه انتخب مب ��ا ن�سبته �أقل
م ��ن ربع ال�سكان ،و�أنه على و�شك �أن ي�صبح رئي�سا بف�ضل
وجود جممع انتخابي قدمي.
ل ��ذا علين ��ا �أال نت�صور ب� ��أن ترمب يتمتع بدع ��م جماهريي
وا�سع .فهناك خيبة �أمل عامة باملجال ال�سيا�سي ،واحتقار
علن ��ي للحزبني الرئي�سني يف الوالي ��ات املتحدة .مع هذا،
ح�ص ��دت هي�ل�اري كلينت ��ون ت�صويت ��ا �أعل ��ى م ��ن ترمب،
فلذل ��ك عندم ��ا ُن�س� ��أل ع ��ن دع ��م ترم ��ب ،فعلين ��ا �أي�ض ��ا �أن
ن�س� ��أل �أنف�سنا كي ��ف لأقلي ��ة �أمريكية �أن متنح ��ه ال�سلطة.
ولي� ��س علين ��ا النظر يف تزاي ��د الدعم ال�شعب ��ي له ،بل يف
العج ��ز الدميقراطي .يجب �إلغ ��اء املجمع االنتخابي حتى
تك ��ون انتخاباتنا انعكا�س ��ا للإرادة ال�شعبي ��ة .ويف ظني
�أن �أحزابن ��ا ال�سيا�سية بحاجة لإع ��ادة نظر حتى تزيد من
تفاعلها ال�شعبي يف العملية الدميقراطية.
�إن الأقلي ��ة الت ��ي دعم ��ت ترم ��ب ،والت ��ي ا�ستطاعت منحه
الف ��وز االنتخاب ��ي ،ق ��د متكن ��ت م ��ن ذل ��ك لي� ��س فقط عرب
�سخطها على املجال ال�سيا�سي ،بل �سخطها �أي�ضا على عدم
ت�صويت ما ن�سبته خم�سون باملئة من الناخبني امل�سجلني.
رمب ��ا علينا �أن نتحدث عن انهيار التفاعل الدميقراطي يف
الواليات املتحدة الأمريكية.
يف ظ ّن ��ي �أن ترم ��ب ق ��د �أطل ��ق العن ��ان لغ�ضب ل ��ه �أ�سباب
و�أهداف عديدة ،ورمبا علينا �أن ن�شكك به�ؤالء الذين ادّعو
معرف ��ة ال�سب ��ب احلقيق ��ي ،واله ��دف الوحيد ال ��ذي يكمن
خل ��ف هذا الغ�ض ��ب� .إن حال ��ة الدمار االقت�ص ��ادي وخيبة
وفقدان الأمل يف امل�ستقبل ،والتي و ّلدت حركة اقت�صادية
ومالي ��ة �أهلك ��ت املجتمعات ،ق ��د لعب ��ت دورا هاما يف هذا
الأم ��ر .ولكن تزاي ��د التعقيد الدميوغ ��رايف الأمريكي كان
له دور �أي�ضا ،وكذلك �أ�شكال العن�صرية القدمية واجلديدة
… هناك رغبة “حازمة” بتعزيز ال�سلطة �ضد الأجانب
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والعم ��ال غ�ي�ر ال�شرعيني ،لك ��ن ذلك �أي�ض ��ا ي�صاحبه رغبة
حلري ��ة عظم ��ى من ع ��بء احلكوم ��ة ،ك�شعار يخ ��دم الفرد
وال�سوق على حد �سواء.
أوض��ح نقطة للمقارنة بين ترمب والفاش��ية -إذا كان
هن��اك ما يمكن مقارنته -هو م��ا يتعلق بالعالقة بين
الزعيم والجماهير التي تتقدمه .إن الزعماء الفاشيين
ل��م يبتكروا هذه الفاش��ية باألس��اس ،لكنهم تزعموا
الس��لطة عب��ر س��يناريو معي��ن كان��ت في��ه الطبق��ة
البرجوازي��ة الصغي��رة والمتوس��طة تعاني م��ن حالة
تدني أوضاعها بعد هزيمة وأزمة العشرينات ،وعبرت
ع��ن اس��تيائها وكراهيته��ا للبروليتارية .س��نحت لي
الفرصة مؤخرا بالحصول على نص قديم لتروتس��كي،
حيث يتحدث فيه عن الزعيم الفاشي .ظننت أنه يقدم
وصفا جيدا لظاهرة ترمب يقول“ :حيث تكون أفكاره
السياس��ية ثم��ار خطابات��ه الصوتي��ة .وهك��ذا ُتخت��ار
ويوحد البرنامج .وبه��ذه الطريقة يصقل
الش��عارات،
ّ
جوهر هذا الزعيم”هل يمكننا قول المثل مع ترمب؟

رمب ��ا حان ��ت الفر�ص ��ة للتميي ��ز ب�ي�ن الأ�ش ��كال القدمي ��ة
واجلدي ��دة للفا�شية .م ��ا و�صفته يتعل ��ق بفا�شية منت�صف
القرن الع�شرين الأوروبية .لكننا مع ترمب نواجه و�ضعا
خمتلفا ،ولو �أنني الزلت �أود و�صفه بالفا�شي .ترمب رجل
غن ��ي بينم ��ا من ناحية �أخ ��رى معظم امل�صوت�ي�ن له لي�سوا
كذل ��ك ،ومع ذلك تفهم ل ��ه العمال ،فانتفع من النظام وجنح
يف ذلك.
رمب ��ا ن�أخذ مثاال ملقدرت ��ه على ا�ستغ�ل�ال م�س�ألة ديونه من
�أج ��ل التهرب من دف ��ع ال�ضرائب .كانت هي�ل�اري كلينتون
خمطئ ��ة يف اعتقاده ��ا ب� ��أن عام ��ة ال�شعب الذي ��ن يدفعون
�ضرائبه ��م �سيغ�ضب ��ون من هذا الأمر .عل ��ى النقي�ض .فقد
ن ��ال �إعجابه ��م لنجاح ��ه ب�إيج ��اد و�سائل للته ��رب من دفع

ال�ضرائ ��ب .لقد رغبوا بفعل املثل �أي�ضا! مع هذا ،فاجلانب
الفا�ش ��ي يظهر عندما يدع ��ي دون مربر ب�أنه قادر على طرد
مالي�ي�ن من النا� ��س �أو حتى �سجن هي�ل�اري مبجرد توليه
ال�سلطة (الأمر الذي تراجع عنه الحقا) ،وك�سر االتفاقيات
التجاري ��ة مت ��ى ما �شاء ل ��ه ،و�إهان ��ة احلكوم ��ة ال�صينية،
واملناداة ب�إعادة تفعي ��ل “الغرق الوهمي” -االختناق عن
طريق الغرق -وغريها من �أ�شكال التعذيب.
هو يتحدث على هذا النحو ،كما لو �أن لديه �سلطة ح�صرية
لتقري ��ر ال�سيا�س ��ة اخلارجية ،وتقرير م ��ن يدخل ال�سجن،
وم ��ن �سينفى من الب�ل�اد ،وماهي ال�صفق ��ات التي �سيعمل
بها ،و�أي م ��ن ال�سيا�سيات اخلارجي ��ة �ستنتهك ،و�أي منها
�سي�صادق عليها.
وباملث ��ل �أي�ض ��ا ،عندم ��ا يبني �أن ��ه �سيعاقب ويقت ��ل كل من
يعرت�ض طريق ��ه يف احل�شد ،هو بذلك -ولنكن �صريحني-
يك�ش ��ف ع ��ن رغبة قتل له ��ا �صداها بني العدي ��د من الب�شر.
عندم ��ا يط ّب ��ع اجلن� ��س غ�ي�ر التوافق ��ي� ،أو عندم ��ا ي�صف
هي�ل�اري ب�أنه ��ا “امر�أة �سيئ ��ة” فهو بهذا ير�س ��خ لكراهية
الن�س ��اء ،وعندما ي�صف املهاجري ��ن الأمريكيني ب�أنهم قتلة
فهو م ��رة �أخرى يعلي �صوت قدمي ��ا للعن�صرية .لقد اتخذ
العديد من ��ا غطر�ست ��ه ،نرج�سيته ،عن�صريت ��ه ،وكراهيته
للن�ساء� ،إ�ضافة لتهربه من دفع ال�ضرائب �سمات ل�شخ�صية
مدمرة-ذاتي ��ا ،ولكنهم يف احلقيقة �ألهب ��وا حما�س العديد
م ��ن النا� ��س للت�صويت له .لي�س من �أح ��د ي�ستطيع الت�أكيد
م ��ا �إذا كان ترمب قد قر�أ الد�ست ��ور� ،أو اهتم بذلك� .إن هذه
الغطر�سة ه ��ي ما جذبت النا�س �إلي ��ه ،وهذه هي الظاهرة
الفا�شية .وعندما يحول خطابه �إىل �أفعال ،عندها �ستكون
لدينا حكومة فا�شية.
مل تك ��ن حملة ترم ��ب ب�شعر �أو نرث ،كم ��ا يف القول امل�أثور
ملاري ��و كومو ،ولكن مث ��ل جميع الزعم ��اء الفا�شيني كانت
بلغ ��ة عامي ��ة .فقد ابتك ��ر لهج ��ة اجتماعية تخ�ص ��ه ،وهي
خلي ��ط من الدعاب ��ات ،واملالم ��ح ال�ساخ ��رة ،والتلميحات
الق ��ذرة ،والتذمر ،وال�شع ��ارات واللعنات .تن�سجم بالغته
بن ��وع من “و�سم” يقوم عل ��ى الإق�صاء .فتوا�صله ي�ضعف
ع�ب�ر اخلطاب ��ات املنظم ��ة مقارن ��ة بتلميحات ��ه ومزي ��ج
ال�شع ��ارات وال�شتائ ��م التهديدية ك�سالح النت ��زاع �شرعية
الأقليات.
قمت بتحليل ش��عار دونالد ترم��ب في برنامج
كي��ف
ِ
(المتدرب) – “أنت مطرود”؟

مرة �أخ ��رى هذه اللغة تفرت�ض �أنه هو الوحيد القادر على
حرم ��ان النا�س من عمله ��م ،من�صبه ��م� ،أو �سلطتهم .لذلك،
ف� ��إن جزء مم ��ا جنح يف القيام به ه ��و �إي�صال معنى القوة
التي منحها لذاته .وهذا هو بال�ضبط ما تفعله اللغة مثلما
ذك ��رت .علين ��ا �أي�ض ��ا �أن ن�أخ ��ذ يف احل�سب ��ان �أن الغ�ضب
�ض ��د النخ ��ب الثقافية ي�أخذ �شكال من �أ�ش ��كال الغ�ضب �ضد
احلرك ��ة الن�سوي ��ة ،احلقوق املدني ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل التنوع
الدين ��ي والثق ��ايف .ويف ظن ��ي �أن هذه الأ�سب ��اب املختلفة
تظه ��ر وك�أنها قيود “للأن ��ا الأعلى” والت ��ي تلقي بظاللها
على م�شاعر العن�صرية وكراهية املر�أة.
�إن م ��ا قام به ترم ��ب هو “حترير” كراهي ��ة �ضد احلركات
االجتماعي ��ة و�ض ��د اخلطاب الع ��ام املناه� ��ض للعن�صرية.
فف ��ي نظره �أن كل �شخ� ��ص هو حر يف كراهيته .فقد و�ضع
نف�س ��ه يف مو�ضع ا�ستعدادي للوقاي ��ة من الإدانة ال�شعبية
ل ��ه ولعن�صريته ،ومتييزه اجلن�سي ،وجنح يف ذلك .حتى
منا�ص ��روه يرغبون �أي�ض ��ا ب�أال يخجلوا م ��ن عن�صريتهم،
بالت ��ايل جاءت الزيادة املفاجئة يف معدل جرائم الكراهية
يف ال�ش ��وارع ويف و�سائل النقل العام فورا بعد انتخابه.
فق ��د �شع ��ر النا� ��س بحري ��ة النب ��اح بعن�صريته ��م وف ��ق ما
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ينا�سبه ��م .وبالنظر لذلك ،كيف ميكنن ��ا �أن نحرر �أنف�سنا
من “املحرر” ترمب؟
إننا حينما نركز بشكل بالغ على الخطاب فقد نخاطر
بنس��يان البع��د الثان��ي ،ل��ـ “ماديت��ه” الصارخ��ة في
حضوره ف��ي التجمع��ات والبرام��ج الحوارية .فليس
م��ن أمر يس��تحق الذكر أكثر من تس��ريحة ش��عره و
“برتقاليت��ه” وأبعد من هذا طريقته في تحريك يديه
وفمه ،وتكلف مضحك في إيماءات وجهه ،كش��كل
من التعريض الجس��دي المبالغ به للعالم الواقعي.
فما التماثيل العارية المنتش��رة لترمب في س��احات
الم��دن األمريكي��ة إال إقرار بنوع م��ن الهبوط الفني
ال��ذي يهدف للبغضاء واالس��تفزاز الم��ادي ..عندما
أرى ذل��ك يحظرن��ي قول كاف��كا “أحد أكثر وس��ائل
تحد الكفاح
اإلغراء الفعالة التي يمتلكها الشر ،هو ّ
ض��ده” كي��ف تحللي��ن ه��ذه الش��خصية “التلفازي��ة
الواقعية” ودخولها للمنصة السياسية؟

م ��ن الوا�ض ��ح �أن الرئا�س ��ة �أ�صبح ��ت ظاه ��رة �إعالمي ��ة
ب�ش ��كل متزاي ��د .ال�س� ��ؤال هو كم م ��ن النا�س ق ��د تعاملوا
مع الت�صوي ��ت كما يتعاملون مع في�سب ��وك� ،أعني عندما
يقوم ��ون بال�ضغ ��ط عل ��ى “تف�ضي ��ل” .ت�ص ��در ترم ��ب
ال�شا�ش ��ة ،و�أ�صب ��ح �شخ�صية ُمه ��ددة .فق ��د ر�أينا ذلك يف
تهكمه يف الربنامج احل ��واري ،Saturday Night
عن ��د ت�سا�ؤل ��ه ع ��ن تهج ��م �ألي ��ك بالدوي ��ن عل ��ى هيالري
كلينت ��ون خل ��ف املن�ص ��ات .ه ��ذا الن ��وع م ��ن التهديد هو
امت ��داد لقوت ��ه يف حتر�شات ��ه اجلن�سي ��ة .فه ��و مي�ض ��ي
�إىل م ��ا يري ��د ،ويقول م ��ا يرغب بقول ��ه ،وي�أخ ��ذ ما �شاء
ل ��ه �أن ي�أخذه .فحت ��ى لو كان ال ميل ��ك كاريزما مبفهومها
التقلي ��دي ،ف�إن ��ه ميلك ق ��وة �شخ�صية ومكان ��ة عن طريق
ا�ستحواذه على ال�شا�شة بهذه ال�صورة.
بهذا املعنى ،ين�شر ترمب �صورة �شخ�ص يك�سر القواعد،
ويفع ��ل ما يريد ،غ ��ارق ب�أمواله ،ميار�س اجلن�س متى ما
�ش ��اء ومع من ي�شاء .فابتذاله مي�ل��أ ال�شا�شة ،متاما مثلما
ميتلئ به الع ��امل .لذلك فرح العديد من النا�س بر�ؤية هذا
املزع ��ج ،ع ��دمي ال ��ذوق يحوم حوله ��م كما ل ��و �أنه حمور
الكون و�سلطانه والف�ضل يعود لهم.
بعدما ُاته��م بالكذب ،دافع ترمب عن نفس��ه بقوله
إنه يم��ارس ما س��ماه بـ “غل��و الصادقين” ،كش��كل
ب��ريء م��ن المبالغ��ة – ووس��يلة فعال��ة للتروي��ج
لنفس��ه .لق��د تزايد اس��تخدام مصطلح “سياس��ة ما
بعد الحقيقة “في وس��ائل اإلع�لام األوروبية ،وذلك
للداللة على ضبابية الصواب من الخطأ ،والواقع من
الخي��ال” وال��ذي وصفته حن��ة أرندت بأنه س��مة من
سمات الشمولية .قامت وسائل االعالم االجتماعية،
عب��ر ه��ذا اإلط��ار ،بخلق س��ياق جديد يتمي��ز بظهور
فقاعات إخبارية مس��تقلة ،وهو نوع من األخبار التي
تحم��ل ص��دى يس��مح ألعن��ف الش��ائعات ونظريات
المؤام��رة باالنتش��ار ،إذ يتع��ذر تمحيصه��ا م��ن قبل
وس��ائل االع�لام الحقيق��ة .فق��د كان ترم��ب خ�لال
حملته االنتخابية ق��ادرا على التعامل مع التجمعات
الصغي��رة المس��تاءة عب��ر تويت��ر والفيس��بوك ،عب��ر
تأطيره��م بـ “موجة” مفرطة الحماس .ما رأيك بهذا
المفهوم “سياسة ما بعد الحقيقة”؟

ب ��كل �شفافي ��ة ،ال �أظ ��ن �أن تل ��ك كلمات ترم ��ب .فهي تبدو
كمحاول ��ة �شخ� ��ص يط ّب ��ع ويهت ��ف لعالقت ��ه املتعجرف ��ة
م ��ع احلقيق ��ة .ل�ست مت�أكدة م ��ا �إذا كن ��ا يف و�ضع ما بعد
احلقيق ��ة .يبدو يل �أن ترمب يهاج ��م احلقيقة دون خجل
م ��ن حقيقة �أنه ال يُد ّع ��م ت�صريحاته بدالئل �أو �أي منطق.
�إن ت�صريحات ��ه لي�س ��ت اعتباطي ��ة ،وهو م�ستع ��د لتغيري
موقف ��ه متى ما �شاء ذلك ،فحينما تكون هناك فر�صة تربز
دوافع ��ه �أو ت�أث�ي�ره النفع ��ي ف�سيكون هن ��اك تغيري .على
�سبيل املث ��ال عندما قال �إنه عندم ��ا �سي�صبح رئي�سا �سـ ”
يقوم ب�سجن هيالري” كانت تهليلة ملن يكرهون هيالري
وق ��د �ساهم ذلك بزيادة كراهيتها �أكرث.هو بالطبع الميلك
�سلط ��ة لرمي هيالري يف ال�سجن ،وحت ��ى لو كان رئي�سا
فلي� ��س ل ��ه �سلط ��ة لفعل ذل ��ك دون وج ��ود �إج ��راء جنائي
وحك ��م ق�ضائي .لكن يف تلك اللحظ ��ة ذاتها ،كان فوق كل
�إجراء قانوين ،ميار� ��س �إرادته كما يريد ،و ينمّط ل�شكل
اال�ستبداد ال ��ذي ال يُعنى بالت�شكيك مبا لو كانت هيالري
ق ��د اقرتفت جناية �أم ال ،وكل الدالئل ت�شري �إىل �أن احلال
لي� ��س كم ��ا يبدو علي ��ه الآن .لي�س هناك م ��ا يدعم مزاعمه
ب� ��أن هيالري كلينتون قد حازت على ت�أييد �شعبي ب�سبب
املاليني من امل�صوتني “غري ال�شرعيني” ،فهو ي�سعى �إىل
ن ��زع �شرعية الت�صوي ��ت ال�شعبي يف نف� ��س الوقت الذي
جترح فيه نرج�سيته.
يف الوق ��ت نف�س ��ه ،ي�ستبع ��د متام ��ا فك ��رة �أن الت�صويت
له رمب ��ا يكون غ�ي�ر �شرعي ،مبعن ��ى �أنه لي� ��س بالأهمية
الكربى حينما يناق� ��ض نف�سه �أو حينما برف�ض بو�ضوح
اال�ستنتاج ��ات التي تقلل من �سلطته و�شعبيته ،فكلها معا
حت ّد وجرح له .هذه الرنج�سية والالمباالة بتقدمي دالئل
منطقي ��ة هي م ��ا رفعت م ��ن �شعبيته �أك�ث�ر .ترمب يعي�ش
فوق القانون ،وهكذا يود �أن يعي�ش منا�صروه.
ف��ي (الخط��اب االنفعال��ي) قم��ت بتحلي��ل العن��ف
اللفظ��ي لخط��اب الخ��وف م��ن المثليي��ن ،التميي��ز
الجنس��ي ،أو العنص��ري ال��ذي يه��دف إل��ى كس��ر
وإقص��اء الن��اس المعنيي��ن بالخط��اب .وقم��ت أيضا
بإب��راز أن هدف العن��ف اللفظي يرمي إلعادة رس��م
حدود البش��ر وه��ذا يعن��ي عملية خطابي��ة إلقصاء،
ومالحق��ة ،ووض��ع ح��دود ،ويعن��ي أيض��ا تش��كيل
تجانس بشري ،أحادي اللون ،متباين الجنس لشكل
م��ن الش��عوب المتخيلة .وم��ع هذا ،ذك��رت أن هذا
األداء يمك��ن أن ينقل��ب ض��د نفس��ه ،فاتح��ا المجال
لصراع سياس��ي وتدمي��ر هوياتي .مال��ذي يمكن أن
ُيبرز كل ذلك برأيك؟

رمب ��ا �سرنى كراهية للأجانب كو�سيل ��ة على ت�أكيد هوية
“ال�شعب” .كان هناك دعم لرتمب بني �أولئك املحرومني
اقت�صادي ��ا ،وب�ي�ن �أولئ ��ك الذي ��ن يظن ��ون �أنه ��م خ�سروا
امتيازه ��م العرق ��ي الأبي� ��ض .لك ��ن العديد م ��ن الهانئني
�صوتوا �أي�ضا لرتم ��ب ،وذلك بعد اقناعهم بفتح مزيد من
الأ�س ��واق ،الأم ��ر ال ��ذي �سيمنحهم فر�صة لل�ث�راء الحقا.
ب�إمكانن ��ا �أن نركز على خطابه ،وهو مهم بكل ت�أكيد ،لكنه
لي�س ال�شيء الوحيد الذي جذب النا�س �إليه.
عل ��ى �أي ح ��ال� ،أظ ��ن �أن �سينات ��ور ما�سات�شو�ست� ��س
�إليزابي ��ث وارين كانت حمقة برده ��ا على تعليقه املمتهن
لهي�ل�اري كلينتون�“ ،إنها امر�أة �سيئة” فكان ردها “�إليك
ي ��ا دونالد ،امل ��ر�أة ال�سيئة قوي ��ة ،ذكية ،ومتل ��ك �صوتها،
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يف الثام ��ن من نوفم�ب�ر ،نحن مع�ش ��ر الن�س ��اء ال�سيئات
�سنخ ��رج ون�س�ي�ر ب�أقدامن ��ا ال�سيئ ��ة ل�ل��إدالء ب�أ�صواتنا
ال�سيئ ��ة و�إق�صائك م ��ن حياتنا �إىل الأب ��د “من دون �شك،
كانت حلظة مثرية للن�سوية ،لكنها مل تكن كافية.
منذ عام  2011ش��هدنا نش��وء تجمعات دولية مثل
االحت�لال ،الغض��ب ،نصب الظ�لام ،الربي��ع العربي..
ف��ي آخر كتبك قم��ت بتحليل األوض��اع لظهور هذه
وقمت بش��مل
الح��ركات ،وتضميناته��ا السياس��ية،
ِ
وكتبت بأن احتشاد
األداء السياس��ي في تحليالتك.
ِ
الجموع يأخذ ش��كال سياس��يا ال يخت��زل إلى مطالب
تلك الق��وى الفاعل��ة أو الخطاب المق��دم .أي قوى
يمكنها أن تمنع تلك الحشود الجماعية؟ ماذا يمكن
أن يكون طابعها الديمقراطي؟

رمبا كلم ��ة “الظه ��ور ”apparition-لي�س ��ت الكلمة
املنا�سب ��ة ل� �ـ “ ”appearanceبالإجنليزي ��ة .لكنن ��ا
مرغمني على العي�ش مع �أ�شباح اللغة .رغم �أن املظاهرات
والتجمعات غري كافية يف الغالب لإحداث تغيري جذري،
�إال �أنه ��ا تقوم بتغيري مفهومن ��ا ملاهية “ال�شعب” ،وت�ؤكد
احلري ��ات الأ�سا�سي ��ة املتعلق ��ة بالتعددي ��ة اجل�سدية .قد
تغي ��ب الدميقراطي ��ة دون حري ��ة التجم ��ع ،وال ميكن �أن
يكون هناك جتمع دون حرية حترك واجتماع ،فالقدرات
التنقلي ��ة واجل�سدي ��ة ه ��ي افرتا�ض ��ات لتل ��ك احلري ��ة.
واملظاه ��رات ال�شعبية �ضد التق�ش ��ف وانعدام اال�ستقرار
يف ال�شوارع ،وحتت �أعني العامة ،و�أج�ساد الأفراد الذين
عان ��وا من خ�سارة طبقية و�شع ��ور بالتدهور املدين ،هي
توكي ��د للعم ��ل اجلماعي ع ��ن طريق جتمعه ��م بطريقتهم
اخلا�صة .لذل ��ك عندم ��ا ن�ستح�ضر التجمع ��ات الربملانية
كج ��زء م ��ن الدميقراطي ��ة ،ف� ��إن ب�إمكاننا �أي�ض ��ا �أن ندرك
ق ��وة التجمعات ال�ل�ا برملانية لتغيري الوع ��ي العام حول
ماهي ��ة ال�شعوب .خا�صة عندما ي�ب�رز من كان غري معني
ب�إب ��رازه ،لرنى �أن “ميدان الظه ��ور” والقوى امل�سيطرة
على حدوده ��ا وانق�ساماته ��ا هي افرتا�ض ��ات لأي نقا�ش
ح ��ول ماهية “ال�شعب” .و�أتفق مع جاك ران�سري يف هذا
ال�ش�أن.

قام مش��يل فوك��و بتحلي��ل الديمقراطي��ة اليونانية
للقرن الرابع والخامس الميالدي ،كمشكلة خطابية،
المفارق��ة ب��أن “ق��ول الحقيق��ة” ف��ي الديمقراطية
(خطاب محرف) وبعد تنحية “الطور” السياس��ي من
“آغورا” إلى “إقليس��يا” ،أعني من مدينة المواطنين
إل��ى المحكمة الس��يادية .هل يمكنن��ا أن نعتبر نمو
ه��ذه األطوار الديمقراطية الت��ي ظهرت منذ 2011
انتقام آغورا من إقليسيا؟

�إن �سلط ��ة قول احلق لي�ست جهدا فردي ��ا بالأ�سا�س .قول
احلقيقة لل�سلطة يعني تويل �سلطة عن طريق هذا القول.
ويعن ��ي �أي�ضا �أن بناء ال�سلطة ميك ��ن �أن يعاد ا�ستخدامه
وانت�ش ��اره كنوع م ��ن خدم ��ة “ا�ستجابية” وعل ��ى هذا،
ميك ��ن �أن نعترب املتح ��دث اخلا�ضع ،ه ��و متحدث فردي،
وه ��ذا الو�ض ��ع جمه ��ول ومتغري يحتم ��ل �أن ي�ض ��م عددا
معين ��ا من النا�س .وقبل ال�س�ؤال عما يعنيه قول احلقيقة
لل�سلطة ،علينا �أن ن�س�أل عمن با�ستطاعته احلديث.
�أحيان ��ا ،جم ��رد وج ��ود �أولئ ��ك الذي ��ن يفرت� ��ض به ��م �أن
ي�صمت ��وا اخلطاب ال�شعبي ميّكنهم ذل ��ك من ك�سر بناءه.
فعن ��د جتم ��ع املهاجري ��ن غ�ي�ر ال�شرعي�ي�ن ،عن ��د اجتماع
�ضحاي ��ا التهج�ي�ر ،عند اجتم ��اع من يعان ��ون البطالة �أو
انخفا� ��ض ج ��ذري يف معا�شاته ��م التقاعدي ��ة ،ه ��م بذل ��ك
يخل ��دون �أنف�سهم يف ال�صورة واخلطاب التمثيلي ملاهية
ال�شع ��ب وما ينبغي ل ��ه �أن يكون .بكل ت�أكي ��د لهم مطالب
حم ��ددة ،ولك ��ن التجم ��ع ه ��و و�سيلته ��م بجع ��ل الطل ��ب
كاجل�س ��د الواحد ،وه ��و مطلب مادي يف ف�ض ��اء العامة،
وطلب �شعب ��ي لل�سلط ��ات ال�سيا�سية.وعلى ه ��ذا النحو،
علين ��ا يف البداي ��ة �أن “نقتحم وندخ ��ل” داخل اخلطاب
قب ��ل �أن نتمك ��ن م ��ن ق ��ول احلقيق ��ة لل�سلط ��ة .وعلينا �أن
نك�سر قي ��ود التمثيالت ال�سيا�سية م ��ن �أجل عر�ض عنفها
ومعار�ض ��ة �إق�صائيتها .ومادام “الأم ��ن” يوا�صل تربير
حظ ��ر وتفريق املحتج�ي�ن ،واملتظاهري ��ن ،واملع�سكرات،
فهو ي�ساهم ب�إهالك احلقوق الدميقراطية والدميقراطية
نف�سه ��ا� .إن التح ��ركات وا�سعة النطاق ه ��ي وحدها التي
�ستنجح يف هزمية كراهي ��ة الأجانب القومية ،وخمتلف
الأع ��ذار الت ��ي ته ��دد دميقراطي ��ة الي ��وم ،وه ��ي وحدها
الت ��ي ي�صحّ ت�سميتها ب�شكل من �أ�ش ��كال التج�سد ما وراء
القومي.
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جوديث بتلر في عتمة الذات

يف «الذات تصف نفسها» (ترجمة فالح رحيم ،دراسات فكرية من إصدار جامعة الكوفة« ،التنوير للطباعة والنرش» ،)2014 ،تقدم أستاذة
البالغة والدراسات املقارنة يف «جامعة كاليفورنيا» جوديث بتلر ( )1956التي أصدرت كتابات يف الفلسفة السياسية والنسوية ونظرية
األدب ،مادة شديدة الكثافة عن طبيعة ت ّكون الذات وعالقتها باألخالق ومفهوم املسؤولية.
وضعت الفيلسوفة األمريكية نصها عام  2005ضمن برنامج محارضات سبينوزا يف «جامعة أمسرتدام» .وللمرة األوىل ينقل إىل العربية
كتاب كامل لها رغم إسهاماتها الفكرية والنقدية تجاه الصهيونية وعنف الكيان اإلرسائييل ودعوتها إىل مقاطعة إرسائيل وسحب
االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها.

ريتا فرج
لي� ��س الكت ��اب ال ��ذي ين ��درج يف �إط ��ار فل�سف ��ة ال ��ذات
و�إ�شكالياته ��ا الوجودية املفتوح ��ة على علوم متداخلة،
نتاج� � ًا فل�سفي� � ًا �سه�ل ً�ا .ي�ضعنا منذ البداي ��ة �أمام حتدي
املعن ��ى ومقا�ص ��ده ،وق ��د نب ��ه املرتج ��م العراق ��ي فالح
رحي ��م القارئ يف مقدمته الوافي ��ة �إىل م�ستوى التعقيد
الفل�سف ��ي ال ��ذي يت�ضمنه .حامل ��ا تلتق ��ط الفحوى حتى
يفاجئ ��ك �سياق فك ��ري /فل�سفي �أ�شد �إرب ��اك ًا يعيدك �إىل
نقط ��ة ال�صف ��ر .متي ��ز العم ��ل بت�شاب ��ك الأف ��كار وحجم
املناق�ش ��ات والإح ��االت �إىل فال�سفة غربي�ي�ن كبار �أمثال
نيت�ش ��ه وهيغ ��ل ومي�ش ��ال فوك ��و وثي ��ودور �أدورن ��و
و�إميانوي ��ل ليفينا� ��س وج ��ان البالن� ��ش ،كان ��ت له ��م
�أطروحات خ ّالقة و�إبداعي ��ة يف اكتناه الذات وعالقتها
املعق ��دة مع البيئة التاريخي ��ة واالجتماعية والأخالقية
والدواخ ��ل الفردية .ت�صف �أ�ستاذة الفل�سفة يف «جامعة
بو�سط ��ن» كر�ست ��ا ه ��وداب كت ��اب بتل ��ر الذي نق ��ل �إىل
الفرن�سية عام  2007ب�أنه بلغ �أق�صى درجات ال�صعوبة
يف الكتاب ��ة الفل�سفي ��ة ،وع ّدت ��ه م ��ن �أعم ��ق م�ؤلفاته ��ا.
ح�صلت بتلر عام  2012على «جائزة �أدورنو» الفل�سفية
الرفيع ��ة ،التي متنحه ��ا فرانكفورت كل ث�ل�اث �سنوات
للمتميزين يف الفل�سف ��ة واملو�سيقى وامل�سرح والأفالم،
احتفا ًء بذكرى الفيل�سوف الأملاين (1903ــ .)1969

�صاحب ��ة «حياة قلق ��ة :قوة احلداد والعن ��ف» ت�ستق�صي
و�ص ��ف ال ��ذات والط ��رق املتاح ��ة �أمامه ��ا للتعب�ي�ر عن
نف�سه ��ا .تب ��د�أ عملها الرائ ��د يف حتليل �أدورن ��و للعنف
الأخالق ��ي الناج ��م عن خل ��ل ي�صيب العالق ��ة بني الذات
وحا�ضنتها القيمي ��ة االجتماعية .عرب النقا�ش الفل�سفي
امل�ستفي� ��ض لأدورنو ،ترى �أنّ «الأن ��ا» ال تقف يف معزل
ع ��ن قالب مهيمن من املعايري الأخالقية والأطر ا ُ
خللقية
املت�صارعة ،ويُعد هذا القالب مبعنى مهم ال�شرط لن�شوء
الأنا رغم �أ ّنها ال تتكون ب�سبب هذه املعايري.
جت ��ادل نيت�شه يف كتاب ��ه «جينيالوجي ��ا الأخالق» الذي
اعت�ب�ر �أن م�س�ألة توجيه االتهام والتهديد بالعقوبة هما
�أداتان لتن�شئة الإح�سا�س بالذات ،وال تتفق معه كونه ال
ي�أخ ��ذ يف ر�ؤيته الفل�سفية املواق ��ف التحاورية الأخرى
الت ��ي تق ��دم فيه ��ا ال ��ذات و�صفه ��ا لنف�سها خ ��ارج نطاق
العالقة القانونية والق�ضائية.
تنتق ��د بتلر خال�صة نيت�شه ح ��ول ت�شكل الذات بو�صفها
نتاج عق ��اب فقط .وت�ستعني بفوكو ال ��ذي تخطى الفهم
النيت�ش ��وي ورف� ��ض تعمي ��م م�شه ��د العق ��اب لتف�س�ي�ر
الطريق ��ة التي تت�شكل به ��ا الذات االنعكا�سي ��ة .وبينما
يعتق ��د نيت�شه �أن الأخ�ل�اق قد ُت�شتق م ��ن م�شهد العقاب
املرع ��ب ،يرك ��ز فوك ��و عل ��ى الإبداعي ��ة اخلا�ص ��ة التي
تنخ ��رط فيها الأخالق وكي ��ف �أن ال�ضم�ي�ر املثقل ،على
وجه اخل�صو�ص ،ي�صب ��ح الو�سيلة ل�صناعة القيم ،و�أن
نظام� � ًا للحقيقة هو ما يوفر ال�شروط التي جتعل �إدراك
الذات ممكن ًا.

يف حم ��ور «�أ�سئلة ما بع ��د هيغلية» ،ت�ستن ��د �إىل م�ؤ َّلف
هيغ ��ل «فينومينولوجي ��ا ال ��روح» ال ��ذي ا�ستع�ص ��ت
�أعمال ��ه عل ��ى كثريين .ال �أحد ـ كما ت�ؤك ��د بتلرـ قادر على
ق ��راءة الفل�سف ��ة الهيغلية ب�سرع ��ة مهما بلغ م ��ن العلم.
نظ ��ر الفيل�س ��وف الأمل ��اين �إىل ن�ش ��وء ال ��ذات بو�صفها
وعي� � ًا ذاتي ًا يقع �ضمن �ص�ي�رورة عملية االعرتاف ويف
خ�ض ��م العالقة �سيد /خ ��ادم ،معت�ب�ر ًا �أنّ الوعي الذاتي
الأول ال ي�ستطي ��ع �أن يتمت ��ع بت�أثري �أح ��ادي يف الوعي
الذات ��ي الآخر ،مب ��ا �أن كليهم ��ا مت�شابهان بنيوي� � ًا ،ف�إن
فع ��ل �أحدهم ��ا يت�ضم ��ن فعل الآخ ��ر .يوج ��د الآخر عند
هيغ ��ل يف اخلارج دائم ًا ،على الأق ��ل هو يوجد �أو ًال يف
اخلارج وال ُيع�ت�رف به مكوِّ ن ًا للذات �إ ّال يف ما بعد .هنا
ت�ستعني بتل ��ر باملفكرة الإيطالية �أدريانا كافاريرو التي
تناق� ��ش الطرح الهيغلي وتق ��ول�« :إن الذات لي�ست عامل ًا
مغلق� � ًا على النف� ��س ،ذات ًا �أنانوية� ،أن ��ا موجودة مبعنى
مهم بالن�سب ��ة لك ،وبف�ضل وج ��ودك ...وال ميكن للمرء
الإحالة على «الأن ��ا» �إ ّال يف عالقة مع «�أنت» :دومنا �أنت
ت�صبح ق�صتي م�ستحيلة».
يف �صل ��ب موق ��ع «الأن ��ت» م ��ن «الأن ��ا» تدر� ��س بتل ��ر
التحلي�ل�ات التي �صاغها الفيل�سوف الفرن�سي �إميانويل
ليفينا�س الذي انطلق م ��ن مرياث الفل�سفة الظاهراتية،
ورف� ��ض الفكر الأنطولوجي وف�ض ��ل امليتافيزيقيا لأنها
تن�شغ ��ل مب ��ا وراء ذاتها ،وتتجه �إىل الآخ ��ر املغاير كما
تهت ��م بالأ�سئل ��ة الأخالقي ��ة� .سج ��ال بتلر م ��ع ليفينا�س
متح ��ور ح ��ول اجتاهني عن ��ده :الأول «مفه ��وم العالقة

وجه� � ًا لوج ��ه» كم ��ا ف�سرته ��ا الظاهراتي ��ة؛ والث ��اين
اال�ستب ��دال ال ��ذي يعن ��ي ارتهان ال ��ذات نف�سه ��ا للآخر.
تنتق ��ل بعده ��ا �إىل مقارب ��ات التحلي ��ل النف�س ��ي لل ��ذات
انطالق� � ًا م ��ن نظري ��ة «التحويل» كم ��ا قاربه ��ا البالن�ش
وبوال� ��س .كم ��ا حت ِّل ��ل نظري ��ات �أدورن ��و ال ��ذي يدعو
الفل�سف ��ة ا ُ
خللقية الي ��وم �إىل �شج ��ب الال�إن�ساين �شجب ًا
ملمو�س ًا �أكرث من حماوالتها الغام�ضة والتجريدية التي
ت�سعى �إىل مو�ضعة الإن�سان يف وجوده.
تنته ��ي بتل ��ر بع ��د حتلي ��ل طروح ��ات �أدورن ��و وفوكو
والبالن� ��ش ونيت�ش ��ه وهيغل وليفينا� ��س �إىل القول ب�أنّ
«االنح�ل�ال يف الآخ ��ر �ض ��رورة �أولي ��ة ،نك� � ٌد بالت�أكي ��د،
لكن ��ه فر�صة �أي�ض ًا ،فر�صة �أن �أك ��ون خماطبة ،مطلوبة،
مرتبطة مبا هو لي�س �أنا ،لكني �أجد �أي�ض ًا من يحركني،
يدفعن ��ي �إىل الفعل ،و�إىل �أن �أخاط ��ب نف�سي ،يف مكان
�آخ ��ر ،وبالتايل �أن �أخلي الـ «�أن ��ا» املكتفية بذاتها اكتفاء
امتالك» .
«ال ��ذات ت�صف نف�سها» ميثل حتدي� � ًا �أمام كل ذات واعية
تريد �سرب الغمو�ض ،غمو�ض الداخل ،وعالقته اجلدلية
مع العامل والآخر ،من منظور فل�سفة الأخالق والتحليل
النف�س ��ي وال�سرية الذاتية .يربه ��ن الكتاب على العتمة
اخلفي ��ة يف ذواتن ��ا الت ��ي مل ن�ستط ��ع الإف�ل�ات منها �أو
جتاوزه ��ا بالك�شف ،رغم املح ��اوالت املعرفية ال�ضخمة
واحلثيث ��ة التي خا�ض ��ع غمارها الفال�سف ��ة وعلماء علم
النف�س والأدباء.
عن االخبار

