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الإ�سالموفوبيا والعن�رصية اجلديدة

نيكوال

ترونغ*

�إدغار موران تعليق ًا على اغتيال �صاموئيل باتي:
''الأخطر هو �أن تنق�سم فرن�سا �إىل اثنتني تُعار�ض
الواحدة منهما الأُخرى''**

''هذه

ت�ضخم تطور الفكر المانوي
الق�ضية ّ
الأحادي واالختزالي'' ،يقول ب�أ�سف
عالم االجتماع والفيل�سوف [�إدغار موران] ،في
مقابلة مع جريدة ''لوموند'' .ومن خالل تحليل
فرن�س َتين � -إحداهما ذات
ا�شتداد التعار�ض بين َ
نزعة �إن�سانية والأُخرى تقوم على ت�أكيد
الهوية  -ي�شرح كيف يمكن مقاومة ذلك.
عالم االجتماع والفيل�سوف �إدغار موران
المولود في �سنة  ،1921هو مدير الأبحاث
الفخري في المركز الوطني للبحث العلمي
وحا�صل على  38درجة دكتوراه فخرية من
مختلف �أنحاء العالم .من �أبرز م�ؤلفاته:
La Méthode, 6 vols. (Paris: Seuil 19772006); Mes souvenirs viennent à ma rencontre (Paris: Fayard, 2019); Changeons de
voie: Les leçons du coronavirus (Paris:
Denoël avec la collaboration de Sabah
Abouessalam, 2020).

وفي كتابه الأخير المذكور في الفقرة

ال�سابقة ،وهو �أحدث كتبه ،يوفر الكاتب مفاتيح
لـ ''العالم فيما بعد ،كما �أنه في مقابلته مع
''لوموند'' ،يحلل االنق�سامات الأيديولوجية
الجديدة التي تعي�شها فرن�سا.
■ في فرن�سا ،في �سنة  ،2020وبعد خم�سة
�أعوام من الهجوم على �صحيفة ''�شارلي �إيبدو''
وم�سرح ''باتاكالن'' في باري�س ،ما زال النا�س
يقتلون با�سم اللـه .فهل �إن اغتيال المد ِ ّر�س
�صاموئيل باتي ومجزرة ني�س داللة على �أن
التاريخ يعيد نف�سه؟
* �صحافي فرن�سي.
** المقابلة باللغة الفرن�سيةُ ،ن�شرت في جريدة
 ،Le mondeبتاريخ  20ت�شرين الثاني/نوفمبر ،2020
وعنوانها:

“Assassinat de Samuel Paty: pour Edgar Morin,
‘le plus dangereux est que deux France se
dissocient et s’opposent’ ”.

ترجمة� :صفاء كنج.
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إلي
■ بادىء ذي بدء ،يبدو من المهم بالن�سبة � ّ
�أن �أ�شرح موقفي قبل التفكير في هذه الأحداث
الم�أ�سوية ،و�أن �أو�ضح ،مثلما كان مطلوب ًا
�سابق ًا'' ،من �أي موقع يتحدث'' �صاحب المقابلة.
عندما يتعلق الأمر بالأديان� ،أعتقد �أن الب�شر
يخلقون الآلهة التي يعبدونها ويطيعونها� .أنا،
كما يقولون ،من �أتباع الال�أدرية (الغنو�صية)،
�أو �إنني بالأحرى �أعتقد �أن هناك لغزاً في الكون
يفوق قدرات �أذهاننا على فهمه� .أنا �أعتبر
كتاب التوراة الذي ي�شكل �أ�سا�س الديانات
الثالث اليهودية والم�سيحية والإ�سالمية،
ن�سيج ًا من الأ�ساطير والخرافات ،و�أن الإنجيل
والقر�آن ن�صفهما �أ�سطوري والن�صف الآخر
تاريخي� .أنا معجب بي�سوع من دون �أن �أ�ؤمن
بقيامته.
عندما يكون الدين قوي ًا جداً ،مثلما هي
الحال اليوم في �إيران �أو المملكة العربية
ال�سعودية ،ف�إنني �أبغ�ض كراهيتهم للملحدين
وللم�ؤمنين الآخرين ،ولغير الم�ؤمنين� .أنا
�أبغ�ض المحظورات التي تفر�ضها الأديان،
وخ�صو�ص ًا على الن�ساء .كانت هذه هي الحال
مع اليهودية في الما�ضي ،وما زالت كذلك لدى
اليهود المتزمتين .وكانت الحال كذلك مع
الم�سيحية لعدة قرون ،وما زالت هي نف�سها في
العديد من الدول الم�سلمة.
لكني ال �أخلط بين الإ�سالم والجهادية :بين
الم�سلم الورع والمتع�صب القاتل ،مثلما هي
الحال بين [القدي�س] فرن�سي�س الأ�سيزي
وتوما�س دي توركومادا [الراهب والمفت�ش
العام لمحاكم التفتي�ش في القرن الخام�س ع�شر
في �إ�سبانيا] ،فبينهما عالم �شديد التنوع.
وكلمة ''�إ�سالموية'' تحجب هذا التنوع� ،إذ ال نرى
فيها �سوى الدعوة �إلى اعتناق الإ�سالم ورف�ض
الديمقراطية والعلمانية .وطبع ًا ،ف�إن ال�شريعة

الإ�سالمية تتعار�ض مع قوانين الجمهورية
العلمانية ،لكن �أغلبية الم�سلمين في فرن�سا
يقبلون القوانين الجمهورية ،والم�ؤمنون
م�سالمون لأنهم يعتقدون ب�صدق �أن دينهم دين
�سالم.
يبدو الإ�سالم للفرن�سيين دين ًا خارجي ًا،
وذلك ب�سبب من�شئه ولغته العربية ،لكنه في
الوقت نف�سه دين يهودي  -م�سيحي بالكامل،
قائم على الرواية التوراتية ويعترف بعي�سى
نبي ًا.
�أنا �أبغ�ض كل تع�صب قاتل مثل ذلك الذي
اب ُتلي به القرن الع�شرون ،والذي يولد من جديد
ب�أ�شكال دينية تقليدية� .أحب �أن �أجادل
الم�ؤمنين ،لكني ال �أحب �أن �أ�سيء �إليهم؛ �إن عدم
الإ�ساءة �أو الإذالل هما عقيدتي الأخالقية ذات
القيمة العالمية :احترام الآخر يتطلب مني عدم
انتهاك ما هو مقد�س بالن�سبة �إليه ،لكنني �أمنح
نف�سي الحق في انتقاد معتقداته ،ذلك ب�أن
احترام الحرية يت�ضمن حريتي في الكالم.
�شعرت كم هو م�ؤلم بالن�سبة �إلى ال�شعوب
الهندية المقهورة في الأميرك َتين �أن يدن�س
الغزاة �أماكنها المقد�سة .وفي المقابل ،عندما
ينم عن
يكون الدين قوي ًا جداً ويدين �أي �سلوك ّ
عدم طاعة باعتباره تجديف ًا  -مثل رف�ض
الخيال [النبيل الفرن�سي في القرن الثامن ع�شر
َّ
فران�سوا جان] دو ال بار �أداء التحتية لموكب
م�سيحي� ،أو الفتوى التي �أ�صدرها �آيات اللـه
�ضد �سلمان ر�شدي � -أ�شعر ب�أنني �إلى جانب
المدانين.
ُ
من هنا جاءت هذه المفارقة الظاهرية� :أنا
مع حرية المر�أة التي ال تريد ارتداء الحجاب في
�إيران ،ومع حرية المر�أة التي ترتدي الحجاب
في فرن�سا� .إذاً ''من هذا المنطلق �أتحدث'' :ل�ست
�إ�سالمي ًا وال ي�ساري ًا ،لكنني �أ�ؤيد منهج [فيل�سوف

إدغار موران تعليق ًا على اغتيال صاموئيل باتي حمور/مقابلة 133

ع�صر النه�ضة] دو مونتانيو و[الفيل�سوف
تفح�ص الكتب المقد�سة بمنهج
الهولندي الذي ّ
نقدي باروخ] �سبينوزا .كما �آمل �أن ننظر �إلى
الو�ضع بجميع تعقيداته ،وهذا ال يقلل ب�أي حال
من �إدانة التع�صب القاتل الذي يمار�سه
الجهاديون الإ�سالميون.
■ ما ر�أيك في �إعادة ن�شر الر�سوم الكاريكاتورية
للنبي محمد وا�ستخداماتها التعليمية
وال�سيا�سية والأيديولوجية ب�صورة خا�صة؟
■ دعنا نلخ�ص الو�ضع :الر�سوم الكاريكاتورية
التي تمثل النبي محمد لي�ست اختراع ًا فرن�سي ًا،
و�إنما اختراع دنماركي .وهذه الر�سوم
الكاريكاتورية تن�شىء رابط ًا �سري ًا بين النبي
م�ؤ�س�س الإ�سالم ،والذي يج ّله الم�سلمون
الأتقياء ،وبين الإرهابيين جهاديي الوقت
الحا�ضر ،لكن هذا �أمر م�شكوك فيه على �أقل
تقدير� ،إذ لم ُي َع ْد ن�شرها في دول ليبرالية مثل
بريطانيا �أو الواليات المتحدة ،وال في دول
مثل �إيطاليا �أو �إ�سبانيا ،حيث يحظر القانون
ازدراء الأديان.
�إن ن�شر الر�سوم الكاريكاتورية للنبي محمد،
عدها الم�سلمون المتدينون تجديف ًا ،هو
حتى �إن ّ
الحق في التجديف
�أمر م�شروع في فرن�سا ،لأن ّ
جزء من حرياتنا .و''�شارلي �إيبدو'' تمثل
ا�ستمراراً� ،إن لم يكن عامل ت�ضخيم ،للتقاليد
الفرن�سية المناه�ضة للإكليرو�س ،وللتحررية،
والتي كانت �صالحة ما دام كان للكني�سة �سلطة
قوية على مجتمعنا .لقد تال�شت المعاداة
تقبل الكني�سة للعلمانية ،و�صارت
للم�سيحية مع ّ
اليوم بالية .لقد �أعادت الأ�سبوعية ال�ساخرة
ن�شر هذه الر�سوم الكاريكاتورية في �سنة
 ،2006وهو ما �أثار ردات فعل �أ�شادت بها �أو
انتقدتها ،وبينها �شكوى رفعتها جمعيات

�إ�سالمية ،لكن المحكمة رف�ضتها في �سنة
تعر�ض مقر ''�شارلي
 ،2007وفي �سنة ّ ،2011
�إيبدو'' لحريق متعمد ،ثم ُن�سي الأمر.
�إلاّ �إن هجمات �سنة  2015غيرت معنى كل
من الجريدة الأ�سبوعية والر�سوم الكاريكاتورية:
فجريدة ''�شارلي'' الأ�سبوعية لم تعد مجرد
�صحيفة �ساخرة ،و�إنما باتت رمزاً لحرية
بحق
التعبير؛ و�أ�صبح ال�صحافيون القتلى
ّ
�شهداء من �أجل الحرية؛ و�صارت الر�سوم
الكاريكاتورية الدنماركية تراث ًا وطني ًا فرن�سي ًا.
وفي �أثناء محاكمة قتلة ''�شارلي'' ،قررت
هذه الجريدة الأ�سبوعية �إعادة ن�شر الر�سوم،
ف�صارت �إعادة الن�شر هذه مثا ًال للحرية
بحد ذاتها ،وبات ن�شرها دفاع ًا �سليم ًا
الفرن�سية ّ
عن التفكير النقدي.
ثم يفكر مد ِّر�س تاريخ محب للحرية �أنها
يمكن �أن ت�ساعد في تحفيز التفكير النقدي لدى
طالبه ،وهو ما �أثار في البداية قلي ًال من ردات
تقدم �أب م�سلم ب�شكوى ونجاح مديرة
الفعل ،عدا ّ
المدر�سة على ما يبدو في تهدئة النفو�س .ثم
ي�أتي خطيب م�سجد وينفخ في الجمر في�شعله
�إلى درجة تدفع �شاب ًا �شي�شاني ًا �إلى ارتكاب فعل
جهادي مرعب بقطع ر�أ�س المد ِّر�س.
تثير عملية القتل هذه �شعوراً عميق ًا
بال�صدمة بين المعلمين وفي جميع �أنحاء
المجتمع ،وتطلق العنان لأ�صوات توجه اللوم
�إلى ''التراخي الر�سمي'' والت�ساهل تجاه
الإ�سالميين  -الي�ساريين (وهي فكرة خيالية
مروعين) .يعيد
تجمع م�صطلحين ُيعتبران
ّ
�إيمانويل ماكرون ت�أكيد قيمة الحرية ك�أحد
�أ�س�س الجمهورية ،وينهي ت�صريحاته ،وفق ًا
للن�سخة التي ن�شرتها و�سائل الإعالم �آنذاك،
بالوعد ب�أن فرن�سا �ستدافع عن الر�سوم
الكاريكاتورية ،كما لو �أنه واجب وطني .وقد
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نفى رئي�س الجمهورية هذه الت�صريحات وخ ّفف
من حدتها في مقابلة �أجراها م�ؤخراً مع قناة
''الجزيرة'' الف�ضائية العربية ،و�أكد فيها �أنه
يفهم �أن الر�سوم الكاريكاتورية يمكن �أن ُتحدث
�صدمة.
الجماع على
■ بعد �صدمة هذه الهجمات و إ
�إدانتها ،بد�أت تبرز �أ�صوات تع ّبر عن محاولة
تحويل الر�سوم الكاريكاتورية الدنماركية �إلى
رمز للـهوية الفرن�سية .هل هذا �شرعي؟
■ �إن الرعب الذي خ ّلفه قطع ر�أ�س المد ِّر�س
باتي الإجرامي ،بعد قتل محرري ''�شارلي
�إيبدو'' ،طم�س بجالئه ووح�شيته وجنونه ،جزءاً
كام ًال من الواقع الذي ن�ش�أ منه .فهذا الرعب
يحول دون �أي محاولة للتفكير وو�ضع الأمور
في ن�صابها ،كما لو �أن الفهم يحمل في طياته
�إثم التبرير .لكن يجب �ألاّ نن�سى �أن مثل هذه
الر�سوم الكاريكاتورية ت�صدم الم�سلمين
الأتقياء ،والأ�سو�أ من ذلك �أنها �أدت �إلى �أعمال
جنونية قاتلة.
�أخيراً� ،أثار �إ�ضفاء الطابع الر�سمي عليها
[الر�سوم الكاريكاتورية] تظاهرات �صاخبة ال
ح�صر لها �ضد فرن�سا في العالم الم�سلم .هناك،
طبع ًا ،حاالت يتعين على المرء فيها �أن يتحدى
حالة عدم الفهم في الخارج ،لكن هناك �أي�ض ًا
حاالت يكون من الأف�ضل فيها عدم �إثارة ذلك
�أو ا�ستفزازه ،وال �سيما في ظل التوترات الدولية
ال�شديدة.
متنبهين للآثار ال�ضارة
يجب �أن نكون
ّ
الطوية� ،إذ ثمة �أحيان ًا تناق�ض
للأفعال ال�سليمة
ّ
بين الحرية والم�س�ؤولية فيما يتعلق بالكالم �أو
بالكتابة .نحن في �إحدى تلك الحاالت ،ويجب
�أن نعرف �أن االختيار ينطوي على مخاطرة.
هناك �أحيان ًا تطابق بين الم�س�ؤولية وعدمها؛

وبالتالي ،يبدو لي �أن من غير الم�س�ؤول �أن
�أتحمل م�س�ؤولية افترا�ض �أن الحرية الفرن�سية
الح ّقة تكمن في ن�شر الر�سوم الكاريكاتورية
الدنماركية �إلى ما النهاية.
ووفق ًا لت�صوري الذي عر�ضته في المجلد
الخام�س من كتابي  ،La Méthodeف�إن
الأخالقيات ال يمكن �أن تقت�صر على النيات
ح�س
الح�سنة ،بل يجب �أن تنطوي �أي�ض ًا على ّ
بالم�س�ؤولية عن عواقب �أفعالها التي تتعار�ض
في كثير من الأحيان مع النيات .وفوق كل
�شيء ،ف�إن �أي قرار ُيتخذ في �سياق متقلب �أو
مت�ضارب يحمل مخاطر �أن يخ ّلف �آثاراً �سلبية،
ولهذا ال يمكن الحكم على الر�سوم الكاريكاتورية
فقط على �أ�سا�س النيات المح ِّررة �أو التحررية
لم�ؤلفيها ونا�شريها ،بل �أي�ض ًا وفق ًا لما يمكن
�أن تخ ّلفه من عواقب �ضارة �أو م�أ�سوية.
ال يمكن لحرية التعبير �أن ت�ستبعد ما يمكن
تو ّقعه من �سوء فهم �أو عدم فهم �أو عواقب عنيفة
�أو �إجرامية ،وال�س�ؤال الآن هو :هل يمكن لهذه
الر�سوم �أن ت�ساعد الم�ؤمنين المتدينين على
الت�شكيك في معتقداتهم؟ �أبداً .وهل يمكنها
الم�ساعدة على �إ�ضعاف الجهادية؟ �أبداً.
■ لقد �سمعنا كُ تّاب ًا و ُنقّاداً ووزراء �أي�ض ًا
يجادلون ب�أن ''الي�سار الإ�سالمي'' ُي�سلّح الإرهاب
فكري ًا .هل هذه التهمة مبررة؟ ولماذا مثل هذا
الهجوم الأيديولوجي؟
ت�ضخم
■ الأمر المروِّ ع هو �أن هذه الق�ضية
ّ
تنمية التفكير المانوي الأحادي واالختزالي.
و�أي مقاومة لتنامي ظاهرة الإ�سالموفوبيا
ت�صبح و�صمة على الي�سار الإ�سالمي  -الذي
يتميز بكونه لي�س م�ؤيداً للإ�سالم وال ي�ساري ًا -
�أو حتى عالمة على التواط�ؤ مع القتلة .ل�سوء
الحظ ،ومثلما حدث في �سنوات  ،1914و،1933
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و ،1940وكما يحدث في كل هذيان جماعي،
ف�إن هناك فال�سفة يت�صدرون طليعة الموقف
اله�ستيري.
�أخطر ما في الأمر هو �أن فرن�سا ،وعلى غرار
ما حدث عدة مرات في الما�ضي ،تنق�سم �إلى
فرن�س َتين تقف الواحدة منهما في مواجهة
َ
الأُخرى؛ ففي الحالة التي حالفها فيها الحظ،
كما في بداية القرن الع�شرين ،هزمت فرن�سا
الجمهورية والعلمانية فرن�سا الملكية
والكاثوليكية والمحافظة؛ وفي الحالة التعي�سة،
كما في �سنة  ،1940انت�صرت فرن�سا الرجعية
ب�سبب الكارثة الع�سكرية.
لكن تدابير العزل ال�صحي تفر�ض تبريداً
موقت ًا للمواجهة التي ربما ت�ؤدي �إلى حدوث
انفجار في البلد .وهنا يحق لنا الت�سا�ؤل :ماذا
�سيحدث بعد تدابير االحتواء؟ ما �ستكون عليه
عملية التفكك و�إعادة الت�شكيل ال�سيا�سية؟
فهناك فع ًال فرن�ستان تتواجهان �شفاهة :فرن�سا
الهوية وفرن�سا الإن�سانية ،وهذا كله ال ي�ستدعي
الالمباالة ،و�إنما التمحي�ص والتفكير.
■ هل يمكن ل�صدام الأميركتَين �أن ينذر بنزاع
فرن�ستَين خالل االنتخابات الرئا�سية
بين
َ
المقبلة؟
■ بينما �أجيبك ،ال نعرف �إن كان دونالد
ترامب ،بعد فوز جو بايدن� ،سيحاول تدبير
انقالب لإنقاذ من�صبه� .إن التوترات هائلة في
الواليات المتحدة ،وال �أعرف ما �إذا كان
�سيحدث انفجار �أم تهدئة بطيئة.
� ّأما على هذا الجانب من المحيط الأطل�سي،
الفرن�س َتين في الوقت الحالي ،لم تتبلورا
ف�إن
َ
بعد ،و�سن�شهد تفككات و�إعادة تركيب �سيا�سية.
لكنني �أرى �إمكان وجود �سيا�سة تحر�ص على
ال�سالمة العامة ،وعلى �أن تجمع �أ�صحاب

النيات الح�سنة من جميع الأطراف من �أجل
انتهاج م�سار اقت�صادي واجتماعي وبيئي
جديد� ،إلاّ �إنني ال �أراها متج�سدة حتى الآن في
منظمة �أو قائد.
وفيما يتعلق بالي�سار ،ف�إن ثمة محاوالت
م�شو�شة لإعادة تجميع ال�صفوف .ومن ناحية
�أُخرى� ،أرى �إمكان ظهور �شخ�ص من خارج
الت�شكيالت يمثل النظام واالن�ضباط� ،أي فرن�سا
الأُخرى ،مثل [قائد الجي�ش الذي ا�ستقال في
�سنة  2017ب�سبب خالف مع الرئي�س ب�ش�أن
ميزانية الدفاع] الجنرال بيار دو فيلييه .لكن
الأمور غير مح�سومة ،و�ستفاجئنا �أ�شياء كثيرة
في العام المقبل.
■ كيف يمكن تجنّب هذه البلبلة؟
■ في �شبابي ،ان�ضممت �إلى حزب �صغير هو
حركة طالب الجبهة التي روجت للن�ضال على
جبهتين� :ضد الفا�شية و�ضد ال�ستالينية في
الوقت نف�سه .وبعد تحولي �إلى ال�شيوعية في ظل
االحتالل ،ثم رجوعي عن ذلك بعد �ستة �أعوام،
ر�أيت نف�سي �أقاتل مرة �أُخرى على جبهتين� :ضد
ال�شيوعية ال�سوفياتية و�ضد اال�ستعمار
الأوروبي .ومنذ عقود� ،أحاول مقاومة توجهين
همجيين متعار�ضين في الظاهر :الهمجية التي
جاءت من �أعماق الع�صور التاريخية المحملة
بالكراهية ونزعة ال�سيطرة واالزدراء ،والهمجية
الباردة والجليدية الناتجة من ح�ضارتنا،
والمتمثلة في هيمنة الربح الجامح والح�ساب.
لقد تمكنت من مقاومة ه�ستيريا الحرب حين
ُج ّرم كل �ألماني ،ثم اله�ستيريا ال�ستالينية حين
ُج ّرم كل انتقاد لل�شيوعية ،ويمكنني الآن
مقاومة اله�ستيريا الجديدة.
في ظل ظروف فرن�سا اليوم� ،أ�شعر بالحاجة
�إلى القتال على جبهتين :جبهة مقاومة كراهية
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الأجانب و�أ�شكال العن�صرية وكراهية الإ�سالم
ومعاداة ال�سامية ،وهي جبهة تمثل همجية
الح�ضارة الحديثة ،وجبهة العمل �ضد جميع
�أ�شكال التع�صب القاتل التي تحمل في داخلها
الهمجية القديمة كافة .ومن الوا�ضح �أن هذا
العمل ينطوي على قمع العنف القاتل ،لكنه
ي�شمل �أي�ض ًا تفاديه الذي يمكن �أن يت�ضمن بحد
ذاته تب ّني �سيا�سة لل�ضواحي [المدن الفرن�سية]
والحد من عدم الم�ساواة االجتماعية
ّ
واالقت�صادية والتعليم الإن�ساني المتجدد.
■ �إذاً ،ما العمل في المجال التربوي ،وخ�صو�ص ًا
في المدار�س؟
■ اقترحت بهذا المعنى ،منذ بدايات الإرهاب
الذي ينفذه �إ�سالميون �إرهابيون� ،أن ُتدرج في
المناهج المدر�سية متطلبات التفكير النقدي
التي ال غنى عنها ،و�أولها العقل الذي ي�س�أل
كثيراً ،وهو �شائع جداً لدى الأطفال ،لكنه قد
يتراجع مع تقدم العمر .ال بد من ت�شجيعه.
بعد تحفيز هذا العقل ،يجب ت�شجيع التفكير
الإ�شكالي الذي يدعو �إلى الت�سا�ؤل عن الحقائق
الوا�ضحة التي تبدو مطلقة .لنتذكر �أن الف�ضيلة
الجوهرية للنه�ضة الأوروبية كانت طرح �أ�سئلة
ب�ش�أن �إ�شكالية العالم ،ومن هنا جاء العلم
و�إ�شكالية الخالق ،ومن هنا ن�ش�أت الفل�سفة
و�إ�شكالية الحكم على ال�سلطة ،ومن هنا الروح
الديمقراطية �أو المواطنة .ففي هذا الطرح
الإ�شكالي يكمن جوهر العلمانية.
لذلك يفتر�ض العقل النقدي وجود الحيوية
في العقل المت�شكك والتفكير الإ�شكالي ،كما
يفتر�ض الفح�ص الذاتي الذي يجب �أن يكون
التعليم مح ِّفزاً له بحيث ي�صل كل طالب �إلى
ملكة تفكير ت�سمح بحد ذاتها بالنقد الذاتي� .إن
العقل النقدي من دون عقل ينتقد الذات يخاطر

باالنزالق �إلى نقد منفلت �إلى ما هو خارجنا.
وهنا ن�س�أل :ما �أهمية العقل النقدي غير القادر
على النقد الذاتي؟
�إن التفكير النقدي يفتر�ض بال�ضرورة عق ًال
عقالني ًا� ،أي قادراً على تطبيق اال�ستقراء
واال�ستنتاج والمنطق في �أي فح�ص للحقائق �أو
البيانات .كما يفتر�ض العقل العقالني �ضرورة
الوعي بحدود المنطق في مواجهة حقائق ال
يمكن التعرف عليها �إلاّ من خالل قبول
تناق�ضات� ،أو من خالل ربط م�صطلحات
متعار�ضة.
�إن الروح النقدية التي تتغذى على هذا
النحو من جميع هذه المقدمات ال�ضرورية
تمار�س بحرية ،لكن يتعين
يمكن ويجب �أن
َ
عليها �أن ت�شمل �أي�ض ًا اال�ستعداد لنقد النقد
عندما ي�صير الأخير مفرط ًا� ،أو ال يلتفت �سوى
�إلى الجوانب ال�سيئة للظواهر والحقائق �أو
الأفكار� .أخيراً ،يتوجب على تدري�س التفكير
النقدي �أن يقبل كون النقد متعلق ًا بالتعليم
نف�سه ،وبالتالي ،ف�إن التفكير النقدي ينطوي
على بنية تحتية فكرية كاملة يتم تجاهلها
ب�صورة عامة.
■ هذه �إ�صالحات كبيرة تبد�أ ب�إ�صالح الفكر.
هل لديك �أي �أمل في �إمكان تحقيقها؟
■ كما �أخبرتك� ،إن الحالة في تراجع ،لأن
جميع الخ�صومات تعزز بع�ضها بع�ض ًا .و�أنا لم
أكف قط عن التذكير ب�أن العقدين الما�ضيين
� ّ
�شهدا انتكا�سات �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية و�أخالقية وفكرية خطرة� :أزمة
عامة للديمقراطية ،وا�ضطهاد جديد للأقليات
الدينية (ال�صين والهند) ،وهيمنة الربح ،وخراب
اقت�صادي نتجت منه ثورات �شعبية تعر�ضت
كلها للقمع مثلما هي الحال في الجزائر
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وبيالرو�سيا ،وهيمنة نوع من الفكر القائم على
الح�ساب والتخ�ص�ص المفرط ،الأمر الذي يجعل
من الم�ستحيل ت�صور الم�شكالت الإن�سانية وفهم
تعقيداتها� ،سواء على م�ستوى الفرد �أو الوطن �أو
الكوكب ككل.
من غير المعروف ما �إذا كانت الرئا�سة
الأميركية الجديدة �ستخفف من حدة العداء بين
الواليات المتحدة وال�صين� ،أو من المواجهة
بين التحالف الأميركي – الإ�سرائيلي -
ال�سعودي و�إيران التي يحكمها �آيات اللـه .كما
تدخل على الم�ستوى
�أن تركيا �صارت قوة ّ
الإ�سالمي وفي حو�ض البحر المتو�سط،
والإمبراطورية ال�صينية تدمر الحكم الذاتي في
هونغ كونغ وتدخل في �صراع مع الهند ،في
حين اندلعت حرب عرقية دينية بين �أذربيجان
و�أرمينيا ،بينما �أزمة لبنان التعددي غير قادرة
مما هو فيه .هذا
على �إحداث انتفا�ضة تخ ّل�صه ّ
كله يحدث في الوقت الذي يحتدم �سباق الت�سلح
في كل مكان ،وتعجز �أوروبا عن التغلب على
انق�ساماتها.
عالوة على ذلك ،تت�ضاءل الآمال في كل
مكان ،بنه�ضة بيئية كبيرة و�إ�صالح كبير
للعولمة التي خلقت ترابط ًا عام ًا من دون �أن
ت�ؤدي �إلى �أي ت�ضامن .هناك تراجع ،لكن لي�س
مثلما كان �سابق ًا ،بل �إنه يتخذ م�ساراً انحداري ًا،
بينما يمثل توجه �أقلوي الدافع �إلى نه�ضة الفكر
ال�سيا�سي الذي من �ش�أنه �أن ي�شير �إلى م�سار
ديمقراطي -اقت�صادي� -إيكولوجي جديد.
من ناحية �أُخرى ،تتزايد نزعات المانوية
والتع�صب ،وتتفاقم القومية والعن�صرية .وفي
الوقت نف�سه� ،سي�ؤدي االحترار العالمي �إلى
زيادة �أزمة المحيط الحيوي للأر�ض ،الأمر
الذي �سيزيد بدوره من �أزمة الب�شرية .نحن فع ًال
في �أزمة كوكبية عمالقة ،بيولوجية واقت�صادية

وح�ضارية و�أنثروبولوجية في �آن واحد ،ت�ؤثر
في الأمم والب�شرية جمعاء.
ومع ذلك ،فقد قلتها مراراً وتكراراً� :إن
الأزمة ُتح ِّفز ،من ناحية ،الخيال الخالق لإيجاد
حلول جديدة ،ومن ناحية �أُخرى ،المخاوف
والقلق اللذين يعززا االنحدار والديكتاتوريات.
و�إذا ا�ستمر االنحدار الكبير ،ف�إننا نتجه نحو
�أنظمة ما بعد ديمقراطية تملك و�سائل متعددة
لل�سيطرة على الأفراد ،وتوفرها منذ الآن تقنيات
تتيح تطبيق نموذج كذلك الذي تمار�سه ال�صين
فع ًال.
�إن الم�سار المحتمل للأحداث مقلق �إلى حد
كبير .ونحن ال يمكننا حتى ا�ستبعاد فر�ضية
لتعم الأر�ض انطالق ًا من
اندالع مواجهة تتطور ّ
حادث من نوع حادث �سراييفو ،وت�شمل حروب ًا
من نوع جديد تنفذها �أجهزة الكمبيوتر
واختراق �شبكات الدول المعادية ومعارك عبر
الروبوتات ،والأ�سو�أ من ذلك ،ال�صواريخ النووية.
لكن ما هو م�ستبعد يمكن [�إن حدث] �أن يغير
مجرى التاريخ.
■ هل يمكننا جعل ما هو م�ستبعد يحدث في
فرن�سا؟
■ �أنا �أ�ؤمن ب�ضرورة تنظيم وتوحيد واحات
المقاومة في الحياة والفكر ،وموا�صلة �إظهار
�إمكان تغيير الم�سار ،وتج ّنب �إغراق �أنف�سنا في
رذائل الفكر الذي نندد به .لقد اختبرت ال�سير
في �أثناء النوم في الم�سيرة نحو الكارثة في
ثالثينيات القرن الما�ضي ،ومع �أن المخاطر
مختلفة تمام ًا اليوم� ،إلاّ �إنها لي�ست �أقل خطورة،
�سيخ�ضعنا،
و�أي �سير جديد ونحن نيام ُ
و�سن�صبح تج�سيداً لل�صيغة التي و�ضعها
هرقليط�س'':م�ستيقظون ،يخلدون للنوم''.

