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الق�ضية ت�ضّخم تطور الفكر المانوي ''هذه 

االأحادي واالختزالي''، يقول باأ�ضف 

عالم االجتماع والفيل�ضوف ]اإدغار موران[، في 

مقابلة مع جريدة ''لوموند''. ومن خالل تحليل 

َتين - اإحداهما ذات 
َ
ا�ضتداد التعار�ض بين فرن�ض

تاأكيد  على  تقوم  واالأُخرى  اإن�ضانية  نزعة 

الهوية - ي�ضرح كيف يمكن مقاومة ذلك.

موران  اإدغار  والفيل�ضوف  االجتماع  عالم 

االأبحاث  مدير  هو   ،1921 �ضنة  في  المولود 

العلمي  للبحث  الوطني  المركز  في  الفخري 

من  فخرية  دكتوراه  درجة   38 على  وحا�ضل 

مختلف اأنحاء العالم. من اأبرز موؤلفاته:

La Méthode, 6 vols. (Paris: Seuil 1977-
2006); Mes souvenirs viennent à ma ren-

 contre (Paris: Fayard, 2019); Changeons de
 voie: Les leçons du coronavirus (Paris:
 Denoël avec la collaboration de Sabah

Abouessalam, 2020).
الفقرة  في  المذكور  االأخير  كتابه  وفي 

ال�ضابقة، وهو اأحدث كتبه، يوفر الكاتب مفاتيح 

مع  مقابلته  في  اأنه  كما  بعد،  فيما  ''العالم  لـ 

االأيديولوجية  االنق�ضامات  يحلل  ''لوموند''، 

الجديدة التي تعي�ضها فرن�ضا.

خم�سة  وبعد   ،2020 �سنة  في  فرن�سا،  في   ■
�أعو�م من �لهجوم على �سحيفة ''�سارلي �إيبدو'' 

�لنا�س  ز�ل  ما  باري�س،  ''باتاكالن'' في  وم�سرح 

�لمدِرّ�س  �غتيال  �إن  فهل  �للـه.  با�سم  يقتلون 

�أن  على  داللة  ني�س  ومجزرة  باتي  �ساموئيل 

�لتاريخ يعيد نف�سه؟

الإ�سالموفوبيا والعن�رصية اجلديدة

نيكوال ترونغ*

�إدغار مور�ن تعليقًا على �غتيال �ساموئيل باتي:

 ''�الأخطر هو �أن تنق�سم فرن�سا �إىل �ثنتني ُتعار�س

�لو�حدة منهما �الأُخرى''**

* �ضحافي فرن�ضي.
 ** المقابلة باللغة الفرن�ضية، ُن�ضرت في جريدة

Le monde، بتاريخ 20 ت�ضرين الثاني/نوفمبر 2020، 
وعنوانها:

 “Assassinat de Samuel Paty: pour Edgar Morin,
 ‘le plus dangereux est que deux France se

dissocient et s’opposent’ ”.
ترجمة: �ضفاء كنج.
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الجمهورية  قوانين  مع  تتعار�ض  االإ�ضالمية 

فرن�ضا  في  الم�ضلمين  اأغلبية  لكن  العلمانية، 

والموؤمنون  الجمهورية،  القوانين  يقبلون 

م�ضالمون الأنهم يعتقدون ب�ضدق اأن دينهم دين 

�ضالم.

خارجيًا،  دينًا  للفرن�ضيين  االإ�ضالم  يبدو 

في  لكنه  العربية،  ولغته  من�ضئه  ب�ضبب  وذلك 

بالكامل،  م�ضيحي  يهودي -  دين  نف�ضه  الوقت 

بعي�ضى  ويعترف  التوراتية  الرواية  على  قائم 

نبيًا.

الذي  ذلك  مثل  قاتل  تع�ضب  اأبغ�ض كل  اأنا 

ابُتلي به القرن الع�ضرون، والذي يولد من جديد 

اأجادل  اأن  اأحب  تقليدية.  دينية  باأ�ضكال 

الموؤمنين، لكني ال اأحب اأن اأ�ضيء اإليهم؛ اإن عدم 

االإ�ضاءة اأو االإذالل هما عقيدتي االأخالقية ذات 

القيمة العالمية: احترام االآخر يتطلب مني عدم 

انتهاك ما هو مقد�ض بالن�ضبة اإليه، لكنني اأمنح 

باأن  ذلك  معتقداته،  انتقاد  في  الحق  نف�ضي 

احترام الحرية يت�ضمن حريتي في الكالم.

ال�ضعوب  اإلى  بالن�ضبة  موؤلم  هو  كم  �ضعرت 

يدن�ض  اأن  االأميركَتين  في  المقهورة  الهندية 

عندما  المقابل،  وفي  المقد�ضة.  اأماكنها  الغزاة 

 عن 
ّ
يكون الدين قويًا جداً ويدين اأي �ضلوك ينم

رف�ض  مثل   - تجديفًا  باعتباره  طاعة  عدم 

ال ]النبيل الفرن�ضي في القرن الثامن ع�ضر 
َّ
الخي

لموكب  التحتية  اأداء  بار  ال  دو  جان[  فران�ضوا 

اللـه  اآيات  اأ�ضدرها  التي  الفتوى  اأو  م�ضيحي، 

جانب  اإلى  باأنني  اأ�ضعر   - ر�ضدي  �ضلمان  �ضد 

دانين.
ُ
الم

من هنا جاءت هذه المفارقة الظاهرية: اأنا 

مع حرية المراأة التي ال تريد ارتداء الحجاب في 

الحجاب  ترتدي  التي  المراأة  حرية  ومع  اإيران، 

اأتحدث'': ل�ضت  ''من هذا المنطلق  اإذاً  في فرن�ضا. 

اإ�ضالميًا وال ي�ضاريًا، لكنني اأوؤيد منهج ]فيل�ضوف 

 
ّ
■ بادىء ذي بدء، يبدو من المهم بالن�ضبة اإلي

اأن اأ�ضرح موقفي قبل التفكير في هذه االأحداث 

مطلوبًا  كان  مثلما  اأو�ضح،  واأن  الماأ�ضوية، 

�ضابقًا، ''من اأي موقع يتحدث'' �ضاحب المقابلة. 

الب�ضر  اأن  اأعتقد  باالأديان،  االأمر  يتعلق  عندما 

اأنا،  يخلقون االآلهة التي يعبدونها ويطيعونها. 

)الغنو�ضية(،  الالاأدرية  اأتباع  يقولون، من  كما 

اأو اإنني باالأحرى اأعتقد اأن هناك لغزاً في الكون 

اأعتبر  اأنا  فهمه.  على  اأذهاننا  قدرات  يفوق 

الديانات  اأ�ضا�ض  ي�ضكل  الذي  التوراة  كتاب 

واالإ�ضالمية،  والم�ضيحية  اليهودية  الثالث 

االإنجيل  واأن  والخرافات،  االأ�ضاطير  ن�ضيجًا من 

االآخر  والن�ضف  اأ�ضطوري  ن�ضفهما  والقراآن 

اأوؤمن  اأن  دون  بي�ضوع من  اأنا معجب  تاريخي. 

بقيامته.

هي  مثلما  جداً،  قويًا  الدين  يكون  عندما 

العربية  المملكة  اأو  اإيران  في  اليوم  الحال 

للملحدين  كراهيتهم  اأبغ�ض  فاإنني  ال�ضعودية، 

اأنا  الموؤمنين.  ولغير  االآخرين،  وللموؤمنين 

االأديان،  تفر�ضها  التي  المحظورات  اأبغ�ض 

الحال  كانت هذه هي  الن�ضاء.  على  وخ�ضو�ضًا 

مع اليهودية في الما�ضي، وما زالت كذلك لدى 

مع  كذلك  الحال  وكانت  المتزمتين.  اليهود 

الم�ضيحية لعدة قرون، وما زالت هي نف�ضها في 

العديد من الدول الم�ضلمة.

لكني ال اأخلط بين االإ�ضالم والجهادية: بين 

هي  مثلما  القاتل،  والمتع�ضب  الورع  الم�ضلم 

االأ�ضيزي  فرن�ضي�ض  ]القدي�ض[  بين  الحال 

والمفت�ض  ]الراهب  توركومادا  دي  وتوما�ض 

العام لمحاكم التفتي�ض في القرن الخام�ض ع�ضر 

التنوع.  �ضديد  عالم  فبينهما  اإ�ضبانيا[،  في 

وكلمة ''اإ�ضالموية'' تحجب هذا التنوع، اإذ ال نرى 

فيها �ضوى الدعوة اإلى اعتناق االإ�ضالم ورف�ض 

ال�ضريعة  فاإن  وطبعًا،  والعلمانية.  الديمقراطية 
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�ضنة  في  رف�ضتها  المحكمة  لكن  اإ�ضالمية، 

�ض مقر ''�ضارلي 
ّ
2007، وفي �ضنة 2011، تعر

اإيبدو'' لحريق متعمد، ثم ُن�ضي االأمر.

اإاّل اإن هجمات �ضنة 2015 غيرت معنى كل 

من الجريدة االأ�ضبوعية والر�ضوم الكاريكاتورية: 

مجرد  تعد  لم  االأ�ضبوعية  ''�ضارلي''  فجريدة 

لحرية  رمزاً  باتت  واإنما  �ضاخرة،  �ضحيفة 

بحّق  القتلى  ال�ضحافيون  واأ�ضبح  التعبير؛ 

الر�ضوم  و�ضارت  الحرية؛  اأجل  من  �ضهداء 

الكاريكاتورية الدنماركية تراثًا وطنيًا فرن�ضيًا.

قررت  ''�ضارلي''،  قتلة  محاكمة  اأثناء  وفي 

الر�ضوم،  ن�ضر  اإعادة  االأ�ضبوعية  الجريدة  هذه 

للحرية  مثااًل  هذه  الن�ضر  اإعادة  ف�ضارت 

الفرن�ضية بحّد ذاتها، وبات ن�ضرها دفاعًا �ضليمًا 

عن التفكير النقدي.

اأنها  للحرية  محب  تاريخ  �ض 
ّ
مدِر يفكر  ثم 

يمكن اأن ت�ضاعد في تحفيز التفكير النقدي لدى 

طالبه، وهو ما اأثار في البداية قلياًل من ردات 

الفعل، عدا تقّدم اأب م�ضلم ب�ضكوى ونجاح مديرة 

ثم  النفو�ض.  تهدئة  في  يبدو  ما  على  المدر�ضة 

في�ضعله  الجمر  في  وينفخ  م�ضجد  خطيب  ياأتي 

اإلى درجة تدفع �ضابًا �ضي�ضانيًا اإلى ارتكاب فعل 

�ض.
ّ
جهادي مرعب بقطع راأ�ض المدِر

عميقًا  �ضعوراً  هذه  القتل  عملية  تثير 

اأنحاء  جميع  وفي  المعلمين  بين  بال�ضدمة 

اللوم  توجه  الأ�ضوات  العنان  وتطلق  المجتمع، 

تجاه  والت�ضاهل  الر�ضمي''  ''التراخي  اإلى 

خيالية  فكرة  )وهي  الي�ضاريين   - االإ�ضالميين 

يعيد  عين(. 
ّ
مرو عتبران 

ُ
ي م�ضطلحين  تجمع 

كاأحد  الحرية  قيمة  تاأكيد  ماكرون  اإيمانويل 

وفقًا  ت�ضريحاته،  وينهي  الجمهورية،  اأ�ض�ض 

اآنذاك،  االإعالم  و�ضائل  ن�ضرتها  التي  للن�ضخة 

الر�ضوم  عن  �ضتدافع  فرن�ضا  باأن  بالوعد 

وقد  وطني.  واجب  اأنه  لو  كما  الكاريكاتورية، 

و]الفيل�ضوف  مونتانيو  دو  النه�ضة[  ع�ضر 

بمنهج  المقد�ضة  الكتب  �ض 
ّ
تفح الذي  الهولندي 

اإلى  ننظر  اأن  اآمل  كما  �ضبينوزا.  باروخ[  نقدي 

الو�ضع بجميع تعقيداته، وهذا ال يقلل باأي حال 

يمار�ضه  الذي  القاتل  التع�ضب  اإدانة  من 

الجهاديون االإ�ضالميون.

■ ما ر�أيك في �إعادة ن�سر �لر�سوم �لكاريكاتورية 
�لتعليمية  و��ستخد�ماتها  محمد  للنبي 

و�ل�سيا�سية و�الأيديولوجية ب�سورة خا�سة؟

■ دعنا نلخ�ض الو�ضع: الر�ضوم الكاريكاتورية 
التي تمثل النبي محمد لي�ضت اختراعًا فرن�ضيًا، 

الر�ضوم  وهذه  دنماركي.  اختراع  واإنما 

النبي  بين  �ضريًا  رابطًا  تن�ضىء  الكاريكاتورية 

الم�ضلمون  يجّله  والذي  االإ�ضالم،  موؤ�ض�ض 

الوقت  جهاديي  االإرهابيين  وبين  االأتقياء، 

اأقل  على  فيه  م�ضكوك  اأمر  هذا  لكن  الحا�ضر، 

ْد ن�ضرها في دول ليبرالية مثل 
َ
ع

ُ
ي اإذ لم  تقدير، 

دول  في  وال  المتحدة،  الواليات  اأو  بريطانيا 

القانون  يحظر  حيث  اإ�ضبانيا،  اأو  اإيطاليا  مثل 

ازدراء االأديان.

اإن ن�ضر الر�ضوم الكاريكاتورية للنبي محمد، 

حتى اإن عّدها الم�ضلمون المتدينون تجديفًا، هو 

اأمر م�ضروع في فرن�ضا، الأن الحّق في التجديف 

تمثل  اإيبدو''  و''�ضارلي  حرياتنا.  من  جزء 

للتقاليد  ت�ضخيم،  عامل  يكن  لم  اإن  ا�ضتمراراً، 

وللتحررية،  لالإكليرو�ض،  المناه�ضة  الفرن�ضية 

والتي كانت �ضالحة ما دام كان للكني�ضة �ضلطة 

المعاداة  تال�ضت  لقد  مجتمعنا.  على  قوية 

ل الكني�ضة للعلمانية، و�ضارت 
ّ
للم�ضيحية مع تقب

ال�ضاخرة  االأ�ضبوعية  اأعادت  لقد  بالية.  اليوم 

�ضنة  في  الكاريكاتورية  الر�ضوم  هذه  ن�ضر 

اأو  اأ�ضادت بها  اأثار ردات فعل  2006، وهو ما 

جمعيات  رفعتها  �ضكوى  وبينها  انتقدتها، 
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اأن  الم�ضوؤول  غير  من  اأن  لي  يبدو  وبالتالي، 

الفرن�ضية  الحرية  اأن  افترا�ض  م�ضوؤولية  اأتحمل 

الكاريكاتورية  الر�ضوم  ن�ضر  في  تكمن  الحّقة 

الدنماركية اإلى ما النهاية.

المجلد  في  عر�ضته  الذي  لت�ضوري  ووفقًا 

فاإن   ،La Méthode كتابي  من  الخام�ض 

النيات  على  تقت�ضر  اأن  يمكن  ال  االأخالقيات 

 
ّ

ح�ض على  اأي�ضًا  تنطوي  اأن  يجب  بل  الح�ضنة، 

بالم�ضوؤولية عن عواقب اأفعالها التي تتعار�ض 

كل  وفوق  النيات.  مع  االأحيان  من  كثير  في 

اأو  متقلب  �ضياق  في  تخذ 
ُ
ي قرار  اأي  فاإن  �ضيء، 

مت�ضارب يحمل مخاطر اأن يخّلف اآثاراً �ضلبية، 

ولهذا ال يمكن الحكم على الر�ضوم الكاريكاتورية 

التحررية  اأو  رة 
ّ
المحِر النيات  اأ�ضا�ض  على  فقط 

يمكن  لما  وفقًا  اأي�ضًا  بل  ونا�ضريها،  لموؤلفيها 

اأن تخّلفه من عواقب �ضارة اأو ماأ�ضوية.

ال يمكن لحرية التعبير اأن ت�ضتبعد ما يمكن 

توّقعه من �ضوء فهم اأو عدم فهم اأو عواقب عنيفة 

لهذه  يمكن  هل  هو:  االآن  وال�ضوؤال  اإجرامية،  اأو 

على  المتدينين  الموؤمنين  ت�ضاعد  اأن  الر�ضوم 

يمكنها  وهل  اأبداً.  معتقداتهم؟  في  الت�ضكيك 

الم�ضاعدة على اإ�ضعاف الجهادية؟ اأبداً.

�أي�سًا  ووزر�ء  وُنّقاد�ً  ُكّتابًا  �سمعنا  لقد   ■
يجادلون باأن ''�لي�سار �الإ�سالمي'' ُي�سلّح �الإرهاب 

فكريًا. هل هذه �لتهمة مبررة؟ ولماذ� مثل هذ� 

�لهجوم �الأيديولوجي؟

ت�ضّخم  الق�ضية  هذه  اأن  هو  ع 
ّ
المرِو االأمر   ■

واالختزالي.  االأحادي  المانوي  التفكير  تنمية 

االإ�ضالموفوبيا  ظاهرة  لتنامي  مقاومة  واأي 

الذي   - االإ�ضالمي  الي�ضار  على  و�ضمة  ت�ضبح 

يتميز بكونه لي�ض موؤيداً لالإ�ضالم وال ي�ضاريًا - 

ل�ضوء  القتلة.  مع  التواطوؤ  على  عالمة  حتى  اأو 

الحظ، ومثلما حدث في �ضنوات 1914، و1933، 

نفى رئي�ض الجمهورية هذه الت�ضريحات وخّفف 

مع قناة  اأجراها موؤخراً  من حدتها في مقابلة 

اأنه  فيها  واأكد  العربية،  الف�ضائية  ''الجزيرة'' 

يفهم اأن الر�ضوم الكاريكاتورية يمكن اأن ُتحدث 

�ضدمة.

على  و�الإجماع  �لهجمات  هذه  �سدمة  بعد   ■
محاولة  عن  تعّبر  �أ�سو�ت  تبرز  بد�أت  �إد�نتها، 

�إلى  �لدنماركية  �لكاريكاتورية  �لر�سوم  تحويل 

رمز للـهوية �لفرن�سية. هل هذ� �سرعي؟

�ض 
ّ
المدِر راأ�ض  قطع  خّلفه  الذي  الرعب  اإن   ■

''�ضارلي  محرري  قتل  بعد  االإجرامي،  باتي 

اإيبدو''، طم�ض بجالئه ووح�ضيته وجنونه، جزءاً 

الرعب  فهذا  منه.  ن�ضاأ  الذي  الواقع  من  كاماًل 

االأمور  للتفكير وو�ضع  اأي محاولة  يحول دون 

في ن�ضابها، كما لو اأن الفهم يحمل في طياته 

هذه  مثل  اأن  نن�ضى  اأاّل  يجب  لكن  التبرير.  اإثم 

الم�ضلمين  ت�ضدم  الكاريكاتورية  الر�ضوم 

اأعمال  اإلى  اأدت  اأنها  االأتقياء، واالأ�ضواأ من ذلك 

جنونية قاتلة.

عليها  الر�ضمي  الطابع  اإ�ضفاء  اأثار  اأخيراً، 

ال  �ضاخبة  تظاهرات  الكاريكاتورية[  ]الر�ضوم 

ح�ضر لها �ضد فرن�ضا في العالم الم�ضلم. هناك، 

طبعًا، حاالت يتعين على المرء فيها اأن يتحدى 

اأي�ضًا  الخارج، لكن هناك  الفهم في  حالة عدم 

اإثارة ذلك  حاالت يكون من االأف�ضل فيها عدم 

اأو ا�ضتفزازه، وال �ضيما في ظل التوترات الدولية 

ال�ضديدة.

ال�ضارة  لالآثار  هين 
ّ
متنب نكون  اأن  يجب 

ة، اإذ ثمة اأحيانًا تناق�ض 
ّ
لالأفعال ال�ضليمة الطوي

بين الحرية والم�ضوؤولية فيما يتعلق بالكالم اأو 

اإحدى تلك الحاالت، ويجب  بالكتابة. نحن في 

مخاطرة.  على  ينطوي  االختيار  اأن  نعرف  اأن 

وعدمها؛  الم�ضوؤولية  بين  تطابق  اأحيانًا  هناك 
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اأجل  من  االأطراف  جميع  من  الح�ضنة  النيات 

وبيئي  واجتماعي  اقت�ضادي  م�ضار  انتهاج 

جديد، اإاّل اإنني ال اأراها متج�ضدة حتى االآن في 

منظمة اأو قائد.

محاوالت  ثمة  فاإن  بالي�ضار،  يتعلق  وفيما 

ناحية  ومن  ال�ضفوف.  تجميع  الإعادة  م�ضو�ضة 

خارج  من  �ضخ�ض  ظهور  اإمكان  اأرى  اأُخرى، 

الت�ضكيالت يمثل النظام واالن�ضباط، اأي فرن�ضا 

في  ا�ضتقال  الذي  الجي�ض  ]قائد  مثل  االأُخرى، 

ب�ضاأن  الرئي�ض  مع  خالف  ب�ضبب   2017 �ضنة 

لكن  فيلييه.  دو  بيار  الجنرال  الدفاع[  ميزانية 

اأ�ضياء كثيرة  االأمور غير مح�ضومة، و�ضتفاجئنا 

في العام المقبل.

■ كيف يمكن تجّنب هذه �لبلبلة؟
هو  �ضغير  حزب  اإلى  ان�ضممت  �ضبابي،  في   ■
حركة طالب الجبهة التي روجت للن�ضال على 

في  ال�ضتالينية  و�ضد  الفا�ضية  �ضد  جبهتين: 

الوقت نف�ضه. وبعد تحولي اإلى ال�ضيوعية في ظل 

االحتالل، ثم رجوعي عن ذلك بعد �ضتة اأعوام، 

راأيت نف�ضي اأقاتل مرة اأُخرى على جبهتين: �ضد 

اال�ضتعمار  و�ضد  ال�ضوفياتية  ال�ضيوعية 

االأوروبي. ومنذ عقود، اأحاول مقاومة توجهين 

همجيين متعار�ضين في الظاهر: الهمجية التي 

المحملة  التاريخية  الع�ضور  اأعماق  من  جاءت 

بالكراهية ونزعة ال�ضيطرة واالزدراء، والهمجية 

ح�ضارتنا،  من  الناتجة  والجليدية  الباردة 

الجامح والح�ضاب.  الربح  والمتمثلة في هيمنة 

حين  الحرب  ه�ضتيريا  مقاومة  من  تمكنت  لقد 

م كل األماني، ثم اله�ضتيريا ال�ضتالينية حين 
ّ
ر

ُ
ج

االآن  ويمكنني  لل�ضيوعية،  انتقاد  كل  م 
ّ
ر

ُ
ج

مقاومة اله�ضتيريا الجديدة.

في ظل ظروف فرن�ضا اليوم، اأ�ضعر بالحاجة 

اإلى القتال على جبهتين: جبهة مقاومة كراهية 

و1940، وكما يحدث في كل هذيان جماعي، 

الموقف  طليعة  يت�ضدرون  فال�ضفة  هناك  فاإن 

اله�ضتيري.

اأخطر ما في االأمر هو اأن فرن�ضا، وعلى غرار 

اإلى  تنق�ضم  الما�ضي،  في  مرات  عدة  حدث  ما 

مواجهة  في  منهما  الواحدة  تقف  َتين 
َ
فرن�ض

الحظ،  فيها  التي حالفها  الحالة  االأُخرى؛ ففي 

فرن�ضا  هزمت  الع�ضرين،  القرن  بداية  في  كما 

الملكية  فرن�ضا  والعلمانية  الجمهورية 

والكاثوليكية والمحافظة؛ وفي الحالة التعي�ضة، 

الرجعية  انت�ضرت فرن�ضا  كما في �ضنة 1940، 

ب�ضبب الكارثة الع�ضكرية.

تبريداً  تفر�ض  ال�ضحي  العزل  تدابير  لكن 

حدوث  اإلى  توؤدي  ربما  التي  للمواجهة  موقتًا 

انفجار في البلد. وهنا يحق لنا الت�ضاوؤل: ماذا 

�ضتكون عليه  االحتواء؟ ما  تدابير  بعد  �ضيحدث 

ال�ضيا�ضية؟  الت�ضكيل  واإعادة  التفكك  عملية 

فهناك فعاًل فرن�ضتان تتواجهان �ضفاهة: فرن�ضا 

الهوية وفرن�ضا االإن�ضانية، وهذا كله ال ي�ضتدعي 

الالمباالة، واإنما التمحي�ض والتفكير.

■ هل يمكن ل�سد�م �الأميركَتين �أن ينذر بنز�ع 
�لرئا�سية  �النتخابات  خالل  فرن�َسَتين  بين 

�لمقبلة؟

دونالد  كان  اإن  نعرف  ال  اأجيبك،  بينما   ■
تدبير  �ضيحاول  بايدن،  جو  فوز  بعد  ترامب، 

التوترات هائلة في  اإن  الإنقاذ من�ضبه.  انقالب 

كان  اإذا  ما  اأعرف  وال  المتحدة،  الواليات 

�ضيحدث انفجار اأم تهدئة بطيئة.

ا على هذا الجانب من المحيط االأطل�ضي، 
ّ
اأم

تتبلورا  لم  الحالي،  الوقت  في  َتين 
َ
الفرن�ض فاإن 

بعد، و�ضن�ضهد تفككات واإعادة تركيب �ضيا�ضية. 

على  تحر�ض  �ضيا�ضة  اإمكان وجود  اأرى  لكنني 

اأ�ضحاب  تجمع  اأن  وعلى  العامة،  ال�ضالمة 



126جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 1362021

اإلى ما هو خارجنا.  نقد منفلت  اإلى  باالنزالق 

وهنا ن�ضاأل: ما اأهمية العقل النقدي غير القادر 

على النقد الذاتي؟

اإن التفكير النقدي يفتر�ض بال�ضرورة عقاًل 

اال�ضتقراء  تطبيق  على  قادراً  اأي  عقالنيًا، 

واال�ضتنتاج والمنطق في اأي فح�ض للحقائق اأو 

البيانات. كما يفتر�ض العقل العقالني �ضرورة 

ال  حقائق  مواجهة  في  المنطق  بحدود  الوعي 

قبول  خالل  من  اإاّل  عليها  التعرف  يمكن 

م�ضطلحات  ربط  خالل  من  اأو  تناق�ضات، 

متعار�ضة.

هذا  على  تتغذى  التي  النقدية  الروح  اإن 

ال�ضرورية  المقدمات  هذه  جميع  من  النحو 

يتعين  لكن  بحرية،  �ض 
َ
تمار اأن  ويجب  يمكن 

النقد  لنقد  اال�ضتعداد  اأي�ضًا  ت�ضمل  اأن  عليها 

اأو ال يلتفت �ضوى  االأخير مفرطًا،  عندما ي�ضير 

اأو  والحقائق  للظواهر  ال�ضيئة  الجوانب  اإلى 

التفكير  تدري�ض  على  يتوجب  اأخيراً،  االأفكار. 

بالتعليم  متعلقًا  النقد  كون  يقبل  اأن  النقدي 

ينطوي  النقدي  التفكير  فاإن  وبالتالي،  نف�ضه، 

تجاهلها  يتم  كاملة  فكرية  تحتية  بنية  على 

ب�ضورة عامة.

�لفكر.  باإ�سالح  تبد�أ  كبيرة  �إ�سالحات  هذه   ■
هل لديك �أي �أمل في �إمكان تحقيقها؟

الأن  تراجع،  في  الحالة  اإن  اأخبرتك،  كما   ■
جميع الخ�ضومات تعزز بع�ضها بع�ضًا. واأنا لم 

الما�ضيين  العقدين  باأن  التذكير  عن  قط  اأكّف 

واقت�ضادية  �ضيا�ضية  انتكا�ضات  �ضهدا 

اأزمة  خطرة:  وفكرية  واأخالقية  واجتماعية 

لالأقليات  جديد  وا�ضطهاد  للديمقراطية،  عامة 

الدينية )ال�ضين والهند(، وهيمنة الربح، وخراب 

تعر�ضت  �ضعبية  ثورات  منه  نتجت  اقت�ضادي 

الجزائر  في  الحال  هي  مثلما  للقمع  كلها 

االإ�ضالم  وكراهية  العن�ضرية  واأ�ضكال  االأجانب 

همجية  تمثل  جبهة  وهي  ال�ضامية،  ومعاداة 

جميع  �ضد  العمل  وجبهة  الحديثة،  الح�ضارة 

التي تحمل في داخلها  القاتل  التع�ضب  اأ�ضكال 

هذا  اأن  الوا�ضح  ومن  كافة.  القديمة  الهمجية 

لكنه  القاتل،  العنف  قمع  على  ينطوي  العمل 

ي�ضمل اأي�ضًا تفاديه الذي يمكن اأن يت�ضمن بحد 

ذاته تبّني �ضيا�ضة لل�ضواحي ]المدن الفرن�ضية[ 

االجتماعية  الم�ضاواة  عدم  من  والحّد 

واالقت�ضادية والتعليم االإن�ضاني المتجدد.

■ �إذ�ً، ما �لعمل في �لمجال �لتربوي، وخ�سو�سًا 
في �لمد�ر�س؟

االإرهاب  بدايات  المعنى، منذ  بهذا  اقترحت   ■
ُتدرج في  اأن  اإرهابيون،  اإ�ضالميون  الذي ينفذه 

النقدي  التفكير  متطلبات  المدر�ضية  المناهج 

ي�ضاأل  الذي  العقل  واأولها  عنها،  غنى  ال  التي 

قد  لكنه  االأطفال،  لدى  جداً  �ضائع  وهو  كثيراً، 

يتراجع مع تقدم العمر. ال بد من ت�ضجيعه.

بعد تحفيز هذا العقل، يجب ت�ضجيع التفكير 

االإ�ضكالي الذي يدعو اإلى الت�ضاوؤل عن الحقائق 

الوا�ضحة التي تبدو مطلقة. لنتذكر اأن الف�ضيلة 

الجوهرية للنه�ضة االأوروبية كانت طرح اأ�ضئلة 

العلم  جاء  هنا  ومن  العالم،  اإ�ضكالية  ب�ضاأن 

الفل�ضفة  ن�ضاأت  هنا  ومن  الخالق،  واإ�ضكالية 

الروح  ال�ضلطة، ومن هنا  الحكم على  واإ�ضكالية 

الطرح  هذا  ففي  المواطنة.  اأو  الديمقراطية 

االإ�ضكالي يكمن جوهر العلمانية.

الحيوية  النقدي وجود  العقل  لذلك يفتر�ض 

كما  االإ�ضكالي،  والتفكير  المت�ضكك  العقل  في 

يكون  اأن  يجب  الذي  الذاتي  الفح�ض  يفتر�ض 

اإلى  طالب  كل  ي�ضل  بحيث  له  زاً  محِفّ التعليم 

ملكة تفكير ت�ضمح بحد ذاتها بالنقد الذاتي. اإن 

العقل النقدي من دون عقل ينتقد الذات يخاطر 
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توؤثر  واحد،  اآن  في  واأنثروبولوجية  وح�ضارية 

في االأمم والب�ضرية جمعاء.

اإن  وتكراراً:  مراراً  قلتها  فقد  ذلك،  ومع 

االأزمة ُتحفِّز، من ناحية، الخيال الخالق الإيجاد 

المخاوف  اأُخرى،  ناحية  ومن  جديدة،  حلول 

والديكتاتوريات.  االنحدار  اللذين يعززا  والقلق 

نحو  نتجه  فاإننا  الكبير،  االنحدار  ا�ضتمر  واإذا 

اأنظمة ما بعد ديمقراطية تملك و�ضائل متعددة 

لل�ضيطرة على االأفراد، وتوفرها منذ االآن تقنيات 

تتيح تطبيق نموذج كذلك الذي تمار�ضه ال�ضين 

فعاًل.

اإلى حد  اإن الم�ضار المحتمل لالأحداث مقلق 

فر�ضية  ا�ضتبعاد  حتى  يمكننا  ال  ونحن  كبير. 

 االأر�ض انطالقًا من 
ّ
اندالع مواجهة تتطور لتعم

حادث من نوع حادث �ضراييفو، وت�ضمل حروبًا 

الكمبيوتر  اأجهزة  تنفذها  جديد  نوع  من 

المعادية ومعارك عبر  الدول  �ضبكات  واختراق 

الروبوتات، واالأ�ضواأ من ذلك، ال�ضواريخ النووية. 

يغير  اأن  ]اإن حدث[  يمكن  م�ضتبعد  هو  ما  لكن 

مجرى التاريخ.

■ هل يمكننا جعل ما هو م�ستبعد يحدث في 
فرن�سا؟

واحات  وتوحيد  تنظيم  ب�ضرورة  اأوؤمن  اأنا   ■
اإظهار  وموا�ضلة  والفكر،  الحياة  في  المقاومة 

اإمكان تغيير الم�ضار، وتجّنب اإغراق اأنف�ضنا في 

ال�ضير  اختبرت  لقد  به.  نندد  الذي  الفكر  رذائل 

في  الكارثة  نحو  الم�ضيرة  في  النوم  اأثناء  في 

المخاطر  اأن  ومع  الما�ضي،  القرن  ثالثينيات 

مختلفة تمامًا اليوم، اإاّل اإنها لي�ضت اأقل خطورة، 

خ�ضعنا، 
ُ
�ضي نيام  ونحن  جديد  �ضير  واأي 

و�ضعها  التي  لل�ضيغة  تج�ضيداً  و�ضن�ضبح 

هرقليط�ض:''م�ضتيقظون، يخلدون للنوم''. 

وبيالرو�ضيا، وهيمنة نوع من الفكر القائم على 

الح�ضاب والتخ�ض�ض المفرط، االأمر الذي يجعل 

من الم�ضتحيل ت�ضور الم�ضكالت االإن�ضانية وفهم 

تعقيداتها، �ضواء على م�ضتوى الفرد اأو الوطن اأو 

الكوكب ككل.

الرئا�ضة  كانت  اإذا  ما  المعروف  غير  من 

االأميركية الجديدة �ضتخفف من حدة العداء بين 

المواجهة  من  اأو  وال�ضين،  المتحدة  الواليات 

 - االإ�ضرائيلي   – االأميركي  التحالف  بين 

اللـه. كما  اآيات  التي يحكمها  واإيران  ال�ضعودي 

الم�ضتوى  على  تدّخل  قوة  �ضارت  تركيا  اأن 

المتو�ضط،  البحر  حو�ض  وفي  االإ�ضالمي 

واالإمبراطورية ال�ضينية تدمر الحكم الذاتي في 

في  الهند،  مع  �ضراع  في  وتدخل  كونغ  هونغ 

حين اندلعت حرب عرقية دينية بين اأذربيجان 

واأرمينيا، بينما اأزمة لبنان التعددي غير قادرة 

ا هو فيه. هذا 
ّ
على اإحداث انتفا�ضة تخّل�ضه مم

كله يحدث في الوقت الذي يحتدم �ضباق الت�ضلح 

على  التغلب  عن  اأوروبا  وتعجز  مكان،  كل  في 

انق�ضاماتها.

كل  في  االآمال  تت�ضاءل  ذلك،  على  عالوة 

كبير  واإ�ضالح  كبيرة  بيئية  بنه�ضة  مكان، 

اأن  دون  من  عامًا  ترابطًا  خلقت  التي  للعولمة 

توؤدي اإلى اأي ت�ضامن. هناك تراجع، لكن لي�ض 

مثلما كان �ضابقًا، بل اإنه يتخذ م�ضاراً انحداريًا، 

بينما يمثل توجه اأقلوي الدافع اإلى نه�ضة الفكر 

م�ضار  اإلى  ي�ضير  اأن  �ضاأنه  من  الذي  ال�ضيا�ضي 

ديمقراطي- اقت�ضادي- اإيكولوجي جديد.

المانوية  نزعات  تتزايد  اأُخرى،  ناحية  من 

وفي  والعن�ضرية.  القومية  وتتفاقم  والتع�ضب، 

اإلى  العالمي  االحترار  �ضيوؤدي  نف�ضه،  الوقت 

االأمر  لالأر�ض،  الحيوي  المحيط  اأزمة  زيادة 

الذي �ضيزيد بدوره من اأزمة الب�ضرية. نحن فعاًل 

في اأزمة كوكبية عمالقة، بيولوجية واقت�ضادية 


