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إن�سانيـــة
ـــذوات ال
َّ
الإن�سان» التي جاءت بها الثورة الفرن�سية �أو ت�ضمنها
�إع�لان الأمم املتحدة ال�صادر �سنة � .1948إنها حقوق
مرتبطة ب�إن�سانية الإن�سان� ،شبه فطرية ،مزروعة يف
�ضمري ك��ل ال���ذوات الب�شرية .فعلى الب�شر �أن يلتقوا
حول مبد�أ الكرامة ويدافعوا عنه كي ال يرتدى العامل
يف �صراعات الهيمنة الكلية ،وعل كل فرد يف العامل �أن
يتحمل م�س�ؤولية يف هذا املجال.
ويرى الكاتب �أ َّن الهيمنة يف املجتمعات ال�صناعية كانت
متار�س على العامل املو�ضوعي� ،أي املمتلكات ور�ؤو���س
الأم���وال والب�ضائع والآالت ،لكن ب��روز تكنولوجيات
االت�صال احلديثة جعلت الهيمنة تنتقل �إىل العامل
الذاتي للإن�سان ،وهذا ما يدعوه للتحول �إىل الهيمنة
الكلية .ف�إذا كانت احلركة التحررية يف القرن الع�شرين
قد ارتبطت مبا هو مو�ضوعي :حترير الوطن ،حترير
العمال ،حترير امل��ر�أة�...إل��خ ،ف�إنها مطالبة يف القرن
احلادي والع�شرين ب�أن يكون هدفها الرئي�سي حترير
الذوات� ،أي ال�سماح لكل �إن�سان ولكل جمموعة ب�شرية
ب�أن تعرب عن ذاتها وخ�صو�صيتها وطريقة ت�أويلها لكل
ما يحيط بها .لقد �سقطت كل النظريات الكربى التي
حاولت �أن جتمع الب�شرية ،من الأديان �إىل اال�شرتاكية
والتطور العلمي ،ومل يبق للإن�سان �إال �أن يدافع عن
ال��ك��رام��ة ،وه��ي حت��دي��دا ه��ذه احل��ري��ة يف �أن يحتفظ
بذاته خارج �إطار �أنظمة الهيمنة املتناف�سة عليه.
واحلقيقة �أن التحليل الذي يقدمه الكاتب على مدى
��� 400ص��ف��ح��ة يف ال��ك��ت��اب ي�ت�رك ل���دى ال���ق���ارئ ���ش��ع��ورا
ب��اخل��ي��ب��ة وال��ت�����ش��ا�ؤم ،ال �سيما وه���و ي�����ص��در ع��ن ع��امل
اجتماع مرموق ما فتئ يتابع تطورات العامل املعا�صر.
ذلك �أن البديل الذي يدافع عنه يبدو مقت�صرا على
مواجهة هذا العامل الرهيب من الهيمنة الذي ُيحلل
�أب��ع��اده حتليال �ضافيا م�سهبا .لكن ميكن �أن مت�ضي
�إىل ما هو �أبعد يف النقد ،فنت�ساءل :هل التحليل ذاته
قد ا�ستوفى كل جوانب امل�س�ألة؟
يبدو التحليل مُت�ضمنا ث�لاث ث��غ��رات ك�ب�رى� ..أوال:
جن���ده وك����أن���ه ي��ق��اب��ل ب�ين ر�أ���س��م��ال��ي��ة ���ص��ن��اع��ي��ة طيبة
ور�أ����س���م���ال���ي���ة مم��ول��ن��ة ����ش���ري���رة ي��ح��م��ل��ه��ا م�����س���ؤول��ي��ة
الهيمنة ،وهذا �أمر غري مُ�س َّلم به .فلئن كانت �أعمال
االقت�صادي جوزيف �ستيجلز -احلائز على جائزة نوبل
يف االقت�صاد -قد فر�ضت هذه املقابلة بني مرحلتني

م��ن ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ،ف����إن ذل��ك ال يعني �أن الر�أ�سمالية
�سابقا كانت خالية من الهيمنة .ذلك �أن الكاتب ينظر
�إىل امل�س�ألة من منظور الغرب ،ولو �أنه حاول ا�ستقراء
ذاتية الر�ؤية من خ��ارج الغرب ،ل��ر�أى �أن الر�أ�سمالية
ال�صناعية قد مار�ست هيمنة عنيفة على العامل عرب
اال�ستعمار وفر�ض النمط الغربي على كل املجتمعات
والثقافات الأخرى و�سلب ال�شعوب ثرواتها الطبيعية
ل��ت��ن��م��ي��ة الأرب������اح ال��ف��اح�����ش��ة ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات ال�����ص��ن��اع��ي��ة
الغربية ،و�أن الر�أ�سمالية ال�صناعية قد ح�سنت و�ضع
العمال يف الغرب بعد �صراعات مريرة معهم ،و�أر�ست
ما �أ�صبح ُيعرف بالطبقة الو�سطى ،لكنها خلقت �أي�ضا
�شرائح وا�سعة م��ن الفقراء واملعدمني ب�سبب تنامي
البطالة.
ثانيا :الهيمنة التي مار�ستها الر�أ�سمالية ال�صناعية
�أو الأنظمة الكليانية �سابقا (مثل ال�شيوعية) مل تكن
هيمنة على املو�ضوعي فح�سب ،فد كانت �أي�ضا هيمنة
على الذاتيات ًّ
وحطا بكرامة الب�شر ،فال يبدو مقنعا
متييز الكاتب بني منطي الهيمنة يف املا�ضي واحلا�ضر.
ولئن كانت و�سائل االت�صال احلديثة قد خلقت �أنواعا
م��ن الهيمنة الناعمة ،ف���إن ه��ذا املعطى ال يغري من
طبيعة الهيمنة يف ذاتها ،و�إمنا هو تغيري يف و�سائلها.
بل لي�س من املت�أكد �أن دور و�سائل التوا�صل احلالية
�أكرب من دور املذياع �أو التليفزيون �أو وكاالت الأنباء
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الكربى يف املراحل الأول من انت�شارها يف العامل.
ثالثا� :إ َّن البحث عن كرامة ب�شرية يف املطلق -ميكن
�أن متثل احلد الأدنى امل�شرتك بني الذوات الب�شرية-
ال يختلف كثريا عن البحث �سابقا عن حقوق �إن�سانية
كونية ،على منط �إعالن الثوار الفرن�سيني بعد ،1789
�أو الإع��ل�ان ال�����ص��ادر ع��ن الأمم امل��ت��ح��دة �سنة .1948
ف��ال��ك��رام��ة �أي�����ض��ا ال مي��ك��ن �أن ت��ط��رح خ���ارج �سياقاتها
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��خ�����ص��و���ص��ة ،ب��ل ه��ي �أك��ث�ر ارت��ب��اط��ا ب��ه��ذه
ال�سياقات ب�سبب طابعها الذاتي.
وم���ن ه��ن��ا ،ي��ب��دو ك��ت��اب ت����وارن الأخ��ي�ر وك����أن���ه يك�شف
الق�صور الهيكلي لعلم االجتماع ،وقد ن�ش�أ مع الثورة
ال�صناعية ،يف فهم تعقيدات العامل ما بعد ال�صناعي،
ونق�صد حتديدا علم االجتماع الأوروب���ي ال��ذي يبدو
�أن��ه يحاكم العامل انطالقا من احلنني لعهد التفوق
الأوروب��ي ،والتغا�ضي عن كون الثورة ال�صناعية التي
انطلقت من �أوروب���ا قد حملت �أي�ضا ق��درا هائال من
العنف والهيمنة .ولعل حتول �أوروب��ا اليوم من و�ضع
املهيمِ ن �إىل و�ضع املهي َمن عليه هو الذي يدفع مفكريها
البارزين �إىل ر�ؤية مت�شائمة ب�ش�أن الهيمنة ،وحتديد
ط��وب��اوي مل�����س���أل��ة ال��ك��رام��ة� .أم���ا �إذا ن��ظ��رن��ا للمو�ضوع
من موقع غري �أوروب��ي ،فقد ال ن�شعر بتغريات نوعية
يف طبيعة ال��ع��امل امل��ع��ا���ص��ر؛ �إذ ت��ظ��ل الهيمنة �إح��دى
خ�صائ�صه ال��ب��ارزة يف املا�ضي كما يف احلا�ضر ،وتظل
ق�ضية الكرامة طموحا �إن�سانيا م�شرتكا ،لكنها تختلف
ح�سب ال�سياقات والأو�ضاع ،وي�ستحيل �أن نف�صلها عن
معطياتها املو�ضوعية ،لأن مطلب ال�ضحية ال ميكن
�أن يقت�صر على التعبري عن ا�ستقاللية ذاتها ،و�إمن��ا
هو �أي�ضا تغيري الواقع املو�ضوعي املت�سبب يف الهيمنة.
و�إن ال��ف��ق�ير ل��ن ي�����ش��ع��ر ب��ال��ك��رام��ة ي���وم ي��ع��ل��ن ال��ع��امل
احرتامه للفقراء ويفتح لهم منابر التوا�صل للتعبري
عن ذواتهم ،و�إمنا �سي�شعر بالكرامة يوم يتخ َّل�ص من
حالة الفقر .لكنَّ املثقف الذي ينظر �إىل ق�ضايا العامل
على �أنها ق�ضايا يف املعنى قد ال يعي جيدا هذا املعطى.
---------------- الكتاب« :نحن ..الذوات الإن�سانية». امل�ؤلف� :آالن توران. النا�شر ،)Seuil( :اللغة الفرن�سية.� -سنة الن�شر.2015 :

* �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان
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نحـــــن ..الـــ
ُم َّمد احلدَّ اد *
يف �أواخر العام  ،2015ن�شر املفكر وعامل االجتماع الفرن�سي ال�شهري �آالن توران كتابا عنوانه «نحن ..الذوات الإن�سانية» ،وقد اعتربه العديد من النقاد
مبثابة الو�صية الفكرية للكاتب الذي يبلغ من العمر ت�سعني �سنة .حيث فر�ض توران نف�سه على قائمة �أكرب علماء االجتماع يف القرن الع�شرين ،ومل
ينقطع عن الت�أليف والن�شر على مدى يتجاوز ن�صف القرن .وكانت كتبه الأوىل التي ن�شرت يف ال�ستينيات من القرن املا�ضي تدور حول احلركات النقابية
واالجتماعية ،واملقارنة بني هذه احلركات يف الغرب ومثيالتها يف �أمريكا الالتينية ،وحظي توران بال�شهرة يف �أمريكا لكونه من علماء االجتماع القالئل
يف �أوروبا الذين عرفوا مبعار�ضتهم للمارك�سية ومناهج حتليلها يف علم االجتماع.

وم���ع ب��داي��ة ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ،ح��ي��ث ان���ه���ارت امل��ارك�����س��ي��ة،
ب���د�أت ك��ت��اب��ات ت���وران تتجه �إىل م��ق��ارب��ات ذات منحى
فل�سفي ون���ق���دي ،ج��� َّ��س��ده��ا م��ث�لا ك��ت��اب��ه امل�ترج��م �إىل
العربية «ن��ق��د احل��داث��ة» (���ص��در �سنة  ،1992تعريب
�أن��ور مغيث ،املجل�س الأعلى للثقافة  ،م�صر،)1997 ،
ث��م «م��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة؟» (���ص��در �سنة  ،1994تعريب
ح�سن قبي�سي ،دار ال�ساقي ،)2001 ،و»كيف نخرج من
الليربالية؟» ( .)1999واب��ت��دا ًء م��ن الألفية الثالثة،
جن��د ت����وران وق���د ب���د�أ ي��ت��ح��ول م��ن ال��ن��ق��د �إىل تقدمي
البدائل ،فن�شر «الرباديغم اجلديد» ( ،)2005و»عامل
الن�ساء» ( ،)2006و»التفكري بطريقة �أخرى» (..)2007
�إىل �أن ن�صل �إىل كتاب «بعد الأزمة» ( ،)2010و»نهاية
املجتمعات» (.)2013
والكتاب احل��ايل ال��ذي نقدِّمه هنا يبدو وك���أن��ه نهاية
ه��ذا التفكري الطويل واملتوا�صل يف حم��اول��ة حتديد
خ�صائ�ص عاملنا املعا�صر .وك�أنه قد انتهى ب�صاحبه �إىل
نق�ض ما بد�أ به ،واعتبار �أن العامل مل يعد قائما على
ال�صراعات االجتماعية ،و�إمنا �أ�صبح قائما على ق�ضايا
«�أخ�لاق��ي��ة» �أو «ت���أوي��ل��ي��ة» ،ب��امل��ع��ن��ى ال���ذي �سنو�ضحه
الح��ق��ا ،ل��ذل��ك ك��ان عاملنا ال��ي��وم ج��دي��دا وخمتلفا عن
املا�ضي.
لقد تع َّمدنا عدم ذكر الكتاب الذي �أدخل توران عامل
ال�شهرة وجعله يحتل مكانة متميزة يف علم االجتماع
ل��ل��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن ،ونق�صد حت��دي��دا ك��ت��اب��ه ال�شهري:
«املجتمع ما بعد ال�صناعي» ال�صادر �سنة  ،1969وقد
انت�شر هذا املفهوم يف علم االجتماع منذ ذلك احلني،
وظل يناف�س على مدى عقود مفهوم «جمتمع ما بعد
احل��داث��ة» .وال��ف��ارق ب�ين املفهومني �أن الأوىل ُيغلب
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اجلانب التقني (ال�صناعة) يف حتديد خ�صائ�ص العامل
املعا�صر ،بينما ُيغلب الثاين اجلانب الثقايف .ومن هنا،
كانت �أكرب مفاج�أة لقارئ كتاب توران الأخري «نحن..
ال����ذوات الإن�����س��ان��ي��ة»� ،إع�ل�ان ال��ك��ات��ب م��ن��ذ ال�صفحات
الأوىل �أن���ه ي��دع��و ل��ت��ج��اوز امل��ف��ه��وم�ين م��ع��ا ،وي���رى �أن
ال��ع��امل اجل��دي��د ال���ذي دخ��ل��ت��ه ال��ب�����ش��ري��ة ح��ال��ي��ا �شهد
انتقاال نوعيا وي�ستدعي البحث عن مقوالت حتليلية
و�إجرائية خمتلفة ،و�أن علم االجتماع ،وقد ن�ش�أ �صدى
للثورة ال�صناعية ،ال بد �أن يقر�أ اليوم العامل من خارج
التقنية.
العامل اجلديد يبدو عاملا رهيبا ،فهو يت�أ�س�س -ح�سب
الكاتب -على ثالثة �أنظمة متناف�سة للهيمنة :نظام
ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة امل��م��ول��ن��ة ال��ت��ي ح��ل��ت حم��ل ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة
ال�صناعية ،ون��ظ��ام ال��دول الكليانية التي حلت حمل
اال���ش�تراك��ي��ة ،ون��ظ��ام الأن��ظ��م��ة اال���س��ت��ب��دادي��ة م��ا بعد
الوطنية .و�إذا �أردن��ا �أن جن�سد هذا الو�ضع على �أر�ض
الواقع جعلنا الغرب عنوانا للهيمنة الأوىل ،وال�صني
ورو�سيا للثانية ،وبع�ض ب��ل��دان ال��ع��امل الثالث -مثل
�إي���ران وك��وري��ا ال�شمالية -من��وذج��ا للثالثة .فالعامل
مل يعد حمددا باالختالفات التقنية؛ لأ َّن التقنية يف
ذاتها �أ�صبحت ملكية م�شرتكة بني اجلميع ،وال حتى
ب��احل��داث��ة ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت م�ستعملة يف ك��ل م�شاريع
الهيمنة ،و�إمنا خا�صية العامل الذي نعي�شه اليوم هو
ما يدعوه الكاتب للنزوع الكلي للهيمنة.
وتتم َّيز الهيمنة الأوىل ب��االن��ت��ق��ال م��ن الر�أ�سمالية
املنتجة للع�صر ال�صناعي �إىل ر�أ���س��م��ال��ي��ة ت��ق��وم على
مبادالت مالية غري منتجة وتقا�سم الأرب��اح بني عدد
حمدود من الب�شر .وقد انتهى بذلك ال��دور املحوري

ال�����ذي ك���ان���ت ت���ق���وم ب���ه ال�����ص��ن��اع��ة يف ت��وج��ي��ه ال��ع��امل
احلديث ،وانتهى تبعا لذلك دور احلركات االجتماعية
والنقابية التي قامت بدور كبري يف تغيري املجتمعات
م��ن��ذ ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر� .أم����ا ال��ه��ي��م��ن��ة م��ن ال��ن��وع
الثاين والثالث فتتميز بفر�ض ر�ؤية ر�سمية ومنطية
على اجلميع دون م��راع��اة االخ��ت�لاف وال��ت��ن��وع داخ��ل
املجتمعات .وغالبا ما تتجه �إىل �إلقاء امل�س�ؤولية على
ال��غ��رب ،مبا يعزز �أط��روح��ة �صدام احل�ضارات وين�شر
البغ�ضاء بني الب�شر.
�أمام هذا الواقع الرهيب للعامل اليوم ،يتعني العودة
�إىل م��ا ه��و م��ت���أ���ص��ل يف ال��ب�����ش��ر ج��م��ي��ع��ا ،ك��ي ي��ق��اوم��وا
الهيمنة بكل �أ�شكالها ،وه��ذا هو معنى عنوان الكتاب
«نحن ..الذوات الب�شرية» .ومن واجب عامل االجتماع
وامل��ث��ق��ف�ين ع��م��وم��ا -درا���س��ة �آل��ي��ات الهيمنة وك�شفهاوتوجيه الطاقات االحتجاجية �ضدها ،بدل الدخول
بالب�شر يف �صراعات هيمنات متناف�سة .وهذه املقاومة
يف �شكلها اجلديد ذات طابع �أخالقي.
لكن م��ا ه��و القا�سم امل�����ش�ترك ال���ذي ُي��ك��ن �أن يلتقي
ح��ول��ه الب�شر ال��راف�����ض��ون للهيمنة؟ اجل���واب -ح�سب
الكاتب -ال ُيكن �أن يقف يف ح��دود املبادئ املعروفة:
احل��ري��ة ،امل�ساواة والإخ���اء (�شعار ال��ث��ورة الفرن�سية)،
ب��ل م��ن ال�����ض��روري �أن ي��ت��ج��اوزه��ا �إىل م��ب��د�أ �أه���م وهو
الكرامة .وهذا املطلب -الكرامة -لي�س مطلبا �سيا�سيا
�أو اجتماعيا ومغنما ،بل هو مطلب �أخالقي �أ�سا�سا.
والأخ�ل�اق هنا مبعنى الإت��ي��ق��ا ولي�س معنى القواعد
ال�����س��ل��وك��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ن جم��ت��م��ع �إىل �آخ����ر� ،أي �أن��ه��ا
ك��ون��ي��ة� ،أو ه��ك��ذا يفرت�ض ال��ك��ات��ب �أن ت��ك��ون .وتتمثل
-ح�سب ر�أيه -يف احلقوق الإن�سانية ،وهي غري «حقوق

