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باحلكم على مبادئ ال�شيوعية بقدر ما كان يتعلق ب�إدانة الرعب
الذي �صاحبها .وهل ندين رعب ال�شيوعية با�سم الليربالية التي
�أظهرت �أي�ضا بع�ض �أ�شكال رعبها؟ كانت هذه النقطة جوهرية
يف النقا�ش بني كامي ومريلو-بونتي بعد �أن ن�شر الأول كتابه
«الإن�سان املتمرد» ردا على حتاليل مريلو-بونتي .وكان ال�س�ؤال:
هل ميكن لتغيي الثورة �أن يربر اللجوء �إىل العنف؟ وهل ميكن
ملا ي�سميه مريلو-بونتي «نوايا ال�شيوعية الإن�سانية الطيبة»
�أن ت�ب�رر ال��ع��ن��ف؟ ك��ل ه�����ؤالء ال��ف�لا���س��ف��ة رب��ط��وا ب�ين ام��ت��ح��ان
ال�سيا�سة والعنف والنزعة الإن�سانية .كان موقف مريلو-بونتي
وا�ضحا :عو�ض رف�ض العنف رف�ضا مبدئيا ،يجب الت�أكد من
«م�شروعيته»؛ �أي من �إمكان جتاوزه .وما مهمة املارك�سية احلقة
�سوى ال�سعي �إىل «عنف» يتجاوز نف�سه نحو م�ستقبل �إن�ساين
�أف�ضل ،وذلك بناء على مبد�أ« :القتل �أنفى للقتل» .لكن� ،سرعان
م��ا ب���د�أ ال��رج��ل يت�شكك يف ه��ذا الأم���ر ،وه���ذا �أ���ص��ل خ�لاف��ه مع
�سارتر� .إذ ذهب �إال �أنه لرمبا كان العنف مالزما لروح ال�شيوعية
ذاتها .ومن هنا وجد نف�سه بني قرين �إح��راج :من جهة الثورة
املوءودة ،ومن جهة �أخرى زيف الليربالية .واحلل :اللجوء �إىل
الواقع حيث العنف ـ على كرهه ـ يربر حني ال تكون هناك و�سيلة
�أخ��رى ،وح�ين نكون �أم��ام �إك��راه��ات احلا�ضر .وال خيار لنا بني
العنف وال��ط��ه��ارة و�إمن���ا ب�ين عنف �أ���ش��د وعنف �أه���ون .وامل�س�ألة
م�س�ألة ح�ساب .وهذا ما ثار عليه كامي ووجد �أنه تربير للموت
با�سم التاريخ .وما عابه على مريلو-بونتي� ،أ�سا�سا ،هو ت�سويغ
العنف با�سم �سُ مك احلا�ضر ووعود امل�ستقبل .والذي عند كامي
ه��و رف�ض االن�ضمام �إىل �أي��ة عقيدة ،والتمرد �ضد ك��ل �أ�شكال
العبودية والكذب والرعب .وهو مترد م�ست�أنف مو�صول كي ال
ي�ؤ�س�س التمرد بدوره لعقيدة جديدة �سرعان ما ت�صري قاتلة .
(�سيمون فيل /كانغليم /كافايي�س)
ي��ع��ود ه���ذا ال��ف�����ص��ل �إىل ت��ن��اول م��وق��ف ال��ف�لا���س��ف��ة م��ن �إح���دى
�أه��م حم��ن العنف :احل��رب .وامل�شرتك ب�ين الفال�سفة الثالثة
جترعهم من ك�أ�س احل��رب جترعا �شخ�صيا� .أدى هذا ب�سيمون
ف��ي��ل ،ب��داي��ة� ،إىل الرف�ض املبدئي للحرب با�سم ن��زع��ة �سلمية
رادي��ك��ال��ي��ة .وع��ن��ده��ا �أن احل���رب م��ا ك��ان��ت جم���رد ���ص��راع ق��وى
خ��ارج��ي��ة ،ب��ل ه��ي ب����الأوىل م�����س���أل��ة �سيا�سية داخ��ل��ي��ة :ا�ستتباع
امل��ق��ات��ل�ين جل��ه��از ال��دول��ة ال��ط��اح��ن ال��داع��ي �إي��اه��م �إىل القتال
من �أج��ل��ه ،مبا يحولهم �إىل «م��ادة طيعة»؛ �أي �إىل عبيد� .إمنا
احلرب �إهانة تلج�أ �إىل الدعاية التزيينية الكاذبة .ومن ثمة ال
بد من مقاومة للحرب وجلهاز الدولة الداعي �إليها مقاومة
«م�شروعة» و»حيوية» و»جوهرية» .لكن لهذه النزعة ال�سلمية
الراديكالية حدودها .وقد ا�ضطرت الفيل�سوفة �إىل القطع مع
هذه النزعة منذ عام  1939لكي تتبنى فل�سفة املقاومة :وقعت
وال��واق��ع��ة ،ف�لا جم���ال ل��ل�تردد .ع��ل��ى �أن ال��دع��وة �إىل م��ق��اوم��ة
العدو الأمل��اين مل متنعها من �إدان��ة �آف��ة اال�ستعمار :لقد فعلنا
بالآخرين ال�شر الذي حاولت �أملانيا �أن تفعله بنا .ولهذا ال�شر
ا�سم :االجتثاث الذي لي�س �سوى نفي االنتماء واقتالع الأهايل
و�إنكار ما�ضيهم وعوائدهم وتاريخهم وثقافتهم .وال مقاومة
لأملانيا من دون حترير امل�ستعمَرين.
انتقد الفال�سفة الثالثة فل�سفة ال��وج��ود املبنية على حرية
عدمية غري م�س�ؤولة ،لكنهم مل مييلوا �إىل القول بنقي�ضها:
ال�ضرورة اجلربية� .آمن كافايي�س وكانغليم ،بحكم تكوينهما
العلمي ،ب�ضرورة علمية ريا�ضية منطقية ،لكنها ال�ضرورة
التي ال ت�ؤدي �إىل القول ب�ضرورة �أخالقية و�سيا�سية .قطعا مع
فل�سفة الوعي والوجود واحلرية على م�ستويني :ميتافيزيقي؛

لأنه وكما �أن لدى �سارتر ال وجود حلرية خال�صة بال موقف،
ف�إنه عندهما ال وج��ود ل�ضرورة ب��دون جتربة وب��دون ذاتية.
و���س��ي��ا���س��ي��ا؛ ال�سيا�سة ـ احل���رب وامل��ق��اوم��ة ـ ال ت�ضع الإن�����س��ان
�أم��ام حريته بعامة ـ كما لدى �سارتر ـ ولكن �أم��ام و�ضع يكون
دائما و�ضعا متفردا ،ويتيح دوما اختيارات متفردة ويت�ضمن
�ضرورات خمتلفة .ولقد اختارا املقاومة.
ال��ق�����س��م ال���ث���اين :ح���ول �أع�����وام ( 1960ليفي
�شرتاو�س�/سارتر/مريلو-بونتي)
يف عام � 1962أ�صدر ليفي �شرتاو�س ( )2009-1908كتابه «الفكر
ال�ب�ري» خم�ص�صا ف�صله الأخ�ي�ر ـ «ال��ت��اري��خ واجل���دل» ـ لنقد
جذري ل�سارتر� :أوال؛ ال ينبغي �أن نفكر يف املا�ضي انطالقا من
ح�ضارة احلا�ضر و�إمنا الأمر على ال�ضد .ثانيا؛ يت�صور �سارتر
الإن�سان كائنا جدليا تاريخيا حرا� ،أما �شرتاو�س فرياه تابعا
لبنى .واملعنى ال يبدعه الإن�سان� ،إمنا املعنى ـ املو�ضوعي اخلفي
ـ هو ال��ذي من �ش�أنه �أن يبدع الإن�سان .ومن ثمة نقده لوهم
احلرية والعفوية والفعالية عند �إن�سان �سارتر.
ويف ما يتعلق بالنقا�ش مع مريلو-بونتي ،ف���إن ه��ذا و�إن �أقر
بفكرة «البنية» املتحكمة ،ف�إن ذاك مل مينعه من الت�أكيد ـ �ضد
�شرتاو�س ـ على البعد «اجلواين» للإن�سان .غري �أن اجلدل بني
الرجلني مل يكتمل ب�سبب الوفاة املباغتة ملريلو-بونتي.
(فوكو/دولوز)
من امليتافيزيقا واختبار ال�سيا�سة �إىل نقد امليتافيزيقا ونقد
ال�سيا�سة نقدا جذريا بدءا من مفهوم «البنية» .لكن ،لرمبا
مت جتديد امليتافيزيقا وال�سيا�سة معا عرب جانب �آخر ملفهوم
البنية :االختالف .عند دريدا ثمة عنف خمفي يف امليتافيزيقا،
وال يتعلق الأم���ر بامليتافيزيقا املخفية يف ال�سيا�سة ،و�إمن��ا
بال�سيا�سة امل��خ��ف��ي��ة يف امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ا .وق���د ع��م��ل دول����وز على
الت�أ�سي�س لفل�سفة و�سيا�سة لالختالف تهاجم فكرة «الهوية»
وت�ؤكد على التفرد .كما عمل فوكو على تفكيك �آليات ال�سلطة
يف ا�ستكراه الرقاب والتحكم يف الأج�ساد .وقد نا�ضل دولوز
وفوكو �ضد االحتجاز وظروفه ،وحلال �آليات املجتمع العقابي
والرقابي ،وف�ضحا غري امل�سموح ب��ه ،وح��ددا دور الفيل�سوف

امللتزم يف «�أن ي��رى» و»�أن يقول» .وب��دل التحليل الكال�سيكي
الإن�سي لل�سلطة ـ كامي ـ ال��ذي يرى �أن من �ش�أن ال�سلطة �أن
ُ«ت َتلك» و�أن ُتظهر عنف �أفعالها وتبدي خطابها يف الكذب
والرعب ال��ذي يخلق العبودية ،ذهب فوكو �إىل �أن «من �ش�أن
ال�سلطة �أن ُتار�س ـ خفية ـ �أكرث مما �أن ُت َتلك».
(يانكلفيت�ش/دريدا /لوفينا�س)
ذه���ب ل��وف��ي��ن��ا���س (� )1995-1906إىل �إم���ك���ان م��ق��اوم��ة العنف
بامليتافيزيقا (الفل�سفة الأوىل= الأخ��ل�اق) ،بينما رد عليه
دري��دا ( )2004-1930ب���أن العنف ي�سكن يف قلب امليتافيزيقا.
واعتقد لوفينا�س �أنه ال ميكن اخلروج من العنف �إال ب�أخالقية
مطلقة (الأخ�لاق �أوال) هي يف عمقها �أخالقية غريية تتمثل
يف «وجه» الغري الذي يخاطبنا« :يا هذا ،ال تقتل !» لكن دريدا
ر�أى �أن��ه حتى يف قلب هذه الأخالقية ال زال العنف خمتفيا.
فال وج��ود لعنف مطلق ،كما ال وج��ود لغري بال ذات ،بل ثمة
جتاذب دائم بني العنف وغ�يره ،ومن �ش�أن العالقة بالغري �أن
يتعاورها العنف والال عنف معا.
ل��ك��ن ت��ف��ك�ير ه���ذا اجل��ي��ل ذه���ب �إىل م��ا ه��و �أب���ع���د :وم����اذا بعد
احلرب؟ ثمة «واجب التذكر» ،وثمة «اجلرائم �ضد الب�شرية»،
لكن ثمة �أي�ضا «م�س�ألة الغفران» .وحني نذكر هذه امل�س�ألة ال
بد نحن ذاك��رون للفيل�سوف يانكلفيت�ش ( )1985-1903الذي
ر�أى �أن جرائم النازية تعلو على كل عقاب ،ومن ثمة على كل
غفران« :ق�ضى الغفران يف م�سكرات املوت» .وف�ضال عن هذا،
كيف نغفر ملن مل يطلب ذل��ك؟ وج��واب دري��دا �أن��ه من املمكن
«جعل امل�ستحيل ممكنا» :وهل يُغتفر �إال ما ال يُغتفر؟ �أَ َو لي�س
ال يُغتفر �إال م��ا ه��و مُ�����ش�� َك��ل بطبعه؟ ت��ل��ك �أخ�ل�اق ت��ق��ع يف ما
وراء الأخ�لاق .وذاك هو الغفران غري امل�شروط؛ �أي ال��ذي ال
ت�شرتطه �سيا�سات وال م�ؤ�س�سات ـ غفران خال�ص ـ �ضد الغفران
املمزوج ـ التابع للرهانات ال�سيا�سية للم�صاحلة .لكن هل ميكن
�أن يحدث هذا الغفران؟ ذاك �س�ؤال تركه دريدا مفتوحا.
�أخريا ،ت�ساءل الباحثان يف مدخل الكتاب عما �إذا كانت احلركة
التي ب���د�أت ع��ام  1943قابلة للتعميم ال��ي��وم ،وك��ان جوابهما:
«ن��ع��م» و»ال»« .ن��ع��م» ل��وج��ود ���ص�لات ب�ين امل�����س��ائ��ل الفل�سفية
والو�ضع التاريخي ،فال فل�سفة ـ كما ق��ال هيجل ـ ميكنها �أن
تقفز على ظلها .و»ال» لأن امل�سائل تتبدل والو�ضع يتغري.
ال ���ش��ك ع��ن��دي �أن ه���ذا ال��ك��ت��اب م��ف��ي��د مل��ن �أراد االط��ل�اع على
النقا�شات الفل�سفية ال�سيا�سية ال��ت��ي دارت ب�ين ال��ع��دي��د من
فال�سفة فرن�سا بدءا من احلرب العاملية الثانية �إىل الثمانينات
م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي .لكن الكتاب ال يخلو م��ن بع�ض الهنات:
منها �إهمال �أ�سماء فل�سفية وفكرية وازنة عر�ضت �إىل م�س�ألة
«العنف» عر�ضا فل�سفيا (�إري��ك فيل� ،ألك�سندر كوجيف ،بول
ريكور  )...و�سيا�سيا (رميون �آرون مثال) عر�ضا عميقا ،و�أحيانا
�أعمق حتى من الأ�سماء التي ركز عليها الباحثان� .أك�ثر من
هذا ،من �ش�أن نزوع الكتاب التب�سيطي �أن يزعج الكثري من �أهل
االخت�صا�ص ب�سبب من بع�ض ميله االختزايل يف بع�ض املحال
من الكتاب.
----------------الكتاب :الفل�سفة وجها لوجه �أمام العنف.
امل�ؤلف :مارك كريبون وفريدريك فورم�س
دار الن�شر ، Editions des Equateurs :باري�س٢٠١٥ ،م.
عدد ال�صفحات� ١٣٤ :صفحة.
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الفل�سفة وج ًها لوجه �أمام العنف ..ملارك كريبون وفريدريك فورم�س
حممد ال�شيخ *

هذا كتاب ُكتب بيدين .فهو �أ�شبه ما يكون بلعبة م�صارعة الثريان امل�سماة بامل�صارعة على طريقة الليمون ،حيث ي�صارع �أخوان الثور ذاته بدثار واحد .ورغم �أنّ
ال ف�ص ً
الباح َثني الفرن�سيني مارك كريبون وفريدريك فورم�س وقعا ف�صول الكتاب ف�ص ً
ال ،ف�إنّ ثمة ان�سجام ًا بني ف�صوله من حيث احلر�ص على املزاوجة بني العر�ض
الفل�سفي اخلال�ص ملذاهب الفال�سفة االثني ع�شر (من �سارتر �إىل دريدا مرور ًا بكامي ومريلو-بونتي وكانغليم وكافايي�س و�سيمون فيل وليفي �شرتاو�س وليفنا�س
ويانكلفيت�ش وفوكو ودولوز) ،من جهة ،واملرتتبات ال�سيا�سية على هذه املذاهب� ،أو قل بلغة الأقدمني «الزم املذهب» ال�سيا�سي ،من جهة �أخرى .وما ُييز ه�ؤالء
الفال�سفة هو �أن «امتحان ال�سيا�سة» عندهم �إمنا ت�أ�س�س على تفكريهم الفل�سفي العميق ال على «�آراء �شخ�صية».
وم��ا ه��و م�����ش�ترك بينهم ه��و �أن �أغ��ل��ب��ه��م ول��د يف ب��داي��ة ال��ق��رن
(���س��ارت��ر ،م�يرل��و -بونتي ،ك��ام��ي ،كانغليم� ،سيمون فيل ،ليفي
�شرتاو�س ،كافايي�س ،لوفينا�س) �أو �سنوات ( 1930-1920فوكو،
دول��وز ،ليوتار) ،لكنهم �أجمعني عا�شوا وي�لات احل��رب العاملية
الثانية ـ هذا «ال��ورم يف الذاكرة» ـ بجميع حوادثه الرتاجيدية
اجل�سام ،والتي كانت �إحدى «املحن» التي دمغت بدمغتها كتابة
الفل�سفة منذ نهاية احلرب.
يتخذ الكتاب منطل ًقا له �سنة رمزية هي عام  1943ـ �صدور كتاب
«الوجود والعدم» للفيل�سوف الفرن�سي جان بول �سارتر (-1905
 )1980ـ يف قلب احلرب العاملية الثانية التي �ألقت بظاللها على
ك��ل فل�سفة الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن الع�شرين ،وب��ق��ي ظلها
ملقياً بعبئه على قراءات الفال�سفة املعا�صرين من يانكلفيت�ش
�إىل دريدا .والكتاب عبارة عن حما�ضرات كان �ألقاها الباحثان
الفرن�سيان يف املدر�سة العليا للأ�ساتذة بباري�س .وكان عنوانها
الأ���ص��ل��ي الناظم «الفل�سفة الفرن�سية على حم��ك ال�سيا�سة» ـ
وه��ي جتربة متعددة م�ؤملة جذرية ـ ب��دءا من قطبيها� :سارتر
�صاحب كتاب «ال��وج��ود وال��ع��دم» وك��ل الأ�سئلة ال�سيا�سية لعامل
ما بعد احلرب ،وكامي �صاحب الالمعقول والتمرد وكل �أ�شكال
رف�����ض العنف وال��رع��ب .وال���ذي ي��راه الباحثان �أن ه��ذا التوتر
اجتاز القرن الع�شرين ب�أكمله حتى فوكو ودريدا ولوفينا�س وما
بعدهم.
م��ن الناحية املنهجية ،نهج الباحثان طريق الت�أليف الثنائي
القا�ضي بالتوليف بني الفل�سفي وال�سيا�سي .وم��ن ثمة ق�سما
العمل ،فكان �أن تكفل فريدريك فورم�س بالأعمال وباللحظات
الفل�سفية (وق���د اهتج�ست م��ن��ذ ال��ب��دء ب��الأ���س��ئ��ل��ة الأخ�لاق��ي��ة
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة) ،وك���ان �أن ا���س��ت��ق��ل م���ارك ك��ري��ب��ون ب��احل��دي��ث عن
ال��ت��ج��ارب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ع��ن��ف ،م���ع الأ���س��ئ��ل��ة ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ال��ت��ي
ت�أثلت عنها .فك�أننا �أم��ام امل��راوح��ة من الفل�سفة �إىل ال�سيا�سة،
فالعودة �إىل الفل�سفة من جديد :من التجربة الفل�سفية �إىل
املحنة ال�سيا�سية ،فامل�ساءلة الفل�سفية ع��ودا على ب��دء .على �أن
نظام املحا�ضرات انقلب بعد الأح��داث الإرهابية التي �شهدتها
فرن�سا عام � .2015إذ كان احلديث ،من ذي قبل ،يبد أ� بالأعمال
واللحظات الفل�سفية وبع�ض ملزوماتها الأخالقية وال�سيا�سية
التي مل تكن مق�صودة لذاتها .ثم ما لبث �أن �صار حديث مارك
كريبون عن التجربة ال�سيا�سية وعن العنف والأ�سئلة الفل�سفية
امل��ت��ول��دة عنهما ه��و امل��ت��ق��دم .وه��ك��ذا انقلب ن��ظ��ام امل��ح��ا���ض��رات:
العنف الذي يتفجر �أو ًال ،ثم جواب الفل�سفة .وبهذا �صار اجلواب
عن العنف هو ال��ذي يقت�ضي مدخال �إىل الفل�سفة و�إ�شكاالتها



وحلولها وكتبها وم�ؤلفيها وحلظاتها وم�����س��ارات��ه��ا .لكن عند
ن�شر الكتاب ،ف�ضل امل�ؤلفان احلفاظ على التقطيع الأول حيث
امل��زاوج��ة بني ف�صل يركز على الأع��م��ال واللحظات الفل�سفية،
يعقبه ف�صل ي��رك��ز على امل�����س���أل��ة ال�سيا�سية .وق��د ح��دد م�ؤلفا
الكتاب البغية منه :ميكن �أن نقاوم العنف بالفل�سفة ،وذلك على
اعتبار �أن الفل�سفة� ،أ�سا�سا ،وكما حددها الفيل�سوف الفرن�سي
�إري��ك فايل تقوم على خيار الإن�سان بني العقل والعنف ،وهي
تختار العقل على العنف.
يف م��دخ��ل الكتاب يعر�ض امل���ؤل��ف��ان ك��ل بطريقته �إىل ف��ك��رة �أن
لكل ط��ور م��ن �أط���وار الفكر الفل�سفي �سياق ين�ساق ف��ي��ه .وما
كانت الفل�سفة الفرن�سية ،ب��دءا من عام  ،1943بدعا من هذا:
فقد كتبت �أهم �أعمالها �إما يف املنفى �أو ال�سرية �أو ال�سجن؛ �أي
يف «حمنة ال�سيا�سة» .على �أن هذا ال يعني �أن الفل�سفة �سيا�سة
ب��الأوىل ،و�إمن��ا �ش�أن الفل�سفة الفرن�سية ،يف تلك احلقبة� ،أنها
ك��ان��ت فل�سفة يف ال��وج��ود ���س���ؤال��ه��ا اجل��وه��ري :م��ا ال���ذي يعنيه
بالن�سبة �إىل «الإن�سان» �أن يكون الإن�سان «واقعا» يف «الوجود»
ويف «التاريخ» وقوعًا مبا�شرا ال اختيار له يف ذل��ك؟ وم��ن هنا،
�ضرورة «�سَ ْو ُق» هذه الأعمال يف �سياق «جتربة ال�سيا�سة» ،بحيث
ال تكون جمرد ف�ضلة ،كما �ضرورة «�سَ ْو ُق» ال�سيا�سة والتاريخ يف
�سياق الفل�سفة ال بو�صفها ن�سقا مطل ًقا و�إمنا تفكريا يف املبادئ
التي ت�صدر عنها �أفعال الإن�سان.
وق���د ت�����س��اءل ال��ب��اح��ث��ان ،ب���داي���ة ،ع���ن امل��ق�����ص��ود ب��ع��ب��ارة «حم��ك
ال�سيا�سة» ،وذهبا �إىل �أن املق�صود «التجربة ال�سيا�سية» و»املحنة
ال�سيا�سية» و»االم��ت��ح��ان ال�سيا�سي» معا .ث��م م��ا لبثا �أن ح��ددا
م��ف��ه��وم «ال�����س��ي��ا���س��ة» يف ال���ق���رارات ال��ت��ي ت��ل��زم ج��م��اع��ي��ا احل��ري��ة
والأمن و�شروط عي�ش تعدد من النا�س ي�شكلون جماعة �أو �أمة
ـ مبدئيا وواقعيا ـ ويت�شاطرون هذه القرارات .ولئن هي كانت
الفل�سفة «مبادئ» ـ يف احلرية والعدالة وال�سلم  ...ـ وال�سيا�سة
«ق�������رارات» ت�����س��ت��ج��ي��ب مل��ن��ط��ق ال��ظ��رف��ي��ة ال لإم���ل��اءات امل���ب���ادئ،
ف���إن من �ش�أن ه��ذا �أن تن�ش�أ عنه «ه��وة» بينهما ،و�أن تكون هذه
الهوة «امتحانا وحم��ن��ة» .وه��ذه املحنة هي ما يبحث فيه هذا
الكتاب بالذات .ذلك �أن �أهم ما يثري الفل�سفة يف ال�سيا�سة �إمنا
هو «حمنة» العنف التي قد ترافقها �ش�أن �أ�شكال عنف احلرب
(�سيمون فيل) ،و�أل��وان النظام اال�ستعماري (�سارتر) ،و�صنوف
الأنظمة ال�شمولية والر�أ�سمالية (كامي ،مريلو-بونتي) ونظام
ال�سجون والعن�صرية (فوكو� ،شرتاو�س .)...
ال��ق�����س��م الأول :ح���ول احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الثانية
(�سارتر/كامي)

�إذا كان ثمة من «امتحان» واج��ه جيل الفال�سفة الذين ولدوا
يف بداية القرن الع�شرين (�سارتر ،مريلو-بونتي ،كامي) فهو
«امتحان» حروب اال�ستقالل التي خا�ضتها ال�شعوب امل�ستعمَرة
�ضد امل�ستعمِر .ارتفعت �أ�صوات ع�شية احل��رب العاملية الثانية،
����ش����أن ���ص��وت الأدي�����ب ال��ف��رن�����س��ي �أن�����دري ج��ي��د ()1951-1869
والفيل�سوفة الفرن�سية �سيمون فيل (� ،)1943-1909ضد النظام
اال�ستعماري ،ال لإدان���ة ظلم اال�ستغالل فح�سب ،و�إمن��ا لإدان��ة
ال��ط��اب��ع غ�ير الإن�����س��اين لهيمنة اال���س��ت��ع��م��ار ولأ���ش��ك��ال العنف
املرافقة له .لكن كل �شيء تغري مع حرب اجلزائر حيث طرحت
م�س�ألة العن�صرية والتعذيب والرعب .ولقد لعب �سارتر دورا
كبريا يف �إدخ��ال هذه امل�سائل الثالث �إىل �صلب الفكر .وبرهن
على �أن العن�صرية لال�ستعمار قرينة ،و�أن ثمة جدال بني املعمِّر
وامل��ع��مَّ��ر �أ���ش��ب��ه ���ش��يء ي��ك��ون ب��ج��دل امل���وىل واخل����ادم ،و�أن العنف
وليد هذا الو�ضع ،و�أن �أولئك الذين يريدون تفاديه ب�أي ثمن
ال يعملون ،من حيث امل��ب��د�أ� ،إال على ا�ستدامته .ويف ذل��ك نقد
«للإن�سانيني» الذين يجعلون من عدم العنف مبد�أ التزامهم
ـ وم��ن �ضمنهم ك��ام��ي ( .)1960-1913وق��د ح��دث��ت اخل�صومة
بني الرجلني منذ ظهور كتاب كامي «الإن�سان املتمرد» ()1951
وا���س��ت��ف��ح��ل��ت خ�ل�ال ح���رب اجل���زائ���ر وط���رح م�����س���أل��ت��ي ال��ت��ع��ذي��ب
والرعب .وهكذا ،ف�إنه بينما �آمن كامي ب�إمكان �إ�صالح النظام
اال�ستعماري يف اجلزائر ،ارت�أى �سارتر �أن ال حل �إال باال�ستقالل.
و�ش�أنه �ش�أن �سارتر �أدان كامي ب�شدة التعذيب والقمع الذي طال
ال�سكان املدنيني .وبينما �ساوى كامي بني «املع ِّذب» «الفرن�سي»
و»الإرهابي !» «اجلزائري» ،ف�إن �سارتر رف�ض الت�سوية بينهما،
معتربا �أنه ال تزر وازرة وزر �أخرى.
(كامي/مريلو-بونتي)
كال الفيل�سوفني كان ذا �صلة ب�سارتر� :صحبة �أعقبتها قطيعة.
وك����ان ال�����س��ب��ب :ال�����س��ي��ا���س��ة .ل��ك��ن �أوىل م��ن��ه��ا اخ���ت�ل�اف ال����ر�ؤى
الفل�سفية .كان ال�صراع الوجودي عند �سارتر �صراعا بني «عدم»
هو الإن�سان و»وج��ود» هو العامل ،لكن الرجلني رف�ضا �أن يعدا
وعي الإن�سان «عدما»� ،إمنا الإن�سان عند كامي هو مانح املعنى
للعامل ،وعند مريلو-بونتي و�ضدا على �سارتر ما كانت حريته
�شيئا �سلبيا خال�صا� ،إمن��ا احلرية حرية يف العامل مع الأغيار.
و�إال ما كانت ثمة مقاومة جماعية للمقاوم الذي يقاوم معذبه.
وال�س�ؤال ال�سيا�سي والأخ�لاق��ي ال��ذي طرح بني ه���ؤالء الثالثة
ه���و :ه��ل م�����س�يرة ال��ت��اري��خ ت�����س��وغ ال��ل��ج��وء �إىل ال��ع��ن��ف؟ طرحت
امل�����س���أل��ة غ���داة ت��ن��اه��ي �أن��ب��اء اجل��رائ��م ال�ستالينية �إىل م�سامع
مثقفي �أورب��ا املتعاطفني مع ال�شيوعية .وما كان الأم��ر يتعلق

