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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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روبسبير أو »العنف اإللهي« لإلرهاب
بقلم الفيلسوف سالفوي جيجك)1(

Robespierre or the ”Divine Violence“ of Terror 
Slavoj Zizek

ترجمة فاتن أبو فارس

ــاركة يف  ــف للمش ــو إن الي Chou En Lai يف جني ــي تش ــوزراء الصين ــس ال ــا كان رئي ــام 1953، عندم يف ع
ــورة  ــه يف الث ــن رأي ــؤااًل ع ــيٌس س ــايٌف فرن ــه صح ــرح علي ــة، ط ــرب الكوري ــاء احل ــالم إلهن ــات الس مفاوض
الفرنســية؛ فأجــاب: »مــا زال الوقــت باكــًرا ملعرفــة ذلــك«. بطريقــٍة مــا، كان حمًقــا: فمــع تفــكك »الديمقراطيات 
ــة للثــورة الفرنســية مــرًة أخــرى.  ــة التارخيي الشــعبية« يف أواخــر التســعينيات، اندلــع النضــال مــن أجــل املكان
حــاول التحريفيــون الليراليــون )liberal revisionists( فــرض النظريــة القائلــة إن زوال الشــيوعية يف عــام 1989 
حــدث يف اللحظــة املالئمــة متاًمــا: لقــد أشــار زوال الشــيوعية إىل هنايــة احلقبــة التــي بدأت عــام 1789، والفشــل 

النهائــي لنمــوذج الدولــة الثــوري الــذي دخــل الســاحة أول مــرٍة مــع اليعاقبــة.
ــٍة  ــن أي حال ــر م ــية أكث ــورة الفرنس ــة الث ــى حال ــارض« ع ــخ احل ــو تاري ــٍخ ه ــة »كل تاري ــة مقول ــق صح تنطب
ــية.  ــات السياس ــات الرصاع ــات ومنعطف ــٍد تقلب ــٍد بعي ــا إىل ح ــس دوًم ــي يعك ــا التأرخي ــاول أدهب ــرى: إن تن أخ
ــذ  ــًة من ــية كارث ــورة الفرنس ــّدوا الث ــن ع ــن الذي ــواع املحافظ ــع أن ــزة جلمي ــمة املمي ــو الس ــع ه ــض القاط الرف
ــها  ــي متارس ــرة الت ــق الرشي ــى الطرائ ــه اهلل ع ــاٌب أنزل ــا عق ــرَّ أهن ــٍد، وتف ــرصٍي ملح ــٍل ع ــاج عق ــا، ونت بدايته

ــكان. ــدر اإلم ــا ق ــا كلًي ــن آثاره ــع ع ــا الراج ــي لن ــذا ينبغ ــاء، ل ــة مجع البرشي
ــد  ــاٍر، يري ــن دون 1793«. باختص ــي »1789 م ــه ه ــٌن: صيغت ــٌف متباي ــي موق ــرايل النموذج ــف اللي املوق

(1) Robespierre or the «Divine Violence» of Terror, by SLAVOJ ZIZEK, 12 January 2007.
 https://www.lacan.com/blog/files/74b323c40973996a8889985c3d6291bb-17.html

مترجمــة ســورية، إجــازة فــي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا - جامعــة دمشــق 1988، تقيــم فــي 
تركيــا، عملــت فــي عــدة مواقــع إلكترونيــة ومنظمــات عربيــة فــي مجــال الترجمــة بيــن اللغتيــن 

اإلنكليزيــة والعربيــة.

فاتن أبو فارس

https://www.lacan.com/blog/files/74b323c40973996a8889985c3d6291bb-17.html
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ــب  ــات، جي ــان واحلري ــوق اإلنس ــاواة وحق ــل املس ــت إن أ متث ــة« »La passion du réel«: إذا قل ــغف احلقيق »ش
أال تتملــص مــن عواقــب ذلــك وحتشــد الشــجاعة لتقــول إن ب تعنــي اإلرهــاب الــذي جيــب أن يدافــع عــن أ 

ويوطــده.(2)
ــا،  ــدث يشٌء م ــق. ح ــذا الطري ــتمرار يف ه ــوم االس ــار الي ــى اليس ــول إن ع ــكان الق ــهولة بم ــن الس ــن، م لك
نــوٌع مــن القطــع التارخيــي، فعلًيــا يف عــام 1990: اجلميــع، بــام يف ذلــك »اليســاريون الراديكاليــون« احلاليــون، 
ــث  ــة، بحي ــزي للدول ــع املرك ــوري ذي الطاب ــاب الث ــق باإلره ــة املتعل ــن إرث اليعاقب ــا م ــٍة م ــون بطريق حمرج
يكــون الشــعار املقبــول عموًمــا أنــه ينبغــي لليســارين إن رغبــوا يف اســتعادة الكفــاءة السياســية، إعــادة اكتشــاف 
أنفســهم بشــكٍل كامــٍل، ويف النهايــة التخــي عــن مــا يســمى بــــ »نمــوذج اليعاقبــة«. يف عــرص مــا بعــد احلداثــة 
لـ«اخلصائــص الناشــئة«، والتفاعــل الفوضــوي للمواضيــع املتعــددة، والتفاعــل احلــر بــداًل مــن التسلســل اهلرمي 
املركــزي، وتعــدد اآلراء بــداًل مــن احلقيقــة الواحــدة، فــإن ديكتاتوريــة اليعاقبــة يف األســاس »ال تالئــم ذوقنــا« 
)جيــب منــح مصطلــح »الــذوق« كل وزنــه التارخيــي، كاســٍم لرتيبــاٍت أيديولوجيــٍة أساســيٍة(. هــل يمكــن املــرء 
ــري  ــددي غ ــل التع ــواق، والتفاع ــة يف األس ــة اآلراء، واملنافس ــن حري ــر م ــا أكث ــاًل يف عاملن ــيًئا دخي ــل ش أن يتخي
املســتقر، ومــا إىل ذلــك، مــن سياســة احلقيقــة لـــ روبســبري )رأس احلقيقــة، بالطبــع( التــي يتمثــل هدفهــا املعلن يف 

ــورة الفرنســية،  ــة فــي الث ــوازٍن لإرهــاب، انظــر: الحــرب األهلي (2)  للحصــول علــى وصــٍف تاريخــٍي مت
ــدن لن

 David Andress, The Terror - Little, Brown 2005.

Robespierre
التأثــر ثــورًة  الليراليــون رسيعــو 
ليــس  ثــورًة  الكافيــن،  منزوعــة 
ــل  ــورة ال حتم ــورة )ث ــة الث ــا رائح هل
ســامت الثــورة(. وهكــذا حيــاول 
 Francois Furet فوريــه  فرانســوا 
ــية  ــورة الفرنس ــد الث ــرون جتري وآخ
احلــدث  بوصفهــا  مكانتهــا  مــن 
احلديثــة،  للديمقراطيــة  التأســييس 
ــٍي:  ــاٍز تارخي ــة نش ــا إىل حال وحتويله
تارخييــٌة  رضورٌة  هنــاك  كانــت 
لتأكيــد مبــادئ احلريــة الشــخصية 
لكــن،  ذلــك،  إىل  ومــا  احلديثــة، 
ــزي، كان  ــل اإلنجلي ــح املث ــام يوض ك
ــه  ــيء نفس ــق ال ــن حتقي ــن املمك م
بشــكٍل أكثــر فاعليــًة وبطريقــٍة أكثــر 
ــن  ــس م ــى العك ــن ع ــلميًة، لك س
ــن  ــى الراديكالي ــتحوذ ع ــك، يس ذل
 Alain Badiou ــو ــامه آالن بادي ــا أس م
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ــة  ــدأ الديمقراطي ــٌة ملب ــدٌأ خــاٌص بقــدر مــا هــو نتيجــٌة منطقي ــه ليــس مب ــة. إن ــم، نتيجــة للفضيل ــٍة. ومــن ث مرن
ــا. ــر إحلاًح ــا األكث ــات بلدن ــى حاج ــق ع ــام املطب الع

ــر«  ــوري »ينك ــاب الث ــداد: اإلره ــض لألض ــد املتناق ــه يف التحدي ــبري إىل ذروت ــج روبس ــار حج ــل مس يص
التعــارض بــن العقوبــة والعفــو، فإنــزال العقوبــة العادلــة والصارمــة باألعــداء، هــي أعــى شــكٍل مــن أشــكال 

ــدة واإلحســان: ــق فيهــا الش ــث تتواف العفــو، بحي
الرأفــة هــي العقــاب الــذي ننزلــه عــى مضطهــدي اإلنســانية؛ والعفــو عنهــم هــو اهلمجيــة. إن قســوة الطغــاة 

ليســت إال مــن أجــل املبــدأ؛ بينــام مبعــث قســوة احلكومــة اجلمهوريــة هــو اإلحســان.
ــذه  ــوا إزاء ه ــكايل أن يفعل ــار الرادي ــن إلرث اليس ــون خملص ــن ال يزال ــك الذي ــي ألولئ ــذي ينبغ ــا ال إًذا، م
ــه  ــى وج ــى -أو ع ــا، حت ــه ماضين ــى أن ــايب ع ــايض اإلره ــول امل ــب قب ــل. أواًل، جي ــى األق األمــور؟ شــيئان، ع
التحديــد- ألنــه مرفــوٌض بشــكٍل حاســٍم. البديــل الوحيــد للموقــف الدفاعــي الفاتــر حيــال الشــعور بالذنــب 
أمــام نقادنــا الليراليــن أو اليمينيــن هــو: القيــام باملهمــة احلاســمة بشــكٍل أفضــل مــن خصومنــا. لكــن، هــذه 
ــا بتحديــد جمــال وموضــوع النضــال. هــذا  ليســت القصــة برمتهــا: ال ينبغــي للمــرء أيًضــا أن يســمح خلصومن
ــا إىل جنــٍب مــع االعــراف اجلَســور، يف صــوٍغ جديــٍد حلكــم  يعنــي أن عــى النقــد الــذايت الــرشس الســري جنًب
ــة:  ــة« إلرهــاب اليعاقب ــواة العقالني ــل املــرء إىل تســميته »الن ــام يمي ماركــس Marx عــى منطــق هيغــل Hegel، ب
يفــرض املنطــق اجلــديل املــادي، مــن دون معلومــاٍت تفصيليــٍة، عــدم قــدرة أي موضــوٍع ســيايٍس حتــى اآلن، 
Saint- الوصــول إىل احلقيقــة األبديــة التــي كان ينرشهــا بعيــًدا عــن حلظــات الرويع. إذ كام ســأل ســانت جاســت
Just: »مــاذا يريــد أولئــك الذيــن ال يريــدون الفضيلــة وال اإلرهــاب؟ »إجابتــه معروفــٌة جــًدا: يريــدون الفســاد، 
االســم اآلخــر لدحــر املوضــوع.(3) أو، كــام قــال ســانت جاســت Saint-Just باقتضــاٍب: »مــا ينتجــه الصالــح 
العــام يكــون مروًعــا دوًمــا«.(4) ينبغــي لنــا عــدم تفســري هــذه الكلــامت أهنــا حتذيــٌر مــن امليــل إىل فــرض الصالــح 
ــل.  ــا بالكام ــب تأييده ــرٌة جي ــٌة مري ــي حقيق ــك، وه ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــا، ب ــٍع م ــى جمتم ــٍف ع ــام بعن الع

(3)  Alain Badiou, Logiques des mondes (Paris: Seuil 2006), p. 98.
(4)  Louis-Antoine-Leon Saint-Just, Oeuvres choisies (Paris: Gallimard 1968), p. 330.

Slavoj Zizek

»إعــادة مصــري احلريــة إىل يــَدي احلقيقــة«؟ 
ــة إال  ــذه احلقيق ــل ه ــرض مث ــن ف ال يمك

بطريقــٍة إرهابيــٍة:
الرئيســة  الدافعــة  القــوة  كانــت  إذا 
ــي  ــلم ه ــن الس ــعبية يف زم ــة الش للحكوم
الفضيلــة، فإهنــا يف خضــم الثــورة الفضيلــة 
ــون  ــٌة، يك ــد: فضيل ــاب يف آٍن واح واإلره
ــاٌب،  ــا؛ وإره ــن دوهن ــاًل م ــاب قات اإلره
تكــون الفضيلــة ضعيفــًة مــن دونــه. ليــس 
اإلرهــاب إال عدالــة رسيعــة وعنيفــة وغــري 
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ثانًيــا، النقطــة احلاســمة األخــرى التــي علينــا أخذهــا يف احلســبان، أن اإلرهــاب الثــوري، بالنســبة إىل روبســبري 
Robespierre، هــو عكــس احلــرب متاًمــا: كان روبســبري مــن دعــاة الســالم، ليــس بســبب النفــاق أو احلساســية 
اإلنســانية، بــل ألنــه كان يــدرك جيــًدا أن احلــرب بــن الــدول كقاعــدٍة، تعمــل كوســيلٍة حلجــب النضــال الثوري 
داخــل كل أمــٍة. يتســم خطــاب روبســبري »عــن احلــرب« بأمهيــٍة خاصــٍة اليــوم: فهــو يظهــره عــى أنــه مــن دعــاة 
ــن  ــاٌع ع ــا دف ــى أهن ــت ع ــو صيغ ــى ل ــرب، حت ــة للح ــوة الوطني ــوادٍة الدع ــال ه ــتنكر ب ــن، يس ــالم احلقيقي الس
الثــورة، كمحاولــة أولئــك الذيــن يريــدون »ثــورًة مــن دون ثــورٍة« لتحويــل اجتــاه راديكاليــة العمليــة الثوريــة. 
ومــن ثــم فــإن موقفــه هــو النقيــض متاًمــا ملــن هــم يف حاجــٍة إىل احلــرب مــن أجــل عســكرة احليــاة االجتامعيــة 
والســيطرة عليهــا بشــكٍل ديكتاتــورٍي.(5) وهــذا هــو الســبب يف اســتنكار روبســبري نزعــة تصديــر الثــورة إىل دوٍل 
أخــرى، و»حتريرهــا« بالقــوة: »إن الفرنســين ليســوا مهووســن بجعــل أي أمــٍة ســعيدًة وحــرًة ضــد مشــيئتها. 
كان مــن املمكــن أن حييــا كل امللــوك أو يموتــوا دون عقــاٍب عــى عروشــهم امللطخــة بالدمــاء، لــو أهنــم متكنــوا 

مــن احــرام اســتقالل الشــعب الفرنــيس«.
ــية«  ــة التأسيس ــه »اجلريم ــى أن ــا ع ــَرًرا جزئًي ٍر( ُم ــرَّ ــف م ــي )نص ــوري اليعاقب ــاب الث ــون اإلره ــا يك أحياًن
لعــامل القانــون والنظــام الرجــوازي، حيــث ُيســمح للمواطنــن بالســعي ملصاحلهــم، ينبغــي للمــرء رفــض هــذا 
ــا يف اإلشــارة إىل  ــد مــن املحافظــن حمقــن متاًم ــه يف الواقــع خطــٌأ )كان العدي االدعــاء لســببن: ليــس فقــط ألن
أنــه يمكــن املــرء أن حيقــق أيًضــا القانــون والنظــام الرجــوازي مــن دون الشــطط اإلرهــايب، كــام كان احلــال يف 
بريطانيــا العظمــى، عــى الرغــم مــن وجــود القائــد الســيايس والعســكري كرومويــل Cromwell(؛ بــل األهــم 
مــن ذلــك كثــرًيا، أن اإلرهــاب الثــوري يف الفــرة بــن عــام 1792 و1794 مل يكــن احلالــة التــي يســميها والــر 
بنجامــن Walter Benjamin وآخــرون العنــف املؤســس للدولــة، لكنــه حالــة »عنــٍف إهلــٍي«.(6) يعــاين مفــرو 
كتابــات بنجامــن مــع مــا يمكــن أن يعنيــه »العنــف اإلهلــي« حًقــا، هــل هــو حلــٌم يســارٌي آخــر حلــدٍث »نقــٍي« 
ال حيــدث أبــًدا؟ جيــدر بنــا أن نتذكــر هنــا إشــارة فريدريــك إنغلــز Friedrich Engels إىل كومونــة باريــس )الثــورة 

الفرنســية الرابعــة( كمثــاٍل لديكتاتوريــة الروليتاريــا:
ــامت:  ــن الكل ــٌم ع ــٌي ناج ــٌب حقيق ــه رع ــد بنفس ــي املعت ــراكي الديمقراط ــَك االش ــرية، متّل ــة األخ يف اآلون
دكتاتوريــة الروليتاريــا. جيــد وحســن، أهيــا الســادة، هــل تريــدون أن تعرفــوا كيــف تبــدو هــذه الدكتاتوريــة؟ 

ــا(7). ــة البروليتاري ــك دكتاتوري ــت تل ــس. كان ــة باري ــى كومون انظــروا إل

 ينبغــي للمــرء أن يكــرر هــذا، مــع مراعــاة مــا يقتضيــه احلــال، يف مــا يتعلــق بالعنــف اإلهلــي: »حســنًا، أهيــا 
ــروا إىل  ــي؟ انظ ــف اإلهل ــذا العن ــدو ه ــف يب ــة كي ــدون معرف ــل تري ــة، ه ــات النقدي ــاب النظري ــادة أصح الس

وكان علــى حــٍق: كمــا نعلــم اليــوم، فــي األيــام األخيــرة لحريتــه، كان الملــك لويــس الســادس عشــر يتفــاوض   (5)
ــك  ــث كان المل ــة، حي ــوى األوروبي ــد الق ــا ض ــن فرنس ــرة م ــرٍب كبي ــدء ح ــرٍة لب ــى مؤام ــٍة عل ــوٍة أجنبي ــع ق م
ســيظهر نفســه علــى أنــه وطنــٌي ويقــود الجيــش الفرنســي، ثــم يتفــاوض مــع قــوى أوروبــا علــى ســالٍم مشــرٍف 
لفرنســا، ومــن ثــّم يســتعيد ســلطته الكاملــة. باختصــاٍر، كان »اللطيــف« لويــس الســادس عشــر مســتعًدا إلغراق 

أوروبــا فــي الحــرب إلنقــاذ عرشــه.
(6)  See Walter Benjamin, & quot;Critique of Violence,&quot; in Selected Writings, Volume 1, 

1913- 1926 (Cambridge (Ma): Harvard University Press 1996).

(7) Friedrich Engels, & quot; Introduction (1891) to Karl Marx, The Civil War in France & quot;, 
in Marx/ Engels/ Lenin: On Historical Materialism, New York: International Publishers 
1974, p. 242.
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اإلرهــاب الثــوري بــن 1992 و1994. كان هــذا هــو العنــف اإلهلــي«. )وتســتمر السلســلة: الرعــب األمحــر 
ــر  ــي يف الظواه ــف اإلهل ــوٍف العن ــدد دون خ ــرء أن حي ــى امل ــب ع ــه جي ــي أن ــذا يعن ــخ( وه ــام 1919... إل ع
التارخييــة املوجــودة بشــكٍل مؤكــٍد، ومــن ثــم يتجنــب كل الغمــوض الظالمــي. عندمــا هيجــم أشــخاٌص مــن 
ــٌف  ــذا »عن ــورٍي، فه ــاٍم ف ــٍة/ انتق ــن لعدال ــن و مرشع ــوائًيا«، مطالب ــم »عش ــي املنظ ــال االجتامع ــارج املج خ
ــن  ــود م ــت احلش ــا نزل ــريو Rio de Janeiro عندم ــو دي جان ــر يف ري ــا، الذع ــٍد تقريًب ــذ عق ــروا، من ــٌي«. تذك إهل
األحيــاء الفقــرية إىل اجلــزء الغنــي مــن املدينــة وبــدأوا يف هنــب وحــرق املتاجــر الكــرى، كان هــذا »عنًفــا إهلًيا«... 
إن العقــاب اإلهلــي حليــاة البــرش اآلثمــة -مثــل اجلــراد الــذي ُذكــر يف التــوراة، خيــرج مــن العــدم- وســيلٌة بــال 
غايــٍة، أو كــام قــال روبســبري يف خطابــه الــذي طالــب فيــه بإعــدام لويــس الســادس عــر Louis XVI: »الشــعوب 
ال حتكــم بالطريقــة نفســها التــي حتكــم هبــا املحاكــم؛ فهــم ال يصــدرون األحــكام، بــل يلقــون الصواعــق؛ ال 
يدينــون امللــوك، بــل يعيدوهنــم مــرًة أخــرى إىل العــدم؛ وهــذه العدالــة تســاوي قيمــة عدالــة املحاكــم«. ومــن 
ثــّم ينبغــي لنــا تصــور كالم بنجامــن عــن »العنــف اإلهلــي« أنــه إهلــٌي باملعنــى الدقيــق للشــعار الالتينــي القديــم 
vox populi، vox dei صــوت الشــعب، صــوت اهلل: ليــس باملعنــى الســلبي »نحــن نفعــل ذلــك كمجــرد أدواٍت 
ملشــيئة الشــعب«، ولكــن بوصفــه االفــراض البطــويل لعزلــة القــرار الســيادي. إن قــرار )أن تقتــل أو ختاطــر أو 
ــا،  ــٍة للتغيــري اجلــذري. إذا كان األمــر ال أخالقًي ــٍة مطلقــٍة، مــن دون كلفــٍة إضافي تفقــد حياتــك( ُيتََّخــُذ يف عزل
فهــو ليــس »فاســًدا«، وال يمنــح ذلــك ببســاطٍة رخصــًة إىل القتــل كنــوٍع مــن أنــواع الــراءة املالئكيــة. إن شــعار 
العنــف اإلهلــي: َدِع العدالــة تتحقــق، عى الرغــم مــن أن العــامل هيلــك fiat iustitia, pereat mundus: إهنــا العدالة، 
نقطــة عــدم التمييــز بــن العدالــة واالنتقــام، حيــث يفــرض »النــاس« )اجلــزء املجهــول مــن الالجــزء( إرهاهبــم 
وجيعلــون األجــزاء األخــرى تدفــع الثمــن -يــوم احلســاب لتاريــخ القمــع الطويــل، مــن االســتغالل واملعانــاة- 

أو كــام وصفهــا روبســبري نفســه بطريقــٍة مؤثــرٍة: 
مــاذا تريــد يــا مــن ترغــب يف أن تكــون احلقيقــة ضعيفــًة عــى شــفاه ممثــي الشــعب الفرنــيس؟ للحقيقــة بــال 
شــٍك قوهتــا، وغضبهــا واســتبدادها؛ هلــا هلجــاٌت مؤثــرٌة وأخــرى رهيبــٌة، تــدوي بقــوٍة يف القلــوب الطاهــرة كــام 
ــر املذنبــة، وال يمكــن هلــذا الكــذب أن حياكــي احلقيقــة أكثــر ممــا تســتطيع ســالومي حمــاكاة صواعــق  يف الضامئ

الســامء؛ لكــن يتهمــون طبيعتــه، ويتهمــون الشــعب، الــذي يريدهــا وحيبهــا.
وهــذا مــا هيــدف إليــه روبســبري يف اهتامــه الشــهري للمعتدلــن أن مــا يريدونــه حًقــا هــو »ثــورٌة بــال ثــورٍة«: 
ــد  ــرم القواع ــورًة حت ــاب، ث ــة واإلره ــه الديمقراطي ــق في ــذي تتواف ــطط ال ــن الش ــردًة م ــورًة جم ــدون ث يري
ــّم  ــن ث ــي« وم ــد »اإلهل ــن البع ــف م ــا العن ــرم فيه ــورًة حُي ــبًقا، ث ــودة مس ــراف املوج ــًة لألع ــة، خاضع االجتامعي

ــدودًة: ــًة وحم ــا دقيق ــدم أهداًف ــراتيجٍي خي ــٍل اس ــرص يف تدخ خُيت
أهيــا املواطنــون هــل أردتــم ثــورًة بــال ثــورٍة؟ مــا روح االضطهــاد التــي أتــت لتعيــد النظــر، إذا جــاز التعبــري، 
يف تلــك التــي حطمــت قيودنــا؟ ولكــن مــا احلكــم املتيقــن الــذي يمكــن املــرء أن يتخــذه بشــأن اآلثــار التــي 
يمكــن أن تتبــع هــذه االضطرابــات العظيمــة؟ مــن يســتطيع أن حيــدد، بعــد احلــدث، النقطــة الدقيقــة التــي جيــب 
أن تتكــر عندهــا موجــات االنتفاضــة الشــعبية؟ أي شــعٍب كان بإمكانــه التخلــص مــن نــري االســتبداد بــذاك 
ــٍة، وأن االســتبداد ال يمكــن أن يقــي  الثمــن؟ صحيــح أن أمــًة عظيمــًة ال يمكــن أن تنهــض يف حركــٍة متزامن
عليــه إال جــزٌء مــن املواطنــن األقــرب إليــه، فكيــف جيــرؤ هــؤالء إًذا عــى مهامجتــه إذا مّحلهــم مندوبــون مــن 
ــب  ــن؟ جي ــذ الوط ــذي أنق ــيايس ال ــذاب الس ــف الع ــدة أو عن ــن م ــؤولية ع ــرص، املس ــد الن ــة، بع ــق النائي املناط
اعتبارهــا مــررة بالوكالــة الضمنيــة للمجتمــع بــأرسه. اضطلــع الفرنســيون، أصدقــاء احلريــة، الذيــن اجتمعــوا 
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يف باريــس يف آب/ أغســطس املــايض، هبــذا الــدور، باســم مجيــع الدوائــر، وينبغــي هلــم إمــا أن يوافقــوا عليــه أو 
يتنصلــوا منــه بالكامــل. إن حتميلهــم املســؤولية اجلنائيــة عــن بعــض االضطرابــات الظاهــرة أو احلقيقيــة، التــي 

ال يمكــن فصلهــا عــن الصدمــة الكبــرية، ســيكون بمنزلــة معاقبتهــم عــى إخالصهــم.
ــب  ــث يرغ ــة، حي ــخصيات البالغي ــتوى الش ــى مس ــل ع ــل بالفع ــوري األصي ــق الث ــذا املنط ــز ه ــن متيي يمك
روبســبري يف تغيــري اإلجــراء القيــايس املتمثــل يف إثــارة موقــٍف »واقعــٍي« ظاهرًيــا، ثــم عــرض طبيعتــه الومهيــة: 
ــا مــا يبــدأ بتقديــم موقــٍف أو وصــٍف ملوقــٍف عــى أنــه مبالغــٌة ســخيفٌة، وخيــاٌل، ثــم يســتمر يف تذكرينــا  غالًب
ــا  ــن م ــها: »ولك ــة نفس ــع احلقيق ــو يف الواق ــة األوىل، ه ــاٍل، يف املقارب ــر إال كخي ــن إال أن يظه ــا ال يمك ــأن م ب
ا كفرضيــٍة ســخيفٍة هــو يف الواقــع حقيقــٌة مؤكــدٌة جــًدا. »هــذا املوقــف الثــوري  الــذي أقولــه؟ إن مــا قدمتــه تــوًّ
ــا »العنــف اإلهلــي«  ــة القلــق »اإلنســاين« بشــأن ضحاي ــن أيًضــا روبســبري مــن إدان ــكايل هــو الــذي يمّك الرادي
ــف  ــه. توق ــتبًها في ــدو يل مش ــرصٍي يب ــبه ح ــكٍل ش ــة بش ــداء احلري ــى أع ــوح ع ــذي ين ــاس ال ــوري: »اإلحس الث
ــة الدمــوي يف وجهــي، أو ســأصدق أنــك ترغــب يف تقييــد رومــا بالسالســل.« يتداخــل  عــن هــز رداء الطاغي
التحليــل النقــدي وقبــول اإلرث التارخيــي لليعاقبــة يف الســؤال احلقيقــي الــذي ينبغــي لنــا طرحــه: هــل واقــع 
ــا عــى رفــض فكــرة اإلرهــاب ذاهتــا، أم أن هنــاك  ــرٍي مــن األحيــان( حيملن اإلرهــاب الثــوري )املؤســف يف كث
طريقــٌة لتكرارهــا يف كوكبــٍة تارخييــٍة خمتلفــٍة اليــوم، لتعويــض أخطــاء حمتواهــا االفــرايض؟ يمكــن، وينبغــي لنــا 
القيــام بذلــك، والصيغــة األكثــر إجيــاًزا لتكــرار احلــدث وفًقــا ملــا حــدده روبســبري هــي: االنتقــال مــن إرهــاب 

(رويســبري( اإلنســاين إىل اإلرهــاب املعــادي لإنســانية )أو باألحــرى غــري اإلنســاين(.
ــانية أو  ــاب« إىل »اإلنس ــانية واإلره ــن »اإلنس ــول م ــو التح ــرى آالن بادي ــرن« Le siècle، ي ــه »الق يف كتاب
اإلرهــاب، كعالمــٍة عــى الراجــع الســيايس الــذي حــدث مــع هنايــة القــرن العرشيــن. يف عــام 1946، كتــب 
ــاب« humanism and terror، كان  ــانية واإلره ــاب »اإلنس ــي Maurice Merleau-Ponty كت ــو بونت ــس مريل موري
دفاعــه عــن الشــيوعية الســوفياتية بوصفهــا تنطــوي عــى نــوٍع مــن الرهــان الباســكايل Pascalean wager الــذي 
 moral »ــي ــٌظ أخالق ــه »ح ــا يف كتاب ــره الحًق ــز Bernard Williams بتطوي ــارد ويليام ــام برن ــا ق ــرض موضوًع يع
luck: ســيكون اإلرهــاب احلــايل مــرًرا بأثــٍر رجعــٍي إذا كان املجتمــع الــذي ســينبعث منــه إنســانًيا حًقــا؛ اليــوم، 
ال يمكــن تصــور مثــل هــذا االقــران بــن اإلرهــاب واإلنســانية بشــكٍل صحيــٍح، فالنظــرة الليراليــة الســائدة 

اســتبدلت »و» بـــ  »أو«: إمــا اإلنســانية أو اإلرهــاب.
ــانية أو  ــاب، واإلنس ــانية واإلره ــع: اإلنس ــذا الداف ــول ه ــاٍت ح ــة اختالف ــاك أربع ــة، هن ــن الدق ــٍد م بمزي
ــى اإلجيــايب« هــي مــا ذكــره  ــًى »إجيــايٍب« أو »ســلبٍي«. »اإلنســانية واإلرهــاب« باملعن اإلرهــاب، كٌل منهــا بمعن
ــان  ــايب«- لإنس ــوي -«اإلره ــد الق ــتالينية )التولي ــم الس ــي تدع ــاًل، فه ــي Merleau-Ponty مفص ــو بونت مريل
ــبري.  ــد روبس ــاب عن ــة واإلره ــران الفضيل ــة اق ــى هيئ ــية، ع ــورة الفرنس ــا يف الث ــوٍح حًق ــرى بوض ــد( وُت اجلدي
ــرشوع  ــاب«، أي امل ــانية أو اإلره ــار »اإلنس ــن خي ــن أن يتضم ــران: يمك ــذا االق ــاء ه ــان إللغ ــاك طريقت هن
ــين  ــى اهلرماس ــتالينية حت ــة للس ــقة املناهض ــانية املنش ــة اإلنس ــذ النزع ــه، من ــع نامذج ــرايل بجمي ــاين اللي اإلنس
ــن  ــن ع ــن املدافع ــا م ــا( Luc Ferry & Alain Renault وغريه ــو يف فرنس ــريي وأالن رين ــوك ف ــوم )ل ــدد الي اجل
حقــوق اإلنســان ضــد اإلرهــاب )االســتبدادي، واألصــويل(. أو يمكــن االحتفــاظ باالقــران بــن »اإلنســانية 
 Heidegger واإلرهــاب«، لكــن بطريقــٍة ســلبيٍة: كل تلــك التوجهــات الفلســفية واأليديولوجيــة، مــن هايدجــر
واملســيحين املحافظــن إىل أنصــار الروحانيــة الرشقيــة واإليكولوجيــا العميقــة Deep Ecology، الذيــن ينظــرون 

ــته. ــه، وغطرس ــاين ذات ــرشوع اإلنس ــة- للم ــة النهائي ــة -النتيج ــه احلقيق ــى أن ــاب ع إىل اإلره
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ــع  ــن م ــاب«، لك ــانية أو اإلره ــار »اإلنس ــادًة: اختي ــا ع ــرك جانًب ــع ُي ــالٌف راب ــاك اخت ــك، هن ــع ذل وم
اإلرهــاب، وليــس اإلنســانية، كمصطلــٍح إجيــايٍب. هــذا موقــٌف راديــكايٌل يصعــب احلفــاظ عليــه، ولكــن ربــام 
يكــون أملنــا الوحيــد: أنــه ال يرقــى إىل اجلنــون البــذيء املتمثــل يف االجتــاه إىل »سياســٍة إرهابيــٍة وغــري إنســانيٍة« 
بشــكٍل علنــٍي، ولكنــه يشٌء أكثــر صعوبــًة يف التفكــري. يف تفكــري »مــا بعــد التفكيــك« احلــايل )إذا جــازف املــرء 
ــري  ــح »غ ــب مصطل ــه(، اكتس ــًة ب ــاخرًة خاص ــاكاًة س ــدو حم ــن إال أن يب ــذي ال يمك ــخيف ال ــن الس ــذا التعي هب
إنســاين« ثقــاًل جديــًدا، وال ســيام يف أعــامل أغامبــن Agamben وباديــو Badiou. أفضــل طريقــٍة لتقديمهــا هــي 
مــن خــالل إحجــام فرويــد Freud عــن تأييــد األمــر الزجــري »أحــب جــارك!« -اإلغــراء الــذي جيــب مقاومتــه 
 Emmanuel Levinas هنــا هــو الرويــض األخالقــي للجــار- عــى ســبيل املثــال، مــا فعلــه إيانويــل ليفينــاس
بمفهومــه عــن اجلــار بوصفــه النقطــة العميقــة التــي ينطلــق منهــا نــداء املســؤولية األخالقيــة. وبذلــك، فــإن مــا 
يشــوش عليــه ليفينــاس Levinas هــو فظاعــة اجلــار، وحشــية بســببها يطبــق الكان Lacan عــى اجلــار مصطلــح 
الــيء )das Ding(، التــي اســتخدمها فرويــد Freud لتعيــن هــدف رغباتنــا النهائــي يف شــدهتا التــي ال تطــاق 
وعــدم قابليتهــا لالخــراق. جيــب عــى املــرء أن يســمع يف هــذا املصطلــح كل دالالت روايــات الرعــب: اجلــار 
هــو الــيء )الرشيــر( الــذي حيتمــل أن يتــوارى حتــت كل وجــٍه إنســايٍن عائــٍي. فكــر فقــط يف فيلــم »الريــق« 
Shining لـــ ســتيفان كينــغ Stephen King حيــث يتحــول األب، وهــو كاتــٌب متواضــٌع فاشــٌل، تدرجًيــا إىل وحٍش 
ــٍح، مــا فشــل ليفينــاس  ــه بأكملهــا. يف تناقــٍض جــديٍل صحي ــرٌة، يذبــح عائلت ــٍل تعلــو وجهــه تكشــريٌة رشي قات
ــة  ــن الغريي ــرش ولك ــع الب ــي جلمي ــابه الضمن ــض التش ــس بع ــة، لي ــه بالغريي ــع كل احتفال ــبان م ــذه باحلس يف أخ
ــة إنســاٍن مــا إىل الالإنســانية، تتمثــل الغرييــة يف شــخصية مســلان  ــة »الالإنســانية« ذاهتــا: اختــزال غريي اجلذري
ــه  ــيء نفس ــق ال ــر، ينطب ــتوًى آخ ــى مس ــال. ع ــكرات االعتق ــت« يف معس ــي املي ــة، »احل Muselmann الراعب
ــا للكفــاح  عــى الشــيوعية الســتالينية. يف الــرد الســتاليني القيــايس، حتــى معســكرات االعتقــال كانــت مكاًن
ضــد الفاشــية، حيــث كان الشــيوعيون املســجونون ينظمــون شــبكات املقاومــة البطوليــة -يف مثــل هــذا العــامل، 
بالطبــع، ال يوجــد مــكاٌن للتجربــة املحــدودة لـــ مســلان Muselmann، املوتــى األحيــاء حمرومــون مــن القــدرة 
عــى العمــل اإلنســاين- فــال عجــب أن الشــيوعين الســتالينين كانــوا حريصــن جــًدا عــى »تطبيع« املعســكرات 
ــخاص  ــد األش ــاطٍة أح ــه ببس ــلامن بوصف ــاركة مس ــض مش ــية، ورف ــد الفاش ــال ض ــر للنض ــٍع آخ ــرد موق إىل جم

الذيــن يمنعهــم ضعفهــم الشــديد مــن االنخــراط يف الكفــاح. 
عــى هــذه اخللفيــة يمكــن أن يفهــم املــرء ملــاذا يتحــدث الكان Lacan عــن جوهــر اجلــار الالإنســاين. بالعــودة 
ــة  ــمعة لـــ »نظري ــيئة الس ــة س ــري Louis Althusser الصيغ ــس ألتوس ــق لوي ــة، أطل ــرص البنيوي ــتينيات، ع إىل الس
معــاداة اإلنســانية«، ممــا ســمح وحتــى طالــب باســتكامهلا باإلنســانية العمليــة. يف عملنــا، ينبغــي لنــا أن نتــرصف 
ــٍة، منشــئن لعاملهــم. ومــع  كإنســانين نحــرم اآلخريــن ونعاملهــم كأشــخاص أحــرار يتمتعــون بكرامــٍة كامل
ذلــك، مــن الناحيــة النظريــة، ينبغــي لنــا أن نضــع يف حســباننا دائــاًم أن اإلنســانية هــي مذهــٌب فكــرٌي، الطريقــة 
التــي نواجــه هبــا مآزقنــا بطريقــٍة عفويــٍة، وأن املعرفــة احلقيقيــة للبــرش وتارخيهــم ال جيــب أن تتطــرق لألفــراد عى 
 ،Althusser أهنــم أشــخاٌص مســتقلون، بــل عنــارص يف بنيــٍة تتبــع قوانينهــا اخلاصــة. عــى النقيــض مــن ألتوســري
يمــي الكان Lacan بعمليــة االنتقــال مــن مناهضــة اإلنســانية النظريــة إىل العمليــة، أي إىل أخــالٍق تتجــاوز أبعاد 
مــا أســامه نيتشــه Nietzsche »إنســان، كل البــرش« human, all too human، وتواجــه جوهر اإلنســانية الالإنســاين. 
هــذا ال يعنــي األخــالق التــي مل تعــد تنكــر فقــط، بــل تأخــذ يف احلســبان دون خــوٍف، البشــاعة الكامنــة لكوننــا 
آدميــن، والبعــد الرشيــر الــذي انفجــر يف ظواهــر يغطيهــا عــادًة مفهــوٌم اســمه »Auschwitz« »معســكر أوشــفيتز 
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ــادة  ــفيتز Auschwitz، إلع ــقوط أوش ــد س ــًة بع ــل قائم ــن أن تظ ــالٌق كان يمك ــي أخ ــادة«، وه ــال واإلب لالعتق
صــوغ كتابــات أدورنــو Adorno. هــذا البعــد الالإنســاين هــو يف الوقــت نفســه بالنســبة إىل الكان Lacan، الدعــم 
النهائــي لألخــالق. مــن الناحيــة الفلســفية، يمكــن تعريــف هــذا البعــد »الالإنســاين« عــى أنــه البعــد اخلــاص 
بموضــوٍع جمتــزأ مــن كل أشــكال »فرديــة« اإلنســان أو شــخصيته )وهلــذا الســبب، يف الثقافــة الشــعبية احلاليــة، 
فــإن إحــدى الشــخصيات النموذجيــة للــذات الصافيــة غــري برشيــة - فضائيــة؛ ُيظهــر ســايبورغ إخالًصــا أكــر 
ــم  ــوارزنيجر Schwarzenegger يف فيل ــخصية ش ــن ش ــن، )م ــه البرشي ــن نظرائ ــة م ــة واحلري ــة والكرام للمهم
املدمــر Terminator، وشــخصية اإلنســان اآليل التــي أداهــا املمثــل Rutger-Hauer روجتــر هــاو يف فيلــم بليــد رنــر 
Blade Runner(. تذكــر حلــم هــورسل املظلــم، مــن تأمالتــه الديكارتيــة Cartesian، كيــف ســيظل الكوجيتــو 
الســامي غــري متأثــٍر بالطاعــون الــذي ســيبيد البرشيــة أمجعهــا: مــن الســهل، وفًقــا هلــذا املثــال، التفــوق بشــكٍل 
مبتــذٍل يف مــا يتعلــق باخللفيــة ذاتيــة التدمــري للــذات الســامية، وحــول كيــف أغفــل هــورسل Husserl  التناقــض 
الــذي كتــب عنــه فوكــو Foucault  يف كتابــه »الكلــامت واألشــياء« Let mots et les choses  وأطلــق عليــه اســم  
ــا التجريبيــة، بحيــث يتــم  ــا املتســامية واألن ــاًم بــن األن »الثنائــي التجريبــي املتســامي« للرابــط الــذي يربــط دائ
ــة  ــا هــذا التبعي ــٍف يــؤدي إىل اختفــاء األوىل. لكــن، مــاذا لــو أدرك املــرء متاًم تدمــري األخــرية مــن خــالل تعري
كحقيقــٍة )وليــس أكثــر مــن هــذا: حقيقــة غبيــة عــن الوجــود(، ومــع ذلــك يــرص عــى إنكارهــا، وحقيقــة تأكيــد 
ــتقالل يف  ــذا االس ــر ه ــٍة؟ أال يظه ــاٍت حي ــم كائن ــن بصفته ــراد التجريب ــق باألف ــا يتعل ــذات يف م ــتقاللية ال اس
بــادرة املخاطــرة بحيــاة املــرء، واالســتعداد للتخــي عــن كيانــه؟ عــى خلفيــة هــذا املوضــوع املتمثــل يف القبــول 
الســيادي للمــوت، جيــب عــى املــرء إعــادة قــراءة التحــول اخلطــايب الــذي يشــار إليــه يف كثــرٍي مــن األحيــان عــى 
أنــه دليــٌل عــى تالعــب روبســبري »الشــمويل« بجمهــوره(8). حــدث هــذا التحــول يف خضــم خطــاب روبســبري يف 
اجلمعيــة الوطنيــة يف احلــادي عــرش مــن الســنة اجلرمينيــة الثانيــة )31 آذار/ مــارس 1794(؛ يف الليلــة الســابقة، 
ــورٍة  ــك، وبص ــن، لذل ــمولن Camille Desmoulins وآخري ــل ديس ــون Danton، وكامي ــى دانت ــض ع ــي القب ُألق
مفهومــٍة، خــي العديــد مــن أعضــاء اجلمعيــة أن يطاهلــم األمــر أيًضــا. يتعامــل روبســبري مبــارشًة مــع اللحظــة 
لكوهنــا حموريــة: »أهيــا املواطنــون، حــان الوقــت لقــول احلقيقــة«، ثــم يســتمر يف إثــارة اخلــوف الــذي ينتــرش يف 

أرجــاء الغرفــة:
يريــد أحدهــم أن جيعلــك ختــاف مــن إســاءة اســتخدام الســلطة، للســلطة الوطنيــة التــي مارســتها ]....[ يريــد 
أحدهــم أن جيعلنــا نخشــى وقــوع النــاس ضحيــة اللجــان ]....[ خيــاف أحدهــم مــن أن الســجناء يتعرضــون 

للقمــع ]....[.
ــرض  ــّم تتع ــن ث ــوف( وم ــى اخل ــن ع ــيد املحرض ــم جتس ــن )ال يت ــخاص« املجردي ــن »األش ــا ب ــة هن املعارض
املجموعــة للضغــط، وتتحــول بشــكٍل غــري حمســوٍس تقريًبــا مــن صيغــة ضمــري اجلمــع »أنتــم/ vous« إىل صيغــة 
املتكلــم »نحــن« )ُيــدرج روبســبري نفســه بشــجاعٍة يف الضمــري الــدال عــى اجلمــع(. ومــع ذلــك، فــإن الصيغــة 
ــا نخــاف«،  ــة تقــدم تطــوًرا ينــذر بالســوء: مل يعــد األمــر أن »أحدهــم يريــد أن جيعلكــم ختافــون/ جيعلن النهائي
بــل أن »املــرء خيــاف«، ممــا يعنــي أن العــدو الــذي يثــري اخلــوف مل يعــد خــارج نطــاق »أنتــم/ نحــن«، خاطــب 
روبســبري أعضــاء اجلمعيــة قائــاًل: إنــه هنــا، »بيننــا«، و»بينكــم«، يقــوض وحدتنــا مــن الداخــل. يف هــذه اللحظــة 
بالتحديــد، اضطلــع روبســبري، بربــٍة قاضيــٍة حقيقيــٍة، باخلطــاب الــذايت التــام، انتظــر قليــاًل حلــدوث التأثــري 

(8) See the detailed analysis in Claude Lefort, &quot;The Revolutionary Terror,&quot; in Democracy 
and Political Theory (Minneapolis: University of Minnesota Press 1988), p. 50 - 88.
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املشــؤوم لكلامتــه، ثــم تابــع يف صيغــة ضمــري املتكلــم املفــرد:
أنا أقول إن أي شخٍص يرجتف يف هذه اللحظة مذنٌب؛ ألن الراءة ال ختشى الرقابة العامة.

مــا الــذي يمكــن أن يكــون أكثــر »شــموليًة« مــن هــذه احللقــة املغلقــة، أن »خوفــك الشــديد مــن أن تكــون 
مذنًبــا جيعلــك مذنًبــا«، نســخٌة غريبــٌة ملتويــٌة مــن األنــا العليــا للشــعار املعــروف »الــيء الوحيــد الــذي جيــب 
ــراتيجية  ــع الس ــاء الري ــاوز اإلقص ــرء أن يتج ــي للم ــك، ينبغ ــع ذل ــه«؟ وم ــد ذات ــوف بح ــو اخل ــه، ه أن ختاف
روبســبري اخلطابيــة بوصفهــا اســراتيجية »الذنــب اإلرهــايب«، وأن يميــز حلظــة احلقيقــة اخلاصــة هبــا: ال يوجــد 
متفرجــون أبريــاء يف اللحظــات احلاســمة للقــرار الثــوري، ألنــه يف مثــل هــذه اللحظــات، الــراءة بحــد ذاهتــا: أن 
يعفــي املــرء نفســه مــن القــرار، أن أمــي وكأن النضــال الــذي أشــهده ال يعنينــي حًقــا، هــي اخليانــة العظمــى. 
وهــذا يعنــي أن اخلــوف مــن اهتامــي باخليانــة هــو اخليانــة العظمــى، ألنــه حتــى لــو »مل أفعــل شــيًئا ضــد الثــورة«، 
فــإن هــذا اخلــوف بحــد ذاتــه، وحقيقــة أنــه ظهــر يف داخــي، يوضــح أن موقفــي الــذايت هــو موقــٌف خارجــٌي 

بالنســبة إىل لثــورة، وأننــي أختــر »الثــورة« كقــوٍة خارجيــٍة هتــددين.
ــؤال  ــع الس ــارشًة م ــبري مب ــل روبس ــا: يتعام ــر وضوًح ــّد أكث ــد ُيع ــاب الفري ــذا اخلط ــدور يف ه ــا ي ــن م لك
احلســاس الــذي ينبغــي لــه أن يطــرأ يف أذهــان مجهــوره -كيــف يمكــن لــه التأكــد أنــه لــن يكــون املتَّهــم التــايل؟ 
إنــه ليــس الســيد امُلســتثنى مــن املجموعــة، الـــ »أنــا« خــارج »نحــن«- يف النهايــة، كان ســابًقا وثيــق الصلــة بـــ 
دانتــون، وهــو شــخصيٌة قويــٌة قيــد االعتقــال اآلن، إًذا، مــاذا لــو تــّم غــًدا اســتخدام قربــه مــن دانتــون ضــده؟ 
ــا يفــرض  ــه؟ هن ــن تــودي ب ــي أطلقهــا ل ــة الت باختصــاٍر، كيــف يمكــن لـــ روبســبري أن يتأكــد مــن أن العملي
موقعــه العظمــة الســامية، فهــو يفــرض متاًمــا أن اخلطــر الــذي هيــدد دانتــون اآلن ســيهدده غــًدا. الســبب يف أنــه 
هــادٌئ جــًدا، وال خيشــى هــذا املصــري، ليــس ألن دانتــون كان خائنـًـا، بينــام كان روبســبري بريًئــا، ويمثــل التجســيد 
املبــارش إلرادة الشــعب؛ بــل ألنــه، روبســبري Robespierre، ليــس خائًفــا مــن املــوت، ســتكون وفاتــه يف هنايــة 

املطــاف جمــرد حــادٍث ال يعنــي شــيًئا:
مــا الــذي هيمنــي مــن اخلطــر؟ حيــايت تنتمــي إىل الوطــن، قلبــي خــاٍل مــن اخلــوف، وإذا ُقــّدر يل أن أمــوت، 

فســأفعل ذلــك مــن دون تأنيــٍب أو عــاٍر.
ومــن ثــّم، بقــدر مــا يمكــن حتديــد التحــول مــن »نحــن« إىل »أنــا« بفعاليــٍة عــى أنــه اللحظــة التــي يســقط فيها 
القنــاع الديمقراطــي، وعندمــا يثبــت روبســبري بحــد ذاتــه علنـًـا عــى أنــه ســيٌد )حتــى هــذه النقطــة، نتبــع حتليــل 
ــو  ــيد ه ــل: الس ــي Hegelian الكام ــه اهليغ ــا ثقل ــى هن ــب أن ُيعط ــيد« جي ــح »الس ــإن مصطل ــورت Lefort( ف ليف
شــخصية الســيادة، الشــخص الــذي ال خيشــى املــوت، واملســتعد للمخاطــرة بــكل يشٍء. بعبــارٍة أخــرى، املعنــى 
النهائــي لضمــري روبســبري املفــرد املتكلــم )»أنــا«( هــو: أنــا لســت خائًفــا مــن املــوت. مــا خيّولــه هــو هــذا فقــط، 
وليــس أي نــوٍع مــن الوصــول املبــارش إىل التغيــري اجلــذري، أي ال يدعــي أنــه يمتلــك وصــواًل مبــارًشا إىل إرادة 
 Yamamoto Jocho الشــعب التــي تتحــدث مــن خاللــه. هــذه هــي الطريقــة التــي وصــف هبــا ياماموتــو يوتشــو
-كاهــٌن بــوذٌي مــن زن Zen- موقــف املحــارب الصحيــح: »جيــب عــى املــرء أن ُيعــّد نفســه ميًتــا كل يــوٍم دون 
توقــٍف. هنــاك قــوٌل مأثــوٌر للمســنن: »اخــُط مــن حتــت اإلفريــز، واعتــر نفســك رجــاًل ميًتــا. اتــرك البوابــة، 
واعتــر أن العــدو ينتظــر.« هــذا ليــس مــن بــاب توخــي احلــذر. إنــه عــدُّ املــرء نفســه ميًتــا مســبًقا.«(9) وهلــذا، 

(9) Quoted from Brian Daizen Victoria, Zen War Stories (London: Routledge 2003), p. 132.
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ــا لـــ هيليــس لــوري Hillis Lory، أقــام العديــد مــن اجلنــود اليابانيــن يف احلــرب العامليــة الثانيــة جنازاهتــم  وفًق
ــل ذهاهبــم إىل ســاحة املعركــة: اخلاصــة قب

ــون  ــم يقيم ــة أهن ــة لدرج ــاحة املعرك ــوت يف س ــى امل ــون ع ــة عازم ــرب احلالي ــود يف احل ــن اجلن ــد م العدي
جنازاهتــم العامــة قبــل مغادرهتــم إىل اجلبهــات. هــذا ال ُيعــّد أمــًرا ســخيًفا بالنســبة إىل ليابانيــن. عــى العكــس، 
إنــه حيظــى باالحــرام بوصفــه روح الســاموراي احلقيقــي الــذي يدخــل املعركــة دون أي تفكــرٍي يف العــودة.(10)

ــا. بــداًل  هــذا اإلقصــاء الــذايت الوقائــي مــن نطــاق احليــاة، حيــول اجلنــدي بالطبــع إىل شــخصيٍة ســاميٍة متاًم
مــن رفــض هــذه امليــزة بوصفهــا جــزًءا مــن العســكرة الفاشــية، جيــب عــى املــرء أن يؤكــد أهنــا تشــكل أيًضــا 
 Mao موقًفــا ثورًيــا راديكالًيــا: هنــاك خــٌط مســتقيٌم يمتــد مــن قبــول املــرء الختفائــه إىل ردة فعــل مــاو تــيس تونــغ

Zedong عــى هتديــد القنبلــة الذريــة مــن عــام 1955:

ــى وإن  ــة. حت ــل الذري ــرية مــن القناب ــة بحزمتهــا الصغ ــة الصيني ــي األم ــات املتحــدة أن تفن ال يمكــن للوالي
كانــت القنابــل الذريــة األمريكيــة قويــًة جــًدا لدرجــة أنــه عنــد إســقاطها عــى الصــن، فإهنــا ســتحدث جتويًفــا يف 
األرض، أو حتــى تفجرهــا، هــذا بالــكاد ســيعني أّي يشٍء للكــون بــأرسه، عــى الرغــم مــن أنــه قــد يكــون حدًثــا 

مهــاًم بالنســبة إىل النظــام الشــميس. )»ال يمكــن للقنبلــة الذريــة أن تــرّوع الشــعب الصينــي«(.
ــب األرض  ــري كوك ــة أن تدم ــّد حقيق ــة: أال ُتع ــذه احلج ــايٍن« يف ه ــري إنس ــوٌن غ ــاك »جن ــح أن هن ــن الواض م
ــة إال  ــح احلج ــرة؟ ال تنج ــانية املندث ــا لإنس ــٍد م ــيًئا إىل ح ــزاًء س ــأرسه« ع ــون ب ــيعني أّي يشٍء للك ــكاد س »بال
ــة.  ــٍر هبــذه الكارث ــا غــري متأث ــة Kantian، وجــود شــخٍص متســاٍم متاًم ــٍة كانطي إذا افــرض املــرء جــداًل، بطريق
ــكل  ــي ل ــٍة. ينبغ ــٍة افراضي ــٍة مرجعي ــٌر كنقط ــه مؤث ــع، إال أن ــوده يف الواق ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــخٌص، ع ش
ثــورٍي أصيــل أن يضطلــع هبــذا املوقــف املتمثــل يف التجــرد التــام مــن اخلصوصيــة احلمقــاء لوجــود املــرء احلــايل 
وحتــى ازدراءهــا، أو، كــام عــر ســانت جاســت Saint-Just بطريقــٍة ال يعــى عليهــا عــن هــذه الالمبــاالة جتــاه مــا 
أســامه بنجامــن Benjamin »احليــاة العاريــة«: أنــا أحتقــر الــراب الــذي يشــكلني ويتحــدث إليكــم«.(11) اقــرب 
تــي جيفــارا Che Guevara مــن نفــس اخلــط عــى الرغــم مــن أنــه يف خضــم التوتــر الــذي ال حُيتمــل ألزمــة 
الصواريــخ الكوبيــة، دعــا إىل هنــٍج شــجاٍع للمخاطــرة باحلــرب العامليــة اجلديــدة التــي ستشــمل )عــى األقــل( 

الفنــاء الكامــل للشــعب الكــويب، أشــاد باالســتعداد البطــويل للشــعب الكــويب للمخاطــرة بفنائــه.
ــادة  ــض الع ــو رف ــبري، ه ــه روبس ــذي روج ل ــة« ال ــاب- الفضيل ــي »اإلره ــايٍن« لثنائ ــري إنس ــر »غ ــٌد آخ بع
ــٍح( أن يعتمــد عــى  ــارٍي رصي ــٍب معي ــويٍن )أو كل ترتي ــة(. عــى كل نظــاٍم قان ــوة التســويات الواقعي ــى ق )بمعن
ــة،  ــري الرصحي ــع املعاي ــل م ــف نتعام ــا كي ــي خترن ــمية الت ــري الرس ــد غ ــن القواع ــدٍة م ــيٍة« معق ــبكٍة »انعكاس ش
وكيــف نطبقهــا: إىل أي مــدًى نأخذهــا حرفًيــا، كيــف ومتــى ُيســمح لنــا جتاهلهــا، بــل ُيطلــب منــا، وهلــم جــرا، 
وهــذا هــو جمــال العــادة. إن معرفــة عــادات املجتمــع يعنــي معرفــة القواعــد الوصفيــة لكيفيــة تطبيــق معايــريه 
الرصحيــة: متــى ينبغــي لنــا اســتخدامها أو عــدم اســتخدامها؛ متــى نخالفهــا؛ متــى ال نســتخدم اخليــار املطــروح؛ 
ــا بفعــل يشٍء مــا، ولكــن يتعــن علينــا التظاهــر بأننــا نقــوم بــه كخيــاٍر حــٍر )كــام يف  متــى نكــون ملزمــن فعلًي

حالــة احتفــاالت البوتــالش potlatch، وهــي احتفــاالٌت كبــريٌة عنــد اهلنــود احلمــر(.

(10)  المرجع نفسه.
(11)  P.R.Palmer, Twelve Who Ruled (New York: Atheneum 1965), p. 380.
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تذكــر العــرض املهــذب، املــراد رفضــه: إهنــا »عــادة« أن يتــم رفــض مثــل هــذا العــرض، وأي شــخٍص يقبــل 
مثــل هــذا العــرض يرتكــب خًطــا فادًحــا. ينطبــق األمــر نفســه عــى العديــد مــن املواقــف السياســية التــي يتــم 
ــٍة أنــه يمكننــا أن نقــول ال، ولكــن مــن  ــا بجدي فيهــا االختيــار بــرشط أن نتخــذ اخليــار الصحيــح: يتــم تذكرين
املتوقــع أن نرفــض هــذا العــرض ونقــول نعــم بحامســٍة. مــع العديــد مــن املحظــورات اجلنســية، يكــون املوقــف 
عكــس ذلــك: تعمــل »ال« الرصحيــة فعلًيــا مثــل األمــر الزجــري الضمنــي »افعــل ذلــك، ولكــن بطريقــٍة رسيــٍة!« 
ــراون  ــة القائمــة عــى املســاواة، مــن روبســبري إىل جــون ب ــة، فــإن الشــخصيات الثوري ــا عــى هــذه اخللفي قياًس
John Brown )ربــام عــى أقــل تقديــر(، هــي شــخصياٌت بــال عــاداٍت: إهنــم يرفضــون مراعــاة العــادات التــي 

تؤهــل عمــل قاعــدٍة عامليــٍة:
ــا أكثــر املؤسســات التــي  هــذه هــي الســيادة الطبيعيــة للعــادة التــي نعترهــا أكثــر األعــراف تعســًفا، وأحياًن
تتخللهــا العيــوب، كمعايــري مطلقــٍة للحقيقــة أو الباطــل أو العدالــة أو الظلــم. ال خيطــر ببالنــا حتــى أن معظمهــم 
ــا  ــت نريه ــاًل حت ــا طوي ــد رزحن ــتبداد. لق ــا االس ــا هب ــي أختمن ــبقة الت ــكام املس ــاًم باألح ــن حت ــون مرتبط ال يزال
لدرجــة أننــا نواجــه بعــض الصعوبــة يف االرتقــاء إىل مبــادئ العقــل األبديــة؛ وأي يشٍء يشــري إىل املصــدر املقدس 
ــا. إن  ــا غــري قانــويٍن، ويبــدو أن نظــام الطبيعــة ذاتــه يمثــل اضطراًب جلميــع القوانــن يبــدو لنــا أنــه يتخــذ طابًع
ــركاٌن  ــة وكأهنــا ب ــا اخلجول ــدو ألعينن ــا مــا تب ــة الســامية، غالًب ــٍم واتقــاد الفضيل ــة لشــعٍب عظي احلــركات املهيب
ثائــٌر أو إطاحــة جمتمــٍع ســيايس؛ وهــي بالتأكيــد ليســت أقــل املشــاكل التــي تزعجنــا، هــذا التناقــض بــن ضعــف 
أخالقنــا، فســاد عقولنــا، ونقــاء املبــدأ وطاقــة الشــخصية التــي طالبــت هبــا احلكومــة احلــرة التــي جترأنــا عــى 

التطلــع إليهــا.
إن كــر نــري العــادات يعنــي مــا يــي: إذا كان مجيــع الرجــال متســاوين، إًذا جيــب معاملــة مجيــع الرجــال عــى 
قــدم املســاواة؛ إذا كان أصحــاب البــرشة الســوداء بــرًشا أيًضــا، فيجــب معاملتهــم عــى الفــور عــى هــذا النحــو. 
لنتذكــر املراحــل األوىل مــن النضــال ضــد العبوديــة يف الواليــات املتحــدة، والتــي، حتــى قبــل احلــرب األهليــة، 

بلغــت ذروهتــا يف الــرصاع املســلح بــن تــدرج الليراليــن الرحيمــن، والشــخصية الفريــدة لـــ جــون بــراون:
كان األمريكيــون مــن أصــٍل أفريقــي رســوًما كاريكاتوريــة للنــاس، وقــد ُصنِّفــوا كمهرجــن وكوميديــن، كانــوا 
ــم  ــن كوهن ــم م ــى الرغ ــرق، ع ــاء ال ــاة إلغ ــى دع ــي. وحت ــع األمريك ــتهزاء يف املجتم ــخرية واالس ــًة للس عرض
مناهضــن للعبوديــة، فــإن الغالبيــة منهــم مل ُيعــّدوا األمريكيــن مــن أصــٍل أفريقــٍي مســاوون هلــم. كان معظمهــم 
-وهــذا أمــٌر اشــتكى منــه األمريكيــون األفارقــة طــوال الوقــت- عــى اســتعداٍد للعمــل مــن أجــل إهنــاء العبودية 
ــراون  ــون ب ــن ج ــامل. /.../ مل يك ــز يف الش ــاء التميي ــى إهن ــل ع ــتعدين للعم ــوا مس ــم مل يكون ــوب لكنه يف اجلن
كذلــك، فبالنســبة إليــه، كان تطبيــق املســاواة خطــوًة أوىل نحــو إهنــاء العبوديــة. وعــرف األمريكيــون األفارقــة 
الذيــن تواصلــوا معــه ذلــك عــى الفــور، لقــد أوضــح أنــه ال يــرى فرًقــا، ومل يوضــح ذلــك بقولــه، بــل أوضــح 

ذلــك بأفعالــه. (12)
ــراون الشــخصية السياســية الرئيســة يف تاريــخ الواليــات املتحــدة: يف ســعيه إىل  هلــذا الســبب، يعــدُّ جــون ب
ــق  ــال منط ــى إدخ ــارف ع ــيحي، ش ــن املس ــادئ الدي ــك بمب ــم بالتمس ــذي اتس ــرق« وال ــذري لل ــاء اجل »اإللغ
اليعاقبــة يف املشــهد الســيايس األمريكــي: »اعتــر جــون بــراون نفســه متســاوًيا بشــكٍل كامــٍل. وكان مــن املهــم 

(12) Margaret Washington, on
 https://www.pbs.org/wgbh/amex/brown/filmmore/reference/interview/washington05.html

https://www.pbs.org/wgbh/amex/brown/filmmore/reference/interview/washington05.html


244

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

جــًدا بالنســبة إليــه أن يــامرس املســاواة عــى املســتويات كلهــا. ]....[ لقــد أوضــح أنــه ال يــرى فرًقــا، ومل يوضــح 
ذلــك بقولــه، بــل أوضحــه مــن خــالل أفعالــه«.(13)

اليــوم، وحتــى بعــد زمــٍن طويــٍل مــن إلغــاء العبوديــة، ُيعــّد بــراون Brown الشــخصية الفاصلــة يف الذاكــرة 
ــٍو  ــى نح ــم، ع ــن بينه ــًة، وم ــر قيم ــم األكث ــراون ه ــون ب ــن يدعم ــض الذي ــك البي ــة، أولئ ــة األمريكي اجلامعي
ــادي  ــاء االعتي ــد اإلقص ــف: ض ــر للعن ــارض األك ــورو Henry David Thoreau املع ــد ث ــري ديفي ــٍئ، هن مفاج
لــراون بوصفــه متعطًشــا للدمــاء، وأمحــق وجمنــون، رســم ثــورو Thoreau(14) لوحــًة لرٍجــل منقطــع النظــري كان 
تبنّيــه للقضيــة ال مثيــل لــه؛ حتــى أنــه ذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك ليشــّبه إعــدام بــراون Brown باملســيح )يقــول 
إنــه ُيعــّد بــراون ميًتــا قبــل موتــه الفعــي(. يعــر ثــورو عــن غضبــه جتــاه العــرشات ممــن أعربــوا عــن اســتيائهم 
ــرة  ــم املتحج ــبب مواقفه ــراون بس ــم ب ــخاص فه ــؤالء األش ــل ه ــن ملث ــراون: ال يمك ــون ب ــم لـــ ج واحتقاره

ــا ال يعيشــون، القليــل مــن الرجــال فقــط قــد عاشــوا. ووجودهــم »امليــت«؛ إهنــم حًق
ومــع ذلــك، فــإن هــذه املســاواة الناجتــة هــي يف الوقــت ذاتــه قيــود سياســة اليعاقبــة. تذكــروا الرؤيــة األساســية 
ــاملية  الدقيقــة لــــ ماركــس Marx حــول التقييــد »الرجــوازي« ملنطــق املســاواة: إن عــدم املســاواة الرأس
)»االســتغالل«( ليســت »انتهــاكاٍت غــري مبدئيــٍة ملبــدأ املســاواة«، لكنهــا متأصلــٌة متاًمــا يف منطــق املســاواة، وهــي 
نتيجــٌة متناقضــٌة إلدراكهــا املرتــب عــى ذلــك. مــا يتبــادر إىل ذهننــا هنــا ال يقتــرص فقــط عــى الفكــرة القديمــة 
ــمًيا/  ــاوين رس ــخاص متس ــود أش ــبًقا وج ــة مس ــام املقايض ــا نظ ــرض فيه ــي يف ــة الت ــول الطريق ــرة ح املضج
قانونًيــا يلتقــون ويتفاعلــون يف الســوق؛ إن اللحظــة احلاســمة يف نقــد ماركــس لالشــراكين »الرجوازيــن« هــي 
أن االســتغالل الرأســاميل ال ينطــوي عــى أي نــوٍع مــن املقايضــة »غــري املتكافئــة« بــن العامــل والرأســاميل -فهــذه 
املقايضــة متســاويٌة متاًمــا و»عادلــٌة«، مثاليــٌة )مــن حيــث املبــدأ(، حيــث يتقــاىض العامــل أجــًرا عــى كامــل قيمــة 
ــد.  ــذا التقيي ــون ه ــون الراديكالي ــون الرجوازي ــدرك الثوري ــع، ي ــة(. بالطب ــه العامل ــا )قوت ــي يبيعه ــلعة الت الس
ــاواة  ــن املس ــٍد م ــارٍش ملزي ــرٍض »إرهــايٍب« مب ــه تكــون مــن خــالل ف ــون هبــا تعديل ــي حياول ــة الت ــد أن الطريق بي
الفعليــة )الرواتــب املتســاوية، اخلدمــات الصحيــة املتســاوية... إلــخ( والتــي ال يمكــن فرضهــا إال مــن خــالل 
أنــواع جديــدٍة مــن عــدم املســاواة الرســمية )أنــواع خمتلفــة مــن أســاليب التعامــل التمييزيــة ضــد األشــخاص 
ــرد  ــكل املج ــى الش ــو يبق ــي )وه ــا ال يكف ــي إم ــاواة« تعن ــة »املس ــاٍر، إن بدهيي ــع(. باختص ــن يف املجتم املحروم
ــى  ــكليٌة باملعن ــرٌة ش ــا فك ــة«( - إهن ــاواة »اإلرهابي ــرض املس ــازم )ف ــن ال ــر م ــة( أو أكث ــاواة الفعلي ــدم املس لع
ــٍة  ــددًة بدرج ــت حم ــا ليس ــن أن صيغته ــٌم ع ــد ناج ــه التحدي ــى وج ــا ع ــارم، أي أن تقييده ــي الص الديالكتيك

كافيــٍة، ولكنهــا جمــرد وعــاٍء كبــرٍي حمايــٍد لبعــض املضامــن التــي تتملــص مــن هــذا الشــكل.
ــراع  ــادة اخ ــد، إع ــه التحدي ــى وج ــوم ع ــا الي ــب مهمتن ــه -تتطل ــد ذات ــاب يف ح ــت اإلره ــا ليس ــكلة هن املش
اإلرهــاب التحــرري- إنــام تكمــن املشــكلة يف مــكاٍن آخــر: جيــب دائــاًم قــراءة »التطــرف« الســيايس املتســاوي أو 
»الراديكاليــة املفرطــة« كظاهــرة نــزوٍح أيديولوجــٍي ســيايٍس: كمــؤرٍش لنقيضــه، للقيــود، لرفــض »املــي حتــى 
النهايــة« بفاعليــٍة، مــا الــذي كان يعنيــه جلــوء جاكوبــن إىل »اإلرهــاب« الراديــكايل إن مل يكــن نوًعــا مــن الترصف 
اهلســتريي الــذي يشــهد عــى عــدم قدرهتــم عــى اإلخــالل بأساســيات النظــام االقتصــادي )امللكيــة اخلاصــة... 
إلــخ(؟ وهــل ال ينطبــق األمــر نفســه حتــى عــى مــا يســمى »جتــاوزات« الصــواب الســيايس؟ أال خيفــون أيًضــا 
إحجاًمــا عــن تعطيــل األســباب الفعليــة )االقتصاديــة ومــا إىل ذلــك( للعنرصيــة والتمييــز عــى أســاس اجلنــس؟ 

(13) Washington, on
 https://www.pbs.org/wgbh/amex/brown/filmmore/reference/interview/washington05.html. 
(14)  See Henry David Thoreau, Civil Disobedience and Other Essays (New York: Dover Publications 1993).
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ــا مجيــع  ربــام، بالتــايل يكــون الوقــت قــد حــان لتقديــم إشــكالية االســتعارات القياســية، التــي يتقاســمها عملًي
يســارّيي »مــا بعــد احلداثــة«، والتــي بموجبهــا تنتــج »الشــمولية« السياســية بطريقــٍة مــا، عــن هيمنــة اإلنتــاج 
ــاب  ــل اإلره ــو أن أص ــام ل ــة، ك ــات الرمزي ــذات و/ أو املامرس ــن ال ــل ب ــى التواص ــا ع ــادي والتكنولوجي امل
الســيايس يكمــن يف حقيقــة أن »مبــدأ« العقــل الذرائعــي، واالســتغالل التكنولوجــي للطبيعــة، يمتــد أيًضــا إىل 
املجتمــع، بحيــث يتــم التعامــل مــع النــاس عــى أهنــم مــواد خــام ُيــراد حتويلهــا إىل إنســاٍن جديــٍد. مــاذا لــو كان 
العكــس هــو الصحيــح؟ مــاذا لــو أشــار »اإلرهــاب« الســيايس بدقــٍة إىل أن جمــال اإلنتــاج )املــادي( حمــروٌم مــن 
 Jacobins اســتقالليته وخاضــٌع للمنطــق الســيايس؟ أليــس صحيًحــا أن كل »اإلرهــاب« الســيايس، مــن اليعاقبــة
إىل الثــورة الثقافيــة املاويــة، يفــرض مســبًقا االســتئثار باإلنتــاج املالئــم، وحتويلــه إىل ســاحة املعركــة السياســية؟ 
وبعبــارٍة أخــرى، مــا يرقــى إليــه فعلًيــا ليــس أقــل مــن التخــي عــن نظــرة ماركــس Marx الرئيســة إىل الــرصاع 
الســيايس بوصفــه مشــهًدا جيــب، حتــى يتــم فــك شــفرته، إحالتــه عــى جمــال االقتصــاد )»إذا كان للاركســية أي 
قيمــٍة حتليليــٍة للنظريــة السياســية، فهــي مل تكــن يف اإلرصار عــى احتــواء مشــكلة احلريــة يف العالقــات االجتامعية 
املعلنــة ضمنًيــا عــى أهنــا »غــري سياســيٍة« -أي طبيعيــة- يف اخلطــاب الليــرايل«(.(15) بالنظــر إىل اجلذور الفلســفية 
لتقييــد اإلرهــاب القائــم عــى املســاواة هــذا، فــإن مــن الســهل نســبًيا تبــّن أســباب اخلطــأ يف إرهــاب اليعاقبــة 

بالنســبة إىل روســو Rousseau الــذي كان مســتعًدا ملتابعــة تناقــض اإلرادة العامليــة إىل أقــى حــٍد »ســتالينٍي«:
بــرصف النظــر عــن هــذا العقــد البدائــي، فــإن تصويــت األغلبيــة يرتبــط دائــاًم بالباقــي، وهــذا ينجــم عــن 
العقــد ذاتــه. لكــن يتبــادر إىل البــال ســؤاٌل مفــاده كيــف يمكــن للرجــل أن يكــون حــًرا وجمــًرا يف الوقــت ذاتــه، 
عــى االنصيــاع لوصايــا ال ختصــه. كيــف يكــون اخلصــوم أحــراًرا، وخاضعــن لقوانــن مل يوافقــوا عليهــا يف آٍن 

مًعــا؟
أجيــب أنــه قــد ُطــِرَح الســؤال بشــكٍل خاطــٍئ. يوافــق املواطــن عــى مجيــع القوانــن، بــام يف ذلــك تلــك التــي 
ــا. اإلرادة  ــرق أٍي منه ــى خ ــرؤ ع ــا جي ــه عندم ــي تعاقب ــك الت ــى تل ــه، وحت ــن معارضت ــم م ــى الرغ ــت ع أبرم
الثابتــة جلميــع أعضــاء الدولــة هــي اإلرادة العامــة؛ وهــم مواطنــون وأحــرار بموجبهــا. عندمــا ُيقــرح قانــوٌن 
يف اجلمعيــة الشــعبية، فــإن مــا ُيســأل عنــه النــاس ليــس بالضبــط مــا إذا كانــوا يوافقــون أو يرفضــون االقــراح، 
ولكــن مــا إذا كان يتوافــق مــع اإلرادة العامــة، التــي تعتــر إرادهتــم. وكل رجــٍل، بإعطائــه صوتــه، يبــدي رأيــه يف 
هــذه النقطــة؛ ويتــم العثــور عــى اإلرادة العامــة عــر فــرز األصــوات. ومــن ثــّم، عندمــا يســود الــرأي املخالــف 
لرأيــي، فــإن هــذا ال يثبــت إال أننــي كنــُت خمطًئــا، وأّن مــا اعتقــدُت أنــه اإلرادة العامــة مل يكــن كذلــك. لــو انترص 
رأيــي اخلــاص، لتوجــب عــيَّ أن أحقــق عكــس مــا كانــت عليــه إراديت؛ والتــي هــي يف هــذه احلالــة، أنــه مل يكــن 

ينبغــي يل أن أكــون حــًرا. )العقــد االجتامعــي، الكتــاب الثــاين، الفصــل 2، »التصويــت«(.
اللقطــة »الشــمولية« هنــا هــي اخللــل بــن التقريــرّي واألدائــي: مــن خــالل عــدم تفســري عمليــة التصويــت 
عــى أهنــا ترشيــٌع أدائــيٌّ للقــرار، بــل ترشيــٌع تقريــرٌي، كإجــراٍء للتعبــري عــن الــرأي )للتخمــن( بشــأن ماهّيــة 
ــة  ــب املعضل ــه يتجن ــت(، إن ــل التصوي ــوًدا قب ــد يف يشٍء كان موج ــة تتجس ــي بالنتيج ــي ه ــة )الت اإلرادة العام
املتمثلــة بحقــوق أولئــك الذيــن يبقــون يف فئــة األقليــة )عليهــم االمتثــال لقــرار األغلبيــة، ألهنــم يكتشــفون يف 
نتيجــة التصويــت، مــا تعنيــه اإلرادة العامــة حًقــا(. بعبــارٍة أخــرى، أولئــك الذيــن ظلــوا مــع فئــة األقليــة ليســوا 

(15)  Wendy Brown, States of Injury (Princeton: Princeton University Press 1995), p. 14.
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جمــرد أقليــٍة: ال يعرفــون أهنــم جمــرد أقليــٍة، مــن خــالل معرفــة نتيجــة التصويــت )الــذي يتعــارض مــع تصويتهم 
الفــردي(، مــا يعرفونــه حًقــا هــو أهنــم كانــوا خمطئــن بشــأن ماهيــة اإلرادة العامــة.

إن التــوازي بــن جوهــر اإلرادة العامــة واملفهــوم الدينــي عــن القــدر املحتــوم )القضــاء والقــدر( ال يمكــن 
إال أن يلفــت النظــر: يف حالــة القــدر املحتــوم، يتجســد القــدر أيًضــا يف قــراٍر يســبق العمليــة، بحيــث ال تكــون 
مصلحــة نشــاط األفــراد يف تشــكيل مصريهــم بشــكٍل أدائــٍي، بــل يف اكتشــاف )أو ختمــن( مصــري املــرء املوجــود 
مســبًقا. مــا يتــم التعتيــم عليــه يف كلتــا احلالتــن هــو التغــري اجلــديّل لالحتــامل ليصبــح اضطــراًرا، أي أن الطريقــة 
التــي تنتــج منهــا العمليــة املحتملــة، هــي ظهــور الــرورة: األشــياء ذات األثــر الرجعــي »ســتكون رضوريــًة«. 

:Jean-Pierre Dupuy هــذا االنعــكاس وصفــه جــان بيــري دوبــوي
ــادٌث  ــه ح ــى أن ــا ع ــن أيًض ــري، ولك ــه املص ــى أن ــتقبل ع ــي يف املس ــدث الكارث ن احل ــيدوَّ ــه س ــد أن ــن املؤك م
عــريٌض: كان مــن املمكــن أاّل يقــع، حتــى لــو ســيبدو أنــه رضورٌي يف املســتقبل ]...[ عــى ســبيل املثــال، إذا وقــع 
ــا.  حــدٌث بــارٌز، أو مصيبــٌة، كان مــن املمكــن أال حيــدث؛ ومــع ذلــك، بقــدر عــدم حدوثــه، فإنــه ليــس حتمًي

ومــن ثــّم، فــإن حتقيــق احلــدث -حقيقــة حدوثــه- هــو الــذي خيلــق رضورتــه بأثــٍر رجعــٍي.(16)
يقــدم دوبــوي Dupuy مثــااًل عــن االنتخابــات الرئاســية الفرنســية يف أيــار/ مايــو 1995؛ يف مــا يــي توقعــات 
كانــون الثــاين/ ينايــر ملعهــد االقــراع الرئيــس: »إذا انُتِخَبــت اآلنســة بــاالدور Balladur يف الثامــن من أيــار/ مايو 
املقبــل، فيمكــن القــول إن االنتخابــات الرئاســية ُحســمت حتــى قبــل إجرائهــا«. إذا وقــع حــدٌث -مصادفــًة- 
 the Hegelian dialectics فإنــه خيلــق السلســلة الســابقة التــي جتعلــه يبــدو حتمًيــا: هــذا مــا ورد يف جدليــة هيغــل
ــها، يف  ــن نفس ــية ع ــرورة األساس ــري ال ــة تعب ــول كيفي ــائٌع ح ــو ش ــا ه ــس م ــرورة، ولي ــة وال ــن االحتاملي ع
ومــن خــالل اللعــب العــريض للمظاهــر. األمــر نفســه ينطبــق عــى ثــورة ترشيــن األول/ أكتوبــر )بمجــرد فــوز 
البالشــفة وتوليهــم الســلطة، ظهــر انتصارهــم كنتيجــٍة وتعبــرٍي عــن رضورٍة تارخييــٍة أعمــق(، وحتــى فــوز بــوش 
ــٍي أن  ــٍر رجع ــدو بأث ــدا، يب ــا يف فلوري ــازع عليه ــة املتن ــد األغلبي ــدٍة )بع ــه بش ــازع علي ــايس األول املتن Bush الرئ
فــوزه كان تعبــرًيا عــن اجتــاٍه ســيايٍس أمريكــٍي أعمــق(. هبــذا املعنــى عــى الرغــم مــن أن القــدر حيــدد مصائرنــا، 
إال أننــا مــع ذلــك أحــرار يف اختيــار مصرينــا. وهــذا وفًقــا لـــ دوبــوي Dupuy، يعنــي أيًضــا الطريقــة التــي ينبغــي 
لنــا أن نتعامــل هبــا مــع األزمــة البيئيــة: ليــس ختمــن احتــامالت الكارثــة »بشــكٍل واقعــٍي«، ولكــن قبوهلــا عــى 
أهنــا مصــرٌي باملعنــى اهليغــي الدقيــق: يشــبه انتخــاب بــاالدور Balladur، »إذا كانــت الكارثــة ســتحدث، يمكــن 
القــول إن حدوثهــا قــد تقــرر حتــى قبــل حدوثهــا«. ومــن ثــّم، فــإن املصــري والعمــل احلــر )ملنــع »إذا«( يســريان 
جنًبــا إىل جنــٍب: احلريــة يف أقــى درجاهتــا هــي حريــة تغيــري املصــري.(17) يعيدنــا هــذا إىل ســؤالنا الرئيــس: كيــف 
ســتبدو سياســة اليعاقبــة التــي يمكــن أن تأخــذ يف احلســبان هــذا االرتفــاع العــريض ذا األثــر الرجعــي للعامليــة؟ 

(16) Jean-Pierre Dupuy, Petite métaphysique des tsunami (Paris: Seuil 2005), p. 19.

مــا ينبغــي للمــرء وضعــه فــي الحســبان هــو كيــف أن القــدر، غريــٌب تماًمــا عــن نظيــره الشــرقي، التقمــص.   (17)
ــى،  ــة األول ــي الحال ــك، ف ــع ذل ــبًقا. وم ــددٌة مس ــة مح ــي الحالي ــرة أن حالت ــو فك ــا ه ــه كالهم ــترك في ــا يش م
يكــون القــرار اإللهــي الغامــض والعــارض هــو الــذي يســبق وجــودي ومــن ثــّم، ال عالقــة لــه بــأي شــكٍل مــن 
األشــكال بأفعالــي، بينمــا فــي الحالــة الثانيــة: أفعالــي الخاصــة فــي حياتــي الســابقة، هــي التــي تجعــل مأزقــي 
ــة  ــن الفضيل ــزال بي ــة لالخت ــر القابل ــوة غي ــو الفج ــص ه ــوم التقم ــي مفه ــع ف ــا يضي ــّي. م ــًدا عل ــي معتم الحال
ــق  ــا يتعل ــي م ــري ف ــة لمصي ــل الخارجي ــة والعوام ــة المطلق ــدري، أي المصادف ــخصيتي وق ــن ش ــة، بي والنعم

ــخصيتي. بش



247

ترجمــات

كيــف يمكــن لنــا أن نعيــد اخــراع إرهــاب اليعاقبــة؟(18)
 il n’y a pas de grand »ــري ــر كب ــد يشٌء آخ ــعار الكان Lacan »ال يوج ــا ش ــاذا يقودن ــرى اآلن مل ــا أن ن يمكنن
Autre إىل جوهــر اإلشــكالية األخالقيــة: مــا تســتبعده هــو حتديــًدا »منظــور يــوم احلســاب«، فكــرة أنــه يف مــكاٍن 
مــا -وإن بــدا كنقطــٍة مرجعيــٍة افراضيــٍة متاًمــا، حتــى لــو ســلمنا بأنــه ال يمكننــا شــغل مكانــه وإصــدار احلكــم 
ــا«،  ــة معناه ــالن »صح ــا وإع ــراءاٍت ألفعالن ــاذ إج ــا باخت ــمح لن ــاٌر يس ــاك معي ــون هن ــب أن يك ــي- جي الفع
»وضعهــم األخالقــي احلقيقــي. حتــى مفهــوم جــاك دريــدا Jacques Derrida عــن »التفكيكيــة كعدالــٍة« يبــدو 
أنــه يعتمــد عــى أمــٍل طوبــاوٍي حيافــظ عــى شــبح »العدالــة املطلقــة«، املؤجلــة إىل األبــد، اآلتيــة دائــاًم، ولكنهــا 
مــع ذلــك هنــا كأفــق هنائــي ألعاملنــا. حــّدد الكان Lacan طريــق اخلــروج مــن هــذا املــأزق باإلشــارة إىل فلســفة 
ــالق  ــإن األخ ــو، ف ــذا النح ــى ه ــيس. ع ــل النف ــات التحلي ــمة ألخالقي ــابقة احلاس ــا الس ــط Kant بوصفه كان
الكانطيــة Kantian تنطــوي فعلًيــا عــى إمكانــاٍت »إرهابيــٍة« -وهــي ســمٌة تشــري يف هــذا االجتــاه إىل أن أطروحــة 
كانــط Kant املعروفــة بــأن العقــل فــارٌغ مــن دون احلــدس، بينــام احلــدس مــن دون ســبٍب أعمــى: ليســت مقولــة 
ــن دون  ــاب م ــام اإلره ــاب، بين ــن دون اإلره ــزٌة م ــة عاج ــأن الفضيل ــد ب ــي تفي ــبري الت ــيايس روبس ــريه الس نظ

فضيلــٍة قاتــٌل، ويــرب بشــكٍل عشــوائٍي. 
وفًقــا للنقــد القيــايس، فــإن تقييــد األخــالق الكونيــة الكانطيــة لـــ »احلتميــة القاطعــة« )اإللــزام غــري املــرشوط 
للقيــام بواجبنــا( يكمــن يف عــدم حتديدهــا رســمًيا: ال يمــي عــّي القانــون األخالقــي واجبــي، إنــه خيــرين بــكل 
بســاطٍة أنــه ينبغــي يل إنجــاز واجبــي، ومــن ثــّم يــرك املجــال مفتوًحــا للطوعيــة )اإلراديــة( اخلاويــة )كل مــا 
أقــرر أنــه واجبــي فهــو واجبــي(. ومــع ذلــك، بعيــًدا عــن كوهنــا تقييــًدا، فــإن هــذه امليــزة بالــذات تقودنــا إىل 
جوهــر االســتقاللية األخالقيــة الكانطيــة: ليــس مــن املمكــن اشــتقاق املعايــري امللموســة التــي جيــب عــّي اتباعها 
يف موقفــي اخلــاص، مــن القانــون األخالقــي نفســه، مــا يعنــي أن عــى الشــخص بحــد ذاتــه حتمــل مســؤولية 
ترمجــة التعليــامت املجــردة للقانــون األخالقــي إىل سلســلٍة مــن االلتزامــات امللموســة. إن القبــول الكامــل هلــذه 
ــا عــى رفــض أي إشــارٍة إىل الواجــب عــى أنــه عــذٌر: »أعلــم أن هــذا جمهــٌد ويمكــن أن يكــون  املفارقــة جيرن
مؤمًلــا، لكــن مــا الــذي يمكننــي فعلــه، هــذا هــو واجبــي«، غالًبــا مــا تؤخــذ أخالقيــات كانــط Kant للواجــب 
غــري املــرشوط كتريــٍر ملثــل هــذا املوقــف، فــال عجــب أن أشــار أدولــف أخيــان Adolf Eichmann إىل األخــالق 
ــع  ــط ويطي ــه فق ــوم بواجب ــد كان يق ــا: لق ــة وتنفيذه ــط للمحرق ــر دوره يف التخطي ــاول تري ــا ح ــة عندم الكانطي
أوامــر هتلــر. ومــع ذلــك، فــإن اهلــدف مــن تأكيــد كانــط Kant عــى اســتقاللية الشــخص واملســؤولية األخالقيــة 

الكاملــة، هــو منــع أي منــاورٍة مــن هــذا القبيــل إللقــاء اللــوم عــى بعــض أشــكال التغيــري اجلــذري.
إن الشــعار املعيــاري للرصامــة األخالقيــة هــو: »ال عــذر لعــدم أداء املــرء واجبــه!« عــى الرغــم مــن أن حكمة 
ــدو أهنــا تقــدم نســخًة  ــه جيــب عليــك!«( تب كانــط Kant الشــهرية Du kannst  ,denn du sollst )»يمكنــك، ألن
جديــدًة مــن هــذا الشــعار، إال أهنــا تكملــه ضمنًيــا بانعــكاٍس أكثــر غرابــًة: »ال عــذر يف أداء املــرء واجبــه!« جيــب 
رفــض اإلشــارة إىل الواجــب كذريعــٍة للقيــام بواجبــي بوصفهــا نفاًقــا. لنتذكــر املثــل الــذي يتحــدث عــن معلــٍم 
ســادٍي شــديٍد خُيضــع تالميــذه للتأديــب والتعذيــب بــال رمحــٍة؛ عــذره الــذي يتــذرع بــه لنفســه )ولآلخريــن( 
هــو: »أنــا نفــيس أجــد صعوبــًة يف ممارســة مثــل هــذا الضغــط عــى األطفــال املســاكن، ولكــن مــا الــذي يمكنني 

(18)  Jacques Lacan, Seminar VII: The Ethics of Psychoanalysis (London: Routledge 1992).
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فعلــه، إنــه واجبــي!« هــذا مــا حتظــره أخالقيــات التحليــل النفــيس متاًمــا: أنــا مســؤوٌل متاًمــا ليــس فقــط عــن 
القيــام بواجبــي، وإنــام عــن حتديــد واجبــي أيًضــا.

ــن  ــك الذي ــالذع ألولئ ــه ال ــة هتكم ــن Lenin غاي ــر لين ــام 1917، يّدخ ــه ع ــه، يف كتابات ــوال نفس ــى املن ع
ينخرطــون يف البحــث الالمتناهــي عــن نــوٍع مــن »الضــامن« للثــورة؛ يفــرض هــذا الضــامن شــكلن رئيَســن: 
ــر  ــرء أن ينتظ ــى امل ــًرا؛ ع ــورة باك ــر بالث ــرء أن خياط ــي للم ــة )ال ينبغ ــرورة االجتامعي ــرد لل ــوم املج ــا املفه إم
ــن التطــور التارخيــي: »مــن الســابق  ــا يتعلــق بقوان ــا« يف م اللحظــة املالئمــة، عندمــا يكــون الوضــع »مدروًس
ألوانــه قيــام الثــورة االشــراكية، الطبقــة العاملــة مل تنــُم بعــد«( أو الرشعيــة املعياريــة )»الديمقراطيــة«( )»غالبيــة 
الشــعب ليســوا يف صفنــا، لــذا لــن تكــون الثــورة ديمقراطيــة حًقــا«(: كــام يقــول لينــن مــراًرا وتكــراًرا، كــام لــو 
أن التوكيــل الثــوري، قبــل أن خياطــر باالســتيالء عــى ســلطة الدولــة، جيــب أن حيصــل عــى إذٍن مــن إحــدى 
صــور التغيــري اجلــذري )تنظيــم اســتفتاٍء شــعبٍي للتأكــد مــن أن األغلبيــة تدعــم الثــورة(. بالنســبة إىل لينــن، كــام 
احلــال مــع الكان Lacan، يف الثــورةne s’autorise que d’elle-même: ينبغــي للمــرء أن يأخــذ عــى عاتقــه العمــل 
الثــوري الــذي ال يشــمل التغيــري اجلــذري، اخلــوف مــن االســتيالء عــى الســلطة »قبــل األوان«، والبحــث عــن 

الضــامن، هــو اخلــوف مــن الوقــوع يف هاويــة العمــل.
إن مثــل هــذا املوقــف الراديــكايل فقــط هــو الــذي يســمح لنــا باالنفصــال عــن النمــط الســائد يف السياســة 
ــم أو  ــد الظل ــاٍع ض ــة كدف ــوف، املصاغ ــة اخل ــي سياس ــية، وه ــد السياس ــا بع ــة م ــكارات احليوي ــوم، االحت الي
ــة  ــة وسياس ــة الراديكالي ــة التحرري ــن السياس ــل ب ــي الفاص ــط احلقيق ــن اخل ــا يكم ــة. هن ــة املحتمل املضايق
ــل  ــق، ب ــن احلقائ ــٍة م ــن، وجمموع ــن خمتلفت ــن إجيابيت ــن رؤيت ــن ب ــس التباي ــه لي ــائدة: إن ــن الس ــع الراه الوض
هــو االختــالف بــن السياســة القائمــة عــى جمموعــٍة مــن احلقائــق العامليــة، والسياســة التــي تتخــى عــن البعــد 
التأســييس للسياســة، ألهنــا تلجــأ إىل اخلــوف كمبدئهــا األمثــل للتعبئــة: اخلــوف مــن املهاجريــن، واخلــوف مــن 
اجلريمــة، واخلــوف مــن االنحــراف اجلنــيس الشــنيع، واخلــوف مــن الدولــة التــي تفــرط يف اإلنفــاق )مــع فــرض 
رضائــب باهظــة(، واخلــوف مــن الكــوارث البيئيــة، مثــل هــذه السياســة )الالحقــة( تعــادل دائــاًم حشــًدا خميًفــا 
ــام 2006، أن  ــل ع ــا يف أوائ ــط يف أوروب ــس فق ــري، لي ــدث الكب ــبب كان احل ــذا الس ــن. هل ــال اخلائف ــن الرج م
السياســات املناهضــة للهجــرة »أصبحــت ســائدًة«: لقــد قطعــوا أخــرًيا احلبــل الــري الــذي يربطهــم باألحزاب 
اليمينيــة املتطرفــة. مــن فرنســا إىل أملانيــا، ومــن النمســا إىل هولنــدا، بالــروح اجلديــدة الفخــورة باهلويــة الثقافيــة 
والتارخييــة للفــرد، جتــد األحــزاب الرئيســة اآلن أنــه مــن املقبــول التأكيــد أن املهاجريــن ضيــوٌف يتعــن عليهــم 

التكيــف مــع القيــم الثقافيــة التــي حتــدد املجتمــع املضيــف، إهنــا »بلدنــا، أحبهــا أو اتركهــا«.
كيــف لنــا أن هنــرب مــن سياســة اخلــوف )الالحقــة( هــذه؟ اإلدارة السياســية احليويــة للحيــاة هــي املحتــوى 
احلقيقــي للديمقراطيــة الليراليــة العامليــة، وهــذا يقــود إىل التوتــر بــن الشــكل الديمقراطــي واملحتــوى التنظيمي 
ــا«  ــة الروليتاري ــاش »دكتاتوري ــا بإنع ــو جازفن ــاذا ل ــة؟ م ــة احليوي ــس السياس ــيكون عك ــام إًذا س اإلداري. أهي
القديمــة الطيبــة بوصفهــا الســبيل الوحيــد لكــر السياســة احليويــة؟ ال يمكــن إال أن يبــدو هــذا ســخيًفا اليــوم، 
ال يمكــن إال أن يّتضــح أن هذيــن املصطلحــن غــري متوافقــن يف جمــاالٍت خمتلفــٍة، مــن دون مســاحة مشــركٍة: 
حتليــل القــوة السياســية األخــري مقابــل األســاطري الشــيوعية القديمــة التــي فقــدت مصداقيتهــا ومــع ذلــك: هــذا 

هــو اخليــار احلقيقــي الوحيــد اليــوم. ال يــزال مصطلــح »دكتاتوريــة الروليتاريــا« يشــري إىل املشــكلة الرئيســة.
ينشــأ هنــا عتــاٌب منطقــٌي: ملــاذا الدكتاتوريــة؟ ملــاذا ال تكــون ديمقراطيــًة حقيقيــًة أو جمــرد ســلطة الروليتاريا؟ 
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ــة،  ــذ البداي ــة األســاس، من ــل هــو أســلوب عمــل الديمقراطي ــة، ب ــي عكــس الديمقراطي ــة« ال تعن »الدكتاتوري
ــة  ــكال( الدكتاتوري ــكل )أش ــس ش ــا عك ــبق بأهن ــراض املس ــا« االف ــة الروليتاري ــة »دكتاتوري ــت أطروح تضمن
األخــرى، ألن جمــال ســلطة الدولــة بأكملــه هــو جمــال الدكتاتوريــة. عندمــا حــدد لينــن الديمقراطيــة الليراليــة 
عــى أهنــا شــكٌل مــن أشــكال الدكتاتوريــة الرجوازيــة، مل يــرش ضمنًــا إىل فكــرٍة بســيطٍة حــول كيفيــة التالعــب 
ــٍة يف الســلطة بالفعــل وحتكمهــا يف األشــياء،  ــة وجــود زمــرٍة رسي ــا، جمــرد فكــرٍة، عــن كيفي ــة حًق بالديمقراطي
دت بفقــدان الســلطة يف انتخابــاٍت ديمقراطيــة، ســوف يظهــرون وجههــم احلقيقــي ويتولــون  وإذا ُهــدِّ
الســلطة املبــارشة. مــا قصــده هــو أن شــكل الدولــة الرجوازيــة الديمقراطيــة، وســيادة ســلطتها يف افراضاهتــا 

ــا«. ــا »برجوازًي ــد منطًق ــبقة، جيس ــية املس ــة السياس األيديولوجي
لذلــك ينبغــي للمــرء أن يســتخدم مصطلــح »دكتاتوريــة« باملعنــى الدقيــق الذي تكــون فيــه الديمقراطيــة أيًضا 
ــرء أن يشــري إىل أن اســتجواب  ــٍد رســمٍي بحــٍت. حيــب عــى امل ــة، أي كتحدي شــكاًل مــن أشــكال الديكتاتوري
الــذات مكــوٌن للديمقراطيــة، وأن الديمقراطيــة تســمح لنــا دائــاًم، بــل وحتثنــا، عــى التشــكيك بميزاهتــا اخلاصــة. 
ومــع ذلــك، جيــب أن تتوقــف هــذه املرجعيــة الذاتيــة عنــد نقطــٍة مــا: حتــى أكثــر االنتخابــات »حريــًة« ال يمكنها 
ــن  ــي تضم ــة الت ــزة الدول ــا، وأجه ــا وتنظمه ــة عليه ــي الرشعي ــي تضف ــة الت ــراءات القانوني ــكك يف اإلج أن تش
)بالقــوة، إذا لــزم األمــر( العمليــة االنتخابيــة... إلــخ. إن الدولــة يف جانبهــا املؤســيس وجــوٌد هائــل ال يمكــن 
تفســريه مــن حيــث متثيــل املصالــح، والوهــم الديمقراطــي هــو أهنــا تســتطيع ذلــك. تصــور باديــو Badiou هــذا 
ــه؛ يمكــن للمــرء أيًضــا أن يصيغهــا بمصطلحــات  ــة إزاء مــا تعــر عن ــل الدول ــه جتــاوٌز لتمثي التجــاوز عــى أن
ــزال  ــة إىل حــٍد مــا عــى العنــف املنشــأ، فــال ي ــه يمكــن أن تقــي الديمقراطي بنجامــن Benjamin: يف حــن أن

يتعــن عليهــا االعتــامد باســتمراٍر عــى العنــف التأســييس. 
ــٍي، وتفكيكــٍي، وآخــر  ــن فيلســوٍف تأوي ــا فلســفًيا ب ــل نقاًش ــة، ختي ــة امللموســة« اهليغلي تذكــر درس »العاملي
حتليــي. مــا اكتشــفوه عاجــاًل أو آجــاًل هــو أهنــم ال يشــغلون ببســاطٍة مناصــب داخــل مســاحٍة مشــركٍة عامــٍة 
ــال  ــدرك جم ــي ي ــوف التحلي ــا، أي أن الفيلس ــد ذاهت ــفة بح ــوم الفلس ــو مفه ــم ه ــا يميزه ــفة«: م ــمى »الفلس تس
ــي إىل  ــذي ينتم ــوف ال ــن الفيلس ــٍف ع ــكٍل خمتل ــاركن بش ــن املش ــة ب ــات اخلاص ــي واالختالف ــفة العامل الفلس
ــج  ــة يف النه ــم احلقيقي ــل اختالفاهت ــا جيع ــو م ــها، وه ــوارق نفس ــو الف ــم ه ــالف بينه ــي: االخت ــب التأوي املذه
األول غــري مرئيــٍة، ينهــار منطــق التصنيــف التدرجيــي »هــذا مــا نشــاركه، وهنــا تبــدأ اختالفاتنــا«. بالنســبة إىل 
الفيلســوف التحليــي املعــريف اليــوم، مــع التحــول املعــريف، وصلــت الفلســفة أخــرًيا إىل إدراك التفكــري اجلــاد، 
تاركــًة وراءهــا التخمينــات امليتافيزيقيــة. بالنســبة إىل الفيلســوف التأويــي، فــإن الفلســفة التحليليــة هــي، عــى 
العكــس مــن ذلــك، هنايــة الفلســفة، اخلســارة النهائيــة للموقــف الفلســفي احلقيقــي، حتــول الفلســفة إىل علــٍم 
إجيــايٍب آخــر. لذلــك عندمــا يصطــدم املشــاركون يف النقــاش هبــذه الفجــوة األساســية التــي تفصــل بينهــم، فــإن 
حلظــة »الدكتاتوريــة« تســتوقفهم. وبطريقــٍة متامثلــٍة، ينطبــق الــيء نفســه عــى الديمقراطيــة السياســية: يصبــح 

ــدان النضــال نفســه. بعدهــا الدكتاتــوري واضًحــا عندمــا يتحــول النضــال إىل رصاٍع حــول مي
مــاذا إًذا عــن الروليتاريــا؟ بقــدر مــا يكــون جانــٌب مــن جوانــب الروليتاريــا »غــري منســجٍم«، داخــل رصٍح 
اجتامعــٍي، فــإن العنــرص الــذي لــن يكــون لــه مــكاٌن حمــدٌد بداخلــه، عــى الرغــم مــن كونــه جــزًءا رســمًيا مــن 
ــي: التمكــن  ــا« تعن ــة الروليتاري ــة، إن »دكتاتوري ــذي يرمــز للعاملي هــذا الــرصح، هــو »اجلــزء مــن الجــزٍء« ال
ــاواة  ــون املس ــم يمثل ــلوب. إهن ــزٍء« األس ــن الج ــزٌء م ــم »ج ــن ه ــك الذي ــرر أولئ ــث يق ــة، بحي ــارش للعاملي املب
العامليــة ألســباٍب شــكليٍة بحــت: فهــم يفتقــرون، كجــزٍء مــن الالجــزء، إىل الســامت اخلاصــة التــي مــن شــأهنا 
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جعــل مكاهنــم رشعًيــا داخــل اجلســم االجتامعــي، فهــم ينتمــون إىل جمموعــة املجتمــع دون االنتــامء إىل أٍي مــن 
جمموعاتــه الفرعيــة؛ عــى هــذا النحــو، فــإن انتامءهــم عاملــٌي بشــكٍل مبــارٍش. وهنــا يصــل منطــق متثيــل املصالــح 
اخلاصــة املتعــددة ووســاطتها مــن خــالل احللــول الوســط إىل حــده األقــى؛ تتعــارض كل دكتاتوريــة مــع منطق 
التمثيــل هــذا )وهــذا هــو الســبب يف أن التعريــف املبســط للفاشــية عــى أهنــا دكتاتوريــة األصــول املاليــة خاطــٌئ: 
ــق  ــف منط ــي، خال ــتي األص ــذا الفاشس ــث Napoleon III ه ــون الثال ــل أن نابلي ــم بالفع ــس يعل ــد كان مارك لق
التمثيــل(. ومــن ثــّم، ينبغــي للمــرء إيضــاح حقيقــة فّزاعــة »ديكتاتوريــة الروليتاريــا«: ألهنــا يف أبســط أشــكاهلا، 
متثــل اللحظــة املضطربــة عندمــا يتــم تعطيــل شــبكة التمثيــالت املعقــدة بســبب تدخــل العامليــة املبــارش يف املجــال 
الســيايس. يف مــا يتعلــق بالثــورة الفرنســية، وبشــكٍل ملحــوٍظ، كان دانتــون وليــس روبســبري هــو الــذي قــدم 
الصيغــة األكثــر إجيــاًزا للتحــول التدرجيــي الضئيــل مــن »دكتاتوريــة الروليتاريــا« إىل عنــف الدولــة، أو، وفًقــا 
ملصطلحــات بنجامــن Benjamin، مــن العنــف اإلهلــي إىل العنــف األســطوري: »دعونــا نكــون مروعــن حتــى ال 
يكــون النــاس مضطريــن إىل أن يكونــوا كذلــك«.(19) بالنســبة إىل دانتــون، كان إرهــاب الدولــة اليعاقبــي الثــوري 
نوًعــا مــن العمــل الوقائــي، هدفــه احلقيقــي ليــس الثــأر مــن األعــداء ولكــن منــع العنــف »اإلهلــي« املبــارش مــن 
جهــة »الالمترولــن« sans-culottes )حركــة الكادحــن الفقــراء التمرديــة يف الثــورة( ومــن النــاس أنفســهم. 

بعبــارٍة أخــرى، لنفعــل مــا يطلبــه النــاس حتــى ال يفعلــوا ذلــك بأنفســهم.
ــة  ــن ماهي ــاؤل ع ــا للتس ــذا يدفعن ــة. وه ــل: الديمقراطي ــذا التدخ ــاًم هل ــة اس ــان القديم ــن اليون ــتمد م نس
ــان القديمــة عندمــا مل يطالــب أعضــاء  ــة يف أبســط حاالهتــا، إهنــا ظاهــرة بزغــت أول مــرٍة يف اليون الديمقراطي
الديمــو )عامــة الشــعب( )أولئــك الذيــن ليــس لدهيــم مــكاٌن حمــدٌد يف الــرصح االجتامعــي اهلرمــي( بــأن ُيســمع 
صوهتــم فحســب ضــد مــن يتولــون الســلطة، ومل حيتجــوا عــى الفســاد الــذي عانــوا منــه فحســب، بــل أرادوا أن 
يتــم االعــراف بأصواهتــم وإدراجهــا يف املجــال العــام، عــى قــدم املســاواة مــع األوليغارشــية احلاكمــة )حكــم 
ــٌت  ــكاٌن ثاب ــم م ــس لدهي ــن لي ــك الذي ــتبعدين، أولئ ــإن املس ــك، ف ــن ذل ــر م ــتقراطية؛ واألكث ــة( واألرس األقلي
ــة: »نحــن  ــة احلقيقي ــأرسه، للعاملي ــرصح االجتامعــي، قدمــوا أنفســهم عــى أهنــم جتســيٌد للمجتمــع ب داخــل ال
النــاس عــى الرغــم مــن أننــا ُنَعــّد »الــاليشء«، غــري املشــمولن يف النظــام. نحــن مجيًعــا ضــد اآلخريــن الذيــن 
ــة املنظمــة  ــة االجتامعي ــر بــن اهليئ ــزة فقــط«. حيــدد الــرصاع الســيايس احلقيقــي، التوت يمثلــون مصاحلهــم املمي
ــة  ــدأ العاملي ــذي يقلــق هــذا النظــام عــى حســاب مب ــه، و »اجلــزء مــن الجــزٍء« ال ــدى كل جــزٍء مكان حيــث ل
الفــارغ، الــذي أطلــق إتيــان باليبــار Etienne Balibar عليــه اســم égaliberté »املســاواة«، املســاواة املبدئيــة بــن 
ــروا  مجيــع النــاس كمخلوقــات ناطقــة، وصــواًل إىل الـــ liumang، »األرشار« يف الصــن اليــوم، أولئــك الذيــن ُهجِّ
وتعويمهــم بحريــٍة، ويفتقــرون إىل عملهــم ومنازهلــم، ويفتقــرون أيًضــا إىل تســجيل هويتهــم الثقافية أو اجلنســية.
ــع  ــكان التاب ــة امل ــه )أو مقاوم ــٍق بداخل ــكل دقي ــدٍد ب ــكاٍن حم ــن دون م ــع م ــن املجتم ــزٍء م ــق جل ــذا التطاب ه
ــداث  ــع األح ــا يف مجي ــن متييزه ــييس، يمك ــة التس ــٌة لعملي ــارٌة أولي ــو إش ــكل، ه ــع ال ــه( م ــص بداخل املخص
الديمقراطيــة العظيمــة مــن الثــورة الفرنســية )حيــث أعلنــت الســلطة الثالثــة le troisième état نفســها متطابقــًة 
مــع األمــة عــى هــذا النحــو، ضــد األرســتقراطية ورجــال الديــن( إىل هنايــة اشــراكية أوروبــا الرشقيــة )حيــث 

(19)  وينطبــق الشــيء نفســه علــى ملحــٍد ماجــٍن راديكالــٍي مثــل ماركيــز دو ســاد Marquis de Sade: فقد خمــن قراء 
أعمالــه األنقيــاء مثــل بييــر كلوسوفســكي Pierre Klossowski منــذ زمــٍن طويــٍل أن اإلكــراه علــى االســتمتاع 
الــذي يحــرك التحــرر الســادي يتضمــن إشــارًة خفيــًة إلــى إلــٍه خفــٍي، إلــى مــا أســماه الكان Lacan »الكائــن 

األســمى للشــر«، إلــٌه غامــٌض يطلــب أن يتغــذى علــى معانــاة األبريــاء.



251

ترجمــات

ــى  ــذا املعن ــزب nomenklatura(. هب ــد ح ــأرسه ض ــع ب ــن املجتم ــًة ع ــها ممثل ــقة نفس ــات« املنش ــت »املنتدي أعلن
ــة  ــان: عــدم التســييس هــو اهلــدف األســاس للسياســات املعادي ــة مرادفت الدقيــق، فــإن السياســة والديمقراطي
للديمقراطيــة دائــاًم وبحكــم تعريفهــا، أي املطالبــة بـــ »عــودة األمــور إىل طبيعتهــا«، مــع متســك كل فــرٍد بعملــه 
اخلــاص. وهــذا يقودنــا إىل النتيجــة املتناقضــة احلتميــة: »دكتاتوريــة الروليتاريــا« االســم اآلخــر لعنــف االنفجار 
الديموقراطــي بحــد ذاتــه. ومــن ثــّم، فــإن »ديكتاتوريــة الروليتاريــا« هــي املســتوى الصفــري الــذي يتــم عنــده 
تعليــق الفــرق بــن ســلطة الدولــة الرشعيــة وغــري الرشعيــة، أي حيــث تكــون ســلطة الدولــة عــى هــذا النحــو 
غــري رشعيــٍة. قــال ســانت جاســت Saint-Just يف ترشيــن الثــاين/ نوفمــر 1792: »كل ملــٍك متمــرٌد ومغتصــٌب 
للســلطة«. هــذه العبــارة هــي الركــن األســاس يف السياســة التحرريــة: ال يوجــد ملــٌك »رشعــٌي« ليــس مغتصًبــا 
 Proudhon ــرودون ــبة إىل ب ــى بالنس ــس املعن ــلطة، بنف ــاٌب للس ــه اغتص ــد ذات ــًكا يف ح ــك مل ــلطة، ألن كون للس
الــذي اعتــر أن امَللكيــة بحــد ذاهتــا رسقــٌة. مــا لدينــا هنــا هــو »نفــي النفــي« اهليغــي، االنتقــال مــن النفــي املبارش 
البســيط )»هــذا امللــك ليــس ملــًكا رشعًيــا، إنــه مغتصــٌب«( إىل نفــي الــذات املتأصــل )»امللــك احلقيقــي« هــو 
تناقــٌض لغــوٌي، كونــه ملــك هــو اغتصــاب للســلطة(. هلــذا الســبب، بالنســبة إىل روبســبري، فــإن حماكمــة امللــك 

ليســت حماكمــًة عــى اإلطــالق:
ال توجــد حماكمــٌة ُتعقــد هنــا، لويــس Louis ليــس مدعــًى عليــه، أنتم لســتم قضــاة، لســتم كذلــك، ال يمكنكم 
أن تكونــوا ســوى رجــال دولــٍة وممثلــن لألمــة. ليــس لديــك حكــٌم تعلنــه لصالــح الرجــل أو ضــده، ولكــن 
ــس  ــه. ]...[ كان لوي ــة لتؤدي ــة الوطني ــامل العناي ــن أع ــٌل م ــذه، عم ــام تنف ــاذ( ع ــالٍص )إنق ــاس خ ــك مقي لدي
َي هبــذه الكلــامت وحدهــا. ُخِلــَع لويــس  ملــًكا، وتأسســت اجلمهوريــة: الســؤال الشــهري الــذي تفكــر فيــه ُســوِّ
عــن العــرش بســبب جرائمــه؛ نــدد لويــس بالشــعب الفرنــيس بوصفــه متمــرًدا؛ وملعاقبتــه طالــب باالســتعانة 
برفاقــه الطغــاة؛ حتقــق النــرص وقــرر الشــعب أنــه هــو املتمــرد: لذلــك ال يمكــن احلكــم عــى لويــس؛ إمــا أنــه 
مــداٌن بالفعــل أو أن اجلمهوريــة مل تــرء ســاحته. إن اقــراح حماكمــة لويــس Louis، بــأي طريقــة أمكــن القيــام 
هبــا، كانــت يف منزلــة تراجــٍع نحــو االســتبداد امللكــي والدســتوري؛ إهنــا فكــرٌة مناهضــٌة للثــورة، ألهنــا تعنــي 
وضــع الثــورة نفســها يف موضــع نــزاٍع. يف الواقــع، إذا كان ال يــزال مــن املمكــن حماكمــة لويــس، فيمكــن ترئتــه؛ 
قــد يكــون بريًئــا. مــاذا أقــول! يفــرض أن يكــون كذلــك حتــى تتــم حماكمتــه. لكــن إذا متــت ترئتــه، وإذا كان 

مــن املمكــن افــراض أنــه بــريٌء، مــاذا حيــدث للثــورة؟
يرتكــز هــذا االقــران الغريــب بــن الديمقراطيــة والدكتاتوريــة عــى التوتــر الــذي يتعلــق بفكــرة الديمقراطية 
ذاهتــا. وهــو مــا أســمته شــانتال مــوف Chantal Mouffe بـــ »املفارقــة الديمقراطيــة« التــي تقلــب بانتظــاٍم تقريًبــا 
ــة )املؤسســية( هــو دمــج النضــال املعــادي  التناقــض األســاس للفاشــية الســلطوية: إذا كان رهــان الديمقراطي
نفســه يف املجــال املؤســيس/ التفاضــي، وحتويلــه إىل تفاعــٍل منظــٍم، فــإن الفاشــية متــي يف االجتــاه املعاكــس. 
ــى  ــرصاع حت ــن »ال ــدث ع ــدوده )نتح ــى ح ــادي إىل أق ــق املع ــود املنط ــاطها، تق ــط نش ــية، يف نم ــام الفاش بين
املــوت« بينهــا وبــن أعدائهــا، واحلفــاظ دائــاًم عــى -إن مل يكــن حتقيــق- حــٍد أدنــى مــن التهديــد غــري املؤســيس 
بالعنــف، ناجــٍم عــن »ضغــٍط مبــارٍش مــن الشــعب« يتجــاوز القنــوات القانونيــة واملؤسســية املعقــدة(، يفــرض 
كهــدٍف ســيايٍس لــه عــى وجــه التحديــد عكــس ذلــك، أي هيئــٍة اجتامعيــٍة هرميــٍة منظمــٍة جــًدا )ال عجــب أن 
ــٍد  الفاشــية دائمــة االعتــامد عــى االســتعارات العضويــة- النقابيــة(. يمكــن تقديــم هــذا التناقــض بشــكٍل جي
ــام  ــن«: بين ــوى( املعل ــوع )املحت ــق« و»موض ــوع النط ــن »موض ــالكاين Lacanian ب ــارض ال ــرشوط التع ــا ل وفًق
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ــة بالنضــال املعــادي كهــدٍف هلــا )يف الكانيــس Lacanese: حمتــواه كــام هــو معلــٌن( تتســم  تعــرف الديمقراطي
ــجام  ــدف االنس ــرض ه ــاول ف ــك، حت ــن ذل ــس م ــى العك ــية، ع ــام الفاش ــة؛ بين ــٌة منهجي ــا منظم ــا بأهن إجراءاهت

اهلرمــي مــن خــالل وســائل العــداء اجلامــح.
بطريقــٍة متجانســٍة، يتجــى جتســيد هــذا التناقــض بغمــوض الطبقــة الوســطى )التناقــض الذي وصفــه ماركس 
بالفعــل عــى لســان بــرودون Proudhon( بشــكٍل أفضــل مــن خــالل الطريقــة التــي يرتبــط هبــا بالسياســة: مــن 
ناحيــة، الطبقــة الوســطى ضــد التســييس، يريــدون احلفــاظ عــى أســلوب حياهتــم، وتركهــم للعمــل وعيــش 
ــد  ــي تع ــتبدادية الت ــات االس ــم االنقالب ــون إىل دع ــم يميل ــبب يف أهن ــو الس ــذا ه ــب )وه ــالم فحس ــم بس حياهت
بوضــع حــٍد للتعبئــة السياســية املجنونــة للمجتمــع، بحيــث يمكــن للجميــع العــودة إىل أعامهلــم املالئمــة(. مــن 
ناحيــٍة أخــرى، إهنــم -حتــت ســتار الغالبيــة األخالقيــة الوطنيــة النشــطة- املحرضــون الرئيســون عــى التعبئــة 
اجلامهرييــة الشــعبية )حتــت ســتار الشــعبوية اليمينيــة يقــال، يف فرنســا احلاليــة، إن القــوة الوحيــدة التــي تســبب 

اإلزعــاج لــإدارة اإلنســانية التكنوقراطيــة مــا بعــد السياســية، هــي جبهــة لوبــان le Pen الوطنيــة.
ــك  ــى أولئ ــاواة ع ــف للمس ــرض العني ــام: الف ــن اختزاهل ــة وال يمك ــيان للديمقراطي ــان أساس ــاك جانب هن
ــمًيا يف  ــون رس ــم مدرج ــن أهن ــم م ــى الرغ ــن ع ــك الذي ــزٍء«، أولئ ــن الج ــزٌء م ــة«، »ج ــن احلاج ــن ع »الزائدي
الــرصح االجتامعــي، إال أنــه ليــس لدهيــم مــكاٌن حمــدٌد بداخلــه؛ واإلجــراء الشــامل املنظــم )إىل حــٍد مــا( املتمثــل 
يف اختيــار مــن ســيامرس الســلطة. كيــف ترتبــط هــذه األطــراف ببعضهــا البعــض؟ مــاذا لــو كانــت الديمقراطيــة 
باملعنــى الثــاين )اإلجــراء املنظــم لتســجيل »صــوت الشــعب«( هــي يف هنايــة املطــاف دفــاٌع ضــد نفســها، ضــد 
الديمقراطيــة بمعنــى التدخــل العنيــف ملنطــق املســاواة الــذي يزعــج األداء اهلرمــي للــرصح االجتامعــي، حماولــة 

إعــادة تفعيــل هــذا الفائــض، جلعلــه جــزًءا مــن اإلدارة الطبيعيــة للــرصح االجتامعــي؟
ــم  ــع املؤســيس عــى الدافــع الديمقراطــي القائ ــة تنظيــم/ إضفــاء الطاب ــّم، فــإن املشــكلة هــي: كيفي ومــن ث
عــى املســاواة العنيفــة جــًدا، وكيفيــة احليلولــة دون إغراقــه يف الديمقراطيــة باملعنــى الثــاين للمصطلــح )إجــراٌء 
ــٍة  ــة« تظــل حلظــة فــورٍة طوباوي ــة »األصيل ــإن الديمقراطي ــام بذلــك، ف ــٌة للقي ــاك طريق منظــٌم(؟ إذا مل تكــن هن

جيــب تطبيعهــا، يف صبــاح اليــوم التــايل الــذي يــرب بــه املثــل.(20)
ــٌي«  ــٌم ال هنائ ــايل »حك ــو بالت ــاب« ه ــي اإلره ــة ه ــل Orwell أن »الديمقراطي ــراح أوروي ــإن اق ــذا ف وهك
 Claude Lefort ــورت ــود ليف ــوم كل ــد يف مفه ــذا البع ــع ه ــى. يضي ــة األع ــة التأملي ــو اهلوي ــة، وه للديمقراطي
للديمقراطيــة عــى أهنــا تنطــوي عــى مــكاٍن فــارٍغ للســلطة، والفجــوة التأسيســية بــن مــكان الســلطة والــوكالء 
املحتملــن الذيــن، لفــرٍة حمــدودٍة، يمكــن أن يشــغلوا ذلــك املــكان. ومــن املفارقــات، أن الفرضيــة األساســية 
ــة ليســت فقــط أنــه ال يوجــد عامــٌل ســيايٌس لــه حــٌق »طبيعــٌي« يف الســلطة، ولكــن بشــكٍل أكثــر  للديمقراطي
راديكاليــة، أن »النــاس« أنفســهم، املصــدر النهائــي للســلطة الســيادية يف الديمقراطيــة، ال وجــود هلــم ككيــاٍن 
ــة Kantian، فــإن املفهــوم الديمقراطــي عــن »الشــعب« مفهــوٌم ســلبٌي، مفهــوٌم  جوهــرٍي. يف الطريقــة الكانطي
تنحــرص مهمتــه بمجــرد تعيــن حــٍد معــٍن: فهــو حيظــر عــى أي عنــرٍص فاعــٍل حمــدٍد أن حيكــم بســيادٍة كاملــٍة. 
ــة،  ــات الديمقراطي ــاركتهم يف االنتخاب ــد مش ــي عن ــا« ه ــعب حًي ــا »الش ــون فيه ــي يك ــدة الت ــة الوحي )اللحظ
وهــي بالضبــط حلظــة تفــكك الــرصح االجتامعــي بأكملــه يف االنتخابــات، يتــم اختــزال »النــاس« يف جمموعــٍة 
ــمولية«،  ــية لـــ »الش ــة األساس ــي البدهيي ــل، ه ــودون بالفع ــاس موج ــاء أن الن ــراد( االدع ــن األف ــٍة م ميكانيكي

(20)  Quoted in Simon Schama, Citizens (New York: Viking Penguin 1989), p. 706-707.
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وخطــأ »الشــمولية« مماثــٌل متاًمــا إلســاءة اســتخدام كانــط )»مغالطــة«( للســبب الســيايس: »الشــعب موجــوٌد« 
مــن خــالل عنــرٍص فاعــٍل ســيايٍس حمــدٍد، يتــرصف كــام لــو أنــه جيســد بشــكٍل مبــارٍش ) ال يعيــد فقــط تقديــم( 
الشــعب، وإرادتــه احلقيقيــة )احلــزب الشــمويل وقائــده(، أي بمصطلحــات النقــد التجــاوزي، كتجســيٍد ظاهــرٍي 
ــَح الرابــط الظاهــر بــن مفهــوم الديمقراطيــة هــذا ومفهــوم الكان  مبــارٍش للشــعب النومينــي )امليتافيزيقــي(. ُوضِّ
Lacan عــن تناقــض »التغيــري اجلــذري« مــن جهــة جــاك آالن ميللــر Jacques-Alain Miller، مــن ضمــن آخريــن:

ــد  ــه ال توج ــول إن ــي تق ــية الت ــة الرئيس ــا الدالل ــٍك. إهن ــن دون أي ش ــٌة؟ م ــٌة رئيس ــة« دالل ــل »الديمقراطي ه
ــدرج  ــب أن ي ــٍس جي ــرده، إن كل داٍل رئي ــد بمف ــن أن يصم ــا يمك ــت دااًل رئيًس ــل ليس ــى األق ــٌة، ع ــٌة رئيس دالل
نفســه بحكمــٍة بــن اآلخريــن. الديمقراطيــة بالنســبة إىل الكان هــي S الــذات املتعاليــة مــن A الــذات املحظــورة، 

التــي تقــول: أنــا الــدال عــى حقيقــة أن اآلخــر لديــه فجــوٌة، أو أنــه غــري موجــوٍد.(21)
ــن  ــر م ــٌس، وال آخ ــد داٌل رئي ــه ال يوج ــة أن ــى حقيق ــهد ع ــٍة تش ــٍة رئيس ــر أن كل دالل ــدرك ميل ــع، ي بالطب
اآلخــر، وأن هنــاك نقــٌص يف اآلخــر، ومــا إىل ذلــك. حتــدث الفجــوة ذاهتــا بــن S1 و S2 بســبب هــذا النقــص 
ــداالت  ــلة ال ــراغ يف سلس ــأل الف ــف، مت ــة بالتعري ــة الرئيس ــبينوزا Spinoza، الدالل ــد س ــع اهلل عن ــال م ــام احل )ك
»العاديــة«(. الفــرق هــو أنــه، مــع الديمقراطيــة، يتــم إدراج هــذا النقــص بشــكٍل مبــارٍش يف الــرصح االجتامعــي، 
ــه يف جمموعــٍة مــن اإلجــراءات والقوانــن. فــال عجــب أن يقتبــس ميللــر  ــع املؤســيس علي ــم إضفــاء الطاب ويت
Miller بموافقــة مارســيل غوشــيه Marcel Gauchet كيــف أن احلقيقــة يف الديمقراطيــة ال تقــدم ســوى نفســها »يف 
االنقســام والتحلــل« )وال يســع املــرء إال أن يالحــظ بســخريٍة كيــف قــدم ســتالن Stalin ومــاو Mao االدعــاء 
نفســه، عــى الرغــم مــن حتــوٍل »شــمويٍل«: يف السياســة، ال تظهــر احلقيقــة إال مــن خــالل انقســامات الــرصاع 

الطبقــي القاســية(.
ــة »اإلرهــايب« مــن داخــل هــذا األفــق الكانطــي  ــب الديمقراطي مــن الســهل أن نالحــظ كيــف يمكــن جلان
للديمقراطيــة، أن يفــرض املســاواة العنيفــة ألولئــك »الزائديــن عــن احلاجــة«، »جــزٌء مــن الجــزٍء«، وأن يظهــر 
ــار  ــل االنفج ــذي يفص ــط ال ــَس اخل ــق- ُطِم ــذا األف ــن ه ــف -ضم ــمويٌل«، أي كي ــويٌه »ش ــه تش ــى أن ــط ع فق
الديمقراطــي احلقيقــي لإرهــاب الثــوري عــن نظــام احلــزب الواحــد »الشــمويل« )أو، بمصطلحــاٍت رجعيــٍة، 
اخلــط الــذي يفصــل بــن »نظــام الرعــاع الغوغائــي« وقمعــه الوحــي للغوغــاء(. )يمكــن للمــرء، بالطبــع، أن 
جيــادل يف أن »حكــم الغوغــاء« املبــارش غــري مســتقٍر بطبيعتــه وتتحــول بالــرورة إىل نقيضــه، اســتبداد يــامَرس 
عــى األســلوب نفســه؛ ومــع ذلــك، فــإن هــذا التحــول ال يغــري بــأي حــاٍل مــن األحــوال حقيقــة أننــا، عــى 
وجــه التحديــد، نتعامــل مــع حتــوٍل، ومنعطــف حتــوٍل( تعامــل فوكــو Foucault مــع هــذا التحــول يف كتاباتــه 

الفــخ الــذي ينبغــي لنــا تجنبــه هنــا هــو معارضــة هذيــن القطبيــن علــى أنهمــا »الجيــد« مقابــل »الســيئ«، أي   (21)
ــا  ــم حًق ــا يه ــة. م ــة البدائي ــة الديمقراطي ــر« للتجرب ــه »تحج ــاتي بوصف ــي المؤسس ــراء الديمقراط ــض اإلج رف
ــام  ــى النظ ــه عل ــي وتطبيق ــع المؤسس ــاء الطاب ــي إضف ــي ف ــار الديمقراط ــا االنفج ــح به ــي نج ــة الت ــو الدرج ه
ــا  ــول إليه ــلطة الوص ــي الس ــن ف ــن لم ــي يمك ــي الت ــة ه ــارات الديمقراطي ــط االنفج ــس فق ــي. لي االجتماع
ــد  ــذي أعي ــن ال ــوة الرزي ــات الق ــع عالق ــي واق ــتيقظون ف ــي« يس ــوم التال ــي الي ــاس »ف ــث أن الن ــهولة، حي بس
ــارات  ــون »انفج ــلطة يحب ــي الس ــم ف ــن ه ــي أن م ــبب ف ــو الس ــذا ه ــدة )وه ــة جدي ــاء ديمقراطي ــيطه بدم تنش
اإلبــداع« مثــل انفجــار أيــار/ مايــو 1968(؛ فــي كثيــر مــن األحيــان، اإلجــراء الديمقراطــي »المتحجــر« الــذي 
تســتمر الغالبيــة فــي التمســك بــه كتمســكهم بـــ »رســالة الميــت«، هــو الدفــاع الوحيــد المتبقــي ضــد انقضــاض 

ــمولية«. ــر »الش ــف الجماهي عواط
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عــن الثــورة اإليرانيــة، حيــث يعــارض الواقــع التارخيــي لعمليــٍة معقــدٍة مــن التحــوالت االجتامعيــة والثقافيــة 
ــة والسياســية، ومــا إىل ذلــك، إىل حــدث الثــورة الســحري الــذي يعلــق بطريقــٍة أو بأخــرى بيــت  واالقتصادي

العنكبــوت للســببية التارخييــة. إنــه غــري قابــل لالختــزال بالنســبة إليهــا:
ــاٌث يعيــق جمريــات التاريــخ،  اإلنســان املتمــرد عــيٌص عــى التفســري يف النهايــة. جيــب أن يكــون هنــاك اجتث
ــرار إىل  ــة االضط ــى حقيق ــوت ع ــر امل ــا« خط ــل »حًق ــان يفض ــل اإلنس ــي جتع ــة الت ــبابه الطويل ــلة أس وسلس

ــاع(22). االنصي
جيــب أن يكــون املــرء مــدرًكا للداللــة الكانطيــة هلــذه االفراضــات: فالثــورة هــي فعــل حريــٍة يعلــق موقًتــا 
ــد  ــذا البع ــي أن ه ــع، ه ــة، بالطب ــي. املفارق ــد النومين ــح البع ــورة، يتض ــة، أي يف الث ــببية التارخيي ــائج الس وش
ــال، يف  ــط، فالنومين ــون فق ــر النومين ــا: ال يظه ــرٍة م ــي لظاه ــطح النق ــع الس ــه، م ــع نقيض ــق م ــايل يتطاب النومن
ظاهــرٍة مــا، غــري قابــٍل لالختــزال يف الشــبكة الســببية للواقــع الــذي وّلــد هــذه الظاهــرة باختصــاٍر، النومينــون 
ظاهــرٌة قائمــٌة. هنــاك ارتبــاٌط واضــٌح بــن خاصيــة هــذه الظاهــرة غــري القابلــة لالختــزال، وبــن مفهــوم دولــوز 
Deleuze للحــدث بوصفــه تدفًقــا للصــريورة، وبوصفــه ظهــوًرا ســطحًيا ال يمكــن اختزالــه يف أســبابه »املاديــة«. 
كان رده عــى النقــاد املحافظــن الذيــن اســتنكروا نتائــج االضطــراب الثــوري الفعليــة البائســة وحتــى الراعبــةة، 

أهنــم حمجوبــن عــن ُبعــد الصــريورة:
مــن املألــوف هــذه األيــام إدانــة أهــوال الثــورة. ال يشء جديــد، تتخلــل الرومانســية اإلنكليزيــة تأمــالٍت يف 
كرومويــل Cromwell تشــبه إىل حــٍد بعيــٍد تأمــالت ســتالن احلاليــة. يقولــون إن نتيجــة الثــورات ســيئٌة. لكنهــم 
ــعب  ــريورة الش ــا، وص ــورات تارخيًي ــا الث ــول هب ــي تتح ــة الت ــن، الطريق ــيئن خمتلف ــن ش ــتمراٍر ب ــون باس خيلط
الثوريــة. هــذه تتعلــق بمجموعتــن خمتلفتــن مــن النــاس، يكمــن أمــل النــاس الوحيــد يف الصــريورة الثوريــة: 

الطريقــة الوحيــدة للتحــرر مــن خزهيــم أو االســتجابة ملــا ال يطــاق(23).
:Foucault هنا إىل االنفجارات الثورية بطريقٍة موازيٍة متاًما النفجارات فوكو Deleuze يشري دولوز

ــان  ــل الطغي ــض، أن جيع ــول البع ــام يق ــأنه، ك ــن ش ــذي م ــورات ال ــون« الث ــة »قان ــة اإليراني ــهد احلرك مل تش
ــر  ــذي يســكنها رًسا بالفعــل يعــاود الظهــور بموجــب محاســة اجلامهــري املتهــورة. إن مــا شــّكل اجلــزء األكث ال
داخليــًة واألكثــر كثافــًة مــن االنتفاضــة المســت، بطريقــٍة غــري وســيطٍة، رقعــة شــطرنٍج سياســيٍة مكتظــٍة بالفعل، 
ــى  ــابه ع ــم ال تتش ــم إىل حتفه ــوا يف طريقه ــن كان ــك الذي ــة أولئ ــًة. إن روحاني ــس هوي ــال لي ــذا االتص ــن ه لك
اإلطــالق مــع رجــال الديــن األصوليــن املتعطشــن للدمــاء. يريــد رجــال الديــن اإليرانيــن إضفــاء الرشعيــة 
عــى نظامهــم مــن خــالل مغــزى االنتفاضــة. ال خيتلــف األمــر يف حالــة تشــويه حقيقــة االنتفاضــة عــى أســاس 
وجــود حكومــة مــاليل اليــوم. يف احلالتــن، هنــاك »خــوٌف«، خــوٌف ممــا حــدث يف اخلريــف املــايض يف إيــران، 

وهــو يشٌء مل يشــهد العــامل مثيــاًل لــه لفــرٍة طويلــٍة(24).
فوكــو هنــا عملًيــا هــو دولــوز: مــا هيمــه ليــس األحــداث اإليرانيــة عــى مســتوى الواقــع االجتامعــي الفعــي 

(22) Jacques-Alain Miller, Le Neveau de Lacan (Verdier 2003), p. 270.

(23) Janet Afary and Kevin B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution (Chicago: The University 
of Chicago Press 2005), p. 263.

(24) Gilles Deleuze, Negotiations (New York: Columbia University Press 1995), p. 171.
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ــاة« التــي تفــر  ــة اخلالصــة لـــ »رشارة احلي ــه الســببية، ولكــن الســطح الشــبيه باحلــدث، واالفراضي وتفاعالت
فقــط تفــرد احلــدث. مــا حــدث يف إيــران بــن فرتــن مــن الواقــع االجتامعــي مل يكــن انفجــار الشــعب ككيــاٍن 
جوهــرٍي لــه جمموعــٌة مــن اخلصائــص، ولكــن كان التحــول إىل بــرٍش. ومــن ثــّم، فــإن املســألة ليســت يف حتــول 
عالقــات القــوة والســيطرة بــن الفاعلــن االجتامعيــن السياســين الفعليــن، وإعــادة توزيــع الرقابــة االجتامعية، 
ومــا إىل ذلــك، بــل حقيقــة جتــاوٍز -أو باألحــرى إلغــاٌء موقــٌت- هــذا املجــال بالــذات، مــن ظهــور جمــاٍل خمتلــٍف 
متاًمــا مــن »اإلرادة اجلامعيــة« كحــدٍث حــيٍس خالــٍص يتــم فيــه طمــس مجيــع االختالفــات، وجعلهــا غــري ذات 
صلــٍة. مثــل هــذا احلــدث ليــس جديــًدا فقــط يف مــا يتعلــق بــام كان حيــدث مــن قبــل، إنــه جديــٌد »يف حــد ذاتــه« 

ومــن ثــّم يبقــى جديــًدا إىل األبــد.
 ،Jacques Rancière عــى هــذه اخللفيــة يمكــن للمــرء أن يصوغ نقــًدا جلامليــات السياســة عنــد جــاك رانســيري
ــط«  ــد االنفجــار الديمقراطــي وضــع نظــام »ضب ــح: يعي ــه عــن البعــد اجلــاميل للفعــل الســيايس الصحي لفكرت
الفضــاء االجتامعــي اهلرمــي املعمــول بــه، ويقــدم مشــهًدا لنظــاٍم خمتلــٍف، جلــزٍء خمتلــٍف مــن الفضــاء العــام(25). 
ــم  ــهولٍة أن يت ــن بس ــي: يمك ــا التخريب ــذه ُبعده ــاميل ه ــكيل اجل ــادة التش ــدت إع ــوم، فق ــهد« الي ــع مش يف »جمتم
االســتيالء عليهــا مــن خــالل النظــام القائــم. املهــامت احلقيقيــة ليســت االنفجــارات الديمقراطيــة اللحظيــة التي 
تقــوض نظــام »تنظيــم املجتمــع« القائــم، وإنــام البعــد الــذي حــدده باديــو Badiou عــى أنــه ُبعــد »اإلخــالص« 
ــى  ــرض ع ــف نف ــايب، كي ــط« اإلجي ــام »الضب ــي يف النظ ــار الديمقراط ــة/ إدراج االنفج ــة ترمج ــدث: كيفي للح
الواقــع االجتامعــي نظاًمــا جديــًدا دائــاًم. هــذا متاًمــا هــو البعــد »اإلرهــايب« لــكل انفجــاٍر ديمقراطــٍي حقيقــٍي: 
ــة،  ــردات الديمقراطي ــع التم ــب اجلمي ــام حي ــه بين ــبب يف أن ــو الس ــذا ه ــٍد. وه ــاٍم جدي ــارم لنظ ــرض الص الف
وإنجــازات اإلرادة الشــعبية املذهلــة/ االحتفاليــة، ينشــأ القلــق عندمــا تريــد هــذه اإلرادة أن تســتمر، إلضفــاء 
الطابــع املؤســيس عــى نفســها، وكلــام كان التمــرد أكثــر »أصالــًة«، زاد »اإلرهــاب« يف هــذه املؤسســات. وعــى 
هــذا املســتوى ينبغــي للمــرء أن يبحــث عــن اللحظــة احلاســمة للعمليــة الثوريــة: عــى ســبيل املثــال، يف حالــة 
ثــورة ترشيــن األول/ أكتوبــر، ال يتعلــق األمــر باالنفجــار الــذي حــدث بــن عامــي 1917 و1918، وال حتــى 
باحلــرب األهليــة التــي تلــت ذلــك، ولكــن بالتجــارب املكثفــة يف أوائــل عــام 1920، واملحــاوالت )اليائســة، 
الســخيفة يف كثــرٍي مــن األحيــان( البتــكار طقــوٍس جديــدٍة للحيــاة اليوميــة: بــامذا نســتبدل إجــراءات زجيــات 
ــاٍء ســكنٍي؟ عــى هــذا  ــر شــيوًعا يف معمــٍل مــا، أو يف بن ــورة؟ كيــف ننظــم تفاعــاًل أكث ــل الث ــازات مــا قب وجن
املســتوى، عــى عكــس »اإلرهــاب املجــرد« للثــورة السياســية »الكــرى«، يميــل املــرء إىل اســتدعاء »اإلرهــاب 
امللمــوس« املتمثــل يف فــرض نظــاٍم جديــٍد عــى احليــاة اليوميــة، وفشــل اليعاقبــة، وكل مــن الثــورة الســوفياتية 
والصينيــة يف النهايــة، وبالتأكيــد ليــس بســبب عــدم وجــود حمــاوالٍت يف هــذا االجتــاه. مل يكــن اليعاقبــة يف أفضــل 
حاالهتــم يف مرحيــات اإلرهــاب، ولكنهــم كانــوا كذلــك يف انفجــارات اخليــال الســيايس الطوباويــة إلعــادة 
َح يف مســار النشــاط املحمــوم الــذي تكثــف يف غضــون عامــن،  تنظيــم احليــاة اليوميــة: كل يشٍء كان هنــاك، اقــُرِ
مــن التنظيــم الــذايت للنســاء إىل املســاكن اجلامعيــة التــي ســيتمكن فيهــا املســنون مــن قضــاء ســنواهتم األخــرية 
يف ســالٍم وكرامــٍة. )فــامذا عــن حماولــة روبســبري الســخيفة إىل حــٍد مــا لفــرض ديــٍن مــديٍن جديــٍد يمّجــد كائنًــا 
أســمى؟ صــاغ روبســبري بحــد ذاتــه بإجيــاٍز، الســبب الرئيــس ملعارضتــه لإحلــاد: »اإلحلــاد أرســتقراطٌي«.(26) 

(25) Afary and Anderson, op.cit., p. 265.

(26) See Jacques Ranciére, The Politics Of Aesthetics: The Distribution of the Sensible (London: 
Continuum 2004).
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)كان اإلحلــاد بالنســبة إليــه أيديولوجيــة األرســتقراطين املتهكمــن الذيــن فقــدوا كل إحســاٍس باملهمــة 
التارخييــة(.

ــراء  ــى اإلج ــاواة ع ــة املس ــراط يف ديمقراطي ــذا اإلف ــي أن ه ــا ه ــا هن ــب قبوهل ــي جي ــية الت ــة القاس والنتيج
الديمقراطــي ال يمكــن إال أن »يضفــي الطابــع املؤســيس« عــى نفســه حتــت ســتار نقيضــه، كإرهــاٍب ديمقراطــٍي 
ثــورٍي. إًذا، مــرًة أخــرى، كيــف نعيــد اخــراع رعــب الوقــت احلــايل؟ يف كتابــه Logiques des mondes منطــق 
العــوامل، يــرشح أالن باديــو(27) الفكــرة األبديــة لسياســات العدالــة الثوريــة -مســتمًدا العمــل مــن »املرشعــن« 
ــل:  ــع مراح ــن أرب ــون م ــا تتك ــاو- أهن ــن وم ــواًل إىل لين ــة Jacobins وص ــن اليعاقب ــم م ــى، ث ــن القدام الصيني
ــة«(،  ــات »املوضوعي ــن والعقب ــل القوان ــال«، ويتجاه ــك اجلب ــتطيع »حتري ــرء يس ــاد أن امل ــة )االعتق الطوعي
اإلرهــاب )إرادٌة قاســيٌة لســحق عــدو الشــعب( وعدالــة املســاواة )فرضهــا الوحــي الفــوري، مــع عــدم فهــم 
»األحــوال املعقــدة« التــي ُيزعــم أهنــا جترنــا عــى املــي قدًمــا تدرجًيــا(  وأخــرًيا وليــس آخــًرا، الثقة يف الشــعب. 
يكفــي أن نتذكــر مثالــن هنــا، روبســبري نفســه، »حقيقتــه العظيمــة« )»ســمة احلكومــة الشــعبية هــي أن تكــون 
واثقــًة مــن النــاس، وصارمــًة جتــاه نفســها«(، ونقــد مــاو ملشــكالت ســتالن االشــراكية االقتصاديــة يف االحتــاد 
الســوفيايت USSR، حيــث يصــف وجهــة نظــر ســتالن أهنــا »خاطئــٌة متاًمــا تقريًبــا. واخلطــأ األســاس هــو عــدم 
ــا،  ــة التــي تلــوح يف أفقن ــة البيئي الثقــة بالفالحــن(28). وهــل الطريقــة الوحيــدة املالئمــة ملواجهــة خطــر الكارث

ليســت بالضبــط مزجًيــا هــذه املراحــل األربــع؟ املطلــوب هــو:
ــة،  ــازل النهائي ــاالت التن ــه يف ح ــن نفس ــع الثم ــخاص دف ــع األش ــى مجي ــب ع ــٌة )جي ــاواٍة صارم ــة مس عدال  •
ــاين أكســيد  ــات ث ــة، وانبعاث ــة نفســها الســتهالك الفــرد مــن الطاق ــري العاملي أي عــى املــرء أن يفــرض املعاي
الكربــون، ومــا إىل ذلــك؛ ال جيــب الســامح للــدول املتقدمــة بتســميم البيئــة باملعــدل احلــايل، وإلقــاء اللــوم 
ــا  ــالل تنميته ــن خ ــركة م ــا املش ــري بيئتن ــن، لتدم ــل إىل الص ــن الرازي ــة، م ــث النامي ــامل الثال ــى دول الع ع

ــة(؛ الريع
ــة  ــود الصارم ــك القي ــام يف ذل ــة، ب ــة املفروض ــري احلامي ــك تداب ــن ينته ــكل م ــايس ل ــاب الق ــاب )العق اإلره  •

ــن(؛ ــون املحتمل ــي القان ــى منتهك ــة ع ــة التكنولوجي ــة، والرقاب ــات« الليرالي ــى »احلري ــة ع املفروض
الطوعيــة )الطريقــة الوحيــدة ملواجهــة هتديــد الكارثــة البيئيــة، مــن خــالل قــراراٍت مجاعيــٍة واســعة النطــاق   •
ــة  ــاعدة النزع ــألة مس ــت مس ــا ليس ــاميل، إهن ــور الرأس ــي« للتط ــري »التلقائ ــق اجلوه ــع املنط ــتتعارض م س
التارخييــة أو رضورة إدراك ذاهتــا، ولكــن مــن أجــل »إيقــاف قطــار التاريــخ« الــذي يســري نحــو حافــة كارثــٍة 

عامليــٍة.
ــن  ــى م ــة العظم ــى أن الغالبي ــان ع ــعب )الره ــة بالش ــع الثق ــران م ــذا باالق ــًرا، كل ه ــس آخ ــرًيا ولي وأخ  •
الشــعب يدعمــون هــذه اإلجــراءات الصارمــة، وُيعّدوهنــا خاصــًة هبــم، ومســتعدين للمشــاركة يف تطبيقهــا(. 
ال ينبغــي للمــرء أن خيــاف مــن التأكيــد -كمزيــٍج مــن الرعــب والثقــة بالشــعب- عــى إعــادة تنشــيط إحــدى 
شــخصيات اإلرهــاب الثــوري املتكافــئ، »امُلخــر« الــذي يبّلــغ عــن اجلنــاة للســلطات. )ســابًقا، يف قضيــة 
فضيحــة إنــرون Enron، كانــت جملــة تايــم Time حمقــًة يف االحتفــال باملطلعــن الذيــن أبلغــوا الســلطات املالية 

(27)  Maximilien Robespierre, Oeuvres Complètes (Paris: Ernest Leroux 1910-1967, Vol. 10), p. 195.

(28)  See Alain Badiou, Logiques des mondes, «Introduction.»
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عــن معلومــاٍت، كأبطــاٍل عامــن حقيقيــن((29). 
بالعــودة إىل أوائــل القــرن الســابع عــرش، بعــد إنشــاء نظــام شــوغون shogun، اختــذت اليابــان قــراًرا مجاعًيــا 
فريــًدا لعــزل نفســها عــن الثقافــة األجنبيــة ومتابعــة مســارها اخلــاص حليــاٍة حتتــوي عــى تكاثــٍر متــوازٍن، مــع 
الركيــز عــى الصقــل الثقــايف، وجتنــب التوســع اجلامــح. هــل كانــت الفــرة التــي تلــت ذلــك واســتمرت حتــى 
ــة  ــن الســفينة احلربي ــد البحــري بــريي عــى مت ــام العمي ــٍم انعــزايٍل ق منتصــف القــرن التاســع عــرش، جمــرد حل
األمريكيــة بإيقــاظ اليابــان منــه بقســوٍة؟ مــاذا لــو كان احللــم أنــه يمكننــا االســتمرار إىل أجــٍل غــري مســمًى يف 
مذهبنــا التوســعي؟ مــاذا لــو احتجنــا مجيًعــا إىل تكــرار القــرار اليابــاين، مــع مراعــاة مــا يقتضيــه اختــالف احلــال، 
وقررنــا بشــكٍل مجاعــٍي التدخــل يف تنميتنــا الطبيعيــة الزائفــة، لتغيــري اجتاههــا؟ تكمــن املأســاة يف أن فكــرًة مثــل 
هــذا القــرار اجلامعــي قــد فقــدت مصداقيتهــا اليــوم. ينبغــي لنــا أال ننســى تفــكك اشــراكية الدولــة قبــل عقديــن 
مــن الزمــن، ويف الوقــت نفســه تقريًبــا، تعرضــت أيديولوجيــا دولــة الرفاهيــة االجتامعيــة الديمقراطيــة الغربيــة 
ــن.  ــن مجاعي ــاع متحمس ــارة أتب ــى إث ــادٍر ع ــاٍل ق ــل كخي ــن العم ــت ع ــا توقف ــام أهن ــمٍة، ك ــٍة حاس ــا لرب أيًض
الفكــرة القائلــة إن »زمــن دولــة الرفاهيــة قــد وىل، هــي اليــوم حكمــٌة مقبولــٌة عموًمــا. مــا تشــرك فيــه هاتــان 
األيديولوجيتــان املهزومتــان، هــو الفكــرة املتمثلــة بــأن اإلنســانية كموضــوٍع مجاعــٍي لدهيــا القــدرة عــى احلــد 
بطريقــٍة مــا مــن التنميــة االجتامعيــة والتارخييــة غــري الشــخصية وجمهولــة اهلويــة، لقيادهتــا إىل االجتــاه املرغــوب.
اليــوم، يتــم رفــض مثــل هــذه الفكــرة برعــٍة بوصفهــا »أيديولوجيــة« و/ أو »شــمولية«: ُينظــر مــرة أخــرى 
إىل العمليــة االجتامعيــة عــى أهنــا خاضعــٌة لســيطرة مصــرٍي جمهــوٍل خــارج نطــاق الســيطرة االجتامعيــة. ُيقــَدم 
هنــوض الرأســاملية العامليــة لنــا عــى أنــه مصــرٌي حمتــوٌم ال يمكــن ألحــٍد أن يناضــل ضــده، فإمــا أن يتكيــف املــرء 
معــه، أو خيــرج عــن مســار التاريــخ، ويتــم ســحقه. الــيء الوحيــد الــذي يمكــن املــرء القيــام بــه هــو جعــل 
الرأســاملية العامليــة إنســانيًة قــدر اإلمــكان، للنضــال مــن أجــل »رأســامليٍة عامليــٍة ذات وجــٍه إنســايٍن« )يف النهايــة، 
ــا، وســيتعن  ــه-(. ســيتعن كــر حاجــز الصــوت هن ــق الثالــث، -أو باألحــرى، مــا كان علي هــذا هــو الطري
املخاطــرة مــن أجــل املوافقــة عــى قــراراٍت مجاعيــٍة كبــريٍة مــرًة أخــرى. ربــام يكــون هــذا هــو اإلرث الرئيــس 

الــذي تركــه روبســبري ورفاقــه لنــا اليــوم.
ــامدات  ــع الض ــة م ــع املقصل ــب م ــن يتناس ــه ل ــّياف أن رأس ــظ الس ــبري، الح ــاة روبس ــن وف ــاٍت م ــل حلظ قب
املســتعملة عــى جــروح فكــه، لذلــك قــام بنزعهــا بوحشــيٍة؛ مــن حنجــرة روبســبري املتمزقــة صــدرت رصخــٌة 
ــرية  ــة األخ ــذه الرصخ ــة ه ــه. إن مكان ــى رقبت ــل ع ــقط النص ــا س ــط عندم ــا فق ــم إيقافه ــٌة، ت ــٌة مروع خارق
أســطوريٌة: فقــد أدت إىل ظهــور جمموعــة تفســرياٍت كاملــة، معظمهــا عــى غــرار الــرصاخ الالإنســاين الراعــب 
للــروح الطفيليــة الرشيــرة التــي تشــري إىل احتجاجهــا الواهــن عندمــا تفقــد حيازهتــا جلســمها البــرشي املضيــف؛ 
كــام لــو قــام روبســبري، يف هــذه اللحظــة األخــرية، بإضفــاء الطابــع اإلنســاين عــى نفســه، نابــًذا شــخصية الفضيلة 

الثوريــة املجســدة، وظهــر كإنســاٍن خائــٍف بائــٍس.
الصــورة الشــعبية لـــ روبســبري صــورٌة مقتبســٌة عــن الرجــل الفيــل: فبينــام كان لألخــري جســٌد مشــوٌه بشــكٍل 
رهيــٍب إال أنــه خيفــي روًحــا لطيفــًة وذكيــًة، كان روبســبري شــخًصا لطيًفــا ومهذًبــا، خيفــي عزيمــًة قاســيًة جليديــًة 

تكمــن اللقطــة، بالطبــع، فــي غمــوض »النــاس«: هــل األشــخاص الموثــوق بهــم هــم األفــراد »التجريبيــون«   (29)
أم الشــعب، الذيــن يمكــن نيابــًة عنهــم تحويــل اإلرهــاب نيابــًة عــن الشــعب ضــد أعــداء الشــعب إلــى إرهــاٍب 

ضــد األفــراد أنفســهم؟ أال يوفــر التحــدي البيئــي فرصــًة فريــدًة إلعــادة اختــراع هــذه »الفكــرة األبديــة«؟
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ــا الليراليــن املناهضــن لالســتبداد  ــاه اخلــراوان. عــى هــذا النحــو، خيــدم روبســبري متاًم أشــارت إليهــا عين
اليــوم، والذيــن مل يعــودوا يف حاجــٍة إىل تصويــره عــى أنــه وحــٌش قــاٍس بابتســامٍة رشيــرٍة ســاخرٍة، كــام كان احلال 
مــع الرجعيــن يف القــرن التاســع عــرش: اجلميــع مســتعٌد لالعــراف بنزاهتــه األخالقيــة وتفانيــه الكامــل للقضيــة 
الثوريــة، حيــث أن نقــاءه هــو املشــكلة وســبب كل املتاعــب، كــام يشــري عنــواٌن آخــر لســريٍة ذاتيــٍة عــن روبســبري 
للناقــدة والكاتبــة الريطانيــة روث ســكور Ruth Scurr »النقــاء القاتــل«.(30) عناويــن بعــض مراجعــات الكتــاب 
ــيطاين«،  ــة الش ــالد الفضيل ــح«، »ج ــايب الصال ــا«، »اإلره ــر بحرًي ــا أخ ــدي معطًف ــاب يرت ــى: »اإلره ــدل ع ت
ــة  ــمكٍة« )يف صحيف ــل س ــوٌن مث ــر، جمن ــر األخ ــام روب Graham Robb »البح ــا غراه ــم مجيًع ــوق عليه ويتف
 Antonia الديــي تلغــراف، 6 أيــار/ مايــو 2006(. وحتــى ال تفــوت هــذه املســألة أحــًدا، ترســم أنطونيــا فريــزر
Fraser يف مراجعتهــا، »درًســا خميًفــا  لنــا اليــوم«: كان روبســبري شــخصًيا صادًقــا وخملًصــا، ولكــن »إراقــة الدمــاء 
بســبب هــذا الرجــل الصــادق« حتذرنــا بالتأكيــد مــن أن اإليــامن باســتقامتك مــع اســتبعاد كل يشٍء آخــر، يمكــن 
ــن  ــن الذي ــعداء!(32)، نح ــن س ــم نح ــاؤًما«.(31) ك ــر تش ــدة األكث ــة املتعم ــع الطاغي ــدر دواف ــًرا بق ــون خط أن يك
نعيــش يف ظــل املتالعبــن بســخريٍة بالــرأي العــام، وليــس يف ظــل األصوليــن املســلمن املخلصــن املســتعدين 
لالنخــراط الكامــل يف مشــاريعهم، مــا أفضــل دليــٍل عــى البــؤس األخالقــي والســيايس لعرصنــا الــذي يتمثــل 
دافــع التعبئــة النهائــي لــه يف ســوء الظــن  يف الفضيلــة! أال جيــب أن نؤكــد عــى اإليــامن البســيط بفكــرة احلريــة 
األبديــة التــي تســتمر خــالل كل اهلزائــم، ضــد هــذه الواقعيــة االنتهازيــة، والتــي مــن دوهنــا، كــام كان واضًحــا لـ 
َ عنــه بشــكٍل مؤثــٍر يف  روبســبري، فــإن الثــورة »جمــرد جريمــٍة صاخبــٍة تدمــر جريمــًة أخــرى«، اإليــامن الــذي ُعــرِّ
خطــاب Robespierre األخــري، يف الثامــن مــن الشــهر احلــادي عــرش مــن التقويــم اجلمهــوري 1994، يف اليــوم 

الســابق العتقالــه وإعدامــه:
ولكــن هنــاك، ويمكننــي أن أؤكــد لكــم، أرواح طاهــرة وتشــعر؛ اإليــامن موجــوٌد، تلــك العاطفــة الرقيقــة، 
املتعجرفــة والتــي ال ُتقــاوم، عــذاب ورسور القلــوب الســمحة؛ ذلــك الرعــب العميــق مــن االســتبداد، تلــك 
احلميــة الرحيمــة باملضطهديــن، ذلــك احلــب املقــدس للوطــن، ذلــك احلــب األكثــر رفعــًة وقدســيًة لإنســانية، 
والــذي مــن دونــه تصبــح الثــورة العظيمــة جمــرد جريمــٍة صاخبــٍة تدمــر جريمــًة أخــرى؛ اإليــامن موجــوٌد حًقــا، 

ذلــك الطمــوح املعطــاء لتأســيس أول مجهوريــٍة يف العــامل، هنــا عــى األرض.

ــن  ــوع م ــها كن ــة نفس ــوارث البيئي ــو إدراك الك ــا، ه ــروط هن ــر المش ــب غي ــراء للتجن ــإن اإلغ ــك، ف ــع ذل (30)  وم
ــقاط  ــون اإلس ــن أن يك ــتنتاج كان يمك ــذا االس ــل ه ــة. مث ــام الطبيع ــة/ انتق ــة، عدال ــي« للطبيع ــف اإلله »العن

ــة. ــي الطبيع ــى ف ــول للمعن ــر المقب ــي غي الظالم
(31)  Ruth Scurr, Fatal Purity (London: Chatto & Windus 2006).

(32)  Antonia Fraser, “Head of the revolution,” The Times, April 22 2006, Books, p. 9.
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