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فصلت الثقافة األوروبية الحديثة ،بأشكال مختلفة ،بني الكاتب املختص ،الذي يريد أن يكون أستاذا ً
جامعي��اً وعامل��اً منغلقاً عىل اختصاص��ه ،واملثقف ،الذي يفتح اختصاصه عىل قضاي��ا الحياة اليومية
وش��ؤون الب�شر ،وعىل ما ي��دور يف العامل من رصاع وتصادم .فقد كان جان بول س��ارتر ،يف طور من
حياته ،فيلسوفاً مكتفياً بفلسفتة ،وبتلك اللغة الصعبة املختصة التي كتب بها «الوجود والعدم» .ومل
يتغ�ّي�رّ كثريا ً وهو ينزاح إىل الرواية واملرسحية والنق��د األديب ،إىل أن جذبته قضايا «الثورة الجزائرية»
و «الثورة الكوبية» ،وأصبح الشأن السيايس جزءا ً من حياته وكتابته .ومل يكن مسار اللغوي األمرييك
ناحوم تشومس�كي مختلفاً ،فبعد دراس��ات باهرة يف علم اللغة ،أكس��بته ش��هرة عاملية ،دفعه حسه
األخالق��ي الرفيع إىل الكتابة عن «حامم الدم يف أندونيس��يا» ،الذي أرشفت عليه املخابرات املركزية،
وعن حقوق اإلنس��ان يف العامل أجمع ،وعن «الحرب والس�لام يف الرشق األوسط» ،وصوالً إىل موقف
حاس��م من الواليات املتحدة ودولة إرسائيل :وإىل هذا الش��كل من الثقافة النقدية ينتمي  :تزفيتان
تودوروف.
اس��تهل تودوروف حياته املعرفية ناقدا ً أدبياً ،محاطاً بنصوص متعددة اللغات ،ووصل الحقاً إىل نقد
العامل كله ،باحثاً عن لغة إنس��انية جامعة .بدأت ش��هرته ،وهو البلغاري الذي حصل عىل جنس��ية
نصبوا البنيوية ،يف ستينات القرن املايض ،علامً للعلوم ،واعتربوا أن ما ال
فرنسية ،مع فرنسيني آخرين ّ
تقول به «البنية» أيديولوجيا ،تليق بالسلطات التقليدية وال تليق بالعلامء .عاد بعد أربعني عاماً إىل
املبادئ اإلنس��انية البسيطة ،التي تدين القتل و «القنابل الدميقراطية» ،التي تقطع رأس «املتخلّف»
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قبل أن تعرتف بوجوده ،وعاد إىل لغة ش��فافة واضحة ،تحتكم إىل الحس اإلنس��اين ،وال يؤ ّرقها الفرق
بني العلم واأليديولوجيا.
قب��ل أن يصل إىل كتابه «فتح أمريكا» ،عام  ،1982كان تزفيت��ان تودوروف قد أنجز مكتبة يف النقد
األديب  ،جمع��ت بني «الش��عرية» و»عل��وم اللغة» ،وبني ش��عرية النرث واألدب العجائب��ي ،مرورا ً بـ
«ديكامريون» وقواعده النحوية ،ومبيخائيل باختني واملبدأ الحواري ... ،دشّ ن مساره النقدي بنصوص
رصحاً بأنه ينتمي إىل الش��كليني الروس ،وأنه
روس��ية نرشه��ا يف كتاب« :نظري��ة األدب» ـ  1965ـ م ّ
يط ّور أفكارهم يف س��ياق مختلف .غري أن ذلك االنبهار البنيوي ،املوطّد بنسب شكالين شهري ،ما لبث
أن س��قط ع��ن موقعه ،من دون صدى مهيب ،بعد حوايل عرشي��ن عاماً حني نرش الناقد الهارب من
رصحاً بفقر النقد البنيوي وقصوره .ولعل إحساس��ه بالحياد
الش��يوعية عمله «نقد النقد» ـ  ،1984م ّ
الرخو لهذا النقد ،الذي ميكن أن يوظّف لصالح «الثائرين» والخانعني معاً ،هو الذي دفعه الحقاً إىل
وضع كتابه الصغري «األدب يف خطر» ـ 2007ـ الذي كشف فيه عن االستعامل اإلتباعي املحافظ لذلك
«النقد األديب»  ،الذي أراد ،يف سياق آخر ،أن يثور عىل كل يشء.
متك��ن قراءة كتاب تودوروف األخري« :أعداء الدميقراطية الحميمون» يف ذاته ويف كتب املؤلف التي
س��بقته يف أن :يُقرأ يف ذاته بسبب «املوضوع األسايس» الذي يعالجه ،القائل بأن أدعياء الدميقراطية
هم أعداء الدميقراطية قبل غريهم ،ويُقرأ يف كتب تودوروف األخرى ،التي ن ّددت باالستبداد والنظام
العاملي الجديد وتدمري الشعوب وأخطاء التنوير األورويب والثورة الفرنسية ،وتداعي القيم اإلنسانية
يف املجتمع االستهاليك .. ،لذا يبدو الكتاب امتدادا ً توضيحياً ملا سبقه ،ويبدو غريه مداخل متعددة له،
منذ كتاب «نحن واآلخرون» ـ  ،1989الذي تاله بعد عامني« :غويا عىل ضوء عرص األنوار».
يتضمن عنوان الكتاب الجديد مفارقة ساخرة .فمن املتوقع إن كانت له عالقة حميمة مع األيديولوجيا
الغربي��ة املس��يطرة ،أن يعطف العداء للدميقراطية عىل ما هو بعيد ع��ن «املركزية الغربية» ،صينياً
متعصباً «مزنّرا ً باملواد املتف ّجرة» .غري أن خطاب تودوروف،
كان أو عامالً إفريقياً مهاجرا ً ،أو مس��لامً ّ
الهاجس بـ «مثن الحقيقة» ،يحيل عىل الدول الغربية الكربى املنترصة برتس��اناتها العس��كرية ،وعىل
أحزاب سياس��ية أوروبية صاع��دة ،تطالب بتطهري أوروبا من غري األوروبيني .واألس��ايس يف الخطاب
املش��بع بالوضوح ماثل يف أمرين أساسيني :أحدهام لعبة النفاق واملخادعة التي تقنع الدول الغربية
بن�شر الدميقراطية يف «بل��دان غري دميقراطية» ،ب��أدوات غري دميقراطية ،قوامه��ا القنابل والغارات
الجوي��ة  ،وثانيهام اخرتاع «األخطار» وتصنيعها والرد عليها .فبعد زوال النازية والش��يوعية الخطران
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األكربان يف القرن العرشين ،كام يقول املؤلف ،استولدت السلطة اإلعالمية الغربية خطرين جديدين،
هام :اإلس�لام واإلرهاب ،معتربة أن اإلس�لام نازية أخرى وأن الشيوعية التي ماتت ،ومل متت ،تناسلت
يف مخلوق جديد عنوانه  :اإلرهاب.
نقل تصنيع اإلرهاب ،يف الس��وق اإلعالمي��ة الكونية ،الدميقراطية الغربي��ة «األصيلة» من موقع إىل
آخر ،جعلها عدوا ً للدميقراطية بحجة الدفاع عنها .صدر االستبدال عن تط ّرف يف النظر إىل الذات ،إذ
الغرب هو الحقيقة وال حقيقة خارجه ،وعن تطرف يف النظر إىل اآلخر ،الذي ال يجب أن يوجد إال كام
أراده الغرب أن يكون .يرتاءى يف التطرف األول «التألّه الذايت» ،الذي يفرتض طرفاً إنس��انياً معصوماً
عن الخطأ ،قنابله فضيلة وفضائله قنابل ،وترتاءى يف الثاين نزعة رسولية حاسمة ،تقتلع من «اإلنسان
املستبد» ما يجب اقتالعه ،وتخربه بأ ّن عليه أن يكون «غربياً» أو أن ال يكون .ال جديد يف ،الحالني ،إال
مبا سمحت به الليربالية الجديدة ومنحته كساء عىل صورتها ،فالجوهر اإلنساين املتألّه امتداد مش ّوه
لفكر التنوير األورويب ،الذي م ّجد اإلنس��ان واعرتف مبحدودية إمكانياته ،والرس��ولية السياسية متاع
قديم ،يعود إىل القرن التاسع عرش ،مع فرق حاسم أضافته الليربالية الجديدة املنترصة ،التي جعلت
إنسانية القرن الحادي والعرشين تحتكم إىل طرف وحيد مسيطر.
انشغل كتاب تودوروف مبوضوع اإلنسان العاجز ،نظرياً وعملياً ،عن امتالك الحقيقة ،وبحلم املساواة
ب�ين الش��عوب املختلفة ،املؤجل إىل زمن غري منظور .ذلك أن الغ��رب الراهن أعاد صوغ املوضوعني
معاً ،واشتق «الكامل اإلنساين» من التفوق التقني والعسكري واالقتصادي ،واشتق تفاوت البرش من
اختالف القوة عن الضعف ،إذ القوي هو الفضيلة ،وإذا الضعيف يحتاج إىل أكرث من عقاب ليعرف
الص��واب .رجع تودوروف ،الذي يندد بالدميقراطية املس��تبدة،إن صح القول ،إىل املايض ،مستأنس��اً
بحديث فلسفي قديم الجذور.
فمنذ زمن بعيد عالج رجال الدين املس��يحيان :بيالج وس��ان أوغس��طني موضوعي :الحرية واإلرادة،
حيث افرتض األول أن يف قدرات اإلنسان ما يق ّربه من الله ،بينام أكد الثاين حاجة اإلنسان املستمرة
إىل الله وعجزه عن الوصول إىل الكامل .ومن دون التوقف أمام الغلبة النظرية ،لهذا الطرف أو ذاك،
فام قصده املؤلف هو :التطرف ،يف جذره القديم ،ذلك أن الزعم الذي يؤلّه اإلنس��ان يقس��م البرش
إىل خالق عايل املرتبة وجدير بالطاعة ،وإىل مخلوق أدىن دوره االنصياع واألمتثال .ولهذا الحديث ،يف
ش��كليه ،جذور يف عرص التنوير األورويب ،إذ يف فلسفة ديكارت ما يستعيض عن الله اإلنسان ،وإذ يف
خطايب جان جاك روس��و ومونتسيكيو ما ينفي عن اإلنسان «تهمة الكامل» ،ويرى اإلنسان يف نقصه
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وأحكامه النسبية .والواضح يف املثالني املستعادين ،يف شكليهام الديني والتنويري ،تفاوت البرش ،الذي
يأخذ تس��ويغات مختلفة ،منتهياً اليوم إىل رفض التعددية الثقافية .ولعل عقيدة ال تس��اوي البرش،
الت��ي اعتنقتها أحزاب سياس��ية صاعدة يف العق��ود الثالثة ،هي التي تقن��ع املتطرفني يف الغرب ،أي
أعداء الدميقراطية الحميمني ،بلغة تودوروف ،بان العامل املسلمني املهاجرين يه ّددون نقاء الحضارة
األوربي��ة ،أل َّن االختالط اليومي بني املتفوقني وغريهم يؤثر ،س��لباً ،عىل الطرف الذي اختص باإلبداع
واالنضباط وإتقان اإلنتاج.
تأمل تودوروف ،يف كتابه األخري ،زيف دميقراطية «الدميقراطيني» يف اتجاهني :االتجاه الذي يأخذ عىل
عاتقه متدين العراق وأفغانستان وليبيا متوسالً القنابل والصواريخ واالتجاه الذي ميجد اإلنسان الحر
واملبادرة ،يف زمن الليربالية الجديدة ،ويستعيض عن اإلنسان بإرادة السوق ،واصالً إىل عدد قليل من
«األف��راد األثرياء» يتحكمون بالغالبية العظمى من البرش .والنتيجة ال تش�ير إىل الدميقراطية وال إىل
عرص التنوير ،بل إىل تلك املفارقة التي تحدث عنها شكس��بري ،منذ قرون ،التي تعطف الحق والذكاء
والجامل عىل القوة وتعطف الفضيلة عىل س��طوة النقود .والنتيجة التي تش��يع التش��اؤم ماثلة يف
مراوحة القهر اإلنس��اين ،حيث يف الليربالية «العلمية» التي أعقبت سقوط جدار برلني عام  ،1989ما
ال يختلف عن «االشرتاكية العلمية» ،التي عطّلت الفرد باسم «املجموع املؤمم» ،كام لو كان السوق
الليربايل قد أخذ مكان «حزب الطبقة العاملة» البريوقراطي.
والس��ؤال املرشوع هو :ما األس��باب التي دعت ت��ودوروف إىل االنتقال م��ن اختصاص أديب نخبوي
اللغ��ة إىل الكتابة عن أمر عام بلغة واضحة ال تحت��اج إىل االختصاص؟ يكمن الجواب رمبا يف تطوير
معنى النقد وتوس��يع آفاقه واالنتقال ،تالياً ،من نقد النصوص ،التي تهم فئة محدودة من القراء ،إىل
نق��د الواقع ،الذي يتجاوز مقولة القارئ إىل مقولة اإلنس��ان العام .ورمبا يكمن يف الزهد مبا يدعى»
النخبة» والخروج من فضائها الضيق ،وهو ما ملحه إدوارد سعيد ،مبكرا ً ،حني رأى العالقة بني «النخبة
النقدية املختصة «والسياس��ة املحافظة يف زمن رونالد ريغ��ن .ولعل الزهد باالختصاص الضيق ،كام
االنفتاح عىل الحياة اليومية ،هو ما نقل الناقدين سعيد وتودوروف من النقد األديب إىل النقد الثقايف
وأقنعه�ما ،مع��اً ،بـ «النقد الدنيوي» ،إذ الن��ص جزء من العامل والعامل جزء م��ن النص ،ومن العبث
الفصل بينهام.
يقوم النقد األديب عىل تعددية نظرية خاصة به ،تضيف علم النفس إىل علم اللغة وتعطف الطرفني
عىل تاريخ األدب واألدب املقارن ،بينام تستدعي قراءة العامل ،بلغة الفيلسوف األملاين هانز بلومنبريغ،
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تعددية أكرث اتس��اعاً وشموالً  ،قوامها السياس��ة وعلم التاريخ وتاريخ األفكار ،وقوامها أوالً ما يجري
عىل األرض ،بدءا ً من آالم الجياع وصوالً إىل الحمالت العس��كرية ،التي تعيد تخليق مدن كثرية .ويف
الح��االت جميعاً هناك التجربة الذاتية ،التي تح��ذف وتضيف وتعيد ترتيب األفكار .فبعد «التجربة
البلغارية» يف بلد شيوعي مينع الحق يف الكالم ،جاءت «التجربة الفرنسية» يف بلد رأساميل دميقراطي،
يس��مح للمثقف بحرية القول والحركة .غري أن هذه التجربة ،التي كانت تصطدم بالرقابة البوليسية
اصطدم��ت ،الحقاً ،بصورة «حلف األطليس» التي تدفع العس��كري الفرن�سي إىل «مراقبة» البرش يف
البلدان التي عليها أن «تتعلم» مبادئ الدميقراطية .ولعل االنتقال من الرقابة البلغارية املحدودة إىل
الرقابة األطلسية الواسعة النفوذ هو ما أشاع تشاؤماً واسعاً يف خطاب الناقد ،ودفعه إىل قياس الالحق
عىل السابق ،أو بالعكس ،تعبريا ً عن يأس ال ب ّد منه ،يصاحب املثقف يف األنظمة جميعاً .حني يستعيد
تودوروف شيئاً من األمل التنويري الخاص بحكومة عاملية يقول» «طاملا أنه ال يوجد حكومة عاملية،
وهو مطلب ضعيف الجاذبية ،ستبقى العدالة الكونية واجهة ملصالح األطراف القوية» ص :ـ  101ـ
العدالة أمل صعب املنال ،والدعوة إىل العدالة واجب أخالقي ،وحلم املثقف مهنة صعبة ،تتمس��ك
بعدال��ة ال ت��أيت وترنو إىل أمل متجدد التاجيل .ليس يف االنتقال من نق��د النصوص إىل نقد العامل ما
رسة ،لكنه انتقال ال تفلح األرواح الخيرّ ة يف الهرب منه .واملثقف ،يف النهاية ،ينقد
يبع��ث يف الروح امل ّ
ويش��جب ويجابه ويقارن بني املوجود واملنشود ،مشدودا ً إىل مرجع وحيد هو  :الحقيقة التي ميكن
أن تقرأ بأشكال متعددة.

ف .د ّراج
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