الدميقراطية ليست هي الحل
التاريخ يولد من جديد /آالن باديو

The Rebirth of History

رمب��ا يكون آالن باديو أحد أكرث الفالس��فة املعارصين أهمية للق��ارئ العريب .تكمن هذه األهمية يف
تهش��يمه املستمر لقيم ومبادئ معاصرِ ة ت ُوصف بالعاملية ،والتي يُسارع الكثريون التخاذها كالطريق
الوحيد نحو تحقيق كرامة الش��عوب ،دون تقليبها ومتحيصها لس�بر ما تحمل يف طياتها من مفاجآت
طروادية .آلية الهدم التي يس��تخدمها باديو تس��تمد قوتها من نقد جذري للفكر الغريب ،وتفس��ح
مس��احات خصبة لط��رح بدائل ملنظومة القيم واملفاهيم التي تش��كل أعم��دة املجتمعات الغربية
املعارصة.
يرى باديو أن كافة نظريات علم الوجود (األونتولوجيا) يف الفلسفة الغربية بدءا ً من فالسفة اليونان
القدي��م وانتها ًء بهايديغر ،تتهرب من فكرة التعددية ،وتحاول فرض وحدوية باطلة عىل الوجود .يف
هذه الوحدوية يجد باديو بذورا ً التجاهات عنرصية وفاشية وإقصائية ،ويناقش أن الوجود الوحدوي
غ�ير ممك��ن ،وأن الوجود يتألف من قامئة طويلة من الصفات الت��ي تتنافس كلها عىل عنونة وجود
الفرد (رجل ،موظف ،أبيض ،قصري ،مجرم ،أب ،أخ ،مواطن ،بروتستانتي فنان ) .يف املقابل ،األنتولوجيا
التي يطرحها باديو تعتمد كلياً عىل فكرة التعددية .يقوم باديو بصياغة أنتولوجيته باستخدام نظرية
املجموع��ات الرقمي��ة والتي ال وجود فيها لل��ـ ١كـ  .١بل الواحد هو مج��رد مجموعة ال نهائية من
التعددية ،حيث تتعايش الصفات املذكورة سابقاً وال ميكن تعريف الوجود بأحدها.
بع��د بلورة فكره الفلس��في يف عمله األهم ‹ Being and Eventالوج��ود والحدث› ،أخذت معظم
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كتاب��ات باديو تقوم ع�لى تحليل مختلف األحداث من خالل هذا القال��ب األنتولوجي وتطبيقها يف
مجاالت السياس��ة والف��ن والعلم وحتى الحب أيضاً .ترتاوح أعامل بادي��و يف هذا الصدد بني الطرح
الدقيق املتعمق وبني األعامل الخفيفة التي تطمح للوصول إىل القارئ العادي غري املتمرس فلس��فياً.
كتاب باديو الجديد  The Rebirth of Historyيقع حتامً يف املجموعة األخرية.
يف ‹التاريخ يولد من جديد› ،يبدأ آالن باديو بنقد س��لس ومقنع للرأس�مالية يف الغرب ،وإن كان ال
يقدم أفكارا ً جديدة للقارئ املهتم باملاركس��ية ،س��وى رمبا رده عىل انتقادات الفيلس��وف املاركيس
اإليط��ايل نيج��ري ،وإرصاره عىل فكرة أن الرأس�مالية الحديثة ليس فيها ما ه��و جديد أو مبدع أو
خالق ،وأن كل مواصفات الرأس�مالية الحديثة تط ّرق إليها ماركس وتنبأ بها بشكل أو بآخر .باديو ال
يتعمق يف مناقشة هذه الفكرة تاركاً ثغرات يصعب التغايض عنها ،ذلك أن رأساملية اليوم مبؤسساتها
العمالقة التي تفوق أحجام بعض الدول ،وتغلغل األيديولوجية الرأس�مالية شبه التام يف وجود الفرد
أينام كان يف العامل ،يختلف بش��كل كمي ونوعي عن رأساملية املصنع واملنجم واملعمل التي شهدها
ماركس .يرى باديو أن تطور الرأس�مالية بش��كلها الحايل جعلت ثلة صغرية من ‹الزعران› يحكمون
العامل ،وبخصوص وصف حكام العامل بالزعران يتس��اءل باديو «أال ميكن وصف هؤالء الذين مبدأهم
الوحيد هو الربح ،بالزعران؟ األفراد الذين هم عىل اس��تعداد ،يف خدمة الربح ،لس��حق ماليني الناس
إن لزم األمر؟ أن يكون قدر ماليني الناس معتمدا ً عىل حس��ابات هؤالء الزعران ،أمر أصبح مس��لامً
به وواضحاً لدرجة أن قبول هذا ‹الواقع› ،كام يحلو ل ُنس��اخ هؤالء الزعران تس��ميته ،بلغ مستويات
مدهشة أكرث من أي وقت مىض ››.ص ١٢
يطرح باديو ما يصفه بالشغب كرد عىل هذه املشاكل يف املجتمعات الرأساملية ويقدم قراءة ألحداث
عام  ٢٠١١بناء عىل أنتولوجيته ولكن دون ذكر واضح لها .يستخدم باديو مسمى ‹الشغب› بدالً من
الثورات ألن هذه األحداث «ال تحمل فيها ما يسمح باستبدال فوري للسلطة» صـ – ٤٦وهنا يقتبس
باديو من لينني  -أي أن أعامل الشغب ال تنطوي عىل فكر سيايس وبرنامج واضح ميكن تطبيقه عىل
األرض .أعامل الش��غب ميكن أن تتطور إىل ثورات ،ولك��ن باديو يرفض التنبؤ بهذا ،ما يتنبأ به باديو
هو أن الش��غب سيستمر وس��تزداد حدته ،خصوصاً يف أوروبا ،حيث بدأت عالمات انتهاء ما يسميه
بالفرتة الـ Intervallicمنذ الثامنينيات من القرن املايض ،وهي فرتة غياب أي نوع من التحدي الجاد
ملوازين القوى السائدة وأيديولوجيا السوق الحر.
قس��م باديو أعامل الش��غب إىل الشغب الفوري ،والش��غب الكامن ،والشغب التاريخي .مثال عىل
يُ ّ
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الش��غب الفوري هو الش��غب الذي حدث يف بريطانيا العام امل��ايض ويف ضواحي باريس قبل ثالثة
أعوام ،وهو شغب يحدث ردا ً عىل قتل شخص ينتمي إىل أحد الطبقات ال ُدنيا أو نتيجة لتطاول آخر
مشابه من ِقبل السلطات .هذا الشغب الفوري هو نواة شغب تاريخي ،ولكنه يفتقر إىل القدرة عىل
صياغ��ة مطلب مع�ين أو التعبري عن دوافع ،ورسعان ما ينتهي بعد فرتة قصرية من العنف والفوىض.
ميك��ن أن يبدأ التحول من الش��غب الفوري إىل ش��غب تاريخي عندما ميتد خ��ارج طبقة معينة يف
جغرافية معينة (املناطق الفقرية) إىل قلب املدينة ليشارك يف الشغب طبقات أخرى من املجتمع.
الشغب التاريخي لباديو هو ما حدث يف العامل العريب .ما مييز الشغب التاريخي هو متركزه يف موقع
وتوس��ع املش��اركة فيه نوعياً وكمياً .أي أن أس��اليب
حيوي يف املدينة (ميدان التحرير ،دوار اللؤلؤة) ّ
املشاركة فيه ال تقترص عىل العنف والتعرض للرشطة وأجهزة الدولة ،بل ميتد إىل مساعدة املشاركني
يف الش��غب بشتى الطرق مثل توفري املعدات الطبية أو الحامية أو الطعام أو التعامل مع الصحافة.
من امليزات األساسية األخرى للشغب التاريخي هي وجود مطلب واضح يتم اختزاله يف شعار بسيط
رنان يتحد تحت رايته جميع املش��اركني يف الش��غب :املوت وال املذلة ،املوت للمس��تبدين ،الشعب
يريد إس��قاط النظام .هذا االتحاد رضوري جدا ً لنجاح الش��غب حيث أن��ه يلغي الفروقات ويفرض
هيمنة العام عىل الفئوية املذكورة س��ابقاً ،ففي التحرير مثالً ‹›رأينا املسلمني واألقباط ،رجاالً ونسا ًء،
املحجبات وغري املحجبات ،املثقفني والعامل ،كبار السن والشباب ،والعديد من الفئات األخرى ،جنباً
إىل جنب .كل الهويات تم اس��تيعابها يف الحركة ،ولكن الحركة نفس��ها مل تك��ن قابلة لإلخضاع لفئة
واحدة ››.ص ٧٨
النوع الثالث من الش��غب هو الش��غب الكامن ،وهو يتمثل يف أعامل التحفيز والتنظيم التي تبقى
محصورة وال متتد لتأخذ قاعدة ش��عبية ،مثل حزب كفاية يف مرص قبل الثورة .يرى باديو أن وس��ائل
اإلعالم ال تغطي هذه النش��اطات بجدية وتحجمها بحيث يصعب تحولها إىل أعامل شغب تاريخية.
ما مييز الشغب الكامن هو أنه غالباً ما ميتلك برنامجاً سياسياً وفكرياً.
يذكرنا باديو أن «التاريخ ال يحمل داخله حالً للمشاكل التي يضعها عىل األجندة» صـ ٤٢ما يضعف
بعض اليشء طرح كتاب باديو نفسه ،ذلك أن الكتاب يرتك شعورا ً لدى القارئ بأن أفكار باديو أحياناً
ال تتعدى كونها وصفاً ألحداث سابقة وتصنيفها بحيث تتوافق مع أنتولوجيته يف ‹الوجود والحدث›.
وحس��ب هذا ،فإن أعامل الش��غب تكون هي الحدث الذي ينبثق عن كشف إجباري لعنرص خفي
يف مجموعة معينة (حسب نظرية املجموعات) .هذا العنرص الخفي لباديو يكون عنرصا ً موجودا ً يف

295

الدميقراطية ليست هي الحل  -التاريخ يولد من جديد /آالن باديو

املجموعة ولكن ال تتم تس��ميته ويتم اس��تثناؤه كلياً من خطاب املجموعة .مثالً ،إذا أخذنا الشعب
الفرنيس كمجموعة ،فإن عنارص هذه املجموعة الالنهائية تش��تمل :بارييس ،أبيض ،موظف ،عاش��ق،
أب ،قارئ ،متزوج ،مشجع فريق كرة قدم ،ريايض ،أب ،أخ ،ابن ،عنرصي وإىل آخره من الصفات التي
ميكن أن تنطبق عىل شخص فرنيس ،حيث أن الشخص الفرنيس هو العنرص الواحد يف هذه املجموعة
التي بحد ذاتها تش��كل واحدا ً آخر ،وهو الش��عب الفرنيس .يرى باديو أن هناك عنرصا ً خفياً يف هذه
املجموع��ة وه��و الـ ( Sans Papiersاملهاج��رون غري الرشعيون ) ،والذين عن��د ظهورهم عىل املأل،
ومطالبتهم بحقوقهم كبرش ،ارتكبوا خرقاً للمجموعة الس��ابقة وأظهروا فيها خلالً ،ذلك أن املجموعة
تدعي ش��مل كل البرش يف فرنسا ،ولكن بظهور «الس��ان بابيي ـ الذين ال يحملون هويات فرنسية ـ
اتضح أنها تس��تثني نوعاً معيناً من البرش ،وتتعامل معهم عىل أنهم غري موجودين .باديو يأخذ هذا
النم��ط املبني عىل أنتولوجيته ويطبقه عىل أحداث  ،٢٠١١فيام يبدو كأنه بحث عن عامل مش�ترك
أصغر بني هذه األحداث.
ما يهدد أعامل الش��غب وقدرتها عىل التحول إىل ثورات هو اس��تخدامها لخطاب الدولة (أو الغرب)
يف مطالبها .يطرح باديو فكرة الدميقراطية املعارصة كمثال عىل هذا .فالدميقراطية الغربية بش��كلها
املعارص هي أبعد ما تكون عن التعبري عن إرادة الش��عوب ،بل هي أداة لقمع إرادة الش��عوب عن
طريق صناديق االقرتاع التي متنح الناخب خيارات متش��ابهة إىل حد بعيد ،ضمن آلية ال تس��مح بأي
تغي�ير حقيقي .يقول باديو أن إرادة الش��عوب ال تتمثل يف األغلبي��ة العددية ،بل يف قلة تتوىل زمام
األمور وتكون مس��تعدة للتضحية ،وبهذا تكون هي املمثل إلرادة الش��عب (فإن املتظاهرين الذي
تجمعوا يف ميدان التحرير هم ‹الش��عب املرصي›؟ … حت��ى لو وصل عددهم املليون ،ذلك ال ميثل
أكرثي��ة عددية يف ش��عب من  ٨٠مليون مرصي .م��ن حيث األرقام االنتخابية ،ه��ذه فوىض عارمة!
ولكن هذا املليون ،يف امليدان ،له حجم هائل إذا توقفنا عن قياس التأثري السيايس عن طريق األرقام
املج��زأة غري الفعالة) ص  .٥٨هذا النقد لفكرة الدميقراطية التي تس��تند إىل األغلبية بعدد األصوات
بال��غ األهمية يف ظل ما مير في��ه العامل العريب ،ذلك أن أخذ العملي��ة الدميقراطية عىل أنها الطريق
الوحيد لتحرير الشعوب والنهوض باألمة يطمح أكرث ما يطمح ملحاكاة الغرب ،وهو األمر الذي يجد
فيه باديو بذور فش��ل أية تحرك ذو إمكانيات ثورية …‹ .ظاهرة محاولة االنتامء إىل الغرب ال ميكن
اعتباره��ا تغيريا ً حقيقياً ،ما ميك��ن أن يكون تغيريا ً حقيقياً يكون خروجاً ع��ن الغرب ،إزالة للغرب،
ويأخذ هذا ش��كل استثناء (الذات من الغرب)› ص  .٥٢بالنسبة إىل باديو ،أكرث ما يدفع عىل التفاؤل
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يف أحداث مرص مثالً هو عدم وجود هتافات وش��عارات تن��ادي بقيم غربية ،وأن كلمة الدميقراطية
كانت غائبة متاماً عن خطاب الثورة ،عىل األقل حتى تاريخ نرش الكتاب يف نسخته الفرنسية يف .٢٠١١
يف وقت يتس��ابق فيه املفكرون والفالسفة لطرح تحليالت وقراءات لألحداث املجلجلة التي شهدها
الع��امل يف العامني الس��ابقني ،يقدم بادي��و كام ع ّودنا قراءة تتعارض مع ق��راءات املفكرين عىل كافة
أطياف اليمني واليس��ار .كتاب باديو األخري ال يقع يف فخ تبس��يط األحداث ملجرد َع َرض من أعراض
الرأس�مالية املعارصة أو ما بعد االس��تعامر ،وهو أيضا غري مهتم باستخدام قوالب منبثقة عن الفكر
الغريب وفرضها عىل معطيات األحداث يف شتى أنحاء العامل .ولكنه يف الوقت نفسه ،ال يتعمق بشكل
ٍ
كاف يف قراءته لألحداث وال يقدم الكثري للقارئ املهتم باألبعاد الفلسفية لفكره .للتعرف عىل فلسفة
باديو بشكل واضح وسلس نقرتح كتابه القصري بعنوان ‹األخالق› ،ولفهم متعمق لفلسفة هذا املفكر
الخاليف فال بديل عن عمله الرئييس ‹الوجود والحدث›.
يبقى منتوج باديو األخري إذا مناس��باً جدا ً ،بل ورضورياً لش��بابنا يف التحرير وتونس وأينام تُدار رحى
العملية السياس��ية ألول مرة منذ عقود ،حيث تك ُمن رضورة خلق خطاب ثوري مس��تقل غري مبني
عىل االس��تالب ومحاكاة منظومة القيم الغربية – مثل قيم حقوق اإلنس��ان مثالً  -عىل ما تحمله يف
ثناياها من عالقات قوة واستعامر فكري .فاملهمة الطارئة اآلن والتي ال بديل عنها هي خلق منظومة
قيم جديدة مستقلة ال ت ُثقلها عالقات القوة بني الرشق والغرب ،وال تقيدها منظومة القيم الدينية.

معن ابو طالب
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