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بارثا تشــاترجي

أجــرى الحوار وترجمه:

بدر الديــن مصطفى

كلــات مفتاحيــة :الشــعبوية  -االســتعامر  -دراســات التابــع  -صعــود اليمــن -
التع ُّدديــة  -الهويــة السياســية
بارثــا تشــاترجي  :Partha Chatterjeeهــو أســتاذ األنرثوبولوجيــا ودراســات الــرق
األوســط وجنــوب آســيا وأفريقيــا يف جامعــة كولومبيــا ،وأســتاذ العلــوم السياســية يف مركــز
ـيايس حصــل عــى
دراســات العلــوم االجتامعيــة يف كلكتــا بالهنــد .وهــو منظِّــر ومــؤرخ سـ ٌّ
الدكتــوراه مــن جامعــة روتشســر ،ود َّرس يف كليــة الرئاســة بكلكتــا .يقســم وقتــه بــن
جامعــة كولومبيــا ومركــز دراســات العلــوم االجتامعيــة يف كلكتــا ،حيــث شــغل منصــب
مديــر املركــز يف الفــرة مــن عــام  1997إىل عــام  .2007مــن أهــم مؤلفاتــه“ :األمــة
وشــظاياها” و”الفكــر القومــي والعــامل االســتعامري” و”أنــا الشــعب” .وقــد طلبنــا إليــه
إج ـراء حــوار معــه مبناســبة قُــرب صــدور الرتجمــة العربيــة لكتابــه “أنــا الشــعب” عــن
مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث ،فأبــدى ترحيبــه ،وكان لنــا معــه هــذا الحــوار.
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1.يســعدنا أن نر ِّحــب بــك يف مركــز نهــوض
للدراســات والبحــوث .ال أدري مــا إذا كانــت
هــذه هــي املقابلــة األوىل التــي تجريهــا معــك
جهــة ثقافيــة عربيــة أم ال .لكــن دعنــي أســألك
يف البدايــة عــن عالقتــك بالعــامل العــريب أو
صورتــه الذهنيــة لديــك؟ ورمبــا يحيلنــا هــذا
الســؤال البســيط إىل ســؤالٍ أكــر تعقيــدً ا مفاده:
هــل تتعامــل دراســات مــا بعــد االســتعامر مــع
الــدول التــي خضعــت لالســتعامر مبنهجيــة
واحــدة؟ أعنــي أن تلــك الــدول متتلــك بعــض
ـم ميكــن
الســات املشــركة األساســية ،ومــن ثَـ َّ
القــول إن هنــاك أوجــه تشــابه بــن الهنــد -عــى
ســبيل املثــال -وبعــض دول العــامل العــريب التــي
خاضــت التجربــة االســتعامرية.
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ـت بعــض املقابــات
تشــاترجي :أظــن أننــي أجريـ ُ
ٍ
وقــت ســابقٍ مــع بعــض الصحــف واملجــات
يف
العربيــة ،وإن كانــت الذاكــرة ال تســعفني يف تذكُّــر
متــى حــدث ذلــك عــى وجــه التحديــد .لقــد زرتُ
العديــد مــن الــدول العربيــة :لبنــان ،ومــر (عـ َّدة
مــرات) ،والجزائــر ،واملغــرب .وبالطبــع ســافرتُ
لدي
أكــر مــن مــرة عــر املطــارات اإلماراتيــة .وكان َّ
عــى م ـ ِّر الســنني -كث ـ ٌر مــن األصدقــاء والطـ َّـابوالزمــاء الذيــن يعيشــون يف الــدول العربيــة
أو يأتــون منهــا .ومــن نافلــة القــول أن الروابــط
التاريخيــة والثقافيــة بــن الهنــد والعــامل العــريب
روابــ ُط عميقــة جــ ًّدا ،مــن اللغــة إىل الطعــام إىل
املوســيقى إىل الســينام إىل املامرســات اليوميــة
العاديــة ،مــع أن كثـ ًرا مــن النــاس ال يدركــون حتى
القواســم املشــركة بــن املنطقتَـ ْـن .وباإلضافــة إىل

ذلــك ،فــإن التجربــة املشــركة التــي عاشــتها تلــك
الــدول تحــت الحكــم االســتعامري األورويب هــي
ـبب آخــر يجعلنــا كثـ ًرا مــا نــرى سـ ٍ
ـات مشــرك ًة
سـ ٌ
يف العــارة والقانــون وأشــكال الحكومــة ،ومــا إىل
ذلــك .وعندمــا أســافر إىل الريــف البنغــايل ،كث ـ ًرا
أشــخاصا يقولــون إن قري ًبــا أو جــا ًرا
مــا أقابــل
ً
لهــم «ذهــب إىل الجزيــرة العربيــة» أو «عــاد مــن
الجزيــرة العربيــة» ،وهــذا يعنــي عــاد ًة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة أو اململكــة العربيــة الســعودية،
حيــث يذهــب آالف األشــخاص مــن الهنــد
وباكســتان وبنجالديــش للعمــل.
 2.مــن بــن اهتامماتــك العديــدة وكتاباتــك
خاصــا عــى
الق ِّيمــة ،دعنــي أركِّــز تركيــ ًزا ًّ
مســألة الشــعبوية  ،populismالتــي اتخذتهــا
رئيســا لكتابــك األخــر «أنــا الشــعب»،
موضو ًعــا ً
الــذي ســتظهر ترجمتــه العربيــة قري ًبــا عــن
مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث .فاســمح
يل أن ينتقــل حوارنــا مــن البســيط إىل املركَّــب،
ودعنــي أســألك :مــا الشــعب؟ و َمــن يتحــدَّ ث
باســمه؟ وكيــف تُحــدَّ د الهويــة الشــعبوية؟
تشــاترجي :إن ســؤال «مــا الشــعب؟» وكــذا
ســؤال «مــن يتحـ َّدث باســمه؟» ليســا مــن األســئلة
البســيطة عــى اإلطــاق .فهــا مــن أصعب األســئلة
يف الفلســفة السياســية .ومبــا أنــك طلبــت إ َّيل أن
أبــدأ مبقرتحـ ٍ
ـات بســيطة ،فدعنــي أقُــل :إن الشــعب
باملعنــى االصطالحــي الــذي نســتخدمه اليــوم-يتوافــق مــع فكــرة حديثــة للغايــة ،أي فكــرة
ســيادة الشــعب .بالطبــع هنــاك مع ًنــى نســتعمله

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻬﻮﺽ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

مثــا عــن الشــعب العــريب أو
عندمــا نتحــ َّدث ً
الشــعب الهنــدي قبــل ألــف عــام ،لكــن فكــرة
أي إشــارة
الشــعب هــذه مل تكــن تحمــل يف داللتهــا َّ
إىل تشــكيل ســيادة الدولــة .فقــد نشــأت هــذه
الفكــرة يف أواخــر القــرن الثامــن عــر يف فرنســا
ومســتعمرات املســتوطنني األوروبيــن يف أمريــكا،
نفســه -بعــد الثــورات ضــد
حيــث منــح الشــعب َ
الدولــة امللك َّيــة -دســتور دولــة جديــدة .هــذه هــي
الفكــرة السياســية الجديــدة عــن الشــعب التــي
بــدأت تنتــر يف أوروبــا يف القــرن التاســع عرش ،ويف
البلــدان امل ُســتع َمرة يف آســيا وأفريقيــا إبَّــان القــرن
العرشيــن .وبصفــة عا َّمــة ،ظلَّــت مســألة تعريــف
الشــعب يف وضع َّيــة مع َّينــة -ســواء مــن خــال لغــة
مشــركة أو ديــن أو ِعــرق -مســأل ًة خالفيـ ًة .ولكـ َّن
فكــرة أن الشــعب هــو األســاس الرشعــي الوحيــد
لســيادة الدولــة اكتســبت صفــ ًة عامليــ ًة بحلــول
النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن.
إلَّ أن هــذا ظـ َّـل مبــدأ شــكل ًّيا .إذ ال يعنــي ذلــك
نفســه ِ
بنفســه عــى
يف الواقــع -أن الشــعب حكــم َنحــ ٍو مبــارش .فعــى الرغــم مــن وجــود بعــض
النقاشــات حــول الدميقراطيــة املبــارشة ،حيــث
ـي بعــد التشــاور العــام مــع
يُتخــذ ُّ
كل قـرا ٍر حكومـ ٍّ
الشــعب ،فقــد كان مــن الواضــح اســتحالة تنفيــذ
اإلجــراءات الحكوميــة العمليــة بهــذه الطريقــة،
خاصـ ًة يف الــدول التــي تضـ ُّم ماليــن مــن املواطنني.
ثــ َّم توصــل الفالســفة الليرباليــون يف أوروبــا إىل
حـ ٍّـل :ســيختار النــاس ممثليهــم الذيــن ســيضعون
القوانــن ويضعــون السياســات نياب ـ ًة عنهــم لفــرة
محـ َّددة مــن الزمــن ،وبعــد ذلــك ســينتخب النــاس

مجموعــ ًة جديــد ًة مــن املمثلــن لهــم .وغال ًبــا
مــا يُنظــر إىل هــذا الشــكل مــن الدميقراطيــة
التمثيليــة -حيــث تتنافــس األحــزاب السياســية
ٍ
لكســب أصــوات
انتخابــات مفتوحــ ٍة
املنظَّمــة يف
ِ
الشــعب -عــى أنــه التعبــ ُر األكــر رشعيــ ًة عــن
ســيادة الشــعب .لكــن مــن املهــم أن نالحــظ أنه يف
العديــد مــن دول العــامل التــي ال تتبــع الدميقراطيــة
أساســا ينظِّــم عالقــة الحاكــم
الليرباليــة بوصفهــا ً
باملحكــوم ،فــإن أولئــك الذيــن يف الســلطة ،ســواء
كانــوا دكتاتوريــن عســكريني أو قــادة ألنظمــة
الحــزب الواحــد ،ي َّدعــون -مــع ذلــك -أنهــم ميثلــون
الشــعب ويحكمــون مــن خاللــه .وهم يقــرون أيضً ا
بــرورة أن ت ُسـتَم َّد رشعيتهــم مــن اعرتاف الشــعب
صاحــب الســيادة بهــم عــى نحـ ٍو ظاهـ ٍر و ُمعلَــن.
يتمســك القــادة الشــعبويون بهــذا اإلق ـرار عــر
َّ
إجـراء انتخابـ ٍ
ـات دوريَّــة والفــوز بهــا .قــد ال تكــون
هــذه االنتخابــات نزيهـ ًة ،وقــد ال يُســمح للمعارضة
بالعمــل بحريــة ،لكــن يجــب عــى القائد الشــعبوي
أن يُثبــت أنــه نــال أصــوات األغلبيــة بوصفــه ممثـ ًـا
للشــعب .وبهــذا املعنــى ،فــإن القــادة الشــعبويني
اليــو َم ليســوا مثــل دكتاتوريــي القــرن العرشيــن
الذيــن اســتغنوا اســتغنا ًء كامـ ًـا عــن االنتخابــات.
وهنــا يصبــح الســؤال الجوهــري هــو :هــل مثــة
طريقــة مميــزة ميكــن أن يبنــي مــن خاللهــا الزعيــم
الشــعبوي أغلبيـ ًة ،وتكــون هــذه الطريقــة مختلفـ ًة
عــن تلــك املســتخدمة يف الدميقراطيــات الليرباليــة؟
بإســهاب يف
رشحــت هــذا
الجــواب :نعــم .لقــد
ٍ
ُ
كتــايب .وباختصــار ،فــإن القائــد الشــعبوي الناجــح
قــاد ٌر عــى ربــط العديــد مــن املجموعــات املختلفة
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الســاخطة التــي تعــاين مــن مظــامل مختلفــة يف
تشــكيلٍ واحـ ٍـد يُس ـ َّمى «الشــعب» ،الــذي يُفــرض
أن جميــع مكوناتــه ضحايــا للنخبــة الحاكمــة
الظاملــة .إذن ،هنــاك أُ َّمــة منقســمة إىل :شــعب
(األغلبيــة) مــن ناحيــة ،وعــد ّوه (النخبــة الحاكمــة)
مــن ناحيــة أخــرى .والقائــد الشــعبوي الناجــح قاد ٌر
عــى إبــراز هــذا االنقســام مــن خــال الخطابــة
وسد القصــص واســتعراض الصــور التــي تخلــق
َْ
أي
هويـ ًة عاطفيـ ًة قويـ ًة بينــه وبــن الشــعبُ .خــذ َّ
ـعبوي مــن الذيــن تراهــم اليــو َم وســتجد
قائـ ٍـد شـ ٍّ
رضا لديــه.
هــذا النمــط حــا ً
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3.عندم ــا تُناق ــش الش ــعبوية يف وس ــائل اإلع ــام،
وه ــي مس ــألة بات ــت جل َّي ــة يف وقتن ــا الراه ــن،
عـــاد ًة مـــا تُقـــدم دون تفســـر ،كـــا لـــو أن
الجميـــع ميكنـــه تعريفهـــا بالفعـــل؛ مـــا دام
يُس ــمح له ــم -ع ــى األق ــل -باالستش ــهاد ب ــكل
بس ــاطة بالتط ــورات الت ــي ُيف ــرض أن تفرسه ــا
الشـــعبوية :بريكســـت ،وترامـــب ،صعـــود
فيكت ــور أورب ــان يف املج ــر وجاي ــر بولس ــونارو
يف الربازيـــل .وغال ًبـــا مـــا تبـــدو الشـــعبوية
وكأنهـــا قادمـــ ٌة مـــن عـــوامل أفـــام الرعـــب:
فـــروس غريـــب تســـلَّل بطريقـــة أو بأخـــرى
عـــر حصـــون الدميقراطيـــة وعتباتهـــا ،وهـــو
يعمـــل اآلن عـــى تس ــميم الحي ــاة السياس ــية
ٍ
صفـــوف جديـــد ٍة مـــن الناخبـــن
عـــر خلـــق
الشـــعبويني بيننـــا (مـــن الواضـــح أن معظـــم
مــا يقــال عــن الشــعبوية يفــرض أن الجمهــور
ٍ
متعاطـــف معهـــا!) .فكيـــف ميكـــن أن
غـــر
يكـــون جـــذب النـــاس العاديـــن أمـــ ًرا ســـي ًئا؟

تشــاترجي :أولئــك الذيــن يزعمــون أن الحكومــة
التمثيليــة الليرباليــة يجــب أن تكــون معيــار
الدميقراطيــة ينظــرون إىل الشــعبوية بوصفهــا
انحرافًــا عــن الدميقراطيــة .ولهــذا ميكنــك أن تالحظ
اإلدانــة الشــاملة والســهلة لجميــع أنــواع القــادة
والحــركات الشــعبية عــر نَ ْعتهــم بالشــعبوية .ولكن
مــا ال يعــرف بــه هــؤالء املهاجمــون هــو أن هنــاك
أزم ـ ًة عميق ـ ًة يف الدميقراطيــة الليرباليــة املعــارصة
هــي التــي خلقــت الظــروف للتعبــر عــن املطالــب
الشــعبية مــن خــال التوجهــات الشــعبوية.
لقــد نتجــت هــذه األزمــة أولً  :بســبب الســلطة
الهائلــة التــي متارســها الــركات الكــرى -وخاص ـ ًة
املؤسســات املاليــة -عــى الحكومــات واألحــزاب
السياســية الرئيســة .وثان ًيــا :نتيجــة االعتــاد الكبــر
عــى الخــراء يف صنــع السياســات ،األمــر الــذي
يعنــي خــروج مهــا َّم جوهريــة مــن مهــام الحكــم
عــن ســيطرة املمثلــن املنتخبــن .وثالثًــا :مــن
خــال التقــارب الكبــر يف السياســات بــن األحـزاب
السياســية الرئيســة ،األمــر الــذي مل يتــح خيــار ٍ
ات
كبــر ًة أمــام الناخبــن .وأخــ ًرا :الالمبــاالة واســعة
النطــاق تجــاه الناخبــن الذيــن مل يشــاركوا يف
التصويــت .لقــد كانــت أزمــة الدميقراطيــة الليربالية
واضح ـ ًة بالفعــل يف التســعينيات .إلَّ أننــي مقتن ـ ٌع
بــأن األزمــة املاليــة يف  2008-2009كانــت نقطــة
تحــ ُّول ظهــرت بعدهــا مجموعــ ٌة واســع ٌة مــن
الحــركات الشــعبية التــي نظَّمهــا قــادة ومجموعاتٌ
غــر معروفــة حــول العديــد مــن القضايــا املتن ِّوعــة.
لقــد كان ذلــك مبثابــة أرض َّيــة للســخط الشــعبي
واالضطـراب التــي بنــى عليهــا القــادة الشــعبويون
رسدياتهــم اليــوم ،إلثبــات مــدى ارتباطهــم بالنــاس.

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻬﻮﺽ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

ومــن املســتحيل تقســيم هــؤالء القــادة والحــركات
الشــعبوية إىل مجموعـ ٍ
ـات واضحـ ٍة مثــل اليمــن أو
اليســار مــن حيــثُ سياســاتهم؛ ألنهــم ال يندرجــون
ضمــن األمنــاط التقليديــة للسياســات الحزبيــة
يف القــرن العرشيــن .ولكــن ال ميكــن إنــكار أنهــم
يعـ ِّـرون عــن سـ ٍ
ـعبي معـ َّـن ال ميكــن متثيلُــه
ـخط شـ ٍّ
مــن ِق َبــل األح ـزاب والقــادة التقليديــن.
4.قبــل أن تصبــح الشــعبوية موضو ًعــا لفتنــة
وســائل اإلعــام ،وقبــل أن تصبــح تفس ـ ًرا مــن
كلمــة واحــدة ألشــياء عديــدة ،كان يدرســها
مجموعــة صغــرة مــن األكادمييــن ملعرفــة مــا
هــي بالضبــط ،ومــا الــدروس التــي تحملهــا
للسياســة الدميقراطيــة .فهــل محاولتــك امتــداد
ٍ
ملحــاوالت أخــرى ســابقة؟
ـت يف كتــايب بـ َ
ـذل
تشــاترجي :نعــم ،لقــد حاولـ ُ
قصــارى جهــدي لتحديــد معايــر دقيقــة ودالَّــة،
ميكــن مــن خاللهــا متييــز الحــركات واألنظمــة
الشــعبوية .وعــى وجــه التحديــد ،اســتخدمت
إرنســتو الكالو ،الــذي أعتقــد أنــه حلَّــل بعنايــة
كبــرة التقنيــات البالغيــة التــي يشـكِّل الشــعبويون
ٍ
مجموعــات متباينــة وغــر
مــن خاللهــا -مــن
متجانســة -كيانًــا يُدعــى «الشــعب» .وتتحقَّــق
ـات ومتثيـ ٍ
هــذه العمليــات البالغيــة عــر عالمـ ٍ
ـات
وروايـ ٍ
ـات إلنتــاج املشــاعر الجامعيــة التــي تؤلِّــف
بــن املجموعــات الســكانية يف عاطفــة مشــركة
شــعب
تو ّحدهــم؛ مضمونهــا أنهــم جــز ٌء مــن
ٍ
مهضــوم ح ّقــه .ولكــن مل تأخــذ النظريــة السياســية
الليرباليــة -التــي كانــت غارقــ ًة يف التصــورات

امل ُجــردة والحجــج العقالنيــة -دو َر تلــك العواطــف
عــى محمــل الجــ ّد .وهــذا -يف رأيــي -هــو أحــد
األســباب الرئيســة لالســتخدام العشــوايئ ملصطلــح
«الشــعبوية» اليــوم.
5.هــل تُ َعــدُّ الشــعبوية والدعــوات القوميــة
ٍ
منتجــات طبيعيــ ًة للنيوليرباليــة يف
العنرصيــة
الوقــت الحــارض؟ وكيــف ميكــن معالجــة صعــود
الشــعبوية يف أجــزاء مختلفــة مــن العــامل؟
تشـــاترجي :لـــن أقـــول إنهـــا نتاجـــاتٌ
«طبيعيـــة» للنيوليرباليـــة .ثـــ َّم إ َّن الشـــعبوية ال
ترتب ــط دامئً ــا بالقومي ــة العنرصي ــة .فق ــد ُو ِج ــدت
القومي ــة العنرصي ــة م ــن دون الش ــعبوية ،ك ــا أن
الش ــعبوية ليس ــت بال ــرورة عنرصيــ ًة .واألهــ ُّم
م ــن ذل ــك أن الش ــعبوية -ك ــا نراه ــا يف أوروب ــا
وأمري ــكا -ق ــد مــ َّرت يف وقتن ــا الراه ــن مبس ــار ٍ
ات
مختلفـــ ٍة عـــن املســـارات التـــي مـــ َّرت بهـــا يف
آســـيا أو أفريقيـــا .ففـــي الغـــرب ،هيـــأت أزمـــة
الدميقراطيـــة الليرباليـــة يف مرحلـــة النيوليرباليـــة
ٍ
َ
بلـــد
الظـــروف لظهـــور الشـــعبوية .أمـــا يف
مثـــل الهنـــد ،فقـــد ظهـــرت الشـــعبوية داخـــل
السياس ــة االنتخابي ــة يف وق ـ ٍ
ـت س ــابقٍ بكث ــر؛ م ــن
الس ــبعينيات .وه ــذا أح ــد الف ــروق الرئيس ــة الت ــي
حاول ــت أن أوضحه ــا يف كت ــايب .فبع ــض الس ــات
مث ــل تقس ــيم املجتم ــع إىل محروم ــن يف مقاب ــلنخب ــة تتمتَّ ــع باالمتي ــازات كافَّ ــة ،وتوزي ــع املناف ــع
ع ــى املؤيدي ــن لتأم ــن أصواته ــم ،وب ــروز الزع ــاء
أصحـــاب
الذيـــن يُعا َملـــون كـــا لـــو كانـــوا
َ
ســـياد ٍة مطلقـــ ٍة يُتـــاح لهـــم اســـتخدام الســـلطة
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ن بدور المثقف العضوي!
حوارات | نعم ما زلت أؤم 

التعســـفية لتحقيـــق العدالـــة للشـــعب -أعلنـــت
ُّ
عـــن ِ
نفســـها يف السياســـة االنتخابيـــة يف الهنـــد
من ــذ عــ َّدة عق ــود .وق ــد تح َّول ــت مب ــرور الوق ــت
رغ ــم أنه ــا ق ــد ال تك ــون رضوري ـ ًة -إىل مكون ـ ٍـات
معت ــادة يف التناف ــس االنتخ ــايب .واآلن بع ــد ظه ــور
ٍ
قائـــد مثـــل ترامـــب،
تلـــك الســـات فجـــأ ًة يف
بـــدأ املراقبـــون وامل ُحللـــون الغربيـــون يخوضـــون
ويكافحـــون لتفســـر هـــذا األمـــر!
6.وفقًــا لشــانتال مــوف وإرنســتو الكالو،
فــإن الرابــط األصــي الوحيــد بــن الحــركات
الشــعبوية اليمينيــة واليســارية يتمثَّــل يف أن
نفســها
كلتيهــا تتب َّنــى الحقيقــة األساســية َ
تنافســا
حــول الدميقراطيــة ،وهــي أنَّ هنــاك ً
دائــم التحـ ُّول حــول كيفيــة تعريــف الـ»نحــن»
االفرتاضيــة للسياســة وإعــادة تعريفهــا ،حيــث
ال ميكــن ضــان وجــود تعريـ ٍ
ـف واحـ ٍد مســتق ّر.
وهــا يحا ّجــان بــأن الهــدف ال يجــب أن يكــون
إجام ًعــا هادئًــا ،بــل «تعدُّ ديــة خالفيــة» :حالــة
يتــم فيهــا قبــول املعارضــة واختــاف اآلراء
ُّ
كقاعــدة ،يحتفــظ النــاس عــى أساســها بالقــدرة
عــى املعارضــة بشــدَّ ة دون أن يشــيطن بعضهــم
بعضً ــا ،أو االنحــدار نحــو الحــرب .فهــل تتفــق
مــع هــذا الــرأي؟
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تشــاترجي :أرى أن تحليــل الكالو الــداليل
لكيفيــة ظهــور زعيــم أو حركــة شــعبية عــر تعبئــة
الـ ِّ
ـدال الفــارغ أو العائــم املس ـ َّمى «الشــعب» هــو
تحليــل مفي ـ ٌد للغايــة ،عــى الرغــم مــن تعديــي
قليــا .ومــع ذلــك ،ال أجــد ح َّجــة
هــذا التحليــل ً

«التع ُّدديــة الخالفيــة» مقنعــ ًة بدرجــ ٍة كبــر ٍة.
إذ يبــدو أ َّن الكالو يعتقــد أن الحركــة الشــعبوية
بعــد وصولهــا إىل الســلطة -تتحـ َّول بالــرورة إىلمــا يُســميه املنطــق التفاضــي املتمثــل يف تلبيــة
ٍ
ملجموعــات ُمســتهدفة محــ َّددة بشــكل
املطالــب
مســتقل ،ومــن ث َــ َّم تتضــاءل جاذبيتهــا الشــعبية.
وقــد قــ َّدم مثــالً عــى ذلــك مــا حــدث مــع
البريونيــة( )1وبعــض حــركات التحريــر يف أفريقيــا.
وأعتقــد أنــه مل ينجــح يف مالحظــة قــدرة األنظمــة
الشــعبوية عــى تغيــر محتــوى الدالَّــة التــي تُدعــى
«الشــعب» للتعامــل مــع األوضــاع االنتخابيــة
املتغــرة ،وإن ظلَّــت يف الوقــت ذاتــه محتفظــ ًة
بالصــورة الشــعبوية ِ
نفســها .فقــد متكَّنــت بعــض
األحـزاب الشــعبوية يف الهنــد -عــى ســبيل املثــال-
مــن القيــام بذلــك عــى مــدى ع ـ َّدة عقــود ،ســواء
يف الوقــت الــذي كانــت فيــه داخــل الســلطة أو
خارجهــا أو حتــى مــع تغـ ُّـر القيــادة .ليــس ذلــك
فحســب ،بــل ميكننــا أن نالحــظ بســهولة أن حزبًــا
شــعبوي
حــزب
شــعبويًّا مــا يجابــه تحديًــا مــن
ٍ
ٍّ
آخــر ،بحيــث يظهــر مــع الوقــت نظــا ٌم انتخــا ٌّيب
ٍ
ـعبويات متنافســة .وأعتقــد أن الكالو
قائـ ٌم عــى شـ
ومــوف قــد قلَّــا مــن إمكانيــة وجــود دميقراطيــة
ٍ
انقســامات شــديدة
ظــل وجــود
انتخابيــة يف ِّ
االســتقطاب .فقــد ال تكــون النتائــج مقبولــة دامئًــا،
((( أو حركــة العدالــة االجتامعيــة :وهــي حركــة سياســية
يســارية (توصــف بالشــعبوية) ظهــرت عــى أســاس أفــكار
الرئيــس األرجنتينــي الســابق خــوان بــرون وحقَّقــت نجا ًحــا
كاســ ًحا يف النصــف الثــاين مــن القــرن املــايض ومطلــع القــرن
الحــايل ،وإن أخــذت بالرتاجــع واالنحســار .وإليهــا ينتمــي
الرئيــس األرجنتينــي الحــايل ألربتــو فرنانــدز( .املحــرر)
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ـي
ولكــن يجــب أن يكــون هنــاك منطـ ٌـق دميقراطـ ٌّ
مــا .ويف اآلونــة األخــرة ،ع َّدلــت مــوف ُح َّجتَهــا
حــول «التع ُّدديــة الخالفيــة» للدفــاع عن الشــعبوية
اليســارية .ومــن املمكــن أن أفهــم ملــاذا ميكــن
للشــعبوية اليســارية -دعنــا نقُــل تحــت حكــم
شــافيز أو لــوال أو موراليــس عــى ســبيل املثــال -أن
تجلــب مناف ـ َع مه َّمــة للفق ـراء وامل ُه َّمشــن ،ولكــن
ال أتفــق معهــا يف قدرتهــم عــى إحــداث تحـ ُّول يف
بنيــة الســلطة .فــا تـزال الشــعبوية -حتــى عندمــا
تكــون مدفوعــ ًة بأيديولوجيــا يســاريةُ -مل َزمــ ًة
ضمــن الحــدود التكتيكيــة بالفــوز يف االنتخابــات
والحفــاظ عــى مصــادر اإليـرادات لتوزيــع املنافــع.
ولهــذا الســبب رأينــا الخســارة األخــرة يف شــعبية
هــذه األنظمــة وانهيارهــا بعــد ذلــك.
7.اصطبغــت املناقشــة الحاليــة حول الشــعبوية يف
الغــرب بخطابــات األح ـزاب اليمينيــة املتطرفــة
الشــعبوية التــي ظهــرت يف أوروبــا يف أواخــر
الثامنينيــات وأوائــل التســعينيات ،مثــل حــزب
الحريــة النمســاوي وحــزب الشــعب الدمنــاريك
والجبهــة الوطنيــة الفرنســية .ومــا عرفــه معظــم
النــاس عــن هــذه األحــزاب -يف البدايــة -هــو
نزعاتهــم العنرصيــة والعرقيــة الرصيحــة .فقــد
كان خطــاب هــذه األحـزاب يؤكِّــد عــى وجــود
مواطنــن «أصليــن» ،ويدافــع عــن «النقــاء»
القومــي واإلثنــي ،ويشــيطن املهاجريــن
واألقليــات يف املقابــل .وقــد غــازل العديــد
مــن قــادة أحزابهــم فكــرة معــاداة الســامية،
وتزامنــت انتصاراتهــم االنتخابيــة مــع عــودة
العنــف اليمينــي املتطــرف يف أوروبــا ،مثــل

العــال املهاجريــن
هجــوم عــام 1991م عــى
َّ
وطالبــي اللجــوء يف مدينــة هويرزفــردا يف رشق
أملانيــا .فهــل يعنــي هــذا أن الشــعبوية هــي
يف األســاس أيديولوجيــا أم أنهــا سياســة؟ وهــل
الشــعبوية مرتبطــة باألحــزاب اليمينيــة فقــط؟
تشــاترجي :ظهــرت األحــزاب اليمينيــة التــي
ذكرتهــا يف الثامنينيــات والتســعينيات بشــكلٍ ٍ
رئيس
للتعبــر عــن مظــامل القطاعــات التــي شــعرت
بأنهــا مســتبعد ٌة مــن النمــو الناتــج عــن الوحــدة
األوروبيــة واالقتصــاد املعــومل .لكــن هــذه األحـزاب
كانــت هامشــي ًة يف السياســة االنتخابيــة ،ومثَّلــت
تغــرت الظــروف
آراء سياســية متطرفــة .وقــد َّ
مــع العقــد األول مــن األلفيــة الجديــدة ،خاصــ ًة
بعــد األزمــة املاليــة  .2008-2009فقــد كان النمــو
مهــد ًدا ،كــا شــعرت قطاعــاتٌ كبــر ٌة مــن النــاس
بالتفــاوت الطبقــي عــى نح ـ ٍو أكــر حــد ًة بكث ـرٍ
مــن ذي قبــل .هــذه هــي األرضيــة التــي بــدأت
الحــركات الشــعبوية بالظهــور منهــا خــارج نطــاق
األحـزاب السياســية الرئيســة .فلــم يكــن جميعهــم
مــن اليمينيــن والعنرصيــن واملعاديــن للمهاجرين.
فقـ�د كان هنـ�اك سـيريز ا  Syrizaوبودميــوس �Po
 demosيف أوروبــا ،وحــركات «احتلــوا» Occupy
 movementsيف الواليــات املتحــدة.
هــل الشــعبوية أيديولوجيــا أم سياســة؟ أعتقــد
أنــك تشــر إىل ادعــاء الكالو أن الشــعبوية هــي
العلَّــة األصيلــة للسياســة ِ
نفســها ،وهــو ادعــاء ال
ـت الشــعبوية يف كتــايب
أقبلــه .فعــى العكــس ،وصفـ ُ
بأنهــا متتلــك بُ ْعــ ًدا حوكميًّــا وأيديولوجيًّــا .فقــد
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يكــون املحتــوى املحـ َّدد لهــذه الشــعبوية مختل ًفــا.
ـعبوي قامئ ـ ٌة
ومــن ث َ ـ َّم قــد يكــون لـ ِّ
ـكل نظـ ٍ
ـام شـ ٍّ
(ومتغــرة) للمنافــع الحكوميــة التــي
خاصــة بــه
َّ
ِّ
يجــب منحهــا لـــ «الشــعب» ،متا ًمــا كــا ميكــن أن
يكــون لــه تحديــده الثقــايف الخــاص ملــن ينتمــي
إىل «الشــعب» وملــن هــو «العــدو»َّ .إل أن مــا هــو
مشــرك بينهــا هــو األســلوب الخطــايب أو العالمــايت
شــعب مــن
(الســيميوطيقي) املميــز لتشــكيل
ٍ
ٍ
مجموعــات غــر متجانســة.
املتخصصني اآلن عىل أن الشــعبوية
8.يتفــق بعــض
ِّ
طريقــة أيديولوجيــة للنظر إىل السياســة بوصفها
ميدانًــا للــراع بــن «الشــعب» و»ال ُّنخــب».
ويخلــق هــذا التعريــف املزيــد مــن األســئلة:
هــل «الشــعب» كــا تع ِّرفــه الشــعبوية محــدَّ د
بطبيعتــه بطريقــة تشـكِّل خطـ ًرا عــى التعايــش
التعــدُّ دي؟ أو -إذا حاولنــا أن نقلِّــل مــن هــذا
رضوري
الخطــر -هــل «الشــعب» مفهــوم
ٌّ
ولكنــه قابــل للتطويــع املســتمر ،أي إنــه جــز ٌء
مــن مامرســة السياســة؟
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تشــاترجي :أعتقــد أننــي ق َّدمــت يف إجابــايت
الســابقة بالفعــل إشــار ٍ
ات إىل هــذا .فاملضمــون
الــذي يتــ ُّم إدراجــه داخــل فئــة «الشــعب» أو
«النخبــة» يختلــف مــن حرك ـ ٍة إىل أخــرى أو مــن
يتغــر داخــل
شــعبوي إىل آخــر ،بــل إنــه
نظــام
ٍ
ٍّ
َّ
الحركــة الشــعبوية نفســها -كــا تُظهــر بعــض
ٍ
وقــت إىل آخــر .لكــن
األحــزاب الهنديــة -مــن
الشــعبوية ليســت الطريقــة الوحيــدة ملامرســة
السياســة .فقــد كانــت هنــاك وال تــزال حــركات

وأح ـزاب وسياســات غــر شــعبوية .ومــن الصعــب
اإلجابــة عــن مــا إذا كانــت الشــعبوية تهــ ِّدد
التعايــش التعــ ُّددي بالــرورة أم ال .إذ يبــدو أن
معظــم منــاذج الحــركات الشــعبوية يف الغرب تنارص
الهويــات الثقافيــة الحرصيــة وترفــض التع ُّدديــة.
ولكــن مــرة أخــرى ،ال يتوافــق بودميــوس يف إســبانيا
أو رسيــزا يف اليونــان أو حركــة النجــوم الخمســة
[يف إيطاليــا] مــع هــذا التو ُّجــه .ويف الهنــد ،ي َّدعــي
مــودي  Modiمــن حــزب بهاراتيا جاناتــا  BJPمتثيل
األمــة الهندوســية ،ويشــيطن املســلمني يف املقابــل؛
لكــن لديــك أيضً ــا قــادة وحــركات شــعبوية أخــرى
يف املقابــل -تعـ ّرف «الشــعب» بأنــه الــذي يحــويبداخلــه هويـ ٍ
ـات دينيــة وثقافيــة مختلفــة ،وتعـ ّرف
«العــدو» بأنــه الــذي يحــاول تقســيم النــاس
عــى أســاس الديــن .وإذا نظــر املــرء إىل السياســة
الهنديــة ،فقــد يجــادل بــأن الجانــب الحكومــي
مــن الشــعبوية -املتمثــل يف توزيــع املنافــع عــى
ـي يف السياســة االنتخابيــة
الشــعب -هــو شــكل عاملـ ٌّ
بصفــة عا َّمــة لدرجــة أنــه مل ي ُعــد عالمــة دالَّــة
عــى الشــعبوية دون غريهــا ،ومــن ث َـ َّم فــا ميكــن
أي يشء آخــر.
اســتخدامه يف متييــز الشــعبوية عــن ِّ
ولكــن فيــا يتعلَّــق بالجانــب األيديولوجــي ،هنــاك
أنــواع مختلفــة مــن الشــعبوية ،متا ًمــا كــا ميكــن أن
اب وحــركاتٌ غــر شــعبوية عــى
تكــون هنــاك أحـز ٌ
اإلطــاق؛ ألنهــا ال تســعى إىل متييــز الحــدود بــن
الشــعب وعــد ِّوه.
9.سـوف يالحـظ قـارئ كتابيـك «الفكـر القومـي
والعـامل االسـتعامري» و»أنـا الشـعب» تشـاؤ ًما
سياسـ ًّيا قو ًّيـا ،وخاصـ ًة يف الجـزء الختامي .وعىل
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الرغـم مـن محاولتـك معالجـة هذا األمـر بفكرة
«تفـاؤل العقـل» يف كتابـك األخير ،فـإن الـروح
تظـل هـي الغالبـة ،فهـل يعنـي هذا
التشـاؤمية ُّ
أنك فقدت إميانك بدور املثقف يف مواجهة بؤس
العـامل؛ املثقـف العضـوي على وجـه التحديـد؟
وإذا كنـت مـا زلـت مؤم ًنـا بـه فام هـي أدواته؟
وكيـف يصمـد أمـام اآللة الوحشـية للشـعبوية؟
تشــاترجي :مل أفكــر قـ ُّط يف أن تحليــي للقوميــة
كان متشــامئًا ،وفوجئــت حقًّــا عندمــا قيــل يل إن
تحليــي للشــعبوية متشــائ ٌم أيضً ــا .أفكِّــر اآلن يف
هــذا وأدرك أنــه عندمــا أحــاول تقديــم تحليــلٍ
ـدي لظاهــرة سياســية ،أحــرص عــى الحفاظ عىل
نقـ ٍّ
مســاف ٍة مــا مــن تلــك الظاهــرة .وهــذا يعنــي أننــي
أحــاول ألَّ أجعــل تحليــي وموقفــي مــن السياســة
جــز ًءا مــن تلــك السياســة .وذلــك ال يعنــي أن
طريقــة التحليــل النقــدي هــي الطريقــة الوحيــدة
التــي ميكننــي مــن خاللهــا مقاربــة الســيايس .لقــد
انخرطــت يف السياســة ،ومــا زلــت أفعــل ذلــك
بعـ َّدة طــرق ،بصفتــي ناشـطًا ومنظـ ًـا ومواط ًنا ،وال
أشــعر يف هــذه األدوار بأننــي بحاجــة إىل تحديــد
مســافة تفصلنــي عــن املجــال الســيايس املبــارش.
نعــم ،إننــي أؤمــن بــدور املثقفــن العضويــن
الذيــن يضعــون األســاس للتحــ ُّول االجتامعــي
والســيايس .وأعلــم أنــه مــن الصعــب الحفــاظ عــى
هــذا االعتقــاد يف هــذه الفــرة التاريخيــة التــي
نعيشــها ،عندمــا يبــدو أن اليســار لديــه القليــل
مــن اإلجابــات اإلبداعيــة ملشــكالت اليوم ،باســتثناء
األمــل يف ألَّ تتعــ َّرض البنــى القامئــة للمزيــد مــن

الــرر .ويف الواقــع ،يبــدو أن األحــزاب والقــادة
اليمينيــن لديهــم أفــكا ٌر أكــر راديكاليــ ًة بكثــر
وشــجاع ٌة أكــر بكثـرٍ لتنفيذهــا .أعتقــد أننــا ننــى
يف كث ـرٍ مــن األحيــان -أن مثقفــي اليمــن -ســواءكانــوا اقتصاديــن نيوليرباليــن أو معلِّقــن محافظــن
أو أيديولوجيــن دينيــن -قــد عملــوا بصـ ٍر وفعاليـ ٍة
لعقــو ٍد عديــد ٍة داخــل املــدارس والجامعــات
ووســائل اإلعــام واملنظــات الثقافيــة لتشــكيل
آراء ومامرســات النــاس الذيــن يتقبلــون اآلن تلــك
األفــكار اليمينيــة بأريحيــة كاملــة .وال يوجــد ســبب
مينــع اليســاريني مــن فعــل الــيء نفســه اآلن،
خاصــ ًة مــع مالحظــة أن الوضــع الراهــن يعيــش
أزمــ ًة عميقــ ًة ال تخفــى عــى الناظــر .واملطلــوب
هــو اإلبــداع واالبتــكار ،ال يف األفــكار فقــط ،ولكــن
يف طــرق االقــراب مــن النــاس أيضً ــا .وأعتقــد
أنــه مــن األهميــة مبــكانٍ أن نســتخدم وســائل
التكنولوجيــا الرقميــة الجديــدة يف وســائل التواصــل
اســتخدا ًما إبداع ًّيــا .لقــد فكَّرنــا -خاصــ ًة أبنــاء
ـخاصا
جيــي -يف املثقفــن العضويــن بوصفهــم أشـ ً
تحيــط بهــم الكتــب مــن كل جانــب ،ويكتبــون
املقــاالت يف الصحــف ،ويلقــون املحــارضات العا َّمة.
َّإل أن املثقفــن العضويــن مــن الجيــل التــايل يجــب
عليهــم أن يقاربــوا مهمتهــم مقاربـ ًة مختلفـ ًة متا ًما.
10.رمبــا سيشــعر قــارئ كتابــك «الفكــر
القومــي والعــامل االســتعامري» بأنــك مــن دعــاة
الحتميــة التاريخيــة ،فهــل هــذا صحيــح؟
تشــاترجي :ال ،بــل أنــا عــى العكــس متا ًمــا.
ويف الواقــع ،إن أحــد األســباب الرئيســة إلعجــايب
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املتواصــل بأنطونيــو غرامــي هــو رغبتــه -وهــو
املاركــي -يف أن يأخــذ تفــ ُّرد الحــدث الســيايس
بجديَّــة باعتبــاره متميــ ًزا يف موقعــه ضمــن بنيــة
أُنتجــت تاريخ ًّيــا .فمــن املمكــن أن يكشــف
يفــر
تحليــل البنــى عــن ديناميكيــة ضمنيــة أو ّ
ذلــك بنزعــة تاريخيــة ثاويــة خلفــه .ولكــن الفعــل
الســيايس إلنتــاج حـ ٍ
ـيايس حاسـ ٍـم ميكــن أن
ـدث سـ ٍّ
يغـ ّـر هــذه البنــى ويفتــح مســار ٍ
ات جديــد ًة مــن
التطــور التاريخــي مل يكــن مــن املمكــن توقُّعهــا.
ولهــذا الســبب شــعرتُ دامئًــا أنــه مــن الواجــب
علينــا أن ن ـزاوج بــن التحليــل النظــري للمفاهيــم
السياســية ودراســة األحــداث التاريخيــة مبســاعدة
املــواد األرشــيفية ،وبــن التنــاول اإلثنوغــرايف
للمامرســات املعــارصة.
11.ومــع ذلــك ،نجــد يف كتابــك «األمــة
وشــظاياها» تحليـ ًـا قويًّا للمامرســات السياســية
اليوميــة التــي قــد تتعــارض مــع فكــرة القانــون
يل أو الوحــدة املفاهيميــة الشــاملة.
الــكُ ّ
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تشــاترجي :هنــاك فــرق مثــر لالهتــام بــن
ــن .ففــي أوائــل الثامنينيــات ،تأثــرت تأثــ ًرا
الكتابَ ْ
قويًّــا باملاركســية البنيويــة وخطَّطــت لكتابــة تاريـ ٍخ
مــن ثالثــة أجــزاء عــن التحــ ُّول الــذي حــدث يف
البنغــال يف العقــود األخــرة من الحكم االســتعامري
الربيطــاين .وكتبــت الجــزء األول بالفعــل عــن
االقتصــاد الزراعــي .وكنــت أخطــط أن يكــون الثــاين
عــن السياســة ،وهــو مــا عملــت ألجلــه عــى تحليل
العديــد مــن األعــال األرشــيفية .ولكــن مــن أجــل
ـت بحاجــة إىل تقديــم
تأطــر تحليــي البنيــوي ،كنـ ُ

وصـ ٍ
ـف أليديولوجيــا السياســة القوميــة .وقــد أفىض
يب ذلــك إىل الفكــر القومــي والعــامل االســتعامري،
الــذي انتهــى بــه املطــاف ليكــون تاري ًخــا فكريًّــا
لثالثــة مفكريــن مرجعيــن .وقــد أظهــر يل هــذا
التمريــن حــدود التاريــخ الفكــري بوصفــه نافــذ ًة
للتاريــخ الفعــي لألحــداث السياســية؛ ألنــه مل
يتجاهــل أصــواتَ النــاس العاديــن الذيــن شــاركوا
يف السياســة الجامهرييــة وأفكا َرهــم فحســب،
بــل ألنــه مل يقــ ِّدم رؤى حــول تطــ ُّور األحــداث
التاريخيــة أيضً ــا .وهــذا هــو الســبب يف أن كتــاب
«األمــة وشــظاياها» مختلـ ٌـف للغايــة ،فإنــه ليــس
مرتبطًــا بالعــامل املفاهيمــي للتاريــخ الفكــري.
12.تذكــر حالــة االســتثناء يف كتاباتــك
املختلفــة ،وهــي الحالــة التــي تغفــل فيهــا
ـض االنتهــاكات القانونيــة التــي
الحكومــات بعـ َ
يرتكبهــا بعــض األف ـراد داخــل املجتمــع .وهــي
ٍ
غايات
تتالعــب بهــذا الوضــع مــن أجــل تحقيــق
سياســية ،ولكــن هــل ينطبــق هــذا الشــكل مــن
االســتثناء أيضً ــا عــى الدميقراطيــات الغربيــة،
ر عــى مجتمعــات مــا بعــد
أم أنــه مقتــ ٌ
االســتعامر فقــط؟
تشــاترجي :عــى الرغــم مــن إنــكار وجودهــا،
فــإن أشــكال مــا أســميه املجتمــع الســيايس -حيــث
يتــ ُّم التفــاوض عــى االســتثناءات -موجــود ٌة يف
الدميقراطيــات الغربيــة أيضً ــا .فكِّــر يف كيفيــة
حكــم الســكان املهاجريــن وإدارتهــم يف هــذه
البلــدان .فهــم يف الغالــب ليســوا مواطنــن ،وقــد
ال يكــون لديهــم وضــع قانــوين رشعــي ،ويعيشــون
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ٍ
مجتمعــات منعزلــة ،وال يندمجــون يف الثقافــة
يف
القوميــة مثلــا فعــل املهاجــرون األوائــل .ومــع
ذلــك ،ال يتعرضــون للطــرد مــن البــاد؛ ألنهــم غال ًبــا
مــا يقومــون بعمــلٍ
رضوري منخفــض األَ ْجــر ال
ٍّ
ميكــن للمواطنــن األصليــن القيــام بــه؛ لــذا فهــم
محكومــون عــى أســاس كونهــم ســكانًا اســتثنائيني
وليســوا مواطنــن كامــي املواطنــة .ويحــدث
التفــاوض حــول احتياجاتهــم والتزاماتهــم مــن
خــال ممثــي املجتمــع .ومثــل هــذه القطاعــات
يف العديــد مــن البلــدان الغربيــة صغــرة ومتناثــرة،
لكنهــا ليســت ضئيلــ ًة يف املجمــل .أمــا الشــكل
األكــر وضو ًحــا مــن هــذه الحــاالت فهــو موجــود يف
دول الخليــج بطبيعــة الحــال ،حيــث تتكـ َّون غالبية
الســكَّان العاملــن -الذيــن يُحك َمــون عــى أنهــم
ســكان اســتثنائيون -مــن غــر املواطنــن األصليــن.
13.باإلضافــة إىل غرامــي وفوكــو وليفــي
شـراوس ،دعنــي أســألك عــن التأثـرات الفكرية
األخــرى التــي شــكَّلت عمــل دراســات التابــع
 Subaltern Studiesعــى العمــوم ،وعملــك
عــى الخصــوص.
تشــاترجي :كان هنــاك مــا يقــرب مــن اثنــي
عــر عضــ ًوا يف مجموعــة دراســات التابــع ،وقــد
كل منهــم مقاربتــه مــن مصــادر فكريــة
اســتم َّد ٌّ
مختلفــة .وكان معظــم األعضــاء األوائــل مــن
املؤرخــن املامرســن الذيــن تأث َّــروا تأث ُّــ ًرا شــدي ًدا
باملؤرخــن املاركســيني الربيطانيــن مثــل كريســتوفر
هيــل  Christopher Hillوإي يب طومســون E. P.
 ،Thompsonوكذلــك مبؤرخــي مدرســة أناليــس

 Annalessمثــل إميانويــل لــو روي الدوري �Em
 .manuel Le Roy Ladurieوقــد انجــذب آخــرون
إىل التو ُّجهــات الهرمنيوطيقيــة لهايدغــر .ويف وقـ ٍ
ـت
الحــقٍ  ،جــاء تأثــر فالســفة مــا بعــد الحداثــة مثــل
دريــدا  Derridaودولــوز  ،Deleuzeوالنقاشــات
التــي دارت داخــل الحركــة النســوية .وقــد انجــذب
بعضنــا أيضً ــا انجذابًــا قويًّــا إىل أفــكار غانــدي عــن
الالعنــف .أمــا أنــا فقــد تغلَّبت عــى إغــواء النظرية
ـت مــن أجــل إيجــاد عالقــة تربــط
البنيويــة ،وكافحـ ُ
التشــابكات السياســية لغرامــي بالقــوى التاريخيــة
وتحليــات فوكــو للســلطة الحديثــة .وقبــل هــذا،
باهتــام
منــذ أن كنــت ياف ًعــا ،احتفظــت دامئًــا
ٍ
دائــم مباركــس .وهنــاك أيضً ــا مجموعــة كاملــة
ٍ
مــن األعــال األدبيــة والفلســفية البنغاليــة التــي
ترعرعــت معهــا ،وهــي جــزء رئيــس مــن عاملــي
الفكــري .وهــذا جانــب غــر واضـ ٍح ألولئــك الذيــن
قــرؤوا كتابــايت اإلنجليزيــة.
14.كان مفهــوم غرامــي عــن حــرب املواقــع
رضا بقــوة يف عملــك،
 war of positionsحــا ً
فــا مــدى جدارتــه عــى أرض الواقــع؟ ودعنــي
ً
مثــال متشــككًا :يف أعقــاب «الثــورة»
أذكــر
املرصيــة عــام 2011م ،حــدث تبــادل يف املواقــع
بــن الحكــم العســكري الــذي اســتم َّر يف الحكــم
ســتة عقــود ،وبــن اإلخــوان املســلمني الذيــن
ســعوا إىل الوصــول للحكــم طــوال هــذه املــدَّ ة
أيضً ــا ،حيــث جــاء اإلخــوان املســلمون إىل
ـام واحـ ٍد مــن
الســلطة ،ثــم أُطيــح بهــم بعــد عـ ٍ
ِقبــل النظــام نفســه! أَ َل يعنــي هــذا أن النــر
يف حــرب املواقــع ســيكون حلي ًفــا دامئًــا للطــرف
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األقــوى واألكــر نفــو ًذا داخــل الســلطة؟ أليــس
هــذا معنــاه أن األنظمــة الراســخة هــي التــي
ســتخرج منتــر ًة دامئًــا ولــو بعــد حــن؟
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تشــاترجي :إن حــرب املواقــع -مثــل حــرب
اتيجي للحــرب .وميكــن أن
املنــاورة -مفهــوم اس ـر ٌّ
تــؤدي حــرب املنــاورة إىل ثــورة ،كالتــي حدثــت يف
مــر عــام 1952م ،والتــي أنشــأت نظا ًمــا اســتم َّر
لعقــود .ومــن ناحيــة أخــرى ،ميكــن أن تــؤدي حرب
املواقــع إىل وصــول اإلخــوان املســلمني إىل الســلطة،
ليت ـ َّم إســقاطهم يف غضــون عــام! وهــذا ال يعنــي
أن حــرب املنــاورة كانــت ناجحـ ًة دامئًــا؛ ألن هنــاك
العديــد مــن الحــاالت يف التاريــخ التــي فشــل فيهــا
االســتيالء الثــوري عــى الســلطة .وال يعنــي ذلــك
أيضً ــا أن حــرب املواقــع مل تنجــح أبـ ًدا .فقــد حـ َّدد
غرامــي نفســه حركــة غانــدي يف الهنــد بوصفهــا
منــاور ًة جزئيــ ًة .وأعتقــد أنــه كان عــى صــواب،
وعــى الرغــم مــن أنــه مل يعــش لــرى مــا آلــت
إليــه ،فــإن حركــة غانــدي قــد أفضــت يف النهايــة
إىل ظهــور دولــة قوميــة جديــدة لديهــا دســتور
دميقراطــي ،ومــع ذلــك حافظــت عــى العديــد
مــن املؤسســات الرئيســة للدولــة االســتعامرية.
وأعتقــد أنــه عــى عكــس االعتقــاد الســائد بــن
الشــيوعيني يف زمــن غرامــي بــأن أزمــة الرأســالية
الحتميــة ســتخلق الظــروف لحــرب منــاورة رسيعــة
تــؤدي إىل تغيــرٍ
ثــوري للســلطة ،فــإن تحــ ُّول
ٍّ
املجتمــع الرأســايل ميكــن أن يكــون بطيئًــا وجزئيًّــا
فقــط مــن خــال تغي ـر ٍ
ات ُمضنيــة يف املؤسســات
االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية .وميكــن أن
تتســارع الوتــرة يف بعــض األحيــان نتيجــة األحداث

التاريخيــة ،مثلــا هــو الحــال يف الواليــات املتحــدة
مــع حركــة الحقــوق املدنيــة أو حــرب فيتنــام
أو -عــى مــا أظــن -حركــة حيــاة الســود مه َّمــة
 Black Lives Matterالحال َّيــة .لكــن املؤسســات
الربجوازيــة يف الغــرب لديهــا مــن املرونــة مــا يحــول
دون تب ُّدلهــا تبــدلً كامـ ًـا عــر «هجــوم مفاجــئ».
َّإل أن الوضــع يختلــف يف بقــا ٍع أخرى مــن العامل.
فعــى الرغــم مــن أن رأس املــال قــد يكــون مهيم ًنــا
يف كل مــكانٍ تقريبًــا ،فإنــه ال ميتلــك بالــرورة
وجــو ًدا مؤسســ ًّيا قويًّــا يف قلــب كل مجتمــع .إن
إمكانيــات املنــاورة االسـراتيجية قامئــة بالفعــل .ويف
الواقــع ،نــرى االنقالبــات واالســتيالء عــى الســلطة
ٍ
وقــت آلخــر .لكــن هــذا التغيــر ميكــن أن
مــن
يســر يف اتجــاه تق ُّدمــي أو رجعــي عــى الســواء.
وعــى عكــس الوضــع الــذي كان قامئًــا يف القــرن
العرشيــن ،ال أعتقــد أن مثــة حركـ ًة دميقراطيـ ًة ذات
شــعبي ٍة قوي ـ ٍة ميكــن أن تعتمــد كليًّــا عــى حــرب
املنــاورة .ويجــب أن تكــون االس ـراتيجية الرئيســة
كــا وصفهــا غرامــي -هــي اســراتيجية حــربالخنــادق داخــل شــبكة املؤسســات االجتامعيــة،
والحركــة البطيئــة التدريجيــة نحــو أُفــقٍ مــن
األهــداف السياســية القابلــة لإلنجــاز ،التــي تَ ِعــد
مبزيـ ٍـد مــن املســاواة ومبزيـ ٍـد مــن الحقــوق القيِّمــة
والحيــاة الكرميــة.
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