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يتألف من ، وإلى نسقها األخالقي السياسي ،الفيلسوفة الفرنسية الشابة، لبنة جديدة تضيفيها سينتيا فلوري ، بوصفهكتاباليأتي 

سياسية الشجاعة) ويتألف من ((آيات الشجاعة) ويتألف من ثمانية عشر عنوانًا، والثاني معنون بـ  عنوانألول بـا ؛مقدمة وقسمين
  .ةخاتمالأربعة عشر عنوانًا، فضًال عن 

مثل:  ،تضعنا وجًها لوجه مع األسئلة الصعبة للشجاعة ،»يعم االنجماد صفوف الشباب«مقدمة الكتاب بـقولها  فلوريافتتاح  بعد
فال تغادرنا أبًدا؟  ،هل التمرن على الموت هو التمرن على الشجاعة؟ كيف يمكننا أن نتعلم الشجاعة؟ وكيف نستعيدها؟ كيف نغذيها

تحدد ثالث قواعد الستعادة الشجاعة أو ومني سر الشجاعة؟ من ذا الذي سينتزعني من سراب الوهم؟ من ذا الذي سيعّمدني أو يسل
حتى نتوقف جميعًا عن هذا  ،بل ال بد من مساعدة اآلخر لنا ،التوقف عن السقوط، وهذا ال يتحقق لفرد واحد: استرجاعها، أولها

 مسواء في العائلة أ ،والصحة الجيدة. ثالثها: البحث عن القوة أينما وجدتثانيها: استرجاع الحيوية الذي يحتاج إلى الزمن  السقوط.
  ألنه يعرف كيف يتذوق طعم الموت. ،قت والزائل إلى األبديويتجاوز االنسان الشجاع الم ،ا. هكذامفي المجتمع وغيره

لى أنطولوجيا فاصلة؟ وكيف نجعل كيف يمكن أن يحول كيان جمعي أو فرد ما حقيقة التصدع إ فلوري:تتساءل ، القسم األولفي 
كيف يمكننا أن نعيد صوغ نظرية ما للشجاعة؟ وكيف  :لعل السؤال الرئيس هوو لمستقبل؟امن تجربة الوهن هذه إعادة استكشاف 

عليه،  .واختفائهاليس إال عصور استعمال الشجاعة لمؤلفة، وفقًا ل ،نصمد أمام االستسالم وأمام إقراراته األبدية؟ ألن التاريخ اإلنساني
إال باستكشاف األسس الشخصية  ،لشجاعة السياسية التي ال تتحققالقية األساس الذي نقيم عليه تصورنا تصبح نظرية الشجاعة الخُ 

  والجمعية. 

أن االنسان المعاصر هو اإلنسان الشجاع حول  )1(مع جورجيو أغامبين فلوريتتفق  ،(الشجاعة أو ظلمة الضوء) تحت عنوان
الواقع يألن الشجاع يعرف كيف يقيم عالقة االتصال  ،الذي يشعر بظلمة الحاضر، ويشعر أيًضا بضوء ما في داخل هذه الظلمة ذاته

اإلنسان الشجاع ألن لشجاعة، انتعلم كيف يصبح الخوف حكمة ف ،(الشجاعة أو معنى الخوف) تحت عنوان أو االنفصال عنه. أما
الشجاع يشعر بالخوف ويلبث إلى جانبه، فالشجاعة الحقيقية تدرك حقًا  .العكس بلتى ينكره، يتجاهل الخوف أو يحجبه أو ح منليس 

 ما يبعث على الخوف، حتى إننا نقيس شجاعة اإلنسان بمدى تمظهرات خوفه التي يعرف كيف يتجنبها ويحتفظ بها.

بستمولوجيا عة ال تخضع لمقوالت اإلأن الشجا (الشجاعة: شاعرية الماء والصالبة)، ضمن ما كتبته بعنوان ،فلوري رىت
لتكون لنا  ،تجازف بالعمى من ثمبيستمولوجية، فالشجاعة لحظة جدلية تنشد الشمس بالتحديد، ومثل مفهوم القطيعة اإل ،الباشالرية

ما عنونته بـ  أما في عليه، تكون الشجاعة لحظة الوالدة من جديد. .القدرة على النفاذ إلى العالم واالنتصار على عتمته الكثيفة
عليه، تأتي عظمة الرجل  .أي عدم استغالل فرصة الحاضر ،يمثّل الخوف هربًا من الفرصة المالئمةف(الشجاعة: آية اغنتام السانحة)، 

من شجاعة اللحظة المالئمة، فالقرن العشرين قد بصم بالفعل على نهاية التقاربات والتحالف بين التقدم والعقل، بين األدب والعلم، 

                                                   
وهو ما نال  ،اإلنسان المستباح: السلطة السيادية والحياة العاريةأهم كتبه يهتم بالجمع بين التفكير الفلسفي والنقد السياسي، ومن  .)؟ -1942فيلسوف إيطالي معاصر ( )1(

  من خالله شهرة عالمية واسعة.  
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من  .ممكنًا ولم يعد أي ترميم ،نكون وراء خيال الضوء، ومنذ ذلك الحين فقدت األنوار إضاءتها الذاتية ،وبين األخالق والتقنية. بذلك
  .الوصول إلى التعالي من دون عقيدةوتأتي ضرورة التأسيس لميتافيزيقا جديدة  ،هنا

منّظر الشجاعة األهم وأكبر حامل لنظرية وهو  ،إلى نيتشه ،(لتكن الشجاعة نوًرا للقلب) هو في عنوان الفت ،تذهب فلوري
فهو يتذوق فضح الحقائق وتهديم  ،أما نيتشه .ها قدوًساوصفقيقة بألن فلسفات الشجاعة األخرى تدافع عن الح ،اإلنذار أمام الخوف

على أن الشجاعة هي  )2(فالديمير جنكيليفيتش مع الفيلسوف الفرنسي ،(شجاعة البداية)بـ  ضمن ما عنونته ،أصنامها. تتفق فلوري
لذلك أن تكون  ،الشجاعة هو وهن العزيمةن يتوافرون على فن البداية، ومعلوم أن عدو يالعادل مثلأس الفضائل، والشجعان تماًما 

، ألننا بقدر ما نقترب من تخوم الوهن نكون أقرب إلى الشجاعة ،حتى لو كلفك أن تنهار أخيًرا ،شجاًعا معناه أن تكون لك الغلبة
والخوف من الشجاع وحده الذي يختبر جهد سيزيف فال يكون الجسور شجاًعا،  ،بهذا المعنى .التفوق يمر عبر اختبار الفراغف

  الشيطان، حتى يكون سيد زمنه.

هل نكون أحراًرا بقدر اختبارنا للشجاعة؟ ثم ماذا يعني أن نريد؟  :(فن اإلرادة الشجاع)بـ  ضمن ما عنونته بعد أن تتساءل فلوري
 عند مالبرانشوال سيما تستعرض تعريفات الفالسفة لإلرادة،  ،أن نعبر عما نريد؟ ،األقل على ،أليس شكًال من أشكال الشجاعة

 ،في أن الشجاعة هي اإلرادة أخيًرا تتفق مع جنكيليفيتشو، )عالقة سياسية مع الذات(يتشه نوعند  )،الحركة من أجل الذهاب بعيًدا(
و في أن المسمى اآلخر لإلنسان الشجاع ه هتتبنى فلوري رأي ،عليه .بعّدها المسمى اآلخر للماهية اإلنسانية أو ضميرها الواعي

(كوجيتو الشجاعة الذي ال بـ  ضمن ما عنونتهتخالف فلوري واإلنسان المتماثل للشفاء، ذلك الذي اختبر على جسده عنف الحياة. 
يجعل االنسان الشجاع يظهر  وهو مافي تفسيره المدني لها،  جنكيليفيتش وتتفق مع، التفسير السلطوي لإلرادة عند نيتشه يعوض)

   الشجاع ال يفوض إلى اآلخرين فعل ما يجب فعله.  فعزلة على صلة باآلخرين، 

ن إأي  ،ش في الحاضريفي الزمن المع ،اإلنسان الشجاع عند فلوري هو الذي يفهم اإلدراك األخالقي الذي يمارس الفعل اآلن
نتجاوزها، وباألبدية من خاللها بالمحدودية و ،الشجاعة ال تنزع إلى الماضي أو المستقبل، إنما هي لحظة أنطولوجية حقيقية نشعر

إذ ال تكفي صالحية  ،لفلسفةا منتضع فلوري الشجاعة في الطرف النقيض وواآلن، فالشجاعة وحدها تعبر عن فرادة الجنس البشري. 
ألن اإلنسان الشجاع ينفذ اآلن وهنا، بينما الحكيم يؤجل إلى حين التأكد من مشروعية  ،العقل الوحيدة لتحديد الشجاعة وإقراراتها

الشجاع ليس الجسور غير الواعي الذي يغلب عليه خوفه أو الذي يمارس الفورية بطريقة انعكاسية، وال هو الحكيم الذي  .لمهمةا
مستقبل االنسان الشجاع هو مستقبل الدقيقة اآلتية التي تؤجل إلى الغد، وإذا كان العقل إن باختصار،  .يرهن الحاضر إلى ما ال نهاية

ألنه الوحيد الذي يدرك التحقق الفعلي الذي يحمله  ،إمهاليًا يتأمل معنى الحاضر، فإن االنسان الشجاع يتكفل بوظيفتهالفلسفي عقًال 
  ليجعل منه نظرية حقيقية للفاعل. ه،الطارئ، ويعرف كيف يهدم أوهام الطارئ ذات

، فهو الدليل على أن الشجاعة )بالذات االنهمام(مفهوم  ،(من أجل نظرية جمعية للشجاعة)بـ  ضمن ما عنونته ،تطرح فلوري
ألن هذا المفهوم ينقذ الجماعات ويبقي الرابط االجتماعي بينها، مع تأكيد أن االنسان الشجاع  ،هي السبيل الواثق إلحكام صلتنا باآلخر

تعتقد فلوري أنه و. ا في وجه اآلخرين، وكل إنسان شجاع يشبه نفسههو ذات متميزة تقف دومً فال يندرج ضمن أي نظرية محاكاة، 
 ،لذلك ئها.ألنا واستدعااما أنه ليس هناك مصلحة عامة من دون إشراك مثلمن دون االنهمام بالذات،  ،ليس هناك من مدينة صحيحة

وعليه يكون مسار اإلنسان الشجاع رهيبًا وحزينًا:  ،حياة بأفعالهاليقاطع الفعل الشجاع المجتمع ويعزل نفسه عن اآلخرين بتجديده 
  ريض وحده ووحيد يتماثل للشفاء وعليه وحده أن يستجيب لالستدعاء، من أجل نعمة جمعية أكثر منها خاصة.م

حيث  ،من أخالقيات الحياة صورةمستوى الفرد والجماعة، وهي  فيالمكان الذي تبنى فيه األخالقيات  ، هي:فلوري وفق ،المدينة
هكذا تصبح الشجاعة الخلقية أساس والمناقض للمدينة اليوتوبيا،  عة الوجهَ يصادق على هرب األخالق، وعليه تكون المدينة الشجا

بين مجتمعين: مجتمع االحتقار أو مجتمع  (ابستيمولوجيا الشجاعة واالعتراف)بـ  ضمن ما عنونتهفلوري  تميز ثمالشجاعة السياسية. 
لها ممارسة مجتمع االحتقار، ويمارس االستخفاف نهاية الشجاعة الذي يكون فيه التخفي االجتماعي الوسيلة التي تجري من خال

  رفض إعطاء أي قيمة اجتماعية. من ثماالجتماعي، و رظهتمبرفضه مشروعية ال ،الذي يعوق كل مشروع اعتراف ،االجتماعي

االعتراف، حيث يظهر فيه الفرد  بيستيمولوجياإبستمولوجيا الشجاعة سيرورة الظهورية مع إأما مجتمع الشجاعة الذي تتقاسم فيه 
فيكون استثنائيًا بمقاومته ذاك النظام  ؛انطالقًا من الجهد الذي يبذله، وهو أيًضا الذي يعلن فيه الشجاع القطيعة مع مجتمع االحتقار

بة والملتهمة للتجارب وإذا كانت األنا في مجتمع االحتقار فارغة وطفولية ونرجسية، فإن األنا الشجاعة هي األنا المهي .غير الفاعل
واحًدا من المجاالت التي يسود فيها غياب  وصفهعالم العمل، ب هو والمهووسة بذاتها، وتضرب فلوري مثًال على مجتمع االحتقار

  ا يوميًا على تنفيذ تعليمات يرفضها داخليًا.ألن الفرد يجد نفسه مجبرً  ،الشجاعة

منها: االعتراف األيديولوجي و ،أشكال االعتراف المتعددة ،ع لتزوير االعتراف)(التفكيك الشجا بـ ضمن ما عنونته ،تناقش فلوري
إلى حد لتقدير الذات، فاإلنسان الشجاع يسعى والذي يجعلك تنتمي إلى مجتمع االحتقار، واالعتراف الذي يهديك الفضاء الحقيقي واأل

يندمج اإلنسان الشجاع في براديغم  ،هكذا .نى عنهمبينما هو في غ ،سعي شبيه بسعي الحكيم وراء األصدقاء والعتراف، وها

                                                   
ية )2( يقار فرنسي من أصول روس وف وموس امح ). له توجه عقالني أخالقي. كتب العديد من الكتب منها:1985 -1903( فيلس فة  ،التفكير في الموت ،الموت ،التس الفلس

    العقالنية.
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فلوري إلى أن المواطنين بحاجة إلى  طريقة كاملة ومثالية في التمرين االجتماعي، وعليه تتوصلفي  اشاركً م هعدّ ب ،االعتراف
براديغم يجمع ، بوصفها اعةبستمولوجيا الشجإألن  ،الديموقراطي لإلرادة هيكلحتى يتمكنوا من المساهمة في ال ،االعتراف االجتماعي

  بين براديغمي التواصل واالعتراف، ضرورية من أجل العدالة أو ضد االستخفاف االجتماعي.

موقف الفيلسوف الفرنسي جنكيليفيتش في العالقة بين الشجاعة  ،(الشجاعة أو تجربة اإلنكار) بـ ضمن ما عنونته ،تتبنى فلوري
كي نحصل على بهجة  ،ألنه يجب أن نعيش ألم التنكر لشخصنا ؟،إلى تدريب على الشجاعةواالعتراف واإلنكار، فاالعتراف يتحول 

ألن من لم  ،االعتراف، فوحده اإلنسان الشجاع يمكنه الولوج إلى االعتراف الحقيقي، وتذوق طعم العتبة التي تفصله عن اإلنكار
أو وعي ال تبادلية الحق  ،(الشجاعةبـ  وضمن ما عنونته يجرب قط طعم إنكار اآلخرين له، ال يمكنه أن يستسيغ نشوة االعتراف.

 »هوغوية«ليس فقط في تمييز إبيستمولوجيا الشجاعة بأنها ذات طبيعة  ،يعبر فيكتور هوغو عن الموقف الكامل لفلوري والقانون)
  . هتربط ممارسة الحقيقة الخالصة بلحظة المرور إلى الفعل، إنما أيًضا كلمات هوغو تحمل االنهمام بالذات واآلخرين وتترجم

وإذا كان الحق يوصي  .تصارعهما تنتج الكوارثومن توافقهما  ،هوغو بأن الحق والقانون يشكالن قوتين قولتتفق فلوري مع 
ألن الحق  ،يتحرك مع الممكنفما هو عادل كله، أما القانون  الحق يتحرك فيفب من عمق الوقائع، بحقائق من أعلى، فإن القانون يجي

وإذا كان اإلنسان الشجاع أو الشاعر هو صاحب مهمة قياس البون الفاصل وانعدام التبادلية  .ما القانون شأن وضعي، بينشأن إلهي
 من هنا تبرز الحاجة إلى ممارسة قول الحقيقة التي ال تخادع أبًدا.و ،امبين الحق والقانون، فإن أول من ينسى تنازعهما هم الحك

أن  الخيال الحقيقي وجبر الضرر والقوة الهزلية)، ،(إبستمولوجيا الشجاعة: معادلة بثالثة مداخلبـ  ضمن ما عنونتهتحاول فلوري و
   .تحدد الديناميات المعرفية واألخالقية الثالث في إبستمولوجيا الشجاعة

مفهوم الملكة ذاتها التي تتوافر هو ويعملون على انبثاق الحدث،  ،من حيث هو قوة أولئك الذين يكتشفون الواقع ،لمعادل األولا
فهو ثمن األلم الذي نمنحه للحياة التي تستحق أن تعاش  ،أما المعادل الثاني نبياء الذين يكافحون من أجل عالم أفضل.عند الفرسان واأل

ن مارسا قول الحقيقة الخالصة، عندما اعتقدا أن حياة تدحض ما نعده صحيًحا ليست جديرة بالعيش يوبرونو اللذسقراط حياة مثل 
  كشف عن حقيقة غير قابلة لالختزال وكل من يقاوم القول الحقيقي.الذي يهو  المعادل الثالثووأن الموت أفضل منها. 

االختالفات بين اإلنسان العادي الذي يكتفي بانتظار اللحظة  ،)المخاطرة(الشجاعة أو خصوبة بـ  ضمن ما عنونته ،ترصد فلوري
اع ويأمل نيل تلك النعمة منها واقتناصها، ويتشابه في ذلك كل الناس العاديين، أما الشجعان فال يتطابقون أبًدا وال يقبلون أن يكون للشج

 من ثملق تلك اللحظات التي تسمح بالولوج إلى الحاضر، وهو الفاعل والقادر على خويشعر بضرورة أحداث النعمة، ه ألن ،شبيه
الشجاعة بذرة ممكنة للنعمة، وألن المخاطرة ال تخصب نفسها بنفسها،  ،مبدأها الناشطوسيكون اإلنسان الشجاع شريك النعمة ورفيقها 

ينتمي الشجاع إلى وة إثارتها وحدها. فاإلنسان الشجاع ال يشعر بالحاجة إلى أن يأمل في العثور على لحظة النعمة، إذ تكفيه إراد
ما يسهم في تقديس  ، فإنلذلك. ألن الشجاعة هي التي تصنع تفرد األنا ومشروعيتها في الفعل ،ميدان األخالق البرغسونية المفتوحة

األبدية ف ،لحياةألن القفزة الشجاعة تقدس القفزة الضرورية ل ،الشجاعة ليس نجاح العملية، إنما أن تكون هناك شجاعة وقصد شجاع
  ا.يكون اإلنسان شجاعً إلى أن  هي الدافع والمحرك

ويحتفظ  ،حيث إن اإلنسان الشجاع يتوافر على غياب الغيظ )،(الشجاعة أو إرادة االبتهاج بـ عنونته مابـ تم فلوري القسم األولتتخ
الساذج «مفهوم التفاؤل البرغسوني  ،هوم ابتهاج الشجاعأثناء تقديم مففي  ،تنقد فلوريوبمعنى االبتهاج وإرادته، بل حتى اقتفاء أثره. 

المعنى في اللحظة الشجاعة، بينما وألن إبستمولوجيا الشجاعة هي ميتافيزيقا مفتوحة تحدد الولوج إلى األبدية  ،»والخالي من الفاعلية
ة الجبرية في الصيرورة، وأنه سجين ألنها تعلم أن اإلنسان يوجد تحت اإلقام ،تفاؤل برغسون هو نوع من إبستمولوجيا الشجاعة

ألن االبتهاج  ،إن رحلة االنسان الشجاع هي الرهان على ما يبدو مستحيًال، وهنا يكمن االبتهاج وإرادة االبتهاج أشغال الزمنية الشاقة.
ما يكتنز إنما بما بفي أن السعيد ال يبتهج بما يملك إنما بما يمنح، وليس  يولد من الجهد الذي يجب بذله، وتتفق فلوري مع جنكيليفيتش

تتحول ملكة قول الحقيقة التي ال تنفصل عن االنهمام بالذات واآلخرين إلى شجاعة  ،هكذا .وليس بما يستفيد إنما بما يضحي ،ينفق
  ة، وتدرجهما في إطار إبستمولوجيا الشجاعة.بأن تحيا حياة جديرة بهذا االسم، شجاعة تجمع بين الحرية وأخالق الشجاع

ألن  ،: هل هي نهاية الشجاعة السياسية؟ تجيب فلوري باإليجابهو يبدأ القسم الثاني الموسوم بـ (سياسة الشجاعة) بتساؤل رئيس
دة التأسيس نظرية : كيف يمكن إعا، مثلتطرح أسئلة مهمةومن ينسبون أنفسهم إلى الشجاعة أمراء كثر، وهذا االنتساب هو تهريج. 

سياسية للشجاعة ال تكون في الحقيقة غير استغالل شعبوي لها؟ بماذا تختلف الشجاعة السياسية عن نظرية الشجاعة األخالقية؟  
يؤكد على أن الفضيلة مؤسسة للجمهورية ودعامة أخالقية للفعل السياسي وجانب مشّع  :األولفثالثة مشاهد للديموقراطية، هنالك 

يمثله توكفيل الذي يحمل ذلك الحدس المميز للمجتمعات : المشهد الثاني .»كارثة الفضيلة«عب ويمثله روسو ويمكن أن نسيمه لروح الش
وروسو اللذان يضعان الفضيلة في قلب  هكذا يختلف مونتسكيووالديموقراطية الحديثة، ويقضي بتحديد القصور الواقع في طبيعتها، 

   .النظام الجمهوري الديمقراطي

وهي عقيدة قليلة السمو وال تبحث عن األهداف الكبرى  ،يفضل الحديث عن المصلحة المفروغ منها (المقررة)ف ،أما توكفيل
لكن بإمكانها أن تشكل وتوعز يوميًا بتضحيات صغيرة وهي غير قادرة على خلق إنسان فاضل، ووتتالءم مع نقاط ضعف الناس، 

 هذه الصفات السلبيةمن رغم وعلى ال والقنوعين والمعتدلين والمحترسين، وهم أسياد أنفسهم.عدًدا غفيًرا من المواطنين المنضبطين 
، تعتقد فلوري أنها العقيدة األكثر مالءمة لحاجات شعوب هذا العصر من باقي النظريات »المصلحة المفروغ منها«عموًما لـمفهوم 

وتتساءل فلوري: ما  .احثين في علم األخالق أن يحّولوا إليها اهتماماتهمفعلى الب ،هي الضمانة القوية التي بقيت أمامهموالفلسفية، 
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هو أخالق الشجاعة ، فالمشهد الثالثأما  ا؟نوع الشجاعة الخلقية السياسية التي تسببها عقيدة المصلحة المفروغ منها الواثقة واألقل علوً 
  .اوأفرادً  اجماهيرً ، يُبنى على أساسها الشعب من بعيدو ويبحث في ما وراء خيبة األمل عن طريق الفضيلة وأخالق مشكوك فيها

تجيب بأن الكتابة عن الشجاعة السياسية بال و )هل يجب إعادة بناء نظرية الشجاعة السياسية؟(في العنوان الثاني تتساءل فلوري 
من دون أن نعلم مباشرة عن رجعتها أو استدامتها، تبدو بال فاعلية. تميز فلوري بين الشجاعة  ،جدوى، في حين أن مناقشة طبيعتها

ما يجمع بينهما هو ضرورة و .في زمن السلم ويمثلها مونتسكيو ،في زمن الحرب ويمثلها ميكافيلي، والشجاعة السياسية ،السياسية
عندما أسس علمنة الفضيلة  ،ة الفضيلة والسياسة، فإن مونتسكيو ذهب بعيًداتحديد مفهوم الفضيلة، وإذا كان ميكافيلي يشتغل على أنسن

ولوجيا سياسية للفضيلة. يأما مونتسكيو فيؤسس لسوسومن األنثروبولوجيا السياسية للفضيلة،  اوالسياسة، وبذلك يؤسس ميكافلي نوعً 
لسياسي ووضعه تحت إشراف شيء مفارق متعال غير تنتهي فلوري إلى أن ال ميكافلي وال مونتسكيو اشتغال على تخليق الشأن او

  السياسة.      

يكون األمراء الحاليون فضالء  : من فضيلة األمير إلى األنموذجية السياسية المضادة)،1في العنوان الثالث (تزوير الشجاعة 
جعل الحظ مواتيًا إليجاد براغماتية لقد كان األمير الفاضل يعرف كيف ي .بدرجة أقل، وعصرنا الحالي هو عصر األنموذجية المضادة

المضاد الذي يكتفي بسلطة  على عكس الزعيم األنموذجي ،إن من شأن الشجاعة أن تحّول القدر إلى فرصةوما للشأن السياسي، 
أعيد ألن األيديولوجيات أُضعفت واالعتقادات  ،الزعيم المعاصر يتميز أوًال بكاريزما مركبةو براغماتية ويتواصل بطرية خشنة.

ليتحول إلى وبسبب قلة إجرائيتها  ،يفضل الوعي بضرورة التحرر من هذه الشبكات المرجعية ،لذلك .انتشارها، والمبادئ هجرت
عجاب واستفتاء الرأي، وحيث يكبر ألن الزعيم السياسي يرغب في أن يحكم عبر اإل ،كاريزما هستيريةبوثانيًا ، كاريزما مركبة

سلطة اإلعالمية عندما نشاهد المهرجين الفاشلين يحتكرون الساحة، مثلما يحتكرون األجندة اإلعالمية اإلغواء في األنظمة ذات ال
يبتعد الزعيم عن الشجاعة ويكون حراكه هو االنتساب ، هكذا .ونشهد على المسرحة السياسية، وهي تؤسس نظاًما شبه ديموقراطي

يتقمص الزعيم المعاصر شخصية اإلنسان الديمقراطي الخالص، ويمارس  ،لذلك. أنه يتفاخر بالشجاعةمن رغم على اللمن سبقوه، 
اإليهام والغموض، حيث تأخذ مهارة التواصل مكان مهارة العقل، ليتحول في نظر اآلخرين إلى الرجل الشجاع، وبذلك يولد الشجاع 

  ما هو حال الديمقراطيات الحالية.مثلالمسخ والمصطنع، 

: هل هي نهاية الشعب وخزي النخب)، تؤكد فلوري أنه ال يكفي اإلشعار باألنموذجية 2جاعة تزوير الشبـ ( ضمن ما عنونته
ألن الديمقراطية تعرف كيف تضع الجماهير في  ،السياسية المضادة إلعفاء الشعب من مسؤوليته أو حتى مساءلته عن غيابه الخاص

السياسية والفنية واالقتصادية تنزلق نحو االستسالم أمام خزي  عني نهاية الشعب، ألن الشعب والنخبتإن نهاية الشجاعة  .الواجهة
ها: هل هناك نظرية في المفي إجابتها عن التساؤل  ،تعود فلوريو النخب والحذر، إذ إن مجتمعات الحذر هي مجتمعات الخزي.

صال الشجاعة السياسية بالشجاعة من أجل وصف ات ،الشجاعة السياسية؟ إلى فوكو وإبستمولوجيته في ممارسة القول الحقيقي الخالص
ما  يتفرع في هو ماة الديمقراطية، ومشكلمع فوكو أن ممارسة قول الحقيقة الخالصة متجذر في الممارسة السياسية و الخلقية، وتؤكد

بين الديمقراطية األخالق الشخصية وتأسيس الذات األخالقية، فالفيلسوف لن يرتاح له بال إال بفضح ازدواجية العالقة  تيبعد إلى دائر
فمن هو الرجل السياسي الذي بإمكانه أن  ،وشجاعة الحقيقة، مع التأكيد أن فضاء التواصل السياسي ال يسمح بممارسة قول الحقيقة

  .ةمتزايد صورةيجازف بكسر هذه العالقة واالنسحاب من اللعبة االنتخابية التي أصبحت مناهضة للديمقراطية ب

على  هالذي ينص على أن »الميثاق االجتماعي«يسميه  ماتوافق فلوري فوكو في  )،ول الحقيقةميثاق شجاعة ممارسة ق(في 
أن يعترفوا بضرورة االستماع إلى من وقول الحقيقة، وأن عليهم أن يقوموا باللعبة والشعب واألمير والفرد أن يقبلوا لعبة الشجاعة 

شجاعة قول الحقيقة لدى فوكو هي شجاعة الحقيقة لدى المتكلم ومن يخاطر فتترسخ ممارسة قول الحقيقة،  ،هكذا. يخاطر بقول الحقيقة
في وبقولها كلها، على الرغم من كل شيء، وهي أيًضا شجاعة المخاطب الذي يقبل باستقبال الحقيقة الجارحة كونها حقيقة صادقة. 

أي  ،تأكيد أنهم نادرون أو حتى غير موجودينيجري  (الخزي الممنهج وممارسة قول الحقيقة من قيم اإلنسان الشجاع) الحديث عن
رغبتهم  حضلم ،الذين يمارسون شجاعة قول الحقيقة، ولعل السؤال المهم هنا: هل بإمكانهم أن يقوموا بذلك فحسب ،رجال السياسة

  كذلك.فعل  وهيبذلك؟ مع أن شجاعة قول الحقيقة ليست مهنة أو تقنية، إنما هي موقف ونمط وجود يتخذ ملمح الفضيلة، 

يشبه  وهوحسب تعبير فلوري، ، بينتمي إلى الخزي القصديإنه ليس قول الحقيقة تواصًال سياسيًا سفسطائيًا، بل  ،فوكو وفق
هنا،  .ختبر التجاوز الذي يكون من خالله أقرب إلى القول الحقتبوصفه أنموذًجا لشجاعة الكلبي)،  ديوجين(نسبة إلى اإلنسان الكلبي 

على غرار اإلنسان الكلبي، يكمن في إيجاد الطريقة المحكمة لربط خطابه  ،الرهان بالنسبة إلى المواطن الشجاعتؤكد فلوري أن 
علينا عدم االبتعاد عن الخير متى  همن مقولة فحواها أن )مناقشة(لشجاعة: من القول الحق إلى أخالقية ال ينطلق عنوانو بحياته.

من مثل: هل نبتعد عن الحقيقة عندما نريد  ،األسئلة المتعددة تتى كان ضروريًا، ومنها تولدلكن علينا أن نلج الشر مواستطعنا ذلك، 
الكالم بخطاب سياسي، ونعلم كيف نلج الكذب متى كان ضروريًا؟ هل بإمكاننا أن نكذب لما فيه خير شعب ما؟ هل علينا أن نعّد 

  أو على العكس أن نعّد الشأن السياسي تبريًرا يقصي الحقيقة؟ ،يقةكما لو أنها براغماتية الحق ،في الشأن السياسي ،براغماتيتنا

بحسب  ،يكيّفون أقوالهم ويغيرونها نتؤكد فلوري أن القول التواصلي هو السمة المميزة لخطابات السياسيين المعاصرين الذي
فراد الديمقراطيين الذي يتناقص لديهم حسب فوكو هي نتاج األبألن الديمقراطية  ،من دون أن يربطوا خطابهم بحقيقة ماوالحاضرين 

وإذا كان الدرس المستفاد من أفالطون هو ضرورة وجود الشجاعة  .بالمعنى األفالطوني للكلمة ،طعم الخطاب الحق واالنهمام بالذات
يسائل فيه سبب الشجاعة والتربية عليها واكتسابها ونقلها إلى اآلخرين درًسا تربويًا، فإن السؤال السقراطي يبدو سؤاًال أنطولوجيًا 
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  نهاية الشجاعة  
    من أجل استعادة فضيلة ديمقراطية

عليه، تصل فلوري إلى نتيجة مفادها: إذا لم تكن الديموقراطية المكان  .عله السؤال السقراطي األبدي عن ثمن الحياةول ،(لماذا)
 ـب تهعنون ما تخصص فلوريثم  أن تكون مكانًا للتربية والتعليم على الشجاعة؟ هل بإمكانهافالسياسي لممارسة قول الحقيقة بامتياز، 

أن يهز الرقاد الذي وغايته كتبه عن الشجاعة السياسية )، وهو ما سنصحوالمعنون بـ( للحديث عن كتاب هوغو (صحوة الشجاعة)
يحاول أن يفضح النظام النابليوني وإزالة القناع عن جرائمه، بعّده مثاًال على الخطاب التواصلي القائم على فهو  ،لذلك .يساوي الموت

  .هذه األنموذجية السياسية التي اقترنت بالمال. ه مثاًال على األنموذجية المضادة التي تمثل غياب المعتقد السياسيالكذب، أي بوصف

عدد من خالل استعراض آراء  ،هجوًما نقديًا على مفهوم االنتخاب ،(االنتخابوية أو غدر الشجاعة) ما عنونته بـ في ،فلوري تشن
فإنه ال  ،على الرغم من أن التصويت مقّوم مهم في الحياة اإلجرائية الديمقراطيةو .الديمقراطيةعالمة على نهاية  من منتقديه، فهو

قد عد المشاركة الديمقراطية المعيار  وإذا كان هابرماس حقيقة الديموقراطية.بال تتعلق ويعدو أن يكون أداة ملتبسة حّمالة أوجه 
من دون تقديم تنازالت في  مناقشة،من خارج البرلمان تدعو إلى تمكين ال والهدف هو تطوير مشاركة ،األساس لاللتزام السياسي

لم يرفض فكرة العدد، إنما هو فإن دانيال سعيد عّد قانون العدد ليس دليًال على الحقيقة أو العدالة، ف جميعها؛ قطاعات المجال العام
كان هوغو أقوى المدافعين لقد  قوة للواقع األكثري. ضحعبر تحويله إلى م ،وقف على ثغراته التي تقضي بإفراغ الحق من مضمونه

حياء البائسين، وهذا يعد طريقًا موثوقًا ألخصوًصا في جهة تمثيله، فاالقتراع يمنح صوتًا للمواطنين األكثر فقًرا و ،عن االقتراع العام
ثق وإيهامه أنه مارس سيادته، فإن هوغو يقول: وإذا كان الزعماء الشعبويون قد استعملوها أداة لتنويم الشعب الوا .نحو الديمقراطية

هذه ويحدد شروًطا ثالثة لالقتراع العام حتى يكون مشروًعا: الحرية، الوعي، والعدد الصادق،  ،من هنا .»صّوت واستمر بالكفاح«
   اعة للتعبير عن رأيه.عندما رأى أن الديمقراطية تتوقف على قدرة وحرية حقيقية لدى كل فرد في الجم، الشروط عمقها أمارتيا سن

تيار استحالة  ستدعى هوغو بوصفه ممثًال يُ  ،(أخالقيات الشأن السياسي: عدم اكتمال العدالة والشجاعة)ما عنونته فلوري بـ في 
ألن األخالق هي الضامن الوثيق  ،وهذا يسمى فضيلة مدنية أو وعيًا سياسيًا أو شجاعة ،فصل األخالق عن السياسة في الديمقراطية

لضمير اإلنساني وا لكنها تمثل رابط النسب الفلسفي واإلنساني للديمقراطيةو ،لديمقراطية، وهي ليست عقيديةفي االشتغال الجيد ل
إلى إنما هي مسارات مداوالت، حيث الكل مدعّو  ،الديمقراطية ليست ميكانيكيةفأما عند أمارتيا سن،  وحصن المقاومة األخير.

أي ديمقراطية  ،نظرية في التفكير وإظهار كيف نبادر إلى الفعل في إطار جمعيالمن هنا تنظر فلوري إلى قوة والفاعل،  سهامإلا
  فعالة ومتعددة وتشاركية.

األدبية لهوغو في التعبير عن الشجاعة، حيث إن  هومات(عنوان شجاعة ونضال ووعي) المف بـ عنونته ما في تتبنى فلوريثم  
يتفق هوغو مع توكفيل في أن الحضارة الحالية و .دق في قول الحق الذي يدين الفضيحة وال يستسلم لها أبًدااإلنسان الشجاع هو الصا

يعنف االستبداد الجسد بغلظة كي ينفذ إلى النفس، واألخيرة تحاول اإلفالت من  أتقنت االستبداد نفسه، ففي ظل الحكم المطلق للفرد
إذ تترك الجسد جانبًا وتتوجه إلى النفس.  ،ع األنظمة الديمقراطية في مقاربتها لالستبداديختلف االمر مو .ضرباته وتسمو إلى المجد

مسهبة في الخطاب  »المخصية«تؤكد فلوري أن السيادات  ،(الركض عبر العبث لرجل من دون شجاعة) في العنوان قبل األخيرو
هو ركض جامح فهذا ما نالحظه في عالمنا المعاصر، إن  .يزدهر النشاط التواصليإذ في الفعل السياسي الوازن  ،إلى حد اإلطناب

  ألن التواصل يظهر أداة ضرورية ومكملة للسياسة. ،معًافي آن لزعيم يخلط بين السياسة والتواصل ليفقدهما 

تؤكد أن ، حيث (سلسلة الشجاعة المتصلة: شجاعة العاهل والحكومة والشعب) ما عنونته بـتختم فلوري القسم الثاني بـ
الديمقراطيات الغربية بصدد دفع ثمن إرث فلسفي أخذته وهضمته من غير أن تستفيد من جردة مكاسبه. إن سوء الفهم الذي يقضي 

إن يكون القول  ،عليه. سلطة تنفيذية يعّد أكبر األخطاء ذات العواقب الوخيمة في تاريخ الفلسفة الغربية حضأن نتصور الحكومة م
لتخليد  ةممارسات عملية، والطريق الوحيد وينشدألنه يرفض التجريد في مبادئ الديمقراطية  ،شجاع الذي يمارس الحقيقة هو قول

ألن الشجاعة ليست الفضيلة، إنما  ،العناية اإللهية بوصفه الشعبهو إليمان ليس المسيح، إنما فاالشجاعة،  يالديمقراطية وتأبيدها ه
أن الشجاعة  ،في خاتمة الكتاب ،تؤكد فلوريثم  ال نسمح لالنحطاط أن ينتصر بسهولة.ن أبرادة اإلالجهد األبدي ووفاتحة الفضيلة هي 

حماية ضد ، بوصفها ليست نظرية طبيعية، إنما هي أمر نتعلمه، والتعلم ال نهاية له، وهي تجربة فردية وجماعية وخلقية وسياسية
 ،المعيار والقاعدة ؤكدألنها ت ،رهان نظري كاشف، بوصفها قدمفإن دراسة الشجاعة السياسية والخلقية تت ،لذلك .القصور الديمقراطي

  ، فالشجاعة تقول كل شيء عن التاريخ الفردي والجماعي للبشر. ماأو ندرته ماعبر غيابه

قيمة ميتافيزيقية في األخالق وقيمة متعينة ـ بوصفها كتاب نص فلسفي جاد يتخذ من مفهوم الشجاعة موضوًعا لهالأن في ال شك 
مثل االنهمام بالذات، مجتمع االحتقار، األنا المهيبة، الخزي القصدي،  ،الفرعية المساعدة هوماتسياسة، حيث قدم شبكة من المففي ال

انطلقت وقد بُني الكتاب على سؤال رئيس هو: ما األساس الذي نتكئ عليه في بناء تصورنا للشجاعة: األخالق أم السياسة؟ ل وغيرها.
الكثيرة ذات الصبغة  اوينعليه، جاءت العن .ول من أن األخالق هي أساس التصور األنطولوجي لنظرية الشجاعةالباحثة في القسم األ

فقد اتخذ ، أما القسم الثاني طبيعية ميتافيزيقية خالصة. ذاتدة، إال أنها في مجموعها عمن زوايا ، األخالقية التي تخدم هذا التصور
 اوينالعن تكنألساس األخالقي في القسم األول، فبُني على أن السياسة هي أساس بناء نظرية جديدة في الشجاعة، ولم لأساًسا مغايًرا 

، قدمت مجموعة كبيرة من الوقائع التاريخية والنظريات السياسية التاريخية بلالكثيرة ذات طبيعة سياسية تخدم هذا التصور فحسب، 
  جاعة.لتأكيد صدقية تصورها السياسي للش

األخالق أم السياسة، أم تصور آخر يجمع بينهما؟ لذلك ظل الكتاب  :لم تحسم الباحثة موقفها في تحديد األساس النهائي للشجاعة 
لقد  أو حتى وقائعه. هوماتهلكّل منهما تصوراته أو مفوينوس بين أساسين مختلفين ومنفصلين للشجاعة هما: األخالق والسياسة، 
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ا نقديًا عميقًا حول نظرية الشجاعة مع األسماء الكبرى الكثيرة في تاريخ الفكر اإلنساني. إن استدعاء األسماء حوارً الباحثة خاضت 
على األمانة العلمية في ذكر مصادر أفكارها،  بلالكبرى ال يدل على تأكيد فلوري وحدة الفكر اإلنساني والمعرفة اإلنسانية فحسب، 

سواء في  ،يمكننا القول إن الكتاب ال ينطوي على وفرة في المعلومات والمعارفو القية عمليًا.يدل أيًضا على تمثلها القيم األخو
غنى في التحليالت والتمييزات التي تخص مفهوم على أيًضا بل فحسب،  ،األساس األخالقي لنظرية الشجاعة أم األساس السياسي لها
 ،األخالقية منها أو السياسية ،األخرى هوماتسة، أو حتى عالقاته بالمفالشجاعة في تعريفه أو تعيين حدوده أو نقطة اتكائه الرئي

 اضعفي مو ،يلفت االنتباهإن ما  .كي تؤكد أهمية موقفها من الشجاعة، حشًدا كبيًرا من المعلومات واألدلة واألمثلةكذلك ن تضمِّ و
 ،مثل جانكيليفيتش، والناحية السياسية ،األخالقية الجوانبتكرار كل ما قالوه حرفيًا في والتبني الكامل لمواقف بعض الفالسفة  ،كثيرة

  مثل هوغو.  

 


