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 ''الهوّية واحدة ومتعّددة'' إدغار موران:

 

 تقديم وترجمة: د. خديجة زتيلـي)*(

 
 

 مقّدمة: 
  دروس قرن من الحياةلكتابه تهالله اس   يف Edgar Morin إدغار موران نّبهاي      

Leçons d'un siècle de vie، أنّه ال يتغيّا ، إىلالصادر يف مطلع شهر جوان املاضي 
اليت الشخصّية  اربه  من جتها استخالص اولي  ، بقدر ما حدإعطاء دروس ألملنجز اهذا من خالل 

بل  ،فقطاةهة ايحياة ليس يف م   كّل واحدفيدة لتكون م  آمال أن على مدى قرن من الزمن،  امتّدت  
 اهاألّول منإىل العربّية الفصل  سأنقل   سبعةفصول  علىكتاب موران  يتوزّع   .إىل الطريقويف االهتداء 

تزامنا  l’identité une et multiple '''الهويّة واحدة ومتعّددة' الذي يمل عنوان:
ستقي ت   .ستقبالم   الكتاب على أمل العودة إىل ،(1291جويلية  80)ولد في  املائة مع عيد ميالده

كّل أحداث القرن العشرين   من حياته الطويلة اليت عاصرت  الفكريّة أمهّيتها وقيمتها نجزات موران م  
 يقف منها موقف املتفرّجر حبجم موران أن ال ّيكن ملفكّ ف، أّّيا تفاعلخمتلف مضامينها  مع وتفاعلت  
جملاةهة وعمق املعارف ما أّهله الشجاعة واجلرأة من املبالغة القول أنّه امتلك  وليس من قبيل ،وحسب

من أجل  الرجل لقد ناضل .أفرزها التاريخ املعاصر والعوملةاليت خمتلف القضايا االشكالّية واملستعصّية 
بإمكاهنا أن اليت  ،لصاحل اهلويّة االنسانّيةاالختزالّية لكي ختتفي اهلويّات  هاافح عنني  وال يزال  مبادئه

وطن عل من األرض جت  و  ،بالواحد املتعّدد وتعرتف ،''الفكر املعّقد''س ر  ك  وت   ،االختالفتستوعب 
 اجلميع. 
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 ''الهوّية واحدة ومتعّددة'' إدغار موران:

  النصّ 
؟ سأجيب: أنا كائن إنساين وهذا جوهري. لكّن يل صفات عديدة، ت  ت  غ ّّي أنا من     

متتّد أصويل إىل اليهود السفاردمي، إيطايل وإسباين بشكل  أمهّيتها وفق الظروف، أنا فرنسيّ 
الوطن. هل  - جزئّي، متوسطّي إىل حّد كبّي، أورويب الثقافة، مواطن عاملّي، وابن األرض

ّيكننا أن نكون كّل هذا يف الوقت عينه؟ ال، يتوّقف هذا على الظروف واللحظات اليت  
  .ن فيها إحدى هذه اهلويّات على أخرىم  ي  ه  ت   

كننا امتال  هويات م تعّددة؟ اجلواب: يف الواقع هذه ايحالة عاّمة، ّيتلك كّل كيف ّي       
ه، وأخّيا ّيتلك د  ل  قه، هويّة ب   ر  قاطعته أو ع  ينته، هويّة م  د  يته أو م  ر  فرد هويّة عائلته، هويّة ق   

 ،اآلن معايف  ،عّقدة، وهذا يعينهويّة أكثر اّتساعا من قارّته. إّن لكّل واحد مّنا هويّة م  
 .ةوم تعّدد ةواحد

  مجموع هويّاتهويّتي واحدة و 
ن ّي املهاجري  د  وال  حبوزة مل يكن  ،تدرجيّيادة الواحدة واملتعدّ جاء الوعي ةهوّييت لقد        

، املدينة وهويّة Sépharade فارديّةس   دينّية-ّيةن  إث  هويّة كان لديهم ،  اهلويّة الوطنّية
 2941ثمانّية منذ عام يف االمرباطوريّة الع   هادئة واحةوهي ، Salonique السالونيكّية

 الذين تم بان ني واألل  يّ ني والصربليونانيّ وخالفا لمن اليهود. فيها  انالسكّ غلبّية أكان حيث  
 إلساءةومل يتعّرضوا هنا  الرتحيب باليهود ّت  ،را واحتالهلم من طرف األت  زوهم غ  

يف )ليفرونا( من توسكانيا إليها جزء منهم  مد  لقد ق   ثمانيني.الع  هاد ط  الض  وال  شارينيك  االن  
كذلك   .ةاالشرتاكيّ مّث الرأمسالّية و  العلمانّيةاألفكار  معهموجلبوا  التاسع عشر القرنمطلع 
حرّا  مفّكرا من جهة أميجّدي  Salomon Beressi بيريسي سالمونكان 

لقد   ،إاّل بباريسفلم يكن يلم  ،الشاب ،أيب أما .الّله بدونم أبناءه أخالقا لم ع   ،نفتحام  
 القدّيةتالية ش  الق   عالوة على تتحّدث الفرنسّية السالونيكّية سفارديّةال كانت البورجوازيّة

   اإلسبانّية من اخلارج.  -العربيّة بو  من الداخل '' djidio '' جيديو عروفة باسمامل
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 ''الهوّية واحدة ومتعّددة'' إدغار موران:

خلف هويّة مدينة كان لوالدّي . بالوراثةجنسّية أجنبّية يكن لدّي فرنسا ومل يف ولدت       
، مل يدث ذلك معي أبداو ، العائلةمع  اجليديو ، كانا يتحّدثاناجلديدة الفرنسّيةهويّتهم 

شكل بالّلغة مبقدريت على فهم  يف إسبانيا تفاجأت  قد و  .كانت يف أذينّ االسبانّية  تلك لكّن 
ة يف لقشتاليّ ل ياستخدام تطويرسّرين كثّيا وكم ، أو بآخربشكل والتحّدث ةها جزئّي 
بشكل املنحدرين االعتقاد بأّنين من مر لدّي هذا األ لقد أيقض  . ويف أمريكا الالتينّيةإسبانيا 

 Isabelle laمن طرف إيزابيال الكاثوليكّية املطرودين أولئك  مباشر من
Catholique  أيضا املطالبة ةها قانونيّا ّيكنين هويّة -هويّة إسبانّية ، 2941يف عام ،

   .حيانيف كثّي من األ رمسّيا  ح عليّ رت  ما اق    وهو
، معي الفرنسّيةدّي كانا يتحّدثان ألّن وال  يف طفوليت تلقائي بشكل  فرنسّياأصبحت       

 وكان ذلك ،أّن هذا التاريخ تارخييشعرت   .تحوذ تاريخ فرنسا على عقلياس   ويف املدرسة
 بوفيني، Vercingétorix  فّيسنجرتكس ذكر عندمبشاعر قويّة مصحوبا 

Bouvines ، جان دار Jeanne d’Arc  الرابع ، مقتل هنريHenri IV الثورة ،
La révolution ،[معركة]  فامليValmy، اإليطالّية األوىل لةايحم La 

première campagne d’Italie  ،[معركة] زأوسرتلي Austerlitz نابوليون ،
، Sainte - Hélène 2191  ةناليالقديسة ه [جزيرة]يف  هزوماملنتصر ونابوليون امل

مل أكن على اإلطالق  .2421-2429، حرب La commune البلديّة  ،2181
 عانيت  منو ، بأماده وأحزانه. وهزائمه بانتصاراتهمتأثّرا كنت و ، فايا هذا التاريخخبواع 

لتجّذر لونظرا  شفّي الزوال. خالل حرب املائة عام حيث كانت فرنسا علىال سّيما  مواجع
 أعماقي أّنين فرنسّي. أشعر يفيف هذا التاريخ 

فقد  نيني  اعلموالدّي كون من  الرغم بو  ،أّنين كنت  يهوديّا عينهاكتشفت  يف الوقت     
 -يّة رب  على الطريقة الع  به  الا ف  ت   م    يف بيت جّديت الفصحعشاء عيد يف  الين أشار   ع  ج  

أن أعرف ذلك دون من ، تاينخ   تم  .Perahiaحبضور ايحاخام بّياحيا   ةبانيّ اإلس  
 حيث الكنيس يف bar -mitsvaبلوغي يحفل ر ض  ح  جيعلين أ  أيب مل غّي أّن  بوضو ح،
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 ''الهوّية واحدة ومتعّددة'' إدغار موران:

ني ع  ر  الو   هارأحد األص  من  إصراربو  .القليل من العربيّة وبعض الصلواتمن أجل هذا نتعّلم 
 Buffaultالكائن يف شارع بيفو فقد طلب من حاخام الكنيس ، يّ استسلم يحّل وسط

، وكان عليّ  يتيم. صغّيمسكني مّرد تحّججا بكوين م   ،لذلك من غّي إعدادالطقوس إمتام 
قتضب اإلدالء ببيان م  و  مكان يهمس ةها إيّل ايحاخاالعربيّة اليت  كلمات ال أكّررأن  أيضا،

 شخصا مرتما جتاه عائليت. أكون صر ح فيه بأن  أ بالفرنسّية
من وبعض الربوتستانت ومخسة كاثوليك حيث يوجد  قسمي ، ويف يف الثانويّة خاّصة     

ولكّن  ،يهوديّاكنت  إذن   ديانيت.ما هي سألين بعض الرفاق  أحرار،فّكرين موأبناء يهود ال
وشيئا  لبعضمثار غرابة ل ،بشكل خاصّ  ،كانت. كانت من غّي مضمون ثقايفهذه اهلويّة  

إاّل من  يف شبايب أعان ملأّنين  رغمو . الساميةعاداة م  الذين ورثوا عن آبائهم ألولئك  سّيئا
مث تلك  ،صحافة اليمنيلمعاداة السامية الشديدة العنف حتّملت  فقد  ،بعض اإلهانات

أعماقي األمر أشّكك يف جيعلين هذا  من دون أن، Vichy فيشي [حكومة]الصادرة عن 
املمتّدة من مونتاين بالتقاليد االنسانّية اليت ترتبط على حنو متزايد ةهوّييت الفرنسّية 
Montaigne  هيجو إىلHugo .            

  قبل كّل شيء إنساني  
حنو يسعى  حبثي عن وعي سياسّي انساينّ يف وعيي اليهودي خّف ، يف واقع األمر     
كنت  أبلغ السابعة عشر من وضّد الستالينّية.  ضّد الفاشّية أزمة الدّيقراطّية  ظلّ  يفله طريق 

 La ليلة الكريستال ورتّبوا النازيون اليهود األملان من حقوقهم املدنّيةح رم   عمري عندما
nuit de cristal  وجهة حريصا على ايحفاظ على  ،ساملابقيت  م  . 2491يف نوفمرب

 كوين يهوديّا. الرغبة يف حرب ضّد أملانيا  بدل  ،عاملّيةنظر 
سرعان مّث اهلويّة اليهوديّة  استيقظت   بعد ايحربو  ،أثناء املقاومة، حتت وطأة االحتالل     

ميل وكان لدّي ، Morin مورانهو ستعارا خالل املقاومة امسا م  اخّتذت   .ما اختفت  
 يف بطاقة هوّييت لكّنين احتفظت   البعض،فعل ، كما ةقانونيّ  ورةصبلتغيّي هوّييت بعد ايحرب 
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 ''الهوّية واحدة ومتعّددة'' إدغار موران:

كما  وأخّيا. ''dit Morinموران'' '' ''امللّقب إليه ضيفا م   Nahoumباسم نعوم 
إسرائيل  من بعيد حرب حترير ، تابعت  يف تلك الفرتةاحملاكمات الشيوعّية مأساة عشت  
 التاجر واجلبان. ي يكّذبون أسطورة اليهوداملستوطنني الذين و املقاتلني بمبتهجا 

عن كشفت  يل ،  حتديدا السّتة أيّام قبل حرب ،2491عام يف إىل إسرائيل  ة  رحل     
 ،مث ،يف هذه األّمةالبحث عن أصويل ختليت  عن ، و الضغينة املوجودة بني اليهود والعرب

لكن  ،على الشعب العريب يف فلسطنييمنة إسرائيل ه من جديد تينوّرط ،بوصفي يهوديّا
معاد كنت   ،ضّد االستعمارو العاملّية ايحاملني للنزعة آخر املثّقفني اليهود باعتباري 

 Le ملقاالت اليت كتبتها وقتئذ يف جريدة لوموندا حيث أنّ  العربّية.الستعمار فلسطني 
monde  ، خائنادفعت  البعض إىل اعتباري  وجود إسرائيل،بتاتا اليت مل أعارض فيها، 

 بل ومعاد للسامية. 
دي وال  على فيه  ين  ث  أ  Vidal et les siens (2 )  عائلتهفيدال و  فت  كتابألّ      

مل يف ذلك كراهّية الذات. مبا اّّتامي بالكراهّية يف غاية السخافة ما جيعل وهو  ،اليفس  وأ
ها ت  ه  التارخيّية اليت واج   باملخاطر رايةعلى د   وكنت   دولة إسرائيلحّق وجود على أبدا أعرتض 

الصادرة عن  أعمال القمع انتقدت  ولكن يف املقابل  مستقبال.واجهها ت  ّيكن أن واليت 
وفقا وطنّية حبّق هؤالء يف دولة  واعرتفت   ،الفلسطينّينيضّد اجليش أو الشرطة اإلسرائيلّية 

 كانت أمنّييت ايحقيقّيةاملّيتة،    Osloتّفاقيات أوسلوالو  L’ONU لقرارات األمم املّتحّدة
  .اليهود والعرببني شرتكة أّمة م     Martin Buber بابر مارتننفسها أمنّية  هي

إىل يسعى آخر  يستعمرعندما أّن شعبا وايحياتّية التجربة التارخيّية خالل رف من أع     
هو ايحال ، و مساعدةو  متعاطفة ةأقليّ ، الشعب املست  ع م ر بني، جندغالبا ما ولكّننا  ،احتقاره

أولئك الذين من  ، مبنجزي العاملي،اهلويّة اليهوديّةأكثر ف ر  ش  أ   أّنين اعتقادي ويف هنا.
لي اليهودي بأصرتاف ومع االع  صريّة. ح  أو  غلقةم  باسم هويّة اآلخر هينون ويشّوهون ي  

 ما بعدبوصفي  عّرف نفسي، أ  خمتاروليس من شعب ين من شعب ملعون على أنّ  والتأكيد
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 ''الهوّية واحدة ومتعّددة'' إدغار موران:

 Montaigneمونتاين ابن  مبعىن، Post-marrane[منحدر من يهود أسبانيا]رانام
     . ل الكنيس اليهوديب  من ق   امللعون  Spinoza وابن سبينوزا)من أصل يهودّي( 

  وأوروبيّ  ،سبانّي، إيطاليّ إ
، من عشقي ملسر ح اليت تتحّدث ةها عائليت تأيت هوّييت االسبانّية من القشتالّية القدّية    

 Antonioوأنطونيو متشادو  García Lorcaلوركا جارسيا  ل الذهبّ العصر  وأدب
Machado ،  حتديدا ،من إقاميت يف إسبانيا ويف األندلسل خاص بشكو، 

، ال يكمن حّية للغايةهوّييت اإليطالّية  أصبحت  ومع ذلك . ةة احملليّ طعماأل وجدت   حيث
أيضا ولكن  ،وأّن إيطاليا غمرتينيف توسكانيا  بالعثور على أصويل شعورييف فقط ذلك 
 .حا حني األق  يطاليّ اإلمن كانوا  Mosseriوموسّيي  Beressiبّييسي عائاليت ألّن 

حيث يف توسكانيا تمركزين م  يف وقت سابق كانوا  les Nahoumوحىت آل نعوم  
 حتّصلت  وفضال عن ذلك . Risorgimento ''االنبعاثالتجديد/''يف  أحدهمشار  

مّتحدة إيطاليا دولة  أصبحت  مبجّرد أن يف سالونيكا على اجلنسّية اإليطالّية عائليت نعوم 
رغب يف ، الوزير األول  Felipe Gonzalesغونزاليس  فيليبأّن  إضافة إىل ستقّلة.وم  

أن أصبح مواطنا فرصة  Livourneمدينة ليفورن أعطتين وقد منحي اهلويّة االسبانّية، 
  . فيها شرفّيا
أّن أوروبا عندما اكتشفت   ،2489، يف عام ةسياسيّ ناحية المن ال ،أصبحت  أوروبّيا    

فقدت   ،فقّيامتاعا قدّيا  أصبحت  قد  الالإنسانية االستعماريّة ّوةالقو املسيطرة على العامل 
أّن آمايل إاّل  إليها.الذي ي ضّخ وسط نفط الشرق األبإاّل وال ّيكنها أن تستمّر  ستعمراّتام  

بّيوقراطّية مث  -التكنواملؤّسسات األوروبّية للقوى تبعّية مع  اضمحّلت  سرعان ما األوروبّية 
 دّولوالاملوجودة بني الدّيقراطيات الشعبّية السابقة خلالفات ايب  انتهت   ،وأخّيااملالية. 
 Tsípras ستسيرباعلى حكومة اإلحّتاد األورويّب لسلطات  الضغط التدمّييو ، املؤس سة
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 آمل أن إىل حالة من خيبة األمل. نياملهاجرين األفغان والسوريّ من واملوقف العام  اليونانّية
 .إّياين بأوروبا لكّنين فقدت  ، ما تبّقى نهارال ي

سألين  وعندما يّة.البشر  مصّيبشأن توّجسا م  راهقيت لقد جعلتين ثقافيت االنسانّية منذ م       
اليت انضممت  املقاومة حركة أحد قادة  Philippe Dechartre ترشار  ودفيليب 
بأّن ذلك مل يكن فقط ، أجبته  كفا ح السّرياللتحاق باللحّفزين  الذيعن الدافع إليها، 

يف سبيل  مجعاء يف نضال االنسانّيةولكن أيضا من أجل املشاركة  ،من أجل حترير فرنسا
 والشيوعّية. األمر بني هذا  وقد خلطت   -انعتاقها 

 إىل 2419 - 2411عام يف حوايل ضممت  رفع هذا االلتباس، ان مبجّردلكن و      
العصر  تطّوراتأدركت  بأنّنا نعيش مث  .فيه العضويّة احتفظت  ببطاقةوقد  ،واطين العاملم  

ويف  .Heideggerستعّيا هذه العبارة من هايدجر ، م  2941يف عام الذي بدأ  الكوكب
. العامل الثالث آنذا  طلق عليهما كان ي   شاكلمبالتزمت   Arguments ججح  مّلة 

   مثّ  ،Terre - patrie  (1) الوطن-األرض  2449يف عام  نشرت  قد كتبت  و و 
مصّيا  خلقت  قد اقتصاديّة  -التكنو العوملة  أنّ  وعييمع  ،عوملة بديلةكنت  من أتباع 

أعود إىل هوّييت الوطن واملصّي املشرت   -األرض من خالل و  مشرتكا بني مجيع البشر.
                             إنسانا. أن أكون يف واجلوهريّة  وىلاأل

  تداخل الهويّات
 Gaston Poncet اسم جاستون بونسيه كنت أمحل يف باريس، خالل املقاومة،       
امسي مع كان موران  و ، ومفّتشي الشرطة [العمارة]بوابة ارسة يحبالنسبة  بطاقة هوّييتعلى 

يف يل وقد حدث أفراد عائليت. أحد أرى أو أيب عندما أراسل فنعوم أّما يف النضال، رفاقي 
   بني هويّتني.التبس علّي األمر  أحد املرّات أن  

الذي كان  Pigalleال  غبي إىل فندقمجيلة عاهرة خطوات األيام تعقبت  يف أحد      
 بذلت   ،أّنين كنت  خمتونا يومها خبوف أدركت   باغتتين وعندما .ط أملاناضبّ  رتّدد عليهي
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يف نود اجلتتسّلى مع لمشمئزة  غادرت   وعندما أخفقت  ، ملسايريتأفضل اجلهود العاهرة 
 موران.وطارد نعوم ظهر فجأة  ،ةهدوء الفندق سللت  منتو مالبسي  ارتديت   الغرفة اجملاورة.

بطاقة هوّييت ويف جواز ، يف كّل ما هو رمسيّ   يف مّددا نعومإىل  عدت   ،التحريربعد      
ل بفع ،بعضها أنّ  حىّت و  هكر ذ  ت   ت حول شخصيواملقاال ال أخفي هذا االسم،أنا و . سفري

سعيد بأن أكون  ،يف هناية املطاف ،يّن ولكن .اعل أصلي من سالونيكجت ،ضغط األجيال
ايحفاظ بشكل يف  كنت  أرغب    يف اآلن نفسه. وابن مؤلّفايتابن أيب  ،حيث اهلويّة ،من

ر فيه فكم ، ولكن ذلك مل ي  عميق اليت أرتبط ةها بشكلعائلة أمي بّييسي، رمسّي على اسم 
وإّّنا تناقضات ال بوصفها   poly - identitéأعيش هوّييت املتعّددة وأخّيا  حينه. يف

الظروف غاير حبسب بشكل م   [األنا]أناي  يف تتعاقب   اتهذه اهلويّ و  .ثروةباعتبارها 
           ها.يشمل الذيويف اإلدغار ة أو اخلارجّية الداخليّ 

  عائلّيةويّة ه
املساعدة طوال حياّتم ربطتهم اعة مج ،أو شقيقات أشّقاءستة أو سبعة  يّ د  ل  اكان لو     

 تفّككت   الكبّيةاألسرة ومع هناية  ،طفال أو طفلنيإاّل  يف جيليألزواج نجب اي  مل املتبادلة. 
أحيانا  موميتايت وأبناء ع  عمّ و  بأعمامي كنت ألتقي  ،كوين طفال وحيدانظرا لو الروابط. 

 .  القليل منهم معالنادرة وابط العاطفّية ر ال ا مننسجت  بعضقد و  ،فقط
إالّ منها  يتبقّ . مل وحديتمن  ،يف العاشرة من عمري أناو  ،Lunaلونا وفاة أّمي فاقم     

اليت مارسها أيب على  ،غ فيهاايحماية املبالعشت  . جسدها غّي من كبّي  حضور أسطوري
خارج حّقا  لقد عشت   الفرصة. أن توّفرت   مبجّردنفسي منه  حّررت  استعباد ك  ،ابنه الوحيد

وتعلمت  ربيت  نفسي حيث  يف الشوارعو يف الكتب، ، يف املدرسة، يف السنيما، العائلة
 حقائقي.

ال شيء أفضل من ضّنا ميّن أّن ما، تعليمهأكن أحاول مل ، لطفلتنيوأب  متزّوج        
إحدى عندما بلغتا  Violette فيوليتامّث انفصايل عن الذي حصلت  عليه،  التعليم الذايت
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 ،يف أحيان كثّية ،والسياسّيةحيايت العاطفّية وهواجسي الفكريّة  ت  ّلق  ع  قد ل، سنة ةعشر  واثنا
 كنت  زوجا مبوبا  ابنا صايحا وال أبا صايحا، ولكن   مل أكن نهيها.عالقتنا من دون أن ت  

 . ّباا وم   
د وعن يف كياين. أدخلته  بل  ،وحسب ي تدرجيّياد  مع وال  مل أتصاحل ومع مرور الوقت،      

، وهو وكما كان يستحقّ  علّي فعلهينبغي ألّنين مل أحّبه كما كان  خبجل كبّي وفاته شعرت  
يف عام كانت وفاته  ومع أّن  كتابا عن شخصه وحياته.دفعين لكي أكّرس  األمر الذي 

 إاّل أّن حضوره بداخلي، من الناحية الكرونولوجية أكثر فأكثر يبتعدتاريخ ، وهو 2419
بعض الصّور  ما رأيت  وعند وجهه. يشبه  اآلن وجهي شبيها بوجه أّمي لكّنه  انك. أكثر ق ربا

 بداخلي يفإّن أيب . هو وليس أنا شعور بأينّ الانتابين  Sabahايحديثة يل مع صبا ح 
 التاسعة والتسعني من عمري. 

رفقة  عائلّية على حياة من جديد  أن أعثرخّية، ، يف األعوام األكنت  أرغب كثّيا       
 Clintاستوود كلينت   ادهسم ج   يتال La Mule البغلأنا مثل شخصّية ، بنايت

Eastwood ،مبالية غّي سابقات الزهور، يف م  ة واملشاركة ن  ت   س  ا يف الب  حياّت ت  أمض
 متمعها الدافئ.إجياد إاّل إىل ال تطمح اآلن هي و ، العائلّيةعياد واأل حبفالت الزفاف

 Irèneإيرين وابنيت قد ح ّل،  Véronique ابنيت فّيونيك سوء التفاهم معصحيح أّن 
الصّحي املرتّتب عن وايحجر  ،Montpellier  همونبليي يفب عدي ، لكن أنا تقّبلتين كما

، حال دون يف املغربوفرتة نقاهيت  املستشفى ملرّات عديدةإىل دخويل ، مّث جائحة كوفيد
هذا من إضافة إىل إمهايل  ،العاطفّية والفكريّة مغامرات حيايتلقد حرمتين حتقيق رغبيت. 
  .مّتحدة عائلةيف  تمّثلالشيء الرائع امل

عشر مثانية طويلة )كانت جيايت الثالث السابقة  ألّن ز ، تكوين عائليتأستطع أبدا مل      
يف هي  يف عائلةمن جديد لكي أندمج  ،اا(، ستة عشر عاما، ومثانية وعشرون عامعاماا 

، بفضل أّنين استطعت  غّي  .أعيش فيها بصفة دائمةحىّت  اقصّي الوقت كان و ، البدء أجنبّية
 La campagne ّييغورديالريف الب :جديدة بالنسبة يلرفيقايت، أن أحّب عوامل 
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périgourdine  فيوليت معViolette،  ألفروالوضعّية او  يف ثورته اهلادئةالكيبيك-
ايحياة وأخّيا ، Edwigeإدفيج مع طبقة الطبّية العليا ال، Johanneمع يوهان أمريكّية 
فقد  ومبًّا اا مبوب اا رفيقكنت  أّنين  من الرغم بو  مع صبا ح.اآلن مغربّية -الفرانكوالفكريّة 

لكنّنا بقينا على تواصل  ،إىل انفصايل عن فيوليت ويوهان تطّور شخصياتنا أفضى اختالف
  .1111يف عام  إدفيج ووحده املوت فصلين عن إىل غاية وفاّتما،

يف  مع صبا حاملدهش حدث  الّلقاء  ،حيايت مبفرديحتما  سأعيش أّنينظننت  وعندما      
.  الروحّية العامل فاس ملوسيقى، يف مهرجان بعيدة االحتمالكانت صدفة  ،  1114عام 

ت  والدها فقدفقد  .اشرتكم  نا كان ر  د  ق  لكّن  ناتفصلأربعني عاماا ألّن ، مصّييّا كان لقاء
 نفسها وكّونت  . الغاليةمثلما فقدت  أنا يف نفس العمر والديت  ايحبيب يف العاشرة من عمرها

بصمتها فينا  نفس القراءات تركت  وعدم تفّهم عائليت.  عزلةيف ال ما كونت  نفسيمثل بنفسها
، أنا يف سرّا كالناناضل  و  .Dostoïevski  فسكيتويبدوساملتعّلقة مثل تلك  إىل األبد

 وخيبة األمل اليت أعربت   حتت حكم ايحسن الثاين. أعوام الرصاصخالل املقاومة وهي 
 يف خيبة أملها. ت  هي األخرىسامه Autocritique (9)   نقد ذاتيعنها يف 

يف مواقفي إزاء ، وشعرت  بارتيا ح تبتغذت  من ك  ، أصبحت  أستاذة جامعّيةلقد      
أنا يف الوجود. رابط مجعنا أقوى و  ،األوسط - الشرقاألحداث املأساويّة اليت وقعت  يف 

 مدين هلابل أنا  ،ة أخرىالعيش مرّ  ءبدمّكنتين من و جنّبتين أعباء ايحياة  هّناألليس  هلامدين 
، بصورة غّي مرئّية يف حاضرة يف أعمايلإهّنا  .اة نفسهايبايح ،عديدةمناسبات يف  ،أيضا

ضّحت  ،جامعّية وباحثة .انتقاداّتاوب، تصويباّتا اقرتاحاّتا، ،بإشاراّتاغالب األحيان، 
الذي فكري لو  تكّرس نفسها لوجودييف علم االجتماع ايحضري لاالبداعّية مبسامهتها 

  .بيننا مشرتكاا  أصبح
لة ب  ، من ق  ب لة الصبا ح إىل ق   ايحّب اليومي بعجائبيف اإلحساس لعظيمة مشاعري إّن      
           مؤّكدة.  ة ليست  رافق خطوايت حنو مئويّ ي  اليقظ  يف التفكّي أّن حناهنا، املساء

   الوحدة المتعّددة للشخصّية
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، وعند احمل ّبةزهر الشخصّية حيث ت  ايحنان يف  نفسهالشخص هو مّنا ال أحد      
  صلب الموضوع تايبمت  يف كد  لقد ص  . الشخصّية عنيفةتبدو حيث  الغضب

Vif du sujet  (9)   حباالت  2491-2492يف عامي ك ت ب الذي
كتابته طباعه،  ، غّّي وجههي   الشخص نفسهحيث ، ةالشخصّية املزدوجة أو املتعّدد

طلق من ي   عند األمر جلّياهذا يكون و . وعيال من شخص إىل آخر من دون ق  ت  ن  م  
، تفائالا م الشخص نفسهبح ص  ي  حيث  ،تئايباالك  وس اهل  أو  طبالق   نائيوث   عليهم

فيكون   ةضادّ م   أخرى ةحال ينتقل إىل مثّ  ،مغامراا و ، يف النشاط مفرطاا ، متحّمساا 
يف ايحّب ّيّر أن  الشخص نفسهمبقدور . و ومن غّي نشاط ،بطيئا، ، متشائماا كئيباا 
ليس الشخص إنّه واللوم والتوبيخ. االنتقادات من وابل ولع كبّية إىل  حالةمن 

 األنا - الذات نفس تاّلن على التوايليكالمها ايحالتني  من أّن بالرغم  ةنفسه البتّ 
.Moi – je  شخصّية  بلوري  أخرى أو عاطفّية إىل املرور من حالة عقلّية كأّن و

 والعودة إىل الظهور. عليها باالختفاء  مكوما الفريدة، ّت، هلا مساتماسكةم  
أشعر وهذا ما ، كّل واحد مّناعند  بدرجة أقّل نفسه، ولكن  ألمرد أّن اأعتق     
مشغوال  أحيان أخرى يف أكون  أو ،ين ايحنني إىل والديترف  عندما جي   أحيانا به 

تارة أخرى و  رط يف نشاطيف  م   تارةو سول ك   تارة أّنين شعرفأ املر ح. بهجة والديب
شاعر املأسرين يف ت  من السحر  حاالت .يقظأشعر أّنين  يف أحيان أخرىو  ، اننعس
 ،ن معااآليف  ،خارجّية وداخلّيةعليا سيطرة قّوة واقع حتت أشعر فيها أّنين ، مالّيةاجل

ّص اشيطاين اخل أنّ  أعرفغضب كّل وبعد   .ما ابإلعداد كت ينفس عندما أكّرس
      . متّلكينقد 

 مساري الفكري  في وحيد
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  L’an Zéro de L’Allemagne لمانياألالعام صفر  تبأّول ك  لقي      
، املدّمرةاحملّطمة و  يف أملانيا 2499 - 2491عامي  جتاريب يف إىلالذي يعود  ،(1)

أّي شخص فإنّه مل يكن هنا  ، بعض اجلرمانيني أغضب  قد . وإذا كان استقباال حسنا
أيضا ايحال كذلك هو  .يف التاريخ األملاينملتفّردة واالستثنائّية اهذه اللحظة التارخيّية ليعاجل 

الذي  ،L’Homme et la mort (9) اإلنسان والموت أّول كتب املهّمةمع 
ني تخّصصم  من  ألّي نقد يتعّرضمل ، املتعّددة التخّصصات  يف املعرفةأسلويب فيه دشنت  

علم و  التاريخوفق ، و املوضوع إىل طّرق  ت  قد كان  ،غاية ذلك الوقتإىل  ،ال أحدألّن 
واألمر  املوت.أمام تناقضة م   انسانّية هنا  مواقف ،ذوي الصلة وعلم النفس االجتماع

، مث أّي متخّصصيطعن فيه الذي مل  أنثروبولوجيا السينمااملتعّلق ب كتايببالنسبة لنفسه 
أّي  علماء االجتماع يهيولمل  ذيالات شبه أسطوريّة، الشخصيّ ، املشاهّيذلك املتعّلق ب

    اهتمام.
كان  La Méthode (8) المنهجيف  الحقااخنرطت  ، عندما يف مقابل ذلك     

كوين غّي  يب   نديدتوال، املعرفة حقول اّل م  طرف بعض  سّيئة مننظرة ب، غالبا نظر  إيلّ ي  
 واملتفّرقةاملشّتتة وربط املعارف تفسّي أعيد  ، يف الوقت الذي كنت  فيهمبتذلأو كفء 
سوء لنتيجة  يوجدونو  وادج  ر و  ث  ضحايا ك   أعلم أنّ  .عاجل التعقيداتطريقة ت  وبناء ، ببعضها
 ملو ، وغرور بعضهمأخطاءهم ا أهنّ  ما أعتقد  ممتعضون ومنتقدون أهّنم حىّت ، و واالفرتاءالفهم 
 .ّتّجموا عليّ  من مجت  أن  ها أبدا يدث
يتعّرض هلا لروتينّية اليت ا اتاإلهان تعرضت  أيضا بعد انفصايل عن ايحزب الشيوعي إىل     

اجّتاه النتقادي سياسة اسرائيل القمعّية  االفرتاءاتأكرب وطالتين . بعدستكل شخص م  
ضى ها حت   صى، ولكنّ عّد وال حت  ال ت  وات ثّي عدات  كّل شخصّية عاّمة إّن  . الشعب الفلسطيين

   ..بأصدقاء غّي معروفني.أيضا 
)أين  CNRS [للبحث العلمياملركز الوطين ]ومستقاّل يف  ح رّاآثرت  البقاء لقد      

، عوض الرتّشح إىل جودّتا( عدد أعمايل ال إىلبالنظر إىل بشكل إجيايّب كم علّي ح  



 

                                               www.couua.com 14 

 

14 
 ''الهوّية واحدة ومتعّددة'' إدغار موران:

، باريستعييين يف أن يتّم بالرغبة يف سأصبح مهوسا  أين كنت   جامعة إقليمّية يف منصب
كوليج دو   مثلأطمح إىل أّي منصب فخري مل  .الدائمنياألساتذة  أو مبوتبالتقاعد  اا امل  ح  

، L’Académieكادّيّية باأل ختيلين، ومل أLe Collège de France  فرانس
اليت  Honoris causaالفخريّة  دكتوراه نيثالثالو  ثماينال ،كل سرورب ،لكّنين قبلت  

              اخلارج.يف عليها  حتصلت  

  أنا في نهاية المطاف؟أكون من 
 هذا التصوير الذايتعلما أّن  ،أصف نفسيلكي العديد من الصفحات كتبت      

 .اآلنإليه سأتطّرق األمر الذي غياب على أيضا ينطوي الناقص 
 اّل ، فاجملتمع بوصفه ك  مترّ  ما ويحظة عابرة متمع من زءا صغّياج  لست  فقط      

 XX I و XXيف القرن  هعشتزمين الذي  .وعاداته يوجد بداخلي بلغته وثقافته
الثديات والفقاريات صنف . بيولوجّيا بداخليهو  لبشريالنوع ا .هو بداخلي

كأّي كائن . و بداخلي ،أرضّية، كظاهرة ايحياة .وايحيوانات متعّددة اخلاليا بداخلي
كّل فإّن   ،احّتاد جسيماتبدورها وهي مجع ذرّات هي  متكّون من جزيئاتحّي 

 .أيضا بداخليهو هذا العامل الفيزيائي وتاريخ الكون 
أنا إنسان  ،ال شيء بالنسبة للكلّ يف الوقت الذي أنا فيه  ،بالنسبة يل أنا كل       

، خمتلف عن اآلخرين وعادير، أنا فرد مفرد مليارات من البشمثانية من بني 
غّي متناقضة، عشوائّية، ، غّي متملةأحداث ولقاءات . أنا نتاج ومشابه هلم

عّقدة ة م  يتوّفر على آلواقعي فرد ، ذايت أنا. ويف الوقت نفسه ظرةتغّي من متوقّعة،
ما هو غّي ، قادرة على الرّد على تافهةغّي ، آلة هي جسمي ذايت  بتنظيم للغاية

ومها ، والرو ح الفكرمّنا واحد  ّينح الدماغ لكلّ . ما هو غّي متوّقعوخلق  متوّقع،
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عند كّل إنسان يف ظهران ي  هما لكنّ  ،ّلل الدماغالذي ي   األعصاب امللع نيغّي مرئيّ 
 عالقته مع غّيه ومع العامل.

أناه  ختزالالقابلة الغّي ته حدداخل و  بيمل  ،صّغرعامل م  هو كّل واحد مّنا      
je -Moi،  الذي تعّدد الكّل كذلك و  ،من دون وعيذلك يكون ما غالبا و

 أصولنا العائلّيةمن تنوّع  هذاتعّدد الكّل يتشّكل و  .ينتمي إليه داخل الكّل الكبّي
 وانتماءاتنا االجتماعّية. 

unitas   التعّدديّةالوعي بالوحدة/و  ،أو اختزالّيةهويّة أحاديّة إّن رفض      
plexmulti  الروابط تحسني ل العقلّيةالصّحة  ضرورات من امهللهويّة

  .االنسانّية
       

************************ 
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