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()3
أالن دونو .نظام التفاهة .ترجمة وتحقيق
مـشــاعــل عـبــد الـعــزيــز ال ـهــاجــري .ب ـي ــروت :دار
سؤال للنشر والتوزيع 368 .2019 ،ص.

ي ــرى الـمـفـكــر ال ـك ـنــدي أالن «دونـ ـ ــو» في
كـتــابــه ن ـظــام ال ـت ـفــاهــة ) (Mediocratieأن
التفاهة هي مرحلة من مراحل تطور النظام
الــرأسـمــالــي االح ـت ـكــاري ت ـع ـ ّرض فيها مفهوم
العمل في المجتمعات للتغيير بحيث تحولت
المهنة إلــى وظيفة لتضمن البقاء على وجه
األرض لـيــس ّإال ،فــي حـيــن أخ ــذت المفاهيم
ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـعــالــم ال ـس ـيــاســة ومـ ـج ــال ال ــدول ــة
والـ ـش ــأن ال ـع ــام بــال ـتــراجــع ع ــن ال ـق ـيــم والـمـثــل
الـعـلـيــا ،وه ــو مــا مـ ّهــد للتافهين ب ــأن يمسكوا
بمواقع القرار في العالم ،سياسياً ،واقتصادياً
واجتماعياً وثقافياً.
وهـكــذا ،يـعــزو المؤلف هــذا التحول الــذي
سمح بسيطرة نظام التفاهة لسببين رئيسيين:
األول ي ــرت ـب ــط ب ـت ـط ــور م ـف ـه ــوم ال ـع ـم ــل فــي
المجتمعات؛ والـثــانــي يتعلق بعالم السياسة
ومجال الدولة والشأن العام.
وإذ يـتــوقــف عـنــد الـسـبــب األول لسيطرة
الـتـفــاهــة ،ي ــرى أن ــه بـعــد تـحــول «الـمـهـنــة» إلــى
«وظ ـي ـفــة» ،يـتـعــامــل مـعـهــا صــاحـبـهــا كوسيلة
ل ـل ـب ـقــاء ال غـ ـي ــر ،ب ـ ــات ي ـع ـمــل الـ ـع ــام ــل  -عـلــى
سبيل المثال  -عشر ساعات عمل في مصنع
السيارات من دون أن يستطيع إصــالح عطل
بسيط فــي سـيــارتــه ،ويـنـتــج الـعــامــل الــزراعــي
غذاء ال يستطيع شراءه ،ويبيع العامل المسوق
كتباً ومجالت وال يستطيع قــراءة سطر واحد
منها ،ليصبح العمل بذلك تغريبياً وتشيئياً.

وبالنسبة إلى السبب الثاني المرتبط بعالم
السياسة ومجال الدولة والشأن العام ،يرى أن
جــذور حكم التفاهة بــدأت مع عهد مارغريت
تــات ـشــر ،حـيــن ج ــاء الـتـكـنــوقــراط إل ــى الـحـكــم،
واس ـت ـبــدلــوا ال ـس ـيــاســة بـمـفـهــوم «ال ـحــوك ـمــة»،
واإلرادة ال ـش ـع ـب ـي ــة ب ـم ـف ـه ــوم «ال ـم ـق ـبــول ـيــة
المجتمعية» ،والـمــواطــن بمقولة «الـشــريــك».
وب ــذل ــك صـ ــار الـ ـش ــأن الـ ـع ــام تـقـنـيــة «إدارة»،
ال منظومة قيم ومثل ومبادئ ومفاهيم عليا،
وتحولت الدولة إلى مجرد شركة خاصة ،بينما
ت ـحــول ال ـس ـيــاســي إل ــى م ـجــرد نــاشــط لـخــدمــة
مصلحة جماعته.
وم ــن هــذيــن الـمـنـطـلـقـيــن  -تنميط العمل
وتسليعه وتشييئه ،وتفريغ السياسة والشأن
ال ـع ــام م ــن مـضـمــونـهـمــا  -يـعـتـبــر ال ـمــؤلــف أن
الـتـفــاهــة ص ــارت نـظــامـاً كــامـ ـالً عـلــى مستوى
ال ـعــالــم .وأض ـحــت قــاعــدة الـنـجــاح فيها مجرد
«ل ـع ـبــة»  -م ــا عـلـيــك س ــوى أن تـلـعـبـهــا  -على
نحو روتيني حتى من دون اعتبار ألي شأن
إنساني ،أو اعتبار ثقافي .وعليه يغيب االلتزام
بــالـقـيــم وال ـم ـثــل الـعـلـيــا ف ــي م ـمــارســة المهنة
والـسـلـطــة ،لـتـتـحــول الـجــامـعــات ال ـتــي تمولها
ال ـشــركــات إل ــى مـصــانــع لـلـخـبــراء المعلبين -
ال للمثقفين  -هدفهم األســاس إرضــاء حاجات
السوق قبل أي شيء آخر.

