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مقدمة :
تعترب الثورة ( ،)la révolutionمن األفعال و السلوكات التغيريية اليت تصدر عن اإلنسان ،واليت حتاول
زعزعة ما كان طبيعيا حلد اآلن يف حياتو والذي اعتاد عليو وإن كان ىذا االعتياد باثولوجيا وغري متجانس .
إهنا تغيري جذري ومفاجئ دلا كان سائدا إال أن طبيعتها و حركيتها عادة ما تكون عنيفة .
من ىنا و لضرورة معرفية و منهجية وجب أن نتساءل ما ىي الثورة ؟ وما ىي عالقتها بالفلسفة ؟ ويف
فهمها سارتر و كيف فهم طبيعتها و قوانينها و أىدافها ؟
 -1مفهوم الثورة :
تعريف لغوي:
كلمة ثورة بالفرنسية  révolutionمشتقة من الالتينية révolution
)1( 1

و معناىا العودة . le retour
تعريفات عامة:

أ -تعرف الثورة من الناحية الكسمولوجية على أهنا عودة دورية لفلك ما إىل نفس نقطتو ادلركزية.
ب -وتعرف من الناحية اذلندسية و ادليكانيكية على أهنا دوران كامل جلسم متحرك حول زلوره.
ج -وتعرف الثورة سياسيا على أهنا حتول و تغري عميق و مفاجئ و عنيف يف شكلو العام موجو حنو تعويض
()2
لنظام سياسي و اجتماعي جديد بنظام أصبح ال يتماشى مع التغريات اجلديدة.
تعريفات فلسفية:

د -يعرف رديون ارون  Raymond Aronالثورة بقولو " إننا نفهم من كلمة ثورة يف لغة علم االجتماع ،
()3
تعويض نظام بنظام أخر عن طريق العنف".

ه -أما كامو ألربت  Camus Albertفيعرفها بقولو " إن الثورة ىي إدماج الفكرة داخل التجربة التارخيية و
ذلك عندما يكون التمرد ىو تلك احلركة اليت تقود التجربة الفردية إىل الفكرة [ ]....إن الثورة ىي زلاولة
()4
تشكيل الفعل على منوذج فكري أو مثايل "
 -2مفهوم الثورة عند جون بول سارتر:
* -قسم الفلسفة ،جامعة وىران،اجلزائر.
Jacqueline Russ , Dictionnaire de philosophie , bordas 2004, p 369
)(2
Ibid , p 369
)(3
Raymond Aron, l’opium des intellectuels, Calmann Levy, 1987,p47
)(4
Albert Camus, l’homme révolté, Gallimard, 1982, p136.
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لقد سبقت رللة األزمنة احلديثة  les Temps Modernesاىتمامها و التزامها حبرب اجلزائر قبل
مؤسسها و مديرىا جان بول سارتر (  ،)Jean Paul Sartreففي شهر ماي  5511نشرت عددا حول
مسالة الصراع و يف شهر نوفمرب مقاال بعنوان " اجلزائر ليست فرنسا" لقد بدأ صوت ىذه اجمللة يزداد و يقوى .
رللة األزمنة احلديثة ستوقف إذن طيلة احلرب :أربع ( )40مرات يف اجلزائر ومرة واحدة يف فرنسا .يف شهر مارس
 5512ظهر أول مقال لسارتر حول اجلزائر بعنوان "االستعمار نسق" ،ذلك من خالل زلاضرة أعطاىا يف 63
جانفي  5512مبلتقى بباريس من اجل السلم يف اجلزائر من تنظيم جلنة ادلثقفني النشطاء ضد احلرب واستمرارىا
يف اجلزائر .فكان ادلقال مبثابة تبيان للطرق السياسية و االقتصادية االستعمارية و يدعو إىل زلاربة ىذا "النسق"،
إن وعي سارتر ضد االستعمار مل يكن وليد ىذا التاريخ بل كان قبل ذلك بسنوات عديدة إذ ناصر ىذا ادلثقف
الكبري يف تونس قضية الدستور اجلديد  5و يف ادلغرب ناصر قضية االستقالل يف ادلؤدتر الذي شارك فيو 5504
و ،5516والذي من خاللو عقد حوارا مع جريدة فرحات عباس ادلسماة باجلمهورية اجلزائرية ( la
 )Algérienne Républiqueيف خريف  5511سيعطي دعمو الكلي للجنة ادلثقفني النشطاء ضد مواصلة
احلرب يف اجلزائر  .ساعد يف ىذه ادلرحلة ادلفكر فرنسيس جانسون ( )Francis Jeansonوادلتعاون يف رللة
األزمنة احلديثة مع زوجتو كوليت (  )coletteالفيلسوف جان بول سارتر مساعدة كبرية من خالل ادلقال الذي
نشره ىو و زوجتو بعنوان اجلزائر خارج القانون يف ديسمرب عام .5511
وتعترب سنة  5512اللحظة احلقيقية يف االلتزام السارتري إذ انفصل عن الشيوعيني ( les communistes

) و خلص " علي حرب " ادلفكر اللبناين عام  5554ذلك بقولو "انطالقا من ىذه اللحظة سيحدث لو انزالق
تارخيي ينقلو بطبقات متدرجة ،الكتشاف موضوع جديد للتاريخ ،أكثر راديكالية (جتدرا) من الربوليتاريا إهنا :
ادلستعمرات .
()1
القضية اجلزائرية استفادت إذن من ذلك.
بني مارس  5512و افريل  5526ظهرت نصوص سارتر لتعرب عن جرأة غري معهودة يف عصره :
فأصبحت حياتو يف خطر شديد إذ أصبح مسكنو يف حي بونابرت  Bonaparteمراقبا من طرف ادلنظمة
العسكرية السرية ( )OASويف  5513نشر الكاتب التونسي الربت ميمي ( )Albert Memmiكتابا بعنوان
"سرية ادلستعمر" والذي استبق و بكتاب أخر "أسري ادلستعمر" ستظهر منها بعض ادللخصات يف رللة األزمنة
احلديثة يف جويلية و شهر أوت )2(.وكتب سارتر حول مسالة العنف اليت كتب عنها يف شهر مارس من عام
 5512يف مقال بعنوان " االستعمار نسق" قائال " :لقد كان الغزو بالعنف االستغالل و الضغط تطلب العنف
من خالل احلضور الوحشي للجيش ،لقد رفض ادلستعمر حقوق اإلنسان من خالل التعذيب ،الفقر ،احلرمان
()1حزب االستقالل التونسي كان مقسما إىل فرع إسالمي و ىو الدستور القدمي و دستور حديث.
)(2

Mohammed Harbi, «une conscience libre », les temps modernes, Paris, octobre décembre,
1990 ,P1034.
2

واألمية إهنا حالة "ما دون إنسانية " كما قال ماركس  Marxو قد وجدت ىذه احلالة يف ادلؤسسات  ،يف الطبيعة
 ،ومن خالل التبادل واإلنتاج االقتصادي  ،إن العنصرية أصبحت السمة البارزة ذلذه ادلرحلة )1(،لقد وصف
سارتر ىذه الفرتة االستعمارية بأبشع األوصاف فمصطلح " حتت إنساين " الذي استعاره من ماركس جنده يتداول
يف جل مقاالتو و يواصل سارتر وصف العنف الذي اختذ أشكاال جهنمية يف حياة و يوميات اإلنسان اجلزائري إذ
كتب أثناء معاىدات ايفيان ( )Evianيف افريل  5526يف مقال لو بعنوان " النائمون " ال احد جيهل اليوم أننا
حطمنا وأجعنا ،وحاولنا إسقاط شعب فقري لكنو بقي صامدا و بأي ذتن" )2(.وفكرة حتت إنساين " اليت جندىا
تتكرر يف كتابات سارتر مرجعها أن االستعمار كنسق حاول اعتبار اإلنسان اجلزائري وحشا جيب أن يستعمل معو
كل الطرق الوحشية يف التعذيب"( )3فسقطت شعارات وادعاءات فرنسا ادلزيفة حلقوق اإلنسان يف نظر سارتر .
واصل سارتر مقاومتو ضد االستعمار الفرنسي من خالل قلمو وما كان يكتبو إذ جنده قد وضع مدخل لكتاب
فرانتز فانون  " Frantz Fanonادلعذبون يف األرض " كتب فيو يقول " لقد أعطى األمر للقضاء على السكان

الذين اعتربوا مبثابة قرد راق جيب معاملتو كوحش يف سلسلة الوحوش  .لقد حاول االستعمار نزع كل صفة
(11 )4
إن سانية عنهم من خالل القضاء على تقاليدىم و لغاهتم و حتطيم ثقافتهم دون أن يعطيهم ثقافتو "
فمصطلح وحش (  )Bêteاستعملو سارتر كذلك يف موضوع التعذيب إذ كتب يقول " لقد كان االستعمار سريعا
يف إدالل ضحاياه ،يف حلق تكرب قلوهبم و يف ضمهم إىل ساللة الوحوش " )5(،لقد كان أول مقال يفضح فيو
سارتر وسائل وطرق تعذيب االستعمار عام  5531بعنوان "أنكم رائعون " والذي ظهر يف األزمنة احلديثة و
اعتربتو جريدة لوموند  le mondeالشهرية آنذاك انو مقال جد عنيف و قوي يكشف معا ىذا السرطان ىذا
النسق البشع من العنف ادلطلق الذي شرد ،اغتصب ،انتقم وعذب من اجل احلصول على اعرتافات ومعلومات
تفيده "( )6لقد قلب سارتر كل شيء و حاول بكل ما ديلك من قوة فكرية وإبداعية أن يغري نظرة اإلنسان
الفرنسي و العادلي اجتاه ما حيدث يف اجلزائر من تراجيديات .
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