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مدخل لقراءة في فكر عا ِلم اجتماع
ِّ

Sociology, Political and Social Issues in Paul Pascon’s Work
****An Introduction

ول ــد ب ــول بــاس ـكــون فــي ف ــاس سـنــة  ،1932أي بـعــد سـنـتـيــن مــن ص ــدور الـظـهـيــر ال ـبــربــري الــذي
سيشكل بداية الحركة الوطنية من أجل إنهاء معاهدة الحماية الفرنسية في المغرب .كان والده
فالحا .يملك مزرعة صغيرة في سهل سايس،
مدنيا ،كما كانت حال جده،
ً
ومزارعا أكثر منه ً
ً
مهندسا ً
على بعد بضعة كيلومترات من منطقة «الظويات» التي أصبحت في ما بعد منطقة ملكية ،كواحدة من
واجهات عرض الفالحة المغربية الحديثة ،لكن ً
أيضا كتعبير عن سوء الحكامة والتسيير التي وسمت
عملية استصالح أراضي المعمرين بعد االستقالل(((.
أ ّث ــرت هــذه الـتـجــارب المعيشية فــي تـكــويــن شخصية بــاسـكــون الـنـضــالـيــة فــي مــا بـعــد؛ فـفــي سـنــة ،1953
حصل على درجــة البكالوريا ،والتحق في بداية األمــر بالمعهد العالي للدراسات المغربية ،باعتبارها
المؤسسة الوحيدة في المغرب التي كانت تستقبل طالب الدراسات العليا والتي ُعنيت بتكوين األطر
التنفيذية .وأعــرب عن أمله بضرورة إيجاد وسائل كفيلة بتلبية حاجات المناطق الكبرى ،وهو السعي
الذي قاده إلى إجراء أول مسح سوسيولوجي له حول نظام حقوق المياه في وادي درعة ووادي زيز(((،
وجعله يهتم بالدراسات السوسيولوجية.
*

أستاذ الفلسفة في الثانويات العامة في المغرب وباحث في علم االجتماع.

**

Teacher of Philosophy to Baccalaureate students in Morocco’s secondary schools, and carries out research in the
social sciences.

*** تكريم لعالِم االجتماع بول باسكون بمناسبة مرور  30سنة على رحيله.

**** Tribute to Sociologist Paul Pascon in Commemoration of his 30th Dearth Anniversary.

(1) Mohamed Tozy, «Paul Pascon: Un Pionnier de la sociologie marocaine,» SociologieS, mis en ligne le 20 Février
2013, consulté le 5 Avril 2016, at: http://sociologies.revues.org/4322.
(2) Ibid.
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انتقل باسكون إلــى فرنسا لــدراســة البيولوجيا – سيعترف الحـ ًقــا بــأن هــذا التكوين ّ
مكنه مــن بـنــاء العين
السوسيولوجية للمالحظ المشارك – في ظل غياب مسلك سوسيولوجي معتمد ،حيث إنه لم ينخرط
فــي شـعـبــة الـســوسـيــولــوجـيــا إال فــي سـنــة  ،1956بـعــد إنـشــائـهــا حــديـ ًثــا فــي بــاريــس مــن أجــل مـتــابـعــة دروس
«جورج غيرفيتش» ) .(G. Gurvitchفي هذا اإلطار ،شارك في أول مسح في فرنسا بشأن مواقف عمال
الـمـنــاجــم فــي مــا يتعلق بــالـتـغـيــرات التقنية ( )1957-1955إلــى جــانــب أالن تــوريــن((( ،وهــو مــا مـ ّـكـنــه من
االحتكاك أكثر بمعيش األفــراد االجتماعي من جهة ،واكتساب خبرة علمية ميدانية بإشراف مجموعة
من كبار علماء االجتماع الفرنسيين خالل الفترة المعاصرة من جهة أخرى.
انكب باسكون بعد عودته إلى المغرب سنة  1960على تأسيس «فريق بحث متعدد التخصصات للبحث
في العلوم اإلنسانية» ( ،)Équipe interdisciplinaire de recherches en sciences humainesبهدف
تهم تحوالت المغرب العميق .كان لهذه التجربة تأثير كبير في
تزويد الدولة بدراسات سوسيولوجية ّ
مساره البحثي؛ إذ إنه اهتم بخصائص الساكنة المغربية االجتماعية والثقافية واالقتصادية (خاصة في
مــدن المناجم والفوسفات) ،وحــاول رســم اللبنات األولــى لسوسيولوجيا ملتزمة بالقضايا االجتماعية
للمجتمع القروي.
بعد تجنيسه سنة ( 1964بعد االستقالل مباشرة) ،وجد نفسه ملز ًما بالقضية االجتماعية (المسألة القروية
والـعـمــالـيــة) ،ومـنـخـ ً
ـرطــا فــي الـنـقــاشــات الـسـيــاسـيــة اإلقـلـيـمـيــة (االشـتــراكـيــة والـعـمــل الـسـيــاســي) .ومــن أجــل
الحرص على تنمية ذات الباحث السوسيولوجي الملتزم ،حاول ،ومن دون أن يتناسى وظيفة المعرفة
الموجهة نحو المجتمع ،أن يعتمد مقاربة ثالثية األبعاد -1 :التركيز على العمل الجمعي (المسؤوليات
َّ
اإلداريــة)؛  -2تطوير البحث الجماعي والتعاوني (فـ َـرق البحث االجتماعي)؛  -3االهتمام بالمقاربات
اإلمبريقية والميدانية سـنــدً ا أســاسـ ًـيــا لبناء معرفة ملتزمة وحقيقية عــن المجتمع (خــاصــة مــع طلبة معهد
الزراعة والبيطرة).
تختلف العلوم االجتماعية عن العلوم الطبيعية من حيث المنهج والموضوع بالضرورة ،لكنها تختلف
ً
أيضا من حيث الكيفية التي بموجها يتمثّل الباحث عمله (القضية العلمية) ونضاله السياسي (المسألة
السياسية) .يعتبر بــاسـكــون أن السوسيولوجي – بطبعه  -يــوزع بين رغبتين :إمــا أن يستهلك نفسه في
سياسيا
الـعـمــل ،وإمــا أن يبتعد بعض الـ ُـبـعــد إزاءه؛ إمــا أن يـكــون عــالِــم [اجـتـمــاع] خــالـ ًـصــا وإمــا أن يـكــون
ً
ً
خالصا:
[مناضل]
ً
إن صـنــاعــة األف ـكــار تـسـتـلــزم تـجــارب وأخ ـطــاء وتـحـسـســات وإخ ـفــاقــات ،أي تـسـتـلــزم ،بــاخـتـصــار،
تعبيرا مترد ًدا ،وهي شروط تحكم حرية إنتاج األبحاث وتطويرها .من هنا تنبع بالضرورة ،تلك
ً
األفـكــار التي تشوش الـبــال .إال أن األمــر مختلف داخــل األحــزاب حيث يجب دائـ ًـمــا الحصول
مهما لمستقبل الجماعة ،إال أنه يكبح البحث عن
على اإلجماع الظاهري .وإذا كان هذا األمر ًّ
دائما في هذا الميدان ،كوني ال أشعر إطال ًقا بأن ما أفكر فيه
حلول جديدة .لهذا كنت متضايقًا ً
(3) Ibid.
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صائب .إن المرء يتقدم عن طريق إخضاع األفكار القابلة للنقاش للتجربة ،إال أن هذا العمل
على األفـكــار فــي إطــار خلية أو حــزب ،يكبحه واجــب المناضل بــأن يـكــون «فـعـ ًـال» ،و«جــد ًيــا»
و«م ـس ـ ً
ـؤول» ،الـشــيء الــذي يعيق اإلنـتــاج الـفـكــري ،الـمـحـصــور نـقــاشــه عـلــى مـسـتــوى مـحــدد ذي
يعبر عن نفسه ال يتحمل وحده مسؤولية ما يقوله ،إذ ينبغي لجميع
صالحية  .إن المناضل حين ّ
الذين يشاركونه هذا التعبير أن يكونوا متفقين .ومن هنا ثقل المسألة(((.

سـبــق لـبــاسـكــون أن خــاض تـجــربــة سياسية مــزدوجــة مــع الـحــزب الـشـيــوعــي الـفــرنـســي والـحــزب الشيوعي
الـمـغــربــي ،قـبــل أن يـقـطــع عــاقـتــه مــع كـلـيـهـمــا فــي مــا بـعــد .طـبـ ًـعــا ،كــان واضـ ًـحــا أن الـتــوجـهــات الـسـيــاسـيــة
الكبرى للحزب الشيوعي الفرنسي ال تأخذ بعين االعتبار مسائل التحرر واالستقالل في المستعمرات،
أو على األقل تجعلها بعيدة المنال ،لكن بالنسبة إلى النموذج المغربي [الحزب الشيوعي المغربي]،
فاألمر مختلف :كــان كل حــزب مغربي في تلك الفترة يـ ّـدعــي ،في نشدانه التقدمية والنضال من أجل
التحرر والحرية والديمقراطية والمساواة ،خدمته هذه الرهانات اإلنسانية والتاريخية من دون أن يكون
متوفرا على مشروع سياسي واجتماعي واضح المعالم .األمر نفسه بالنسبة إلى
بالضرورة ملتز ًما بها أو
ً
األحــزاب االشتراكية ،التي لم تستطع تكوين قاعدة جماهيرية واجتماعية قوية ّ
تمكنها من إعادة إنتاج
قوى محلية ،في ظل ضعف الوعي الطبقي وانعدام الصراع الطبقي.
نفسها ً
وجــد باسكون ،ضمن عمله في «المكتب الوطني للري» (فــي إطــار مديرية التنمية القروية (،))1983
نـفـســه مــن جــديــد أم ــام ازدواج ـي ــة ال ـبــاحــث وال ـم ـنــاضــل .وبـخـبــرتــه وم ــراس ــه الـعـلـمــي والـنـظــري/الـمـيــدانــي،
ف ـضـ ًـا عــن تـجــربـتــه الـسـيــاسـيــة فــي فــرنـســا وال ـم ـغــرب ،اسـتـطــاع أن «ي ـعــي» جــوهــر الـمـســألــة ويـبـلــور صــورة
خاصة لــإلــزام مــن خــال البحث عــن السبيل األنـجــع للتوفيق بين رهــان تأسيس سوسيولوجيا مغربية
ملتزمة ،وتفعيل مقتضيات اإلصــاح الزراعي عبر إشــراك الفالحين في إنتاج القرار الزراعي وإخضاع
األج ـهــزة لـلـتـغـيــر االجـتـمــاعــي .لــأســف ،لــم تـنـجــح ج ـهــوده [وج ـهــود فــريــق عـمـلــه] رغ ــم تـقـلــده مـســؤولـيــة
إدارة مكتب الــري سنة  ،1964لـيـغــادره بعد ذلــك ويـتــوجــه نحو منطقة «ال ـغــرب» ،حيث ُطــرحــت مسألة
إعــادة تهيئة وخصخصة آالف الـهـكـتــارات مــن األراض ــي الجماعية المملوكة للقبائل ،والـمـصــا َدرة من
أجــل االسـتـعـمــال الـعـمــومــي  -مــن بينها  50,000هـكـتــار تــابـعــة للمعمرين وق ــادة الـقـبــائــل الـقــدمــاء .قامت
عمليات االستيالء هاته على التزام قوي ومخاطرة محسوبة من طرف السلطة ،من أجل إعادة تشكيل
أنصار المخزن وحلفائه المحتملين عبر إعادة توزيع األراضي بينهم .لم تدم مهمة باسكون سوى 28
يــو ًمــا تـمـيــزت بــاشـتـبــاكــات مـتـعــددة مــع الـمـصــالــح الـمـســؤولــة((( .كــان بــاسـكــون عـلــى وعــي تــام بــأن القضية
الـســوسـيــولــوجـيــة ت ـفــرض أسـبـقـيــة تـحـلـيــل ال ـب ـنــاء الــواق ـعــي واالج ـت ـمــاعــي واإلع ـ ــداد ال ـت ـق ـنــي ،لــذلــك عـمــل
عـلــى الــدفــع بــالـســوسـيــولــوجـيــا نـحــو الـمـيــدان أكـثــر مــن الـتـنـظـيــر ،أو حـتــى التغيير (ال ــذي يــأتــي بـعــد تحليل
البنى الموضوعية).
((( ب ــول بــاسـكــون« ،زرع الـنـمــاذج وغـيــاب الـتـجــديــد» ،نـقــل الـحــوار عــن الـفــرنـسـيــة مصطفى الـمـسـنــاوي ،بـيــت الـحـكـمــة :مـجـلــة مـغــربـيــة
للترجمة في العلوم اإلنسانية ،السنة  ،1العدد ( 3تشرين األول /أكتوبر  ،)1986ص .10
(5) Tozy, «Paul Pascon».
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رغم محدودية نتائج هذه التجربة اإلدارية /العلمية /الميدانية ،يمكننا أن نستخلص من خاللها مجموعة
القيمة بشأن «عالقة السوسيولوجيا بالسياسة والمجتمع»:
من الدروس ّ

 -التحليل االجتماعي يسبق التغيير اإلداري والتقني؛

 ال وج ــود لـعـلــم اجـتـمــاع مـلـتــزم مــن دون م ـيــدان وم ــن دون ان ـخــراط فــي صــراعــات الــواقــع االجـتـمــاعــيوالسياسي؛
 ال ي ـم ـكــن االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـس ـيــاســي أن ي ـك ــون س ـب ـيــل ت ـغـ ّـيــر ال ــواق ــع االج ـت ـم ــاع ــي م ــن خــالالسوسيولوجيا؛
 على علماء االجتماع البحث عن نقطة ارتكاز – خاصة  -بين المسألة السياسية واالجتماعية والقضيةالعلمية من دون أن يعني ذلك اعتماد منطق االنسحابية؛
ً
سياسيا بالضرورة.
نضال
 يجب عدم اعتبار النضال السوسيولوجي من أجل المجتمعً

سيكون مــن المثير لالهتمام أن نعلم أن بــول بــاسـكــون حــاصــل على الــدكـتــوراه فــي الـتــاريــخ سنة 1977
فــي أطــروحــة «حــوز مــراكــش :التاريخ االجتماعي والهياكل الــزراعـيــة»((( .واألمــر ال يتعلق هنا بمحاولة
ال ـب ـحــث ال ـج ـي ـنــالــوجــي ف ــي ق ـضــايــا الـتـخـصــص خ ــال ف ـتــرة م ــا ب ـعــد االس ـت ـع ـمــار بــال ـم ـغــرب ،وإن ـم ــا يـتـعـلــق
ب ــإش ــارة إل ــى ك ــون ال ـســوس ـيــولــوج ـيــا ف ــي ال ـم ـغــرب (وال ـع ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة ع ــام ــة) ال تـ ــزال ت ـعــانــي مـشـكـ ًـا
ومتجذرا باستمرار :هل يمكن الحديث في المغرب عن علماء اجتماع خالصين
إبستيمولوجيا ممتدً ا
ً
ً
)(des purs sociologues؟

طـبـ ًعــا ،مـشـكـلــة الـتـخـصــص وال ـم ـجــاورة والـمـســاعــدة بـيــن الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة ُطــرحــت بـقــوة بـعــد الـحــرب
ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ع ـق ــب ت ـط ــور م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـع ـل ــوم ال ـم ـت ــداخ ـل ــة االه ـت ـم ــام ــات (ال ـس ــوس ـي ــول ــوج ـي ــا،
األن ـ ـثـ ــروبـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ،اإلث ـ ـنـ ــوغـ ــراف ـ ـيـ ــا ،اإلث ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ،ال ـ ـسـ ــوس ـ ـيـ ــوغـ ــراف ـ ـيـ ــا )...ضـ ـمـ ــن ح ـ ـقـ ــول زم ـك ــان ـي ــة
[زمانية /مكانية] مركّ بة (المدينة ،القرية ،التدين .)...يعترف باسكون بأن اهتمامه بالتاريخ االجتماعي
نــابــع م ــن إرادة عـلـمـيــة لـفـهــم ال ـس ـيــاق الـمـح ـلــي( ،مـنـطـقــة ال ـح ــوز) ف ــي ظ ــل غ ـيــاب ت ــراك ــم ســوسـيــولــوجــي
حـ ــول ال ـم ـس ــائ ــل ال ــوط ـن ـي ــة ،ف ــي أفـ ــق ج ـع ــل ال ـم ـي ــدان سـ ـن ــدً ا ق ــو ًي ــا ل ـع ــالِ ــم االجـ ـتـ ـم ــاع ،ل ـت ـف ــادي م ـنــزل ـقــات
التنظير العمومي.
يـمـكــن رد ه ــذا االل ـت ــزام الـبــاسـكــونــي بــالـمـقــاربــات الـمـتـعــددة الـتـخـصـصــات إل ــى تــأثــره بـمـقــاربــات الـعـلــوم
ال ـح ـقــة (خ ــاص ــة ال ـب ـيــولــوج ـيــا) ،ال ـت ــي س ـم ـحــت ل ــه ب ـب ـنــاء م ـكــان ـتــه األك ــادي ـم ـي ــة ب ـيــن ال ـع ـل ـمــاء والـمـهـنــدسـيــن
المغاربة واألجانب ،وهو ما فتح له الطريق نحو النشر واالنخراط في النقاشات والسجاالت العلمية
كسوسوغرافي أكثر منه إثنوغرافي ،أي التركيز على المعيش ،واستنطاق الواقع والميدان بعين البيولوجي
ودقة السوسيولوجي.
(6) Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, 2 vols. (Tanger: Editions marocaines et internationales, 1983).
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كانت العلوم االجتماعية في المغرب ،خالل سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته ،مطبوعة بأيديولوجيات
التغيير والنضال السياسي عبر المعرفة والعلم االجتماعي .لذلك ،لم يكن ً
سهل على باسكون الدعوة
إلى الحوار بين البيولوجيا والسوسيولوجيا ،وبين التاريخ االجتماعي والسوسيوغرافيا ...صحيح أنه
كان من مناصري الماركسية في صيغتها العلمية ،إال أن التأسيس لعلم نابع من الميدان وليس موج ًها
نحو الميدان كان رهانًا مستجدً ا حتى ضمن العلوم االجتماعية في أوروبا.
ن ـجــد صـ ــدى واس ـ ًـع ــا ل ـه ــذا ال ـخ ـط ــاب ض ـمــن األعـ ـم ــال ال ـســوس ـيــولــوج ـيــة ال ـم ـن ـش ــورة ف ــي م ـج ـلــة الم أل ــف
(( )Lamalifبرئاسة تحرير زكية داود بين سنتي  1966و ،)1988والمجلة المغربية لالقتصاد واالجتماع
(( )Le Bulletin économique et social du Marocبــرئــاســة تحرير الــراحــل عبد الكبير الخطيبي)،
حيث استفادة باسكون من النقاش اإلبستيمولوجي الذي قادته هاتان المجلتان حول ضرورة تخليص
السوسيولوجيا المغربية من النزعة الكولونيالية ،والبحث عن شروط موضوعية جديدة إلنتاج ممارسة
سوسيولوجية مغربية فــي األس ــاس ،تــأخــذ بعين االعـتـبــار تـحــوالت المجتمع المغربي فــي المستويات
كــافــة ،مــن خــال تركيزه على ثــاثــة عناصر أســاسـيــة :نقد المعرفة الكولونيالية ،ورفــع الــوصــايــة الرسمية
عــن العلوم االجتماعية ،والــدفــع بهذه العلوم نحو قـيــادة مسار التحديث وبـنــاء مـشــروع مجتمع مغربي
واضح المعالم.
إن علماء االجتماع يزعجون ،فــي الــواقــع ،أكثر مما يقدمون خــدمــة ،والمسؤولون يحبذون الوصفات
الــرخـيـصــة الـثـمــن لـكــن ذات الـمـفـعــول ال ـعــاجــل((( .إنـهــم مـشــاغـبــون سـيــاسـ ًـيــا واجـتـمــاعـ ًـيــا ،لكنهم ملتزمون
إبستيمولوجيا وانـعـكــاسـ ًـيــا .يمكن اعـتـبــار السوسيولوجيا «الـســويــة» – العمومية بلغة مايكل ب ــووراوي-
ً
تـلــك الـنــابـعــة مــن إرادة األف ــراد والـجـمــاعــات عـبــر مساءلتهم معيشهم الـيــومــي ومـنــاشــدة عـلـمــاء االجـتـمــاع
توفير المعلومات لـهــم .فــي الـمـغــرب الـصــورة معكوسة؛ يجب على علماء االجـتـمــاع دفــع األف ــراد نحو
طرح األسئلة حول القضايا االجتماعية والسياسية التي تهم وجودهم المجتمعي ،بشكل ربما تحمل
معه خطورة في حد ذاتها ،في أفق البحث عن صيغة توافقية لتنمية الوعي االجتماعي بأهمية العلوم
االجتماعية من جهة ،وأهمية التغيير من جهة أخرى.
بما أن القضية السوسيولوجية هي جميع الشروط والمقومات واآلليات اإلبستيمولوجية إلنتاج المعرفة
في السوسيولوجيا وتطويرها ،من قواعد وأعراف وتقاليد وأدوات نظرية ومنهجية ،تفرض أن تلتزم بها
«الـجـمــاعــة الـعـلـمـيــة» ،أي مختلف األط ــراف المعنية ،مــن تــأهـيــل وأخــاقـيــات فـكــريــة ومهنية فــي ميادين
الدراسة والبحث العلمي ،وفي كل أوان ومراحل إنتاج المعارف العلمية ،وتقييم مصداقيتها وحدودها
ومحدوديتها ،ونقد عوائقها المعرفية الذاتية منها والموضوعية((( ،نقول ،بما أنها كذلك ،فإن تطورها
في المغرب – في عالقة بالمسألة السياسية  -ارتبط بمجتمع وثقافة غير متكافئين ومليئين بالتناقضات:
((( بول باسكون« ،في علم االجتماع القروي» ،نقل الحوار عن الفرنسية محمد بولعيش ،بيت الحكمة :مجلة مغربية للترجمة في
العلوم اإلنسانية ،السنة  ،1العدد ( 3تشرين األول /أكتوبر  ،)1986ص .41

((( جيوفاني بوسينو ،نقد المعرفة في علم االجتماع ،ترجمة محمد عرب صاصيال (بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع.)1995 ،
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يـتـعــايــش الـعـنــف مــع الــديـمـقــراطـيــة ،واألم ـيــة والـجـهــل مــع الــرغـبــة فــي اإلص ــاح الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي.
ووج ــدت ه ــذه الـعـلــوم أرض ـيــة ســوسـيــو-سـيــاسـيــة مـلـيـئــة بــالـتـفــاوتــات ،األم ــر ال ــذي جـعـلـهــا تـسـتـثـمــر معظم
جهودها في محاولة فهم طبيعة البنى الذهنية والموضوعية وتفسيرها ،على أمل اإلشراك الفعال للعلوم
االجتماعية في مسلسالت التنمية المحلية ،الجهوية والقطرية(((.
حدد باسكون اإلطار العام للسوسيولوجيا في المغرب في ُبعدها النضالي [االنعكاسي كما التغييري]،
أيضا تدريس السوسيولوجيا نفسها ً
بل واعتبار ً
نضاليا .ويمكن أن نجد صــدى لهذا االتـجــاه في
فعل
ً
(((1
مـحــاضــرات وأعـمــال محمد ج ـســوس الــذي عـمــل عـلــى تعبئة معرفته السوسيولوجية ضـمــن النضال
السياسي ،والعكس صحيح؛ إذ إنــه يركز فــي مداخالته السياسية على القضايا المتعلقة بالديمقراطية
ً
شائكا
والتعليم والـتـنـمـيــة .. .إلــخ ،وغــالـ ًـبــا مــا يسلط الـضــوء ،وفــق نـظــرة بـيــداغــوجـيــة ،عـلــى كــل مــا يـجــده
ـروضــا نـقــديــة ،رغــم كــونـهــا مقتضبة وتبسيطية ،لنظريات
وغــامـ ًـضــا .ومــن الـشــائــع أن تـجــد فــي حــواراتــه عـ ً
ومـفــاهـيــم التغيير والـتـحــديــث والـنــوعـيــة والـثـقــافــة واأليــديــولــوجـيــا( .((1ويـبــدو أن بــاسـكــون عـمــل عـلــى زرع
الـنـمــاذج اإلبستيمولوجية الـمـلـتــزمــة ،والـتــي حملت المشعل الـســوسـيــولــوجــي بـعــد رحـيـلــه ،لـكــن الـســؤال
الـمـطــروح الـيــوم هــو :مــن سيجدد القضية السوسيولوجية والمسألة االجتماعية فــي المغرب (فــي إطــار
بعد انعكاسي والتزامي)؟
من أجل تكوين فهم أشمل بشأن هذا اإلشكال ،ينبغي في البدء تحديد النسق العام لعلماء االجتماع في
السياق االجتماعي والسياسي :موقع السوسيولوجيا والسوسيولوجي داخل المجتمع؛ إنتاج المعارف
السوسيولوجية؛ الجماعة العلمية؛ الطلب واالسـتـعـمــال السياسي للعلم االجـتـمــاعــي ...كــل ذلــك في
إطار إنتاج البنية الموضوعية والذاتية لعالِم االجتماع( .((1هنا ،ينبغي أن نميز بين أربعة أنواع من علماء
االجتماع في السياق العالمي المعاصر( ((1وفي إطار الحديث عن السوسيولوجيا كحرفة(: ((1
((( محمد اإلدريسي« ،أزمة العلوم االجتماعية في العالم العربي :مقاربة نقدية» ،نقد وتنوير ،العدد ( 3شتاء  ،)2015ص .203
( ((1مـحـمــد جـســوس ( ،)2014-1938عــالِــم اجـتـمــاع مـغــربــي مــن جـيــل ال ــرواد الـمــؤسـسـيـيــن .حــاصــل عـلــى شـهــادة الــدكـتــوراه فــي علم
االجتماع مــن جامعة

برنستون فــي الــواليــات المتحدة سنة  .1968انـظــرMohammed Guessous, «Equilibrium Theory and the :
Explanation of Social Change,» Ph. D. Dissertation, Princeton University, May 1968, p. 583.

عمل أسـتــا ًذا لعلم االجتماع في جامعة محمد الخامس في الرباط منذ سنة  1969حتى وفاته .ساهم بشكل كبير في تكوين الجيل
وهم الذين اشتغلوا معه في الجامعة نفسها (الديالمي ،المنيسي ،بورقية.)...
األول من السوسيولوجيين في كلية اآلداب في الرباطُ ،
لــم يـضــع جـســوس حقيقة أي مــؤ َّلــف ،وبـفـضــل زمــائــه وأصــدقــائــهُ ،حـ ّـولــت مـحــاضــراتــه الـشـفــويــة إلــى نـصــوص مكتوبة ثــم ُنـشــرت باللغة
العربية :انظر :محمد جسوس :رهانات الفكر السوسيولوجي بالمغرب ،أعده للنشر وقدم له إدريس بنسعيد (الرباط :وزارة الثقافة،
 ،)2003وطروحات حول المسألة االجتماعية ،كتاب الشهر؛ ( 6الدار البيضاء :األحداث المغربية.)2003 ،
(11) Hassan Rachik et Rahma Bourqia, «La Sociologie au Maroc,» SociologieS, mis en ligne le 18 Octobre 2011,
consulté le 6 Avril 2016, at: http://sociologies.revues.org/3719.

( ((1اإلدريسي ،ص .204 - 203

(13) Jan Spurk, Quel avenir pour la sociologie?: Quête de sens et compréhension du monde social, intervention
philosophique (Paris: Presses universitaires de France, 2006).

( ((1بوبكر بوخريسة« ،السوسيولوجيا المغاربية :بين التركة الكولونيالية ورحلة البحث عن الهوية» ،إضافات :المجلة العربية لعلم
االجتماع ،العدد ( 15صيف  ،)2011ص .113
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السوسيولوجي المثقف :يقترن عمل هــذه الفئة من علماء االجتماع بمسألة االلـتــزام ،أو بعبارة أخــرى،
بـكـيــف يـمـكــن إن ـتــاج مـمــارســة ســوسـيــولــوجـيــة تــأخــذ بـعـيــن االعـتـبــار الـخـصــوصـيــات الـمــوضــوعـيــة لـلـشــروط
االجتماعية والسياسية لتبلور النسق االجتماعي ،وإلى أي حد يمكن ربط الفعل واإلنتاج العلمي بالعالم
االجتماعي والسياسي في تحوالته الماكروية والميكروية .والسوسيولوجي الملتزم هو ذاك الذي يكسب
المعرفة من اآلخرين عن طريق تفاعله مع بيئة عمومية مواتية للنقد السوسيولوجي ،ويعمل على ربط
الممارسة السوسيولوجية السياسية واألكاديمية بتحوالت الشروط اإلبستيمولوجية للعلم نفسه .تنخرط
هــذه الـطــائـفــة مــع المجتمع عـبــر مـشــروع تـجــاوز الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة وتــرقـيـتـهــا ،مــن خــال تـحــديــد األســس
اإلبستيمولوجية لـ«علم اجتماعي» قادر على خدمة مشروع مجتمعي حداثي وديمقراطي.
فــي إط ــار الـتــركـيــز عـلــى ال ـشــروط الـعـلـمـيــة لـبـنــاء الـمـمــارســة الـســوسـيــولــوجـيــة فــي الـسـيــاق الـمـغــربــي ،يمكن
أن نـ ــدرج أع ـم ــال ال ـســوس ـيــولــوجــي ال ـم ـغــربــي ال ــراح ــل مـحـمــد ج ـس ــوس ،وأع ـم ــال ع ـبــد ال ـلــه ح ـم ــودي –
السوسيولوجية منها -باعتبارهما عالِمي اجتماع مثقفين وملتزمين بالقضية السوسيولوجية ،كما القضايا
االجتماعية والسياسية بالمغرب ،إضافة إلى أعمال الراحلة فاطمة المرنيسي.
السوسيولوجي األكاديمي :هو «العالِم» (بحسب ماكس فيبر) و«الملتزم» (بلغة بيير بورديو) الذي يبتعد
عن الفضاءات الواسعة تجاه الفضاءات العمومية الواسعة ،ويتكئ جوهر ًيا على معايير وقواعد اإلنتاج
غالبا في البحث .وينطبع «عا َلم السوسيولوجيين
العلمي والسلوكات األكاديمية المتميزة التي تستثمر ً
األكاديميين» بعالقة غامضة مع حق َلي االقتصاد والسياسة.
تعتمد هذه الفئة على تكوينها النظري العميق في مجال التخصص ،وتركز على البحث المستمر في
نقد الـشــروط اإلبستيمولوجية للممارسة السوسيولوجية وتطويرها وتـجــديــدهــا ،مــن أجــل بـنــاء صورتها
وشبكتها األكاديمية ،من دون أن يرافق ذلك اهتمام – حقيقي أو منعدم  -بترقية ،أو تطوير ،أو تجديد
الشروط الموضوعية لخدمة القضايا السياسية واالجتماعية المؤطرة للمشروع المجتمعي.
فــي هــذا ال ـصــدد ،ومــن خــال الـتــركـيــز عـلــى الـ ُـبـعــد الـســوسـيــولــوجــي فــي أع ـمــال مـجـمــوعــة مــن المفكرين
الـمـغــاربــة –وخــاصــة أولـئــك الــذيــن تـنــدرج أعـمــالـهــم ضـمــن مـجــال السوسيولوجيا األكــاديـمـيــة -يمكن أن
ندرج أعمال رحمة بورقية.
السوسيولوجي اإلعالمي أو سوسيولوجي اإلعالم :من الناحية اإلبستيمولوجية ،يكمن دور عالِم االجتماع
اإلعالمي في ربط الخطاب السوسيولوجي بالعموم ،أي تحقيق نوع من الحوار اإلبستيمولوجي الدائم
بين السوسيولوجيا األكاديمية والسوسيولوجيا السياسية من جهة ،والسوسيولوجيا المهنية والسوسيولوجيا
الـمـشــاركــة الـعــامــة (الـعـمــوم) مــن جـهــة ثــانـيــة ،وبـيــن هــذه األنـمــاط السوسيولوجية بينها بـيــن بـعــض مــن جهة
ثــالـثــة ،بالشكل الــذي يحافظ على الـطــابــع األكــاديـمــي والعلمي للممارسة السوسيولوجية ،ويعمل على
ربــط السوسيولوجيا بالعموم وتـحــوالت المجتمع المعاصر .لكن واقــع الممارسة يناقض هــذا المطمح
اإلبستيمي؛ إذ نجد أن عالِم االجتماع اإلعالمي هو ذاك الموجود على الدوام في وسائل اإلعالم؛ إنه في
الوقت ذاته «فاعل وناتج الصناعة الثقافية» .السوسيولوجي اإلعالمي هو بمثابة رجل فرجة وإثارة ،يبحث
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عــن سلطة رمــزيــة ضــروريــة مــن أجــل اعـتــراف يصعب بـلــوغــه إال مــن خــال الـمـهــارة والـصـنــاعــة اإلعــامـيــة؛
فكلما ُب ّسط الخطاب السوسيولوجي و« ُفـ ِّتــت» ألجل التأثير في الجمهور ،يصبح السوسيولوجي أقرب
إلى الصحافي ،وتصبح المسافة بينهما غامضة هي ً
أيضا إلى درجة يصعب معها التمييز بين التخصصين.
فــي مــا يتعلق بالعالقة الجدلية بين السوسيولوجي الملتزم والسوسيولوجي الـفــرجــوي( ((1فــي المشهد
اإلعــامــي الـمـغــربــي ،يمكن أن نـتـحــدث عــن وجــود أع ــداد قليلة مــن عـلـمــاء االجـتـمــاع الملتزمين الــذيــن
أساسيا النخراط السوسيولوجيا في المجال العام (أمثال عبد الصمد
يعملون على جعل اإلعالم فضا ًء
ً
الديالمي ،)...وإتاحة الفرصة لعالِم االجتماع من أجل مناقشة القضايا االجتماعية والسياسية في سياق
عالم متحول وغير متكافئ ،فــي حين أن طائفة أخــرى مــن علماء االجـتـمــاع تعمل على جعل اإلعــام
ً
منفذا لبناء عالقات شبكية وأكاديمية ّ
وعلميا،
أكاديميا
تمكنهم من تحصيل رأس مال رمزي لم يتأت
ً
ً

نموذجي المثقف
وتغافل ربــط الممارسة السوسيولوجيا بالعموم ،وبالتالي ال يمكن إدراجـهــم ضمن
َ
معينة لحين توافر دراســات نقدية أو
أو األكاديمي أو حتى الخبروي (لذلك س ُنعرض عن ذكر أسماء ّ
مقارنة ملتزمة حول الموضوع على المستوى المحلي والعربي).

الـســوسـيــولــوجــي الـخـبـيــر أو ســوسـيــولــوجــي الـخـبــرة :ســاهــم هــذا الصنف منذ وجــوده فــي تعاقدية وحرفية
السوسيولوجيا .يرتكز رأس المال الرمزي للخبير على التخصص الثاقب ومدى مالءمة اختيار نموذج
المعترف بها .يترجم السوسيولوجي الخبير إرادة االعتراف
التحليل والتجربة المكتنزة ،وعلى المهارة
َ
تحول السوسيولوجي «العالِم» و«الملتزم» إلى خبير تقني ،من خالل
به
اجتماعيا ،وإنتاج حياة مهنية ّ
ً
جعل الطلب على السوسيولوجيا في خدمة الممارسة السوسيولوجية بالضرورة.
في حقيقة األمــر ،ومــن خــال األعـمــال السوسيولوجية الخبروية لكثير من السوسيولوجيين المغاربة،
ُع ِّزز الطلب على السوسيولوجيا في المجال العامً ،
كثرا استفادوا من نتائج هذه
فضل عن أن باحثين ً
ال ــدراس ــات الـمـعـ َّـدة تـحــت طـلــب ع ــدد كـبـيــر مــن الـمـنـظـمــات والـهـيـئــات الـمـحـلـيــة أو الــدول ـيــة ،قـصــد فهم
َّ
المحكم (خاصة
التحوالت الميكروية والماكروية للمجتمع المغربي من جهة ،وتعزيز النشر العلمي
على صفحات مجلتي عمران وإضافات) من أجل بناء مجتمع معرفة ملتزم من جهة أخرى.
يمكن أن نــدرج في هــذا السياق األعمال السوسيولوجية لكل من عبد الصمد الديالمي (الــذي يــزاوج
بين النمط الخبروي واإلعالمي) ،وإدريس بن سعيد والمختار الهراس.
جسد بحق نموذج
رغم غياب الحدود الفاصلة بين هذه النماذج المهنية ،يمكننا االعتراف بأن باسكون ّ
السوسيولوجي «الملتزم» الــذي استدمج هذه األنــواع األربعة لتنمية المعرفة السوسيولوجية وتطويرها
من جهة ،وبناء ذات الباحث الخالص من جهة أخرى .لكن إذا أردنا الحديث عن فعالية هذا التصنيف
بالنسبة إلى السوسيولوجيا المغربية المعاصرة ،فسنجد أنفسنا أمام أزمة أيدو -معرفية تحتاج إلى مزيد
من البحث والدراسة لتشخيص طبيعة النسق العام الذي يتجه نحوه علماء اجتماع الجيل الثالث.
( ((1في هذا الصدد يمكن أن نتحدث عن من يمكن توصيفهم بعلماء االجتماع «الهمزاويين» ،والذين يخترقون – ببراعة  -المشهد
اإلعالمي المغربي ويورطون الخطاب السوسيولوجي في إنتاج المعنى الفرجوي والتنميطي ،بلغة الراحل محمد جسوس.
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الشكل ()1
األزمة األيدو-معرفية للسوسيولوجيا في المغرب
العلوم االجتماعية
في المغرب
السوسيولوجيا

األنثروبولوجيا

محاولة التأسيس
لعلوم اجتماعية مغربية

باسكون 1960
المرنيسي 1981

الجماعة العلمية

اإلثنولوجيا

علم النفس االجتماعي

الجامعة والمراكز البحثية
معهد السوسيولوجيا
()1960
علوم اجتماعية تحت الطلب
السياسي /االجتماعي
إغالق معهد السوسيولوجيا
()1971

الخبرة العلمية

اقـتــرن الـحــديــث عــن تخليص السوسيولوجيا مــن الـنــزعــة االسـتـعـمــاريــة فــي الـمـغــرب بدينامية بحثية (كمية
وكيفية) حقيقية ،انطلقت مع أعمال بول باسكون السوسيولوجية األولــى (الفريق المتعدد التخصصات
للبحث في العلوم اإلنسانية ( ،))1960وفاطمة المرنيسي (فريق البحث في قضايا األسرة والمرأة والطفل
( .))1981ويظل تأسيس معهد السوسيولوجيا ( )1960لحظة فاصلة في تاريخ السوسيولوجيا في المغرب،
وذلك وفق ثالثة مؤشرات رئيسيةً :
أول ،الرغبة في تخليص السوسيولوجيا من النزعة الكولونيالية ،من
ثانيا ،رفض إنتاج
خالل نقد اإلنتاجات الكولونيالية وتمحيصها ومقارنتها وفق مرجعيات إبستيمولوجية؛ ً
ســوسـيــولــوجـيــا تـحــت الـطـلــب ،ورب ــط الـمـمــارســة الـســوسـيــولــوجـيــة بــالـفـعــل الـنـضــالــي؛ ثــال ـ ًثــا ،االنـكـبــاب على
تكوين أجيال الباحثين السوسيولوجيين الشباب ،الذين سيحملون المشعل بعد رحيل جيل الرواد.
على الرغم من إغالق معهد السوسيولوجيا سنة  ،1970فإن الدينامية السوسيولوجية التي عرفتها فترة
الستينيات ساهمت فــي إنـتــاج كثير مــن النظريات والـنـمــاذج التفسيرية للمجتمع المغربي ذات الطابع
المحلياني :أبرزها نظرية المجتمع المغربي مع بول باسكون.
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ليعبر
عندما ناقش باسكون أطروحته بشأن الحوز ،انخرط في النقاش الدائر واقترح مفهوم «جنيس» ّ
ّ
المركب ،وبالتالي رفض مفاهيم المجتمع االنتقالي أو نظام اإلنتاج
عن وضعية نمط اإلنتاج المغربي
الفيودالي على الشاكلة اآلسيوية .وقد اعتبر أن استخدام المفاهيم غير مناسب ،وال يسمح بأي توضيح
للقضايا وللعالقات االجتماعية باألرياف المغربية( .((1إن استعماله مفهوم المجتمع المركّ ب ال يعني
بــال ـضــرورة أنــه أول مــن نـحـتــه؛ تـلــك مـغــالـطــة أس ــيء مــن خــالـهــا فـهــم الـنـســق الـعــام لـمـفـهــوم الـتــركـيــب في
الـســوسـيــولــوجـيــا .اقـتــرن نـحــت مـفـهــوم المجتمع الـمــركّ ــب فــي الـسـيــاق األوروب ــي بــأعـمــال مــارسـيــل مــوس
ضمن أبحاثه اإلثنولوجية واألنثروبولوجية بشأن شعوب األسكيمو.
بــالـنـسـبــة إلــى الـسـيــاق الـمـغــربــي ،يـعـتـبــر أن ــدري آدام ( )A. Adamأول مــن اسـتـخــدم مـفـهــوم «الـتــركـيــب»
( )compositeفي كتابه ( Casablancaالدار البيضاء) لوصف التغيرات والتحوالت التي عرفتها مدينة
ال ــدار الـبـيـضــاء خــال ستينيات الـقــرن ال ـمــاضــي( .((1لـكــن مــع ذل ــك ،نـجــد أن حـضــور مـفـهــوم «المجتمع
المركّ ب» – بشكل ضمني -رافق أعمال باسكون السوسيولوجية منذ بداياتها األولى.
كتب باسكون واص ًفا طبيعة المجتمع المغربي كالتالي:

إن نماذج عدة من التنظيمات االجتماعية ،التامة في ذاتها ،تتصارع داخل هذا المجتمع .لسنا
معين ،بل أمام مظاهر جزئية من مجتمعات عديدة تتعايش أحيانًا في نفس اللحظة
أمام مجتمع ّ
وفي نفس المكان .هكذا ينتمي فرد محدد ،وحسب سلوكاته المختلفة ،إلى عدة مجتمعات.
والدالئل على ذلك بسيطة ويومية[ :مجموعة من] الفالحين لهم الحق في األراضي الجماعية،
وتــذهــب نسائهم ،يــوم العنصرة ،لسكب السوائل على قبور األجــداد ،ويطلبون مــن خماسيهم
صباحا ،ثم يتمنطقون بالخناجر ،ويذهبون إلــى «المكتب» ليطلبوا القرض
أن يأتوهم بالبغلة
ً
ً
تقريبا عن طريق السن والساللة
جماعيا .أال يمكن لنا ،بــدل من تحديدهم تحديدً ا
الفالحي
ً
ً
والمنطقة ،ردهم إلى تعايش نماذج اجتماعية متعددة ،وهي ،بالمناسبة خمسة نماذج؟ [مجتمع
صناعي ،ومجتمع ،قائدي ،ومجتمع قبلي ،ومجتمع الهوتي ،ومجتمع بطريركي](.((1

فــي مـقــدمــة مـقــال تـحــت «ع ـنــوان مــا الـغــايــة مــن الـســوسـيــولــوجـيــا ال ـقــرويــة» ،يـضـعـنــا بــاسـكــون أم ــام مـفــارقــة
إبستيمولوجية ما زالت قائمة إلى اليوم ومرتبطة بالعالقة بين السياسي والعلمي والبحث االجتماعي:
لعل المعرفة ُجعلت لتغيير العالم [نسق الماركسية العلمية  -اإلبستيمولوجية] ،بالتأكيد ،لكن من طرف
من؟ ولفائدة من؟ صحيح أن الحقيقة الوحيدة المت َفق حولها في العلوم االجتماعية هي أنه ليس هناك
واقعة اجتماعية ثابتة ،وبالتالي هناك فقط حقائق متغيرة في الزمان والمكان ،إال أن البحث االجتماعي
في نهاية المطاف يخدم بالضرورة القائم به (أي الباحث) وبالتالي خلفياته وأيديولوجياته الكامنة تحت
ثــوب األخالقيات المهنية .إن السوسيولوجيا الجديدة غير مفصولة عن السياق الـعــام ،كما الخاص،
لتسليع العمل وتسويقه ،كما المال والعلم ،في إطار النظام العالمي الجديد.
(16) Tozy, «Paul Pascon».
(17) André Adam, Casablanca: Essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l’Occident (Paris:
Centre national de la recherche scientifique, 1968), tome 2, p. 706.

( ((1ب ــول بــاسـكــون« ،طبيعة المجتمع الـمـغــربــي الـمــزيـجــة» ،نـقــل الـنــص عــن الـفــرنـسـيــة مصطفى كـمــال ،بـيــت الـحـكـمــة :مـجـلــة مـغــربـيــة
للترجمة في العلوم اإلنسانية ،السنة  ،1العدد ( 3تشرين األول /أكتوبر  ،)1986ص .54
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تاشقانم
تلمو سِّسؤم عامتجا مِلاع ركف يف ةءارقل لخدم :نوكساب لوب دنع »ةيسايسلاو ةيعامتجالا اياضقلا«و »ةيجولويسوسلا ةلأسملا«

ـورا قــو ًيــا لثنائية الـحـيــاد الـفـيـبــري (بشكل
إنـنــا نـجــد فــي أعـمــال بــاسـكــون – اإلبـسـتـيـمــولــوجـيــة – كلها حـضـ ً
مــن األش ـكــال) واالنـعـكــاسـيــة الـبــورديــويــة ،حـيــث عـمــل عـلــى رســم الـمـعــالــم أو الـسـمــات الــواجــب تــوافــرهــا
أساسيا
في عالم االجتماع ،بغية إنتاج معرفة ملتزمة حــول المجتمع الــذي يــدرســه .و ُيـ َعـ ّـد الحياد سندً ا
ً
للباحث فــي اخـتــراق الـظــواهــر االجتماعية قبل أن يكون سلطة إبستيمولوجية ضمن العلم نفسه .كما
أن السوسيولوجيا ومـســاءلــة الباحث لــذاتــه أولــويــات ال محيد عنها إلنـتــاج معرفة سوسيولوجية ملتزمة
معا.
ومشاغبة في آن ً
ينبغي قـطــع الـصـلــة بتعليمات الـصـمــت ،والـتـحـفــظ وال ـســري .يـجــب جـعــل مـعــرفــة الـمـجـتـمــع لنفسه
بنفسه شاملة عامة ،ونشر الدراسات ،بحيثياتها ومجرياتها وصعوباتها وإخفاقاتها .إن إذاعة نتيجة
األبحاث يعني تعميمها في لغة مفهومة أكثر فأكثر .وهو األمر الذي ال يمكن أن يتم في أول يوم.
فأنا أكتب ما أكتبه هنا بالفرنسية ،بأصوب ما يمكن ،وأنشره في مطبوع غالي الثمن جــدً ا بالنسبة
وأخيرا ،فإن هذه الرسالة ال يمكنها أن تصلهم على نحو مباشر ،بل ينبغي إعادة تناولها،
للقرويين.
ً
وتعميمها ،وترجمتها ،بل وقد تتطلب أن تصير شفوية ،أو مصورة .إن طريق بثها طويل ومتعرج:
وك ــم مــن الــوقــت وال ـمــراحــل والـتــرجـمــات والـتـنـكــرات والـتـفـسـيــرات الـمـعـكــوســة سـتـعــرفـهــا مـثــل هــذه
الرسالة كي تصل إلى آذان ووعي هذا القروي؟ ال أحد يعلم ! ولعلها أول شيء ينبغي معرفته(.((1

ال يتعلق األمر هنا بالسياقات البنيوية إلنتاج المعرفة ،بل بالشروط االجتماعية والثقافية لنقل المعرفة
وليتقبلها الفاعل االجتماعي نفسه .انخرطت السوسيولوجيا المعاصرة (كندا،
في العلوم االجتماعية
ّ
ت ــاي ــوان )...فــي مــا يـسـمــى ســوسـيــولــوجـيــا الـعـمــوم أو ســوسـيــولــوجـيــا ال ـش ــارع :كـيــف يـمـكــن رب ــط الـمـعــرفــة
بالمجتمع عبر تقريبها من العموم من دون إفقادها علميتها وإزعاجها وشغبها وانعكاسيتها المميزة؟
يمكن اعتبار أن باسكون المس عن قرب هذا اإلشكال اإلبستيمولوجي المطروح في الفترة المعاصرة،
لتقبل المعرفة من طرف عموم المغاربة.
من خالل انفتاحه على الصعوبات الموضوعية والذهنية ّ
لقد استحق باسكون بجدارة لقب «السوسيولوجي األعلى» )( (Le sursociologueباللغة الوجودية النيتشوية).
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