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مة: المقدِّ

يعكُس ما يتضّمنه هذا التقريُر جوانَب من النقاشات الدائرة يف الفضاءات 

الفكريّة والفلسفية، التي دخَل بعُضها يف حوار وجودّي مع الذات، غلب عليه 

التي  الحرُب  متارُسها  التي  الشديدة  القسوة  ظلِّ  يف  الحارض،  مآل  يف  التأّمل 

يشّنها »كورونا« بال هوادة، ضد نرجسيّة اإلنسان، بخاّصة يف الغرب، الذي دعا 

التعايش مع املوت، إىل  بالداء، وإىل  الداء  »فالسفته«، من عجٍز، إىل مواجهة 

إىل  يدفع  ما  كثافة«،  أكرث  »بشكل  للعيش  محّفز  يصرَي  وتدجينه، حتى  تقبّله 

»بشكٍل  الغريّب  يعيش  أن  أكالف  أخرى،  مرّة  سيتحّمل  عّمن  مجّدد،  السؤال، 

أكرثَ كثافة«.

بسطوة  بُوغتت  كأنها  البرشية،  تبدو  أوزارها،  كورونا  حرُب  تضع  أن  وإىل 

مبنطقي  بسب  اإلمساك  عن  بعجزها  صدمتها  ومتثّلت  وعناده،  الفريوس  هذا 

األنساِق  إىل عجز  أّدْت  استثنائية،  ما يجري، يف خضمِّ حالٍة كونية فوق  يفّس 

اللّغوية الكربى، وشلَّت قدرتَها عىل فهِم وتفسريِ ومعالجة ما يجري، وهو ما دفع 

باملفّكر املرصي نبيل عبد الفتاح إىل مخاطبة منظومة التفكري الغريب، وسؤالها 

النقدي  العاملة، ومرياثها  الكربى  بنربة حاّدة، وشامتة رمّبا، عّم »حدث للعقول 

والفلسفي والتحلييل يف املجتمعات األكرث تقّدًما؟«

مثّة من املفكرين يف الغرب من أجاب عن هذا السؤال، فرأى أّن جائحة كورونا 

اليهودية  الحضارة  »انهيار  معها  يشهُد  جديدة  مرحلة  إىل  حتمً  العامل  ستقوُد 
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املسيحية«، وجهَر آخر بأنّه خائٌف عىل »حريّته« من أن يخطفها »كورونا« أكرث 

من خوفه من املوت نفسه.

ذلك  وتداعيات  انتشاره  وسعة  ورسعة  الخوف  سيولة  من  حّذر  من  ومثّة، 

الخوف،  هذا  نرش  مسؤولية  االجتمعي  التواصل  وسائل  ُمحّماًل  البرشيّة،  عىل 

ليخلَص إىل أّن »املعلوماِت الرقميَة هي أكرث األمراض املعدية اآلن عىل كوكب 

أكرث حكمة  األحيان،  بعض  الذعر، يف  بأّن »نرش  بالقول  آخر  ليناقضه  األرض«، 

من النظر لألمور فلسفيًا«، داعيًا إىل االعرتاف بحدود التفلسف، أو حتى تأجيل 

البحث الفلسفي يف ما يجري، وإىل تنحية الفلسفة »لصالح الحرص يف مثل هذه 

الظروف«.

وحال  الّصدمة،  هوِل  عىل  وتدلُّ  الغرب،  يف  الجاري  النقاش  من  عيّنٌة  تلَك 

أصواٌت  فخرَجت  الصميم،  يف  الغريب  التفكري  منظومة  أصابت  التي  الذهول 

يلتئم  لن  الذي  الكاملة عن جرح كورونا  املسؤولية  النيوليربالية  تحّمل  معتربة 

بسهولة، وعن ذلك الفراغ الذي سيصيب مركزية الغرب مبقتل من دون أن يعلَم 

أحٌد كيف سيتّم تدبري الفراغ ما بعد االنهيار، وما القوى الجديدة التي ميكنها 

يف  الزمن  من  لفرتة  ستتيه  البرشية  كانت  إذا  وما  الغد،  عامل  بقيادة  االضطالع 

فوىض ما قبل تشكل عامل متعّدد األقطاب؟

مركز املعارف للدراسات الثقافية
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كورونا ومأزق األنصاف)1)

يدافع كاتب املقالة إدريس مقبول، عن دور الدين الحاسم يف أوقات الجوائح 

والخوف، وينتقد بشّدة من يصفهم بأنصاف املتعلّمني، يف حقيل الدين والعلم، 

الشعور  عىل  باعثاً  بوصِفه  تظهريَه  يحِسنوا  فلم  الدور،  هذا  إىل  يسيئون  مّمن 

ُف من حدة ما يعانيه اإلنسان من اآلالم  بالطأمنينة والسالم، وشحنًة روحيّة تخفِّ

النفسية والجسدية.

من  إاّل  الراهن،  الظرف  يف  تأيت،  ال  الناس  عىل  الخطورَة  إنَّ  الكاتب  يقول 

األنصاف، حتى لو أشهَر هؤالء الّشهادات الورقيّة، ألنهم يترصفون باستعالء أصّم، 

ويُفِهمون  حقائق،  أنّها  عىل  األوهام  يعّممون  أفالطون،  بعبارة  »متحذلقون« 

أن  وينسون  األسود،  أو  األبيِض  منطق  بسيط؛  بدايئ  الناس من حولهم مبنطق 

الطبيعة فيها أكرث من لون، فيضيق نظر هؤالء يف حالل أو حرام، ويضيق نظر 

يف  األصوليون  يقول  كم  الحكم  مجاري  أن  والحاُل  مريئ،  وغري  مريئ  يف  أولئك 

العامل مبنظور وضعاين يف مريئ موجود  اختزال  وأّن  الِقسمني،  أوسع من  الدين 

والمريئ معدوم سخافة، كم يقّرر مريلوبونتي يف كتابيه »العني والعقل« و»املريئ 

والالمريئ«.

)1) إدريس مقبول، مركز بن غازي لألبحاث والدراسات االستراتيجية، 2020/3/31. 



10

 يضيف الكاتب، بأنّنا ال نرى كل يشء، وهذه هي الحقيقة. ولهذا كان االتجاه 

املادّي الحيّس »املتعملق« مجانِباً للّصواب يف تشويه العامل وتقليِص فرِص التأّمِل 

الفلسفي للموضوعات. إّن األنصاف من الفريقني يف الواقع »منتحلون للصناعة« 

بعبارة ابن خلدون، ويسيؤون للناس وللموضوعات بسبب تنّكبهم طريق الدين 

جائحة  بجائحتني؛  مصابون  اليوم  أنّنا  العاثر  حظّنا  ومن  الِعلم،  وطريق  الحّق 

كورونا وهذه أخفُّ يف امليزان، وجائحة الكائنات النِّصفيّة، وهذه أثقل الجوائح 

وأفتكها.

كلَّ  ألن  مغلوطة،  بأسئلة  اليوم  مشغوٌل  الفريقني  كاِل  فإّن  مقبول،  بحسِب 

واحد منهم يقتاُت من ريعِ ما يشغل به الجمهور ويلهيه عن أداء دوره. فأنصاف 

الناس بني  الدين، وأكرثهم وعاظ وخطباء، ولألسف ال مييّز  املتعلّمني يف حقل 

املوضوعات  والخطباء دخلت طوامُّ  الوعاظ  وعامل، ومن طريق هؤالء  خطيب 

واألحاديث الباطلة عرب التاريخ إىل ثقافة الناس، ينشطون عند األزمات يف تفزيع 

الناس وبّث الّرعب ومشاعِر اليأس يف نفوسهم بأحاديث وأخبار واهية أكرثها ال 

م سوى وجٍه غضوٍب مكفهّر للّدين، يزرُع يف الّناس الخوَف ويشلُّ  يصح، ال تُقدِّ

البرشية محتاجة يف  أّن  والحاُل  اإلدراك واملقاومة،  فيهم عىل  كلَّ طاقٍة وقدرة 

املتنوّر، الذي يحمل  التذكريي  الدين  العصيبة ملن يبعث فيها خطاب  لحظاتها 

وِسَعْت  وقد  يشء،  كل  وسعت  التي  ورحمته  الله  يف  والرجاء  والبشارة  األمل 

الكافر واملؤمن.

يؤكّد مقبول عىل دور اإلميان يف املساعدة عىل رفع مناعة اإلنسان يف مواجهة 

األدوية  جانب  إىل  يرى،  كم  يعمل،  اإلميان  ألّن  وانكساراتها،  الحياة  صدمات 

اإلنسان  ويجعل  والضغط،  التوتّر  هرمونات  إفراز  من  التقليل  عىل  املوصوفة، 

أكرث تقبّالً ألوضاعه ورىًض بأحواله ومشكالته، وال شك أّن للدين دوٌر يف تغيري 
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من  والتخفيف  والسالم  بالطأمنينة  الشعور  اتجاه  يف  البرشي  الدماغ  كيمياء 

حدة ما يعانيه من اآلالم النفسيّة والجسديّة، وهو أمر يعرفه علمء نفس األمل 

واملختّصون يف الطب التكاميل.

هذه املعطيات ال يستسيغها فريٌق من املتكلِّمني باسم العلم ومّمن يخاصمون 

الّدين يف كل حني وبال مناسبة، مّمن صاَر تخّصصهم إحياء رصاعات سوداء باسم 

العلم، رصاعات من القرون الوسطى، تضع الِعلم وجهاً لوجه مع اإلميان، وتحيي 

تقابالً حّدياً بني العلمء واملؤمنني، وكأن كلَّ عالٍِم يُفرتُض به أن يكوَن ملحداً، وأّن 

كلَّ مؤمٍن مكتوب عليه أن يكون جاهالً معادياً للعلم. 

لكّن الكائنات الّنصفية يف الحقلني مشغولٌة بأسئلتها املغلوطة، ومل تفهم لحد 

الساعة أنه ال تعارض بني الدين والعلم إال يف األذهان الكليلة، كم مل تفهم أّن 

يقوم  ال  أحدهم  وأّن  معاً،  لهم  محتاجٌة  البرشيَة  وأّن  ووظائَِفه،  لُِكلٍّ حدوَده 

مقام اآلخر، وأنّه ال توزاَن لوجودنا كبرش وال سالَم وال َصحًة إال بتكاملهم وقيام 

كلِّ واحٍد منهم بوظيفته؛ ألّن كل واحد منهم جاء للجواب عن أسئلة مختلفة 

بعضهم كم  العداوة يف عقول  نبتت هذه  كيف  ندري  ولسنا  البرشي،  للكائن 

النبات الشويك يف شقوق األحجار، والحال أّن فن الطّب هو من العلوم  ينبت 

لتنظيم  الفقه  أصول  وضع  الذي  الشافعي  أّن  ويكفي  الدين،  نظر  يف  النبيلة 

اشتغال العقل املسلم قال: ال أعلم علمً بعد الحالل والحرام أنبُل من الطّب.

إّن ما يجُب أن يتّضَح يف األذهان هو أّن األديان مل تأت لتقدم لقاحاً لفريوس 

أو دواًء ملرض مزمن، أو تصف للناس عقاقرَي آلالمهم الجسدية، كم يحاجج بعض 

السطحيني ويتحّدى يف سفسطة سخيفة، وإّنا وظيفتها تقديم لقاح ضد أمراض 

لإلنسان،  لتقدميه  األديان  جاءت  الذي  فاللقاح  والالمعنى.  واإللحاد  العدمية 

ليأخذه بإرادة وحرية دون إكراه أو غصب، هو لقاح ضد الجهل بالله أو ضد 
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القلق الذي تفرزه تجربة الحياة حني تكون بال غاية، فحق اإلنسان األعظم هو 

حقه يف أن يعرف خالقه ومآله بعد املوت، والحاجة ملحة »للمطلق«؛ ألنّه هو 

وحده الكفيل مبنع حياتنا من الوقوع يف السيولة والتاليش والالمعنى، وهو وحده 

املنظور  هذا  يف  »املطلق«  ومركزية  مطلقة،  قيمً  مثة  بأّن  اإلميان  مينحنا  الذي 

املركّب تدفع يف اتجاه يتجاوز املنظورات الخطية والحدية.

الفراغ  فزاعة  بالله ضد  اململوء  األفق  الدين هو مصل  يقّدمه  الذي  املصل 

الفراغ،  فزّاعة  أي  وتجعل،  األديان،  متنحه  الذي  والخلود  األبدية  تستبعد  التي 

تاريخ البرش خالياً من أي غاية أو معنى كم يقول فرنكل يف كتابه »أزمة اإلنسان 

الحديث، يقّدم الدين املصَل ِضدَّ عبودية البرش يف أنظمة شمولية أبديّة تسلب 

تنتهي، تختزل وجودنا يف  الناس كرامتهم وحقوقهم، وضد عبوديات أخرى، ال 

»كائن مستهلك« أو »كائن مضارب« أو مجرّد مادة استعملية كم يقول املسريي؛ 

وعبودية  الربح  وعبودية  السوق  عبودية  حرص..  بال  عبوديات  اليوم  تحارصنا 

الشهرة وعبودية املوضة وعبودية البورصة يف أنظمة ليربالية متوّحشة ال تلقي 

باالً لإلنسان املحتاج وال آلالمه عىل حافات الجوع واملرض...

يخلص الكاتب إىل القول بأّن اإلسالَم الذي هو دين الله، هو توجيه ِمعياريٌّ 

يريد أن يكوّن اإلنساُن أخاً مواسياً ألخيه اإلنسان، ينفتح عىل اإلنسانية؛ ليمد لها 

اليد والعون، ويسارع لإلسعاف وتقاسم مواد الحياة مع كل البرش، ويبرّش بباب 

عريض مفتوح لألمل، إنّه أمل عودة الطابع القديس لهذه الحياة عرب مصالحة 

عرب  هيدغر  بعبارة  لنقل  أو  الوجود،  خالق  ومع  الوجود  مع  املوجودة  الذات 

»عودة السحر لعامٍل فقد سحرَُه ومعناه«.
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ف كأداة للبروبغاندا، في زمن كورونا)1)
ّ

المثق

يرى عيل عاشور)2)، أنَّ بعَض املثقفني العرب، ومعَجِبيهم، يتداولون يف أثناء 

الرأسملية  »نهاية  مثل  ُجمالً  الحالية،  الوباء  أزمِة  يف  الّنهايات  عن  الحديِث 

الغربية« أو » نهاية الّسيطرة الغربية« أو » نهاية املنظومة الرأسملية« وغريها 

تتناول  قراءة  وال  تحليل  بال  واملقّدمة  املتّسعة  والخالصات  »النهايات«  من 

املشهد الغريّب، فضالً عنه املشهد العاملي، كأن حمسة األفكار اليسارية التقليدية، 

والقومية، من ستينات وسبعينات القرن املايض، مبا تحمله من بروبغاندا قّدمتها 

املنظومات اإلعالمية لالتحاد السوفيايت وحلفائه، إضافًة إىل بروبغاندا األيديولوجيا 

األمريكية املضادة آن ذاك، قد عادت لتنتعَش يف العامِل الحديث، الذي يختلُف 

بطبيعته عن طبيعة البيئة التي خرجت منها تلك األفكار.

يعتقُد عاشور أن هذا النوع من املثقفني سقَط، مع جمهوره يف فخ الربوبغاندا 

املتصارعة، دوَن التأيّن يف قراءة املشهِد والتمّهل يف تحليل املعلومات والبيانات، 

والوثائق، »غري املتوفّرة حالياً«، والقيام بتتبّع تدريجّي للتغطيات اإلعالمية منذ 

انتشار الوباء يف مدينة ووهان. كأنَّ ما كان يدعو له املثّقف من تأنٍّ ومتّعٍن يف 

قراءِة الكتب، بقَي محصوراً يف الكتب، وانساق هو نفسه يف عجلِة املغرتّ يلِقي 

أحكاماً تتناسُب مع تحيّزاتِه، املُْعلَنِة حيناً وغريِ املُعلَنِة حيناً آخر، وإبراز ما تراكم 

 https://www.jadaliyya.com/Details/40889 2020--/4/3 ،1)  موقع جدليّة(
)2) الكاتب علي عاشور، شاعر وصحفي سعودي مستقل، مقيم في كندا. . 

https://www.jadaliyya.com/Details/40889
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من قراءات وأُمِنيات يف ذهنيِّة العداء للمستعمر واملتحّكم الغريب.

يجُد عاشور، أّن الكثري من العرب واملسلمني، وبعض املثقفني بشكل خاص، 

مبا  الحقيقة،  يكن  مل  إن  األرجُح،  الجواُب  هو  الصني  أعلنته  ما  بأّن  اعتربوا  قد 

قام  املنطلق،  ذات  ومن  الفايروس.  انتشار  وراء  تقف  التي  باألسباب  يتعلّق 

ليسقطها عىل  التقليدية  الرأسملية  األيديولوجي ضد  الحّس  باستعادة  البعض 

املنظومة االقتصادية الحالية من جانب، وعىل املؤّسسات السياسية الغربية من 

جانب آخر. كم حرَّض ذلك الكثري من املتديّنني عىل بدء اإلعالن عن هشاشة 

العامل املادي وقوة العامل الروحي، وكأّن الجميع اكتشف وأدرك ما حدث، وتنبّأ 

مبا سيحدث، خالل فرتة وجيزة!

يتفُق الكاتب مع من يقول بأّن املأزق الراهن سينقل العامل إىل مرحلة جديدة، 

لكن ليس بالطريقة الدرامية املصّورة، وليس عىل املستويني االقتصادي والسيايس 

العامل؛ ما  بأّن قوًى جديدة ستفرض سيطرتها عىل  البعض  فقط، أو كم يّدعي 

سوف يحصل، بحسب الكاتب، هو أنّنا سننتقل جميعاً إىل مرحلة جديدة عىل 

مستوى التواصل ونقل املعلومات، وتأمنِي املنظمت السياسية واالقتصادية من 

َورّي الحايّل بل بقواعِدها التأسيسيّة.  السقوط، ال بشكلها الصُّ

فم يخيُف يف األزمة الحالية، التي تواجهها البرشية، ليس عدم القدرة عىل 

مواجهة  عىل  القدرة  عدم  بل  فقط،  ميكن،  ما  بأرسع  الوباء  انتشار  من  الحّد 

السيل الهائل من الربوبغاندا واملعلومات الخاطئة واإلحصائيات التي توضع يف 

غري محلّها، حيُث ميكن استغالل اإلحصائية الصحيحة يف نقل الرسالة واملعلومة 

الخاطئة؛ ما يخيُف يف عملية نرِش املعلومات إلكرتونياً » ليس نرش األكاذيب، بل 

نرش املعلومات الصحيحة يف السياق الخاطئ«.
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ينقل عاشور عن الربوفيسور واملفّكر األمرييك »شارلز سيف« يف كتابه »الواقع 

األمراض  أكرث  هي  الرقمية  املعلومات  »أّن   Virtual Unreality االفرتايض« 

املعدية اآلن عىل كوكب األرض«. وال يبالغ شارلز يف وصفه ذاك أبداً، بحسب 

عاشور، بل ميكن القول بأنّه أدقُّ وصٍف يصّوُر لنا الوضع الذي نعيشه اآلن؛ ألّن 

اإلنسان يريد البقاء، بشكل أو بآخر، يف منطقة آمنة داخلياً، توفّر له الربوبغاندا 

هها هذه املنطقة، كم تعطيه وفرة املعلومات وتدفّقها،  التي تنعش تحيّزاته وتُوجِّ

العشوايئ، شعوراً بتمكّنه من الوصول إىل اإلجابات املنشودة.

إّن وقوَع الكثري من املثقفني يف فخ الربوبغاندا الحديثة ال يتوقّف عند اسرتجاع 

وتحفيز أثر املرتاكم فقط، فعامُل سهولِة وصول الناس إىل املعلومات، وسهولة 

الناس من خالل  توجيه هؤالء  يشّكل خطورًة يف  الناس،  إىل  املعلومات  إرسال 

ناحية  من  املعلومات  وتشويه  توجيه  يف  كفاعل  عملهم  وخطورة  املعلومات، 

أخرى، أكرث منه تهديداً لألنظمة السياسية القامئة. 

من هنا يشري شارلز إىل أّن »ظهور نسخ رقمية معلوماتية رخيصة ومثالية، 

التي نفّكر فيها كبرش بشأن املعلومات«. مل تعد عدم  الطريقة  أّدى إىل تدمري 

وفرة املعلومات لإلنسان هي املشكلة اليوم، بل فيضانها الذي غرّي طريقة التفكري 

والرتكيز. فكأّنا قّرَر اإلنساُن خوَض السباق مع املعلومات ورسعتها عرب تناولها 

والتفاعل السيع معها، مهمالً أدوات القراءة، ومنها التدقيُق والفحُص والتّأكد 

والتفكري والتأمل. 

يخلُص عاشور إىل القول: بقدر ما تحتاج هذه املرحلة إىل االنعزال عن املجتمع 

يف  التأيّن  إىل  أيضاً  تحتاج  فإنها  واالنتظار،  الصحية  املنظمت  تعليمت  واتباع 

قراءتها والنفاذ إىل ما وراء املشهد. فخوض سباق مع الكم الهائل من املعلومات 
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عن  الربوبغاندا  تفعله  ما  هذا  الحايل،  سياقنا  ويف  بالرضورة.  خارس  سباق  هو 

طريق من وقع يف رشاكها. ويف ذكر الحقائق والوقائع، هناك حقيقة واحدة يف 

الوقت الحايل، وهي أنّنا ال نعرف الكثري عم حدث، وال نعرف ما يخبئه املستقبل 

القريب، والبعيد.
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ميشيل مافيزولي: أزمة فيروس كورونا أو العودة الكبرى للتراجيديا)1)

هذه  كاتب  وهو  مافيزويل)2)،  ميشيل  املعروف  الفرنيس  الفيلسوف  يرى 

أنّنا  مع  للحداثة،  حتمياً  أفوالً  نشهُد  إنّنا  نقول،  أن  أبداً  ميكن  ال  أنّه  املقالة، 

انحطاٍط  النهاية، بشكل يومي يف  نهايَة عامٍل، تتجىّل فيه، هذه  بالفعل،  نشهد، 

فكري، سيايس واجتمعي، تبدو أعراُضه واضحًة بشكل متزايد. يصف مافيزويل 

النزعِة  استخداُم  تّم  أن  بعد  التقدميّة،  األسطورة  انحطاط  بأنّه  االنحطاط  هذا 

التقّدمية، وأيديولوجيا الخدمة العمومية، لتربيِر الهيمنِة عىل الطّبيعة، وتهميِش 

املجرّدة  العقالنيِّة  النزعِة  مبادئ  عىل  قائٍم  مجتمعٍ  وبناِء  األساسية،  قوانيِنها 

معها  لتمثَّل  وضوحاً،  أكرث  املَريض  مظهرُها  يبدو  التي  العقالنية  تلك  وحدها، 

ما تُسّمى باإلصالحات »املجتمعية« )الزواج للجميع، الحمل لآلخرين، اإلنجاب 

مبساعدة طبية، وما إىل ذلك) صوراً كاريكاتورية لذلك املرض.

والتظاهِر  الطموح،  هو  التقّدمية  اإليديولوجيا  أساس  أّن  مافيزويل  يعتقُد 

بالقدرِة عىل إيجاِد حلٍّ لكل يشء، وتحسني كل يشء، من أجل تحقيِق مجتمع 

مثايل، وإنسان يكون محتمَل الخلود. ويضيف: سواء كّنا نعرف ذلك أم ال، فإّن 

2020 - 04-16-07-58-09 موقع أنفاس، الكاتب : ميشيل مافيزولي/ ترجمة: محمد بعدي/ الخميس   (1(
16 إبريل 2020

https://anfaspress.com/news/voir/64159
)2) أستاذ بجامعة السوربون الخامسة، وهو يعتبر أحد علماء االجتماع والمفّكرين الذين منحوا لليومي 
والصورة والمتخيل موقعاً نظرياً في علم االجتماع، وتعتمد أبحاثه على تفاعل نظري بين األنثروبولوجيا 
والفلسفة والنظريات السوسيولوجية التي تعطى للرمزي موقعاً متميزاً في التحليل، ترجمت العديد 

من مؤلفاته للغات أوروبية كثيرة.
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يف  راهناً  املهيمنة  الفكرية  اآللية  الرتكيب هي  ثم  النقيض،  األطروحة،  جدليّة: 

التقّدمية،  امليثولوجيا)1)  »للتجاوز« هو شعار  الهيغيل  املفهوم  أّن  ذلك  الغرب. 

وباملعنى الدقيق للكلمة، هو تصّور دراميٌّ للعامل قائٌم عىل االعتقاِد بالقدرِة عىل 

اجرتاح الحلول واتخاذ قرارات تؤّدي إىل الكمل يف املستقبل.

بأّن »اإلنسانية ال تطرح  التي تقول  الكاتب بصيغة كارل ماركس،  يستشهُد 

أبداً إال املشكالت التي تستطيع حلها«، ويعترب أّن هذه الصيغة تلّخُص بشكل 

التحّكم  عىل  بالقدرة  والتظاهر  الطموح،  وتلّخص  امليثولوجيا،  هذه  مثل  جيد 

بكل يشء. ويضيف، سواء أردنا االعرتاف بذلك أم ال، فإنّه يوجد اآلن يساٌر ومينٌي 

ممتِزَجني، و»مركسة« )إضفاء الطابع املاركيس) حقيقية ألناط الفكر. فالنخبة 

باّدعاء  ملّوثة  نخبة  هي  الخرباء،  ومختلف  والصحافيون  السياسيون  الحديثة: 

جنون العظمة إىل حد ما، وبأنّه يف مستقبل قريب، سوف نتمّكن من تحقيِق 

مجتمع مثايل!

هذا التصّور الدرامي، وبالتايل املتفائل، هو الذي يقرتب، كم يقول مافيزويل، 

الشعور  مييُل  البرشي،  للتاريخ  الّصارِم  التأرجِح  يف  إنّه  ويضيف:  نهايته.  من 

تفاؤيل  فالدرامي بحسب مافيزويل،  أّن يسوَد من جديد.  إىل  الحياة  برتاجيدية 

الحياِة ما هي  أنّه بدون حل، فتصرُي  بالتأكيد، والرتاجيدي يتضّمن إحراجاً، أي 

عليه، مبعنى أنّه بدالً من إرادة السيطرة عىل الطبيعة، ينبغي أن نتوافق معها. 

لذلك، ووفقاً لذلك ليَس املوت هو ما ميكننا تجاوزه، لكّنه ما ينبغي التوافق معه، 

وهذا ما تذكرنا به، بشكل رئيس، »األزمة الصحية« الراهنة.

الخاصة  التفاؤلية  النزعة  نهاية  رمز  مافيزويل، هو  يرى  الوبايئ، كم  فاملوت 

بالنزعة التقّدمية الحديثة، وميكن النظر إليه عىل أنه تعبري عن استشعار، روحي 

)1) األسطورة.
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إىل حد ما، بأن نهاية حضارة ما ميكن أن تكون خالصاً، ويف معناه القوي، فهو 

عالمة عىل والدة جديدة، ما يشري إىل استمرارية نزعة حيوية أساسية!

إّن املوَت املحتمل، والتهديَد املعاش يومياً، هو واقع ال ميكن أن ننكره، ومل 

يعد بإمكاننا أن ننكره، واملوت الذي نكون مجربين حتمً عىل أن نقوم بإحصائه، 

املنترش يف كل مكان، يذكرنا من خالل طابعه امللموس بأّن نظاماً لألشياء يقرتب 

من النهاية.

إّن ما هو ملموس، برأي مافيزويل، هو ما »ينمو« مع واقع ال ميكن دحضه. 

موُت  إنّه  الحديث!  العامل  شّكل  الذي  األشياء«  »نظام  موت  هو  الواقع  وهذا 

النزعِة االقتصاديِة املهيمنة، وموُت هذا التغليِب للبنيِة التّحتية االقتصادية التي 

هي سبُب وأثُر النزعة املادية قصرية النظر.

القدميَة  النخَب  أّن  املؤكِّد  ِمَن  ألنَّ  للوجود؛  خالٍص  فرداين  تصّوٍر  موُت  إنّه 

ستستمر يف إنتاج التفاهات التي من نوع »مراعاِة الّنزعِة الفردانية املعارصة«، 

وترّهات أخرى مشابهة. لكن القلق من النهاية، وهي النهاية التي مل يعد من 

، عىل العكس من ذلك، عىل التمس املساعدة  املمكِن إخفاُء واقعها، والتي تحضُّ

التي  شاكلتها،  عىل  أخرى  قيم  وعىل  والتطّوع،  والتبادل،  واملشاركة،  املتبادلة، 

كانت النزعة املادية الحديثة تعتقد أنّها تجاوزتها.

القيمة  باعتبارها  العوملة،  موِت  إىل  تشري  الصحية  فاألزمة  أكرب،  وبوضوح 

ينترُص  أيضاً،  هنا  حيث  حدود  وبال  قيود،  بال  بسوق  مهووسة  لنخبة  املهيمنة 

الّشء عىل الذات، واملاديُّ عىل الروحي.

يخلص مافيزويل إىل القول بأّن التصّوَر »الدرامي« يكون خاّصاً بنخبِة تعتقد 

أنّها تستطيُع إيجاَد حلٍّ مناسب لكل يشء، أما »الرتاجيدي«، فهو عىل العكس 

متاماً، يتوافق مع املوت. إنّه يعرف، من خالل معرفة مندمجة وخاصة بالحكمة 
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الشعبية، كيف يعيش املوت كل يوم. وهكذا تكون األزمة الصحية التي تجلب 

املوت الفردي عالمة عىل أزمة حضارية، وهي األزمة املتعلّقة مبوت الباراديغم 

)األنوذج) التقّدمي الذي كان له شأن. ولعل هذا ما يجعل البيئة الرتاجيدية، 

املعاشة يف الحياة اليومية، أبعد ما تكون عن الكآبة، وعىل وعٍي بأنّها يف قيامة 

مستمرة. تلك القيامة التي، من خالل الوجود- يف كليته، ومن خالل الوجود- مع، 

ومن خالل املريئ االجتمعي، »سيحتل فيها الروحي غري املريئ مكانا لالختيار«.
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 الحرية أم الصحة؟ 
فالسفة فرنسا منقسمون حول عالم ما بعد الجائحة)1)

مل يقترص تأثري جائحة كورونا عىل أجهزة تنّفس املصابني بالفريوس املستجد، 

التحّوالت  من  موجًة  لتسبَب  الّصحيَة  اآلثــاَر  الجائحة  هذه  تجاوزت  وإّنا 

أماَم مراجعات فكريّة، ونقد  الباَب واسعاً  االجتمعية والثقافية الهائلة، وتفتُح 

ذايت غريّب غري مسبوق. 

شملت  التي  املراجعات  يف  املعارصون،  ومثّقفوها  فرنسا،  مفّكرو  انخرط 

فالسفة وعلمء اجتمع ومثّقفني وكتّاب، وبدا واضحاً أّن هؤالء مل يجمعوا عىل 

رأي واحد، بخصوص مأزق كورونا. فبينم استحرض الفيلسوف الفرنيس »برونو 

التور« ما أطلق عليه بـ »املبدأ الوقايئ«، حّذر عامل االجتمعي التسعيني إدغار 

موران مّم أسمه »الهوس بالربح«، كم حّذر مؤّرخ الفلسفة »أندريه كومت-

سبونفيل« من أن »يحلَّ النظام الصحي محل النظام األخالقي«.

مودونيو«  »باولو  الكاتب  اعترب  اإليطالية  الستامبا  صحيفة  يف  له  تقرير  يف 

النهج  -أي  الحيطة«  »مبدأ  خاص  وبشكل  )البيئي)  اإليكولوجي  السؤال  أّن 

املطلق-  العلمي  اليقني  البيئة والصحة حتى يف غياب  يدافع عن حمية  الذي 

هو يف قلب املناقشات الفكرية الفرنسية يف مرحلة ما بعد كورونا، وأّن هناك 

الفرنيس »برونو التور« ويشّددون عىل أهمية  الفيلسوف  من يذهب مذهب 

)1)الصحافة الفرنسية، الصحافة اإليطالية، الجزيرة 
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020
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املسألة البيئية، وهناك من جهة أخرى أصوات أكرث »واقعية« و»ليربالية«، مثل 

الفيلسوف »أندريه كومبت-سبونفيل«، تعارض »الرؤية الطبية الشاملة« وتحذر 

من مخاطر تفويض إدارة حياتنا ومجتمعاتنا لألطباء والخرباء. 

أسمه  ما  لتعزيز  نداء  أطلق  فقد  »التور«  االجتمع  وعامل  الفيلسوف  أما 

»كوابح العوملة« والتخيّل عن اإلنتاج »باعتباره املبدأ الوحيد الناظم للعالقات يف 

العامل«. ورداً عىل السؤال الذي يفرضه املنطق السليم وهو: هل يجب أن تعود 

دوامة اإلنتاج إىل سابق عهدها؟ قال املثقف البارييس: » ال عىل اإلطالق.. آخر 

يشء نحتاج القيام به هو أن نفعل بالضبط ما فعلناه من قبل«.

وعىل املنوال نفسه، يهاجم الفيلسوف »إدغار موران« يف مقابلة مع صحيفة 

لوموند العقيدة الليربالية و»الهوس بالربح«، ويقول: إّن »الهوس بالربح« مسؤول 

ذلك  إفقار  وعن  األعمل  ملنطق  الصحي  النظام  »خضوع  عن  األول  املقام  يف 

اجتمعي  اقتصادي  إيكولوجي  سيايس  »مسار  يتبلور  أن  موران  يأمل  النظام«. 

جديد تحكمه نزعة إنسانية متجّددة«، مبجرّد انتهاء الوباء. ويرى أّن من شأن 

الضوء عىل  »تسلّط  أن  الكونية  األزمة  أفرزتها  التي  الجديدة«  »الطريقة  هذه 

البيئي  البيولوجي  املصري  ينفصم عن  ارتباط ال  البرش، يف  املصري لجميع  وحدة 

لكوكب األرض«، وهذا من شأنه، برأيه، أن يضاعف »اإلصالحات الحقيقية التي 

متس الحضارة واملجتمع ونط الحياة«.

املشاكل  خلقت  التي  هي  الرأسميل  االقتصاد  تطّورات  أّن  موران  ويعتقد 

الكربى التي يواجهها الكوكب اآلن، مثل تدمري البيئة واألزمة العامة يف األنظمة 

الدميقراطية، وتزايد التفاوت الطبقي وغياب العدالة بني الناس، والتسابق نحو 

التسلّح وصعود األحزاب والشخصيات االستبدادية والدمياغوجية، مثلم يحدث 

يف الواليات املتحدة والربازيل.
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من  موجة  أونــفــري«  »ميشيل  الفرنيس  الفيلسوف  أثــار  جهته  من 

التعليقات والجدل، عندما اعترب أّن جائحة فريوس كورونا املستجد ستشّكل 

التحليل  بحسب  املسيحية«  اليهودية  الحضارة  »انهيار  يف  جديدة  مرحلة 

يندرج  الفريوس  هذا  بأّن  أونفري  وأفاد  »االنحطاط«،  كتابه  يف  قّدمه  الذي 

لوبوان  مجلة  مع  أجراه  حوار  يف  أونفري،  ويرى  االنهيار.  هذا  حركة  ضمن 

جميع  غاية  الربح  من  جعل  الليربايل  »االقتصاد  أّن  أظهرت  الجائحة  أّن 

السياسات ومنتهاها، وأنّه »ال ميكن إنكار حقيقة أّن الفريوس عّرى الخيارات 

الليربالية«.  االقتصادية 

السائدة  الرؤية  كومبت-سبونفيل  أندريه  ينتقد  املقاربات  تلك  مقابل  يف 

ويعرّب عن خشيته  الحرية،  الصحة عىل حساب  تعيل من شأن  التي  فرنسا  يف 

أّن »يحل النظام الصحي محل النظام األخالقي«، وأن يغرق الجميع يف منطق 

»الصحيح صحياً« كم غرقنا سابقاً يف منطق »الصحيح سياسياً«. وينقل أندريه 

كومبت-سبونفيل عن الفيلسوف ميشيل دو مونتني قوله إّن »الصحة متثّل ميزة، 

ورمبا حتى ميزة عليا، ولكّنها ليست قيمة يجب أن تنظّم مجتمعاتنا وقراراتنا 

السياسية«.

نريد«،  كم  »دعونا نوت  بعنوان  البلجيكية  لوتان  مع صحيفة  مقابلة  ويف 

املوت ووضعه يف  قبول  إىل  ويدعونا  باملوت،  كومبت-سبونفيل عالقتنا  يناقش 

الفرنيس  الكاتب  تعاليم  واتباع  كثافة«  أكرث  بشكل  »العيش  أجل  من  االعتبار 

قائالً:  أخرى،  مرة   (1592 )تويف  مونتني  دو  ميشيل  النهضة  من عرص  املشهور 

واالبتهاج  الحياة  من  االستفادة  بل  األمل  تجّنب  ليس  الوجود  من  »الغرض  إّن 

بها«. يشعر كومت-سبونفيل بأنّه خائف عىل حريّته أكرث من خوفه من املوت، 

وأّن أكرث ما يقلقه يف هذه األزمة هو حقيقة أّن الشباب هم »الذين يدفعون 
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أثقل الرضائب عىل شكل بطالة أو ديون«، معترباً أّن »التضحية بالشباب باسم 

صحة املسنني انحراف«. أما أالن توران، الذي يُعدُّ اليوم أهمَّ عامِل اجتمع فرنيس 

فتحّدث لصحيفة إلباييس اإلسبانية عن أّن » العامل يعيُش حالة فراغ دون نقاش 

أو تحرّك أو فهم.« 
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 وحيدة للفلسفة؟)1)
ٌ

 وظيفة
ُ

في زمِن الوباء: الحماقة

»سفينيا  األملانية،  الفيلسوفة  تقول  فيله«،  »دويتش  موقع  مع  حوارها  يف 

لنفكر«،  فرصة  يعطينا  كورونا  جلبه  الذي  الكامل  »الّشلل  إّن  فلسبوالر«: 

يقول  الذي  باسكال  الفرنيس،  والفليسوف  بالريايض  اإلطار  هذا  يف  وتستشهد 

إّن: »معظم البؤس البرشي ينبع من عدم قدرة اإلنسان عىل الجلوس يف غرفة 

يف  املرء  يجلس  حني  يقول:«  الذي  بهيدغر،  تستشهد  وبعدها  هادئاً«،  لوحده 

حجرته محاطاً باملوت، يستطيع أن يكتشف طبيعته الحقيقية«. تعّدد فلسبوالر 

االمتيازات التي تتمتّع بها اليوم كمثقفة، فهي ليست مضطرة للعمل يف سوبر 

أنّها ليست عرضة لإلصابة بالعدوى، كم  ماركت أو يف مستشفى مزدحم، كم 

تقول، فهي قد انسحبت إىل الريف حيث تفّكر. 

القائم  الوضع  أن  إىل  فيله«  فلسبوالر يف حوارها مع مجلة »دويتش  تشري 

اليوم يشّكل فرصة للتفكري »الوجودي«، أي مواجهة الفرد لنفسه ولحقيقة الفناء، 

التفكري  التفكري،  وهو  العقل،  إعمل  أنواع  من  آخر  نوع  عن  ضمناً  وتتحّدث 

املجتمع،  يف  العمل  تقسيم  مبدأ  إىل  يحيُل  ما  اجتمعية،  كوظيفة  كتخّصص، 

حيث تواجه الطواقم الطبية وعمل املتاجر مخاطر العدوى، فيم يتوىّل أساتذة 

الفلسفة، »محبي الحكمة«، وظيفتهم البديهية، أي التفكري، بشكل أكرث تجريداً، 

ومنهجية، وبتأٍن، نيابة عن املجتمع. 

)1)  المدن، شادي لويس، كاتب وباحث مصري. 2020/4/3

https://www.almodon.com/culture/2020/4/3/%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%25A
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أيضاً، فكم  الخاصة، ومبسؤولياتها  بامتيازاتها  التكنوقراطية  املهمة  تلك  تأيت 

لتقديم  والفّني،  األديب  الرتاث  إىل  مثالً  اإلبداعي  الحقل  يف  املتخّصصون  سارع 

مادة لجمهورهم صالحة لزمن الوباء، لفهمه أو الستساغته، أو حتى لالستمتاع 

به رغم وطأته، فإّن خرباء الفلسفة وجدوا أنفسهم يف وضع مشابه، وإن كانوا 

رمبا أكرث جهوزية.

فقرة عن تفش الطاعون من كتاب ميشال فوكو »املراقبة والعقاب«، كانت 

الذي  الحوار مع »فلسبوالر«، وباألخص ذلك املشهد  واقتباساً، يف  األكرث ترداداً 

يغلق فيه السكان األبواب عىل أنفسهم، ويسلّمون املفاتيح إىل مسؤويل األحياء، 

املَُعيَّنني من حكومِة املدينة. 

كان لدى عدد من املتخّصصني يف الفلسفة األخالقية الكثري ليقولوه عن املوازنة 

بني املصلحة العامة والحفاظ عىل الحياة الخاصة، وعن األولويات، وعن املدى 

الذي ميكن للمجتمع أن يذهَب إليه لينقَذ حياة واحدة، لتسارع وسائُل اإلعالِم 

الحوارات  املتخّصِصني، وإجراء  استكتاِب  الفلسفيّة إىل  والّدوريات  الجمهريية، 

مع األسمء الالمعة بينهم.

العامة.  لألحكام  مجال  الفلسفة  لكّن  للتأّمل،  الوقت  من  الكثري  يتوافر  مل 

يكتب ديفيد هاريف، االقتصادي واملنظّر االجتمعي املاركيس، مقاالً دقيقاً لترشيح 

األزمة، أصولها ومآالتها. بدا النص من الحصافة بشكل يدعو إىل القلق، كون أزمة 

الوباء تؤكّد كل يشء قاله هاريف من قبل، وما نعرفه من مدرسته يف التحليل. 

مل يكن هاريف وحده، ففي كل مقال ممثل أو حوار، » كان ميكن حرش الحدث 

الطارئ للكورونا داخل إطار نظري جاهز ومعروف، وبال مشقة كبرية«.

وتتواىل  الترصيحات،  من  األكرب  بالعدد  جيجيك،  سالفوي  يديل  وكالعادة، 

مقاالته عن األمر، يف حوار هاتفي، يعّدد الفيلسوف املعارص األكرث جمهريية، 
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للكارثة«،  »الحاجة  عن  يحّدثنا  آخر  مقال  ويف  الكورونا«،  بخصوص  يحبّه  »ما 

فبعد عامني من حضه عىل »شجاعة اليأس«، تبدو نربته شديدة التفاؤل. فالوقت 

اآلن برأيه هو األكرث مناسبة لتطبيق »الشيوعية«، ويعود ليفّس يف مقال آخر، 

ما يعنيه، فهي ليست شيوعية اإلتحاد السوفيايت بالطبع، لكنها نوع اشرتايك من 

التضامن يف وجه الخطر الذي نواجهه. لكن رسيعاً يتضح أن ما يعنيه بـ«نحن« 

األمر بصفته  للتعامل مع  أوروبا تحديداً، ويدعوها جيجيك  البرشية، بل  ليس 

»حرباً«، ويضيف إن »موجة ثانية من الالجئني« بالتوازي مع الوباء هي ما ال 

تحتاجه أوروبا. يتبّنى جيجك، كعادته، األفكار األكرث إثارة للجدل، بلغٍة تقرتب إىل 

الحمقة أكرث من أي يشء آخر، حمقة تضع الفريوسات يف كفة مقابلة لالجئني، 

خضم  ويف  ثقايف،  واآلخر  عضوي  أحدهم  أوروبا،  عىل  وجودي  كخطر  اإلثنان 

تضامناً  )بوصفها  الشيوعية  تبزغ  الكارثة،  الطارئة ضدهم، ومن وسط  الحرب 

أوروبياً حرصياً).

الزوبعة األكرب يثريها الفيلسوف اإليطايل، جورجيو أغامبني.الذي يستنكر أن 

نتنازل عن كل حقوقنا، وكل ما هو اجتمعي، لصالح إنقاذ »حياة مجرّدة«، أي 

مجرّد بقائنا العضوي. تبدو مخاوف أغامبني مفهومة، وال تخلو من املنطق، أن 

تكون حالة االستثناء هي الوضع الطبيعي، هذا هو الخطر األكرب. فالذعر املحيط 

بالوباء واستغالله لصالح السلطوية، تبدو تبعاته، برأي أغامبني، أكرث فداحة من 

رئيس  املجري،  الربملان  مينح  حتى  الوقت،  من  الكثري  ميّر  وال  الفريوس.  انتشار 

الوزراء، سلطات مطلقة وطارئة، ومن دون سقف زمني. االستثناء حقاً يضحى 

هو الطبيعي، والصحف األوروبية تعلن الدميوقراطية يف املجر واحدة من ضحايا 

كورونا. 

يرد  نفسه.  بالقدر  وفــادح،  حقيقي  أيضاً  الوباء  ميثّله  الذي  الخطر  لكّن 
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الفيلسوف اإليطايل، سريجي بينفنيتو، عىل أغامبني يف مقال له بعنوان »مرحباً 

النظر لألمور  الذعر أكرث حكمة من  بالعزلة«، ويقول: »يف بعض األحيان، نرش 

فلسفياً«.

اعرتاف  هو  ما  بقدر  أغامبني،  ملنطق  دحضاً  ليس  هنا،  بينفنيتو  يطرحه  ما 

بحدود التفلسف، دعوة لتنحية الفلسفة لصالح الحرص يف مثل هذه الظروف، 

»فاملرء ال ميكن أن يكون حريصاً أكرث من الالزم« كم يقال باإلنكليزية. 

لكن، برأي كاتب املقالة : أغامبني، وجيجيك بشكل أكرث تشوهاً، يرصان عىل 

ممرسة واحدة من وظائف الفلسفة يف هذا اللحظة، وظيفة ال تتعلّق بالحكمة 

يف الحقيقة، بل بالحمقة، بالتفّوه بأكرث األشياء سخافة وتهوراً، ومعارضة املتفق 

عليه، ومحاولة لفت االنتباه للثغرات والتناقضات الصغرية والشوائب، واألخطار 

يف أكرث اإلجراءات أماناً، والفرص املمكنة يف أكرث األحداث مأساوية، بهدف استفزاز 

الجميع، بهدف التشكيك يف ما هو بدهي، وباألخص يف أكرث األمور بداهة.

»من  بالقول:  اليوم،  أوروبا  فالسفة  الحكم، عىل  يشبه  ما  الكاتب يف  يختم 

حسن الحظ أّن أحداً ال يأمتن الفالسفة عىل اتخاذ القرارات املصريية، وأّن عادة 

الحكم عليهم باملوت بتجّرع السّم توقّفت منذ زمن«.
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الديانة النيوليبرالية وخطاب دعاتها المأزوم)1)!

الكوين  والخوف  الذعر  عليه  أنّه يف ظلِّ عامل يسيطر  الفتاح  نبيل عبد  يرى 

املوُت والعدُم  يَطرُح  من غموِضه وتحّوالتِه ومتّدداته  من فريوس يحمُل بعضاً 

املحلُّق، أسئلًة وإشكاليات فلسفية ودينية معّقدة، ويفتح الباب واسعاً إلعادة 

والالهوتية  والسوسيولوجية  الفلسفية  واألنساق  املقاربات  عديد  ىف  النظر 

التأسيسية، ومدى قدرتها  التاريخية عىل متونها  والفقهية املوروثة، ورشوحاتها 

عىل تفسري الوجود اإلنساين والعقِل الحدايث النقدي، والعقِل ما بعد الحدايث، وما 

بعد بعده. ويطرح أيضاً مدى قدرِة هذه املنظومات من املفاهيم والنظريّات 

واآلالت االصطالحية، عىل فهم الوجود اإلنسايّن، وقوانيِنه ومصريِه، والحياة عىل 

كوكبنا، وميتد العجُز والشلُل الذى أصاب العقل من املفاهيم والسديات الكربى 

والصغرى التى انهار بعُضها منذ عقود، إىل مفاهيم الحقيقة املطلقة والنسبية.

عجز  إىل  أّدْت  استثنائية،  فوق  كونية  حالٍة  خضّم  يف  أنّنا  الفتاح  عبد  يرى 

األنساِق اللّغوية الكربى وقدرتِها عىل فهِم وتفسريِ ومعالجة ما حدث للعقول 

الكربى العاملة، ومرياثها النقدى والفلسفي والتحلييل يف املجتمعات األكرث تقدماً. 

البعض صمت، ىف محاولة الستيعاب الصدمة، وقلّة حاولت إبداء آرائها، مثل 

باديو،  وآالن  آتايل،  وجاك  موران،  وادجار  جيجيك،  وسالفوى  كيسنجر،  هرني 

املنظمت  موظّفي  من  والتكنوقراط  االقتصاديني،  كبار  من  وآخرين  وأجمبني، 

)1) األهرام، 2020/4/9.
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الشعبويني. لكن  الحاكمة، وبعض  السياسية  الطبقات  الدولية، وخطابات قادة 

غالب هؤالء استخدموا لغة الرتويع والخوف والحرب ضد الوباء، سلوك أقرب إىل 

اللعبة السياسية التى ترمي إىل بث الطأمنينة والسكينة إىل مواطنيهم ىف مفردات 

اللغة واملجازات الرنجسيّة التى متّجد الذات القومية األمريكية، وىف ذات الوقت 

من  الكوين،  األعمل  ورجل  الجمهوري  الشعبوي  القائد  لغة  تتغرّي  والسياقات 

يوم آلخر، يف استخدامه ملفردات تُشيع الخوَف والهلع. سياقات كونية تكشف 

عن تناقضات واضطراب وفوىض الخطاب السياىس ىف اإلمرباطورية التى أدمنت 

الطبقة السياسية فيها متجيد ذاتها، واقتصادها، ونط حياتها، وعبقرية علمئها 

ومراكز بحوثها، وقيمها العليا وأخالقياتها املتفرّدة، ونظامها السياىس الدميقراطي 

الفذ، ودورها الرائد ىف عاملنا.: نرجسية شعبوية وال أخالقية ىف ظل الخوف الكوين 

واملوت املحلق مع متّدد »كوفيد 19«، حيث يحاول الخطاب السياىس املذعور 

الخفي، وتصعيد  الفريوس  والوعود بكس  الدوالرات،  األرقام، وباليني  استخدام 

اللغة واملفردات العنرصية. 
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كورونا والجرح النرجسي..سؤال المركزية الغربية

 يلوح في األفق)1)
ً
 جديدا

ً
 مركزا

ّ
 ليلفت األنظار إلى أن

َّ
كورونا أطل

أّن  يتوقّع  كان  »من  مقالته:  بداية  يف  هاين)2)،  إدريس  املقالة،  كاتب  يسأل 

جسيمً صغرياً سيكون له دور تاريخي يف زحزحة املركزية الغربية بعد الكشف 

عن هشاشة املركز؟ ويجيب: ال أحد!. 

تشبه  حديثة  بأساطري  نفسها  أحاطت  الغربية  املركزية  »إّن  هاين:  يقول 

االقتصادية  الهيمنة  بقوة  واملتقّدم  الحارض  هو  املركز  حيث  األوىل؛  األساطري 

والتفّوق العسكري والتّطور التّقني. لكن أطّل كورونا برأسه من ووهان - واحدة 

من أكرب املناطق الصينية من حيث التمركز الصناعي- ليلفت األنظار إىل أّن مركزاً 

جديداً يلوح يف األفق، حيث استقطب األنظار حول القوة االقتصادية الجديدة 

والتفّوق التقني يف احتواء املرض.

الغربيَّة  املركزيَة  الطاعون  لقد رضَب  تفّوقه،  عنارص  آخر  يفقد  الغرب  بدأ 

البرشية تتجه نحو  بأّن  العامل بفضل كورونا عىل قناعة  أركانها وأصبح  وزعزَع 

نظام عاملي جديد بأقطاب متعّددة، لكن األهّم هو أّن املركزية الغربية بدأت 

تسلم مفاتيح قيادة النظام العامل الجديد لقوى جديدة وسيكون آلسيا والرّشق 

دور يف تشكيل عامل الغد.

موقع المحور، 2020/4/8.  (1(
)2) كاتب ومفكر مغربي. 
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يقول الكاتب: قريباً سيُتاح لنا تأويل أساطري عرص املركزية الغربية، وسندرك 

أّن العامل دخل يف موجة حداثية مختلفة، حداثة تقوم عىل توسيع مجال الرشاكة، 

حداثة تنفتح عىل اإلمكانات التي استبعدتها أساطري املركزية الغربية عرب أناط 

ومجالها  الّذاتية  عوائقها  من  تخرج  حداثة  اإلمربيالية،  والهيمنة  االحتكارات 

االحتكاري وإثنيتها. سيُتاح لنا تأويل أكرث من أربعِة قروٍن من األساطري التي مل 

يكن العامل يف حاجة إليها بقدر ما كاَن الغرُب يف حاجة إليها لتعزيِز فكرِة أّن 

»العقل للغرب والقلب للرّشق« وأنّهم يف نهاية املطاف ال يلتقيان، سندرك أّن 

أقطاباً جديدة يف هذا العامل أعادتنا إىل الحدث »الربوميثيويس«)1) وبأّن كورونا 

قد يكون هو ذلك الرّش الذي أطلقه »صندوق باندورا« ليُالحق من اقتبسوا من 

نار املركزية الغربية قبساً يف لعبة االستقطاب املمنوع.

واألقطاب  املراكز  تهاوي  بداية  عشنا  املاضية  السنوات  خالل  هاين:  يضيُف 

واألساطري، ويف السياق ذاته كانت هناك قوى تنشأ يف سديم هذا الرّصاع، كانت 

املركزية  بهذه  متشبّثاً  نريون  وكان  لالنزياح،  قابل  غري  مكسباً  الغربية  املركزية 

أفكار وتيارات وإيديولوجيات عنرصية  الجنون، ونشأت عىل هامش ذلك  حّد 

وتصنيفيّة، وقامت حروب واحتالالت وغزو، وكّل ما حدث كان يرعى عىل هذه 

املركزية.. لكن كان هناك لكل مركز هامش وهامش الهامش، ال يوجد هامش 

التاريخ  مدى  عىل  كان  بل  مبارشاً  هامشاً  يوماً  يكن  مل  الثالث  والعامل  مبارش، 

املتحدة األمريكية  الواليات  الهامش، فاملركز »املركزي« يوجد يف  مبثابة هامش 

بينم الهامش املبارش هو أوروبا، وداخل أوروبا يوجد هامش الهامش، أي سائر 

إىل  نصل  أن  إىل  إلخ،  اليونان..  إسبانيا،  إيطاليا،  مثل  الجنوبية  األوربية  الدول 

)1) تعد قصة بروميثيوس واحدة من أهم القصص في الميثولوجيا الغربية إن لم تكن أهمها على اإلطالق. 
القصة ترمز لمضامين ودالالت هائلة في الفكر والتاريخ الغربي. كان بروميثيوس واحداً من حكماء 

التايتن. وكان أسمه يعني »بعيد النظر«، وكان يمتلك المقدرة على التنبؤ بالمستقبل. )ويكيبيديا).
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هامش الهوامش، وكل هامش بالنسبة ملن تحته يشّكل مركزاً، وكل مركز بالنسبة 

ملا فوقه يشّكل هامشاً مبارشاً، وعند الجوائح تتعّرى حقيقة هذه الهرارشية)1) 

)أي التصنيفات الهامشية املذكورة) فيتحلّل املركز من هوامشه املبارشة ويلوذ 

بالفرار.

جائحته  يف  اليونان  ذلك  وقبل  وإسبانيا  إيطاليا  أّن  كورونا  فريوس  أظهر 

االقتصادية ما هي سوى هوامش متقّدمة إزاء مركز املراكز الغربية، التي كس 

خالل  الغرب  عىل  تراجيدية  آثار  االنكسار  لهذا  وستكون  »كربياءها«،  كورونا 

الحقبة القادمة؛ ألّن انزياح املركزيات له أثر كبري عىل مسار تاريخ الحضارات، 

وإذا كان »فرويد« قد استطاع تحديد الجروح الرنجسية التي توالت عىل العامل 

اإلنسان  ومركزية  )كوبرنيكوس)  األرض  مبركزية  أطاحت  التي  الثالثة  -الجروح 

جديدة  ليست  الجروح  هذه  فإّن  )فرويد)-  الشعور  ومركزية  داروين)  )شارل 

وال محصورة يف هذه النمذج الثالثة، ميكننا الحديث عن جروح أخرى بعضها 

أقدم وبعضها حديث وأحدث، بعضها أدركته البرشية وبعضها مل تدركه وبالتايل 

مل تتأثّر به وحورَص داخل نخبة محدودة، وليس ها هنا مورد التفصيل يف ذلك، 

الغرب يف  مركزية  استهدف  نرجسياً  شّكل جرحاً  كورونا  إّن  القول  ميكننا  لكن 

الصميم.

ويضيف هاين، ال شّك أنّنا أمام جائحة ترضب العامل وال متيّز بني األقطار، غري 

أّن رضَر الغرِب سيفوق رضر العامل الثالث.. مثة جائحتان: كورونا وانهيار املركزية 

الغربية.. كورونا يصيب اإلنسان يف سائر بالد العامل يف جهازه الّصحي، لكّنه يف 

الغرب يطيح بهيكله التّاريخي.

علينا أن ندرك مسبقاً أّن سقوط األساطري الكربى وانهيار املركزيات العظمى 

)1) التراتبية.



34

ليس حدثاً هيّناً يف التّاريخ، إّن تداعيات انحطاط الغرب ستكون َمهولة، ويف هذا 

املستوى الحضاري الكبري ال نتحّدث عن انتصارات حيث إّن تداعيات الحدث 

ستكون مكلفة للجميع، ولكنه مثن التغيري والتّحّول العاملي ونتاج رصاع طويل.

العظمى يقرتن سقوطها بحدث مفارق، يلعب  الكربى والقوى  والحضارات 

الجنون دوراً كبرياً، وأيضاً امليكروبات التي تعمل عىل تسّوس أركان اإلمرباطوريات، 

فال ننىس حمقات نريون، وكيف كان يعزف عىل أنقاض روما.. ال أحد سيهضم 

الهامش  تاريخية متنح فرصة النبعاث  االنهيار، ولّكنه سيقع، وهو حتمية  هذا 

الذي سيكشف عن مهارات كامنة، عن طاقات متجّددة، غري أّن ما نشاهده حتى 

اليوم ال يكفي لرسم مالمح مستقبل أفضل من خالل املؤرّشات املتوفرة.

انهيار املركزية الغربية أمر وارد، غري أّن األسئلة التي تُطرح: ماذا بعد سقوط 

املركزية الغربية.. وما السيناريوهات القادمة.. وما البدائل.. وما استحقاقات هذا 

املركزية  انهيار  إمكانية  الصورة واضحة حول  الحتمي؟.. كورونا يجعل  االنهيار 

الغربية، فحتى لو استطاع الغرب اكتشاف اللقاح فهذا يعطي العامل صورة عن 

االنهيار املتوقّع لهذه املركزية، سيكون الجرح الرنجيس هذه املرة خاصاً باملركزية 

الغربية وليس جرحاً للعامل.

العامل يتوقّع هذا االنهيار اليوم أكرث من أي وقت مىض، لكن ال أحد يتوقّع 

تستطيع  التي  الجديدة  القوى  وما  االنهيار،  بعد  ما  الفراغ  تدبري  سيتّم  كيف 

االضطالع بقيادة عامل الغد، أم إّن البرشية ستتيه لفرتة من الزمن يف فوىض ماقبل 

تشكل عامل متعدد األقطاب.
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 الخوف ذو الوجهين في زمن الكورونا)1)

كورونا وسيولة الخوف

تتحّدث أسمء عبد العزيز)2) عمّ عانته البرشية عرب تاريخها من أوبئة، وكيف 

ارتبطت العالقة، عىل مدى قرون عديدة، بني األوبئة والبرش بالخوف والذعر، 

وهو ما يحصل اليوم مع جائحة فريوس كورونا، حيث ولّد تزايد أعداد اإلصابات 

املشهد  الخوف  هذا  ليتصّدر  أوسع؛  نطاقات  عىل  تفشيه  من  خوفاً  بالفريوس 

عموماً؛ وليصبح شعوراً مسيطراً عىل كل فرد: الخوف من العدوى، الخوف من 

التحية الجسدية واالتصال البرشي، الخوف من اآلخرين وعىل اآلخرين، الخوف 

من املوت، الخوف من املالمح اآلسيوية، الخوف من الجهل، الخوف من العزلة، 

الخوف من انهيار أنظمة الرعاية الصحية، الخوف من األشياء واألسطح، الخوف 

من وصمة العار لألوبئة، الخوف من التلوث، والخوف من املجهول.

خلق الوباء معه حال من الخوف السائل، فلم يعد يقترص األمر عىل أنه حالة 

كتجربة  أو  أو روحية،  ثقافية  ليكون ظاهرة  ذلك  تعّدى  بل  بيولوجية صحية، 

إنسانية فريدة من نوعها، سوف يتحّدث عنها الجميع الحًقا، ملدة زمنية ليست 

بالقصرية، وبتعريف »زيجموند باومان« للخوف السائل، يف كتابه املعنون باالسم 

)1) مؤمنون بال حدود، موقع ثقافي متميّز مدعوم من اإلمارات وله فروع في أكثر من بلد عربي بينها 
األردن وتونس. 2020/4/24

التواصل  ووسائل  الرقمي  باإلعالم  مهتمة  اإلعالم،  في  متخصصة  مصرية  باحثة   ، العزيز  عبد  أسماء   (2(
االجتماعي.
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السائلة، بل  الحال  التي تتحّول فيها املخاوف إىل ما يشبه  الحال  نفسه، »هي 

كل  وينترش حولنا يف  ويسيل  الخوف،  يتّسب  الغازية، حيث  الحال  إىل  أقرب 

مكان«. 

توزيع  الحداثة  استطاعت  »كيف  باومان:  يتساءل  للخوف  تحليله  وعن 

كل  مع  التعايش  ميكننا  كيف  اليومية؟،  الحياة  تفاصيل  عىل  الكربى  املخاوف 

هذا الرش سوى بإنكار وجوده، أو إنكار مسؤوليتنا عنه؟ فالخوف ميحو املعامل 

األساسية للحياة املتحرضة يف لحظة، ويف ظل كل هذا الخوف السائل من كل 

واملخاطر  التهديدات  مواجهة  بأن  الفرد  يشعر  يستبيح كل يشء،  والذي  يشء، 

هي مهمته هو»، حيث تفّوق الخوف عىل عالقتنا بكل ما يحيط بنا، باألشياء 

واألشخاص، وفّند وهم الهيمنة والسيطرة وإخضاع املاديات، ليتّسب إىل حال 

ذاته تطبيق حّي  والاليقني نحو كل يشء وأي يشء، وهو يف حد  الضبابية  من 

الشعور  أنه ال ميكن  الخوف تعني  ألفكار »باومان«، فعىل حد تعبريه »سيولة 

باألمان طوال الوقت، حتى مع أقرب الناس إليك«.

انسحب عىل  أو معنويًا،  ماّديًا كان  بنا  ما يحيط  الخوف عىل كل  انسحب 

بل  مغايرة،  بطريقة  معها  نترصّف  وجعلنا  املحيطة،  واألسطح  باألشياء  عالقتنا 

قبل، تّسب  إليها من  النظر  اعتدنا عىل  ليس كم  إليها بطريقة مغايرة،  ننظر 

نحو األشخاص املحيطني، نحو العائدين من السفر، نحو املالمح اآلسيوية، نحو 

املاديات، كأكياس البقالة والنفايات، واالرتياب من التعامل مع األوراق النقدية، 

أو ملس مقابض أبواب املنزل والسيارة واملكتب، أو شاشات التلفاز، وأصبح كل ما 

اعتاد عليه إنسان الحداثة يظن أنه تحت سيطرته الكاملة، يتّسب ويسيل منه 

شيئًا فشيئًا، وهو ما يعكس مفهوم سيولة الخوف.

»إدارة  إّن  وتقول:  الخوف«،  »إدارة  رضورة  إىل  العزيز  عبد  تدعو  ولهذا 
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الخوف« مبدأ موجود لدى جميع الكائنات الحيّة، وينظر إليه كمورد لـ »تصحيح 

املسار« وتوحيد العامل. لكن ومع االستكانة لوسائل التواصل االجتمعي، خاصة 

انغمس  واقعيًا،  املفقود  االجتمعي  للتواصل  كبديل  التجوال  حظر  أوقات  يف 

األفراد يف متابعة بيانات ومعلومات ال حرص لها عن الفريوس، ليجد الفرد نفسه 

تدوير  إعادة  مع  الخوف،  إىل  الخوف  من  للهروب  نهائية  ال  مفرغة  حلقة  يف 

الخوف بأشكال أخرى.

وقد ساهمت، يف البيئة االفرتاضية، مواقع التواصل االجتمعي يف اختالل إدارة 

شاذة،  أفعال  لردود  والرتويج  اعتيادية«،  »غري  استجابات  إىل  أدى  ما  الخوف، 

والتأثري السلبي عىل الصحة العقلية؛ وبالنظر إىل تاريخ البرشية مع األوبئة، فإن 

رّد الفعل املفرط أمر محتوم يف بدايته؛ فالبرش مشبعون بالخوف ويف رصاع دائم 

معه، ومع تعرّض البرش ملوجات متتالية وهزات وجودية، وبتعبئة مستمرة من 

بوترية  الداعمة،  الحقيقية  املبادرات  تداول  يتم  ال  االجتمعي،  التواصل  وسائل 

الغريبة نفسها واملقلقة والشاذة؛ ألنه ببساطة يعكس سياسة  تداول األحداث 

مرعبة  كقوة  الخوارزميات  تقف  حيث  التواصل،  وسائل  منّصات  خوارزميات 

ليست يف  املشكلة   « أّن  ليتضَح  فيه،  نغرق  الذي  ميديا  السوشيال  عامل  خلف 

املحتوى واألخبار املزيفة، بل يف الخوارزميات السيئة«، وهو ما ينتج الخوف ذي 

الوجهني. 

ما  وهو  السيطرة،  عن  تخرج  قد  حمية  تدابري  يف  االختالل  هذا  يتسبّب 

ينسحب عىل مقولة »فيكتور فرانكل« يف كتابه اإلنسان يبحث عن معنى: »رد 

إدارة  فاعتالل  استجابة سوية«،  إزاء موقف غري سوي، هو  السوي،  الفعل غري 

الخوف تؤّدي إىل العنف - وهو يف حّد ذاته أكرث خطورة من الفريوس ذاته- الذي 

يجرّد األفراد من ضمئرهم األخالقية، بل يصبح مبثابة الصورة الباهتة لإلرهاب، 



38

ما يبّدد املسافة اآلمنة بني طبيعة البرش األخالقية وطبيعتهم الوحشية الباردة 

يف لحظات.

من  املحيطة،  الخوف  حلقة  املهم كس  من  بأّن  القول  إىل  الكاتبة  وتخلص 

أو  القراءة  كممرسة  األرسة  أفراد  مع  اليومية  واالنشغاالت  املمرسات  خالل 

اللعب، أو حتى تبادل األحاديث، وتطويع النفس عىل الشعور املرشوع بالخوف 

من دون ارتياب مبالغ، والبحث عن بدائل أخرى، قد تكون املأوى اآلمن الذي 

ميكن أن نلجأ إليه بعيًدا عن االنغمس الكيل داخل السوشيال ميديا، وتحقيق 

مشاعر الطأمنينة واألمان. حقيقًة ليس من اإلنصاف االّدعاء الكامل بأّن البحث 

عن البدائل هو الحل، وليس من األمانة الظهور مبظهر الواعظ، وإمالء ممرسات 

بعينها عىل أنها الخالص من الخوف ذي الوجهني، فم أسهل الكالم وما أصعب 

الفعل! لكن الثابت أّن شعور الخوف الّسائل موجود، حتى لو أحاطت البرشية 

نفسها بأسالك شائكة، فقط محاولة لتحقيق التوازن بني الخوف واألمان.
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فيروس كورونا والعودة إلى تصّوراتنا البدائية)1)

لغتنا مسكونة بالميثولوجيا مهما حاولنا أن نصير تقّدميين وحداثيين!

تقول كاتبة املقالة إميان النمر)2) بأّن األوقات العصيبة تباغتنا، لتصدمنا بعجزنا 

عن اإلمساك بسبب منطقي يفّسها، وتحوُل بيننا وبني »العمل كاملعتاد«، حيث 

كّنا  نفسها، وقد  السطح معلنة عن  تفكري وسلوكيات تظهر عىل  بأناط  نُفاجأ 

 : أنّنا تجاوزناها. وتقتبس عن الفيلسوف النمساوي فتجنشتاين)3) قوله  نعتقد 

»بأن لغتنا مسكونة بامليثولوجيا مهم حاولنا أن نصري تقّدميني وحداثيني«.

أسئلة  عامليّاً،  وباًء  وإعالنه  كوفيد19-  كورونا  فريوس  تفّش  أثر  عىل  تثار، 

شائكة من ضمنها ما يتعلّق مبفهوم الحضارة نفسه، وهو ما دفع بالكاتبة إىل 

السؤال مجّدداً: هل عقلنا مسكون بامليثولوجيا؟ هل ال نزال عىل مسافة قريبة 

من طبيعتنا البدائية، ومل يُنزع السحُر عن عاملنا بعد؟

أكرث  أصبح  اليوم  ونختربه  نعيشه  الذي  عاملنا  أن  النمر،  ترى  كم  شك،  ال 

قابلية للتفسري، وتثبت أنظمتنا السياسية واالقتصادية أنّها أكرث كفاءة وقدرة عىل 

مجابهة خطر املوت، ومجابهة كل ما ميكنه تعطيل الحياة عن املسري والتواصل 

)TRT (1 عربي. 2020/4/6
)2) إيمان النمر: كاتبة وباحثة مصرية

بالتقدير  بالنمسا. حظي  فيينا  في  ولد  العشرين،  القرن  فالسفة  أهما  من  يعدُّ  فتغانشتاين،  لودفيغ   (3(
بفضل كتابيه »رسالة منطقية فلسفية« وتحقيقات فلسفية. عمل في المقام األول في أسس المنطق، 

والفلسفة والرياضيات، وفلسفة الذهن، وفلسفة اللغة )ويكيبيدا).
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مقارنة مباضينا السحيق. أصبحنا نتلك آليات عقالنية وخطابات ال تقترص عىل 

املواجهة فحسب، بل أيضاً استثمر األزمة والكارثة مبا يخدم مصالحها.

الوظيفية كاملة، بوصفها كياناً  ُل سلطاتها  الدولة تفعِّ الكاتبة أن  وهنا تجد 

الحياة  وحق  والحمية  التأمني  لدواعي  والعنف،  النفاذ  رشعية  ميلك  سياسياً 

ملواطنيها، فتُموُِّل األبحاَث العلمية، وتُغلُِق الحدوَد، وتُعلن حالة الطوارئ، وتؤّمم 

الفضاء العام ومؤّسساته، وغريها من اإلجراءات مم تراه مالمئاً بحكم الرضورة.

الدولة نفسها عاجزة عن توفري  الكربى، قد تجد  الجوائح  أمام بعض  ولكن 

رشط  إىل  هذا  العجز  لغة  تحيلنا  وهنا  ملواطنيها.  والوقاية  الحمية  رشوط 

ال  وتجعلنا  البقاء،  أجل  من  ورصاعه  بساطة،  بكل  جسدنا  أي  األويل،  وجودنا 

نشعر بالهزمية، وال نفقد الثقة بكفاءة وصدق أنظمتنا السياسية فحسب، إنا 

تضع منجزنا الحدايث عىل املحك، وتحّوله إىل مادٍة موضع شكٍّ يكاد يعيدنا إىل 

حالتنا »الطبيعية«، فال نعود نسأل عن حرياتنا املكتسبة، بل عن أجسادنا التي 

استعادة خربة  إىل  يضطرها  دقيقة،  فريوسية  من جسيمت  المرئياً  عاملاً  تواجه 

األسالف واالستنجاد بالتقاليد املندثرة يف طي الزمن ورواسب الالوعي، ما دمنا 

رغم تقّدمنا عاجزين، فم بالنا ببلدان وشعوب تعيش يف رشوط متدنية توصف 

باصطالح جديل »املتخلفة«؟

أحيا  مّمن  البعض  ترصّفات  العامل  تابع  االستنكار  ورمبا  الّدهشة  من  بكثري 

أشكاالً متعّددة من الطقوس والرؤى الدينية التي يغلب عليها الطابع األسطوري، 

الذي يفّس العامل ويصّوره بوصفه ساحة رصاع بني البرش وكائنات ال مرئية أو 

قوى عليا غاضبة تتحّكم مبصائرهم. حيث لجأ البعض إىل إقامة طقوِس العبادة 

الوسطى،  العصور  أوروبا  مارستها  التي  التكفري  تذكرنا مبواكب  التي  الجمعية، 

االجتمعية. وآخرون  املسافة  العامة وتحذيرات  الصحة  مبادئ  أبسط  مخالفني 
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استعانوا بشفاعة األولياء لتهدئة غضب الله بوصفهم وسطاء بني العوام والسمء، 

ومنهم من لجأ إىل قوى الجّن وعامل السحر، وغريهم رأوا الفريوَس رسالًة إلهية 

للخالص من الذنب، أو عىل الضد لعنة ضد اآلخر بوصفه كافراً أو فاسقاً!

املرىض  بعض  هروب  علة  من  جزءاً  تفّس  قد  تلك  والخطيئة  املرض  ذاكرة 

أخرى  أحيان  ويف  الهوية،  عن  اإلعالن  يستدعي  الذي  للعالج  املثول  ورفضهم 

إخفاء األهل واألقرباء حقيقة إصابة ذويهم بالوباء، ألنهم عىل الرغم من إدراكهم 

لطبيعة املرض ومحّدداته العلمية، فإّن ذاكرتهم ال تزال تحتفظ ببعده االجتمعي 

الديني املندثر، ومن ثّم استعادة الشعور بالوصم والعار والعزل باعتباره وسيلة 

عقاب عتيقة.

تصبح ضديّة املقّدس واملدنّس وفق هذا املنطق -إذا كان مثة اعرتاف مبنطق 

غيبي  وعامل  وجود  كل  غاية  بوصفه  فاملوت  مبصائرنا،  تتحّكم  التي  هي  هنا- 

الزمن  ليأيت  القدرة  كيل  الله  بها  يأذن  نهاية  من  بّد  ال  إذاً  إدراكــه،  يستحيل 

املقّدس الذي بال خطيئة. ويف عاملنا ميكن أن تتّخذ الخطيئة أشكاالً أخرى من 

النسخة الدينية القدمية، إذ بإلحاح ينبئ العديد، ومن بينهم حتى من ينكرون 

الدين بوجهه الغيبي، أننا عىل وشك النهاية بخطيئتنا يف حق األرض، واستنزاف 

مواردها. فال عجب أن تصبح إنسانيتنا وصمة عار وغرور عىل عكس ما نتخيّل 

من أنها إنجاز. 

رشقاً  جذورهم،  تعّدد  عىل  الحارض  مبفهومنا  البدائيون  أسالفنا  نظر  قدمياً، 

وغرباً، ضد اآلخر كونه مختلفاً ديناً وعرقًا ونوًعا، باعتباره بربرياً، حد تساؤلهم عن 

طبيعته، هل ميكن عّده برشياً؟ واليوم، وبرصف النظر عن وجاهة الحجة التي 

ميكن طرحها، يتوّجه البعض إىل الصيني مثالً، ليعيد إنتاج نفس السؤال بوصفه 

ممثاّلً عن فريوس ال مريئ استحرض وجوده من طعاٍم محرم أو َمْنهّي عنه علمياً.
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األزمة  عىل  تتغّذى  التي  العنرصية  النزعة  تلك  أن  السخرية،  دواعي  من 

ول املرض إىل موقف عدايئ ضد اآلخر بوصِفه مصدر الخطر الذي  والكارثة، وتحِّ

يجب تصويب سهام االنتقام نحوه وتحميله وزر الخطيئة، يتبّناها بعض الخطاب 

التي  االنفعالية  التحّفز  حالة  ومستثمراً  شعبوية،  رؤية  فرضه  محاوالً  السيايس 

ينتجها الشعور بالخوف والقلق العام، فريبط الرئيس األمرييك دونالد ترمب بني 

الصني وانتشار الوباء، ُمعيًدا إنتاج الحالة الطبيعية من حرب الكلِّ ضد الكل أو 

مملكة العداوة بني البرش حسب فلسفة توماس هوبز.

وإذا كانت مملكة العداوة تلك، تفّس سلوك البرش يف حالة الطبيعة البدائية 

بوصفهم جزءاً من العامل الحيواين، تعتمد عىل قاعدة »رهاب املالمسة«، حيث 

يغدو كل جسد مالمس لآلخر عدّواً محتمالً، ففي ظل ما نعيشه من خطر الوباء 

الفريويس، تتدفق التحذيرات والتعليمت تنهانا عن ملس اآلخر، بأّن نجاتنا مقيّدة 

بعدد األمتار التي ميكننا أن نبتعدها عنه، وحسبان املسافة والعزلة يعيد إلينا 

الحديث عنها؟ هل  السؤال عن حدود االجتمعي والفردي، وأي طبيعة ميكن 

نحن فردانيون نخىش اآلخر باعتباره عدواً محتمالً، أم اجتمعيون بالفطرة كم 

أخربتنا مدارس علم االجتمع؟

تجيب الكاتبة عىل تلك األسئلة بالقول: من واقع املالحظة ميكن القول بأّن 

الكارثة والخطر يعيدان شعور االحتياج إىل التضامن واإلحساس بروابط الجمعة 

وفاعلية التواصل، فضالً عن شعور املرء عىل نحو غامض بسعادة َخفيّة ال تُعلَن 

عادة، إذ خالفاً ملا يعانيه من خوف وارتياب، يخترب تجربَة العيش يف لحظٍة شبه 

البعض يضفي  الجميع. فال عجب أن  اتحادية عرب مواجهة خطر واحد يشمل 

الطابع األسطوري املبالغ فيه عىل اإلحصاءات واملعلومات املتداولة بشأن الوباء 

ألجل أن يشبع إحساسه الخفي بنشوة الخطر كأنه عيد احتفايل، هذا قبل أن 
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يصيبه الضجر من وطأة استمرار األزمة.

ما يثبته الواقع، أّن الكوارث إذا كان بإمكانها إنتاج سبل للخالص، هي كذلك 

تنتج العداء، وكم يسطع الكامن من عقالنية البرش، فإنها ميكنها أيضاً أن تحيي 

الخرافات ونزعة التدمري. 

مستوى  داخل  حقاً  البدائية  الطبيعة  استمرارية  من  حالة  يف  نعيش  رمبا 

حل  إيجاد  عن  نعجز  حني  سيم  انفعاالتنا،  بنا  تستبد  حني  والالوعي  الشعور 

يشملنا جميعاً، لكن ما ال يخطئه فكر سليم، أننا كم لدينا نزعة فردانية للبقاء، 

التواصل حد  البحث عن سبل  يف  نجتهد  لذا  الجمعة،  بقاء  نزعة  أيضاً  فلدينا 

يكمن يف  الخطر  أّن  بيد  ألماننا،  الضامنة  املعلنة  التحذيرات  املخاطرة مبخالفة 

إدانة  ذاتها، وبدالً من  تنغلق كل جمعة عىل  أن  أي  التضامن عصبوياً،  عودة 

نرّحب بها، فيصري لدينا من جديد حرب  بدائياً  األنانية باعتبارها فعالً حيوانياً 

الكل ضّد الكل.
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تأويلّية الوباء والتوظيف األيديولوجي)1)

يرى محمد شقري، بأّن ما يحصُل، اليوم، يف العامِل من أزمات، كشف عنها، وزاد 

فيها، انتشار الوباء الحايل Covid-19، يشري إىل فشل منظومة العوملة، وقيمها 

الرأسملية املتطرّفة والنيوليرباليّة، يف أن تكون يف خدمة اإلنسان، وأمنه، ورفاهه. 

التوظيف  إلنعاش  سبباً  يكون  أن  ينبغي  ال  بحسب شقري،  الفشل،  هذا  أن  إال 

بني  قامئًا  كان  الذي  الفكري  والرصاع  األيديولوجي، 

اليوم ال يصّح  املاركسية والرأسملية، ألّن ما يحصل 

عّده دليالً عىل كونه مدخالً إىل االشرتاكية املاركسية، 

أّن  يبدو  ألنّه  إليها،  االلتفات  ينبغي  مقاربة  وهي 

هناك من يعتقد أن فشل تلك الرأسملية، ليس إاّل 

ويف  وقيمها؛  للمركسية  مستجد  انبعاث  عن  تعبرياً 

هذا أكرث من مالحظة:

أوالً: ينطوي هذا االعتقاد، أي انبعاث املاركسية 

كنتيجة لفشل الرأسملية، عىل رؤية ضيّقة للخيارات 

اثنتني  يف  تحرصها  البرشية،  للتجربة  الفكرية 

)رأسملية، ماركسية).

)1) صحيفة األخبار اللبنانية، 2020/3/23.

● ● ●
أســتــاذ   / شقير  محمد  د.  الــشــيــخ 

الفلسفة في الجامعة اللبنانية

 )يقدم الكاتب رؤية نقدية لمن يعتقد 

وقيمها  العولمة،  منظومة  فشل  أن 

والنيوليبرالّية،  المتطّرفة  الرأسمالية 

في  الماركسية،  لالشتراكية  مدخل 

مواجهة هذا الوباء. وهذا خطأ مميت، 

الروح  نفخ  ينبغي  ال  إذ  الكاتب،  برأي 

األيديولوجي  ب 
ّ
التصل في  جديد  من 

الكوارث  إلى  وأّدى  فشله،  ثبت  الذي 

خاطفة  مقارنة  في  د 
ّ
ويؤك والخيبات. 

ذات  )المقاومة(،  األحــزاب  بعض  مع 

 
ً
دورا أجدى  أنها  الدينّية،  المرجعّية 

ي 
ّ
المحل والمقاومة  التحّرر  مشروع  في 

في   
ً
أثرا أبلغ  وهي  واإلقليمي،  )لبنان( 

أكثر  نظام  إلى  التحّول  مشروع  قيادة 

الفقراء  إلــى   
ً
انــحــيــازا وأشـــّد  عــدالــة، 

والفئات المستضعفة والمظلومة(

● ● ●
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ثانياً: يختزن، هذا االعتقاد، عقَم العقل البرشي عن اجرتاح خيارات أخرى، قد 

تكون أكرث إبداًعا، وقدرًة عىل محاكاة مصالح البرشية، وخري اإلنسان.

ثالثاً: ميارس نوًعا من اإلسقاط األيديولوجي عىل الواقع والتاريخ؛ إسقاط ثبت 

فشله يف أكرث من موطن واختبار.

يجادل الكاتب بأنه ال بّد من القول بأن نجاح نوع من أنواع االشرتاكيّة، يف 

أن يكون أقرب إىل رفاه اإلنسان، وأمنه الشامل؛ ليس دليالً عىل كونه مدخالً إىل 

الّشيوعية، أو تعبرياً عن مواءمة ما يحصل للنظرية املاركسية للتاريخ وحركته، 

إذ ال بّد من التفريق بني االشرتاكية كمدخل إىل الشيوعية، باعتبار كونها مفردة 

إطارِها  يف  االشرتاكية  وبني  للتاريخ،  ورؤيتها  املاركسيّة  النظرية  مفردات  من 

املاركسية،  االشرتاكية  بني  أي  البحت؛  )الدميقراطي)  واالقتصادي  االجتمعي 

االجتمعي-االقتصادي  النظام  من  كجزٍء  الثانية  ونجاُح  االجتمعية.  واالشرتاكية 

أليٍّ من الّدول، ال يعني أبداً نجاَح األوىل، ومحاولِة الخلط بني األوىل والثانية، 

ال يعدو أن يكون ممرسًة تهدُف إىل أكرثَ من توظيف أيديولوجي، ال يسلم من 

النقد. 

يضيف شقري بأّن التفريق بني االشرتاكية، كمعطى أيديولوجي ماركيس، وبني 

االشرتاكية كرؤية اجتمعية؛ هو أمر جوهري، إذ إّن ما مييّز هذه االشرتاكية: أنّها 

ليست، من نحٍو أول، مرحلة تاريخية، كمقّدمة نحو الشيوعية؛ وليست، من نحو 

ثاٍن، اشرتاكيًّة عاّمة لجميع القطاعات ذات الصلة؛ كم أنها ليست، من جهة ثالثة، 

اشرتاكيًّة نقيّة، بل هي مزيج مع محتوى آخر )قد يكون رأسمليّاً)؛ وهي من 

جهة رابعٍة أقرب إىل أن تستنَد إىل قيم العدالة مبحتواها األخالقي، من مضمونها 

املدارس  من  أي  لدى  تتواجَد  أن  ميكن  خامس،  نحو  من  وهي،  األيديولوجي؛ 

الفكرية أو األنظمة أو السياسات، بغّض النظر عن التسميات والخلفيّات، إذ إّن 
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مضمونها القيمي األخالقي يسمح لها أن تكون عابرة لجميع األطر والحواجز.

لذلك، ميكن للقارئ أن يالحظ وجود أحزاب اشرتاكية، لكّنها ليست بالرضورة 

ماركسية شيوعية، كم ميكن مالحظة سياسات لدى العديد من الدول والحكومات، 

ميكن أن توصف - بناًء عىل تلك املقاربة - بكونها اشرتاكية - ولو مبعنى حضور قيم 

العدالة اجتمعيًا واقتصاديًا - لكّنها ليست عىل اإلطالق ماركسية أو شيوعية. بل 

ميكن القول إّن هذا املضمون الذي قد يوصف باالشرتايك - والذي يقارب العدالة 

مبفهومها األخالقي -ليس حكراً عىل االشرتاكية، وقد كان موجوداً وممرساً -وما 

يزال - بشكل أو بآخر لدى العديد من االتّجاهات واملدارس الفكرية، أو األنظمة 

التي تتبّنى قيَمً وسياسات أكرث عدالة اجتمعياً واقتصادياً.

االشرتاكية  بني  رضورياً  أمراً  يكون  سوف  التمييز  أن  شقري،  يرى  عليه،  بناًء 

يف  قائم  هو  فم  أخرى،  جهة  من  االجتمعية  واالشرتاكية  جهة،  من  املاركسية 

العديد من الدول وأمكن له تحقيق أكرث من إضافة ونجاح رفاهي لإلنسان، هو 

تلك االشرتاكية االجتمعية - أي العدالة األخالقية- أو رمبا توصف بالفطريّة - 

والتي ميكن أن تتآلف مع أكرث من بعٍد رأسميل أو إسالمّي يف الفكر، أو يف النظام 

القائم يف أكرث من دولة، أّما تلك املاركسية الّشيوعية، فهي التي مل يتحّقق منها 

تقديم  التاريخية عجزها عن  التجارب  وأثبتّْت  بل هي فشلت،  اآلن،  إىل  يشء 

إثبات واقعي واحد عىل صّحتها وإمكانيّتها العملية.

  وقد ال يكون من املبالغة القول بأّن مجمل األحزاب الشيوعية يف العامل مل 

يبَق لها من الشيوعية إاّل االسم، يف حني أنّها نََحْت إىل أن تكون اشرتاكية باملعنى 

االجتمعي واالقتصادي. من هنا، نستطيع أن نجد أّن مجمل تلك الدول ذات 

النظام الرأسميل، قد تبّنت مستوى أو آخر من تلك االشرتاكية - مبا فيها تلك التي 

متادت يف خياراتها الرأسملية - وهي ال تجد تهافتاً بني طبيعة ذلك النظام، وبني 
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أن تكون لديه سياسات قد توصف باالشرتاكية، أو هي يف الواقع مستمّدة من 

قيم العدالة االجتمعية واالقتصادية، بل إّن بعض الدول التي تبّنت، منذ نشأتها، 

الفكر املاركيس، وسعت إىل تطبيقه يف السياسة واالقتصاد واملجتمع؛ مل تجد ما 

ما  الصيني خري شاهد عىل  اعتمدها خيارات رأسملية، واألنوذج  يحول دون 

ويجري  جرى  ما  وهو  اشرتاكيّتها،  مع  الدولة  رأسملية  اندمجت  حيث  نقول، 

الواقع. لكن ما كان يجري تسويقه  تحت عنوان تطوير األنوذج، وتكيّفه مع 

عىل أنّه إبقاء عىل الثوابت املاركسيّة، مل يكن يف الواقع إاّل نوعاً من املغادرة لتلك 

الثوابت، ولو يف بعٍض من مفرداتها، وإن ُعِمل عىل تظهري تلك املغادرة بطريقة 

مواربة، حيث قد يكون الحرص عىل إظهار النقاء األيديولوجي أحد أسبابها.

أحد  أّن  يظهر  الصيني،  والنموذج  السوفيايت  النموذج  بني  مقارنة  أدىن  إّن 

أسباب فشل النموذج األّول هو االنغالق األيديولوجي، الذي كان يؤّدي إىل أكرث 

الثاين،  النموذج  بخالف  إنتاجه؛  محاولة  ويف  الواقع،  إىل  النظر  يف  إشكاليّة  من 

الذي أفىض تجاوز بعٍض من ثوابته األيديولوجية إىل توفري أكرث من قدرة عىل 

التكيّف، والتطوير يف أكرث من مجال. لعّل ميزة النموذج الصيني - يف نسخته 

الثانية - هي أنّه نوذج يحوي قليالً من األيديولوجيا، لصالح مساحة أكرب من 

االنفتاح االقتصادي، والتفاعل الحضاري يف أكرث من ميدان، يف مقابل النموذج 

السوفيايت، الذي انطوى عىل غلبة البعد األيديولوجي عىل أيّة مرونة، أو قدرة 

عىل التفاعل، والتكيّف، والتطوير. وهو ما ساهم يف إيصال هذا النموذج إىل ما 

وصل إليه، يف حني استطاع النموذج الصيني أن يتجّنب ذلك املآل، بفعل تلك 

املقاربة اإلصالحية التي حصلت قبل حوايل نصف قرن من الزمن، والتي شّكلت 

نوعاً من االنعطافة يف مسار هذا النموذج ومآالته.

قد ينطوي مجمل ما تقّدم، باعتقاد الكاتب، عىل قضية مفادها أنّه ليس من 
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الصحيح أن يشّكل مجمل ما يحصل من فشل عوملي رأسميل دافعاً إىل العودة 

إىل الوراء، عودة مشفوعًة بنوع من الحنني املاركيس، وتحديداً يف سياق االعتقاد 

أّن فشل الرأسمليات املتوّحشة يف مواجهة هذا الوباء، ينبغي أن يقود إىل محاولة 

استنباش املاركسية من تحت ركام التاريخ. هذا األمر ليس صحيحاً باملعنى املعريف 

واملنطقي، وال ينبغي أن يفيض إىل نفخ الروح من جديد يف التصلّب األيديولوجي 

الذي ثبت فشله، وأّدى إىل العديد من الكوارث والخيبات يف التجربة املاركسية. 

إّن العودة إىل تعويم األيديولوجيا، سوف تؤّدي إىل العرثات والسقطات نفسها 

التي أفىض إليها التغّول األيديولوجي يف تجارب تاريخيّة سابقة، ليست ببعيدة، 

دوالً وأحزاباً وغريها.

إىل  األيديولوجيا  االنحياز من  إىل  يشتمل عىل دعوة  قد  بيانه،  ما مىض  إّن 

مزيد من الواقعية، والتحّرر الفكري، واالنفتاح، والقدرة عىل التكيّف، والتطوير، 

وتجاوز االنغالق، وتفادي التصلّب، والسعي إىل إنتاج نوذج )اشرتايك) يرتكز عىل 

قيم العدالة األخالقية، أي االنتقال من األيديولوجيا وإسقاطاتها وسقطاتها إىل 

العدالة يف قيمها وتجلّياتها، وأن يُعمل عىل إنتاج تلك »االشرتاكية االجتمعية« 

تقليٌد  مُيارس  أن  الرضوري  من  فليس  واملحيط،  املرحلة  تحايك خصوصيّة  التي 

غري واٍع لالشرتاكيات املختلفة عىل اختالفها، واختالف ناذجها، أو فعل إسقاط 

لتجارب أخرى، تختلف يف ظروفها وخصوصيّاتها.

اسمً  الشيوعية  األحزاب  لدى  القّوة  مكمن  هو  به،  البوح  ينبغي  ما  إّن 

-االشرتاكية واقعاً - عندما تستند، بشكل عقالين - أخالقي، وليس أيديولوجي، إىل 

العدالة يف مرشوعها وأهدافها - مبعزل عن الجدل والنقاش يف تأويالت العدالة 

أيديولوجيّتها  إىل  تجنح  عندما  لديها  الضعف  مكمن  أّن  - يف حني  وتطبيقاتها 

الشيوعية،  األحزاب  من  حزٍب  وأي  األيديولوجي.  اغرتابها  ومتارس  املستوردة، 
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ميكن له ببساطة أن يقتفي أثر عرثاته األيديولوجية يف أيّة مقاربة تاريخية، لكن 

برشوطها، ومنها: زحزحة الثوابت، ومغادرة التنميط، وممرسة دور متقّدم من 

علميّة  أكرث  بشكل  يحصل  ما  مقاربة  تتّم  أن  املجدي  إنّه ملن  الفكري.  التحّرر 

وواقعيّة، بعيداً عن الحمس األيديولوجي، حتّى ال يفيض إىل ممرسة نوع من 

وإىل  زائف،  إنتاج وعي  إىل  يؤّدي  ذلك سوف  ألّن  املاركيس،  الرؤيوي  اإلسقاط 

الوقوع مجّدداً يف الفخ األيديولوجي وعرثاته، مبا يف ذلك تعزيز املوقف العدايئ 

من الدين والتيّار الديني، مبعزل عن أي تفريق بني اتّجاه )أو تيّار) ديني، عقالين، 

خاطفة  نظرة  أّن  مع  غريه...  وبني  )العدالة)،  قيمي  مقاوم،  تحّرري،  حداثوي، 

الدينية املعارصة، تظهر أّن بعض األحزاب )املقاومة)، ذات  إىل بعض التجارب 

املرجعيّة الدينيّة، هي أجدى دوراً يف مرشوع التحّرر واملقاومة املحيّل )لبنان) 

واإلقليمي، وهي أبلغ أثراً يف قيادة مرشوع التحّول إىل نظام أكرث عدالة، وأشّد 

انحيازاً إىل الفقراء والفئات املستضعفة واملظلومة، هذا فضالً عن أكرث من دور 

اجتمعي وتنموي وسيايس ذي صلة.

الدينيّة  املرجعيّة  ذات  اإلقليمية  الدول  بعض  إىل  نأيت  عندما  األمر  كذلك 

التحّرري  املرشوع  يف  دورها  أّن  نجد  فإنّنا  إيران)،  يف  اإلسالمية  )الجمهورية 

واملقاوم )لالحتالل اإلرسائييل وغريه) يف املنطقة، ال يقارن مع دول عظمى ذات 

مرجعيّة ماركسيّة، بادت أو ما زالت قامئة، فهي - أي الجمهورية اإلسالمية - مل 

تبادر ليك تكون من أّول املعرتفني بالكيان اإلرسائييل، أو من الذين لديهم عالقات 

دبلوماسية كاملة معه، كم هو الحال مع تلك الدول. 
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عنوان  هو   ،»19 كوفيد  »فيلو-كورونا 

املغريب  للمفكر  قريبًا  سيصدر  لكتاب 

فلسفية  تفكريية  نربة  فيه  هاين،  إدريس 

العرص  داء  مواجهة  يف  اإلنسان  تحيك 

الجديد، كوفيد 19 كورونا. 

اللقاح  انتظار  يف  مقدمته،  يف  جاء 

الذي  اللّقاح  عن  بالبحث  نقوم  الطّبي، 

التاريخي  املصري  ويرسم  مدى  أبعد  هو 

اللّقاح  أي  البرشي،  للمجتمع  والحضاري 

الكاتب  يحاول  التي  والحقيقة  املعنوي. 

هي  آلخر  حني  من  عليها  الضوء  تسليط 

العلمي  التشخيص  من  تنطلق  إشــارات 

بالفكر  العالقة  ذات  الكبرى  القضايا  على  المعرفية  إنشغاالته  تنصب  مغربي،  مفّكر  هاني  إدريس   (1(
اإلسالم  وحركات  والممانعة  المقاومة  ومنطق  السياسة  ستراتيجيا  جيو-  بتحليل  منشغل  اإلسالمي، 

السياسي في المغرب والعالم العربي اإلرهاب والسلفية.

● ● ●
المزمع  الكتاب  المقال فكرة مختصرة عن  يقّدم 
صدوره، وهو يتحّدث عن سؤال الفلسفة والطب 
مــســوؤالن  وكالهما  كونية،  جائحة  ظــل  فــي 
جسد  بين  تربط  حكيمة  رؤيــة  استحداث  عن 
الفيلسوف  أن  د 

ّ
ويؤك التنويري،  وعقله  اإلنسان 

الكادح الذي يعمل ضمن أجندة مقّررة هو ليس 
برنامج  ضمن  يشتغل  عامل  هو  بل  ا 

ً
فيلسوف

وهذا  القواعد.  طائلة  تحت  مهّمة  وينجز  محّدد 
سيجعل المهّمة صعبة، فال طّب من هذا القبيل 
الفلسفة  وال  العالم  حكمة  صالح  في  سيكون 
لحظتها  تستعيد  أن  تستطيع  المعنى  بهذا 
في تدبير الّصحة العقلية، فهل يا ترى ستكون 
الخالدة  الحكمة  إلى  ب 

ّ
الط لعودة  فرصة  كورونا 

هو  الكبرى  األبحاث  صعيد  على  يجري  ما  وهل 
لفيلسوف  القسم  بالفعل استجابة دائمة لهذا 
 حيث إدارة الصحة 

ً
يجهله األطباء والمرضى معا

التي  اإلمبريالية  المصالح  من  ا  جزًء بات  والدواء 
تعمل كلها وفق ميثاق المقاولة وقواعد اإلنتاج 

الرأسمالي؟(.

● ● ●

https://www.eldjazaireldjadida.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%88-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84/
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لبنية الفريوس ووظيفته ومؤّهالته أيًضا يف االستجابة لتحّدي البقاء.

الطّبية  الخرائف  من  واحدة  هو  نهايئ  لقاح  عن  الحديث  أّن  الكاتب  يرى 

نفسها، ورغم ذلك سيبني عىل هذه القضيّة تداوليّا، ذلك ألنّنا ال نفعل سوى أن 

نكبح جمح الفريوس ونفرض عليه الحجر الصحي املعكوس. ويسأل، ما الوصفة 

اإلنسان  سيكولوجياً  وتحرير  الجائحة  تدبري  سياق  يف  نقّدمها  أن  يجب  التي 

املحجور من خطر االكتئاب واليأس من املصري؟

يوضح الكاتب بأّن ما يسّمى لقاًحا، هو فوٌز يف معركة ضّد فريوس الّساعة، 

لكنها ستظل حربًا طويلة وجب أال يتمُّ الحديُث فيها إالّ عىل انتصارات زمنية، 

تغيري  تفيد يف  آنية  يقّدم وصفة  املعنوي فهو  اللقاح  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك 

النموذج واعتمد البدائل األكرث مناعة لآلثار التدمريية للفريوس؛ ألّن ما نقوم به 

هنا هو مترين واختبار ملفاهيم سبق وقُدمت احتواء ألزمة الحارض واسترشافاً 

للآمل واملتوقّع واختباراً لفرضيات سابقة تستهدف النموذج الحضارايت. 

التحّدي  تعاطينا مع  أساليب  أن نرقى يف  اليوم  بأننا مطالبون  يضيف هاين 

إىل  يستند  حتمي  اليوم  النضال  ألن  الجمعية؛  الحياة  يستهدف  الذي  الكوين 

املحّفز الطبيعي يف عامل يكشف عن مالمحه الداروينية، نضال يستند إىل ميل 

جبيّل يتعلّق بغريزة حّب البقاء، لكن، يسأل هاين، كيف وجب أن نبقى برشوط 

إنسانية فائقة وليس مبجرّد الرغبة الغريزية يف البقاء؟

يجيب عىل السؤال بالقول، إنّنا حتى حينم نتحّدث عن البدائل املمكنة، فإن 

باستمرار،  الطبيعة  لثأر  تاريخي معرّض  الجميع يخوض رصاًعا حيويًا يف مسار 

فالوباء سيكون حليف الحياة باستمرار، ولقاحاتنا سواء الطبية أو املعنوية هي 

الفوىض  من  جزًءا  وليس  الطبيعة  عىل  طارئًا  ليس  الفريوس  ألّن  مؤقّتة؛  دامئاً 
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النقيض للنظام البيئي، بل هو رشط دميومة الحياة، فمن دون فريوس كم قلنا 

ويؤكّد عىل ذلك ستفقد الخلية ديناميتها الحيوية، بل ما يجب أن يدركه حتى 

أطباؤنا الغارقون يف توصيف لوظيفة ومسار ضيق للفايروس خايل من أي رؤية 

أنّه لوال ما يتسبّب فيه الفريوس من يقظة وجهوزية خلوية لفقدت  فلسفية، 

هذه األخرية أحد املحّفزات األساسية للنشاط الحيوي، ولُكّنا عبارة عن أجسام 

محّنطة وخاليا نامئة، أي املوت املحّقق. إّن دياليكتيك الحياة يبدأ من هناك، أي 

من هذا الرصاع األبدي بني الخلية والفريوس الذي وحده مينحنا إمكانية البقاء، 

فرصة  وغذاءنا،  لوجودنا  املؤثث  النبات  خاليا  أو  خاليانا  سواء  الخلية،  ومينح 

للتكامل يف جملية حرب مستدامة يساهم فيها كل من الخلية والفريوس.

  يعود الكاتب إىل سؤال الفلسفة يف سياق جائحة كونية، ما الذي ميكن أن 

يقوم به الطّب إذا كان سيواصل مروقه عن الحكمة التي منها انطلق؟ سنكون 

أمام تشظّي الّصحة البرشية، أمام استنفار كبري إلنقاذ الجسد، لكن الوباء ليس 

استهدافاً للجسد فحسب، وإن كان الجسد هو املعني بالرضبة األوىل. 

فإذا كان الطّب هرب من الحكمة كم هرب الفريوس من الخلية ثم عاد إليها 

يف وضعية انتقام وتدمري، فإننا نخىش أن يحدث األمر نفسه بني الطّب والفلسفة، 

حينئٍذ سنكون إزاء نوذج الطبيب »الزّوفري« أي ذلك الفيلسوف الكادح الذي 

يشتغل  عامل  هو  بل  فيلسوفًا  ليس  وهو  مقّررة،  وأصول  أجندة  يعمل ضمن 

القواعد. وهذا سيجعل املهّمة  ضمن برنامج محّدد وينجز مهّمة تحت طائلة 

صعبة، فال طّب من هذا القبيل سيكون يف صالح حكمة العامل وال الفلسفة بهذا 

املعني تستطيع أن تستعيد لحظتها يف تدبري الّصحة العقلية، فهل يا ترى ستكون 

كورونا فرصة لعودة الطّب إىل الحكمة الخالدة ونحّرره من هذا االختزال الذي 
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صعيد  عىل  يجري  ما  إن  وهل  أبقراط؟  قسم  طائلة  تحت  مهنة  الطّب  جعل 

األبحاث الكربى هو بالفعل استجابة دامئة لهذا القسم لفيلسوف يجهله األطباء 

واملرىض معاً حيث إدارة الصحة والدواء بات جزًءا من املصالح اإلمربيالية التي 

تعمل كلها وفق ميثاق املقاولة وقواعد اإلنتاج الرأسميل؟

  الحقيقة التي يحاول الكاتب تسليط الضوء عليها بني حني وآخر هنا هي 

إشارات تنطلق من التشخيص العلمي لبنية الفريوس ووظيفته ومؤهالته أيضاً يف 

استجابته الطبيعية لتحّدي سؤال البقاء، إذ ال يدخل الكاتب موضوعه مرتّدداً كمن 

يسعون للهروب من مسؤولية نتائج ما تكشف عنه مختربات إنتاج املفاهيم أو 

من ينظرون إىل الفريوس كعابر سبيل مزعج لعاملهم الذي يخلعون سمة الخلود 

عىل ضحالته، بل أدخله واثقاً مدركاً لقانون اللعبة الطبيعية التي فرض قواعدها 

فريوس ما فتئ يتبّجح مبهاراته املكتسبة. أدخله بحدس قديم حيث سبق.

الّذهن البرشي بفضل ارتجاج كوين آت  الكاتب حتمية انقالب    يسترشف 

بقّوة  مستمسكاً  العاملي،  النظام  عليها  يسلك  التي  الخطوات  نتيجة  محالة  ال 

الحدس الذي هو العنرص األسايس يف مقاربته، متاًما كم هو العنرص األسايس يف 

الرياضيات، فكورونا برأيه فرصة الختبار فرضياتنا، وطبيعي أن من مل يراكم من 

الحدس والتّأّمل للعامل ومساراته سينتظر وسيطول انتظاره مثل بومة »منريفا« 

ليؤّرخ لألحداث بعد أن تبىل ويصبح التّأمل فيها مجلبة لخيبات األمل. وما كان 

دور الفلسفة يوماً أن تؤّرخ لألحداث وتستمتع بالقرفصاء يف انتظار املستقبل.

لكّنا  الّسلبية  اإلنتظارية  النمط من  والخيال هذا  والفلسفة  العلم  اتبع  ولو 

خاليا نامئة وكان التاريخ قطعة من الفراغ. الفيلسوف الحادس ملسارات الحدث 

الهوينا  يخطو  ال  مبآزقه  يوميّاً  املنشغل  ألنينه  املنصت  تفاصيله  مع  املشتبك 



54

الصعبة  اللّحظات  ففي  الفريوس،  مكر  فيه  الحدس  يسابق  أن  درب وجب  يف 

والحرجة ال مكان للفيلسوف »الزّوفري« الذي ينجز تطبيقات جامدة عىل يشء 

مل يعد له أثر. 

إّن املايض واملستقبل يلتقيان بعمق يف اللحظة القصوى لحدس الوجود زمن 

الجائحات، وكاتب هذه الّسطور ال يسلّم باألدوات املدرسية وال حتى املدرسانية 

بل مينح لفكرته األثرية »العرب-سكوالئية« دوًرا محوريًا يف تحرير الذهن البرشي 

أصنام  معبد  كحارس  ساهمت  التي  والباراديغمت  النمذج  وثقل  سطوة  من 

الواعدة يف  الرتبوية  األسس  ينحت  نيتشه وهو  منها  التي طاملا سخر  الفلسفة 

مخرج إنسان غوته أو إنسان شوبنهاور يف أفق انتظارات تدور كلها حول فعل 

»اإلرادة«. يف الجائحات وجب كّب جملة من األشياء يف مكّب النفايات ومنها 

التقيد بامليمية )la mimique) -اإلميائية- والقوالب الجامدة والتقليد، فال يشء 

أرسع من الحدس -وهو مركوز يف طبيعتنا- كم ال يسع من الفريوس يف فتكه 

بخاليانا.

سيكون من املُغالطة أن يُنتظر مّنا إيجاد اللّقاح لسبب بسيط هو أّن ذلك 

ليس من صالحيتنا ووظيفتنا، ذلك ألّن اللقاح من شأنه أن ينهي معضلة الجسد 

الّصحية لكن معضلة اإلنسان لن تنتهي بوجود هذا اللّقاح. 

يتمّنى هاين من الخرباء أن يتحّرروا من الباراديغم والحسابات التي تفرضها 

مصالح الرشكات املعنية باالحتكار ومبارشة البحث العلمي خارج حدود منطق 

التنافسية وسياسات االحتكار، إذ ذاك ميكنهم قلب الحقائق والتحّرر من معيقات 

البحث املختربي؛ ألّن املشكلة التي تواجه العلوم كالفلسفة متاماً تكمن يف هذا 

وجد  إن  اللقاح  أّن  غداً  ستدركون  وضيف،  النموذج،  بقواعد  والتقيّد  الجمود 
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وحتمً سيوجد؛ ألّن العقل البرشي أذىك من مكر الفريوس رشيطة أن ال يتقيّد 

حّد الجمود بقواعد املنهج من دون إعادة اختبار الفرضية -هنا ال غرو من يشء 

الشجاعة  اللقاح وحده كان ميلك  أّن مكتشف  من اآلنارشية- ستدركون يومها 

العلمية لتجاوز الباراديغم والنزعة »امليمية«، ذلك هو العامل الذي يستحق لقب 

فيلسوف أيًضا.
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في نقد مقولة تغيرات العالم الكبرى بعد »كورونا«)1)

ينطلق تيسري الرداوي من مقولة أّن »العامل بعد كورونا هو غري العامل قبله« 

باتت ترتّدد بقّوة، بحيث بتنا نسمع أنواعاً شتى من التوقّعات، فمن قائل إن 

الحرب العاملية قادمة، إىل آخر يقّسم العامل أنظمة اجتمعية منضبطة قادرة عىل 

ألنها  مواجهته  يف  تفشل  وأخرى  وإيران،  وكوريا  وروسيا  كالصني  الوباء،  دحر 

تعيش يف فوىض الرأسملية، كالواليات املتحدة 

وإيطاليا وإسبانيا وإنكلرتا، إىل قائل ثالث يرى 

فيتعّصب  أخرى،  جهة  من  نفسه  املوضوع 

أليام االتحاد السوفيايت، ويتحّدث عن االنهيار 

تحليلهم  آخرون  وينسب  للرأسملية.  القادم 

دورة  الوباء  فريون  االقتصادية،  النظرية  إىل 

ثم  تختفي  التي  االقتصادية  ــدورات  ال من 

الذي  بالنمو  املنبهر  نجد  أن  وميكن  تعود. 

املاضية،  السنوات  خــالل  الصني  حّققته 

ولذلك  الوباء،  تجاوز  يف  بفضله  ونجحت 

األقل  نجد  أن  ميكن  وأخــريًا  العامل.  ستقود 

اندفاًعا يف توقّع التبديل الكبري القادم، فيتوقّع 

)1)  العربي الجديد، 2020/3/26

● ● ●
تيسير الرداوي )أستاذ جامعي ورئيس هيئة 

)
ً
تخطيط الدولة في سورية سابقا

ــؤّدي  ي وبــاء  كــل  ليس  أّن  الكاتب  ــد 
ّ
)يــؤك

كبرى،  واقتصادية  سياسية  تغّيرات  إلــى 

فالتغّيرات الكبرى ال تحدث إال بفعل تغّيرات 

إمكانية  توجد  وال  كبرى،  وبشرية  تقنية 

لحدوث تغييرات جذرية بفعل كورونا، وإنما 

إمكانية لحدوث تغييرات طفيفة في أكثر من 

 أن شلاًل اقتصادًيا سوف يضرب 
ً
دا

ّ
مجال« مؤك

هو  المضيء  الجانب  سنوات.  ويدوم  العالم، 

تأدية  إلى  والنامية  المتقّدمة  الــدول  عودة 

للجميع،  الصحة  توفير  االجتماعي في  دورها 

المال واألمن  الفرد، قبل  على اعتبار أن صحة 

والحرب، هي إحدى المهام األساسية للدولة. 

العولمة حتًما ستدخل في  أن  د 
ّ
أنه يؤك غير 

حجر صحي طويل(.

● ● ●
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انهيار رشكات الدول العظمى، ووصول بورصات العامل إىل الحضيض. ويف املقابل، 

يعتقد رأي آخر أن العامل بعد الوباء سيكون مثل العامل قبله، مع حتمية اإلصالح 

والتطوير والرتقيع ملعالجة النواقص التي كشفها كورونا.

الكبري مبا يصدر عن  بالتغيريِ  الذي يعتقد  االتجاه  الكاتب،  يتعّزز، كم يرى 

املؤسسات املالية الدولية، وعن منظمت األمم املتحدة التي تصّور الوباء أزمة 

العامل  الذي رضب  الكبري  العاملي  الكساد  أزمة  تتجاوز  بالعامل،  تعصف  خطرية 

العام 1929. ويحّذر صندوق النقد الدويل، عىل لسان مديرته العامة، دول العامل، 

العاملي إىل سلبي بشكل  النمو االقتصادي  من أن أزمة فريوس كورونا ستحّول 

العامل يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثالثينيات  العام الجاري، وأن  حاد خالل 

القرن املايض. ما يدحض هذا الكالم أن معّدالت النمو االقتصادي يف كل الدول 

تراجعت كثرياً خالل السنوات العرش املاضية، وتراجعت بشكل كبري يف  تقريباً 

السنوات الثالث األخرية، مبا يف ذلك تراجع النمو يف الصني، وأصبح معدل النمو 

يف بعض الدول يقارب الصفر، قبل أن يأيت وباء كورونا، ويبدو عدم دقة تحليل 

املديرة العامة لصندوق النقد الدويل، حني تضيف أن االنتعاش سيعود جزئياً بعد 

العام 2021، ما يعني أنه مؤقّت، ويتناقض مع التهويل الذي ذهبت إليه.

الحرب  العامل منذ  أزمة يشهدها  الوباء، أشد  الدولية،  العمل  ورأت منظمة 

العامل.  العمل يف جميع  إلغاء %6.7 من مدة  إىل  الثانية، ألنه سيؤّدي  العاملية 

وهنا املبالغة أيًضا، ألن ما عّدته املنظمة أعىل نسبة بطالة يف العامل هي أقل من 

معّدل البطالة الذي وصل إليه العامل بعد الحرب العاملية الثانية، فقد بلغ يومها 

أكرث من %10. وهذا يعني أن نسبة البطالة التي تتوقّعها »العمل الدولية« أقل 

اليوم تختلف  البطالة  وأن  مم حدث سابًقا، وال ميكن عّده »كارثة«، خصوصاً 

عنها أيام الحرب العاملية الثانية وأيام الكساد الكبري. يف تلك األيام، كان العمل 
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يبقون عاطلني عن العمل، حتى وإن وافقوا عىل العمل بأجور منخفضة جداً، 

وهذه ليست الحال اليوم.

كم أن تحذيرات األمم املتحدة بزيادة عدد الفقراء بنصف مليار فقري، مم 

يعرقل تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف إنهاء الفقر بحلول العام 2030، هو 

املالية  الصناديق  وتّدعي  الهدف.  ذلك  تحقيق  عن  املتحدة  األمم  لعجز  تربير 

وجنوبها  آسيا  رشق  يف  سيرتكزون  الجدد  الفقراء  أن  املتحدة  األمم  ومنظمت 

ومنطقتي املحيط الهادئ والصحراء الكربى يف أفريقيا. والحقيقة أّن هذه املناطق، 

حتى هذه اللحظة، هي من أقل املناطق إصابة بالوباء. كل هذه التحذيرات، 

أو هذا التهريف والتخويف الذي يصدر عن مؤسسات مالية دولية أو منظمت 

األمم املتحدة هو لتربير فشلها يف خدمة العامل، خصوصا العامل النامي.

قراءة التاريخ : األوبئة لم تغّير مصير العالم

العامل،  رضبا  كبريين  وباءين  آخر  وإىل  التاريخ،  إىل  بالعودة  الكاتب،  يقول 

األول  أن  نجُد  اإلسبانية يف 1918،  العام 1334، واإلنفلونزا  األسود يف  الطاعون 

بدأ، كم فعل كورونا الحايل، يف الصني، ثم انترش ليرضب بشكل أسايس أوروبا 

وجنوب البحر األبيض املتوسط ورشقه وأجزاء من آسيا، وهو يعّد أسوأ وباء يف 

تاريخ البرشية الحديث، راح ضحيته بني 70 مليونًا و200 مليون شخصاً، ويقال 

إنه قىض عىل ثلث سكان أوروبا بني 1336 و1353. 

تبّدل العامل بعد هذا الوباء، ولكن التبّدل مل يكن بسبب الوباء نفسه، كم 

يعتقد بعضهم، بل تبّدل العامل يف نهاية القرن الرابع عرش بفعل تطّور أساليب 

اإلنتاج، وما جرّه من تبّدل يف عالقات اإلنتاج. تبّدل يومها النظام العبودي الذي 

بفعل  جديد،  حريف  نظام  إىل  ومجتمعه،  الوسطى  العصور  اقتصاد  عليه  قام 



59

� �ــــ�ــــ� ��ـــــــ����ـــــــ�«
  ��ـــــ�ـــــ�ـــــ�

� ��ـــــ�ـــــ��ـــــ
� �ــــ�ــــ� �ــــ�ــــ��ــــ� �ـــــ�ـــــ�ـــــ��

�ــــــ

استخراج الفحم وبداية الصناعات املعدنية والنسيجية، أي أن السبب األسايس 

التبّدل هو االكتشافات الجديدة يف وسائل اإلنتاج، وظهور املانيفكتورات  لهذا 

)املعامل اليدوية البسيطة)، ما شّكل بداية طبقة رأسملية، تستخدم أجراء مهرة 

يعملون يف املنازل، ويراكمون املنتجات اليدوية، وبفعل الحروب الطاحنة التي 

بدأت قبل هذا الوباء واستمرت بعده. 

وأما الوباء الثاين الذي سمي »اإلنفلونزا اإلسبانية«، ورضب العامل عام 1918 

وانتهى عام 1920 تقريبًا، وتجاوز عدد ضحاياه مئة مليون إنسان، فإنه مل يبّدل 

يف العامل شيئاً، ومل يُحدث ما أحدثه وباء الطاعون. التبّدل البسيط الذي حدث 

كان بفعل التغرّيات التي أحدثتها الحرب العاملية األوىل.

وباء  سينتهي  كيف  معرفة  املبكر  من  أنه  من  الرغم  وعىل  حال،  كل  عىل 

كورونا، فإن املقارنة بني كيفية تعاطي العامل مع وباء اليوم وتعاطيه مع األوبئة 

السابقة تفيد بأن النتائج البرشية واملادية ستكون مختلفة. مل يأخذ العامل سابقاً 

بآليات تختلف عن  يتعامل  اليوم، حني  يأخذها  التي  بالجّدية  األوبئة  موضوع 

اإلسبانية«.  »اإلنفلونزا  ومع  األسود«  »الطاعون  مع  استخدمت  التي  اآلليات 

ولذلك من املتوقّع أن تكون نتائجه البرشية واملادية أقل بكثري من نتائجهم. 

الجد إال  الوباءين عىل محمل  الدول، يف املايض، مل تأخذ  بأّن  الكاتب  يذكّر 

ألنه  ترامب  يلوم  اليوم  العامل  بينم  املاليني،  بحياة  وأوديا  الذروة  بلغا  أن  بعد 

تأّخر أسبوعني يف أخذ املوضوع عىل محمل الجد، كم أّن إجراءات الحْجر يومها 

الناس  ويتفاعل  االجتمعي،  التباعد  اليوم، صارمة يف  إجراءات  بفاعلية  تكن  مل 

بإيجابية معها، وتساعد وسائل التواصل اإللكرتوين املختلفة يف نجاحها، باإلضافة 

إىل التطّورات التي وصل إليها العامل يف مجال الطب واألدوية واألجهزة الطبية 

واألبحاث العلمية. 
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يريد الكاتب أن يوّضح من مقدمته التاريخية أن العامل بعد كورونا لن يكون 

مختلًفا بالقدر الذي كان عليه إبّان الطاعون األسود واإلنفلونزا اإلسبانية، إال إذا 

حدثت تطورات متّس بنية االقتصاد واملجتمع والسياسة، أو حرب شاملة ال تبقي 

وال تذر، وهذه احتمالت بعيدة حاليًا.

بفعل  جذرية  تغيريات  لحدوث  إمكانية  توجد  ال  أنه  عىل  بالتأكيد  ويختم 

ألّن  مجال،  من  أكرث  يف  طفيفة  تغيريات  لحدوث  إمكانية  مثّة  وإنا  كورونا، 

التغيريات الكربى يف املجال السيايس واالجتمعي واالقتصادي تتوقُف عىل طول 

مدة الوباء وانتشاره وعدد ضحاياه، وتتوقّف عىل احتمل حدوث تغريات برشية 

وتكنولوجية خارقة. 
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 عربي 21 
أي عالم بعد كورونا؟)1)

منير شفيق 2020/3/17

يسأل منري شفيق انطالقاً من الحرب العاملية التي شّنها كورونا )كوفيد- 19) 

عىل دول العامل: إذا كان مثة شبه إجمع 

يكون  لن  كورونا  بعد  ما  عامل  أن  عىل 

التغيري  هو  فم  بعدها،  ما  عامل  مثل 

الوضع  إىل  بالنسبة  توقعه  الذي ميكن 

الدويل؟

الدول  حكومات  إّن  شفيق:  يقول 

تعّد  التي  أمريكا  سيم  وال  الكربى، 

نفسها  وجدت  الكربى،  الدولة  نفسها 

مواجهة  عن  بالدها  يف  حتى  عاجزة، 

يف  ومقرصة  يجب،  كم  الوباء  هــذا 

إىل  ومفتقرة  العامة،  بالصحة  عنايتها 

عىل  قــادرة  وغري  الالزمة،  املتطلبات 

أن  علمً  املطلوبة،  بالسعة  تأمينها 

عربي 21.  (1(

● ● ●

وعضو  إسالمي  فلسطيني  عربي  )مفكر  شفيق  منير 

العام  في  اعتقل  المسلمين،  لعلماء  العالمي  االتحاد 

1957، اشتهر بنشاطه السياسي مع بعص المنظمات 

الثورة  حول  قضايا  عن  كتب  عدة  ف 
ّ
وأل الفلسطينية، 

الفلسطينية، الوحدة العربية والفكر اإلسالمي؛ من بين 

العالمي  النظام  للحضاره،  والمعركة  اإلسالم  منشوراته 

الجديد واختيار المواجهة(.

د الكاتب على فكرة أن جائجة كورونا ال يمكن أن 
ّ
 )يؤك

تسقط أنظمة وترفع أخرى، بدليل أوبئة عاشتها البشرية 

ا ولم تؤِد إلى ذلك، إنما يرى أن »كورونا« سيؤّدي 
ً
سابق

ق بالهيبة 
ّ
إلى خسائر وأزمات بتفاوت، عدا البعد المتعل

الحرب  بعد  العالمي  الوضع  أن  يعني  هذا  والــقــدرة. 

ل من الدول الكبرى نفسها، 
ّ
الكورونية العالمية سيتشك

ويكون متعّدد القطبية، مع متغّيرات كمية هنا وهناك، 

سياسية واقتصادية ومعنوية، األمر الذي سيحتاج إلى 

تغيير، ولكن دونه صراعات حامية الوطيس، ولن يتغير 

ونزاعات  صراعات  عبر   
ّ

إال كورونا  بعد  الدولي  الوضع 

وأزمات، قد تجعلنا نترحم على أيام كورونا(.

● ● ●

https://arabi21.com/story/1261999/%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://arabi21.com/story/1261999/%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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استعداداً  الدنيا  الحدود  تأمني  عدم  يجوز  وال  متوقّع،  أمر  للعامل  الوباء  زيارة 

له، كم تفعل يف توقّع الحرب العسكرية، فتجعل موازنة وزارة الدفاع أضعاف 

ما تخّصصه للمجاالت األخرى. ولهذا ال عجب حني تكتب »الواشنطن بوست« 

األمريكية: »كورونا عرّت ترامب«. ويكتب معلّقون كرث أن »الصني تفّوقت عىل 

أمريكا يف مواجهة كورونا«. وال عجب أن تنترش »قرصنة« دولية يف الحصول عىل 

الكممات، وأجهزة التنفس الصناعي، وثياب الوقاية، ووسائط التعقيم. وأضف 

أمريكا  بني  االتهامات  وتصاعد  حليفة،  دول  بني  ما  تصّدع عالقات يف  ذاك  إىل 

والصني، بني أمريكا ومنظمة الصحة العاملية، بني أمريكا وكل من أملانيا وفرنسا.

توقّعه  ميكن  الذي  التغيري  عن  السؤال  الكاتب  برأي  تعّزز  املؤرّشات  هذه 

العامل، وهو  الكورونية عىل  العاملية  الحرب  بعد  ما  الدويل  الوضع  إىل  بالنسبة 

سؤال ميتد، كم يرى، إىل ثالثة أسئلة أخرى مؤّجلة، هي: ما هو التغيري املتوقّع 

بالنسبة إىل وضع كل إقليم من أقاليم العامل، وال سيم اإلقليم العريب- اإليراين- 

الرتيك؟ وما هو التغيري املتوقّع يف كل دولة عىل حدة؟ وما هو التغيري املتوقّع 

عىل مستوى الفرد والعالقات األرسية واالجتمعية وعياً وأيديولوجيًة ومسلكاً؟ 

وبالنسبة إىل السؤال األول املتعلّق بالتغيري الذي ينتظر الوضع الدويل، وهو 

موضوعنا هنا، يحتاج يف اإلجابة عنه أن يبنى عىل لحاظ ثالثة أسس تاريخية، 

تتعلّق بسنن التغيري يف الوضع الدويل.

أواًل: الذين تبّنوا نظرية يف التاريخ تقول: إن األوبئة كانت وراء قيام وسقوط 

)165-190م)  األنطوين  الوباء  أن  عىل  ويستدلون  وحضارات،  إمرباطوريات 

أركان  )541-543م) زعزع  أو طاعون جستنيان  الرومانية،  اإلمرباطورية  أسقط 

اإلمرباطوريتني البيزنطية والفارسية. وهذه نظرية غري صحيحة، ألن األوىل سقطت 



63

�ـــــــــــــــــــــ����ـــــــــــــــــــــ�م 
�ــــــــــــــ�ــــــــــــــ� 

  
اــــــــــــــــــ��ــــــــــــــــــ

 �
�
)ع 

 �
اــــــــــــــــــ��ــــــــــــــــــ

عىل يد القبائل الجرمانية العام 476م، أي بعد حوايل ثالثة قرون، والفارسية بعد 

مئة عام تقريباً، وانتهت البيزنطية بعد 900 عام تقريبا.ً فالتغيري مل يكن فورياً 

وله أسباب أخرى أهم، ثم يجب أن يفرق بني دور الوباء يف اإلضعاف ودوره يف 

التغيري. 

وكذلك حني يُعزى للوباء األنطوين أنه أّدى إىل إضعاف اإلميان بتعّدد اآللهة، 

ومهد للمسيحية )315-333م) فالتغيري حدث بعد 150 عاًما. أو عندما ينظر إىل 

أن الطاعون األسود الذي رضب أوروبا يف القرن 14، أدى إىل إفالس امللوك وانهيار 

النهضة األوروبية، فأنت تتحّدث هنا عن مئة عام  اإلقطاع والقنانة، وأدى إىل 

تقريباً، فيم الذي أدى إىل فتح باب التغيري )النهضة) كان اكتشافات األمريكيتني، 

إىل  التغيري  احتاج  ثم  الخامس عرش،  القرن  أواخر  الصالح  الرجاء  وطريق رأس 

الثورة الربجوازية، والنهضة بعد مئة أو مئتي سنة أخرى. فعندما يقول هرني 

وال  النظرية،  تلك  يتقّمص  لألبد«،  العاملي  النظام  سيغرّي  كورونا  »إن  كيسنجر، 

يلحظ الفارق بني اإلضعاف أو هز الهيبة، وبني حدوث التغيري.

كورونا  فعل  مثل  والدول  والحضارات  اإلمرباطوريات  يف  األوبئة  فعل  ثانياً: 

الحايل باإلنسان الفرد )أكان فتيًا وشابًا أم كهاًل وشيًخا). فاإلمرباطورية إذا كانت 

يف مرحلة نهوضها تتجاوز الوباء بالرغم من الخسائر التي يسبّبها، وقد يؤّخرها 

بعض الوقت، لكنه ال يزرع أسباب سقوطها، أو مينع نهوضها. مثالً عندما رضب 

العام 640م، وقد رضب يف بالد  الفتح اإلسالمي، يف  طاعون عمواس يف جيوش 

ألًفا من  و30   25 بني  ما  قتل  أنه  من  بالرغم  تجاوزه،  تم  البرصة،  الشام حتى 

الجند وخرية القادة. وكذلك القوى الناهضة يف الغرب تجاوزت وباء 1920-1918 

واستمرّت يف النهوض. أما اإلمرباطورية عندما تصبح يف كهولتها أو شيخوختها، 
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ففعل األوبئة فيها أشّد تأثريًا يف إضعافها أو التمهيد ألفولها، من دون أن يكون 

السبب الرئيس لألفول. لهذا، ونحن يف البحث عن تغيري الوضع الدويل بسبب 

كورونا الراهن، ينبغي لنا أن نفرّق يف تأثريه بالنسبة إىل من هو يف حال الصعود، 

ومن هو يف حال الرتاجع يف ما بني الدول الكربى. كم نفرّق بني التغيري املبارش 

بعد كورونا يف السنني العرش األوىل والثانية، ثم مدى تأثريه يف التغيري يف املدى 

البعيد، بالرغم مم سيتوفّر من أسباب أخرى، أشد تأثريًا منه يف حدوث التغيري 

األكرب والنوعي.

واملكّونات  الطبقات  طبيعة  مثل  وأنظمتها  القامئة  الدول  طبيعة  ثالثاً: 

االجتمعية، ثابتة ال تتغرّي نوعيًا بسبب األوبئة، أو بسبب كورونا هذا. فالوباء 

ال يقيض عىل الدولة والنظام القائم باإلسقاط، ألن اإلسقاط يحتاج إىل من يحل 

كمون  مرحلة  يف  يدخل  أو  عليه،  يُقىض  الذي  هو  النهاية  يف  والوباء  مكانه. 

طويلة األمد. لذلك؛ فإن طبيعة الدول الكربى أو إسقاطها ال يكون بفعل وباء 

مثل كورونا، وإنا فعله سيقترص عىل السمعة والهيبة إضعافًا وخسائر يف حال 

نكسة  بعد  )رمبا  النهوض  يف  االستمرار  ثم  تجاوزه،  يتم  أو  والشيخوخة،  الهرم 

بأوبئة، وبحاالت من الضعف والقوة، من  الغرب مرت  مؤقتة) فالرأسملية يف 

دون أن تتغري طبيعتها الربحية والنهابة واالحتكارية والهيمنية الذي يتغري مع 

تغرّي موازين القوى هو تغيري كمي يف مدى الجشع والهيمنية. والسمت العامة 

للوضع الدويل وموازين قواه وطبيعة كل دولة كربى فيه، ستبقى هي هي قبل 

كورونا وبعده. فكورونا ال يستطيع أن يطيح بأمريكا، وال يستطيع أن »يعلو» 

بالصني لتصبح الدولة الكربى رقم 1. وكذلك بالنسبة إىل روسيا وأوروبا واليابان 

والهند، وليس هو الذي يقّرر التغيري الذي يحدث بعده.
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الغريب  الرأسميل  النظام  سمعة  هّز  أنّه  وأوروبا  أمريكا  عىل  كورونا  تأثري 

وهيبته، إذ بدا هّشاً أمام هجمة كورونا، فيم بدت الصني ونظامها أقدر وأفعل 

يف مواجهة الوباء كوفيد- 19. وبدت أوروبا ضعيفة أمامه وتكاد »تتصّدع«، فيم 

حافظت روسيا عىل مكانتها وهيبتها. ولكن موازين القوى العسكرية فيم بني 

الدول الكربى مل تتغرّي قبل كورونا وبعده مبارشة. وهذه هي الحاسمة يف إحداث 

التغيري النوعي، أو الكمي، أما الهيبة والقدرة فلهم أهميتهم يف حسابات موازين 

القوى العامة، ولكنهم ال تحدثان التغيري يف املوقع الذي تحتله الدولة املعنية يف 

ميزان القوى.

الفرق بني الحرب العسكرية بني الدول والحرب ضد كورونا؛ أن األوىل تنتهي 

مبنترص يفرض سيطرته ومهزوم يخرج من املعادلة ولو مؤقتًا. أما الثانية عندما 

يُهزم كورونا، فالكل يخرج منترًصا، أما يف أثنائها، فالكل سيعاين خسائرًا وأزمات 

بتفاوت، عدا البعد املتعلّق بالهيبة والقدرة، حيث امتازت الصني حتى اآلن بهم. 

أوزارها،  العاملية  الكورونية  الحرب  العاملي بعد أن تضع  الوضع  هذا يعني أن 

سيتشّكل من الدول الكربى نفسها، ويكون متعّدد القطبية، مع متغرّيات كمية 

هنا وهناك، سياسية واقتصادية ومعنوية، األمر الذي سيحتاج إىل تغيري، ولكن 

دونه خرط القتاد )رصاعات حامية الوطيس).

إذ إن الوضع العاملي بعد كورونا سيبقى متعّدد األقطاب، وباألقطاب نفسها، 

وبفوىض، وال نظام، ولكن مبتغرّيات كمية يف معادلة موازين القوى العامة، واألهم 

من دون اعرتاف مبنترص أو مهزوم، ومن دون استجابة للتغيري الذي أصبح عىل 

األجندة. فم من دولة تتنازل بخاطرها عن مربعها، نزواًل إىل مربع أدىن، فالنزول 

والصعود ال يتمن إاّل مدافعة وغالبًا.
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 ويف املايض قبل »النووي« كانت الحرب حتمية، وهي القول الفصل. عىل أن 

انقشاع ظلمة كورونا سيكشف ما غطّته من أزمة اقتصادية عاملية تتّسم بالركود 

والتضّخم يف آن واحد، وأزمة حرب أمريكية اقتصادية- سياسية عىل الصني، وأزمة 

أمريكية- روسية وصينية اتسمت بسباق تسلح محموم، وأزمة أمريكية- إيرانية 

وفرنسا  أملانيا  من  كل  مع  أمريكية  وأزمة  لحظة،  أية  يف  إقليمية  بحرب  تنذر 

وجنويب كوريا واليابان. فجميع هذه األزمات وراءها أمريكا، وهي يف حال من 

الضعف والرتاجع، وقد حان أوان نزولها عن »عرشها« الذي تربّعت عليه بعد 

التجارية  العالقات  الدوالر سيّدا عىل  لتفرض  الثانية، واستغلته  العاملية  الحرب 

واملالية العاملية، مّم جعلها تطبع الدوالرات بال غطاء وال حساب. وجاء دونالد 

ترامب ليعلن »أمريكا أوالً«، وراح يبتّز أغلب دول العامل، وينزل العقوبات ضاربًا 

عرض الحائط بالقانون الدويل والهيئات الدولية، ومبصالح كل الدول تقريبا.ً فكل 

السياسية-  الغاشمة  السيطرة  هذه  رفع  تريد  طبعاً،  وبتفاوت،  الكربى،  الدول 

والخوات  األتاوات  ودفع  والحصار  بالعقوبات  تهّدد  التي  املالية  الدوالرية- 

)املعارصة)، وتشيع الفوىض العاملية وتهّدد اإلنسانية بالكوارث.

املشكل الذي ال تتنبه له اإلدارة األمريكية؛ أنها تفعل كل ذلك يف الوقت الذي 

مل يعد وضعها يف ميزان القوى العسكري واالقتصادي والسيايس والتقني، يسمح 

لها باستمرار ما كان بعد الحرب العاملية الثانية والحرب الباردة؛ فاألرض راحت 

أثنائها، فكيف ما بعد كورونا؟ كل الدالئل  متيد تحتها قبل هجمة كورونا ويف 

تشري، منذ بضع سنني، إىل أن الصني تتقّدم بسعة لتتفّوق عىل أمريكا باإلنتاج 

السباقة  البالستية  الصواريخ  تتقّدم عليها بصناعة  والذكاء االصطناعي، وروسيا 

الذي مل تعد  لتتنازل عن عرشها  الكربى تضغط عليها  للصوت أضعافًا، والدول 
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الئقة به، ومل يعد الئًقا بها. ولكن أىّن لها أن تتخىّل عم أخذته بالقوة والقدرة، وما 

يشبه الحرب يف األقل. فأن يختل ميزان القوى يف غري مصلحة أمريكا يشء، وأن 

تعرتف بهذا االختالل يشء آخر، وأن تتقّدم الصني اقتصاديًا وصناعيًا وتكنولوجيًا 

وذكاًء اصطناعيًا يشء، وأن تسمح أمريكا لها بأن متيض بهذا التقّدم يشء آخر. 

صحيح أن الوضع الدويل بعد كورونا لن يبقى كم كان قبلها أو يف أثنائها، ولكنه 

ال يتغرّي إاّل عرب رصاعات ونزاعات وأزمات، قد تجعلنا نرتّحم عىل أيام كورونا.
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 نيويورك تايمز«
األوروبيون فقدوا اإليمان بالقيادة األميركية للعالم)1)

2020/3/24

كتبت مراسلة صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية يف برلني تحقيقاً تناول كيف 

يرى األوروبيون تأثري أزمة فريوس كورونا عىل صورة الواليات املتحدة وقيادتها 

العاملية. واآليت ترجمة نص التحقيق:

وطوابري  املكتظة  املستشفيات  عنابر  صور  فيه  انترشت  الذي  الوقت  يف 

العاطلني عن العمل يف أمريكا، يف جميع أنحاء العامل، ينظر الناس عىل الجانب 

األورويب من املحيط األطليس إىل أغنى وأقوى دولة يف العامل بعدم الثقة.

لها  مقراً  برلني  من  تتخذ  التي  هرييت  جامعة  رئيس  إندرلني،  هرنيك  وقال 

نيويورك  ملدينة  الصور  هذه  الناس  يرى  »عندما  العامة:  السياسة  عىل  وتركز 

يقولون: »كيف ميكن أن يحدث هذا؟ كيف يكون ذلك ممكناً؟. كلنا فوجئنا. 

انظر إىل طوابري البطالة. اثنان وعرشون مليون شخص«.

وقال تيمويث غارتون آش، وهو أستاذ التاريخ األورويب يف جامعة أكسفورد 

وهو أطليس متحّمس: »أشعر بحزن ويأس«.

لقد أّدى الوباء الذي يجتاح العامل إىل أكرث من مجرّد إزهاق األرواح وسبل 

العيش من نيودلهي إىل نيويورك. إنه يهّز االفرتاضات األساسية حول االستثنائية 

- موقع الميادين.  (1(

https://www.almayadeen.net/press/foreignpress/1393621/-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2---%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8
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الحرب  بعد  لعقود  املتحدة  الواليات  لعبته  الذي  الخاص  الدور   - األمريكية 

العاملية الثانية كانعكاس لقيمها وقوتها جعلتها رائدة عاملية ومثاالً للعامل.

واليوم يقودها الوباء بطريقة مختلفة: تم تشخيص أكرث من 840000 أمرييك 

مصاب بـفريوس كورونا وتويف منهم 46464 عىل األقل، أكرث من أي مكان آخر 

يف العامل.

ومع ظهور الكارثة، ال يتجادل الرئيس دونالد ترامب وحّكام الواليات حول 

ما يجب فعله فحسب، بل أيضاً حول من لديه السلطة للقيام بذلك. أثار ترامب 

العلميون،  املستشارون  عليها  حّض  التي  السالمة  إجراءات  ضد  احتجاجات 

واستخدم  يومي،  شبه  بشكل  الحكومة  ورد  الفريوس  حول  مشّوهة  وحقائق 

هذا األسبوع الفريوس لوقف إصدار بطاقات اإلقامة الخرضاء لألشخاص الذين 

يسعون للهجرة إىل الواليات املتحدة. 

وقال دومينيك مويزي، وهو عامل سيايس وكبري املستشارين يف معهد مونتني 

ومقره باريس: »إن أمريكا مل تكن سيئة، بل كانت سيئة للغاية«. وأشار مويزي إىل 

أن الوباء قد كشف عن نقاط القوة والضعف يف كل مجتمع تقريباً. لقد أثبت 

قوة الدولة الصينية االستبدادية ومنعها لنرش املعلومات ألنها فرضت إغالقاً يف 

مدينة ووهان. لقد أظهرت قيمة الثقة العميقة ألملانيا وروحها الجمعية، حتى 

مع التأكيد عىل إحجام الدولة عن التقّدم بقوة وقيادة أوروبا.

نظر  يف  كبريتني،  ضعف  نقطتي  عن  الوباء  كشف  املتحدة،  الواليات  ويف 

القيادة غري املنتظمة للرئيس  البعض:  العديد من األوروبيني، ضاعفتا بعضهم 

ترامب، الذي لديه خربة قليلة وكثرياً ما رفض اتباع نصيحة مستشاريه العلميني، 

وغياب نظام قوي للرعاية الصحية العامة وشبكة أمان اجتمعي.
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 قال مويزي: »أمريكا استعدت لنوع خاطئ من الحرب. لقد أعّدت لهجمت 

11 / 9 جديدة، ولكن بدالً من ذلك جاء فريوس«. ويطرح سؤاالً: »هل أصبح 

لدى أمريكا النوع الخطأ من السلطة مع النوع الخاطئ من األولويات؟«.

شعار  إىل  أوالً«  »أمريكا  وحول  األبيض  البيت  إىل  ترامب  انتقل  أن  منذ 

إرشادي إلدارته، كان عىل األوروبيني أن يعتادوا عىل رغبة الرئيس غري الرسمية 

الدولية، يف  يف املخاطرة بتحالفات استمرت عقوداً طويلة وبتمزيق االتفاقات 

دعم  الزمن« وسحب  عليه  »عفا  بأنه  الناتو  ترامب حلف  مبّكر وصف  وقت 

الواليات املتحدة من اتفاقية باريس بشأن املناخ واالتفاق النووي اإليراين.

ولكن رمبا تكون هذه هي األزمة العاملية األوىل منذ أكرث من قرن حيث ال 

أحد يتطلّع إىل الواليات املتحدة لقيادة العامل.

أخرياً  شبيغل  دير  ملجلة  ماس  هيكو  األملاين  الخارجية  وزير  قال  برلني،  يف 

أهمية  من  التقليل  تم  بينم  للغاية،  استبدادية  »إجراءات  اتخذت  الصني  إن 

الفريوس يف الواليات املتحدة لفرتة طويلة«. وأضاف: »هذان طرفان متطرفان، 

وال ميكن ألي منهم أن يكون نوذجاً ألوروبا«.

عرف  فقد  لألمريكيني.  فقط  وليس  أمل،  قصة  مرة  ذات  أمريكا  قّصت  لقد 

األملان الغربيون مثل السيد ماس، الذي نشأ عىل الخط األمامي للحرب الباردة 

، تلك القصة عن ظهر قلب، وآخرون كثريون يف العامل صّدقوها. لكن بعد ما 

يقرب من ثالثة عقود، قصة أمريكا يف مشكلة.

الدولة التي ساعدت يف هزمية الفاشية يف أوروبا قبل 75 سنة الشهر املقبل، 

تقوم بحمية مواطنيها  التالية،  العقود  القارة يف  الدميقراطية يف  ودافعت عن 

بطريقة أسوأ من العديد من األوتوقراطيات والدميقراطيات.
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هناك مفارقة خاصة: أصبحت أملانيا وكوريا الجنوبية، وهم منتجا القيادة 

عىل  قويان  مثاالن  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  ما  فرتة  يف  املستنرية  األمريكية 

أفضل املمرسات يف أزمة فريوس كورونا. 

لكن النّقاد يرون اآلن أن أمريكا تفشل ليس فقط يف قيادة استجابة العامل، 

ولكن أيضاً تخلّت عن شعبها. وقال ريكاردو هاوسمن، مدير مخترب النمو يف 

مركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد: »ال توجد قيادة عاملية وال قيادة وطنية 

وال قيادة فدرالية يف الواليات املتحدة. إىل حد ما هذا هو فشل قيادة الواليات 

املتحدة يف الواليات املتحدة«.

بالطبع، بعض الدول يف أوروبا أغرقها الوباء، حيث كان عدد القتىل نتيجة 

فريوس كورونا أعىل بكثري كنسبة مئوية من السكان يف إيطاليا وإسبانيا وفرنسا 

لديهم وقت  أقرب وكان  تم رضبها يف وقت  املتحدة. ولكن  بالواليات  مقارنة 

أقل لالستعداد والتفاعل.

والتناقض بني كيفية استجابة الواليات املتحدة وأملانيا للفريوس الفت للنظر 

بدور  قيامها  لعدم  مريكل  أنجيال  املستشارة  انتقاد  تم  ويف حني  بشكل خاص. 

بأملانيا الستجابتها املنظمة  الكفاية يف أوروبا، يتم اإلشادة  قيادي قوي مبا فيه 

للوباء، عىل األقل باملعايري الغربية، وذلك بفضل نظام رعاية صحية عام قوي، 

ولكن أيضاً اسرتاتيجية اختبار جمعي وقيادة سياسية موثوقة وفعالة.

فعلت السيدة مريكل ما مل يفعله السيد ترامب. لقد كانت واضحة وصادقة 

بشأن املخاطر مع الناخبني ورسيعة يف ردها. لقد حشدت جميع حّكام الواليات 

وتعلّمت من  العلمية  النصائح  اتبعت  فيزياء مدربة،  عاملة  الـ16 خلفها. هي 

أفضل املمرسات يف أماكن أخرى.
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السيدة مريكل قوة سياسية مستهلكة، بعد  منذ وقت ليس ببعيد، اعتربت 

أن أعلنت أن هذه ستكون واليتها األخرية. اآلن بلغت معّدالت تأييدها 80 يف 

املائة.

تعّجله  وبسبب  القس«.  ابنة  وقلب  عاملة  عقل  »لديها  آش:  غارتون  قال 

األعمل  لجنة من رجال  ترامب  عنّي  انتخابية،  االقتصاد يف سنة  ترشيد  إلعادة 

التنفيذيني لرسم مسار الخروج من اإلغالق. 

تود مريكل، مثلها مثل الجميع، أن تجد مخرجاً أيضاً، لكنها حّذرت األملان هذا 

األسبوع من توّخي الحذر. إنها تستمع إىل نصيحة لجنة متعّددة التخّصصات 

من 26 أكادميياً من األكادميية الوطنية للعلوم يف أملانيا. ال تضم   اللجنة خرباء 

وخرباء  السلويك  النفس  علمء  كذلك  تشمل  بل  فحسب،  واقتصاديني  طبيني 

التعليم وعلمء االجتمع والفالسفة والخرباء الدستوريني. وقال رئيس األكادميية 

تجاه  نهج شامل  إىل  بحاجة  »إنك  األملانية:  اللجنة  يرأس  الذي  جريالد هاوج، 

هذه األزمة. سياسيونا يحصلون عىل ذلك«.

اعتاد هوغ، عامل املناخ، عىل إجراء األبحاث يف جامعة كولومبيا يف نيويورك. 

يف  العامل  يف  العقول  وأملع  أفضل  من  بعض  لديها  املتحدة  الواليات  إن  وقال 

مجال العلوم. وأوضح أن االختالف هو أنه مل يتم االستمع إليهم. وأضاف »إنها 

مأساة«. وحّذر البعض من أن التاريخ النهايئ لكيفية أداء البلدان بعد الوباء ال 

يزال بعيداً جداً عن الكتابة.

من  للغاية  محدد  نوع  هو  الوباء  إن  التاريخ،  أستاذ  آش،  غارتون  وقال 

عىل  العسكرية  القوة  ميزان  يتغرّي  مل  السياسية.  لألنظمة  اإلجهاد  اختبارات 

الواضح  العامل. ومل يكن من  الواليات املتحدة أكرب اقتصاد يف  اإلطالق. ال تزال 
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العميق.  الركود  النمو بعد  لبدء  العاملية األكرث استعداداً  املنطقة  ما هي  متاماً 

رهيباً. ال أحد يعرف من سيخرج  اقتصاداتنا اختباراً  وأضاف: »ستواجه جميع 

أقوى يف النهاية«.

كتب بنجامني حداد، وهو باحث فرنيس يف املجلس األطليس، أنه بينم كان 

كان  إذا  ما  معرفة«  ألوانه  السابق  »من  فإن  األمريكية،  القيادة  يخترب  الوباء 

الواليات  تلجأ  أن  املحتمل  »من  حداد:  وقال  املدى.  طويلة  أرضاراً  سيحدث 

املتحدة إىل موارد غري متوقّعة، ويف الوقت نفسه تجد شكالً من أشكال الوحدة 

الصني،  مع  االسرتاتيجية  باملنافسة  يتعلّق  فيم  الخارجية  سياستها  يف  الوطنية 

والتي كانت تفتقر إليها حتى اآلن«.

تجري  القصري.  املدى  أخرى عىل  جامدة  ورقة  هناك  أن  إىل  مويزي  وأشار 

ذلك،  يؤثّر  وقد  املقبل.  نوفمرب   / الثاين  انتخابات يف ترشين  املتحدة  الواليات 

وأيضاً عواقب األزمة االقتصادية األعمق منذ ثالثينيات القرن املايض، عىل مسار 

أن  مويزي  ورأى  الجديدة.  أمريكا  ظهور  إىل  الكبري  الكساد  أّدى  فقد  التاريخ. 

فريوس كورونا قد يقود الواليات املتحدة إىل تبّني شبكة أمان عام أقوى وتطوير 

توافق وطني حول الرعاية الصحية التي يسهل الوصول إليها.

أكرث  ليست  أوروبــا  يف  االجتمعية  الدميقراطية  »األنظمة  مويزي:  وقال 

إنسانية فحسب، بل إنها تجعلنا أكرث استعداداً ومالءمة للتعامل مع أزمة كهذه 

من النظام الرأسميل األكرث وحشية يف الواليات املتحدة«.

للتاريخ، مم  تعمل كمسع  أن  الحالية ميكن  األزمة  أن  البعض  قد يخىش 

يسع من تراجع نفوذ كل من الواليات املتحدة وأوروبا.

قال مويزي: »يف وقت ما يف عام 2021 سنخرج من هذه األزمة وسنكون يف 
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عام 2030. سيكون هناك املزيد من آسيا يف العامل وأقل من الغرب«.

من  عاجلة  عربة  تأخذ  أن  يجب  املتحدة  الواليات  إن  آش:  غارتون  وقال 

»بالنسبة  وأضاف:  وسقطت.  التي صعدت  اإلمرباطوريات  من  طويلة  سلسلة 

للمؤّرخ، ال يشء جديد، هذا ما يحدث. إنها قصة مألوفة للغاية يف تاريخ العامل 

أنه بعد فرتة معينة من الوقت تنخفض القوة«. وأوضح: »أنت تراكم املشاكل، 

وألنك العب قوي، ميكنك تحمل هذه االختالالت لفرتة طويلة. 
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 دروس كورونا وإعادة ترتيب األخالق من
  الطموح الفردي إلى الصالح العام)1)

خطاباً  كورونا  بتوقيت  يتداول  اليوم  العامل  إّن  بلحاج  سلمى  الكاتبة  تقول 

مضاداً للعادة، حيث يتوّجه قادة العامل إىل شعوبهم بنداء مضاد للثقافة السائدة، 

التي كانت تتمحور كثرياً حول مفهوم الواجب واملسؤولية إىل مرحلة الحديث 

الكاتبة، خصال مل نعد  برأي  الهادئ«. وهي  القرار  الذايت وعن  عن »االنضباط 

نيل إىل تقديرها وتثمينها مؤخرًا. فأحد األشياء التي نقّدرها يف الحياة الحديثة 

هو الحق يف الحياة والحرية والسعي وراء تحقيق السعادة.

تقول الكاتبة: إن فكرة أن يكون لكل منا الحرية يف متابعة طموحاتنا ورغباتنا 

طاملا أننا ال ننتهك حقوق اآلخرين يف القيام بنفس الشء هو جزء من الحجر 

دوافعنا،  أعمق  بأن  مقتنعني  كنا  فرويد،  فمنذ  الليربالية،  للدميقراطية  األساس 

سواء أحببنا ذلك أم ال، هي التي تحّدد من نحن، وأن قمعها أمر ضار لنا ونحتاج 

بطريقة ما السمح لها بالعثور عىل منفذ تظهر من خالله. 

مل تعد فكرة رضورة »القيام بواجبك« هي األساس القوي للمجتمع فحسب، 

العامل  أنه يف  متكّررة وهي  أمام مالحظة  إنّنا  ورماديًا،  باهتًا  أخالقيًا  مطلبًا  بل 

الحديث مل يعد لدينا فكرة مشرتكة عن ماهية الحياة الجيدة، بل نحن مدعوون 

جميعاً لبناء كل واحد فينا نسخته الخاصة به.

إيالف )موقع سعودي).  (1(

https://elaph.com/Web/opinion/2020/04/1289818.html
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 ويشري عامل االجتمع األملاين هارمتوت روزا إىل أنه يف حني أن هذا األمر قد 

يكون صحيًحا، إال أننا لدينا اتفاق عاملي تقريبًا عىل الرشوط الرضورية املسبقة 

لهذه الحياة املتميّزة بالتسارع والتغري املستمر نحو الهاوية باإلقبال عىل كل ما 

هو مادي. إذ مقياس الحصول عىل وجود سعيد وجيد، أياً كان شكل هذا الوجود 

الذي تريده، فأنت بحاجة إىل ما يكفي من املال واألصدقاء واملعرفة والصحة 

والحقوق لتحقيق كل ذلك. »تأمني املوارد التي قد تحتاجها لتعيش حلمك، مهم 

كان نوعه. هذه هي الرضورة العقالنية الغالبة للحداثة » والنتيجة أن كل واحد 

منا يتنافس عىل املوارد التي تسمح لنا بأن نعيش نسختنا الخاصة من الحياة 

الجيدة.

التقليد  يف  ُوجِدت  للمجتمع  أقدم  رؤية  عن  خرج  التصّور  هذا  كل  اآلن، 

الكالسييك ألرسطو وأفالطون واستمرّت إىل حد ما يف العامل املسيحي، واعتربت 

أن ضبط النفس أمر حيوي ملجتمع صحي. فقد كتب القديس بولس، عىل سبيل 

أنفسهم،  القادة »مسيطرين عىل  بها  أن يكون  التي يجب  الكيفية  املثال، عن 

إبطاء  ميكن  ال  األخالقي  التقليد  هذا  يف  ومنضبطني«.  ومقّدسني  وصالحني، 

الرقابة  الذات وممرسة  بالفضيلة وحكم  إال  االستبداد  نحو  املستمر  االنجراف 

الذاتية نحوها. كانت الحكومة من أجل »البوليس« ممكنة فقط مع االستقالل 

الذايت. مل يُنظر إىل الحرية عىل أنها حرية لتحقيق األهواء ولكن حريّة التحّرر 

ميكن  ال  واندفاعات  عواطف  أنها  عىل  تفهم  التي   – واالنفعاالت  األهواء  من 

التنبّؤ بها، وعاصفة تزعج الروح وتشّوه وضوح الرؤية التي تأيت من قلب هادئ 

ورأس واضح. كانت هناك حاجة للسيطرة عىل تلك الحوافز الداخلية بدالً من 

اإلستسالم لها. وكانت هذه السيطرة تكون أفضل حني تفرضها الذات عىل نفسها 

بدالً من أن تنظّمها الدولة بطريقة فوقية.
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يف وقت ما، كان ميكن اعتبار هذا مبثابة الفرق بني وجهات النظر املحافظة 

والتقّدمية لألخالق، أو بني وجهة نظر اليمني واليسار. ومع ذلك كم أظهر باتريك 

دينني يف كتابه الذي يحمل عنوان »ملاذا فشلت الليربالية؟«، أننا نظهر يف هذه 

األيام جميًعا تقّدميون، حيث تنظر الدميقراطيات الليربالية الحديثة إلينا جميًعا 

كأفراد مستقلني يجب تحريرهم من قيود الواجب أو مطالب اآلخرين، واتباع 

رغباتنا بدالً من ذلك، مع فارٍق وحيد هو أن اليمني يرى السوق والحد األدىن من 

تدّخل الدولة كمفتاح للتمكني من هذه الحريات الشخصية، يف حني يرى اليسار 

التي سيتم بها إنشاء هذه الحريات  الطريقة  أنها  أن سيطرة الدولة وتنظيمها 

وحميتها. 

تضيف الكاتبة يف األسابيع القليلة املاضية، رأينا شيئًا غري عادي. فدون الكثري 

لنا  وهبه  ما  ممرسة  عن  الشديد  لالمتناع  طوًعا  القانوين خضعنا  التهديد  من 

االختالط  يف  الحق  من  أنفسنا  وحرمنا  فردية،  حريات  من  الحديث  املجتمع 

بحرية، والذهاب إىل األماكن العامة مثل األسواق والحانات واملطاعم، أو الذهاب 

للمالعب ملشاهدة الرياضة الحية، واملصافحة، والسفر إىل العمل، وبينم كّنا نر 

يف هذه الفرتة من النكران الجمعي الذايت، وقمع طموحاتنا ورغباتنا الشخصية، 

كنا نتعلّم كيفية إعادة توجيه رغباتنا الشخصية من أجل خري أكرب، والتضحية مبا 

نود عادًة القيام به من أجل خري الجميع. نحن نتعلّم اآلن أنه ليك يعمل املجتمع 

وينجح يف درء التهديدات التي تواجهه، فإن عليه أن يجعل من تحديد أولويات 

الخيار الفردي وحده أمر غري كاف.

تقول الكاتبة: إنه ال ميكن للمجتمع البقاء عىل قيد الحياة إذا سعى كل واحد 

منا إىل تحقيق أهدافه التي اختارها لنفسه بشكل مستقل عن الجميع. علينا 

ممرسة سياسة ضبط النفس، و»االنضباط الذايت«؛ لنتعلّم القدرة عىل التضحية 
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برغباتنا الخاصة من أجل املجتمع األوسع. ملواجهة التحّديات التي يحتمل أن 

سبيل  عىل  العاملي،  الفقر  عىل  القضاء  أو  املناخ،  تغري  من  أكرث خطورة  تكون 

املثال، سوف نحتاج إىل ممرسة أكرب قدر وأطول مترين يف ممرسة سياسة ضبط 

النفس. 

فإذا كنا سنعود إىل ما اعتدنا عليه يف املايض القريب، أو ما إذا كنا سنستعيد 

أننا  العام. إن مفهوم  التوازن بني متطلّبات الطموح الفردي والصالح  شيئًا من 

نقول« ال  أن  يعلّمنا  الديانات«  الرائج يف بعض  نخلقه،  الذي مل  للخري  متلقون 

»لعدم التقوى ولألهواء يف العامل، وعلينا أن نعيش بطريقة متكّننا من السيطرة 

مل  ما  »ولكن  الحايل.  العرص  تعيش يف هذا  وتقية  ذات مستقيمة  الذات،  عىل 

أن  يجب  التي  تلك  مثل  ومضبوطة،  منضبطة  حياة  العيش  تعلّم  من  نتمّكن 

نعيشها اآلن، فلن يكون هناك مستقبل كبري لكوكبنا أو لألشخاص الذين يعيشون 

عليه. رمبا مينحنا الفريوس التاجي مساًرا رسيًعا يف عامل أخالقي مختلف - عامل 

مصالحها  أخالقيات  تقدير  أساس  عىل  تربت  التي  ذواتنا  من  ينقذنا  أن  ميكن 

الذاتية عىل حساب أخالقيات املصلحة الجمعية.
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