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ّ
ترحب مجلة االستغراب بكل نت�اج فكري يتسم باملوضوعية
وينسجم مع اهتماماتها ضمن قواعد النشر اآلتي�ة:
ـ ال تقبل األبحاث غري املوافقة للرشوط األكادميية املعتمدة يف البحث العلمي.
ـ يجب أن تكون األبحاث أصيلة وغري منشورة يف كتب أو مجالت أخرى.
ـ انسجام املضمون واملنهج مع أولويات املجلة يف نقد الفكر الغريب ،فال يُعترب
موافقاً لرشوط املجلة وسياساتها كل بحث ال يتض ّمن نقدا ً لألفكار املطروحة فيه يف
كل ما ميكن فيه النقد.
ـ ينبغي أن ال يزيد عدد كلامت البحث الواحد عن  5000كلمة.
تتول هيئة التحرير العلمي وهيئة التحكيم يف املجلة دراسة املواد املق ّدمة
ّ
ـ
وتقوميها وتحكيمها.
يحق لهيئة التحرير إعادة صياغة النصوص التي ترد إليها ،إذا اقتضت الرضورة
ـ ّ
ذلك ،رشط أن ال تؤ ّدي إىل اإلخالل مبقصود الكاتب.
يحق للمجلّة إعادة نرش ما ينرش فيها يف كتاب أو دراسة مستقلة.
ـ ّ
ـ املجلة غري ملزمة بنرش املواد التي ترد إليها وال بإعادتها ،سواء أنرشت أم مل تنرش.
ـ ترتيب املوضوعات داخل املجلّة يخضع العتبارات فنيّة ومنهجيّة فقط.

امل
بتدأ
الجائحة تسترجع الميتافيزيقا
محمود حيدر
ج ُهه
ماذا لو انقلب سؤال الفلسفة ،من مساءلة اإلنسان لنفسه والوجود من حوله ،إىل سؤا ٍل تو ِّ
الطبيعة لإلنسان وال ميلك أن يأتيها بإجابة ناجزة؟
ال يتداعى هذا التّساؤل عىل سبيل االستئناس يف زمن ال ّرخاء ،بل هو ينطرح تلقاء جائح ٍة اختزلت
يقض مضاجع البرشيّة وهي ترتع يف محاجرها
ً
سيل
ً
هائل من أسئلة الفلسفة ،ثم لتستظهرها بسؤال ُّ
ينرسب إلينا من مكان مل يدركه سلطان العلم بعد،
املوصدة :هل كان ألحد أن يتخ َّيل كيف أ ّن كائ ًنا
ُ
ثم يروح يستحثّ اآلدم ّية املعارصة من أجل أن تستمطر ال ّنجاة من سامء الغيب؟..
السؤال .الذي يحيل القضية إىل فضاء امليتافيزيقا.
ّ
ربا مل يعد من مانع يحول دون الجهر مبثل هذا ّ
متعاظم متى عرفنا أ ّن علم الكونيات /عىل عظيم ما ق ّدمه للبرشيّة/
فتحصيل اإلجابة عليه يتّخذ مسا ًرا
ً
كل الصورة تب ّدلت وأمست عىل نشأ ٍة
يئ يجتاحه بال هوادةّ ...
يقف اليوم مرعوبًا من كائنٍ ال مر ٍّ
جديد ٍة .والعامل الذي كان قبل الجائحة صار غري العامل الذي هو فيه اآلن ،وإنسان القارات الخمس
عم لو كانت ي ًدا خف ّية حطّت بغت ًة عىل وجه
دخل يف انذهال ال ِق َبل له به .ثم انربى إىل التّساؤل ّ
رس غزوتها امل ِّدمرة...
األرض ،وأخفت عن ساكنيها ّ

غالب الظّ ّن ،أن يفيض مثل هذا االنطباع إىل التفكّر بأمر هذا الكائن عىل ال ّنحو الذي مل تألفه
أروقة التفكري الفلسفي من قبل .مر ُّد األمر أ ّن القض ّية ال تنحرص باالستفهام يف ما إذا كان منشأ الجائحة
من نَف ِ
َس الطبيعة املكت ِّ
أن
والبي أ ّن النتيجة املستفادة واحدة ّ
برشي.
ظ بالفساد ،أو هو من فعل صانعٍ
ّ
ِّ
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كانت اإلجابة املفرتضة .اليشء األهم يف استرشاء الجائحة يتع ّدى نطاقها البيولوجي واإليكولوجي،
ليتاخم مجمل ما أنجزه اإلنسان من معارف وعلوم وأنظمة قيم .ومام يستثري استفهامات غري مسبوقة
ٍ
ومجتمعات رغم حداثتها الفائضة وجدت نفسها تلقاء "فايروس" بات أشبه بكائن ميتافيزيقي
أ ّن دولً
ال ميلك معه البيولوجيون سوى بيانات الرتشيد لإلفالت من شباكه القاتلة .وأل ّن أثر الكورونا يأخذ
مثيل له ،مل يعد ال ّنقاش يقترص عىل استقراء وتحليل ما ينطوي عليه نظام
سعة كون ّية مل تشهد البرشيّة ً
الطبيعة من حوادث ال تزال عص ّية عىل فهم مواقيتها كالزالزل واألعاصري واألوبئة ،بل نقاش يتم َّدد
هول ،وهو بقاء ال ّنوع اآلدمي أو فنائه.
السؤال األش ّد ً
نحو ّ

صحيح أ ّن سؤال البقاء كانت سألته الحضارات البرشيّة مل َّا كانت تخوض حروبها العظمى ،مثلام
السؤال
سألته الفلسفة عىل امتداد أحقابها من قدماء اليونان إىل أزمنة الحداثة الفائضة .غري أ ّن مثل هذا ّ
سؤال افرتاضيًّا .حتى غدا يف قلب الواقع
ً
ظل ساك ًنا يف عامل الذّهن ،ومل يخرج عن كونه
عىل أه ّميته ّ
الحي .فالحادث الجلل ال يزال يكمل غزوته ليلقي بظلِّه الثّقيل عىل الفكر والجسد وال ّنفس وسائر
املشاعر .ولقد بات املواطن العاملي وهو يلتجئ إىل كهفه البيولوجي ال يفارقه اإلحساس بأنّه صار
قاب قوسني أو أدىن من حافّة القرب.
*

*

*

ما ينبغي اإللفات إليه ،أ ّن اللّحظة التي يجب أن يختيل فيها العقل الحديث بنفسه ،من أجل أن
يواجه هذا االمتحان الكبري هي لحظة مل ت َِح ْن بعد عىل ما يبدو .كام لو أ ّن الحضارة املعارصة قد
غشيتها الغفلة املديدة ،ومل تعد بقادرة عىل االستيقاظ .أ ّما الحداثة الفائضة التي أطلقتها املركزيّة
وربا ستبقى
الغربيّة فهي مل ّا تزل عىل سريتها األوىل من الشّ عور بتف ّردها واستعالئها الحضاري،
ّ
نفسه
كذلك حتى بعد اضمحالل الجائحة ثم من م َّنا كان يتص َّور اللّحظة التي يج ُد فيها العقل الحديث َ
ربا للم ّرة األوىل مذ تس ّيد هذا العقل عرش
أمام محاسبة نفسه كمثل اللّحظة التي يعربها اليوم؟ّ ..
ٌ
جلل يدعوه إىل الوقوف عىل
خوف ال ِق َبل له به عىل املصري .لكأ ّن خط ًبا ً
التنوير يف أوروبا سيباغته
خللٍ
جوهري يف تكوينه .ويف غالب الظّ ّن أ ّن جائحة كورونا ستنبِّه كثريين ممن س َّوقوا ونظَّروا للعقل
ّ
بتبص
ربا علينا يف هذه الحال ،أن نرى إىل املسألة ُّ
املحض إىل هذا الخلل الكامن يف أصل تكوينهّ .
ميتافيزيقي؛ ليك ندرك السبيل إىل فهمها .ال َف َرض ّية التي نأخذ بها يف هذا املقام ،هو أ ّن املعضلة
ّ
األصل ّية يف بنية العقل الحديث ،بدأت حني أشاحت الفلسفة األوىل عن األصل الذي جاءت منه
ربا مل يدرك
املوجودات ،ثم انربت إىل م َّدعاها املعروف أ ّن العلم قاد ٌر عىل اإلحاطة ّ
بكل يشءّ .
AL-ISTIGHRAB
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أهل هذا العقل مل ّا أنسوا إىل دنيا املمكنات ،أنهم يدفعون حضارة "اللوغوس" دف ًعا إىل كهف القطيعة
ح ِسبوا أنهم أفلحوا بامليثاق األعظم الذي سيتيح له فك لغز
مع األصل املتعايل الذي منه جاء .لقد َ
رسها ..أو أن العقل الذي
الوجود .وظنوا أن العلم الفائق الذكاء ،ال يدع صغرية وال كبرية إال وقف عىل ّ
ٍ
بعدئذ من حاجة إىل من يس ّد نقصه متى استشعر
أنتجه ،هو الكائن الفريد املكتفي بذاته ،وأن ليس له
ال ّنقص ،وال إىل من مي ّده باالغتناء متى استشعر الفقر...
البي أنّه منذ جناية أرسطو األوىل إىل غفلة ال َو َرثة املحدثني ،من الذين استطابوا االسرتاحة
ومن ّ
األبديّة يف دنيا املحسوسات ،اتّخذت هجرة العقل دربة الغل ّو يف متجيد الذات ،إىل ح ّد “نسيان
يعب الفيلسوف األملاين املعارص مارتن هايدغر.
الكينونة” كام ِّ

وحتى ال يُفهم من كالمنا أنَّا نرمي إىل ذ ِّم العقل عىل اإلطالق ،نوضّ ح يف ما ييل ما قصدناه لجهة
اعتباره جائحة مساوقة لجوائح الطبيعة .ففي واقع األمر ،إ ّن نقدنا لسريورة العقل يف التاريخ الحديث ال
إنقاصا من جالل قدره وما يختزنه من الحكمة ومحاسن التدبري ..وللمزيد
مسا بأصل تكوينه ،أو
ً
يعني ًّ
من البيان نقول :إ ّن العقل يف أصل نشأته وعلَّة وجوده ،هو أ ّول املوجودات وأرشفها .بل هو املوجود
محل اإلشكال هنا ،عىل وجه التعيني ،ما رسمه العقل
ّ
ص به الكائن اآلدمي .لكن
املفارق الذي اختُ ّ
جا صارخًا لها .ومع
اليوناين من تأسيسات دنيويّة للميتافيزيقا ،ثم جاءت الفلسفة الحديثة لتشكِّل تتوي ً
استحواذ املنعطف األرسطي عىل نظام التفكري يف الحضارة املعارصة بلغ العقل خامتته االنفصاليّة
عقل محضً ا غايته الكربى االعتناء باملقوالت العرش .لقد بذلت الفلسفة مذ ولدت ،وإىل
بوصف كونه ً
يومنا الحارض ما ال حرص له من املكابدات .اختربت النومني (اليشء يف ذاته) ،والفينومني (اليشء
كام يظهر يف الواقع) ..لك ّنها ستنتهي إىل معضلة العجز عن الوصل بينهام .كانت الذريعة ،إ ّن العقل
يحصل العلم ال ينبغي له مجاوزة دنيا املحسوسات يف االختبار والتجربة .عىل هذا النحو كان
ليك
ِّ
ألهل الفلسفة األوىل وورثتها من الحداثيني ،أن يختاروا راحة العقل ليُعرِضوا عن سؤال الوجود مبا
جة ال قاع لها من االنهامم والعناية باملوجودات
هو استفهام عن املبدأ
ِّ
املؤسس ،ثم ليستغرقوا يف ل ّ
الفانية ...ذاك ما ستفصح عنه معاثر الحضارة الحديثة ،مل ّا غزاها الكورونا وهي يف ذروة استعالئها
واعتزازها بذاتها.
*

*

*

عند هذه اللّحظة بالذّات بدت الحداثة التي فاضت عن ح ِّدها ،كام لو أنّها ترتجم املشهد األخري
لحضارة «العقل الحسري» .الذي أشعرته الجائحة بقصوره الشّ ديد عن درء وباء قد ينتزع الحضارة
االستغراب 20
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البرشيّة من جذورها .وليس من ريب أ ّن ذلك كان بالنسبة ألهله مدعاة لحرسة حيال حادث كوين
ص ُعد الحياة املعارصة كلّها .لك ّن
مل يدخل يف حساباتهم ،ومل يقدروا عىل احتواء تداعياته عىل ُ
التمظهر األش ّد قسوة لهذا املسار الذي سكنت إليه الحداثة قرونًا طويلة أ ّن «دابَّة األرض» التي
ظهرت عىل حني بغتة ،توشك أن تغلب «دابّة العقل» املكتفي بذكائه ...وعىل ما يذكر الحكامء،
دليل
إ ّن العقل الذي يستغرق يف دنياه هو نفسه العقل الذي يتحسَّ عىل ما كان أعرض عنه وكان ً
عىل جوهر معناه ،وعلّة كامله كخليفة لله أو س ّي ًدا عىل الكون.

قصارى ما نقول ،إ ّن جائحة كورونا يف الوقت الذي أقامت الح ّد عىل العوملة الليربال ّية وزلزلت
أركانها ،أطلقت عوملة من نوع جديد .هي عوملة التّباعد بعد تواصل ،والتشظِّي بعد وحدة ،والخوف
من الفقر وال ّرفاه املوهوم .تلك هي الهواجس التي أخذت تعصف بدوائر الفكر والتخطيط عىل
نطاق العامل كلّه .لقد انتهت العوملة بصيغتها النيوليرباليّة من قبل أن تحكم عليها جائحة كورونا
تغي هائل تجد نفسها مجبورة عليه.
بالسقوط املربم .لكن اليوم تبدو البرشيّة أمام أفق مفتوح عىل ّ
عادي يف قوانني فلسفة التاريخ .حيث نجد أ ّن الطبيعة الصامتة تتدخّل أحيانًا وعىل حني
وهذا أم ٌر
ّ
بغتة يف املصري البرشي ،وتفرض عىل أهل األرض منط حياة ما كان ليخطر عىل بال إنسان.
***
ليس جدي ًدا عىل الجوائح أن تستدعي سؤال امليتافيزيقا يف ذروة تداعيها .وها هي اليوم تضعنا
وكتل حضاريّة لحظة الخطر األعظم.
ً
يف قلب هذا االستدعاء .حيث يستشعر اإلنسان فر ًدا وجامعة
أي اللّحظة الفاصلة بني الفناء والبقاء .ذلك ما كان استرشفه الفيلسوف الفرنيس جان غيتون بعد
الل متناهي لوجودها،
الحرب العاملية الثانية ،حيث رأى أ ّن اإلنسانيّة عندما تقف أمام خطر التهديد ّ
تندفع نحو ما يس ّميه بالتفكري امليتاسرتاتيجي .وإفراغ أسئلتها يف فضاء امليتافيزيقا ،حيث يدخل
اإلميان بالغيب كعاملٍ
جوهري يدفع عنها الهلع من فنائها املحتوم.
ٍّ
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الملف
اعتبار نقد الفكر الغريب أصل حاكم عىل جميع بحوث امللف وال يُعترب موافقاً لرشوط
املجلة وسياساتها كل بحث ال يتض ّمن نقدا ً لألفكار املطروحة فيه يف كل ما ميكن فيه النقد.

ونقصد بالنقد أن يعتمد الباحث منهجاً معيّناً يف بحثه يُجري عىل أساسه قراءة
تبي
تحليلية نقدية للموضوع قيد البحث من خالل املناقشة التحليلية بعني ناقدة ّ
العيوب واملعاثر املعرفية ومواضع الخلل والتهافت املضموين والبحثي واملنهجي
يف ما يتعلّق مبوضوع البحث.

ّ
ّ
ّ
االنتفاعي ومخاطره على احلياة اإلنساني�ة
االقتصادي
الوعي الكوروين الطارئ ـ العقل
مشري باسيل عون

ّ
التحوالت القيمية يف ظل حتدي كورونا ـ رصد حتليلي نقدي لراهن العالم ومستقبله املنظور
علي احلاج حسن

ّ
ّ
الغربي�ة
حتليلية نقدية للمجتمعات
العلم واالقتصاد واملجتمع ـ مقاربة
عبد احلليم فضل هللا

ّ
حفريات انرثوبولوجية
اجلاحئة يف أخالقيات االقتصاد الغريب ـ

جعفر جنم نصر

حادث كورونا وما بعده ـ العالم على نشأة أخرى
عقيل سعيد محفوض

ِّ
أمريكا املتشظية ـ الكورونا وتداعياته على وحدة الواليات املتحدة

واد ديفيس

ّ
احلضارية
صحة الغرب يف املخترب ـ تهافت املناعة

جهاد سعد

ِّ
كوفيد  19كمؤشر على أفول العصر األمريكي
غوستاف بالوماريس لريما

ّ
للمالتوسية ـ زمن العبث البيولويج
مناعة القطيع كأطروحة مستأنفة
إدريس هاين

الكوروني الطارئ
الوعي
ّ

ّ
ّ
ّ
اإلنساني�ة
االنتفاعي ومخاطره على احلياة
االقتصادي
العقل
[*]

مشري باسيل علون

يف هذه الدراسة يقارب الربوفسور مشري باسيل عون الحادث الكوروين الكوين من منزلتني:
انطولوج ّية وفينومينولوج ّية .وقد سعى إىل ذلك تب ًعا ملا ذهب إليه الفيلسوف األملاين مارتن
هايدغر من أنّ الحياة اإلنسان ّية تقرأ يف انبساطها التاريخي وإن كانت محتجبة يف كثري من
األحيان بأبعاد خف ّية ال تستطيع رصدها إال امليتافيزيقا .سوف نجد متاخامت لهذه الظاهرة
تتعدّ ى الضوضاء التي أحدثتها عىل نطاق العامل كلّه؛ ذلك من أجل أن تستظهر مفاهيم ونظريات
ربا مل تكن لتعليه عن نفسها لوال حادث جلل كهذا.
مستحدثة يف االجتامع اإلنساينّ ،

ّ
املحرر

أكب هايدغر يستطلع املعاين التي تكتنزها الحياة يف جميع أبعادها
يف أمليات الشباب،
ّ
اإلنسان ّية والكون ّية وال ِّدين ّية واألونطولوج ّية .يف املجلّد الذي يض ّم هذه االجتهادات ( ِفنو ِمنولوجيا

الحياة ال ِّدين ّية[[[) ،كان هايدغر يحاور فالسفة الحياة والوجود والتاريخ ،والس ّيام فيلهِلم ديلتاي
ِ
ياسبس .وما لبث يف فصل صيف العام  1923أن ألقى
هوسل وكارل
وإرنست ت ُرلتْش وإدموند
ِّ

*ـ مفكر وأستاذ الفلسفة األملانية يف الجامعة اللبنانية.
[[[ -بني األعوام  1921-1918القى هايدغر ض ّم ًة من األمليات الجامع ّية يف جامعة فرايبورغ األملان ّية ،اشتملت عىل ثالثة مواضيع .األ ّول
ً
مدخل إىل ِفنو ِمنولوجيا الدِّ ين ،والثاين تناول به أوغسطي ُنس واألفالطون ّية املحدثة ،والثالث استخرج منه األصول الفلسف ّية التي
وضع فيه
بُنيت عليها صوف ّية القرون الوسطى املسيح ّية:
Heidegger, Phänomenologie des religiösen Lebens. 1. Einleitung in die Phänomenologie der Religion ; 2. Augustinus und
der Neuplatonismus ; 3. Die philosophischen Grundlagen der mittelalterlichen Mystik, GA 60, Frankfurt, Klostermann,
1995, 352 S.
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ي
أمليته الشهرية يف ِفسارة الحياة الواقعان ّية[[[ .من خالل املحارضات الجامع ّية الباكرة هذه ،يتب ّ

التاريخي .لذلك ّ
تدل
للمرء أ ّن الحياة يف عرف هايدغر ال ميكن اإلمساك بها من خارج انبساطها
ّ

املختب« :التاريخ
ين املعيش ،امللموس،
َ
صفة الواقعانيّة ( )Faktizitätعىل طابع الوجود اإلنسا ّ

( )Geschichteهو األداة الحقيق ّية لفهم الحياة ،ال مبا هو علم التاريخ ()Geschichtswissenschaft

[ ،]...بل مبا هو حياة معيشة»[[[ .ومن ث ّم ،ال ميكن إدراك معنى الحياة اإلنسان ّية ،بحسب هايدغر،
إل يف ثنايا التاريخ الذي يحمل إىل اإلنسان مثرة التعالق أو التشابك الناشط بني مشيئتَني اثنتَني ،أال
ّ

وهام مشيئة الكينونة التي متنح الكائنات رضوبًا شتّى من االعتالن واالحتجاب ،ومشيئة اإلنسان

رسها الدفني.
الذي يحيا حياته ساع ًيا يف استنطاق الكائنات واألشياء واملوجودات عن ّ

تتجل إمكانات الفالح واإلخفاق .فيتّضح لإلنسان أ ّن وجوده
ّ
ين
يف صميم هذا املسعى اإلنسا ّ

يجب أن يتّسم بض ّم ٍة من الخصائص التي تجعله يليق بجوهر الحياة .وال ّ
شك يف أ ّن أزمة الكورونا

املتفاقمة يف ظهورات الكوفيد التاسع عرش جعلت الناس جمي ًعا يتساءلون عن معنى تساكن الفالح

التاريخي .فطفقوا يسائلون التاريخ كيف يجري وكيف يبني قوانينه
واإلخفاق يف مجرى وجودهم
ّ

ين عىل الهيمنة،
وأحكامه ،ويستفرسون عن مآالت الحداثة الغربيّة األُروبّيّة يف خض ّم التنازع الكو ّ

ين وأصالته ودعوته ،ويتح ّرون عن أسباب اإلخفاق يف بناء اقتصا ٍد
وينظرون يف طبيعة العمل اإلنسا ّ

ين يرعى الحاجات ويواكب االبتكار من غري أن يح ّول اإلنسان إىل آلة إنتاج ّية محضة ومستودع
إنسا ّ
استهاليكّ رصف.

ً
ّ
ّ
اإلنساين
التصورات املتب�اين�ة يف إدراك حركة التاريخ
ّأول،
إل
ين ،إذ إ ّن التاريخ ال يصنعه ّ
حني يتناول املرء التاريخ ،ال ب ّد له من التفكّر يف صفة اإلنسا ّ

اإلنسان .ال تقوى الكائناتُ الح ّية األخرى والجوامد عىل أن تنشئ التاريخ؛ ألنّها محروم ٌة من
ٌ
صامت من دون اإلنسان .حتّى لو تضاءل مقا ُم املبادرة يف الفعل
حراك
اإلرادة الح ّرة .الكون
ٌ
ين يف قرائن الرضورات البيولوج ّية والجيولوج ّية والبيئ ّية واالقتصاديّة واالجتامع ّية والسياس ّية،
اإلنسا ّ

[[[ -راجع املجلّد  63من مجموعة أعامل هايدغر الكاملة:

Heidegger, Ontologie. Hermeneutik der Faktizität, GA 63, Frankfurt, Klostermann, 1988.

التوسعات يف الدروس الجامع ّية التي ألقاها هايدغر يف فصل شتاء  1920-1919يف جامعة فرايبورغ والتي عالج فيها
[[[ -جاءت هذه
ّ
املشاكل األساس ّية يف ال ِفنو ِمنولوجيا:
Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie, GA 58, Frankfurt, Klostermann, 1992, S. 256; 246247-.
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يظل اإلنسان هو املح ِّرك األ ّول يف التاريخ[[[ .ال يعني هذا القول أ ّن اإلنسان س ّي ُد الكون بر ّمته .هو
ّ

س ّي ُد التاريخ الذي يصنعه مبحض مشيئته .الكواكب واملج ّرات والنيازك عدمية التاريخ حتّى تطأها

ح ّريّة اإلنسان .حينئذ تنشط فيها متخّضاتُ املشيئة اإلنسانيّة ومت ّوجاتها وتر ّدداتها وتناقضاتها،

الحي ،وعزائ ُم اإلنشاء ،ومبادراتُ اإلبداع.
وفيها أيضً ا تنبض قراراتُ الوجود
ّ

يسأل املرء عن معنى األحداث التي تعصف باملجتمعات اإلنسانيّة املعارصة ،ويف طليعتها

جائحة الكورونا التي ه ّزت األوصال ه ًّزا مري ًعا حتّى طفق املحلِّلون يتدبّرون يف إثرها وجو ًها

ين املقبل .فهل ينطوي تاريخ اإلنسان عىل غائ ّية ناشبة يف ثنايا الواقع ،أم
جديدة للوجود اإلنسا ّ

حتمي
ين أن يخضع لقانونٍ ناظم
إ ّن األحداث تتعاقب عىل غري ه ًدى؟ وهل يحتمل املجرى الزما ّ
ّ
ويعي له مرماه األخري ،أم إ ّن األمور تتدافع تداف ًعا اعتباطيًّا
يرسم له سبُلَه وتع ّرجاته وانعطافاته
ّ

البرشي يف الكون ،أم إ ّن اإلنسان يف ترحال
تعسف ًّيا عبث ًّيا؟ وهل من مر ًمى أخري يف نهاية الطواف
ّ
ّ

أسباب العيش والدميومة؟
أن ته ّيأت له
مطّرد يرضب يف األرض ويف الكون الفسيح ّ
ُ

البرشي يف
يف هذا السياق ،ينبغي التذكري بالتص ّورات الفلسف ّية الكربى التي تناولت التاريخ
ّ

ٌ
ين هي ِغل ( )1831-1770الذي كان يعتقد أ ّن التاريخ
مرساه العا ّم.
معروف تص ّو ُر الفيلسوف األملا ّ

ين ،بحيث يضحي التاريخ
يل أو الروح األعىل أو العقل الكو ّ
يجري مبقتىض قانون الفكر املثا ّ

جس َد الروح ،فيه تنتشب تجلّياتُ الفكر ،أو تجسيداتُ الروح ،أو تحقّقاتُ العقل .ذلك بأ ّن التاريخ

ين يستثمر حتّى التواءات األحداث وانحرافات املسالك ،ويض ّمها
يل كو ّ
يسري وفاقًا ملخطّط عق ّ

صهريًّا يف بوتقة مؤالفاته اإلنضاج ّية[[[ .مشهور ٌة أيضً ا نظريّ ُة ماركس ( )1883-1818وإن ِغلز
ضم َ
ًّ
( )1895-1820التي تجعل رصاع الطبقات مح ِّرك التاريخ .فاملجتمعات تتصارع تصار ًعا متن ّوع
العمل من مثار
البنيوي التي تحرم
الجوهري يكمن يف عالقات الظلم
الهيئات ،بينام العامل
ّ
ّ
ّ

[[[ -راجع مختلف املذاهب الفلسف ّية التي تح ّرت عن موقع اإلنسان يف حركة التاريخ:

Patrick Gardiner (ed.), Theories of History, Glencoe (III), Free Press, 1959; Id., The Philosophy of History, London, Oxford
University Press, 1974.
[[[ -يعاين هيغل يف التاريخ موط ًنا إلنضاج الروح يخطو خط ًوا متصاعدً ا يف وعي الح ّريّة (Fortschritt des Geistes im
يت:
 .)Bewusstsein der Freiheitراجع ما يقوله هيغل يف الوعي يف محارضاته التي تناول فيها الروح الذا ّ
Hegel, Vorlesungen über die Philosophie des subjektiven Geistes, Gesammelte Werke, Band 25(2), hrgs. von Christoph
Johannes Bauer, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 2012, S. 746760-.
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عملهم ،فتحرصها يف صندوق أرباب العمل[[[ .استنا ًدا إىل مثل هذا الرصاع ،ترتاصف التص ّورات
البنيوي.
االقتصادي
الذهن ّية والبناءات الفكريّة والعامرات الثقاف ّية التي تجتهد يف تجميل الخلل
ّ
ّ

يل ،وهو البنية التحتيّة الخفيّة التي تنهض
ذلك بأ ّن العامل
ّ
االقتصادي هو مح ِّرك النشاط العق ّ
الثوروي يفضح العالقة املريبة بني البنية االقتصاديّة التحت ّية
عليها األنظوماتُ كلُّها .وحده العنف
ّ

والبنية الثقاف ّية الفوق ّية .فيقلب املوازين ،ويهدم الهيكل ،ويق ّوم االعوجاج ،ويُنصف ال ّناس ،ويُنجز

ملكوت العدالة األرض ّية.

كانط والوعي اإلنساين الفردي
الحضاري الذي صاغه قبل ذلك الحني الفيلسوف
مي
ّ
ال ب ّد أيضً ا من الوقوف عىل التص ّور التق ّد ّ

التصاعدي نحو
الفردي يف توغّله
ين
ّ
ّ
ين كانط ( )1804-1724يف تناوله مسألة الوعي اإلنسا ّ
األملا ّ

حا لإلنجازات
املثال
األخالقي األرفع .كان صاحب الثالث ّية النقديّة الشهرية يتص ّور التاريخ مرس ً
ّ

تجسد القابل ّيات السن ّية املنطوية يف الطبيعة البرشيّة .فالتاريخ يتيح لإلنسان أن
االرتقائ ّية التي
ّ
والروحي .فينتقل من حال العراء
والفكري
ُقي
ّ
ّ
يحقّق ما انفطر عليه كيانُه من إمكانات التهذيب الخل ّ
ين األشمل ،وذلك عىل قدر ما يهتدي بإرشادات العقل،
التهذيبي األوىل إىل حال االكتامل الكيا ّ
ّ

رصفات واألوضاع املقاص ُد القصوى والغاياتُ العليا[[[ .إنّها ح َي ُل
حتّى لو غابت عنه يف بعض الت ّ
ين
الطبيعة اإلنسان ّية تستخدم االنعطابات واالنحناءات واالستدارات من أجل بلوغ الهدف اإلنسا ّ

ين
األسمى .شأنها يف ذلك شأ ُن ح َيلِ العقل التي يعتمدها هي ِغل يف تسويغ بشاعات الوجود اإلنسا ّ
يف سعيه إىل تجسيد بهاءات الروح األعىل .قد تكون اآلفات والحروب والكوارث واألمراض
ّ
املاركيس:
التفكييك الذي أعاد النظر يف تعريف العمل املنتج بحسب املنظور
النقدي
[[[ -ميكن الرجوع إىل التناول
ّ
ّ

Morgan Brown, A Rationalist Critique of Deconstruction. Demystifying Poststructuralism and Derrida’s Science of the ‘Non’,
Dallas, The Cultural & Anarchy Press, 2017, p. 119.

يؤسس األمم والشعوب والقوم ّيات عىل الثقافة ،ال عىل العصب ّية .أىت كتابه هذا تكليلً لكتاب
[[[ -حاول كانط يف كتابه رصاع امللَكات أن ّ
ثم ،يف الجزء الثاين من
الدِّ ين يف حدود العقل املج ّرد ،فظهرت فيه جرأ ٌة عظيم ٌة عىل تعيني مقام الفلسفة يف تهذيب أخالق الناس .ومن ّ
فيبي أنّ البرش ّية ينبغي لها أن تعتصم بض ّمة من املبادئ
كتاب رصاع امللَكات ،يعالج كانط رصاع امللَكات الفلسف ّية مع امللَكات القانون ّيةّ .
األخالق ّية التي تساعدها يف التخلّص من استثقاالت األنان ّيات املفرطة .وبذلك يتّضح مرسى التط ّور الذي ستُفيض إليه البرشيّة (« In
.)» ? welcher Ordnung allein kann der Fortschritt zum Besseren dem Menschengeschlecht abwerfen
راجع:
Kant, Der Streit der Fakultäten. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Akademische Ausgabe, VII, Berlin, De Gruyter,
1972, S. 91.
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سبيل من الس ُبل التي تستعني بها الطبيعة أو يلجأ إليها
ً
والجوائح واملفاسد واملظامل واالنتهاكات

العقل ،عىل غفل ٍة من اإلنسان ،من أجل تجاوز إعضا ٍل من اإلعضاالت ،أو التغلّب عىل محن ٍة من
املحن ،أو االنتصار عىل سلبيّة من السلبيّات التاريخيّة.

تناول
ً
العقل
ُ
يستحق أن يتناوله
َبي له أ ّن التاريخ
ّ
إذا اكتفى اإلنسان بالتص ّورات الثالثة هذه ،ت َّ

فلسفيًّا ،إذ إ ّن املسألة التاريخيّة هي األصعب واألعقد واألخطر .فالناس يختلفون أ ّو ًل يف تأويل
التاريخ ،قبل أن يختلفوا يف اختبار الحارض وإدراك املستقبل .يف ُعريف أ ّن تأويل التاريخ هو

ُعي لنا س ُبل املعايشة الحضاريّة السلم ّية بني الشعوب .من املفيد إذًا ،والحال
القض ّية الثقاف ّية التي ت ّ
هذه ،أن توجز الفلسف ُة
طرائق تناولها مفهو َم التاريخ ومقامه ووظيفته وتباين تأ ّوالته الثقافيّة[[[ .موجز
َ

عنيت بها حقل استجالء الهدف أو املرمى
القول أ ّن الفلسفة تتناول التاريخ يف ثالثة حقول متنافذة،
ُ

أو الغاية أو املقصد ،وحقل التح ّري عن املح ِّرك
األسايس ،وحقل استخراج القانون الناظم[[[ .أ ّما
ّ

البحث يف األحداث وتعاقبها وترابطاتها وتعليالتها ،فتضطلع به علو ُم التاريخ عىل تن ّوع مقارباتها.
يف الحقل األ ّول يعتقد الفالسفة أ ّن التاريخ ينبسط إ ّما يف صورة التط ّور الهادف ،وإ ّما يف

كل صورة من هذه الص َور ،يعتلن
صورة التكرار املامثل ،وإ ّما يف صورة التذبذب الرجراج .يف ّ

يئ
ّ
مقا ٌم من مقامات اإلنسان الفاعل،
ين .فالتص ّور الغا ّ
ويتجل مع ًنى من معاين الوجود اإلنسا ّ
يحتمل رضوبًا شتّى من املقاصد ،أش ّدها تواض ًعا االجتها ُد املطّرد يف تحقيق ذاتيّة اإلنسان فر ًدا
يت أو عىل
ين الذا ّ
وجامعةً ،وأعظمها تطلّ ًبا بلو ُغ ملكوت الكامل ،سوا ٌء يف قرائن اإلنضاج الكو ّ

اآلسيوي القديم يتص ّور التاريخ يف هيئة
الختامي .من املعلوم أ ّن الفكر
اإللهي
تخوم الرتميم
ّ
ّ
ّ
التكراري،
اإلغريقي القديم يتص ّوره يف هيئة الدوران
َجي ،والفكر
الخفقان
ّ
ّ
اللولبي أو اإلهليل ّ
ّ
واإلسالمي يتص ّوره يف هيئة الخ ّ
يئ
واملسيحي
اليهودي
التوحيدي
يني
ّ
ّ
ين االرتقا ّ
ط البيا ّ
ّ
ّ
والفكر ال ِّد ّ
الساعي إىل االختتام املجيد.

يف الحقل الثاين يعاين الفالسفة يف التاريخ نِ َس ًبا متفاوتة من الح ّريّة اإلنسان ّية ،أو من التدبري
[[[ -راجع.Hélène Védrine, Les philosophies de l’histoire, déclin ou crise ?, Paris, Payot, 1975 :
[2]- Ronald Field Atkinson, Knowledge and Explanation in History. An Introduction to the Philosophy of History, Ithaca (N.
Y.), Cornell University Press, 1978.
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العفوي[[[ .بعضُ هم يعاين التاريخ يف قبضة املبادرة اإلنسان ّية،
الطبيعي
الغيبي ،أو من االنبساط
ّ
ّ
ّ
حقل تفاعلٍ ذايتّ املنشأ ،عىل
وبعضهم اآلخر يوكله إىل تدبري العناية اإلله ّية ،وبعضهم أيضً ا يجعله َ

الهولندي باروخ سبينوزا ( )1677-1632حني يرسم يف الطبيعة عينها
نحو ما يذهب إليه الفيلسوف
ّ

وج َهني متكاملَني كوجهي اإلله جانوس ،أال وهام الطبيعة الطابعة والطبيعة املطبوعة .وبذلك

األسايس اإلنسان أم الله أم
تنحرص حرك ّية التاريخ يف نطاق الطبيعة نفسها .سوا ٌء أكان املح ِّرك
ّ
الطبيعة عينها ،فإ ّن التاريخ ال يتح َّرك من تلقاء ذاته ،بل يُعوزه دف ٌع أو حثٌّ أو تنشي ٌ
ط يأتيه من خارج

يبي طبيعة الغاية.
ظهور األحداث وتعاقبها وتدافعها وتفاعلها .زد عىل ذلك أ ّن تعيني هويّة املح ِّرك ّ
الجوهري
حينئذ ال ب ّد من االستفسار الرصني عن األسباب التي تدفع بالناس إىل افرتاض التباين
ّ

األسايس .فهل تكون غاية اإلنسان الرشيد من
يف الغايات[[[ حني يختلفون يف تعيني هويّة املح ِّرك
ّ

املحب وغري غاية الطبيعة الحاضنة؟ أظ ّن أ ّن الجواب الرزين هو الذي
التاريخ هي غري غاية اإلله
ّ
يئ.
يرسم للشعوب سبيل التالقي والتفاهم والتعاون والتقابس والتناصح
التهذيبي االرتقا ّ
ّ

أ ّما الحقل الثالث ،فيقرتن اقرتانًا خ ِف ًرا بالحقل الثاين؛ ألنّه يتح ّرى عن هويّة القانون الناظم
ّ
استدل الفالسفة عىل ثالثة احتامالت :فإ ّما أن يكون
يف التاريخ .يف صدد مثل هذا االستقصاء

قانون التاريخ هو الحتم ّية القاهرة ،وإ ّما أن يكون الح ّريّة الذات ّية ،وإ ّما أن يكون الصدفة املحضة[[[.
ٍ
ٍ
سلس من
األعقل فيهم ت َفطَّن إىل أ ّن الحكمة تقتيض أن ينطوي قانو ُن التاريخ عىل
خليط رقيقٍ

كل حدث من أحداث حياتنا
املحية .يف ّ
الحتميّات امللزِمة ،والح ّريّات املنعطبة ،واملصادفات
ِّ

ميكننا ،بعد الفحص املرت ّوي ،أن نتل ّمس تواطؤ هذه القوانني الثالثة املتشابكة .يف حدث الكورونا

تظهر للعيان حقيقة مثل هذا التواطؤ .ذلك بأ ّن الكوفيد التاسع عرش هو مثر ٌة م ّر ٌة َعلقم ّية من مثار

التفاعالت البيولوج ّية الحتم ّية بني الكائنات الحيوان ّية ،ويف طليعتها اإلنسان ،الحيوان الناطق
األرقى ،والطموحات اإلراديّة الذاتيّة الح ّرة ،الفرديّة والجامعيّة ،واملصادفات الفجائيّة التي تالمس
يف انعقاد عنارصها حدو َد االعتباط والعبث والخُلف.

[1]- Marcel de Corte, L’homme contre lui-même, Paris, Nouvelles Éditions latines, coll. « Itinéraires », 1962.
السيايس ينشأ من رضورة االضطالع مبسؤول ّية التوفيق الحكيم بني التعدّ ديّة
الفلسفي
[[[ -يف تعريف السياسة ،تعتقد هانّا أرندت أنّ الفكر
ّ
ّ
يف تص ّور الغايات واملع ّية السويّة يف املدينة اإلنسان ّية الواحدة .راجع:
Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ?, Paris, Seuil, 1995, p. 40- 41.
الفلسفي املعارص يف مسألة التنازع بني الحتم ّية التاريخ ّية والح ّر ّية اإلنسان ّية:
[[[ -من املفيد االطّالع عىل الخالصات التي خرج بها الفكر
ّ
Philippe Fabry, La structure de l’histoire. Déterminisme historique et liberté individuelle, Jean-Cyrille Godefroy Éditions, 2018.
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ّ
املتبصرة
الكوفيد  19ووجوب الرؤية
إذا كانت األمور عىل هذه الحال ،كان ال ب ّد لإلنسان املستبرص أن يرت ّوى قبل أن يُطلق األحكام،

كل حقل من هذه الحقول الثالثة،
ويصوغ املس ِّوغات ،ويعتمد السبُل ،ويبني االستنتاجات .يف ّ

يحلو لبعض ال ّناس أن يستبيحوا قواعد املنطق السليم يف التفكري .يف الحقل األ ّول ،يظ ّن بعضُ هم

أ ّن الكوفيد التاسع عرش أىت يدفع بالتاريخ إىل أقايص غاياته ،إذ إ ّن املقاصد واضح ٌة يف استجالء
والبيئي ،واألنظمة قد
البيولوجي
نهاية التاريخ .فاألزمنة قد نضجت ،والبرش قد أرسفوا يف العدوان
ّ
ّ

كل طاقاتها .فآن األوان لحلول الخامتة املرعبة.
أمعنت يف إذالل الشعوب ،واألرض قد استنفدت ّ
ومنهم من يعتقد أ ّن هذه الجائحة ترضب البرش عىل نحو ما رضبتهم جائحاتٌ وآفاتٌ وأوبئة غريها.
الالتيني القديم« :ما
تغيت األسامء ،عىل نحو ما جاء يف املثل
وما من جديد تحت السامء ،ولو ّ
ّ
من أشياء جديدة ،بل األشياء عي ُنها يف هيئة جديدة» (.[[[)non nova sed nove

تتفاقم الظنو ُن يف الحقل الثاين من مبحث التاريخ؛ أل ّن املطلوب معرفة الفاعل املس ِّبب الذي

كل مبادئ
جنى عىل البرشيّة وابتالها مبثل هذه املصيبة .منهم من يج ّرم اإلنسان الذي تفلَّت من ّ
وسنن الفضيلة ،ورشائع الخري .فأخذ يعيث يف األرض فسا ًدا .مستند هذا التجريم إدانة
األخالقُ ،

الح ّريّة اإلنسانيّة التي يجب من اآلن فصاع ًدا ضبطها وتقييدها وإخضاعها .ومنهم من ينسب البالء
ماورايئ
ّ
إىل «مشيئة تاريخ العامل املِتافيزيائ ّية يف األزمنة الحديثة»[[[ ،ولكأ ّن التاريخ يخضع لحكم

ُييل عىل اإلنسان أن يُغرق يف استنفاد طاقات الطبيعة ،عىل نحو ما يشري إليه هايدغر يف تح ّريه

اقتصاصا
عن أسباب نسيان معنى الكينونة .ومنهم من ينسب إىل املشيئة اإللهيّة افتعال هذه اآلفة
ً

قوم دي ُنهم القويم الذي ال يخلص
ّ
من ال ّناس الذين كفروا وأشاحوا بنظرهم عن ال ِّدين القويم.
ولكل ٍ

الغيبي ،يتو ّهم بعضُ هم أ ّن استعطاف الع ّزة اإلله ّية بال ّدعاء يرفع
إل به .من ج ّراء هذا التص ّور
الناس ّ
ُ
ّ
عرسا وطأ ُة القوانني العلم ّية الصارمة عىل حركة التاريخ:
[[[ -من أشدّ التحدّ يات الفكريّة ً

Alexandre Kojève, L’idée du déterminisme dans la physique classique et dans la physique moderne, Paris, Le Livre de Poche,
Hachette, 1990 ; Krzysztof Pomian, La querelle du déterminisme. Philosophie de la science aujourd’hui, Paris, Gallimard,
« Le Débat », 1990.

[[[ -هذا ما ينادي به هايدغر يف أمليته الجامع ّية التي عنوانُها مفاهيم أساس ّية (فصل صيف  ،1941محارضات جامعة فرايبورغ) حني مي ّيز
املشيئي .فاأل ّول يحتض جريان األمور املعتلنة ،يف حني أنّ الثاين يكشف عن القرارات
يل
التاريخ الحدَ ّ
يث من التاريخ القدَ ّ
ري اإلرسا ّ
ّ
األساس ّية التي تتّخذها الكينونة يف قدَ ر ّية اعتالناتها واحتجاباتها:
Heidegger, Grundbegriffe, GA 51, Frankfurt, Klostermann, 1981, S. 18.
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ين والح ّريّة اإلنسان ّية عىل ح ّد السواء .إذا ثبت
عنهم وباء الكورونا .فإذا بهم يهينون االختبار اإلميا ّ

رضوري ،فإ ّن الله ،بحسب الالهوت القويم ،ال يريد باإلنسان سو ًءا،
ين
ٌّ
للمؤمن أ ّن االختبار اإلميا ّ

يقتص منه اقتصاص اإلذالل واإلماتة .عوضً ا من إقحام الله يف عمليّة ر ِّد البليّة ،ينبغي للمؤمن
وال
ّ

أن يطلب املعونة اإلله ّية من أجل تغيري ما بنفسه من وهن وجنب وحقد وخبث وجشع حتّى تنقلب

ري الساحر املتف ّنن ،بل يُلهم
يغي يف الوقائع املا ّديّة تغي َ
عزميته ناصع ًة صالح ًة ماضيةً .فالله ال ّ
حل بالبرشيّة من مصائب ج ّرتها عليها رشو ُر اإلنسان املتفاقمة.
يغي هو ما َّ
ين حتّى ّ
الفؤاد اإلنسا ّ
حضاري.
ورقي
ين
ليس ال ِّدين سح ًرا ،بل اختبا ُر نضج
ّ
أخالقي والتزام إنسا ّ
ٍّ
ّ

التاريخي.
الناس عىل نظريّاتهم يف تسويغ الحدث
رص
ُ
وكذلك األمر يف الحقل الثالث حيث يُ ّ
ّ

ين
التاريخي ،فيبطلون به ّ
منهم من يغالون يف الدفاع عن حتميّة املرسى
كل إمكانات الفعل اإلنسا ّ
ّ
وأن أراد؛ ولكأ ّن الزمان يحمل
الح ّر؛ ولكأ ّن اإلنسان دمي ٌة من دمى الزمان يط ّوح بها كيفام شاء ّ

يف تضاعيفه بذو َر قرا ٍر منفصل عن إرادة اإلنسان ،فر ًدا وجامعةً؛ ولكأ ّن قرارات الدهر تنطوي

ين .منهم
العب الثمينة التي استخرجها
عىل حكمة تفوق مجموع َ
ُ
الناس منذ تفتّح الوعي اإلنسا ّ

من يستسلمون لنظريّة املصادفة املحضة التي تخبط خبط عشواء .فتار ًة تُسعد الناس مبا ت ُفرج

عنه من مفاجآت الهناء والحبور ،وتار ًة أخرى تنكبهم مبا ينفجر فيها من طاقات اإلساءة واإلهانة،
ولكأ ّن التاريخ مط ّي ٌة خانع ٌة تركبها املصادفة رك ًبا قاه ًرا ،وتسري بها حيث ال تشاء .فات هؤالء جمي ًعا

ين من معاينته الحكيمة وتأ ّمله
ُ
أ ّن التاريخ ال قانون له سوى القانون الذي يستخرجه
العقل اإلنسا ّ
ين عىل وجه العموم[[[.
الحصيف يف الوضعيّة الطبيعيّة الشاملة التي ينتظم بها وجو ُده اإلنسا ّ

ين وحده؛
يف هذا االجتهاد التفك ّ
ّري يتّضح أ ّن املسؤوليّة الجليلة ملقا ٌة عىل عاتق العقل اإلنسا ّ

ألنّه هو القادر عىل وزن األمور مبيزان االستقامة والسالمة والنباهة واإلصابة اإلدراكيّة .وحده العقل

السليم يستطيع أن يدرك أ ّن التاريخ كتل ٌة من الوقائع ،ال كتل ٌة من القوانني .لذلك تجتهد فلسفة
ّ
الربيطاين كارل بو ّبر يف نظر ّيته اإل ّبيس ِتمولوج ّية إىل القول باستحالة الحتم ّية التاريخ ّية وبانفتاح التاريخ
وي
[[[ -يذهب الفيلسوف
النمس ّ
َ
عىل مباغتات حدَ ث ّية تجعل العقل يف دهشة بالغة .فالكون يف نظر بوبّر ال ميكن ّ
يظل «لغ ًزا من األلغاز» .راجع:
أل أن ّ
Edward Hallett Carr, What is History ?, London, Macmillan, 1962 ; Maurice Cornforth, The Open Philosophy and the
Open Society. A Reply to Dr. Popper’s Refutations of Marxism, London, Lawrence & Wishart, 1968; Burleigh Taylor Wilkins,
Has History Any Meaning? A Critique of Popper’s Philosophy of History, Ithaca, Cornell University Press, 1978. Renée
Bouveresse, Le rationalisme critique de Karl Popper, Paris, Ellipses, « Philo », 2000.
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التاريخ يف استجالء معنى الوقائع من دون أن ت ُط ّبق عليها يف قوالب انتظام ّية قاهرة .فالحكمة تقتيض

يل عىل املعنى ،أي إغالق معنى التاريخ إغالقًا إقصائ ًّيا استعالئ ًّيا
اجتناب محنة االنغالق الشمو ّ

تحجرييًّا ،بحسب ما كان ينبّه إليه عامل النفس
الفرنيس جاك الكان ( .[[[)1981-1901انفتاح التاريخ
ّ
تاريخي ض ّيق يح ّدد له
ين رحم ٌة للناس وللعقل .فاإلنسان ،حني يحجر عىل نفسه يف تص ّور
اإلنسا ّ
ّ

ّ
والتعث ،إذ إ ّن استباق الخامتة عىل وج ٍه
إمكانات مسعاه ونضاله وكدحه ،يُصاب برضب من الخيبة

ُ
املجهول يسترشفه اإلنسا ُن
ين املحفِّزات البنيويّة التي ينطوي عليها
من الوجوه يُفقد الطموح اإلنسا ّ

يف أبهى إطالاللته املقبِلة.

يف املنعطفات الخطرية ،يحلو للناس أن يتناظروا يف استخراج معنى االضطرابات الكونيّة.

االعتباطي،
ين
رص بعضهم اآلخر عىل عبثيّة املجرى الزما ّ
فيذهب بعضُ هم إىل التنبّؤ بقيام الساعة ،ويُ ّ
ّ

فيام يكتفي بعضهم مبعاينة التح ّوالت التاريخ ّية الطارئة من غري أن يُلبسوها رداء تص ّوراتهم
إل حني تتصلّب األذهان يف تسويغها
واقتناعاتهم وترقّباتهم وآمالهم .ال ت ُربكني هذه االجتهادات ّ

والدفاع املستميت عنها خالفًا ألصول املنطق السليم .ذلك بأ ّن اإلنسان تحييه ح ّريّته الواعدة
اململ
ّ
التي متنحه بهجة املجازفة واختبار الحدود القصوى[[[ .أ ّما إذا انطوت أيّا ُمه عىل التكرار

الجوهري
يب .فام الفارق
يف تصوير الغاية املعروفة ،فإنّه
ّ
ذاهب ال محالة إىل االنقباض االكتئا ّ
ٌ
بني حقب ٍة من التاريخ القديم وحقب ٍة من التاريخ الحديث وحقب ٍة من التاريخ املعارص؟ يف جميع

وكل رضوب
وكل ألوان العدالة والظلمّ ،
كل أصناف السعادة والحزنّ ،
هذه الحقَب ،اخترب الناس ّ

وكل أنواع الرجاء
وكل هيئات التعقّل والجنونّ ،
وكل طبقات العلم والجهلّ ،
الصالح والفسادّ ،

واليأس .األعظم يف هذا كلّه أن يستدرك اإلنسا ُن مآالت واقعه ،فينرصف بالتأ ّمل الهادئ واملعاينة
الثاقبة إىل إكرام الكنز املدفون يف أعامق كيانه ،كنز الكرامة الذات ّية والح ّريّة املسؤولة والرقّة

الباطني ،بحسب ما تُفصح عنه العبارة
[[[ -يعتمد الكان البنيويّة يف استجالء مقام الالوعي ،ولك ّنه يويص بالذهاب إىل صميم كياننا
ّ
ال ِفنو ِمنولوج ّية ( ،)Kern unseres Wesensحيث األعامق مفتوحة عىل الح ّريّة األرحب .راجع:
François Roustang, Lacan, de l’équivoque à l’impasse, Paris, Minuit, 1986.
ّ
الذايت وربطها بحقيقة الكينونة الح ّرة ،فإنّه يأخذ عليه إغفال
[[[ -مع أنّ إ ّمانويل لِفيناس يعرتف لهايدغر بإعتاق الفلسفة من مخابئ الوعي
ّ
وترتسخ قدرة الذات عىل
ين املستنهِض .يف هذه الغرييّة تنشب ح ّريّة الح ّريّات
حقيقة الحقائق ،أال وهي الغرييّة يف
ّ
تجل الوجه اإلنسا ّ
االنعتاق من دائريّتها املغلقة .أراد هايدغر االنعتاق من الذات ّية بواسطة االنفتاح عىل تسامي الكينونة ،يف حني أنّ لِفيناس آثر االنعتاق عينه
ين املستنهِض .راجع:
مستنجدً ا بالوجه اإلنسا ّ
Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Paris, Le Livre de Poche, Hachette, « Biblio Essais », 1990 ; Id.,
En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris, Vrin, 3e éd., 1974.
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البرشي
التعاطف ّية التضامن ّية الكون ّية .يف غري هذا السبيل نسري جمي ًعا إىل الهاوية ،فنجعل التاريخ
ّ
رش واملوت.
مستنق ًعا ألبشع رضوب الفساد وال ّ

ّ
ً
ّ
الكوين
االقتصادي
ثاني�ا ،صراع اإليديولوجيات واختالل العقل
رصف األمم
اجتنابًا لسقوط التاريخ اإلنسا ّ
ين يف مهلكة الفساد ،ينبغي أن ننظر نظ ًرا نقديًّا يف ت ّ

والشعوب واملجتمعات ،وقد تسلّحت بتص ّوراتها اإليديولوجيّة املتباينة ومصالحها القوميّة

الجيوسياس ّية املتضاربة .من ِع َب التاريخ أن يدرك املرء انعطاب املثُل العليا يف تضاعيف الرؤى

والخطط والقرارات واألفعال التي تنجزها األنظمة السياس ّية صونًا لهذه املصالح .يف هذا السياق،

أهل البصرية عىل القول بأ ّن األنظمة الرأسامل ّية والشيوع ّية واإليديولوجيات القوم ّية والدين ّية
يُجمع ُ

أيا رضر .اجتهدت جمي ُع هذه األنظمة واإليديولوجيات يف
رضت باإلنسانيّة ّ
واالقتصاديّة النفعيّة أ ّ
ين يف صميم جوهره،
االنتصار لتص ّوراتها املعرف ّية واملسلك ّية املتط ّرفة ،فأهملت الشخص اإلنسا ّ

وعمق كيانه ،وأصالة كرامته ،ومعنى ح ّريّته ،وجميل وعيه ،ومسعى عقله ،ورهافة وجدانه[[[ .لذلك

ّطي الذي اتّبعته هذه األنظمة يف ا ّدعائها
ال ميكن أن تنفصل مأساة الكورونا عن هذا املرسى التسل ّ

القدر َة عىل صون اإلنسان ورعايته وإنعاشه وتعزيزه وتطويره.

ين املبثوث يف تضاعيف جميع الحضارات يذبل
من املحزن أن نرى الرتاث
ّ
الفكري اإلنسا ّ

ويذوي وينكفئ ،وقد أوشكت أن تجهز عليه ُ
مثل هذه األنظومات الفكريّة والسياسيّة امللتوية[[[ .يف

تجل يف عرص النهضة وعرص
روب الذي ّ
هذا السياق ،ال ب ّد من االعرتاف بأ ّن اإلسهام
ّ
الفكري األُ ّ ّ

رقي هذا اإلسهام
ً
األنوار وعرص الحداثة رسم لإلنسان ّية
سبيل راق ًيا من التدبّر الحصيف الواعد .غري أ ّن ّ

عوامل االنحراف التي أصابت األنظمة السياس ّية الغرب ّية ،والس ّيام خارج
ُ
جسيم
تعطيل
ً
روب عطّلته
ً
األُ ّ ّ

يب العبثيّة التي أصابت هذه
أسوار املجتمعات األُروبّيّة ،وامتحنته امتحانًا قاسيًا ارتداداتُ الفكر الغر ّ

ّ
غري مفكّر من مفكّري الحداثة ُ
اإلنساين .أبرز املدافعني عن
األروبّ ّية ينادي بصون القيمة الذات ّية اللصيقة بكرامة الشخص
[[[ -نهض ُ
الفرنيس إ ّمانويل مونييه ( )1950-1905الذي كان يجتهد يف تحرير اإلنسان من أزمته
الفيلسوف
ين
الشخصا
األنرتوبولوجي
هذا التص ّور
ّ
ّ
ّ
املعارصة ،ولكن من غري أن يُسقطه يف متاهات اإليديولوجيات الفاش ّية والنازيّة والستالين ّية .سندُ ه يف هذا االجتهاد جوه ُر االنفتاح الذي
ين يف صميم وجدانه ،وقد ارتبط ارتباطًا وجوديًّا بنظرائه البرش ،عىل الرغم من تباين مشاربهم ومذاهبهم .راجع:
يختزنه الكائ ُن اإلنسا ّ
Emmanuel Mounier, Écrits sur le personnalisme, Préface de Paul Ricœur, Paris, Seuil, 2000.
الفرنيس رميون أرون قد أشار يف منتصف الثامنين ّيات من القرن العرشين إىل استفحال التأزّم ُ
ب:
[[[ -كان املفكّر
ّ
األرو ّ ّ
Raymond Aron, « Le déclin de l’Occident », Le Débat, 1984, 1, n° 28, p. 417-.
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حا
ً
املجتمعات منذ منتصف القرن العرشين ويف أوائل القرن الحادي والعرشين ،وأذلّته
إذالل قبي ً

تواطؤاتُ القوى الخف ّية التي ترضب يف أعامق املباين الفكريّة والحيات ّية ويف مرسى املحافل
السياسيّة واملنتديات االقتصاديّة واملجامع العلميّة[[[.
نفسه محاطًا بحلقتني عظيمتني
إذا ما نظر املرء يف هويّة القوى املؤث ّرة يف زمن الكورونا ،ألفى َ

رشا يف
ً
ريا
من سالسل األرس والعبوديّة .الحلقة األوىل تض ّم أربعة بلدان عظمى تؤث ّر تأث ً
فاعل مبا ً
األروب وروسيا ،فيام
عنيت بها الواليات املتّحدة األ ِمريك ّية والصني واالتّحاد
مرسى األحداث،
ُ
ّّ

الحلقة الثانية تشتمل عىل قوى تخطيط ّية إنتاج ّية عابرة الحدود ،أال وهي دوائر االستخبارات
يل ،وتج ّمع ُمص ِّنعي الدواء ومختربات
يف املا ّ
العامليّة ،ومنتديات البورصات والنفوذ املرص ّ

رسيّة كاملاسونيّة والصهيونيّة ومنتدى
األبحاث العلميّة العلنيّة واملكتومة ،ومحافل االلئتامات ال ّ
املستنريين (اإليلُّمينايت) ومنتدى املغفَّلني (األنوني ُمس) ،وما شاكل ذلك من أخالط برشيّة

تواصل منفع ًّيا ينتهك حدود الد َول والدساتري والنواميس والرشائع ،وتج ُّمع مصانع
ً
تتواصل
األسلحة الناريّة والضوئيّة والنوويّة والكيميائيّة والبيولوجيّة ،ورشكات اإلعالم العامليّة األخطبوطيّة
الضخمة يف جميع هيئاتها املقروءة واملسموعة واملرئيّة واإللكرتونيّة.

فال أهل العرب ،وال أهل أفريقيا ،وال أهل الهند ،وال أهل أ ِمريكا الجنوبيّة ،قادرون عىل التأثري يف

ين
مجرى األحداث الكونيّة الحاسمة .وال هم يستطيعون أن يتدبّروا مسائل الخروج من التأزّم الكو ّ
الحي ،وقد اعتلن اعتالنًا مربكًا
البنيوي الناشب يف ثنايا الوجود
الذي أفىض بنا إىل هذا االضطراب
ّ
ّ

يك
يف فريوس الكورونا .اقتناعي الراسخ هو أ ّن جائحة كورونا مقرتن ٌة اقرتانًا وثيقًا باإلهامل املسل ّ

ين ،أي بالسياسة العامليّة التي ت ُف َرض علينا فر ًدا فر ًدا يف دوائر االستعباد هذه .لقد أصبحنا عبي َد
الكو ّ

التصنيع املتفلّت ،والتسويق املجنون ،واإلعالم املسيَّ  ،واملنفعيّة الهوجاء ،والتسلّطيّة الجامحة.

ين ال ب ّد له من أن يستفرس عن أسباب
غري أ ّن السؤال األخطر الذي ينبثق من معاينة االضطراب الكو ّ
ين الحديث ،والس ّيام يف أُروبّا ،إىل سيلٍ جارف من االنحطاط واالستفساد.
تح ُّول
الرقي اإلنسا ّ
ّ
الفرنيس إدغار مو َرن بأنّه ما عاين ّ
قط يف حياته مثل هذا التأزّم الشديد يعترص قلب املجتمعات
يرصح عامل االجتامع والفيلسوف
[[[ّ -
ّ
التبص والقبول مبقام الاليقني .راجع:
الغرب ّية .وال يتو ّرع عن دعوة الناس إىل
ّ
Edgar Morin, « Nous devons vivre avec l’incertitude », Entretien réalisé par Francis Lecompte, CNRS Le Journal,
06.04.2020 (en ligne).
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أوروبا واالستب�داد املركب
خصوصا
ين الحديث،
ً
لن يجرؤ كثريون عىل ّ
ترصد أحوال االنقالب الذي أصاب الفكر اإلنسا ّ

كل ق ّوة من هذه القوى الكون ّية األربع .أجازف فأستطلع
يف التح ّري عن التح ّوالت التي انتابت َّ
كيف انتقلت أُروبّا من طور االستبداد (القرون الوسطى) ،إىل طور االستبداد املستنري (القرن الثامن
عرش) ،إىل طور اإلنسيّة ال ِّدموقراطيّة (القرن التاسع عرش حتّى منتصف القرن العرشين) ،ومن ث ّم

حشة
إىل طور التفكيكيّة والعدميّة يف الفكر ،وطور الفرديّة العبثيّة يف االجتامع ،والرأسامليّة املتو ّ
واالستهالك ّية املفرطة واملضاربة املرصف ّية األسهم ّية االفرتاض ّية يف االقتصاد والسياسة[[[ .وأجازف

فأستجيل باقتضاب كيف تح ّولت الواليات املتّحدة األ ِمريك ّية من براءة التأسيس األصل ّية والتعاطف

ين الودود[[[ إىل انحرافات الرأسامليّة املستقبحة وغلواء االستعالء واالستكبار والهيمنة[[[،
الكو ّ

الشيوعي
اإلمرباطوري املستنري إىل مرحلة االستبداد
وكيف تقهقرت روسيا من مرحلة االستبداد
ّ
ّ
ين
املهلِك ،وما لبثت أن ارت ّدت إىل مرحلة اليقظة القوم ّية املزه ّوة بيش ٍء من االقتدار املسكو ّ

املنعطب[[[ ،وكيف تب ّدلت سامتُ الحضارة الصين ّية من زمن الصوف ّية ِ
الحكْم ّية األصل ّية إىل زمن

االنتهازيّة االقتصاديّة اآلليّة الروبوتيّة ،مرو ًرا مبا يُدعى بالثورة الثقافيّة االجتامعيّة املاويّة[[[.

فكل عنارص
ال يظ ّن ّن أح ٌد أ ّن جائحة الكورونا منعزل ٌة عن سياق هذه التح ّوالت الكون ّية الخطريةّ .

الكون يقرتن بعضُ ها ببعض اقرتان العلّة باملعلول .والحياة الكونيّة شبك ٌة من االرتباطات العميقة تنشط

ريا بالغًا يف توجيه الحياة اإلنسان ّية وضبط مت ّوجاتها واستثامر
من أقايص األرض إىل أقاصيها ،فتؤث ّر تأث ً

ين الراقي ،وهو ما يُدعى باإلنس ّية املتجلّية يف جميع هذه
تفاعالتها .من املحزن أ ّن أطوار الفكر اإلنسا ّ
البلدان ،وال س ّيام يف القا ّرة األُروبّ ّية ،خنقتها االنحرافاتُ االقتصاديّة والسياس ّية التي أصابت الوعي

ين
ين فر ًدا وجامعةً .من املفيد يف زمن الخلوة الكورونيّة أن نستذكر أقوال الفيلسوف األملا ّ
اإلنسا ّ

[1]- Ivan Krastev, Le destin de l’Europe, Paris, Premier Parallèle, 2017.
[2]- Peter Swirski, American Utopia and Social Engineering in Literature, Social Thought, and Political History, New York,
Routledge, 2011.
ّ
الحلم األ ِم ّ
أسس العدالة االجتامع ّية:
رييك ،ويحلّل أسباب انهيار النموذج
[[[ -ينعى تشومسيك
َ
النيوليربايل الذي أرسف يف تقويض ُ
Noam Chomsky, Requiem for the American Dream. The 10 Principles of Concentration of Wealth and Power, New York,
Seven Stories Press, 2017.
[4]- Edouard Garbe, De Staline à Poutine. La Perestroïka, la chute de l’URSS et les changements dans la société russe, Paris,
Éditions Publibook, 2006.
[5]- Yuan Feng, China and Multilateralism. From Estrangement to Competition, New York, Routledge, 2020.
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هوسل ( )1938-1859يف وص ّيته الفلسف ّية التي نُرشت بعد وفاته حامل ًة عنوانًا بليغًا أور ُد الجزء
إدموند ِّ

األ ّول منه :أزمة ( )Krisisالعلوم األُروبّ ّية[[[ .يف اعتقاده أنّها أزم ٌة ناشئ ٌة من التناقض بني علوم الطبيعة

سبب من أسباب
روب ،إذ هو
وعلوم الحياة اإلنسان ّية .فالعلم الحديث ال يستطيع أن يشفي الوعي األُ ّ ّ
ٌ

األزمة األُروبّ ّية ،يج ّر يف تطبيقاته التقن ّية عىل أُروبّا أبش َع أصناف الرببريّة.

الحسابة .من عواقب
الذهني والهيمنة
الحقيقة أ ّن العلوم ش َّيأت الواقع ،وجعلته موضو ًعا للتسلّط
ّ
ّ

الحي ()Lebenswelt
ين
هذا التشييء سيطر ُة االقتصاد الخانقة عىل مجرى الوجود .فالعامل اإلنسا ّ
ّ
التجريبي ،بل تجدر مقاربته مقارب ًة تليق بخصوص ّيته ،وبكرامة الوجود
ي
ليس موضو ًعا للبحث املا ّد ّ
ّ
ين ،واملو ّدة املتضامنة ،والتشارك الب ّناء املغني .ال يجوز،
ين
املبني عىل التعاطف الوجدا ّ
اإلنسا ّ
ّ

والحال هذه ،أن تنشأ ه ّو ٌة عظيم ٌة بني علوم الطبيعة بجميع أشيائها وعلوم الحياة ،ولكأ ّن الحياة

كل الوجود ،والسياسة
كل الحياة .فاالقتصاد ليس ّ
الهني ،أو لكأ ّن األشياء هي ّ
عص ّي ٌة عىل التدبّر
ّ

الشكّ» ،عىل
ّ
كل الوجود .ال يُنتشل اإلنسا ُن من هذا «الغ َرق
كل الوجود ،والتقنية ليست ّ
ليست ّ
هوسل ،إلّ بإعادة تأهيل العقل املتعاطف مع س ّنة الحياة اإلنسان ّية ومنعتها
نحو ما يُفصح عنه
ِّ
وكرامتها وخصوص ّيتها.

هوسل يف اإلنسان ،وقد تح َّول ذاتًا تتفكّر يف العامل ،وموضو ًعا
يف هذا الكتاب الوصيّة يتأ ّمل
ِّ

االختباري .رأيي أ ّن أُروبّا فقدت بعضً ا من إنسيّتها الفكريّة ومن رقيّها
قابل لألخذ والتحليل والترشيح
ً
ّ
فاعل أساسيًّا يف التاريخ ،وح َّولتها إىل موضو ٍع لالختبار
ً
ين حني أهملت الذاتَ اإلنسانيّة
اإلنسا ّ

يئ ،والسيّام يف مختربات العلوم واالقتصاد والسياسة .أ ّما الحقيقة األصليّة القبْليّة الكونيّة
العشوا ّ
الشاملة ،فهي أ ّن الذات اإلنسانيّة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعامل الحياة .غري أ ّن املسكونة اضطربت يف

زمن ما بعد الحداثة؛ أل ّن األنظومات السياسيّة واإليديولوجيات القوميّة والدينيّة سلخت الذات
بدي واالستهالك املميت.
عن الحياة ،فج ّمدتها يف هيئة واحدة خانقة،
ُ
عنيت بها هيئة الخضوع ال َع ّ

ال ب ّد هنا من التذكري مبا كان ير ّدده هايدغر يف استقصاءاته األونطولوجيّة التي تناول فيها مصري
[1]- Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die Tranzscendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die
phänomenologische Philosophie, hrsg. von Walter Biemel, Husserliana (Gesammelte Werke), Band VI, Haag, Martinus
Nijhoff, 1976.
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يل آخ ٌذ يف االنحدار»[[[ .ويف محاورته
اإلنس ّية األُروبّ ّية« :أُروبّا اليوم هي مريضة ]...[ ،والعرص الحا ّ

ين ،أعلن أ ّن الزمن هو زمن األَوربة ،أي زمن خضوع البرشيّة للذهن ّية األُروبّ ّية التي
املفكّر اليابا ّ

كل ما
أغفلت حقيقة الكينونة العميقة .مثل الظاهرة هذه يف «أَوربة اإلنسان واألرض تُغري عىل ّ
كل الينابيع تبدو محكوم ًة بالنضوب»[[[ .يف عرف هايدغر أ ّن
جوهري وتقضمه يف جذورهُّ .
هو
ّ

نسيان الكينونة هو أصل البالء يف تشويه عامل الحياة وعامل اإلنسان عىل ح ّد السواء .لذلك يجب
عىل الغرب ،والس ّيام أُروبّا ،إنقاذ الجوهر ،أي استخالص املعنى السحيق الذي يليق باألشياء
وبالكائنات وباملوجودات حتّى ينعتق اإلنسان من سطوة التقنية الجارفة وتستعيد الحياة جريانها

العفوي املنعش.
ّ

والجامعي،
الفردي
ين
ّ
عامل الحياة هو الرتبة األصل ّية التي تحتضن تفتّحات الوجود اإلنسا ّ
ّ
اإلبداعي يف جميع
ين والنشاط
وتقتبل انفعاالت الوعي يف سعيه إىل إدراك معاين التالقي الكيا ّ
ّ
مثال راق ًيا من الكرامة
روب أن يهب البرشيّة ً
أبعادهام .يف مستطاع اإلرث
ّ
ين األُ ّ ّ
الفكري اإلنسا ّ

والح ّريّة واملساواة واألخ ّوة .غري أنّه ابتُيل بأزمة بنيويّة حا ّدة ،نجمت عن تسلّط تأويلٍ خاطئ تناول

التدقيقي وهيمنته
عي
يب
جليل من إسهاماته،
ً
إسها ًما
ُ
عنيت به التأويل ال ِّدكار ّ
يت الحسا ّ
ّ
ّ
الريايض التت ّب ّ

العلمي
الرشعي ملثل هذا الفكر
العاملي سوى الوريث
ين .وما االقتصاد
عىل الوجود اإلنسا ّ
ّ
ّ
ّ
االستئثاري الذي يُطبق عىل عامل الحياة ،ويح ّوله إىل بركان متّقد من اإلنتاج
يل
ّ
ّبي االستغال ّ
التعق ّ

جه.
ّمي املفرط ،واالستهالك
االحتبايس املو َّ
ّ
التضخ ّ

ال خروج من األزمة إلّ بتحرير الحياة من براثن الحساب ّية اإلنتاج ّية اآلل ّية ،وإخضاع العلوم
ين الذي تقوده الفلسفة من أجل إعادة اكتشاف الذات اإلنسان ّية الح ّرة الواعية
إلرشاد الفكر اإلنسا ّ
القادرة عىل التن ّعم بربكات الوجود عىل غري ما تفرضه علينا اإلعالم ّياتُ السوق ّية االفرتاض ّية املزيّفة.
حتم إذالل الناس واألشياء والكائنات واملوجودات،
ين ال تقتيض ً
ذلك بأ ّن علم ّية املسعى اإلنسا ّ

النفعي ،بل تقوم العلم ّية السليمة عىل
يل
ّ
وإخضاع
الكل ملقياس التحليل االستقصا ّ
يئ االختزا ّ
ّ
املتبص ،الزاهد
انتهاج سبيلٍ جديد من احتضان تدفّق الحياة يف عامل اإلنسان الحكيم املستنري
ّ
يف املقتنى ،الراغب يف امللتقى ،التائق إىل املرتقى.

[1]- Heidegger, Was heißt Denken?, GA 8, Frankfurt, Klostermann, 2002, S. 12.
[2]- Heidegger, Unterwegs zur Sprache, GA 12, Frankfurt, Klostermann, 1985, S. 98.
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ً
ّ
ّ
ّ
اإلنساين
اخلاليص يف مفهوم العمل
التحول
ثالثا،
التاريخي الذي ينبغي أن تتحقّق فيه
رصف اإلنسان يف الكون هو الفعل
من الواضح إذًا أ ّن ت ّ
ّ

فاعل ،مؤث ِّ ًرا يف مرسى األشياء واألحداث.
ً
عامل،
ً
التح ّوالت الخالصيّة املنشودة .فاإلنسان يحيا

الخلق الذي
ّ
ويتجل عملُه يف صيغ شتّى ،من أرفعها سم ًّوا ،بحسب هايدغر ،الفك ُر املستذكر
ّ

أسايس يف اكتشاف الواقع مل يتحقّق وال يتحقّق بالعلوم ،بل بالفلسفة
يستوي شع ًرا بليغًا« :إ ّن ما هو
ّ

األصليّة وبالشعر العظيم وتصميامته (هو ِم ُرس ،فريجيل ،دان ِتهِ ،شكسبري ،غوتِّه) .فالشعر يجعل
الكائن أوفر كائنيّة ( .[[[»)seienderأ ّما األفعال األخرى ،فإنّها تستقيم عىل قدر ما تنسج قوا َمها عىل

الريض .وعليه ،فإ ّن التح ّول الذي يضط ّرنا إليه الكوفيد التاسع عرش قد يحمل إلينا
مثال االستذكار
ّ
إنضاجي رزين يليق
االنتفاعي؛ ليُفيض باإلنسان إىل اختبار نشاط
وعود التح ّرر من العمل اإلنهايكّ
ّ
ّ

وخصوصا بكرامة الكينونة املنغلّة يف ثنايا الوجود والحياة.
بكرامته وبكرامة األشياء،
ً

ال ّ
ين بر ّمته ،إذ إ ّن الصدمة التي
شك يف أ ّن الكورونا سوف ّ
يغي من نظرتنا إىل العمل اإلنسا ّ

استحدثها أصابت تص ّوراتنا الثقاف ّية واألنرتوبولوج ّية واالجتامع ّية واالقتصاديّة والسياس ّية[[[.

أجل ،إ ّن الكورونا سوف يب ّدل تص ّوراتنا يف قضايا الزمان وعالقتنا به ،ويف مسائل النشاط
اإلنجازي ،واالستهالك
ين ،والترسيع
ّ
والعمل واإلنتاج ،ويف مشاكل االستثامر العدوا ّ

االستنفادي ،والتنافس ّية اإلقصائ ّية الفتّاكة ،وما إىل ذلك من رؤى وخطط وتدابري ت ُد ّرسها كلّ ّيات
ّ

علوم االقتصاد وإدارة األعامل .يبدو يل أ ّن الرضورات واألساس ّيات واألولويّات قد تتب ّدل تب ّد ًل

كلّ ًّيا ،إذ إ ّن الناس طفقوا اليوم يدركون أنّه يف إمكانهم أن يحيوا حيا ًة أخرى ،وينشطوا نشاطًا
منطق السوق.
مختلفًا ،ويُنتجوا إنتا ًجا جدي ًدا ،ويُبدعوا إبدا ًعا فذًّا ال يهيمن عليه
ُ

ين إىل الزمان .يف عرص العوملة الذي
من املمكن أن يبدأ التح ّو ُل من نظرة اإلنسان الكورو ّ

[1]- Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet, GA 34, Frankfurt, Klostermann, 1988, S. 64.
الفرنيس املغمور جوزف فياالتو ( )1970-1880مستقص ًيا معاين العمل
[[[ -من املفيد العودة إىل التأ ّمالت البليغة التي خطّها الفيلسوف
ّ
ين يف كامل أبعاده الجسد ّية والنفس ّية والروح ّية .راجع:
ين من حيث قدرته عىل بناء الشخص اإلنسا ّ
اإلنسا ّ
Joseph Vialatoux, Signification humaine du travail, Paris, Éditions ouvrières, 1962.
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حشة[[[ ،املتفلّتة من قيم األخ ّوة اإلنسان ّية والتضامن
هيمنت عليه هيمنة قاتل ًة النيوليربال ّية املتو ّ
الحق والعدالة املنصفة ،أضحى الزمان موضع اإلنجازات املتحقّقة ،ال منفسح
ين واملساواة
ّ
الكو ّ
االحتامالت الح ّرة .لش ّدة الرغبة يف الرسعة ،فقد اإلنسان املعومل القدرة عىل التن ّعم بجريان الزمان

وأكب يطلب ترويضه وتدجينه وتوقيته بحسب مواعيد طموحاته
فكف عن مصاحبة الزمان،
الح ّرَّ .
ّ
رس ًعا يختزلون
التكنولوج ّية .فإذا بالناس يعاكسون طبيعة الجريان الح ّر الهادئ ،فيبتدعون زمانًا مت ِّ

فيه لحظاته ودقائقه وساعاته ،ويخترصون به دفق الحياة كلّها .غري أ ّن فعلتهم هذه أفضت بهم إىل

اختبارات مريرة أفقدتهم الشعور بالزمان .فكم من تأ ّو ٍه ينثبق من صدور الناس ،وهم يحرتقون
ينسل من بني أضلعهم من غري أن ينعموا به ،حتّى
ُّ
اشتياقًا إىل التن ّعم مبنعتَقٍ من الوقت! والوقت

أضحت العبارة الشهرية التي تصاحب وجودنا املعومل« :ال وقت عندي»! فأين ومتى وكيف وب َم
و َ
مل انقىض الوقت ،ومىض الزمان ،وتدحرجت الحياة؟
من الواضح أ ّن أزمة الحجر ستضط ّر الناس إىل تناول الزمان يف مجراه الصحيح ،فيمنحون

أنفسهم ح ّريّة التفكّر يف تناسل الوقائع ،وتدافع األحداث ،وتعاقب األفعال .من فضائل التباعد
ين القدرة عىل االنفصال الحكيم عن الحدث ،وسيجعله ينعتق
الجغرايف أنّه سيهب اإلنسان الكورو ّ

رسعة والفاعل ّية القاهرة .ومن ث ّم ،فإ ّن التح ّول يف اختبار
من محنة االلتصاق األعمى باإلنجازيّة املت ّ
ين يف أصل مقامه .يحرضين
جريان الزمان س ُيفيض إىل ّ
يف جديد يتناول العمل اإلنسا ّ
تصور ثقا ّ
ين إرنست يون ِغر ( )1998-1895الذي شارك يف الحربَني العامليّتَني
هنا ما قاله املفكّر األملا ّ

األوىل والثانية ،وتأ ّمل يف االضطرابات الكونيّة التي صاحبت الحرب الباردة ،وعاين التح ّوالت

الجيوسيايس
الثقاف ّية الجليلة التي طرأت عىل البرشيّة يف إثر سقوط حائط برلني ،وتب ّدل املشهد
ّ
العاملي ،وانفجار الثورات العلم ّية الرقم ّية .يف الطور األ ّول من أطوار فلسفته االجتامع ّية ،أنشأ
ّ
التفكييك الحاذق الذي ساقه ِ
ّ
ّ
النيوليربايل حني أشار
االقتصادي
ميشل فوكو يف تقويم املذهب
[[[ -من املفيد االطّالع عىل التحليل
ّ
ين بالدولة
كل سلطان
إىل أنّ هذا املذهب يُبطل ّ
يئ ألنّه يبني االجتامع عىل أصل التشتّت ونكران اإلمساك الكلّيا ّ
ّ
يل استعال ّ
مركزي شمو ّ
ين عىل اختالف منابته وخصائصه ،ويكشف خلل املسعى
يل اقتصا ٌد
إلحادي يُقيص املبدأ الكلّيا ّ
ّ
وباملجتمع وباألفراد .فاالقتصاد النيوليربا ّ
واالقتصادي والثقايفّ.
والسيايس
االجتامعي
الفوقي،
التسويغي الذي يجتهد يف إدراك املعاين القص ّية يف األشياء وإثبات رضوب السلطان
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يتجل مثل التبعرث هذا
األنرتوبولوجي العا ّم.
إنّه ،بحسب فوكو ،اقتصا ُد التشتّت والتبعرث والقضاء عىل املتّحدات االنسجام ّية يف االنتظام
ّ
يل واللصيقة بخصائص األفراد املنفع ّية ،أي األفراد االقتصاديّني من جهة ،ووحدة
يف استحالة التوفيق بني «الكرثة غري القابلة للجمع الشمو ّ
ين الشمول ّية من جهة أخرى»:
السلطان القانو ّ
Michel Foucault, Naissance de la biopolitique (cours au collège de France 19781979-), éd. par Michel Senellart, sous la
direction de François Ewald et Alessandro Fontana, Paris, Gallimard-Seuil, coll. « Hautes Etudes », 2004, p. 285286-.
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كتاب العامل ( ،[[[)Der Arbeiterواستودعه ض ّم ًة من التص ّورات التي تعاين يف صفة العامل الهويّة
َ
ين بر ّمته.
األنرتوبولوج ّية األساس ّية التي ينعقد عليها الواق ُع اإلنسا ّ
كغرض للتقني�ة
اإلنسان احلديث
ٍ
التكنولوجي
يف صورة العامل ال يكتفي اإلنسان بأن يكون هو الذات الفاعلة يف اإلنجاز
ّ
االستثامري .ذلك بأ ّن العمل
غرض التكنولوجيا وما ّدتها وموضوعها وحقلها
املعارص ،بل يصبح
َ
ّ

كل القطاعات .فإذا به مينع
كل املوجودات ،ويستبيح ّ
كل اإلمكانات ،ويُطبق عىل ّ
هو كال ّنار يلتهم ّ
االختياري ،أو يف العطالة الطوع ّية ،أو يف البطالة الذات ّية.
عن اإلنسان إمكان التفكري يف الالعمل
ّ

مقابل.
ٌ
نقيض أو
يكف عن أن يكون له ض ٌّد أو
ُ
يف هذه القرائن يغدو
العمل الواق َع كلّه ،بحيث ّ
ٌ

متوسطة بني الطرفَني .ليس للموجود
عامل ،وإ ّما عد ٌم غائ ٌر .وما من حا ٍل
ٌ
فالوجود كلُّه إ ّما وجو ٌد
ّ
إل من داخل مقولة العمل .العامل هو
إل أن يكون ناشطًا يف وجه من الوجوه .وال ح ّريّة لإلنسان ّ
ّ

إذًا الهويّة اإلنسان ّية الثقاف ّية املهيمنة يف زمن العوملة ،وهو البوتقة الصاهرة التي تستقطب الواقع

يئ
العمل املبدأ
ُ
ين يف جميع جوانبه وأبعاده .من ج ّراء ذلك كلّه ،يصبح
ّ
الجوهري املِتافيزيا ّ
اإلنسا ّ
الذي ينظّم الحياة ويضبطها ويق ّومها ،ويهبها املعنى األنسب واألفعل واألرقى.
ين الذي أباحته آل ّيات العوملة
يف أفىض إىل االنفجار
اإلنتاجي الكو ّ
إ ّن مثل هذا التص ّور الثقا ّ
ّ

الكاسحة .ال ريب يف أ ّن العمل يح ّرر اإلنسان ،وميكّنه من تحقيق الكثري من الطاقات واإلمكانات

والقابل ّيات التي يزخر بها كيانُه .بيد أ ّن العمل ،وقد انضوى إىل مقولة الشمول املطلق ،فاجتاح
يل .فهل
حا مهلكًا ،إنّ ا يقلب الح ّريّة املزعومة إىل قيد
الوجود كلَّه اجتيا ً
احتياطي وأرس تجمي ّ
ّ

عمل أساس ًّيا زهي ًدا يضمن به رزقه ومؤونته،
ً
يحق له أن يعمل
يجوز لإلنسان ّ
أل يعمل؟ أو هل ّ

منرصفًا يف ما خال ذلك إىل االستمتاع بالوجود عىل وجوه أخرى ،ويف سبُل مغايرة ،وبكيفيّات
جديدة؟

لقد أعاد إرنست يونغر يف طوره الفكري الثاين النظر يف هذا التعريف ،وآثر التح ّول من مقولة

[1]- Ernst Jünger, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, Stuttgart, Klett-Cotta Verlag, 2013.
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السكيني
يل إىل مقولة العمل
اإلنضاجي[[[ .ما كان يجرؤ يف أ ّول عهده
العمل االنتهايكّ الشمو ّ
ّ
ّ

عىل استجالء صورة اإلنسان الالعامل ،وال س ّيام يف قرائن اإليديولوجيات القوم ّية والسياس ّية
واالقتصاديّة التي كانت تتنازع القا ّرة األُروبّيّة يف العقود الثالثة األوائل من القرن العرشين .ولك ّنه
ين جعله يُعرض عن االهتامم بأفعال الناس ،ويقف ذاته
ما لبث أن ارت ّد إىل تص ّور
فلسفي سكو ّ
ّ
الوجودي املزدان بالهجرة الوجدان ّية الذات ّية،
العلمي عن مسالك الحرشات ،مفضّ ًل النمط
للتح ّري
ّ
ّ
الباطني السحيق.
الطوعي ،واالنفعال ّية السكون ّية ،واالستبصار
واالنعزال
ّ
ّ

يف .فالعمل ،بال أدىن ّ
شك ،سم ٌة
إ ّن الكورونا يدفع بنا دف ًعا إىل التح ّرر من مثل هذا التص ّور الثقا ّ

ين .ولك ّنه يحتمل تأويالت شتّى .وليس التأويل الذي اقرتحه يون ِغر يف
أساسيّة يف الوجود اإلنسا ّ

ين يجب
ريعان شبابه
ّ
ين الحاصل .أرى أ ّن العمل اإلنسا ّ
الفكري هو األنسب يف قرائن التأزّم الكو ّ

أن يتح ّرر من شمول ّيته ومن غائ ّيته اإلنتاج ّية .فاإلنسان األ ّول كان يحيا من دون عمل ،ما خال العمل

مهجوسا باال ّدخار
اليومي .وما كان
األسايس املحدود النطاق الذي كان يضمن له االسرتزاق
ً
ّ
ّ
الدهري .ومن ث ّم ،فإ ّن اإلنسان ينبغي له اليوم أن يقاوم منطق العمل
الرتاكمي
والتموين والرصف
ّ
ّ

السلمي يصاحب تفتّ ِ
حات
اإلنضاجي
اإلمثاري
ين ،ويؤثِر العمل
االستثامري
ّ
ّ
اإلنتاجي العدوا ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
لست أتخ ّيل الكون األعىل مضطربًا بالهيجان
ين الح ّر.
الكائنات ،ويراعي
ُ
إيقاعات الجريان الكو ّ

يل الذي نعاينه يف مجتمعات العوملة املسترشية .فحركة املج ّرات والكواكب واملذنّبات
العام ّ
يئ الح ّر.
تسري الهوينا ،وترتاقص عىل وقع النبض الفضا ّ

ين .وإذا
آن األوان إذًا ليك يدرك اإلنسان أ ّن العمل ليس لإلنتاج املا ّد ّ
ي ،بل لإلسعاد الكيا ّ

خاليص
عدي ( ،)télétravailفإ ّن هذا االضطرار هو
ما اضط ّر إىل التباعد
االجتامعي والعمل البُ ّ
ٌّ
ّ
ري يستبق الخريات الوجوديّة التي تنطوي عليها الوضعيّات النشاطيّة الجديدة .يف ظ ّني أ ّن
تح ّر ٌّ

الرقمي سيعيد إلينا بعضً ا من اختبارات العمل القدمية التي
ين
اإلقبال عىل العمل ال ُب ّ
عدي اإللكرتو ّ
ّ

تن َّعم بها اإلنسا ُن األ ّول ،حتى ولو انسلكت يف سياقات األزمنة املعارصة .مثل هذا العمل سوف
يب ّدل يف أحكام العوملة الثقافيّة واالقتصاديّة ألنّه سيمنح اإلنسان القدرة عىل استعادة اختبار الزمان

[[[ -لالستدالل عىل هذا التح ّول ،راجع:

Roger Woods, Ernst Jünger and the Nature of Political Commitment, Stuttgart, Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz,
1982; Julien Hervier, Ernst Jünger. Dans les tempêtes du siècle, Paris, Fayard, 2014.

االستغراب 20

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

االستغراب
الملف

30

الحس
الح ّر ،والقدرة عىل استعادة اختبار القرىب اإلنسان ّية الرقيقة ،والقدرة عىل استعادة اختبار
ّ
النقدي الذي يفقده اإلنسان حني يلتصق مبراكز اإلنتاج ومبانيه وآل ّياته وتدابريه الصارمة.
ّ
االجتامعي
الرقمي ،وقد انعطفت عليه وقاياتُ التباعد
ين
أشعر بأ ّن العمل ال ُب ّ
عدي اإللكرتو ّ
ّ
ّ
الطوعي ،سيتيح لإلنسان أن يتفكّر يف ما يفعله ويصنعه وينتجه ،وسيهبه االستطاعة الذهنيّة التي
ّ

تؤ ّهله ليك ينتقد مرسى إنتاجه كلّه بفضل املسافة الشاشيّة التي تحفظ له ح ّريّة الفعل ور ّد الفعل.
فالنظر من عىل الشاشة واإلمساك بأرحب مدى من املسافة النقديّة الفاصلة يجعالن اإلنسان قاد ًرا

العمل
ُ
كل فعل من أفعاله .ومن غريب املصادفات أن يكون
عىل املساءلة اآلن ّية التي تصاحب ّ

خ فيه
ين
الرقمي هو السبيل الذي سوف يضمن لإلنسان أن يؤنسن عمله ويض ّ
البُ ّ
عدي اإللكرتو ّ
ّ
املتبص ،والعقل الراجح ،والحدس الهادي ،واإلحساس املدرك ،والشعور النافذ.
طاقات الذهن
ّ
مفارقات االجتماع والتب�اعد
التسويقي كانوا يف
يل والصخب
من مفارقات الكورونا أ ّن الناس يف زمن العوملة والضجيج اآل ّ
ّ

االجتامعي يعانون آالم الفردان ّيات املنعزلة ،املنطوية ،املنكفئة ،فيام الناس اليوم
غمرة تالصقهم
ّ
العفوي
الشايش ،ويث ّمنون فضائل البوح
عدي
ّ
يف صميم عزلتهم الحجريّة يع ّززون ق َيم التواصل ال ُب ّ
ّ

املتل ّهف ،ويستثمرون طاقات التعاطف الرحيم .وقد يأيت ذلك كلّه من العزم عىل أنسنة العمل

وضبطه عىل إيقاع الطبيعة البليغة بصمتها ،والزمان النابض بسكونه ،والكائنات امللهِمة بخفَرها.

مشكلة العوملة أنّها أخضعت العمل والعامل ملنطق اإلنتاج املحض ،وجعلت اإلنتاج غاية

اإلنتاج ،فش ّوهت الليرباليّة العقالنيّة ،وقيّدتها مببدإ املعادلة الكونيّة الشاملة .تقيض هذه املعادلة

ولكل يشء ما يعادله قيم ًة وسلع ًة وعملةً .إنّه،
ّ
ولكل حال،
ّ
ولكل كائن،
ّ
لكل موجود،
بأن يكون ّ

ٌ
ري يف الحضارة اإلنسان ّية .فاألنظومة الليربال ّية العقالن ّية االجتامع ّية املعتدلة ال
لَعمري،
انحراف خط ٌ

تسمح بتسليع املوجودات اإلنسانيّة ،وتسخري اإلمكانات اإلبداعيّة الح ّرة يف خدمة العمل اإلنتاجي
يل
البحت .فالحياة اإلنسانيّة أرقى من مردودها ،والذات اإلنسانيّة أرفع من إنتاجيّتها ،والوعي الداخ ّ
الغوري أغنى من سطح ّياته املتحقّقة.
الباطني
ّ
ّ

يل عىل الجزم بأ ّن الحياة ال تُباع وال ت ُشرتى .مث ّة أمو ٌر يف
رص أهل االعتدال الليربا ّ
ومن ث ّم ،يُ ّ
AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

االستغراب 20

سالا
الطارئ
الكوروني
الوعيبارغت ّ

31

ين ال ميكن تصنيعها وتسليعها وبيعها ،وال مثن لها عىل اإلطالق ،وال هي تخضع
الوجود اإلنسا ّ

ِ
ساندل ()....1953-
ألحكام املعادلة الكون ّية الشاملة هذه .يحلو للفليسوف األ ِمرييكّ ماي ِكل
ين ليك يعصمها من
حش،
أن يعاند منطق األسواق املتو ّ
ًّ
متخيا بعضً ا من حقول االختبار اإلنسا ّ

ٌ
حقول اختباريّة
حة والرتبية واملواطنة والبيئة
لوثة املقايضة الفتّاكة[[[.
فالحب واإلنجاب والص ّ
ّ
والجامعي ال يجوز عىل اإلطالق عرضها للبيع والرشاء .إذا أرادت
الفردي
ين
ّ
يف الوجود اإلنسا ّ
ّ

الجامعات اإلنسان ّية أن تصون معنى الحياة يف جامل أبعادها وبهاء ق َيمها ورونق إحساساتها ،فإنّه

جانيّة ،ومثن
ال يجوز لها أن تساوم عىل مثن القيمة ،أي مثن التضحية الح ّرة ،ومثن الخدمة امل ّ

الطوعي يف وهب عض ٍو من أعضائه أو
العالقة الط ّيبة بني الناس .فال يليق بنا أن نس ّعر قرار اإلنسان
ّ

يصح أن مننح املرأة املدمنة ألف دوالر ليك تعقّر أحشاءها وتستعقم َر ِح َمها.
مصلٍ من دمائه .وال
ّ

وال يجوز أن نسمح أل ّم أن تنقش عىل جبينها نقشً ا دامغًا عنوانًا ترويج ًّيا لرشكة تجاريّة من أجل أن
تقبض مثن تطبيب ابنها املريض.

يحق للناس يف زمن العوملة أن يجعلوا العمل يف خدمة اإلنتاج والتسليع والرغبة االقتنائيّة
ال ّ
وحقائق يف الوعي ،وقيَ ٌم يف الوجود ،واختباراتٌ يف الذات ال يجوز
الشاملة .مث ّة أمو ٌر يف الحياة،
ُ
عىل اإلطالق أن ت ُشرتى وت ُباع ،وأن تح ِّدد لها السوق الهوجاء مث ًنا ما ّديًّا ،ولو بلغ آالف مليارات

الفرنيس جان-لُك نانيس
الدوالرات وذهب األرض كلّه .ويف هذا السياق أستذكر قولة الفيلسوف
ّ

الكوين
ّ
( )....1940-يف الجامعة املتعطّلة[[[ التي ترفض أن تكون مج ّرد مثرة من مثار اإلنتاج

الجارفّ .
يدل القول بتعطيل الجامعة اإلنسانيّة عىل الرغبة يف تحرير الذات اإلنسانيّة من قيود
خارج ّية تفرضها عليها مقوالتُ االنصهار يف اإليديولوجيات القوم ّية وال َّدين ّية واالقتصاديّة التي

[[[ -يتناول ساندل ،وهو أستاذ العلوم السياس ّية يف جامعة هار ِفرد ،الحدود األخالق ّية التي ينبغي أن يرسمها العقل للسوق التجار ّية .فيتح ّرى
انتفاعي يغامر بحياة الناس .راجع:
يل لتنقلب إىل رهانٍ
عن انحراف بعض الضامنات الحيات ّية عن مرماها األص ّ
ّ
Michael J. Sandel, What Money Can’t Buy? The Moral Limits of Markets, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2012.
معتربا
[[[ -أنشأ نانيس مقالة مسهبة تناول فيها عوارض تعطّل الجامعة اإلنسان ّية .وكان يف مقصده الر ّد عىل قولة سارتر الشهرية التي أرسلها ً
ريا
أنّ الشيوع ّية هي من زمننا
ُ
األفق الذي ال ميكن تجاوزه .وما لبث أن ر ّد عليه موريس بالنشو ( )2003-1907بدراسة وضع لها عنوانًا مث ً
للجدل :الجامعة التي ال ميكن االعرتاف بها .يف دراسة أخرى ،ر ّد نانيس عىل بالنشو ،فنرش كتابًا يحمل عنوانًا شبي ًها (الجامعة املنكرة)،
جد الجامعة والتص ّور
يل ،وذلك من بعد أن انتقد التص ّور
الشيوعي الذي مي ّ
أبان فيه استحالة بناء الجامعة اإلنسان ّية عىل مرشوع شمو ّ
ّ
جد الفرد .راجع:
يل الذي مي ّ
الليربا ّ
Jean-Luc Nancy, La communauté désœuvrée, Paris, Editions Christian Bourgeois, 1990 ; Id., La communauté désavouée,
Paris, Galilée, coll. « La philosophie en effet », 2014 ; Maurice Blanchot, La communauté inavouable, Paris, Minuit, 1984.
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ين املنتج .ال ب ّد ،والحال هذه،
تضمن يف وجه من الوجوه دميومة العمل
ّ
االستثامري العدوا ّ
من تفكيك مثل هذه الجامعات االستبداديّة حتّى تصبح الجامعة اإلنسان ّية غري قابلة لالنغالق

واالكتامل .حينئذ تتمكّن الفرديّات املتميّزة أن تنبثق انبثاقًا ح ًّرا ،وتحيا وتنشط وتتألّق وفاقًا إليقاع
الحق هي التي تتألّف من تفاعل األفراد األحرار
يت .ذلك بأ ّن الجامعة اإلنسان ّية
ّ
نضجها الذا ّ
االستفزازي سلع ًة من سلع السوق .فهل يوقظنا
املتن ّوعني الذين يرفضون أن تنقلب الحياة بالعمل
ّ
ين من غائ ّياته اإلنتاج ّية العدوان ّية التي
الكورونا من سباتنا حتّى نعقد العزم عىل إنقاذ العمل اإلنسا ّ
ين السليم؟
ت ُطبق عىل صدورنا ومتنعنا من االسرتخاء
الهني يف حدائق التفتّح الكو ّ
ّ
ّ
ً
ّ
االنتفاعي
االستهالكية يف االقتصاد
رابعا ،اخرتاع احلاجة

إذا كان األمر عىل هذا النحو ،كان ال ب ّد لإلنسان من أن يتح ّرى عن أسباب تكاثر الحاجات

االنتفاعي
االستهالك ّية يف زمن العوملة التقن ّية الجارفة .وكان أيضً ا لزا ًما عليه أن ينقض التص ّور
ّ
مبني عىل االقتصاد
أنرتوبولوجي
السائد يف اقتصاديّات العوملة والسعي إىل استبداله بتص ّور
ّ
ّ

[[[
يف االعتقاد
الحق هو يف ضبط الحاجة واالقتصار عىل ما يبني كرامة
االستهاليك .فاالقتصاد
ّ
ّ

اإلنسان ،ال يف اإلفراط من اخرتاع حاجات وهميّة تريض املخيِّلة اإلنسانيّة املستعبَدة الخاضعة

ربا كانت بنية اإلنسان العميقة تضط ّره إىل االستزادة من طلب االقتناء
يفّ .
ملنطق التبضّ ع اإلرسا ّ

واالمتالك واالستهالك .ذلك بأ ّن اإلنسان كائ ُن السعي املطّرد إىل االكتامل املستحيل ،ينعقد

مستحيل يف قرائن
ٌ
عنيت بهام الكامل والخلود .وكالهام
جوه ُره عىل الرغبة يف أم َرين أساسيَّني،
ُ

املكتسب أو املقتنى أو
التاريخي .لذلك نراه يضطرب ويتألّم ويشقى يف االستدالل عىل
الوجود
َ
ّ
املمتلَك الذي يظ ّن فيه أنّه يضمن له الفوز بأعظم قسط من الكامل والخلود.

مييّز الفالسفة الحاجة من الرغبة ،فيعتربون أ ّن الحاجة ألصق بالطبيعة الجسامنيّة فيام الرغبة

ين .قد تقترص الحاجة عىل األساس ّيات من رضورات الحياة ،يف حني
أقرب إىل الباطن النفسا ّ

وسم مبي ًنا .من
ين
ً
أ ّن الرغبة تتجاوز بقدرتها التخ ّيل ّية رشوط املحدوديّة التي ت َسم الوجود اإلنسا ّ

مذهب الفيلسوف إبيقو ُرس ( 270-341ق .م ).الذي كان يحثّ اإلنسان
مذاهب الحكمة اإلغريق ّية
ُ

عىل انتهاج سبيل السعادة الواقعيّة املمكنة عن طريق التمييز بني ثالث مراتب من الحاجات.
[[[ -اقتبست العبارة من كتاب اإلمام الغزايل (حواىل  )1111-1058االقتصاد يف االعتقاد (دار الكتب العلم ّية ،بريوت.)2004 ،
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تشتمل املرتبة األوىل عىل الحاجات الطبيع ّية والرضوريّة ،كاملأكل واملرشب وامللبس واملنام،

وما شاكل ذلك .وتنطوي املرتبة الثانية عىل الحاجات الطبيع ّية غري الرضوريّة وغري امللزِمة كالنشاط

الجنيس عىل سبيل املثال .أ ّما املرتبة الثالثة ،فتحتوي عىل الحاجات غري الطبيعيّة وغري الرضوريّة،
ّ
كالغنى الفاحش والشهرة الذائعة واملجد الباطل[[[.

معضلة الرغائب
ٍ
مبعيش
إذا كان األمر كذلك ،فإ ّن الحكمة تقتيض االقتصاد يف الحاجات حتّى يهنأ اإلنسان

ين املنفطر
هني الوقع ،سليم املرسى .غري أ ّن املشكلة تنشأ من طبيعة الكائن اإلنسا ّ
خفيف الوطأةّ ،

عىل استيالد الرغائب .فالحاجة اإلنسان ّية ،حتّى يف املرتبة األوىل من الحاجات ،هي اعتقاديّ ٌة عىل
وجه الخصوص .فاإلنسان مكل ٌَّف بصون جسده وتغذيته وتعزيز مناعته .ولك ّنه يعتقد أ ّن التف ّنن يف

البنيوي املنفظر
تلبية الحاجات الطبيع ّية الرضوريّة سيمنحه السعادة التي يحلم بها من ج ّراء النقص
ّ

عليه .هنا تختلط الرغبة بالحاجة لتص ّور لنا الواقع املنشود يف هيئة به ّية تجعلنا نرتقّب السعادة

من ج ّراء حصولنا عىل ُمشتهانا .الرغبة مقرتن ٌة باملخ ِّيلة ،فيام الحاجة تصدر من صميم رضورات
الوجود
الجسدي يف جميع أبعاده التملّكيّة[[[.
ّ

من مخاطر اقرتان الرغبة باملخ ِّيلة أ ّن اإلنسان ميكنه أن يبتكر مبخ ِّيلته رضوبًا وهم ّية من الرتابط

بني الوقائع واألحاسيس تجعله يستبق السعادة املنشودة استباقًا اعتباطيًّا .فيظ ّن أنّه بامتالكه الواقع

املنشود ،وقد ج َّمله بأبهى الص َور والرسوم ،س ُي َسعد سعاد ًة ال نظري لها .من ج ّراء اشتداد الرغبة،

تتمكّن املخ ِّيلة من إقصاء العقل الناظم ،واالستعاضة عنه بسلسلة غامضة من الرتابطات الذهن ّية

جا يخالف أحكام الواقع .الرغبة أشب ُه بالق ّوة العمياء تتسلّط عىل
ّ
التعسف ّية التي تنتجها املخ ِّيلة إنتا ً
جة التو ّهامت السعيدة التي
اإلنسان ،ومتنعه من صفاء
ّ
ين الحصيف ،وترمي به يف ل ّ
التبص العقال ّ

ت ُبهجه عىل قدر ما تزيّن له القدرة عىل االنعتاق من سالسل محدوديّته التاريخ ّية.

[1]- Épicure, Lettres et maximes, texte établi et traduit, avec une introduction et des notes par Marcel Conche, édition
bilingue, Paris, Puf, 1987 ; Daniel Delattre et Jackie Pigeaud (éds.), Les Épicuriens, Bibliothèque de la Pléiade, Paris,
Gallimard, 2010.
الفرنيس ُرنو باربارا رابطًا الحاجة بالرغبة ومظه ًرا مواضع االختالف يف مبانيهام
نولوجي الذي ساقه الفيلسوف
[[[ -راجع التحليل ال ِفنو ِم
ّ
ّ
ووظائفهام وآثارهام:
Renaud Barbaras, Introduction à une phénoménologie de la vie, coll. « Problèmes et controverses », Paris, Vrin, 2008, p. 288- 293.
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كل طاقات
كل ألوان ال ّزه ّو ،ونسبت َّ
باطني ألبسته املخ ِّيلة َّ
بنيوي
أونطولوجي
نقص
ُ
أصل الرغبة ٌ
ّ
ّ
ّ

اإلبهاج إىل غرض الرغبة أو موضوعها أو مضمونها أو ما ّدتها أو مرماها أو ُمبتغاها أو ُمشتهاها.

تنتعش الرغبة عىل قدر ابتعاد الغرض عن املنال ،وتخبو حني يفوز اإلنسان باملبتغى .وقد يؤث ِّر
بعضُ هم إرجاء املنال حتّى تتعاظم مقادي ُر االبتهاج ،ولو تفاقمت آال ُم االنتظار يف مجرى الزمان.

ِ
ِ
املنتص .ما من يشء أش ّد إزهاقًا للرغبة من حصول اإلنسان
املنتظر أغنى حمول ًة من الزمان
فالزمان

عىل ُمبتغاها ،إذ إ ّن تحقيق الرغبة إعدا ٌم لها.

جا يفوق
يف الزمن الفاصل بني الرغبة ومنالها يبتهج اإلنسان مبا يتخ َّيله من نشوة الفوز بها ابتها ً

لحيظة اإلمساك بغايتها القصوى .ذلك بأ ّن الزمان يهب الراغب القدرة عىل االرتقاء مبوضوع رغبته
أنبل األهداف وأسمى املرامي .فإذا بالتناقض
إىل أعىل مراتب املثاليّة؛ حتّى يصبح موضو ُع الرغبة َ
يعترص وعي الراغب؛ ألنّه يجد نفسه يف حا ٍل من التنازع املرير بني استطالة زمان الرغبة واستعجال

جا قلقًا بالحموالت التخ ّيل ّية التي تخلعها عىل مضمون
االبتهاج مبنالها .فاالستطالة ت ُبهجه إبها ً

الرغبة .واالستعجال يص ّده ص ًّدا مؤمل ًا عن تجميل الواقع .وعليه ،فإ ّن تحقُّق الرغبة يُظهِر لإلنسان

ُ
مشلول
الراغب أ ّن الواقع يناقض البهاءات السامية التي تزيّنت بها رغبتُه .فالواقع محدو ُد الطاقات،
ضعيف االستنهاض .ومن
ري املساومات ،زهي ُد اإللهام،
ري الحال،
ُ
سليب الغوى ،أس ُ
اإلمكانات ،فق ُ
ُ

ث ّم ،فإ ّن املخ ِّيلة الراغبة تتف ّوق عليه إبدا ًعا وزخرفةً .برها ُن ذلك كلِّه أ ّن اإلنسان ،حني تتحقّق رغبتُه،
يل الذي يشوب الواق َع وينخر يف أوصاله نخ ًرا .ما من اختبار
يصطدم بالخواء
ّ
املعنوي والجام ّ

حا عن مرارة الخيبة من إحساس اإلفناء الذي يجتاح اإلنسان حني يبلغ ذروة النشوة
أش ّد إفصا ً

النفيس التي تربط اللذّة (إِروس) باملوت
بعض مدارس التحليل
الجنس ّية ،عىل ما تذهب إليه
ُ
ّ
الخيايل الذي كان يه ّيئ إهراءات البهجة كان يَ ِعد املغرو َمني
ّ
(ثاناتوس)[[[ ،يف حني أ ّن الهيجان
ين.
الولهانَني املتعانقَني بأقىص رضوب االكتامل الكيا ّ

الرغبة تنشأ يف مخ ِّيلة اإلنسان الذي يتص ّور الواقع عىل غري ما ينعقد عليه يف صميم قوامه،

فيحسنه ويج ّمله ويُضفي عليه ألوان ال ّزه ّو واأللق والنضارة .ولكن الرغبة حني ينالها اإلنسان،
ّ
[1]- Jonathan Lear, Happiness, Death and the Remainder of Life, Harvard, Harvard University Press, 2000; Paul Ricœur,
De l’interprétation. Essai sur Freud, coll. « L’ordre philosophique », Paris, Seuil, 1965; Herbert Marcuse, Triebstruktur und
Gesellschaft. Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud, Schriften, Band 5, Frankfurt, Suhrkamp, 1979.
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بعض من االكتئات والخيبة وامللل؛ أل ّن الفوز مبوضوع الرغبة ينزع التحسينات املثال ّية
يصيبه منها ٌ

رسته
كلّها التي نسبتها املخ ِّيلة إىل موضوع الرغبة.
الراغب يبتهج بجامل رغبته ابتها ً
ُ
جا يفوق م ّ
بنيلها .فالفوز مبشتهى الرغبة يُفقدها رونقها وسحرها ومثاليّتها وقدرتها عىل إخصاب املخيِّلة.
مخذول
ً
الراغب بني مراتب رغبته .وما إ ْن يفوز بواحدة من هذه املراتب حتّى ينتفض
لذلك يرتنّح
ُ

ويتطلّع إىل مرتبة أخرى[[[.

دربة اخلالص من الرغبة الفاني�ة
مأساة اإلنسان الراغب أ ّن منال الرغبة يُرعبه ألنّه يُفقده معنى االنتظار املبهج .فإذا بالفوز ينقلب

يظل عىل قيد
إىل امتعاض واكتئاب وخيبة .مع ذلك ،يستميت اإلنسا ُن يف شحذ رغائبه حتّى ّ

ين شوبِنهاوِر ( )1860-1788تحقيق الرغبة بالص َدقة التي ترميها الحياة
الحياة .يشبّه الفيلسوف األملا ّ

للمتس ّول ليك تبقيه ح ًّيا ،ولكن من غري أن ت ُعتقه من بؤسه وتعسه[[[ .الرغبة للراغب كالص َدقة
الجسدي ،ولك ّنها أيضً ا تُطيل عمر معاناته املنبثقة من تدافع الرغائب يف
للمتس ّول ت ُطيل عمره
ّ
ين،
وعيه .لذلك كانت الرغبة هي الطاقة الح ّية العمياء التي تجيش جيشانًا يف رشايني الكائن اإلنسا ّ

تنقل إليه عدوى الحياة وتنفث فيه جرثومة املعاناة.

إل بإطفاء الرغبة .غري أ ّن إطفاء الرغبة يجب أن يصاحبه
ال خالص من مأساة اإلنسان الراغب ّ

ٌ
ين .أىت الكوفيد
وإدراك
تدبّ ٌر رزي ٌن حكي ٌم،
ٌ
صائب مستقي ٌم ملعاين السعادة الحقّة يف الوجود اإلنسا ّ

التاسع عرش يذكّرنا برضورة االقتصاد يف تنويع رغائبنا والتفطّن يف تجميل وقائعنا .حني يُفقدنا

الكورونا القدرة عىل اقتناء ما يحلو لنا من بضائع غري رضوريّة ،والقدرة عىل اقتناص ملذّات فائضة

مصطنعة ،والقدرة عىل اخرتاع عوامل ملكوت ّية وهم ّية يف جزر الرخاء االستهاليكّ ،فإ ّن الزمان
النقدي يف اقتصاديّات الحاجة املفتعلة.
يضحي مؤاتيًا للنظر
ّ
ال ميكن القول بإعدام الرغبة يف اإلنسان ،إذ إنّها مصدر الحياة فيه .فهل ميكن إبطال الرغبة

نص بليغ يثري الجدل («الدِّ ين واإللحاد واإلميان») نُرش يف كتاب رصاع التأويالت ،يحاول بول ريكور أن يربط الرغبة ِ
باإلروس
[[[ -يف ّ
ين .راجع:
اإلغريقي الذي يجعل اإلنسان يف رن ٍّو دائم إىل إثبات وجوده .فالرغبة يف الوجود هي يف أصل االختبار اإلنسا ّ
ّ
Paul Ricœur, Le conflit des interprétations, Paris, Seuil, 1969, p. 431- 457.
[2]- Clément Rosset, Schopenhauer. Philosophe de l’absurde, Paris, Puf, 1967 ; Alexis Philonenko, Schopenhauer. Une
philosophie de la tragédie, coll. « Bibliothèque d’histoire de la philosophie », Paris, Vrin, 1999.
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إذا كانت عىل هذا االقرتان الوثيق بالحياة؟ وما مصري الح ّريّة االبتكاريّة التي انفطر عليها الكيا ُن

ين؟ األقرب إىل الحكمة ضب ُ
ط الرغبة ،ال إبطالُها .واألجد ُر االقتصا ُد يف االعتقاد االستهاليكّ،
اإلنسا ّ

ين بر ّمته .لذلك ينبغي االعتصام بثالثة رضوب من الفطنة :فطنة التمييز بني
ال تعطيل النشاط اإلنسا ّ
الواقعي ومضمون الحاجة املتخ َّيل ،وفطنة
مراتب الحاجات ،وفطنة التمييز بني مضمون الحاجة
ّ
التمييز بني الحاجة والرغبة.

الفلسفي ت ّياران قويّان :يذهب األ ّول إىل رضورة ضبط
عىل تعاقب األجيال ت َواجه يف الفكر
ّ

الرغبة وسوقها يف رصاط العقل املستقيم ،عىل ما يقول به إبيقو ُرس؛ ومييل الثاين إىل تحرير الرغبة
ين رونقه وألقه وسحره .يعاين
من سلطة العقل ألنّها مخز ُن الطاقة الحيويّة التي متنح الوجود اإلنسا ّ

ين نيتشه ( )1900-1844سحر الحياة يف رغبة االقتدار والتألّق والتف ّوق والع ّزة
الفيلسوف األملا ّ
الذات ّية ،مناهضً ا َّ
كل رضوب الخنوع والعبوديّة[[[ .ذلك بأ ّن الرغبة ،يف نظره ،طاق ٌة إبداع ّي ٌة به ّي ٌة تهب

والرقي .أ ّما الناس ،فإنّهم يُص ّنفون
اإلنسان لذّة التج ّرؤ عىل اقتحام لجج املخاطر وتسلّق قمم الف ّن
ّ

مصف االنحطاط
مصف االرتقاء حني يثقون بهذه الطاقة الحيّة الراغبة الت ّواقة ،وإ ّما يف
إ ّما يف
ّ
ّ

كل
حني يقهرون ذواتهم ومييتون الرغبة فيهم .هؤالء البائسون يُهلكون فيهم الحياة ،ويُبطلون ّ
إبداعي ألنّهم يكرهون الحياة ،ويسرتهبون الج ّدة ،ويقاتلون غرائزهم مقاتلة رشسة خوفًا من
مس ًعى
ّ

افتضاح أسقامهم وعقَدهم وارتباكاتهم النفس ّية .ومل يتو ّرع نيتشه عن التنديد مبسلك بعض أهل
والنساك الروحانيّني الذين يحقدون عىل الوجود ،ويُعدمون رغبة
الفلسفة املثاليّة ورجال ال ِّدين
ّ

ٍ
وتضليل .وعليه ،يرفض
ً
ساموي مزيَّن بأش ّد لوحات الكامل تزييفًا
مبلكوت
الحياة فيهم ،طم ًعا
ّ

أن يُص ّد اإلنسا ُن عن رغبته القويّة يف الحياة ،وعن رغبته الشديدة يف االقتدار .فينتقد األخالق ّيات
ال ِّدين ّية واألفالطون ّية والرواق ّية واإلبّيقوريّة التي ت ُخضع اإلنسان لعالج ّي ٍ
ات يف الرغبة تج ّرده من مح ّبة
الحياة ومن زهو الوجود.

هذا كلُّه ٌ
االقتصادي
جميل ،عىل ما أحسب .ولكن ما عالقة املخ ِّيلة بالرغبة يف قرائن الدهاء
ٌ
قول
ّ

ين املعارص يخ ّرب فيه مباين الرغبة السليمة؟ أستعني
املعومل الذي يُتقن ف ّن النفاذ إىل باطن الوعي اإلنسا ّ
[1]- Nietzsche, Der Wille zur Macht. Versuch eine Umwertung aller Werte, ausgewählt und geordnet von Peter Gast, mit
Mitwirkung von Elisabeth Förster-Nietzsche, Sämtliche Werke, Stuttgart, Kröner Verlag, 13. Auflage, 1996.
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الفرنيس بول ريكور ( )2005-1913الذي يعترب أ ّن «اللذّة املتخ َّيلة تُس َّمى رغبة»[[[.
هنا أيضً ا بالفيلسوف
ّ

دليل عىل تصاحب الرغبة والتخ ّيل والتلذّذ .إذا كان األمر عىل هذا النحو ،استطاعت
يف قولته هذه ٌ

تنقض عىل مخيِّلة اإلنسان
الباطني ليك
تنسل إىل مباين الوعي
ّ
مخطّطاتُ االقتصاد االستهاليكّ أن
ّ
ّ

فإن ال أستغرب عىل اإلطالق أن يتغذّى
الراغب ،فتزيّن له الواقع املشتهى بأبهى الص َور والرسومّ .
عصب االقتصاد من جميع هذه الرغائب املفتعلة ،وذلك من بعد أن يب ّدل من طبائعها وخصائصها.
ُ

االقتصادي يدرك كيف يصون يف اإلنسان تناسل الرغائب املتدافعة،
ال ريب يف أ ّن الدهاء
ّ

ين .فال يني يستبق
ال بل ُيسك إمساك الخبري املتم ّرس بطبائع الرغبة املتفلّتة يف الوعي اإلنسا ّ

انطفاء الرغبة االستهالكيّة املنقضية ،ليعالجها باخرتا ِع ُمشت ًهى استهاليكّ يضاهي ما ّدة الرغبة
املنطفئة رونقًا وسح ًرا .فإذا باالستهالكيّات املعوملة تنجح يف الهيمنة عىل آليّات استيالد الرغائب
ي ثالثة
ين[[[ .من املشتهيات الوهم ّية التي يُستفحش ذك ُرها يف هذا السياق أتخ ّ
يف الباطن اإلنسا ّ

أمثلة فاضحة ِّ
الجيل الخامس من
ُ
معثة .املثال األ ّول املنتوجات الزراع ّية املنت َهكة جين ًّيا ،والثاين

َلوي ،والثالث إفناء الغابات التي تتنفّس األرض بها والتي تحتضن الحيوانات الحاملة
الهاتف الخ ّ
لفريوسات العدوى القاتلة.

حقنت مبوا ّد مستلّة من
ُ
لست أظ ّن أ ّن بالناس حاج ًة إىل ابتالع مثا ٍر من األرض املزروعة ُ

ٍ
بتكثيف
رس
عضويّات أخرى أو جرى التالعب برتكيبتها الجينيّة.
ُ
ولست أظ ّن أ ّن التواصل اإلنسا ّ
ين يُ ّ

يئ يُفضيان كالهام إىل موجات حارقة
ضخم يف التناقل املعلوما ّ
يت وبترسيعٍ هائل يف اإلبالغ الهوا ّ

رض بالخاليا ،وتُنزل األمراض الرسطان ّية بالهياكل الجسديّة
تخرتق األجساد ،وتتلف األعصاب ،وت ّ
الزراعي ال
ولست أظ ّن أ ّن اإلنتاج
التي سبق أن ل ّوثتها انبعاثاتُ املفاعل واملصانع واملح ّركات.
ُ
ّ

يكفي الناس حتّى يقتلعوا الغابات ويطردوا منها الحيوانات والحرشات التي منها تأتيهم جمي ُع

رضوب الفريوسات الفتّاكة ،عىل ما أثبتته االستقصاءاتُ العلم ّية األخرية ،يف حني أ ّن الفائض يف

االحتكاري إىل إتالف فائض اإلنتاج
التجاري والصلف
بعض املنتوجات الزراع ّية يدفع بالجشع
ّ
ّ

حتّى ال تهبط األسعار هبوطًا يس ّهل عىل فقراء األرض أن يفيدوا من هذه املنتوجات بأمثان زهيدة
سليم.
وأن يغتذوا بها اغتذا ًء
ً

[1]- Paul Ricœur, Le volontaire et l’involontaire. Philosophie de la volonté I, Paris, Seuil, 2009 (1ère éd. 1950), p. 140.
[2]- Jeffrey D. Sachs, « Globalization. In the Name of Which Freedom? », Humanist Manag, 2017, J 1, p. 237- 252 (online).
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إ ّن ح ّريّة اإلبداع ينبغي أن تنتظم انتظا ًما سويًّا حتّى تسلك مسلك صون املنفعة اإلنسان ّية األشمل

حريص
جته يف ذلك أنّه
ٌ
رضة ،وح ّ
واألرحب .فال يجوز لإلنسان أن يرغب يف ما ال يُرغَب فيه من م ّ

عىل مثل هذه الح ّريّة .ال ح ّريّة قومية تناقض مبدأ السالمة الكيانيّة ،وال رغبة سليمة تخالف منطق

اإلنتاجي
الهني .من محاسن الكورونا القليلة أنّه يساعدنا عىل االقتصاد يف االقتصاد
ين
العيش الكو ّ
ّ
ّ
واالستهاليكّ ،أي عىل االقتصار عىل تلبية الرغائب اإلنسان ّية األساس ّية ،وعىل مقاومة إسرتاتيجيات

السوق يف افتعال الرغائب الفائضة املتو َّهمة املنحرفة .ومن ث ّم ،ينبغي التفكري الرصني يف فصل
ح ّريّة تط ّور العلوم والتكنولوجيا عن مرسى تشويه الرغائب اإلنسانيّة االستهالكيّة .فهل الحاجة
العلم ّية هي حاجة استهالك ّية أم حاجة تدبرييّة وقائ ّية ِفطن ّية؟ السؤال عىل قدر عظيم من األه ّم ّية،

كل واحد م ّنا أن يستجيل عنارصه ومضامينه وجزئ ّياته اإلشكال ّية.
يستوجب من ّ

ّ
ّ
والتكون
بني التملك

العالئقي؛ وال هو
الرغائبي ،بل باالعتناء
ليس اإلنسان بالتملّك ،بل بالتك ّون؛ وال هو باالغتناء
ّ
ّ

بالبحبوحة االستهالك ّية ،بل بالكينونة التأ ّمل ّية .وما من رحابة أش ّد إنعاشً ا وأغنى إلها ًما من رحابة
الكينونة التي تستنهض اإلنسان من أجل االضطالع الخ ِفر بالحقيقة املنطوية يف تضاعيف األشياء.

فعل األفعال وأرقى اإلنجازات« :ير َعى الفك ُر منارة الكينونة
فإذا بالتأ ّمل يف الرحابة يغدو بح ّد ذاته َ

( )Lichtung des Seinsعىل قدر ما يستودع قولتَه يف الكينونة اللغ َة مبا هي سكنى الوجود
فعل يتجاوز للت ّو
( .)Behausung der Eksistenzوعىل هذا النحو يكون الفك ُر هو الفعل .ولك ّنه ٌ

كل مامرسة ( .)Praxisال يسمو الفكر عىل العمل واإلنتاج بعظمة ما يُنتجه وبأث ِر ما يستحدثه ،بل
ّ
بضعة إنجازه العديم األثر .ذلك بأ ّن الفكر ال يُفصح يف قولته إلّ عن كالم الكينونة املكتوم»[[[.

الهايدغري الجريء أ ّن التأ ّمل الحصيف يف عمق األشياء ،وقد تجلّت يف نور
معنى هذا اإلعالن
ّ

الكينونة الساطع ،لهو أبلغ أث ًرا يف استنهاض العامل من جميع التدابري االقتصاديّة االنتفاع ّية الرام ّية

إىل انتهاك كرامة الكائنات.

اإلنتاجي االستهاليكّ املعومل ال يكبحه وال يضبطه وال يُعقْلنه سوى
ومن ث ّم ،فإ ّن االقتصاد
ّ

تهذيب الرغبة اإلنسانيّة وتشذيبها من هوس االقتنائيّات املضاعفة ،وهاجس االستزادات املرتاكمة،

[1]- Heidegger, « Brief über den ‘Humanismus’ », Wegmarken, GA 9, Frankfurt, Klostermann, 1976, S. 361.
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يك من س ُبل استعادة السكنى الهن ّية يف
سبيل مل ٌّ
ٌ
رس الكينونة
ووهم االستشباع األقىص .التأ ّمل يف ّ

رحاب الكون .كان يحلو لشوبِنهاوِر أن ميتدح الرغبة التي تصاحبها ل ّذ ٌة بريئ ٌة صافي ٌة كرغبة تأ ّمل
كل منفعة غري محبّة
الجامل يف الف ّن ،والتن ّعم مبباهج االرتقاء اإلدرايكّ حيث السعادة منعتق ٌة من ّ
الجامل بذاته[[[ .ويقينه يف ذلك أ ّن يف اإلنسان رغائب أصيلة تؤ ّهله لالستمتاع مبباهج الحياة من

ين .رش ُ
ط ذلك أن ترقى الرغبة إىل مرتبة
غري اإلرساف يف انتهار الطبيعة وانتهاك الجسم اإلنسا ّ

التح ّرر من عقدة النقص وآالم املغاالة يف االستزادة .إنّها اآلالم التي تحرم اإلنسان من السعادة

الحقّة كلّام تحقّقت له رغب ٌة كان يظ ّن فيها منتهى رجائه.

مفهومي يُجحف بالكرامة اإلنسانيّة ويُنذر
مصاب بالتواء
ين املعومل
إ ّن العقل
ّ
ٌ
االقتصادي الكو ّ
ّ

بأوخم العواقب .فاتَه أ ّن اإلنسان هو سيّ ُد رغائبه ،ال الرغائب املتفلّتة سيّد ُة اإلنسان وحاكمتُه!

الحق إرسافًا يف اختالق الحاجات النافلة وتسويغها بالرغائب الفائضة .االقتصاد
ليس االقتصاد
ّ
ِ
حكيم،
املقتصد هو الذي يتدبّر رغائبه تدبّ ًرا
الطوعي عن اإلرساف أل ّن اإلنسان
الحق هو االمتناع
ّ
ً
ّ

قت فيها حتّى اإلعدام ،وال يبذّر منها حتّى اإلغراق .االقتصاد الحكيم ضب ٌ
الرغائبي
ط لالعتقاد
فال يُ ّ
ّ
االستهاليكّ من أجل أن يفوز اإلنسا ُن بسعادة كيانه من غري أن يُبطل سالمة وجوده.
يبي معنى الحياة يف فكر هايدغر .ومن املغني أن يُختَم بشاهد
نص ّ
استُه ِّل البحثُ بشاهد ّ ّ

االستذكاري
االنتفاعي ويُنعشها العقل
العقل
ُ
نص آخر يُظهر لنا كيف أ ّن الحياة اإلنسانيّة يعطّلها
ّ
ّ ّ
ّ
ين املن ّزه عن
يل .من مآيس التقنية املعارصة أنّها ج ّردت اإلنسان من طاقات التفكّر الوجدا ّ
التأ ّم ّ

أغراض االنتفاع ّية والفاعل ّية واالستثامريّة« :يف التأ ّمل منيض إىل موضعٍ يُفتح لنا من خالله فقط
ُ
كل م ّرة عملُنا وإعراضُ نا عن العمل ( .)Tun und Lassenالتأ ّمل هو من جوه ٍر
املجال الذي يجتازه ُّ

آخر غري استثارة الوعي ،من جوهر آخر غري الثقافة ( .]...[ )Bildungبخالف ذلك ،التأ ّمل وحده

تظل عىل الدوام إقامة تاريخ ّية-
يقودنا عىل الطريق الذي يُفيض بنا إىل مكان إقامتنا .هذه اإلقامة ّ

ق َدريّة ( ،)geschichtlicherأي إقامة انتُدبنا إليها ،سوا ٌء تص ّورناها تاريخ ًّيا ( )historischوحلّلناها
تاريخيًّا وأفرزنا لها مقا ًما تاريخيًّا ،أو اعتقدنا أنّنا نستطيع ،بفعلٍ من إرادتنا وحدها ينتشلنا من التاريخ

البرشي
جنسنا
ّ
( ،)Historieأن ننعتق انعتاقًا مصطن ًعا من التاريخ-الق َد ّ
ري (ُ .]...[.)Geschichte

[1]- Daniel Came, « Schopenhauer on the Metaphysics of Art and Morality », in Bart Vandenabeele (ed.), A Companion
to Schopenhauer, Oxford, Willey-Blackwelle, 2012, p. 237- 248.
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هذا يحتاج إىل التأ ّمل ،ولكن ال ل ُيقيص إرباكًا ع َرض ًّيا أو ليقهر معارض ًة تقاوم الفكر .هو يحتاج إىل

يستحق املساءلة»
ح مساءلة ال تني تسائل كينون َة «ما
جه الستجاب ٍة ت ُخيل ذات َها يف وضو ِ
ّ
التأ ّمل احتيا َ
ُ
السؤال
من غري أن ت ُستنفد كينونتُه .وهي املساءلة التي انطالقًا منها ،يف امليقات املالئم ،يفقد

يل ليتح ّول إىل قو ٍل بسيط»[[[ .يف مقاصد هذا الشاهد املكثّف ،املثقَل باملضامني
طاب َعه التساؤ ّ
حا لألحداث الظاهرة التي يفتعلها
ّ
السحيقة،
تتجل إمكاناتُ اإلعراض عن تص ّور التاريخ مرس ً

اإلنسا ُن وحده .فالتاريخ مبا هو رس ٌد لألحداث ( )Historieهو غري التاريخ الذي تتآزر فيه مشيئة
ِ
يث
الكينونة
املنتدبة ومشيئة اإلنسان املنت َدب ،الراعي ،املتأ ّمل .لذلك مييّز هايدغر التاريخ الح َد ّ

حا آخر للتدليل عىل
( )Historieمن التاريخ الق َد ّ
ري ( .)Geschichteيستخدم هايدغر اصطال ً

الحق ( .)Geschichteيف
ري الذي ينطوي عليه التاريخ
ّ
تواطؤ الكينونة واإلنسان يف اإلرسال ـ الق َد ّ
كل حقبة من حقبات
هذه العبارة األملان ّية تظهر سامتُ الق َدر ( )Geschickالذي ينتدب اإلنسان يف ّ

يث،
يث لالضطالع مبسؤوليّة رعاية معنى الكينونة .إذا اكتفى اإلنسان بالتاريخ الح َد ّ
التاريخ الح َد ّ
أكب يتأ ّمل يف التاريخ
فاته ما يعتمل يف أزمة الكورونا من متخّضات خالص ّية مقبلة علينا .أ ّما إذا ّ
اإلنتاجي.
يل ،فإنّه مينح نفسه فرصة النجاة من مهالك العقل
الق َد ّ
ري اإلرسا ّ
ّ

[1]- Heidegger, « Wissenschaft und Besinnung », Vorträge und Aufsätze, Pfullingen, Neske, 1990, S. 64- 66.
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القيمية في ّ
ظل "وباء كورونا"
التحوالت
ّ
ّ

رصد حتليلي نقدي لراهن العالم ومستقبله املنظور
إعداد :علي احلاج حسن

[*]

[[[

يحوي التحقيق التايل إحاطة نانورامية إجاملية تستظهر سلسلة من الرؤى الغربية والعربية حول
ولعل األهم ّية التي تنطوي عليها املعطيات الواردة ،أنها تجمع إىل املعلومات رصداً
ّ
الجائحة.
تحليلياً بعد كورونا .بل أكرث من ذلك فإن ما يقصده التحقيق هو التأكيد عىل ظهور هذا الوباء ليس
أمراً عارضاً يف تاريخ الحضارات اإلنسانية ،وإمنا يشكل انعطافاً يف مسريتها تتبدل معه صورتها
املألوفة وسيكون له تأثريات عميقة عىل مجمل القيم الفكر ّية والعلمية واالجتامعية التي يتشكل
منها النظر العاملي املقبل.

املحرر

الساحة البرشيّة انطالقًا من نهاية العام 2019م ،وهو اليزال
فرض «وباء كورونا» وجوده عىل ّ

هاجسا
ومؤسسات .وبات التخلّص منه
ودول وجمع ّيات
ً
يشكّل تح ّديًا للمجتمعات البرشيّة أفرا ًدا
ً
ّ

باألخص وأ ّن سبل الخالص والنجاة منه مل ّا تتّضح معاملها بعد.
يقض مضاجع الجميع،
ّ
ّ

يف الظاهر ،يبدو أ ّن الفريوس التاجي يندرج ضمن االختصاصات الطبيّة التي تأخذ عىل عاتقها

الحي ،فتُبادر لفهم أسباب وجوده وتط ّوره ،إضافة إىل مك ّوناته
دراسة الجوانب الصحيّة للموجود
ّ
الخاصة؛ لتتمكّن من إنتاج عقا ٍر يُعالج املشكلة الصحيّة من الجذور .ويف الباطن ،كالم وتحليل
ّ
تفش الوباء ،حني توقّف اإلنسان عن أشكال حركته
وقراءات من وحي ما آلت إليه األمور ج ّراء ّ

*ـ باحث يف الفكر السيايس ـ أستاذ يف الجامعة اللبنانية.
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السفر والتّج ّول ،وفُصلت العديد من
كافّةّ ،
إل الرضوري منها .فقد أُغْلقت الحدود بني الدول ،و ُمنع ّ

كل شخص أو عائلة
املدن والقرى عن محيطها ،وتوقّفت العالقات واالت ّصاالت البرشيّة ،فأضحى ّ

تعيش مبفردها ،واُلْغيت املناسبات االجتامع ّية وال ّدينية والسياس ّية ،وتوقّف اإلنتاج نتيجة إغالق
السلع ....،وما إىل هنالك من نتائج ظهرت ،وما نزال
الحدود وعدم وجود طلب عىل العديد من ّ
ننتظر الكثري منها ،قُبيل انعدام األفق مبا ستؤول إليه األمور.

يف الواقع ،ما نشهده من حرك ٍة برشيّ ٍة شبه معدومة ،يدفع إىل طرح العديد من األسئلة

واالستفسارات التي ال ب ّد من إيجاد إجابات عليها:
ما هو مصري املنظومة القيم ّية اإلنسان ّية؟

هل سيؤ ّدي انتشار الوباء إىل تغيري القيم أو إبطالها وتعطيلها ،تلك القيم التي يؤمن بها البرش

وميارسونها يف حياتهم اليوم ّية؟

قيمي جديد ،تسود فيه قيم أخرى من وحي ما تعانيه البرشيّة قيميًّا اليوم؟
مل
هل سنكون أمام عا ٍ
ّ
إذا تح ّولت القيم ،أو تعطّلت ،هل سنشهد تح ّوالً عىل مستوى اإليديولوجيات السائدة ،وعىل

اختالف مك ّوناتها؟ بعضهم يتح ّدث عن ات ّجاه سيتبلور مع الوباءُ ،مفاده ترك اإليديولوجيات

الوضع ّية واالت ّجاه نحو اإليدولوجيات السامويّة .وبعضهم اآلخر يغ ّرد ،يف االتّجاه املعاكس ،مع

أ ّن ما يُالحظ من تح ّوالت تحيك عن خللٍ كبريٍ أصاب اإليديولوجيات الوضع ّية يف الصميم،

عىل صعيد الفهم واليقني والقدرة عىل معرفة القيمة اإلنسان ّية ومستقبلها .تال ًيا ،يُطرح العديد من
التساؤالت التي بدأت بالظهور نتيجة ما أصاب النيوليربال ّية الحديثة من انتكاسات.

ما هو مصري ال ّنظام العاملي الجديد (نظام العوملة) الذي اجتمعت فيه مك ّونات الثقافة والقيم

معي؟ وهل ستتّجه البرشيّة إىل البحث عن نظام آخر ،يق ّدم ً
فهم أكرثَ
واالقتصاد والسياسة يف فهم ّ

دقّة للكون واإلنسان والحكم؟

كام يف األبعاد القيم ّية واإليديولوج ّية والسياس ّية ،ما هو مصري ال ّنظام االقتصادي؟ وهل ستتمكّن

ظل اإلشكاليات التي تحوم حول جدواها.
النظريات االقتصاديّة الرأسامل ّية من االستمرار يف ّ
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ظل
كل ذلك ،سنحاول اإلجابة عنه ضمن هذه القراءة التحليل ّية ملآل القيم عىل اختالفها ،يف ّ
ّ

عم ستؤول إليه األمور ،ما هو إال تحليل ينطلق مام
انتشار الوباء .ويبقى أن نشري إىل أ ّن الحديث ّ

يعيشه العامل ،اليوم ،ويُبنى عىل ما ظهر من نتائج للوباء .إذ ال ميكن الحديث ،عىل سبيل القطع،

باألخص ونحن أمام موضوع تتداخل فيه العديد من األبعاد .حتى إ ّن
قيمي جديد،
بظهور عامل
ّ
ّ
الحديث عن فكرة املؤامرة مل يعد خف ًّيا ،بل االت ّهامات املتبادلة تكاد تكون أوضح من الشمس.

فإذا ك ّنا أمام وباء يجرى يف عامل تتداخل فيه األبعاد واألسباب واألهداف ،يصبح من الصعب
حة التحليل أ ّن ما ظهر من
تقديم قراءة قطع ّية حول ما سيحصل .نعم ،ما ميكن االعتامد عليه لص ّ
قيمي كبري عىل مستوى الكرة األرض ّية بأكملها.
مامرسات قيم ّية ج ّراء الوباء ينذر بتح ّول
ّ

إشارات على ضفاف الوباء
املتّتبع للقراءات التحليل ّية والنقديّة التي أعقبت الوباء ،وهي كثرية ،يخلص إىل مجموعة من

املق ّدمات التي تشكّل الركيزة األساس ّية يف قراءة ما أسفر عنه .لذلك ،ميكن الحديث عن مجموعة

من اإلشارات التي تبني ركائز يف قراءة املشهد اآليت ،ومن أبرزها:

يجمع الكثري من املحلّلني عىل أ ّن أش ّد ما يعانيه اإلنسان ،مع هذا الوباء ،هو فقدان األمل.
صحيح ،أ ّن قراءة اإلنسان املت ّدين ،لِام آلت إليه األمور ،تختلف عن غريه ،إذ ما يزال يجد األمل

مزرو ًعا يف بعض جوانب اعتقاده وأساسياته ،وما دام االعتقاد راسخًا عميقًا ،فإنّه يشكّل الدعامة

األسس اإلميانيّة واملعرفيّة يظهر العجز،
للشخص أمام
ّ
امللمت .وعند فَق ِْد االعتقاد واالبتعاد عن ّ
أو يُفتح له الباب عىل مرصاعيه ،رغم ا ّدعاءات فاقد االعتقاد بصالبته ،إال أنّه يف لحظة الحقيقة
يتجل
ّ
والتفكري الرصيح يجد نفسه أمام عد ّو ال يحيط به وال يدركه وال يعلم إىل أين يتّجه به ،لذلك
فقدان األمل بالتوقّف واالعرتاف بالعجز.

إىل ذلك فإن من جملة الركائز املحوريّة يف هذا املوضوع ،فقدان اإلنسان الثقة بالعلم .ولقد،

أجمعت أغلب القراءات التحليليّة عىل أ ّن العلم ،باملفهوم الحديث ،أثبت عجزه عن تقديم إجابات
ت ُشعر اإلنسان بقيمته اإلنسان ّية .وذلك ،أل ّن ما يعانيه اإلنسان من ضياع سببه بالدرجة األوىل عدم
وجود الجواب املقنع ،يف حني أ ّن الجواب متوقّع ومطلوب من العلم .وهذا ،يدفعنا ،من جديد،
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إىل السؤال عن املنهج يف العلم وعن سيطرة املنهج املادي التجريبي سيطر ًة كامل ًة عىل مختلف

يبق أمام اإلنسان إال التشكيك به.
نواحي الفكر البرشي .ومع العجز (عجز العلم) مل َ

وخصوصا الت ّيارات صاحبة
يف الغرب ،بدأت الت ّيارات اليمين ّية بالتوظيف السيايس للفريوس،
ً

الخطابات الشعبويّة .فقد رأى السياسيون اليمينيون املتط ّرفون ،يف جميع أنحاء العامل ،أ ّن «كورونا»

جاء عقابًا عىل الحدود املفتوحة ،وعىل عملية استقبال الالجئني واملهاجرين .وعكف هؤالء عىل
توجيه االت ّهامات إىل األجانب املقيمني أو اآلسيويني القادمني .من هنا ،سوف يساهم استغالل
انتشار هذا الفريوس يف صعود هذه الت ّيارات ،بشكل كبري ،إضافة إىل أنّه سيساهم يف خلق بيئ ٍة

مناسب ٍة وحاضنة لوالدة تيّارات شعبويّة وميينيّة أكرث تط ّرفًا [[[.

لقد ساعد الوباء ،أيضً ا ،يف توجيه األنظار نحو مفهوم «التق ّدم» يف الدول التي يُطلق عليها

صفة «الدول املتق ّدمة» ،يف مقابل «الدول النامية» أو ما يُعرف باملتخلّفة ،حتى ساد اعتقاد أ ّن
عامل «الدول املتقدمة» مل يكن متق ّد ًما ،عىل األقل يف إطار املواجهة الطبيّة للوباء .فالدول ذات
االقتصاد النيوليربايل والسوق الح ّرة ،بدأت تتهاوى برسعة مخيفة ،فاختلفت هنا األسلحة الحقيقية

للمواجهة عن سياقات الدول التقليديّة[[[.

يف هذا اإلطار ،أيضً ا ،ميكن التوقّف عند نظام العوملة[[[ الذي فرض التكنولوجيا وأنظمة الفساد

توسعت اله ّوة والفوارق بني الطبقات ،وبني الدول الغن ّية والدول
حشة ،فقد ّ
والرأسامل ّية املتو ّ
الفقرية ،ما وضع العامل أمام تحديات مصرييّة كربى .وأل ّن «املصيبة تجمع» ـ كام يقول املثل
الشعبي ـ تجتمع ،اليوم ،الدول الفقرية والدول الغنية ملواجهة تح ّديات صعبة ،ما يطرح سؤاالً حول

استمرار الجنس اإلنساين نفسه .وهذه املصاعب الوجوديّة هي كوارث إنسان ّية وطبيع ّية وبيئ ّية،
نجمت عن سياسة اإلنسان تجاه نفسه وتجاه الطبيعة.
[[[ -عبد الحسني ،يارس :العالقات الدول ّية يف عامل ما بعد «كورونا» ،،صحيفة االخبار.2020/3/27 ،
[[[ -م.ن.
[[[ -العوملة عبارة عن جعل اليشء عامل ًيا ،وقد ظهرت يف نهاية القرن السادس عرش مع بداية االستعامر الغريب آلسيا .ويقوم نظام العوملة
عىل أربع عمليات أساس ّية وهي :املنافسة بني القوى العظمى ،انتشار اإلنتاج وتبادل السلع ،االبتكار واإلبداع التكنولوجي ،والتحديث
املستمر( .راجع :أمجد قاسم ،العوملة :مفهومها ،أهدافها وخصائصها ،نرش عىل صفحة .)www.al3loom.com :ومن جملة آثار
العوملة :التدويل وإلغاء خصوصيات الدول واستقاللها ،تعزيز السلطوية العامل ّية وتفجري النزاعات الداخل ّية ،ظهور املجتمع املدين،
خروج املرأة إىل املجتمع يف األنظمة الدّ ينية ،والتي تحكمها التقاليد ،تعميم الفقر والبطالة ،ربط التنمية االقتصاد ّية باآلخر(....انظر:
برهان غليون ،العوملة وأثرها عىل املجتمعات العربية ،ورقة مقدمة إىل خرباء اللجنة االقتصاديّة واالجتامع ّية لغرب آسيا ،بريوت )2005
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يف الخالصة ،يقف البرش ،اليوم ،أمام أه ّم تح ٍّد يف وجود اإلنسان ّية ،وهو تح ّدي البقاء .فمع

التغيات املناخيّة الضخمة التي أ ّدت إىل مشاكل بيئيّة ال ت ُع ّد وال تُحىص ،ومع املشاكل االقتصاديّة
ّ
وخصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط والغذاء العاملي وانتشار املجاعة
التي يغرق فيها العامل أجمع،
ً

يف عدد من دول العامل ،هل ميكن لإلنسان أن يواجه هذه األخطار ،ويبقى عىل وجه هذه األرض...
أم سيزول[[[؟

ّ
العالم وتوقعات ما بعد “كورونا”
الغربيي ،حول ما ستؤول إليه أحوال العامل مبختلف ات ّجاهاته
يتح ّدث مجموعة ،من املفكّرين
ّ

كل منهم رؤيته التحليل ّية التي ت ُخفي وراءها ميوله االسرتاتيجية .وهذا ،ما
بعد «كورونا» ،ويق ّدم ّ

سؤاال  :كيف سيكون شكل العامل ما
ً
جهت
ظهر يف دراسة أع ّدتها «مجلّة فورين بولييس»[[[ ،حني و ّ

خاصة ألصحاب
بعد كورونا؟ إىل اثني عرش باحثًا ومف ّك ًرا ومنظّ ًرا ،من مختلف املدارس الفكريّة،
ّ
اختصاص العالقات الدول ّية الذين تغلب عليهم الثقافة األمريك ّية (األنجلوساكسون ّية) منهم تسعة

أمريكيني ،وواحد بريطاين ،وآخر هندي ،ثم واحد سنغافوري ...ليتح ّدثوا عن وجهات نظرهم،
وتحليالتهم لشكل العامل بعد «كورونا».

باألخص عىل املستوى
تربز أهم ّية اإلجابات يف أ ّن بإمكانها تقديم إضاءات ملا سيحصل،
ّ

القيمي يف ات ّجاهاته املتع ّددة .سنحاول ،يف بضع صفحات ،تقديم خالصات عن اإلجابات ملا
ّ

غييات .وهنا نك ّرر التأكيد عىل أ ّن اإلجابات تُربز ،يف
تشكّله من أهم ّية عىل مستوى فهم ات ّجاه التّ ّ
بعض جوانبها ،خلفيّات اسرتاتيجية ميكن االعتامد عليها يف قراءة التّح ّوالت القادمة.

أكّدت املجلّة أ ّن «كورونا» تشبه بحدود معيّنة سقوط جدار برلني .فهي حدثٌ مد ّم ٌر عىل
مستوى العامل ،ال ميكننا أن نتخيّل عواقبه بعيدة املدى ،وال نستطيع ،حتى اللحظة ،إال التنبّؤ ببعض
األمور البسيطة .لكن من املؤكّد أنّه مثلام أ ّدى هذا املرض إىل تحطيم الحياة ،وتعطيل األسواق،

وكشف كفاءة الحكومات ،فإنّه سيؤ ّدي إىل تح ّوالت دامئة يف الق ّوة السياس ّية واالقتصاديّة ،بطرق

مل تكن تخطر ببالنا قط.

الحق يف الـحياة والبقاء ،صحيفة االخبار ،الثالثاء  31آذار .2020
[[[ -أبو زيد ،رسكيس :تأ ّمالت يف زمن الوباء:
ّ
[[[ -سعود الرشفات ،قدمت العديد من املقاالت رؤية تحليل ّية ملا ورد يف الفورين بولييس من جملتها :العالقات الدول ّية وعامل «ما بعد»
وباء كورونا ،يف عددها الصادر يف .2020/3/20
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أ ّو ًل :املنظّر السيايس األمرييك وأستاذ العالقات الدول ّية ،يف جامعة هارفرد« ،ستيفن والت»[[[،

يرى أ ّن «وباء كورونا» سيق ّوي دور الدولة القطريّة ويع ّزز القوم ّية ،وستتب ّنى الحكومات ،بجميع

التخل عن هذه السلطات الجديدة
ّ
أنواعها ،إجراءات طارئة إلدارة األزمة ،وسيُكره الكثريون عىل

رسع من تح ّول السلطة والنفوذ من الغرب إىل الرشق؛ فعىل
عند انتهاء الوباء ،والذي يُتوقّع أن يُ ّ
سبيل املثال ،استجابت كوريا الجنوبية وسنغافورة بشكل أفضل للوباء ،فيام ر ّدت الصني بشكل

ج ّيد بعد تجاوز أخطائها املبكرة .لكن االستجابة ،يف أوروبا وأمريكا ،كانت بطيئة وعشوائ ّية،
باملقارنة مع دول الرشق األقىص ،ما زاد من تشويه هالة «العالمة التجارية» الغربيّة.
يضيف «والت» أيضً ا« :مل تن ِه األوبئة السابقة التنافس بني القوى العظمى ،ومل تظهر حقبة

تتغي الطبيعة املتضاربة ،بشكل أسايس ،للسياسة العامليّة.
جديدة من التعاون العاملي ،ولن
ّ
فاألوبئة السابقة ـ مبا يف ذلك وباء اإلنفلونزا يف  1919-1918ـ مل تن ِه تنافس القوى العظمى ،ومل
تخلق حقبة جديدة من التعاون العاملي ،ووباء كورونا ليس استثنا ًء».

أي إمكانية لحدوث تغيري يف التنافس العاملي ،وقدرة
يُالحظ كيف تدفعه منظومته الفكريّة لنفي ّ

الوباء عىل صنع مثل هذا التغيري .فمن املتوقّع أن يشهد العامل تراج ًعا آخر من العوملة املفرطة،
حني يتطّلع املواطنون إىل الحكومات الوطن ّية لحاميتهم ،بينام تسعى الدول والرشكات إىل الح ّد

حا
من نقاط الضعف املستقبليّة .كام يتوقّع «والت» ،أ ّن «وباء كورونا» ،سيخلق عامل ًا أقل انفتا ً

وأقل ازدها ًرا وأقل حريّة .ما كان يجب أن نصل إىل هذه النتيجة ،ولكن الجمع بني فريوس قاتل،

وتخطيط غري مالئم وقيادة غري كفؤة ،وضعت البرشيّة عىل مسار جديد ،ومثري للقلق.

ثان ًيا :املنظّر السيايس األمرييك «جوزيف ناي» (االبن)[[[ رأى أ ّن الق ّوة األمريكيّة بحاجة إىل

اسرتاتيجية جديدة؛ ذلك أنّه يف العام  ،2017أعلن الرئيس األمرييك «دونالد ترامب» عن اسرتاتيجية
جديدة لألمن القومي ،تركّز عىل منافسة القوى العظمى .ويظهر اآلن «فريوس كورونا» أ ّن هذه

االسرتاتيجية غري كافية ،حتى لو سادت الواليات املتحدة كق ّوة عظمى ،فإنّها ال تستطيع حامية

رصف مبفردها .بالطبع ،فإ ّن هذه نقطة جوهريّة ،يف معظم رسدية املدرسة
أمنها من خالل الت ّ

[[[  -هو يعدّ  ،اليوم ،من أهم منظّري املدرسة الواقع ّية الدفاع ّية الجديدة يف الواليات املتحدة األمريك ّية ،ونظرية توازن التهديد يف حقل
العالقات الدول ّية.
[[[  -أستاذ العالقات الدول ّية ،يف جامعة هارفرد ،وأحد أهم منظّري «املدرسة الليربال ّية الجديدة» يف العالقات الدول ّية ،وهي مدرسة
معارضة رشسة للمدرسة الواقع ّية.
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الليربال ّية الجديدة ،والتي ميثّلها «ناي»؛ ذلك أل ّن تقنيات القرن الحادي والعرشين عامل ّية ليس
فقط من ناحية توزيعها ،ولكن أيضً ا يف عواقبها .ميكن أن تصبح مسبّبات األمراض وأنظمة الذكاء
االصطناعي وفريوسات الكمبيوتر ،واإلشعاع التي قد يطلقها اآلخرون بطريق الخطأ ،مشكلتنا مثل
مشكلتهم .كام يجب متابعة أنظمة التقارير املتّفق عليها ،والضوابط املشرتكة ،وخطط الطوارئ
املشرتكة ،واملعايري ،واملعاهدات كونها وسيل ًة إلدارة املخاطر املتع ّددة.

وتغي املناخ ،ال يكفي التفكري
أ ّما فيام يتعلّق بالتهديدات العابرة للحدود ،مثل «وباء كورونا»
ّ

يتجل النجاح يف االنفتاح عىل اآلخرين .وهنا ،ميكن الحديث عن أهمية
ّ
يف الق ّوة األمريكيّة ،بل

فكل بلد يضع مصلحته الوطن ّية أ ّوالً؛ والسؤال امله ّم هو كيف يُح ّدد
الق ّوة املشرتكة مع اآلخرينّ ،

هذا االهتامم عىل نطاق واسع أو ضيق؟ إذ يظهر «وباء كورونا» أنّنا فشلنا يف تعديل اسرتاتيجيتنا
مع هذا العامل الجديد.

ثالثًا :املنظّر السيايس الربيطاين «روبن نبليت»[[[ ،يتوقّع نهاية العوملة كام نعرفها؛ فهو ي ّدعي أ ّن

«وباء كورونا» قد يكون هو القشّ ة التي قصمت ظهر البعري للعوملة االقتصاديّة .ذلك إذا نظرت إىل

ما تثريه الق ّوة االقتصاديّة والعسكريّة املتنامية للصني من ر ّد فعل عند الواليات املتحدة األمريك ّية
العازمة عىل فصل الصني عن التكنولوجيا العالية وامللكيّة الفكريّة ،ومحاولة إجبار حلفاء أمريكا

عىل أن تحذو حذوها.

إ ّن الضغط العام والسيايس املتزايدين ،لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون ،أثار بالفعل

تساؤالت حول اعتامد العديد من الرشكات عىل نقل البضائع من أماكن بعيدة .اآلن ،يُجرب «وباء

كورونا» الحكومات والرشكات واملجتمعات عىل تعزيز قدرتها عىل التعامل مع مراحل طويلة من
العزلة االقتصاديّة الذات ّية .ويبدو من غري املحتمل ،إىل ح ّد كبريٍ يف هذا السياق ،أن يعود العامل إىل

فكرة العوملة املفيدة للطرفني التي حدثت يف أوائل القرن الحادي والعرشين .إذ ستتدهور البنية
ٍ
عندئذ انضباطًا للقادة
االقتصاديّة العامل ّية التي أُنشئت يف القرن العرشين برسعة ،وسيتطلّب األمر

السياسيني للحفاظ عىل التعاون الدويل ،وعدم الدخول يف املنافسة الجيوسياس ّية العلن ّية.

راب ًعا :أ ّما يف الرشق ،فقد توقّع الربوفسور السنغافوري «كيشور محبوباين» ،عومل ًة أكرث تتمحور
[[[  -املدير التنفيذي للمعهد املليك للشؤون الدول ّية لـ»شاثم هاوس».
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يغي ،بشكل أسايس ،االتّجاهات االقتصاديّة العامل ّية،
حول الصني .هو يرى أ ّن «وباء كورونا» لن ّ
ولن يؤ ّدي إال إىل ترسيع التغيري الذي بدأ بالفعل :االنتقال من العوملة التي تتمحور حول الواليات
الشعب األمرييك ثقته
املتحدة إىل العوملة التي تتمحور حول الصني .هنا ،هو يقول« :لقد فَ َق َد
ُ

بالعوملة والتجارة الدول ّية ،وات ّفاقيات التجارة الح ّرة «سامة» كام يراها األمريكيون ،اليوم ،سواء مع
أم من دون الرئيس األمرييك دونالد ترامب».

يف املقابل ،مل تفقد الصني إميانها نظ ًرا المتالكها أسبابًا تاريخية أعمق .يعرف القادة الصينيون

ج ّي ًدا اآلن ،أن قرن اإلذالل الذي عاشته الصني ،من العام  1842إىل العام  ،1949كان نتيجة لتهاونها

وجهود قادتها غري املجدية لقطعها عن العامل .وعىل النقيض من ذلك ،كانت العقود القليلة
املاضية من االنتعاش االقتصادي نتيجة للمشاركة العامليّة ،كام شهد الشعب الصيني انفجا ًرا يف
الثقة الثقافية ،ما يجعلهم يعتقدون أنّهم قادرون عىل املنافسة يف أي مكان.

خامسا :يف االت ّجاه نفسه ،يرى الربوفسور الهندي «شيفيشنكار»[[[ أ ّن هناك عودة لسلطة الدولة
ً

والحكومات ،وأن هناك ثالثة أشياء مه ّمة يف هذا السياق :

سيغي «كورونا» سياساتنا ،سواء داخل الدول أم فيام بينها ،والسلطات تح ّولت من املجتمع إىل
ّ

الحكومات .تعرف الحكومات ،اليوم ،حتى يف املجتمعات الليربال ّية ،أ ّن النجاح النسبي للحكومة
يف التغلّب عىل الوباء وآثاره االقتصاديّة ،سيؤ ّدي إىل تفاقم أو تقليص القضايا األمن ّية واالستقطابات
السلطويني أو
داخل املجتمعات ،ويف كال الحالني ،تعود الحكومة .وت ُظهر التجربة حتى اآلن ،أ ّن ّ

الشعبويني ليسوا أفضل يف التعامل مع الوباء .ويف الواقع ،إ ّن الدول التي استجابت ،يف وقت مبكر

وبنجاح ،مثل كوريا وتايوان ،كانت دميقراطية وليست تلك التي يديرها قادة شعبويون أو سلطويون.
هذه ليست نهاية عاملنا املرتابط ،إ ّن الوباء نفسه دليل عىل تكافلنا ،ولكن يف جميع األنظمة

السياسيّة ،هناك بالفعل تح ّول إىل الداخل ،بحث عن االستقالليّة والتحكّم يف املصائر الداخليّة؛
نحن متّجهون نحو عامل فقر وبخل أكرث ،وعامل أصغر.

والحس السليم؛ أخذت الهند زمام املبادرة لعقد مؤمتر ،عرب الفيديو،
هناك عالمات األمل
ّ
[[[  -املنظّر السيايس الهندي واملستشار السيايس السابق لرئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي».
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لجميع قادة جنوب آسيا ،لصياغة استجابة إقليم ّية مشرتكة لهذا التهديد .وإذا كان «كورونا» قد
صدمنا ،ففي الحقيقة إنّنا أدركنا مصلحتنا الحقيق ّية يف «التعاون املتع ّدد».

لكل
إ ّن اشتغال الفالسفة واملفكّرين وعلامء السياسة واالجتامع عىل مفهوم «ما بعد» معروف ّ

املشتغلني بالعلوم اإلنسان ّية والنظريات السياس ّية واالجتامع ّية ،خاصة مع فورة سريورة العوملة،

منذ أواخر الثامنينيات من القرن العرشين .وكانت ميزة هذا «املا بعد» أنّه ارتبط باألفكار الكربى
التي تجلّت يف مفهوم واسع وغامض ومشوش هو «ما بعد الحداثة» ،والذي استخدم أل ّول م ّرة يف

سبعينيات القرن التاسع عرش تقري ًبا ،يف مختلف املجاالت ،ثم إ ّن «ما بعد» بعد الحداثة تجلّت

وأخذت لبوس السياس ّية والتنافس السيايس ،سواء عىل األرض بالق ّوة الجبارة أم بالنظريات الكربى

والرصاع بينها.

من الواضح ،أ ّن االفكار املتق ّدمة ،أعاله ،تعرض استرشافًا للمستقبل ،وتسعى إىل تشكيل القيم

الجديدة عىل املستويات كافة :األخالقي والسيايس واالقتصادي.

ّ
ّ
والت ّ
اإليديولوجية
حوالت
كورونا

يف دراسة التّح ّوالت التي ستحصل يف العامل ،يبدو أ ّن اإليديولوجيّة منها حجزت مكانًا مهمًّ ،

كونها واحدة من أبرز ر ّدات الفعل اإلنسان ّية ،عىل ما ميكن أن يحصل يف الكرة األرض ّية[[[ .تشري
الكتابات إىل أ ّن التّح ّول اإليديولوجي سيرتاوح بني اإلقبال عىل املعتقد ال ّديني ،مع بعض التفاصيل

واملناقشات حول مك ّونات الخطاب ،وبني العزوف عن اإليديولوجيات الوضعيّة ،انتقالً إىل فهم
ووصول إىل رضورة بناء خطاب جديد ،يتمكّن من تفسري الواقع طبق التغيريات
ً
جديد لإلنسان

اإليديولوج ّية .وهذا ما سنناقشة يف النقاط اآلتية:

العودة القوية للمعتقد الدّ يني :يعتقد بعضهم أ ّن من جملة مالمح التّح ّول اإليديولوجي هو

العودة إىل املعتقد ال ّديني ،بشكل عام .فمن الطبيعي أن يتع ّمق الشعور ال ّديني ،ويتّجه إليه

اإلنسان كونه شعو ًرا يقوم عىل اإلميان بوجود ق ّوة إله ّية خارقة ،يلجأ إليها حني يرجع إىل حقيقته
[[[ -انظر :يتيم ،محمد :أزمة كورونا وانعكاساتها عىل منظومة القيم ،موقع الجزيرة2020/4/10 ،
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يتجل الضعف عند إدراك اإلنسان أنّه واقع يف أزمة ،والعالجات خارجة عن
ّ
ككائن ضعيف ـ

أحس بالتم ّيز واملركزيّة يف الكون .ومع «كورونا» ينبعث هذا
قدرته بصفته كائ ًنا برشيًا ـ مهام
ّ

الشعور حتى عند الغافلني أو املنكرين أو املستهرتين بال ّدين ،ويتج ّدد عند املتدينني.

يف األزمات ،عادة ،والتي تتجاوز قدرة اإلنسان وتتح ّداه ،يشعر الناس بالحاجة إىل الق ّوة اإللهيّة

املحيطة ّ
بكل يشء ،وال يزيد التق ّد ُم العلمي اإلنساين هذه الحقيق َة إال تأكي ًدا[[[ .ذلك أ ّن طريقة

وناقل؛
ً
انتشار «كورونا» بني الناس ،واالنتقال من شخص إىل آخر ،متّخذًا جس َم اإلنسان حاض ًنا

يجعله أش ّد وق ًعا عىل شعور البرش من الكوارث الطبيع ّية.

تتجل ،يف بعض األحيان ،يف غياب
ّ
أ ّما مخاطر العودة إىل الت ّدين ،كام يص ّورها بعضهم،

«وعي ديني مستنري» بحقيقة ال ّدين والعلم؛ فالشعور ال ّديني غري املؤطَّر بفهم روح ال ّدين ومقاصده

يفس حاالت جامعيّة من الوجد «ال ّديني» الجامعي التي تتناىف وأحكام
قد يكون كارثة ،وهذا ما ّ

بكل ما له صلة بحفظ النفس ،بل أيضً ا يف األحكام الناظمة
ال ّدين نفسه ،ليس فقط فيام يتعلّق ّ

لشعائره التعبديّة .ويف هذا السياق ،يشري بعض املحلّلني إىل أ ّن الفايروس كشف عن معضلة قدمية
جديدة ،هي ذات صلة بجدل ّية العالقة بني العلم وال ّدين .وقد كتب «أسعد قطان»[[[ عن النزاع بني

العلم وال ّدين أمام ظاهرة الوباء فقال« :يحيلنا الخطاب ال ّديني ،يف زمن الكورونا ،إىل التوتّر القديم

بني ال ِعلم وال ّدين ،وكأ ّن الناطقني الرسميني باسم األديان ال يتقنون لعبة الرتويج لله (من األولياء
والق ّديسني) إالّ إذا م ّرت هذه اللعبة بتكتيك نفي العلم أو التقليل من شأنه .فتار ًة يصبح الق ّديس

فالن هو الشايف (الحقيقي) من كورونا وسائر األمراض املستعصية ،وطو ًرا يصبح املرض اآلخذ

جزهم من
يف التفيش أحجية بيولوجيّة يرضب الله بها عصفورين بحجر واحد ،فيتح ّدى العلامء ويع ّ

جهة ،ويرسل إىل الناس أمراضً ا يؤ ّدبهم بها يك يرجعوا إليه من جهة أخرى»[[[.

الخلفية االيديولوجية للسؤال القيمي األخالقي :املقصود أ ّن الوباء فرض مامرسات تكشف

مدى هشاشة االعتقاد بالقيم والسلوكيات األخالق ّية ،فانتشار فريوس «كورونا» كشف عن الهاوية

نسانَ ال ُُّّ
ئِا ،..سورة يونس ،اآلية .12
جن ِب ِه أَ ْو قَا ِعدً ا أَ ْو قَا ً
ض َد َعانَا لِ َ
[[[ -يقول الله تعاىل يف القرآن الكريمَ  :وإِذَا َم َّ
س ا ِلْ َ
[[[  -الربوفسور «أسعد قطان» أستاذ الالهوت ،يف جامعة مونيسرت ،يف أملانيا.
[[[  -عالء رشيدي :البرش ّية يف مواجهة كوفيد  ...19العوملة أم القوم ّية ،الشمول ّية أم مناعة القطيع ،الحرية أم الصحة ،موقع رصيف،
.2020/3/30
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التي تقف عىل سفحها البرشيّة ،كام يقول «سيد قطب»[[[ ،يف مق ّدمة كتابه «معامل يف الطريق»،

إذ ورد فيها« :تقف البرشيّة ،اليوم ،عىل حافة الهاوية ،ال بسبب الفناء املعلّق عىل رأسها ..فهذا
[[[
ل يف مواقف عدد
عارض من أعراض املرض؛ ولكن بسبب إفالسها يف عامل القيم»  .وهذا ما تج ّ

مثل ،الرئيس األمرييك «دونالد ترامب» وعدد من الجمهوريني
من املسؤولني الغربيني ،ومنهمً ،

الذين أكّدوا عىل إعطاء األولويّة للشباب يف مقاومة «كورونا» ،ولالقتصاد والحفاظ عىل فرص

يفس تأخّر
الشغل عىل حساب املسنني؛ حني أطلقوا شعار« :العالج أسوأ من املرض» .وهذا ما ّ

الواليات املتّحدة األمريكيّة يف فرض إجراءات الحجر الصحي؛ أل ّن الكارتيالت الصناعيّة واملاليّة
طويل مثل هذه اإلجراءات.
ً
واالقتصاديّة ال تتح ّمل

األمر مل يقترص عىل الواليات املتحدة األمريكيّة فقط ،بل شمل العديد من الدول األوروبيّة ومن

أبرزها بريطانيا ،حني أوضحت الترصيحات واالت ّجاهات األوىل فيها ملواجهة «كورونا» اتّجا ًها

جا
ّ
نحو
التخل عن كبار السن ملصلحة من هم دونهم ،هذا يف الوقت الذي مل يجد بعضهم حر ً

يف اإلعالن عن نظريّة «مناعة القطيع» ،والتي تعني يف جوهرها عدم املبادرة ملساعدة اإلنسان

عىل أمل أن ميتلك املناعة الحقًا ،بعد أن يكون الوباء قد فتك بالكثريين .أضف إىل ذلك ،خشية

يفس يف
األوروبيني من تدهور اقتصادهم ،فكانت محاوالتهم غري جديّة يف املعالجة ،وهذا ما ّ

قارنت الوض َع مع
خصوصا إذا
بعض جوانبه رسعة االنتشار ووجود العدد الكبري من الضحايا،
َ
ً

بعض الدول األخرى كإيران ،مثالً ،والتي بادرت إىل اتّخاذ إجراءات لحامية اإلنسان ،ستجد أنّها

مل تتأث ّر باملقدار ذاته الذي تأث ّرت به أوروبا.

إفالس اإليديولوج ّية الرأسامل ّية ،وعجز النموذج الدميقراطي االجتامعي عن التصدي لألزمة:

يتبي من خالل طريقة التعامل مع الوباء نجاح سؤال :هل ما تزال اإليديولوجيّة الليرباليّة الرأسامليّة
ّ
ناجحة يف تقديم العالجات ،وهل يجب أن نبقى عىل اعتقاد أنّها األصلح للبرشية؟ يف النفوذ إىل

األذهان البرشيّة ،تجد حقيقة نجاح الصني ـ عىل ما يبدو ـ يف مواجهة «جائحة كورونا» واحتوائها،

[[[  -سيد قطب إبراهيم حسني الشاذيل ( )1966 - 1906كاتب وشاعر وأديب ومنظّر إسالمي مرصي ،مؤلف كتاب «يف ظالل القرآن»،
وعضو سابق يف مكتب إرشاد جامعة اإلخوان املسلمني ورئيس سابق لقسم نرش الدعوة يف الجامعة ورئيس تحرير سابق لجريدة اإلخوان
املسلمني.
[[[  -سيد قطب :معامل يف الطريق ،الط ،القاهرة ،دار الشوزق ،1968 ،ص .9
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وكذلك بعض الدول األخرى التي ال تعتمد اإليدولوجيا الرأسامل ّية ،والتي عجزت عن ذلك يف
صيغتها األكرث تط ّرفًا ممثّلة بالواليات املتحدة األمريك ّية واألنظمة الدميقراط ّية االجتامع ّية املبن ّية

عىل الحرية الفردية ،والتي يتم ّرد فيها الفرد -بسبب تكوينه الثقايف -عىل التحكّم السلطوي ،ما أ ّدى

إىل نوع من التهاون يف التعامل مع الجائحة؛ فكانت الكارثة ،ومل تستعد السلطة املركزيّة دورها

«إال بعد خراب البرصة»؛ كام يُقال.

كام ت ُطرح ،هنا بش ّدة ،إشكال ّية انهيار منظومات الحامية الصح ّية واالجتامع ّية ،ومنوذج دولة

ال ّرفاه االجتامعي يف دول كان يُرضب بها املثل يف ذلك؛ حتى إنّنا مل نعد من ّيز بني هشاشة تلك

املنظومة يف هذه الدول ،ونظائرها يف بعض دول الجنوب .فقد اكتشفت دول غربيّة متأخّرة ،وبعد

أن نخرها فريوس «كورونا» ،أهميّة التضامن العاملي ،فجاء اجتامع قمة دول العرشين االفرتايض
خ خمسة تريليونات دوالر ،من دون أن تصدر قرارات عمل ّية للتعاون أو التضامن
وتع ّهدت فيه بض ّ
مع الدول والشعوب األكرث فق ًرا.

انهزام قيم الفردان ّية وانبعاث قيم التضامن االجتامعي واإلنساين :لقد كانت فلسفة النهضة
األوروب ّية ،كام ير ّوجون ،قد بُنيت عىل أساس إعادة االعتبار لإلنسان يف بعده الفردي ،وعىل

لكل يشء ،أ ّما الجامعة والدولة فليستا
مقياسا ّ
متجيد العقالنيّة املج ّردة التي ترى اإلنسان الفر َد
ً

إال فضا ًء ملامرسة الفرد لح ّريته املطلقة ما مل متس بحريّة اآلخرين .وتقوم الفكرة عىل أساس أ ّن

أي قيمة أخرى ،ويكون املحور فيها تحقيق
الحريّة والحقوق الفرديّة يحتالّن أهم ّية تتف ّوق عىل ّ

الفرد لرغباته واستقالله وحريته يف محاربة التأثريات الخارجية .وأ ّما يف اإلسالم ،فهو ينظر إىل

الفرد بصفته خليفة الله عىل األرض ،وبه ومن خالله ،تتحقّق مجموعة من األهداف الساميّة التي
مت ّهد لالستخالف الجمعي ،والذي يظهر عىل أشكال االستخالف االجتامعي يبدأ من األرسة

فلكل منها وظيفته التي تتكامل مع بعضها بعضً ا؛ إليصال اإلنسان
ّ
واملجموعة والشعب واألمة.

كل ذلك االت ّجاه الفرداين ،وفق املفهوم القيمي الغريب،
الفرد واملجموع إىل الهداية الحقيق ّيةّ .

يبدو أنّه سقط مع الوباء؛ سقط كمك ّون من اإليديولوجيا الحاكمة .وهذا يسمح بطرح السؤال اآليت:

هل النزعة الفردانيّة تهدف إىل حامية اإلنسان الفرد ،أم إنّها تهاوت مع طريقة التعامل مع الوباء؟

لتحل مكانها قيم التضامن والتضحية ونكران
ّ
يبدو أ ّن األزمة ساهمت يف انهيار الفردانيّة
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الذات -حتى يف املجتمعات املتخمة بفردان ّية الحداثة -وهذا ما يُشاهد ،وبوضوح ،عند األطباء

واملمرضني وغريهم ،ورمبا يكون ذلك بداية لعودة الشعور بالحاجة إىل االنتامء االجتامعي

والتضامن اإلنساين العاملي .فبالقدر الذي كشفت به هذه الجائحة عن إفالس عدد من الدول
التي تق ّدم نفسها عىل أنّها مه ٌد لقيم الحريّة والدميقراطية ،بل وعن إفالس منظوماتها الصح ّية
واالجتامع ّية التضامن ّية؛ فقد كشفت عن وجه آخر من الصورة ،صور التضامن مع الشعب اإليطايل

وإيفاد عدد من األطباء واملع ّدات الطب ّية والصح ّية ،وما هو إال وجه من هذه الصورة املضيئة ،هذا

فضل عن صور الكفاح واملرابطة التي أظهرتها األطقم الطبيّة وغريها ،إىل درجة تعريض أفرادها
ً

أنفسهم ملخاطرة من درجة عالية.
َ

نزعة االبتعاد عن الدّ ين :يرى بعضهم أ ّن «وباء كورونا» جعل ال ّدين عىل املحك ،وقىض عىل

عقيدة املعجزة التي باتت أقرب إىل «الخرافة منها إىل الحقيقة»؛ ذلك أل ّن اإلنسان املهزوم غري
القادر عىل فهم الطبيعة هو الذي يلجأ إىل معجزة تنتمي إىل عامل آخر[[[ .إذ يقول «وجيه قانصو»

[[[

يف هذا الخصوص« :هذا األمر تسبّب بتقليص دائرة نفوذ ال ّدين ،يف املجال العام ،وتضييق مجاله
املعريف ،مبعنى عدم استناد املعرفة اإلنسانيّة الجديدة عىل مسلّامت دينيّة ،وتجاهل أكرث ا ّدعاءاته
املتعلّقة بتفسري العامل والكون والتاريخ ،أي إقصائه إقصا ًء شبه تام عن رفد املجال العام بالحقائق

والتفاسري واإلجراءات ،وإحالته شأنًا فرديًا يقبع يف منطقة الضمري واالنتامءات الطوع ّية غري امللزمة.
فينتقل ال ّدين ،تاليًا ،من كونه مصد ًرا للحقائق إىل مجال للحقيقة ،ومن كونه مصد ًرا للتعليامت

والتوجيهات إىل كونه إلها ًما للمعنى واالختبارات الذاتيّة .فقد أعاد «وباء كورونا» اإلنسان إىل
رصا باملخاطر وعاريًا ومج ّر ًدا من
العامل املحيط به ووضعه يف مواجهة الطبيعة وحي ًدا ومحا ً

ّ
كل األسلحة واألوهام واملعتقدات والدغامئيات التي أفاض «فرانسيس بيكون»[[[ يف استعراض
وجوهها املؤذية .إذ بات اإلنسان ،منذ تلك اللحظة ،يف هذا العامل من دون معجزات ،أو لنقل أنّه

تخل عن املعجزة التي كان يلوذ بها دامئًا لتنسيه ضعفه ويأسه ومرضه وجزعه وارتعابه من موته
ّ
حتم .ما يعني أ ّن اللجوء إىل املعجزة مل يكن فقط جهالً ُمق َّن ًعا أو فكرة مستحيلة عقالً-
القادم إليه ً

[[[ -قانصو ،وجيه :الكورونا وأوهام املعجزة الدّ ينية ،موقع املدن .2020/3/23
[[[  -وجيه قانصو ،لبناين ومثقف ،وهو أستاذ جامعي ،يد ّرس الفلسفة يف الجامعة اللبنانية.
[[[ « -فرانسيس بيكون» فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي ،معروف بقيادته للثورة العلمية عن طريق فلسفته الجديدة القامئة عىل
«املالحظة والتجريب» .وهو من الر ّواد الذين انتبهوا إىل غياب جدوى املنطق األرسطي املعتمد عىل القياس.
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بحسب «سبينوزا»[[[ -بقدر ما هو انخالع اإلنسان من حقيقته ،ورغبة منه يف نسيان وجوده الفعيل

بأنّه مرمي يف هذا العامل لوحده .واألهم من ذلك ،فإ ّن لجوءه إىل املعجزة هو هروب من حريته
التي تدفعه إىل استجالء حقيقته ومواجهة وجوده .فالحرية ال تبدأ بأن تفعل أو تنجز شيئًا ما ،بقدر

ما هي القرار الجريء بأن تقف بصالبة وإقدام أمام رعب املحدوديّة اإلنسان ّية وهشاشتها ويأسها
وقلقها»[[[.

من الواضح ،أ ّن أشكال هذه القراءة تظهر من خالل عدم الفهم الدقيق لل ّدين ،وتوقّع البرش منه.

فال ّدين الذي يُشكّل منظومة متكاملة متامسكة تبدأ من االعتقادات واليقينيات إىل املامرسات التي

فاعل مؤث ًرا مندف ًعا بعمله ،ومن خالل القدرات
ً
رصا
تحاكيها ،وتق ّدم ً
فهم لالنسان تجعل منه عن ً

نصا
العقليّة إىل إيجاد الحلول والعالجات .لذلك لن تجد يف ال ّدين،
باألخص ال ّدين اإلسالميً ،
ّ

يدعو اإلنسان إىل توقّع املعجزة عند حدوث تح ٍّد أو مشكلة ،....بل ال ّدين يدعو إىل املبادرة

والعمل ويرتتّب عىل ذلك نتائج معينة .نعم ،قد يكون مراد صاحب الكلامت املتق ّدمة ما يُفهم من

خاصة تلك التي تط ّورت يف مرحلة القرون الوسطى األوروبيّة ،إال أ ّن فهم ال ّدين
األديان األخرى،
ّ
يف تلك املرحلة يتطلب آليات ومناهج أخرى ت ُبحث يف مكانها ،ومن هنا فالتعميم غري صائب.

الوباء ومكانة اإلنسان :هو فريوس صغري ،ولك ّنه استطاع أن يشكّل بتأثريه الكبري صدمة وعي

ثقايف جديد ،تجعلنا نفكر من جديد يف وزن اإلنسان ويف مكانته املزعومة ،يف هذا الكون ،بوصفه

مركز الكون وصان ًعا للحضارة ،وبان ًيا للق ّوة واملجد .وال نريد الذّهاب أب ًدا إىل ح ّد التقليل من شأن
آجل ،والذي قد ينقذ اإلنسان ّية
عاجل أم ً
ً
العلم ،بل نحن عىل ثقة أ ّن العلم سيجد الدواء لهذا الداء،
من هذا املصري املخيف .ومع ذلك ،يبقى علينا أن نثري السؤال الخطري :كم هو عدد الجائحات
التي تنتظر اإلنسانيّة يف مستقبلها القريب والبعيد؟ وكم هو عدد الفايروسات الغافية الهاجعة يف

تضاريس الزمن الغابر التي مل ّا تستيقظ بعد ،والتي قد تكون يو ًما ما أش ّد فتكًا وأعظم هوالً من

كل الجائحات التي عرفتها اإلنسان ّية عرب تاريخها املديد؟ فالعلامء يؤكّدون بوجود جحافل من
ّ

[[[ « -باروخ سبينوزا» ( )1677-1632هولندي من أهم فالسفة القرن السابع عرش .يف مطلع شبابه ،كان موافقًا مع فلسفة «رينيه ديكارت»
وغي وجهة نظره ،يف وقت الحق ،وأكّد أنهام غري منفصلني ،لكونهام
عن ثنائية الجسد والعقل عىل أنّهام شيئان منفصالن ،ولك ّنه عاد ّ
كيان واحد.
[[[  -قانصو ،وجيه ،الكورونا وأوهام املعجزة الدّ ينية ،م.س.
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الفريوسات الرهيبة الكامنة يف تالفيف الجبال الجليديّة للقطب الشاميل املتج ّمد ،ويعتقدون،

أيضً ا ،أ ّن طبقات السامء العليا قد تحمل إلينا جائحات فريوسية أعظم وأش ّد من «كورونا» بآالف
املرات التي قد يح ّررها االحتباس الحراري ،فتسقط عىل األرض .نعم ،هناك الكثري من التح ّديات

الهائلة التي تواجه املجتمع اإلنساين ،ويبقى السؤال كيف سيكون املصري الحضاري لإلنسان ّية؟
وأين هي مركزيّة اإلنسان يف هذا الزمن الرهيب مع تكاثف األزمات االقتصاديّة وتضافرها مع اندالع

والتعصب والكراه ّية ،وتفاقم أزمات البيئة ،وتعاظم التلوث
الحروب املد ّمرة ،وزيادة درجة التط ّرف
ّ
يف األرض ،والفساد يف املجتمعات اإلنسانيّة ،تزام ًنا مع الحروب البيولوجيّة والجرثوميّة التي نراها

مثيل ،وكأنّها بداية نهاية اإلنسان والتاريخ
اليوم تنذر بالكوارث التي مل يسبق لإلنسان ّية أن رأت لها ً
اإلنساين؟

إ ّن جائحة «كورونا» تثري ،اليوم ،قضايا فكرية يف مختلف املجاالت وامليادين يف األدب

والفن والفلسفة واملوسيقى وعلم االجتامع ،وهي فوق ذلك كلّه ستكون أكرث القضايا إثارة للوعي

الفلسفي الجديد الذي يتعلّق مبركزيّة اإلنسان وهويته وانزياحاته املستمرة عن مركزيّة الكون؛ أي

بوصفه غاية الوجود ،وصان ًعا للتاريخ ،وبانيًا ألمجاد الحضارة اإلنسانيّة.

يتابع أصحاب هذا املنحى تحليلهم ،بأ ّن الصدمة الجديدة ممثّلة بهجمة «الكورونا» التي

تأيت لتؤكّد من جديد دورنا الهاميش يف الكون .فالفريوس إذن يهدم الجدران الثقافيّة التي بناها
اإلنسان التقليدي من أجل أن يفصل «نفسه» عن بق ّية الكائنات «الح ّية» ،بحسب ترتيب أخالقي مل

ربره .وأل ّول مرة ،يف عرص الفريوسات ،صار الجسم البرشي هد ًرا عض ّويا أمام
يعد له ،اليوم ،ما ي ّ

كل أنواع الهجومات الحيويّة ،من منطقة «خارجة» مبعنى ما ،من دون أن يكون «الخارج» «خارجيًا»
ّ
دو ًما.

ظل األزمة :يعتقد بعضهم أ ّن الفريوس ساهم يف إعادة الخطاب ال ّديني
الخطاب الدّ يني يف ّ

إىل الواجهة ،عدا عن أسئلة كثرية تتعلّق بالتجديد فيه ،إذ يعيش الخطاب ال ّديني اآلن يف العامل،

املتعصبني واملت ّدينني ينظرون إىل
خصوصا أ ّن
مبختلف أشكاله ،العودة الرسيعة إىل الحياة،
ّ
ً
جهات ال ّدينية،
فريوس «كورونا» عىل أنّه العقاب عىل الخطايا .وإن تفاوت ذلك بني مختلف التو ّ
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إلّ أ ّن الرغبة البرشيّة يف ثنائية الخري والرش ،يجري التعبري عنها مبختلف التوصيفات[[[ .ومن

جملة األمور التي ميكن إدراجها ضمن البعد اإليديولوجي ،مسألة التجديد يف الخطاب ال ّديني
الذي فرض نفسه عىل إثر الوباء .إذ يعتقد بعضهم أ ّن فريوس «كورونا» ،مبا يحمله ،وما أ ّدى إليه

من إغالق املساجد وإيقاف النشاطات ال ّدينية ،ساهم يف مكان ما يف إصدار الكثري من الفتاوى
التي رأها بعضهم مستغربة ومستهجنة لتعارضها مع العلم والقيم ،وما شابه ذلك ،عدا عن تضاربها

وتعارضها فيام بينها ،وهذا يدعو إىل الرشوع بعملية تجديد الخطاب ال ّديني.

يف هذا الشأن ،يقول «معتز الخطيب»[[[« :هذا الوباء حدثٌ جديد يضاف إىل غريه ،ويكشف

عن وجود مشكلة منهج لدى العديد من املشايخ ،من مختلف االتّجاهات يف فهم أدبيّاتهم الفقهيّة
من جهة ،وقصورهم عن استيعابها والتحقّق من أدواتها ،ويكشف عن قصور يف فهم الواقع بعلومه
املختلفة من جهة أخرى» .وأضاف أ ّن «:النظر يف الحكم الفقهي أو األخالقي له نظران :األ ّول،

خصوصا عندما نتحدث عن الشارع،
يف دليل الحكم واألدلّة هنا عديدة ،إذ ال حكم من دون دليل،
ً
وما يجعل األمور أكرث تعقي ًدا هو النوازل الجديدة ولجوء كثري من املفتني إىل النصوص العامة التي

بكل ات ّجاه .أ ّما النظر الثاين :يف محل الحكم ،وهو الواقع الذي يتم تنزيل الحكم
تصلح لالستدالل ّ

العام عليه ،وهذا الواقع صار له علوم ،اليوم ،تساعدنا عىل فهمه ،ومل يعد مقبولً من املشايخ أن

يكتفوا بكالم عام وخطايب»[[[.

تعقيبًا عىل هذه الرؤية ،يؤكّد بعضهم أ ّن الخطاب ال ّديني ،يف زمن «كورونا» ،كشف عن درجة

من الفعال ّية يف التعاطي مع األزمة عرب دعم اإلجراءات الحكوم ّية يف مواجهة تفيش الفريوس،
ومطالبة أفراد املجتمع بااللتزام بسياسات التباعد االجتامعي ومتطلبات النظافة الشخصية كعوامل
رئيسية يف مواجهة الفريوس .وبالتوازي مع هذا الجانب العميل ،اضطلع الخطاب ال ّديني بدور

يف التكريس لسياسة األمل يف املجتمعات ،لتعويض مساحات العجز البرشي ،وما صاحبها من
مفردات اليأس[[[.

[[[ -عبد الحسني ،يارس :العالقات الدول ّية يف عامل ما بعد «كورونا» ،صحيفة االخبار.2020/3/27 ،
[[[  -باحث سوري ،وأستاذ فلسفة األخالق يف كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة.
[[[ -متتم ،أبو الخري :بني الجمود والتجديد..كورونا ورضورة تغيّ الخطاب الدّ يني ،موقع ن بوست.2020/3/27 ،
[[[  -بسيوين ،محمد :اتّجاهات دعم الخطاب الدّ يني الرسمي ملكافحة «كورونا ،مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املستقبلية12،
أبريل /نيسان .2020
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يتابع أصحاب هذه الرؤية ،بأ ّن الخطاب ال ّديني يعمل عىل تهذيب النزعات الفرديّة التي قد

ت ُصاحب حال التوت ّر والقلق الناتجة عن تفيش الوباء .ولهذا ،كان يعتقد املفكّر الفرنيس الشهري

«ألكسيس دو توكفيل» أ ّن األنظمة الدميقراطية بحاجة إىل الطاقة الروحان ّية؛ يك تقاوم امليل
الطبيعي لإلنسان نحو املبالغة يف األنانيّة الفرديّة والنزعة املاديّة والعقالنيّة الضيّقة .وهذا الدور
الذي تح ّدث عنه «توكفيل» ،كانت له تجليات يف خطاب األديان املختلفة وتعاطيها تاريخ ًّيا مع

جع األفراد عىل التضامن واإليثار
األزمات واألوبئة ،فعاد ًة ما ت ُستدعى النصوص ال ّدينية التي تش ّ

وتقديم املساعدة لآلخرين .وهنا ،تشري املصادر التاريخية إىل رفض رجل ال ّدين «مارتن لوثر»

مغادرة مدينة «فيتنربج» ،بعد تفيش الطاعون فيها ،يف العام  ،1527ليق ّدم «لوثر» خطابًا تضامنيًّا يقوم
عىل رضورة مساعدة املرىض ورعايتهم واالهتامم بهم.

مث ّة جانب آخر ،تطرحه التجربة التاريخيّة للخطاب ال ّديني ،وهو ذلك املتعلّق بالوظيفة اإللزاميّة
للخطاب ،والتي من خاللها تُطرح مجموعة من التعليامت والقوانني الهادفة إىل تنظيم حياة األفراد،
مثل -يف الخطابرصفاتهم ،وال س ّيام يف سياقات األزمة .ويظهر هذا النمط ً
والعمل عىل ضبط ت ّ

ال ّديني اإلسالمي عرب استحضار النصوص ال ّدينيّة التي تضبط العالقات بني األفراد يف وقت الوباء،

وذلك عىل غرار الحديث النبوي الرشيف حول الطاعون ،وتوجيه األفراد بعدم الدخول أو الخروج
يؤسس دين ًّيا لفكرة الحجر الصحي ملواجهة األوبئة[[[.
من األماكن املنترش فيها الوباء ،وهو ما ّ

سيؤدّي الوباء إىل إنهاء الغرور التكنولوجي لإلنسان وزوال فكرة االستغناء عن العقول املبتكرة،

وإ ّن التط ّور التكنولوجي ميكنه اإلحالل مكان الفكر واإليديولوجيا التي تريض الجانب الفطري
لعل هذا الكالم فيه إشارة إىل وجود إيديولوجيا أخرى تحكم اإلنسان،
والنفيس عند اإلنسان[[[ّ .

باألخص وأنّها أصبحت
تدور حول محوريّة التكنولوجيا ومدى قدرتها عىل اإلحالل مكان اإلنسان،
ّ

قادرة عىل تطوير ذاتها وقيادة اإلنسان نحو مشكالت وأسئلة مل تكن ،ولن تكون موجودة عنده.

الوباء وانهيار حضارات :يرى الفيلسوف الفرنيس «ميشال أونفراي» أ ّن أزمة «كورونا» تندرج

ضمن مسألة انهيار الحضارة اليهودية ـ املسيحية التي تطرق إليها يف كتابه «االنحطاط».
ضبت بهراوة منذ عقود سقطت كالفاكهة املتعفّنة ...نتيجة السياسة
فإيديولوج ّية أوروبا التي ُ

[[[ -م.ن.
[[[ -العرداوي ،خالد :عامل ما بعد كورونا كيف سيكون؟ ،موقع شبكة النبأ.2020/3/25،
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الليربال ّية األوروب ّية! وقال الفيلسوف الفرنيس إنّه بالطريقة نفسها التي أظهر بها سقوط االت ّحاد
السوفيايت أ ّن الرشق عاش يف الوهم ألكرث من نصف قرن من الزمان ،يف ما يتعلّق باإلمرباطوريّة

املاركسيّة-اللينينيّة ،والتي تح ّولت إىل منر من ورق؛ فإ ّن وباء «كورونا» يظهر بقسوة أ ّن أوروبا
املاسرتيش ّية التي قُ ّدمت ،عىل مدار ربع قرن ،عىل أنّها وحش اقتصادي ،من املحتمل أن يتص ّدى

الكممات
لإلمرباطوريات الكربى يف العامل ،ها هي ،اليوم ،تسقط يف هذا األمر ،عاجز ًة عن صنع
ّ
لألطباء وتوفريها للممرضني[[[.

ّ
ّ
الت ّ
القيمية
حوالت

القيم ،جمع قيمة ،وجذرها قَ َو َم .وقد ذكرت مشتقّاتها يف موارد كثرية من القرآن الكريم .ويظهر

من مجموع استخداماتها القرآنيّة أ ّن الكون كلّه قائم عىل نظام تتق ّوم به أشياؤه وظواهره ،وأ ّن حياة

اإلنسان يف الكون تتق ّوم مبنظومة من القيم تح ّدد تص ّوراته وعالقاته وأعامله الظاهرة والباطنة .وتركّز
الدالالت القرآن ّية ذات العالقة بجذر القيم عىل أربعة مجاالت تعطي الداللة الكل ّية للقيمة ،وهي:

الوزن والفائدة والخرييّة ،الثبات واالستقرار والتامسك ،املسؤولية والرعاية ،االستقامة والصالح.

وتربز أهميّة هذه املجاالت عند تحليل القيم إىل إيجابية وسلبية ،بينام يظهر يف بعض اآلراء أ ّن
القيم ّ
تدل عىل ما هو إيجايب ،كونها تحمل يف ط ّياتها الخري واالستقامة والصالح ...ويتّجه بعضهم

جه اإلنسان يف سلوكه وترصفاته هو من جملة
اآلخر ليتجاوز املفهوم ،ويؤكّد عىل أ ّن ّ
كل ما يو ّ

القيم حتى لو كانت سلبية .ولذلك عند تقويم ما سيتح ّول من قيم عىل أثر جائحة «كورونا» يبدو أ ّن

املتح ّول هو القيم اإليجابيّة ،والتي سيتم استبدالها (بقيم) سلبية.

لعل من أوضح التّح ّوالت التي سيرتكها الوباء هو التّح ّول عىل مستوى القيم السائدة .واذا كانت
ّ

القراءات الحديثة للوباء ترتاوح يف تحليلها بني التأكيد عىل االضمحالل األخالقي والقيمي ،وبني

التأكيد عىل بروز قيم جديدة هي من مقتضيات املرحلة ،إال أ ّن اإلنسان قد يتأقلم مع الواقع القيمي

الجديد عىل مستوى تعويم القيم التي تأخذ اإلنسان إىل فهم جديد لرضورة متتني العالقات القيم ّية
بني البرش ،كونها املثال األبرز النتشار القيم .يف مجمل األحوال ،ينحو بعضهم نحو القول برضورة
قيم جديدة ،قد ال تتنايف مع القيم األخالقيّة
وحتمية التغيري يف منط الحياة الذي يحمل معه ً
[[[ -حجريي ،محمد :كورونا والفالسفة ...حرب أهلية أم حرب وهمية ،موقع املدن.2020/03/24،
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اإلنسان ّية ،بل تدعمها وتساندها ،معتمد ًة يف ذلك عىل رضورة التضامن البرشي للمواجهة.

ّأما أبرز املقوالت يف هذا الشأن:

ستتغي مع «وباء كورونا» ،رواج معنى جديد للحرية
الوباء والحر ّية :من أبرز القيم التي
ّ

أساسا
للشخصية .إذ من املتوقّع أن ينتج الوباء عامل ًا جدي ًدا يجعل من تقييد اإلنسان ومراقبته
ً
يف مامرسة السلطة .طب ًعا ،تقييد حرية اإلنسان وحركته تجري تحت ذريعة مالحقة الوباء ومنع

تفشيه ،إال أنّه من املتوقّع أن يفرز الوباء أسلوبًا جدي ًدا للحكم ،يعتمد عىل تكبيل الشخص وتقييد
تحركاته[[[ .طب ًعا ،من تداعيات تقييد الحرية ،عمل األجهزة الحاكمة عىل التأسيس ملا يساعدها

يف التع ّرف عىل مواطنيها عرب تزويدهم بأجهزة تكنولوج ّية قادرة عىل قياس الحركة البيولوج ّية
للشخص .هذه الطريقة ال تزود السلطة مبعلومات عن األمراض التي تصيب الشخص وحسب،
بل أكرث من ذلك ،هي تح ّدد ،وب ّدقة ،األماكن التي تنقّل فيها واألشخاص الذين التقى بهم ،وما إىل

هنالك ،وهذا ما يدور حال ًيا يف األروقة الصين ّية[[[.

ال ّتح ّول عىل مستوى قيم التعاون والتعايش :من أبرز القيم التي تح ّولت ،ظهور اإلنسان عىل

حقيقته ،وانسالخه عن قيمة التعايش والتعاون والرأفة باآلخرين ،حتى ظهر مقدار جربوته ضد أخيه

اإلنسان .ومل يتوا َن عن القتل والتدمري والترشيد ،بل ونهب الرثوات واإلمكانيات الطب ّية واالستئثار

بها ،ومنعها عن املحتاج ،كذلك أظهر زيف مقولة العدل التي تتغ ّنى بها بعض األنظمة وبعض
اإليديولوجيات الحاكمة[[[.

انتشار الكراه ّية :أ ّدى الوباء إىل ازدياد الكراهيّة بني البرش ،وانتشار القلق واالضطراب .يقول

بعضهم يكفي أن تعيش يف أوروبا لتتل ّمس الكراه ّية ،بشكل واضح ،مع عودة ظهور ما يُعرف
ّ
ويدل عىل التمييز ضد وجود
بـ«اإلنذار األصفر» ،وهو توصيف يرجع إىل القرن التاسع عرش،

ربر ذلك ب ُرهاب املوت والحرب من أجل
الوجوه اآلسيويّة يف املجتمع .وإن كان بعضهم ي ّ
رصفات العنرصيّة التي أصبحت ،اليوم ،معروفة باسم
البقاءّ ،
إل أنّه سلوك يتوازى مع ارتكاب الت ّ
[[[  -ليوفال نوح هراري :العامل ما بعد فريوس كورونا ،مقال نرش يف الفاينانشال تاميز ،بتاريخ .2020/03/20
[[[ -م.ن.
[[[ -الخليفة العيل ،رامي :العامل ما بعد كورونا مختلف عام قبله ،موقع عكاظ.2020/3/25 ،
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«الكورونافوبيا»[[[ .ومنذ بداية تفيش جائحة فريوس «كورونا» يف مدينة «ووهان» الصين ّية ،ورد أ ّن
التغريدات العنرصيّة املعادية للصني زادت بنسبة .[[[ 900%

تغيات ال رجعة فيها يف
التغيري يف منط الحياة :يعتقد الباحثون أ ّن «وباء كوفيد ـ  »19أحدث ّ

أمناط الحياة ،بشكل عام ،إذ يقول «براين ألكسندر»[[[« :بعد انتهاء الوباء ،سيحدث اندفاع يف زيارات

املحبي واألقرباء ،لكن لن
الناس لعائالتهم واملطاعم والذهاب إىل السينام ،والسفر ،سيلتئم شمل
ّ

يعود مستوى التواصل بينهم إىل ما كان عليه يف السابق؛ ألنّهم تعلّموا ،بشكل ما ،أن يعيشوا بعي ًدا عن
بعضهم بعضً ا»[[[ .كام يشري «ريني روهريربيك»[[[ إىل أ ّن التباعد االجتامعي بني الناس ،قد يجعلهم

أكرث قربًا عىل املستوى النفيس حول العامل ،ويقول « :أعتقد أ ّن ات ّحاد الناس ملواجهة األزمة الحالية

سيقربهم من بعض بشكل أكرب ،حتى كمجتمعات دوليّة ،وسيع ّزز التع ّدديّة ،كام سيع ّزز قدراتنا عىل
إيجاد إجابات لتحديات أخرى تواجه اإلنسان ّية»[[[ .والجدير بالذكر ،أنّه وفقًا إلحصائيات «بيزنيس

انسايدر» ،يعيش نحو ثلث سكان العامل يف حال عزلة ،بسبب فريوس «كورونا» املستجد[[[.

الوباء واملؤامرة :كشف فريوس «كورونا» ،وبق ّوة ،أ ّن نظريّة املؤامرة قد عادت لتبلغ الذروة،

كل معاين التآمر ومعايريه ومندرجاته ،باإلضافة إىل انعكاسه عىل اإلدارة املتآمرة عينها،
وكشف ّ

بصورة سلب ّية وقاتلة للغاية .نتيجة لذلك ،سقط سعي األمريكيني إىل اآلحاديّة املطلقة يف حكم

العامل ،وفرض أنظمتهم وعقوباتهم عىل الناس والدول واملنظامت واألشخاص ،مستنسبني

ألنفسهم ات ّهام الناس بالعاملة واإلرهاب ،يخلقون مسوخًا تكفرييّة ،ويوجدون عمالء ،ويخطّطون

لتغيري أنظمة انتهى تاريخ صالحيّة وظيفتها ودورها بالنسبة إليهم ،ث ّم يقتلون شخصيات سياسيّة
واقتصاديّة مع نهاية تواريخ الصالح ّيات حتّى ال ينكشفوا ،ويتحك ّمون بأنظمة يجعلونها مطواعة

الجب
لهم ،ث ّم يص ّدرون الجراثيم والفريوسات مستهدفني دوالً مح ّددة وشعوبها ،إىل أن سقطوا يف
ّ
عىل قاعدة أن طابخ الس ّم آكله[[[.
[[[ -عبد الحسني ،يارس ،العالقات الدول ّية يف عامل ما بعد «كورونا» ،م.س.
[[[  -موقع الجزيرة نت :أوبئة نفسية يف األساس ..كيف تغذي جائحة كورونا الكراه ّية بأمريكا؟ الجزيرة.2020/4/4 ،
[[[  -الباحث وعامل املستقبليات يف «مؤسسة دافنيش».
[[[  -سبوتنيك :حياة ما بعد كورونا 28 ،آذار .2020
[[[  -مدير االبتكار والتحول والتبرص باملدرسة العليا للتجارة يف فرنسا.
[[[  -سبوتنيك ،حياة ما بعد كورونا ،م.س.
[[[ -م.ن.
[[[ -جورج عبيد :عامل ما بعد الكورونا ...تاريخ جديد ،موقع .2020/3/Tayyar.org، 13
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باألخص عند أصحاب السلطة
الوباء واحرتام اإلنسان :كشف الوباء مقدار انهيار قيمة اإلنسان،
ّ

ولعل من أصدق مصاديق عدم مراعاة الدول الغرب ّية للقيم واملثل
ّ
املؤسسات النفع ّية.
والكثري من
ّ

رصح به رئيس وزراء بريطانيا أ ّن عىل العائالت االستعداد لفراق أحبّتها ،ثم
واحرتام اإلنسان ،هو ما ّ

يف إيطاليا صار األمر برتك كبار الس ّن ميوتون ،وتحويل األجهزة اإلنعاشية إىل الشباب املصابني.
يف أمريكا ،كانت الصورة أكرث بشاعة ،فأمريكا التي كانت توصف برائدة اإلنسان ّية ،انهارت ُمثلها
وقيمها رسي ًعا ،فالسطو واالعتداء والجرائم صار مشه ًدا مألوفًا يف الشارع األمرييك ،وإ ّن نظامها
الصحي صار منها ًرا متا ًما ،فال مع ّدات وقائيّة طبيّة ،وال مستشفيات تكفي ،وتُر َِك الفقراء ليالقوا
مصريهم املحتوم[[[.

الوباء وحتم ّية ال ّتح ّول يف العادات والتقاليد :سيعيد «كورونا» نظر الشعوب إىل ثقافاتها

وتقاليدها السائدة ،وسرنى عادات وتقاليد تختفي وتولد غريها تكون أكرث تح ّفظًا من اآلخر ،أو

ربا مل تألفه البرشيّة من قبل ،كام ستتعرض بعض
أكرث وقاية من مخاطر الغري .وهذا أمر جديدّ ،

املامرسات القيميّة إىل إعادة تقويم لجدواها أو استجابتها ملقتضيات العلم والحاجات البرشيّة،
كام سيتع ّرض بعض رموزها إىل االستهداف بشكل أو آخر .لك ّن ذلك ،لن يعني قطيعة عامليّة بني

البرش ،بل سيتولّد إدراك جديد أنّهم أكرث تقاربًا من بعضهم بعضً ا ،وأنّهم بحاجة إىل تضامن وتعاون

أكرث ملواجهة التهديدات التي تواجه الجنس البرشي .نعم ،قد يحصل تقاطع بني سياسات الهيمنة

للحكومات ومشاعر التضامن بني الشعوب ،يف هذه املرحلة ،إال أ ّن النتيجة ستكون أ ّن العامل
بحاجة إىل نظام عاملي ،يكون أكرث اهتام ًما بحاجات البرش األساسيّة ،وأكرث استجابة للحفاظ عىل

سالمة الكرة األرض ّية ،لتستمر بالعطاء ملصلحة سكانها[[[.

الوباء والخوف[[[ :من جملة التأثريات التي سيرتكها الوباء موضوع الخوف ،فقد خلق الوباء

حال من الخوف السائل ،فلم يعد يقترص األمر عىل أنّه حال بيولوج ّية صح ّية ،بل تع ّدت لتكون
معه ً

ظاهرة ثقاف ّية أو روح ّية ،أو كتجربة إنسان ّية فريدة من نوعها ،سوف يتح ّدث عنها الجميع الحقًا،
[[[ -الجابري ،عبد الكاظم حسن :عامل ما بعد كورونا ،موقع صوت كوردستان.2020/3/29 ،
[[[ -خالد العرداوي ،عامل ما بعد كورونا كيف سيكون؟ ،م.س.
[[[ -الخوف ،عند علامء النفس ،عبارة عن شعور يصيب عقل اإلنسان املرتقّب لحدوث أمر سلبي ،له خطر معني .وقد يكون هذا الشعور
حقيق ًيا أو مجرد خيال ووهم .ورأى هؤالء العلامء أن أسبابه محض نفسية وسلوكية ،يعانيها األفراد الذين يرتقّبون حدوث يشء ما ،ما يؤدي
لحصول اضطرابات هرمونية داخلية.
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مل ّدة زمنية ليست بالقصرية .واملقصود من الخوف السائل ،هي الحال التي تتح ّول فيها املخاوف

رسب الخوف ،ويسيل وينترش
إىل ما يشبه الحال السائلة ،بل أقرب إىل الحال الغازيّة ،حني يت ّ

كل
ظل ّ
رضة يف لحظة ،ويف ّ
حولنا يف ّ
كل مكان؛ فالخوف ميحو املعامل األساسيّة للحياة املتح ّ

كل يشء ،يشعر الفرد بأ ّن مواجهة التهديدات
كل يشء ،والذي يستبيح ّ
هذا الخوف السائل من ّ
بكل ما يحيط بنا ،باألشياء واألشخاص،
واملخاطر مه ّمته هو ،حيث يتف ّوق الخوف عىل عالقتنا ّ

رسب إىل حال من الضباب ّية والال يقني
وهذا ما يف ّند وهم الهيمنة والسيطرة وإخضاع املاديات ،ليت ّ

كل يشء ،وأي يشء.
نحو ّ

كل ما يحيط بنا ما ّديًا كان أم معنويًا ،عىل عالقتنا باألشياء واألسطح
سينسحب الخوف عىل ّ

رصف معها بطريقة مغايرة ،بل ننظر إليها بطريقة مغايرة ،ليس كام اعتدنا عىل
املحيطة ،وسيجعلنا نت ّ

رسب نحو األشخاص املحيطني ،نحو العائدين من السفر ،نحو املالمح
ال ّنظر إليها من قبل ،يت ّ
اآلسيويّة ،نحو املاديات ،كأكياس البقالة والنفايات ،واالرتياب من التعامل مع األوراق النقديّة ،أو
كل ما اعتاد عليه
ملس مقابض أبواب املنزل والسيارات واملكاتب ،أو شاشات التلفاز ،وأصبح ّ

رسب ويسيل منه شيئًا فشيئًا ،وهو ما يعكس مفهوم
إنسان الحداثة يظ ّن أنّه تحت سيطرته الكاملة ،يت ّ
سيولة الخوف[[[.

يظهر من مجمل التحليالت املق ّدمة للخوف ،سواء من الوباء املستّجد أم غريه ،أنّه نايشء من

اضطرابات نتيجة توقّع أمر مرتقب هو سلبي باملجمل .ولكن عند تحليل األسباب ،سنجد أ ّن األمر
املرتقب هو نقطة الجهل التي يعيشها الفرد يف داخله ،والتي تسمح بإحالل الخوف مكانه .لذلك

من ال يشعر بالنقص أو االضطراب من أمر مجهول ،فهو بعيد عنه ،ومن يستند يف قراءته وتحليالته

ملا هو قادم إىل رؤية متامسكة واسترشافية سيكون بعي ًدا عنه .وبعبارة أخرى ،من الواضح أ ّن

االعتقاد يه ّيئ للشخص املق ّدمات الرضورية ليق ّدم تفسريه ملا هو مجهول عنده ،فيشعر تال ًيا بالقلق
واالضطراب.

[[[ -أسامء عبد العزيز ،أبرز مظاهر الخوف املستّجدة من «كورونا» :الخوف من العدوى ،الخوف من التحية الجسديّة واالتصال البرشي،
الخوف من اآلخرين وعىل اآلخرين ،الخوف من املوت ،الخوف من املالمح اآلسيويّة ،الخوف من الجهل ،الخوف من العزلة ،الخوف من
انهيار أنظمة الرعاية الصح ّية ،الخوف من األشياء واألسطح ،الخوف من وصمة العار لألوبئة ،الخوف من التلوث ،الخوف من املجهول.
الخوف ذو الوجهني يف زمن الكورونا 24،،أبريل /نيسان .2020
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ّ
ّ
والتربوية
االجتماعية
التأثريات
ال ميكن حرص التّح ّوالت االجتامع ّية والرتبويّة حال ًيا ،إذ ما يزال الوقت مبك ًرا لجالء صورها،

لكل التّح ّوالت التي تق ّدم ذكرها من إيديولوجيّة وقيميّة وأخالقيّة واقتصاديّة
كونها تأيت كنتائج ّ
وسياسيّة .ولك ّن القدر املتيقّن منه ،يف هذه األبعاد وعىل الصعيد الفردي ،أ ّن العامل بدأ بإعادة

االعتبار مج ّد ًدا إىل الخل ّية األساس ّية يف تكوين املجتمع أال وهي «األرسة» ،ال س ّيام يف الغرب

الذي فقد الكثري من الشعور باالنتامء إليها ،بحيث باتت العائلة امللجأ الذي يهرب الشخص إليه،

ويحتمي به وفيه ،وزادت الروابط األرسيّة متانة بني أفرادها ،بعد أن طغت عليها رضورات العمل

وتغريات الحياة.

عند الخروج إىل الدائرة الكربى ،ال ّ
شك أ ّن التكافل االجتامعي قد زاد ضمن البيئة الواحدة ،يف

كل طبقاته ،فرأينا الناس يخرجون إىل الرشفات،
الحي والشارع ،ال بل حتى يف املبنى ذاته ،وبني ّ
ّ

ويستمعون إىل املوسيقى .إ ّن طبيعة املدن ،ال س ّيام الكبرية منها ،تفتقد إىل الحياة االجتامع ّية

املوسع ،فالعديد من السكان ال يعرفون القاطنني يف الشقة املجاورة لهم ،فجاء هذا الوباء
بالشكل
َّ
ليك يرمي حجرة يف املياه االجتامعيّة الراكدة.

تعليم ًيا ،ستبدأ األنظمة التعليم ّية عرب العامل بتطوير أدواتها ،مبا يجعل التعليم عن بعد أكرث كفاءة

كل دول العامل باالستعداد
وتط ّو ًرا ،هي ،اليوم ،يف بداية استجابتها لهذا األسلوب ،ولكن قط ًعا ستبدأ ّ

لحاالت مشابهة .ولك ّن هذا األمر ال يخلو من املخاطر ،فهو يعتمد عىل استمرار شبكات اإلنرتنيت

والطاقة الكهربائ ّية ،إال أ ّن السؤال هو ما مصري التعلّم عن بعد لو تع ّرضت هذه إىل االنقطاع والتدمري

أو التعطيل؟ يجيب بعضهم أ ّن ذلك سيحكم بالفشل عىل طريقة التعلّم عن بعد .مع ذلك ،سيشهد
ال ّنظام التعليمي عرب العامل إعادة نظر فيه ،ليكون أكرث استجابة للتهديدات غري املتوقّعة.

ّ
ّ
الت ّ
االقتصادية
حوالت

مبا أ ّن الوباء فرض قيو ًدا عىل الحركة ،بأنحائها كافّة ،فقد ظهر ذلك وبوضوح يف عدم القدرة

باألخص االقتصادي منه .قد يعود السبب ،يف ذلك ،إىل اعتامد الدول مبدأ
عىل التخالط والتبادل،
ّ
التباعد للحفاظ عىل الحياة من دون وباء ،إال أنّه ال ميكن إنكار مسألة الخوف من اآلخر .يع ّزز
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الفكرة هذه ،ات ّهام بعض الدول وبعض منتجاتها أنّها تقف وراء الوباء ،لذلك انكفأ اإلنسان عن
التعامل مع اآلخر.

هنا ،سنحاول تسجيل بعض املالحظات االقتصاديّة التي تتشكّل بنا ًء عىل خلفيات معرف ّية
وقيميّة.
يضع فريوس «كورونا» االقتصاد العاملي عىل حافّة االنهيار ،يف حال طالت م ّدة الرصاع معه،

فاألسواق تغلق ،عدا الرضوري منها ،ويتقلّص الطلب الداخيل والخارجي ،فترتاجع التجارة الدوليّة

ومثلها التجارة الداخليّة ،فتتوقّف قطاعات اقتصاديّة كاملة ،بينام ترتاجع قطاعات أخرى ،وتغلق

أسواق املال عىل تراجع ،وتهبط أسعار أسهم الرشكات ،وتتوقّف االستثامرات ،ويصبح النم ّو

وكل هذا سريفع مع ّدالت البطالة ،وسترتاجع قدرات الدول املتق ّدمة عىل دعم
االقتصادي سال ًباّ .

الصاع ض ّد الفريوس ،وستعلن رشكاتٌ إفالسها يف حال طالت
اقتصاداتها ورشكاتها إذا طالت م ّدة ّ

م ّدة تطبيق هذه اإلجراءات ،وستكون هذه مناسبة البتالع الكبرية منها[[[.

باألخص تلك التي تعتمد عىل النفط ،إال أ ّن سوق
إذا كانت بعض الدول ستواجه اإلفالس،
ّ

الدواء سينتعش وستتسابق الدول لإلعالن عىل إجراء تجارب عىل األدوية ،وهذا يعني أ ّن بإمكانها
جني املليارات من الدوالرات[[[.

فضالً عن تأثري فريوس «كورونا» االقتصادي عىل حركة البضائع والسلع والسياحة العامل ّية ،فقد

َ
مخاوف من حدوث
أث ّر أيضً ا عىل أسواق السلع ،مثل النفط .وقد يس ّبب هذا االضطراب االقتصادي
ظل الخسائر التي وصلت إىل
ركود عاملي جديد يف قادم األيام ،كام ورد يف بعض التقارير ،يف ّ
 2.7تريليون دوالر .ويصف بعض أصحاب االختصاص هذا الواقع ،بأنّه قد ميثّل نهاية لعقود من
سياسات السوق الح ّرة االقتصاديّة والعوملة غري املق ّيدة ،وانتشار الال مساواة[[[.

ّ
ّ
الت ّ
الدولية
حول يف السياسة والعالقات

تشري التحليالت املرافقة للوباء أنّنا سنكون أمام عامل جديد عىل مستوى العالقات والسياسة
[[[ -سعيفان ،سمري :العامل إىل تغيّ بعد كورونا ،موقع العريب الجديد.2020/3/23 ،
[[[ -م.ن.
[[[ -يارس عبد الحسني ،العالقات الدول ّية يف عامل ما بعد «كورونا» ،م.س.
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الدوليتني .والسبب أ ّن الوباء فرض سلوكيات عند بعضهم ،وساهم يف تكريس نظرتهم إىل العالقة

ِ
حى
مع اآلخر ،بينام مل
يخف بعضهم اآلخر أ ّن االتّجاه الجديد يف العالقات الدوليّة يعود ملن ً

فكري قادته الواليات املتحدة األمريك ّية مع انتخاب «دونالد ترامب» للرئاسة .وتال ًيا ،ليس الوباء
ّ

هو املسؤول الوحيد عن السياسة الدوليّة القادمة ،بل النهج املعريف لإلدارة األمريكيّة ،والتي بدأت

العمل به قبل الوباء ،أي منذ العام .2016

يؤكّد «هرني كيسنجر» ،يف مقال نرش يف صحيفة «وول سرتيت جورنال» ،أ ّن نظا ًما دول ًيا جدي ًدا

يتشكّل ،مطالبًا الواليات املتحدة باالستعداد لهذا العامل الجديد ،بالتوازي مع مواجهة الفريوس[[[.

لقد وضع فايروس «كورونا» دول العامل أمام تح ّديات كبرية لها تداعياتها عىل العالقات الدول ّية

التي حكمت معظم دول العامل.فالعامل كان مستق ًرا بعالقاته ،ضمن مجموعة اتّفاقيات ومعاهدات

لكل محور لتكون
حكمت تحالفاته وتكتّالته ،وأرىس من خاللها آلية العمل للسياسة الخارج ّية ّ

الواليات املتحدة األمريكيّة سيّدة الهيمنة والديكتاتوريّة التي تحكم دول العامل .فالحليف بالنسبة
إليها هو تابع ،والعدو هو من يتطّلع لبناء أمجاد بالده من دون التحفّظ عىل الخطوط الحمراء التي
قد تنال من مكانة أمريكا وتفر ّدها يف حكم دول العامل.

تأيت جائحة «كورونا» واضعة العامل يف أكرب اختبار له ،هذا الفريوس الذي أدخل الجميع يف

دوائر الخوف والهلع ،بل وأفقد بعضهم القدرة عىل سيطرة االحتواء ،ففي اللّحظة التي ظهرت

فيها أمريكا يف موقف الدولة االنتهازيّة واألنانيّة ،أوروبا هي أيضا ظهرت أمام هذا الحدث كق ّوة
دول ّية مرتاخية وغري متامسكة وضعيفة وعاجزة وغري جادة يف مواجهة الجائحة منذ البدايات ،بينام

ارتفعت الصني من الناحية الدوليّة وارتقت يف مواقفها وقدراتها ،لتتح ّول عندها الساحة األوروبيّة

وكل هذه مؤرشات ّ
تدل عىل بدء تغيري يف
إىل ساحة مواجهة بني أمريكا والصني باملعنى الحقيقيّ .

مؤشا قويًّا عىل قرب انهيار املنظومة الدول ّية،
املوقف الدويل ،بل وإعادة تشكيله ،وإن مل يكن
ًّ

مؤشا مهمًّ عىل تغيري كبري يف طبيعة حجم العالقات الدول ّية وشكلها ما بعد «كورونا».
لكن ّ
يظل ّ ً

قد تتح ّول يف لحظة ما الحرب بني أمريكا والصني ،بعد ظهور فريوس «كورونا» ،إىل حرب

الصاع من الحرب التجاريّة إىل حلبة الحرب اإلعالم ّية ،حيث استطاعت
إعالم ّية وتنتقل حلبة ّ

تسجل
الصني ،رغم الجهد الكبري الذي تبذله واشنطن تجاهها إعالم ًّيا فيام
ّ
يخص هذا الفريوس ،أن ّ

[[[ -ترصيح لـ"هرني كيسسنجر" ،يف .2020/4/6
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العديد من النقاط لصالحها يف هذه املعركة .وما هو مالحظ يف هذا السياق ،هو قدرة الصني عىل
كل ما يته ّدد
إرساء منظومة قيم وسلوكيات من شأنها أنسنة العالقات بني الدول والشعوب ،ونبذ ّ

ترسخه الواليات املتحدة األمريك ّية من العداء بني األمم
طموح التعاون املشرتك ،وهذا بخالف ما ّ

أسس ،فعل ًيا ،إلعادة
والشعوب ،ما فرض أشكاالً جديدة من املواقف تجاه هذا الرصاع ،األمر الذي ّ

توجيه العالقات الدول ّية يف عامل ما بعد «الكورونا».

وتخل الواليات املتحدة األمريكيّة
ّ
وباألخص يف إيطاليا
مع انتشار هذا الوباء ،يف أوروبا
ّ

واالت ّحاد األورويب عن مساعدتها والقرارات الصادرة عن دول االت ّحاد بإغالق الحدود وإيقاف

العمل مبعاهدة «شنغن» ركيزة االتحاد األورويب التي تتض ّمن حريّة العبور بني دول االتّحاد ،تتق ّدم
كل من الصني وروسيا إىل انتهاج مواقف وسياسات ملساعدة بعض الدول الكبرية يف
وتتسارع ٌّ

تفش فيها الفايروس،
القضاء عىل الوباء .فتسارعان إىل تقديم الدعم إليطاليا ولدول أوروبية ع ّدة ّ

لنجد صورة الرئيس الرويس «فالدميري بوتني» ترفع يف بلدات إيطالية ،بينام العلم الصيني يرفرف
يف سامء «رصبيا» ،مع كلامت الشكر والعرفان من الرئيس الرصيب ،حني قال« :لقد رأينا أنّه ال

يوجد تضامن ،وال تكاتف يف أوروبا ،أنا أثق بالصني ،فهي الدولة الوحيدة التي ميكن أن تساعدنا،

يعب عن إمكانية كبرية لفك تحالفات،
أ ّما بالنسبة إىل اآلخرين ،فنشكرهم عىل ال يشء» .وهذا ّ
وعقد تحالفات أخرى ،وإحداث تغيري كبري يف العالقات الدوليّة من ناحية توجه دول االت ّحاد

األورويب إىل االهتامم باملصلحة القوميّة ،وتفضيلها عن مصلحة االتّحاد ،ما قد يؤث ّر عىل وجود

جه بعض دوله إىل بناء عالقات أكرث ق ّوة
هذا االتّحاد الذي مل يصمد أمام أزمة «وباء كورونا» ،وتو ّ
مع دو ٍل ،مثل الصني وروسيا.

هذا األمر سينعكس عىل عالقات هذه الدول مع الواليات املتحدة األمريك ّية التي تعاملت

باستخفاف مع أزمة «وباء كورونا» ،فأثبت ضعفها وغياب أي اسرتاتيجية للتعامل معه ،وفضّ لت
أيضً ا املصلحة القوم ّية ألمريكا عىل مصلحة الدول الغرب ّية التي تحكمها معهم عالقات مه ّمة ج ًدا،
وستنعكس تال ًيا عىل التحالف العسكري املتمثّل بـ«الناتو» ،وعىل التحالفات االقتصاديّة امله ّددة

باالنهيار يف حال عدم نجاح هذه الدول بوقف انتشار هذا الوباء ،لينتقل تأثريه إىل منظّمة التجارة
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العامل ّية التي ستعاين انسحاب دول ع ّدة .وأ ّول هذه الدول ستكون الواليات املتحدة األمريك ّية التي

تفش الوباء فيها نتيجة عدم تعامل إدارتها ،بالشكل املطلوب للح ّد من انتشاره ،والنقص الكبري
ّ

يف املستلزمات الطب ّية التي تساهم يف مكافحته ،لتذهب الواليات املتحدة للعمل لتأمني حاجاتها
الداخل ّية بعي ًدا عن السوق العامل ّية.

هذا سيجعل العديد من الدول األوروبيّة تحذو حذو أمريكا ،وهذا سيؤث ّر سلبًا عىل هذه العالقات،

وإىل انكفاء هذه الدول عىل نفسها أو ات ّجاهها لعقد تحالفات جديدة تتناسب ومصالحها .ومبا أنّه

يف السياسة ال توجد عالقات دامئة ،بل توجد مصالح دامئة ،فال عجب لو وجدنا يف املستقبل

تحالفات بني من كانوا البارحة أضدا ًدا .وسرنى تأثري فريوس «كورونا» يف التغيري عىل العالقات
ولعل آثار هذا الفريوس عىل هذه العالقات ،هو تعرية الواليات املتحدة األمريكيّة من لقب
الدوليّةّ ،

الدولة العظمى وفضح عجزها ،وغياب أي اسرتاتيجية لهذه الدولة العظمى يف ف ّن إدارة األزمات.

لعل االنكفاء القومي والعزلة االسرتاتيجية واالنطواء االقتصادي هي العناوين األبرز للمرحلة
ّ

جلون ألنفسهم مكانًا يف التاريخ ،وهم الراسمون
املقبلة ملا بعد «كورونا» ،وهنا ،األقوياء هم من يس ّ

الحقيقيون ملالمح العامل القادم ،وهم املؤث ّرون عىل العديد من املسارات امله ّمة التي ستشكّل

تؤسس الواليات املتحدة األمريك ّية للعزلة واالنكفاء ،تفرض
هوية العامل ملا بعد «كورونا» .وفيام ّ

الصني نفسها ق ّو ًة عامل ّية بديلة عن هذا العجز والفشل األمريكيني ،وهو أ ّول إعالن يستدعيه «كورونا»

واملتمثّل يف انتقال مركز العوملة والقيادة للعامل من الواليات املتحدة األمريك ّية إىل الصني[[[.

بديل عن العوملة أو يف
يؤكّد بعض الباحثني عىل أ ّن الفريوس ساهم يف االتّجاه نحو القوم ّية ً

جه لالدارة األمريك ّية التي ميثّلها الرئيس «دونالد ترامب»[[[ .ويتابع هؤالء
مواجهتها ،ونسبوا هذا التو ّ

الباحثون قراءتهم ،أ ّن فوز «ترامب» باالنتخابات األمريك ّية العام  ،2016كان انتصا ًرا لخطاب القوم ّية
عىل خطاب العوملة ،فقامت حملته االنتخاب ّية عىل شعار «أمريكا أ ّوالً» .ويف خطاب االت ّحاد األ ّول،

أمام الكونغرس األمرييك ،نعى الرئيس ترامب العوملة لصالح مفهوم الدول القوم ّية ،ومن حينها مل

[[[ -نرص الحسني ،حسناء :حتمية التّح ّوالت يف العالقات الدول ّية يف عامل ما بعد الكورونا ،موقع .2020/3/Top news، 28
[[[ -رشيدي ،عالء ،البرشيّة يف مواجهة كوفيد  ...19العوملة أم القوم ّية ،الشمولية أم مناعة القطيع ،الحرية أم الصحة ،م.س.
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يعد «ترامب» مجنونًا أو شخصية هزل ّية ،بل حمل فك ًرا سياس ًيا ،وهو «القوم ّية يف مواجهة العوملة».
مع بروز فريوس «كورونا» ،برزت مجموعة كبرية من األقالم ،ترى هذا املرض نتيجة للعوملة،

تفش هذا الفريوس .كانت آراؤهم ،أ ّن حركة السفر ،التنقل،
أي أ ّن العوملة هي املسؤولة عن ّ
السياحة ،املطارات والتبادل التجاري ،أي نظام العوملة القائم ،هو الذي س ّهل انتقال الفريوس

ي يف العامل ما بعد «كوفيد»19 -
وانتشاره ،واضعني اللّوم عىل نظام العوملة[[[ .ومن أبرز ما سيتغ ّ

هو شكل القيادة ،وطريقة عمل القادة .يقول مدير االبتكار والتّح ّول والتبرص باملدرسة العليا
للتجارة يف فرنسا« ،ريني روهريربيك» ،لوكالة سبوتنيك« :نحن اآلن نحاط بالغموض ،الطرق

القدمية التّخاذ القرارات تفشل بسبب نقص املعلومات ،ويف مثل هذا املوقف ،نحتاج إىل قادة

ميكنهم العمل وسط هذا الغموض ،بخطط رسيعة وعن طريق التعلّم من األخطاء»[[[.

يضيف «روهريربيك»« :يف األشهر القادمة ،علينا التأكّد من أ ّن القادة يحصلون عىل التدريب

املناسب ،حني يجدون فجأة أ ّن عليهم العمل والقيادة يف هذه البيئة الغامضة» .ويتابع « :بعد مرور

الوباء ،سرنى ازدياد يف عدد القادة الذين يتخذون قراراتهم بناء عىل قناعتهم وموهبتهم ،إىل جانب

تطبيق التقنيات الصحيحة ،والسيناريوهات الرسيعة القامئة عىل التعلّم من األخطاء»[[[ .وذلك كون

هذا الفريوس كشف زيف نظام العوملة« :يف مضامر اإلنسانية وأخالقها ،أسقط كورونا أخالق ّية

كل دولة وطن ّية عىل ذاتها ،وتحديد الصلة بني
العوملة ،وكشف ا ّدعاءاتها .الدليل عىل ذلك ،انكفاء ّ

املتشابهني عىل صعيد نظامي رأساميل ،والتمييز ضمن املجموعة الرأسامل ّية ذاتها ،عىل أساس
ال تخطئ العني مقدار السياسة الكامنة فيه»[[[.

حول أشكال السلطة املستقبل ّية ،عقب «وباء كورونا» ،يتوقّع الباحث وعامل املستقبليات «براين

ألكسندر» أن تتم ّدد سلطات الدولة يف املستقبل ،إذ يقول« :قد نشهد مت ّد ًدا يف سلطات الدول،

والصحة العامة والسياسات الصناعية والسياس ّية بشكل
خاصة يف األجزاء املتعلّقة مبراقبة السكان
ّ
[[[ -رشيدي ،عالء ،البرشيّة يف مواجهة كوفيد  ...19العوملة أم القوم ّية ،الشمولية أم مناعة القطيع ،الحرية أم الصحة ،م.س.
[[[  -وكالة سبوتنيك ،م.س.
[[[  -م.ن.
[[[ -البرشيّة يف مواجهة كوفيد  ...19العوملة أم القومية ،الشمولية أم مناعة القطيع ،الحرية أم الصحة ،م.س.
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جا ملثل هذا التم ّدد[[[ .ومع ذلك ،فإ ّن العامل الذي سيخرج من األزمة
عام ،والصني تق ّدم أمنوذ ً

ّ
كل
وتعث التعاون العاملي ،وخالف القوى العظمىّ ،
سيكون معروفًا ،من تضاؤل القيادة األمريك ّية،
هذه السامت م ّيزت البيئة الدول ّية قبل ظهور الوباء ،والذي أ ّدى إىل تغذيتها أكرث من أي وقت مىض،
جح أن تكون تلك السامت أكرث بروزًا يف العامل بعد ذلك.
فمن املر ّ

كانت إحدى سامت األزمة الحالية الرتاجع الواضح يف القيادة األمريكيّة .مل تحشد الواليات

املتّحدة العامل يف محاولة جامعيّة ملواجهة الفريوس أو آثاره االقتصاديّة ،كام مل تحشد العامل

ليحذو حذوها يف معالجة املشكلة يف الداخل ،بينام تعتني دول أخرى بنفسها بأفضل ما ميكنها
أو تلجأ إىل الذين تجاوزوا ذروة العدوى ،مثل الصني ،للحصول عىل املساعدة .لكن ،إذا كان

العامل الذي يتّبع هذه األزمة سيكون عامل ًا تهيمن فيه الواليات املتحدة األمريكيّة ،بشكل أقل ،فمن
املستحيل تقريبًا تخيّل أي شخص يكتب ،اليوم ،عن «لحظة أحادية القطب»  -فهذا االتّجاه ليس

حا منذ عقد عىل األقل[[[.
جدي ًدا .لقد كان واض ً

اخلالصة
لعل املوجز الذي بني أيدينا ،ال يعدو كونه رؤية أوىل ملا ستؤول إليه األمور بعد الوباء .وكام
ّ

أرشنا سابقًا ،فإنّه من املبكر إصدار أفكار نهائيّة وحتميّة يف املوضوع ،لذلك ميكن استخالص ما
تق ّدم من أفكار طبق التحليالت املوجودة إىل ما ييل:

يتبي ،من خالل مجريات أمور الوباء ،أ ّن العامل يقف عىل عتبة تح ّول إيديولوجي كبري ،يُشكّل
ّ

انهيار الحضارات التي نشأت بعد عرص النهضة األوروبيّة يف أبرز معاملها .ويحيك عن ذلك

الفلسفة الغرب ّية الحديثة التي أخذت بالتّح ّول نحو مفاهيم معرف ّية وقيم ّية أكرث حداثوية .ومع الوباء
يبدو أ ّن االنكفاء عن هذه الفلسفة بات رضوريًا.

يبدو أ ّن عىل اإلنسان ،بعد الوباء ،أن يعيد رسم خريطة منط حياته املستقبيل .من غري املجدي،

باألخص عىل املستوى الفردي ،أن تبقى أمناط الحياة عىل ما هي عليه ،فقد يتطلّب األمر النزوع
ّ

نحو منط آخر يحيك عن إمكانية التعايش مع الوباء مل ّدة طويلة.
[[[ -سبوتنيك ،حياة ما بعد كورونا 28 ،آذار .2020
[[[ -ريتشارد هاس :عامل ما بعد كورونا ،فورين أفريز 7،نيسان .2020
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جه نحو املعنويات والروحانيات هو االتّجاه امل ُهيمن عىل السلوك البرشي
من الواضح ،أ ّن التو ّ

بعد الوباء .وهذا يعني أ ّن العجز البرشي قد دفع نحو البحث عن إجابات ،هي ليست من إنتاج

الحضارة املاديّة الجديدة ،بل من إنتاج األديان السامويّة عىل األغلب .يُضاف إىل ذلك ،أ ّن املنحى
العام للبرشيّة مع الوباء ،هو االت ّجاه نحو املعتقد ال ّديني.

عاملي جديد ،تتح ّول فيه األنظمة السياسيّة والقياديّة ،عدا عن
يبدو أ ّن العامل عىل عتبة نظام
ٍّ

االقتصاديّة واالجتامعيّة .وهنا ،ينبغي عىل اإلنسان االستعداد ملا بعد الوباء ،إذ يجب إعادة رسم

جه اإليديولوجي اإلنساين.
أنظمة تتالءم والتو ّ
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مقاربة حتليلية نقدية للمجتمعات الغربي�ة

[*]

عبد احلليم فضل هللا

[[[

تُجري هذه الدّ راسة متاخم ًة لثالث دوائر كربى كان لها النصيب األوفر من اآلثار العميقة التي
ترتّبت عىل انتشار جائحة كورونا يف املجتمعات الغربية عىل وجه التعيني :دائرة العلم ،ودائرة
االقتصاد ،ودائرة املجتمع.
ونقدي ،حيث
يل
الباحث الدكتور عبد الحليم فضل الله يُقارب الدّ وائر املذكورة من
ٍ
ٍّ
منطلق تحلي ٍّ
ليبي املعاثر
يسعى إىل تفكيك نظريّات املعرفة التي أخذت بها الحداثات املتعاقبة يف الغرب ،ثم ِّ
األساس ّية التي ظهرت بق ّوة مع انتشار الوباء ،وبدَّ دت الكثري من ثوابت املركزيّة العرب ّية ومبانيها.

ّ
املحرر

يجد العامل منذ عقو ٍد صعوب ًة يف تخطّي أزماته بأشكالها شتّى ،السياس ّية كصعود اليمني وال
س ّيام يف النصف الغريب من العامل ،واالقتصاديّة مثل تواتر االنهيارات املال ّية واالقتصاديّة والنقديّة
والل مساواة والفقر
يف أنحاء ع ّدة وصعوبة لجمها ،واالجتامعيّة من خالل زيادة مع ّدالت الجرمية ّ
وتقويض دولة الرفاه ،وانخفاض منسوب التّضامن االجتامعي ،ناهيك بأزماته العسكريّة املتفاقمة
عىل وقع تص ّدع قدرة ال ّنظام العاملي عىل ضبط األمن واالستقرار.
الصلة بني تدهور أوضاع العامل
ولهذه الصعوبات أسباب متش ّعبة ،لكن ما ال يُتوقّف عنده هو ّ
وأزمة العلم واملعرفة ،بفروعهام وتصنيفاتهام وثقافتهام املختلفة ،والتنافس املرير داخلها وفيام
بي انتشار وباء كورونا (كوفيد –  )19املستجد نقص الجهوزيّة يف مواجهة الكوارث
بينها .وقد ّ
*ـ رئيس املركز االستشاري للدراسات والتوثيق واستاذ جامعي.
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واألحداث املفاجئة .ويخ ّيل للمراقب أ ّن املختربات ومراكز األبحاث كأنّها تبدأ من الصفر ،وبرز
إىل العيان انعدام التوازن بني األبحاث النظريّة واألساس ّية املسؤولة عن تق ّدم العلوم ،وبني األبحاث
التطبيقيّة والتكنولوجيّة ملصلحة هذه األخرية ،وبالخصوص منها املسؤولة عن االبتكارات يف
جهة للرتفيه[[[.
ّ
السلع االستهالك ّية أو املو ّ

ً
ّأوال :تمهيدات حول أزمة العلم الغريب

قياسا إىل ق ّوة التح ّوالت ،مع تراجع
كانت مساهامت علامء االجتامع والفلسفة ضعيف ًة أيضً ا ً
قدرتهم عىل استكشاف آفاق املستقبل يف حقبة الحداثة وما بعدها .أ ّما االقتصاديون فانرصفوا إىل
إحصاء الخسائر ،ورسم التوقّعات التقنيّة ،دون أن يلقوا بالً لتفسري االنحرافات النظريّة التي أخلّت
بتنبّؤاتهم وأضعفت قدرتهم عىل الرصد االستباقي للمخاطر والتفسري الحصيف للعوامل املح ّركة
للفوىض واملس ّببة للكوارث .ويف املسار نفسه ،ك ّرس علامء السياسة أعاملهم لتحليل عالقات
الق ّوة ورصاعاتها داخل ال ّدول وفيام بينها ،ضمن منهج ّيات متقنة ،لكن أجنداتهم كانت محكومة
من طرف خفي لربامج مراكز التفكري ( )Think Tanksالتي حظيت بتمويل سخي ،فيام أقصيت
الفلسفة السياسية إىل املقاعد الخلفية ،عىل أهميّة وظيفتها يف إيجاد توافقات تتجاوز الشؤون
السياس ّية املبارشة يف قضايا يدور حولها نزاع عميق.
وال يخلو من داللة أن ما توصف بالحرب العاملية الصفر (حرب الثالثني عا ًما ،)1648-1618
انتهت إىل إقامة ال ّنظام الويستفايل يف أوروبا ،الذي ضمن االستقرار م ّدة طويلة من الزمن (ضمن
معاهديت السالم اللتني وقعتا يف  15أيار و 24ترشين أول عام  ،)1648فيام مل ِ
تفض الحرب العامل ّية

يئ القطب تخلّلته حرب باردة طويلة األمد،
الثانية إىل وضعيّة مامثلة ،بل أقامت نظا ًما عامليًّا ثنا ّ
وأعقبته فوىض حربيّة ما زلنا غارقني فيها.

تخل العامل يف العقود
ويف غضون ذلك ،وتحت أبصار علامء االجتامع والسياسة واالقتصادّ ،
جسده االنتقال من نظام يعيل من شأن سيادة الدولة
الثالثة األخرية ،عن إنجازه السيايس األبرز ،الذي ّ
الحارسة ويرعى الحريات االقتصاديّة ،إىل نظام بسامريك يق ّدم أوسع رفاه ّية وأمان ملواطنيه .لكن
ظل العوملة إىل
ما يصعب التعامل معه حال ًيا ،هو أ ّن الشّ طر األكرب من القرار االقتصادي انتقل يف ّ
[[[ -للمزيد انظر :لوتشيانو فلوريدي؛ الثورة الرابعة..كيف يعيد الغالف املعلومايت تشكيل الواقع االنساين-ترجمة لؤي عبد املجيد
السيد؛ الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب؛ سلسلة عامل املعرفة 452؛ سبتمرب 2017؛ ص .212 :و:
 ،https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/95696و/https://infogram.com :
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خارج نطاق الدولة ذات السيادة ،وصار مييل إىل الرشق ،فيام الق ّوة العسكريّة والنقديّة والسياس ّية
ما زالت ذات مركز غريب.

وعو ًدا عىل بدء ،يتض ّمن هذا البحث بداية نقاش عن العالقة بني أزماتنا وأزمة العلوم ،وانطلق
يف ذلك من فرض ّية مفادها أ ّن مسرية العلوم باتت متقلّبة أكرث من السابق ،بتأثري من عوامل ذات ّية
وموضوع ّية ،بعضها منفصل عن متطلّبات البحث العلمي نفسه .م ّرت تلك املسرية مبرحلتني
ظالل من الهيمنة عىل مسارات البحث
ً
متداخلتني؛ كان كبار العلامء والنظريات الكربى يلقون
يف املرحلة األوىل ،وهم بذلك استجابوا للنقص املعريف وللحاجات العميقة للمجتمع .ويف
السلطة يف رسم مسارات النمو العلمي
املرحلة الثانية ،صارت الهياكل
املؤسسات ّية هي صاحبة ّ
ّ
ووضع أجندات البحث وأولوياته .يف الحالة األوىل كانت النامذج اإلرشادية الكربى ورموزها،
والسلطات
الطرف األقوى يف تحديد موضوعات البحث العلمي ،ويف الثانية غدا التمويل
ّ
ومتطلّبات التسويق قاطرة التق ّدم العلمي ،وأصحاب األيدي العليا يف تحديد أي من مسارات العلم
لها األفضل ّية عىل غريها.

الصناعات الجديدة التي تنتج سلع الرتفيه،
عم تق ّدم بأسئلة بسيطة :ملاذا تتط ّور ّ
نعب ّ
وميكن أن ّ
املؤسسات السياس ّية
متس رضوريات حياتنا؟ وكيف تح ّرك
بأرسع من الصناعات التقليديّة التي
ّ
ّ
واالجتامعيّة واالقتصاديّة «الطلب» عىل التقنيات والبحوث املتّصلة بها؟ وما العالقة بني حاجات
الصلة بها؟ وكم تساهم الحروب واإلنفاق العسكري يف تطوير
السلطة ومنو الفروع العلم ّية ذات ّ
ّ
التطبيقات العلم ّية؟ وتحرضنا هنا أمثلة ع ّدة ،من بينها تط ّور الشبكة العنكبوت ّية عىل خلف ّية اإلنفاق
بالتجسس ،واستخدامات تكنولوجيا االتّصاالت يف
العسكري األمرييك ،وتط ّور علوم الفضاء ربطًا
ّ
[[[
حروب الجيل الخامس ،والنانو تكنولوجي يف إنتاج أسلحة متناهية الدقة والصغر  .وال يُغفل هنا
أ ّن األبحاث العلم ّية يف مجاالت استهالك ّية مح ّددة ،تفرض ألغراض تجاريّة التّالعب باملنظورات
االجتامع ّية لل ّناس ،كصناعة التجميل التي تر ّوج لفلسفة حداثويّة للجامل قوامها ما تح ّدده عوامل
السوق وامليديا واملوضة ال ما تختاره العني العادية[[[.
ّ
[[[ -انظرSanjiv Tomar, Nanotechnology: The Emerging Field for Future Military Applications, (New Delhi: The :
.)Institute for Defence Studies and Analyses, October 2015

د.ارساء اسامعيل؛ استخدامات غري آمنة..تطبيقات النانوتكنولوجي يف املجاالت العسكرية؛ املستقبل لالبحاث والدراسات املتقدمة؛ 6
ديسمرب 2015؛ /https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/667
[[[ -انظر:
Simon Pitman; Cosmetics companies prove one of the lowest investors in R&D; https://www.cosmeticsdesign-europe.
12/12/com/Article/2005
Importance of Research and Development for the Cosmetic Industry; https://www.ambujasolvex.com/
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سنحلّل أزمة العلوم يف قسمني :األ ّول عن العقبات التي تعرتض طريق منو العلم ،فتبطئه أو
تعبث بأولويّاته وتعطّل نقالته ،والثاين :عن دور العلوم يف القفز فوق األزمات وتحسني قدرتنا عىل
محسنة تناسب مجتم ًعا جدي ًدا.
وصول إىل نسج تقاليد علميّة
ً
بناء السياسات
ّ

ً
ثاني�ا :عقبات يف طريق العلوم و الوالدة العسرية للنظريات اجلديدة
 - 1سطوة النامذج اإلرشاديّة الكالسيك ّية

بالتغي البطيء والتدريجي ،فيام تنمو املعرفة عند كارل بوبر ()1994-1902
تؤمن الداروينيّة
ّ
والتغي املفاجئ ،ومن خالل التكذيب Falsificationوليس التحقيق  Verificationكام
بالوثب
ّ
يظ ّن االستقرائيون .فالنظريّة التي ميكن دحضها من خالل الخربة والتجربة ميكن أن تُع ّدل أو أن
تنبثق منها نظريّات جديدة ،وعىل هذا النحو مييض العلم قد ًما إىل األمام.
والثورات العلم ّية ،حسب توماس كون ( )1996-1922يف كتابه الشهري عنها[[[ ،هي التي تقود
جه العلم إىل
العلم نحو آفاق جديدة من خالل مناذج إرشاديّة أكرث تط ّو ًرا ،ويف أثناء الثورات يتو ّ
عامل املتعلمني الواسع ،لكن كلّام ابتعدنا عن زمنها صارت لغة األبحاث العلم ّية اختصاص ّية
مؤشا عىل اقرتاب زمن الثورة العلميّة أو برهانًا عىل رضورة حدوثها.
ومغلقة ،مام يع ّد ّ ً

جه إىل جمهور
وبتعبري «كون» فإ ّن لغة العلم غري العادي ،أي لغة الثورات العلم ّية ،رحبة وتتو ّ
املتخصصني .ولنأخذ مثالً عىل ذلك الورقة التي نرشها ألربت
واسع ،وميكن أن يتلقّاها غري
ّ
يت بعمق نظرة العلامء إىل الكون ،ومع ذلك
ّ
آينشتني[[[ عام 1905
واستهل بها الثورة النسبيّة التي غ ّ
تض ّمنت عرضً ا مقتض ًبا وبالكاد أشارت إىل املراجع التي استندت إليها .تختلف ورقة آينشتني يف
أسلوبها عن لغة «العلم العادي»[[[ ،فلم تعالج يف سياق من اإلطناب املنهجي والعلمي إحدى
اإلشكاليات الفرعيّة للعلوم إنطالقًا من املبادئ السائدة ،بل مثّلت استجابة لألزمات العميقة التي
ال ميكن حلّها من خالل نظريّات قامئة.
[[[ -أنظر :توماس كون :بنية الثورات العلمية-ترجمة حيدر حاج إسامعيل ،ط ،1بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ومركز دراسات الوحدة
العربية ،سبتمرب .2007
العنوان األصيلThomas S Kuhn; The Structure of Scientific Revolution ; 3rded; University of Chicago;1996 :
[[[ -انظر :جيميس تريفيل :ملاذا العلم؟-ترجمة :شوقي جالل ،ال ط ،الكويت ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،عامل املعرفة
 ،372فرباير  ،2008ص.147
العنوان األصيل للكتاب.James Trefil; Why Science?; Teachers College Press & NSTA Press; 2008 :
[[[ -انظر :توماس كون :بنية الثورات العلمية ،م.س ،ص 63وص.100-99
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يتمسكون
ّ
وال
يتخل العلامء عن النامذج اإلرشاديّة (الربادايم) القامئة واملسؤولة عن األزمة ،بل ّ
حة هذه النامذج ووضع حدود لصوابها[[[ ال نقضها
بها ،حتى لو كان املطلوب فقط تحديد نطاق ص ّ
من أساسها .وهذه عقبة يف وجه التغيري متك ّررة الحدوث يف تاريخ العلم .ومع ذلك ال تصمد
مثل هذه العقبات إىل األبد يف وجه تط ّور العلوم الطبيعية ،ففي نهاية املطاف تفيض الصعوبات
جا علم ًّيا ما ،إىل والدة النظريات الجديدة .لقد ه ّيأت أزمة علم الفيزياء
التفسرييّة التي تنتاب منوذ ً
مثل يف أواخر القرن التاسع عرش الطريق لظهور النظريّة النسب ّية[[[ ،ومل يكن من مناص أمام املجتمع
ً
العلمي إال االعرتاف بذلك بعد وصوله إىل طريق مسدود يف مواجهة حقائق أباحها الكون ملراقبيه،
لكن ذلك ال يجري دامئًا بسالسة ،ففي الحاالت التي يظهر فيها عدم التطابق بني النظريّة والطبيعة
وخاصة إذا كانت االنحرافات بسيطة ،ومن شأن هذا
مييل العلامء يف أغلب الحاالت ،إىل االنتظار
ّ
األمر أن يؤخّر مل ّدة من الزمن الخطوة التالية يف طريق التق ّدم العلمي.
مثل
هنا تربز نقطة افرتاق بني الحقول العلم ّية .ففي مجاالت الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ً

جح االختبارات والتجارب نظريات عىل أخرى ،مفسحة يف الطريق أمام مرور النامذج اإلرشاديّة
تر ّ
وربا دامئًا يف ميادين االقتصاد واالجتامع والسياسة
ً
الجديدة ،لكن أمد االختالف يكون
طويل ّ
فضل
ً
والفلسفة والقانون؛ لصعوبة إخضاع حججها الختبارات متحكّم بها متا ًما وقابلة للتعميم،
عن أ ّن حقول املعرفة هذه تتق ّبل تع ّد ًدا يف اآلراء عىل خلف ّية تضارب املصالح أو العقائد أو امليول
الفكريّة املسبقة أو حتى التع ّنت الذّهني.
توجد باملقابل ،نقطة تقاطع بني الدوافع التي تقوم عليها الثورات يف الحقلني املذكورين،
مثل تبدأ مع شعور
والتي يح ّركها االفتقار إىل إجابات شافية ألسئلة حرجة .فالثورات السياس ّية ً
املؤسسات القامئة توقّفت عن إيجاد حلول ملشكالتهم ،وبالطريقة
ال ّناس أو قسم منهم ،بأ ّن
ّ
نفسها تبدأ الثورات العلميّة عندما يتّسع االعتقاد بأ ّن املج ّمع العلمي املك ّون من نظريات كربى
لعلامء أساسيني ،مل يعد قاد ًرا عىل الكشف عن ناحية من نواحي عمل الطبيعة[[[.
يعب عنه الديالكتيك داخل املجتمعني السيايس أو العلمي ،ففي
لكن للموازاة بعد أعمقّ ،
املختصون إىل فئتني ،إحداهام تدافع عن املنظور القديم والثانية ترفضه وتنارص
كليهام ينقسم
ّ
املنظور الجديد ،وهذا االنقسام ين ّم عن تباين يف القناعات والتص ّورات العلم ّية ،لك ّنه يرتبط أيضً ا
[[[ -انظر :جيميس تريفيل ،ملاذا العلم؟ ،م .س ،ص.147
[[[ -انظر :توماس كون ،بنية الثورات العلمية ،م.س ،ص .156-154
[[[ -م.ن ،ص.179-159
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الصلة.
باملصالح وبسطوة القامئني عىل النموذج اإلرشادي نفسه أو
املؤسسات السياسية ذات ّ
ّ
وأبرز مثال عىل عرقلة املجاميع العلم ّية للتط ّور يأيت من اسحق نيوتن ( ،)1727-1642أبرز ر ّواد
ال ّنهضة العلميّة عىل مر العصور ،والذي أعاق تق ّدم العلم يف مجال فهم طبيعة الضوء زهاء قرن
ال من
ونصف من الزمن تقري ًبا .فحتى نهاية القرن التاسع عرش كان مفهومه عن الضوء بوصفه س ّي ً
الجسيامت هو املهيمن ،فيام أُهمل الرأي اآلخر الذي يرى الضوء عىل هيئة موجات .ويعزى هذا
اإلهامل إىل النفوذ الذي متتّع به نيوتن يف املج ّمع العلمي ،أكرث مام ميكن نسبته إىل ضعف
حجج النموذج املوجي الذي ثبت يف النهاية أنّه أقرب إىل الصواب .وقد اقتىض األمر عقو ًدا
طويلة قبل أن يجري تجاوز الهيمنة املعنويّة لنيوتن[[[.
يلتقي كثري من العلامء مع «كون» يف تقدير ق ّوة املجاميع العلميّة والنامذج اإلرشاديّة ،ودورها يف
إعاقة إطالق األفكار والرؤى العلميّة الجديدة ،لك ّنهم يختلفون معه يف وصف مسار التط ّور العلمي
نفسه ،ويكاد «كون» أن يكون فري ًدا يف تص ّوره لنم ّو العلم عىل شكل وثبات .ويعارضه يف ذلك
كثريون من بينهم جون غريبني (عامل فيزياء فلكية يف جامعة كامربيدج ومن أعظم من ق ّدم الحقائق
مبسط) وجيمس تريفيل (أستاذ الفيزياء يف جامعة إيلينوي وصاحب رؤية
العلميّة بأسلوب روايئ ّ

ومؤلفات يف مجال تعميم املعارف العلمية والثقافية األولية) وآخرون .يرفض تريفيل رصاحة فكرة
«كون» عن الثورات؛ أل ّن منو العلم تراكمي يف جوهره ،خطوة يف أعقاب خطوة ،وبرأيه الرباعة
الشخص ّية من ناحية والبناء عىل ما سبق من أعامل ،هام مفتاحا التق ّدم العلمي .ويذهب غريبني إىل
أبعد من ذلك برفضه عىل نحو قاطع ربط مسار التط ّور العلمي ،باالضطرابات االقتصاديّة والسياسيّة
[[[
واالجتامعيّة التي يشهدها العامل[[[ ،وبذلك ال يخالف «كون» وحده ،بل يرفض نظريّة غالربيث
عن العالقة بني تاريخ األفكار االقتصاديّة وبني درجة تط ّور الدول وطبيعة مصالحها ،التي ميثّلها
االنفتاح تارة والحامئ ّية تار ًة أخرى.

[[[ -انظر :غريبني ،جون :تاريخ العلم ( 2001-1543الجزء الثاين)-ترجمة شوقي جالل ،ال ط ،الكويت ،املجلس الوطني للثقافة والفنون
والآلداب ،عامل املعرفة  ،390يوليو  ،2012ص 108-107و  116-114و .169
العنوان األصيل للكتابJohn Gribbin; Science…A History; Penguin Books, UK.2002 :
[[[ -م.ن ،ص.368
[[[ -للمزيد أنظرSee: John Kenneth Galbraith; A History of Economics: The Past as the Present; Penguin Economics:
Penguin books; 1987, 1991.
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مثاالن من علم االقتصاد:
مل ينجح علم االقتصاد يف تقديم رشوح وافيه لبعض ظواهره مثل التقلّبات والدورات
االقتصادية ،عىل ال ّرغم من مرور قرنني ونصف تقريبًا عىل نشوء هذا العلم بثوبه الحديث .ويعزى
ذلك إىل جمود وانحرافات منهجيّة وفكريّة سبق التط ّرق إليها ،وإىل نقص يف الجرأة بسبب سطوة
املرجعيات املهيمنة وضخامة املصالح التي تعرب عنها .وتقتيض الشجاعة وضع مسلامته وفروضه
الكالسيكية األساسية ،عىل طاولة املراجعة والتنقيح والدحض وال سيام منها الفروض املتحكمة
بعامل البحث ومنها عىل سبيل التكرار والتأكيد :الرشد والعقالنية وسيادة املستهلك والتوقعات
الرشيدة وكفاءة املعلومات املستقاة من السوق ،وميل االقتصاد إىل التوازن عند أعىل نقطة.
ظلّت هذه املسلّامت حارضة يف صلب مق ّرراتنا الدراس ّية وأبحاثنا األساس ّية والتطبيق ّية ،مع
أ ّن الوقائع االقتصاديّة أسقطتها أو قلّلت من شأنها .وإلّ ملاذا كان سلوك املتعاملني يف األسواق
التبص وانعدام الحيلة ،مام كبّد
املاليّة عىل هذا النحو الذي نشهده دامئًا ،من عدم العقالنيّة وقلّة
ّ
االقتصاد خسائر هائلة ،فاقت أحيانًا ما تسبّبه حروب كربى وكوارث طبيعيّة عظيمة .وهل يعقل أيضً ا
ّ
محك املراجعة،
بعد مرور أربعة قرون عىل قيام مناذج التمويل الحال ّية لالقتصاد ،أن ال نضعها عىل
أو نعرث عىل مناذج بديلة لها ،لنبقى واقعني بني مطرقة انهيار البورصات وانفجار الفقاعات املال ّية
والعقاريّة وسندان التذبذبات الحا ّدة يف مع ّدالت الفائدة ويف حجم العرض النقدي.
أ ّدت هيمنة النامذج اإلرشاديّة وسطوة املج ّمعات العلم ّية مبا فيها من نظريّات وعلامء ،يف
املجال االقتصادي كام يف العلوم الطبيع ّية ،إىل إبطاء التط ّور العلمي .ويف اآليت مثاالن عن مالمح
يتحل بها
ّ
ثورتني معرفيّتني رسعان ما أجهضتا بسبب ق ّوة الفكر املدريس السائد والكاريزما التي
القامئون عليه:
أستقي املثال األ ّول من االشرتاكيّة املثاليّة ،والتي ع ّد ها البعض متهي ًد ا للامركس ّية،
علم أ ّن هذه األخرية تتح ّمل قسطًا من املسؤول ّية عن إزاحتها من مرسح الفكر االقتصادي
ً
م ّدة طويلة من الزمن [[[ .ومن ر ّواد هذه املدرسة املثال ّية املذكورة ،جان شارل سيسموندي
( )1842-1773وهرني دو سان سيمون ( )1825-1760وغريهام ممن عارضوا املبادئ
[[[ -للمزيد عن االشرتاكية املثالية راجع:
- Frederick Engels. “Socialism: Utopian and Scientific (Chpt. 1)”. Marxists.org. Retrieved July 3, 2013.
- Leopold, David (2018). “Marx, Engels and Some (Non-Foundational) Arguments Against Utopian Socialism”. In Kandiyali,
Jan (ed.). Reassessing Marx’s Social and Political Philosophy: Freedom, Recognition and Human Flourishing. Routledge.
 -حازم الببالوي :دليل الرجل العادي إىل تاريخ الفكر االقتصادي ،ط ،1القاهرة ،دار الرشوق.1995 ،
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التقليد يّة لالقتصاد ،ورأوا أ ّن موضوعه املركزي هو اإلنسان ال األصول والرثوات املاد يّة.
الخاصة بوصفها قطب ال ّرحى يف عمليّات اإلنتاج والتوزيع
جه أتباع هذه املقاربة نق ًدا للملكيّة
ّ
و ّ
دون أن يرفضوها رفضً ا بات ًا .فتكاملت أفكارهم مع آراء «التعاونيني» ممن وجدوا أ ّن التعاون
واملشاركة ال املنافسة ،كفيالن بإعطاء حلول للمشكالت االقتصاديّة واالجتامع ّية .وذهب روبرت
أوين ( )1858-1771الذي يوصف بأنّه أبو الحركة التعاونيّة ،إىل أقىص الحدود يف دعوته إىل
خلق مجتمع جديد ،ينطوي عىل عالقات اقتصاديّة جديدة وبيئة اجتامعيّة ذات مالمح مختلفة
(وهو ما حاول تطبيقه يف إنشائه مستعمرات تعاون ّية لإلنتاج) .وتض ّمنت أفكار أنصار هذه املدرسة
االشرتاك ّية املبكرة ،نزعات رومانس ّية مثل ال ّدعوة إىل إلغاء ال ّربح عند أوين ،والتعاون الشامل يف
اإلنتاج والتوزيع والعودة إىل األرض والعمل املشوق فيها عند شارل فورييه ( )1837-1772ونظام
األجر املتساوي عند لوي بالن (.)1883-1811

وعىل ال ّرغم من أ ّن اليوتوبيا االشرتاكيّة هذه حظيت باحرتام العديد من املاركسيني ومتتّعت
بجاذبيّة عمليّة ،فإنّها مل تق َو عىل الصمود أو عىل األقل مل تح َ
ظ بالتقدير املناسب .وميكن أن نعزو
ذلك إىل ق ّوة الت ّيارات األخرى التي تزامنت معها أو أعقبتها ،وإىل الهيمنة الفكريّة التي مارسها
ولعل العقبة الحاسمة أمام تط ّور
ّ
مفكرون وعلامء اقتصاديون من ذوي التأثري التاريخي الكبري.
االشرتاكيّة املثاليّة كانت ظهور كارل ماركس ( )1883-1818عىل املرسح يف وقت الحق وقريب
منها .صاغ ماركس مع فردريك انجلز ( )1895-1820مذهبًا اقتصاديًّا يستقي جذوره الفلسفية من
املنهج الجديل واملاديّة التاريخ ّية ،وتتك ّون أعمدته من رصاع الطبقات بوصفه مح ّركًا لقوى اإلنتاج
وعالقاته ،ونقد الرأسامل ّية القامئة عىل مصادرة فائض القيمة الذي ينتجه العامل ،ليعرف هذا
املذهب باالشرتاكيّة العلميّة متيي ًزا لها عن سابقتها الطوباوية.

ساهمت مدرسة التحليل الحدي أيضً ا يف رسم املصري القاتم لالشرتاكية املثالية .املدرسة
أسسها كارل منجر ( )1921-1840ومن ر ّوادها ستانيل جيفونز ( )1887-1835وليون فالراس
التي ّ
( .)1910-1834ويف حني كانت نقطة ارتكاز املاركسيّة هي ربط االقتصاد بفلسفة التاريخ ،فإ ّن مركز
تجسد يف إضفاء طابع موضوعي (ريايض) عىل املفاهيم االقتصاديّة (من
ق ّوة التحليل الحديّ ،
أساسا للقيمة) ،عىل عكس الطابع الذايت األخالقي
خالل اكتشاف فكرة املنفعة الحدية بوصفها
ً
الذي قامت عليه املقاربة املثالية.
وبذلك أُجهضت االشرتاك ّية املثال ّية عىل أيدي تيارين متناقضني؛ املاركسية الجديل ّية من ناحية
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والرأساملية الكالسيكية ذات النزعة الكم ّية من ناحية ثانية .لقد حافظت النزعة الرياض ّية عىل ق ّوتها
طوال قرن ونصف وما زالت ،عىل الرغم من الوهن الذي يعرتيها خالل األزمات الكربى ،بل
كانت طوق ال ّنجاة للمدرسة التقليديّة يف تجديد قالبها النيوليربايل الذي مكّنها من االستمرار .وما
زالت النزعة الرياض ّية ،تتحكّم مبواضيع البحث االقتصادي وأفضلياته ،دافعة إىل الصدارة العناوين
التي تعنى بسلوك الوحدات االقتصاديّة الصغرى (االقتصاد الجزيئ) ،وإىل الصفوف الخلف ّية تلك
املعن ّية بسلوك الوحدات الكربى (االقتصاد الكيل) ،ونجحت عىل نحو مؤذ يف العقود األخرية
خاصة معزولة.
بوضع أبحاث التنمية يف بوتقة
ّ
الكل الف ّعال وأهم ّية اإلنفاق
ّ
لك ّن ظهور جون مينارد كينز ( )1946-1883بنظريّته عن الطلب
العام يف مواجهة األزمات ،كان عالمة فارقة ومؤث ّرة ووقتًا مستقط ًعا يف مسار الرأسامليّة الكالسيكيّة،
املدوي لألفكار التقليديّة يف تج ّنب أزمة الثالثينيات
القوي من الفشل
وقد استم ّد كينز حضوره
ّ
ّ
ويف تجاوزها ،ومن متطلّبات إعادة اإلعامر الشاملة يف مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية ،التي

مل يكن ممك ًنا حصولها دون تدخّل عميق للدولة .وبالعموم ،كانت النامذج اإلرشادية الكربى
مثل إىل األفكار
ومفكّروها سببًا يف حرمان رؤى اقتصاديّة من مكانتها التي تستحقّها ،فنظرت بدونيّة ً
التي تربط االقتصاد باألخالق والقيم االجتامعية واملنظور االنساين للخري واملصلحة العامة ،مع
أن الرباهني التاريخية تساند مثل هذا املنحى.

قليل قبضة الرؤية الجزئيّة عن
وقد استغرق األمر مرور أكرث من قرن من الزمن قبل أن ترتاخى ً
االقتصاد ،فعادت العالقة بينه وبني علم االجتامع بالربوز مج ّد ًدا ،عىل أيدي علامء وباحثني ،أتوا
بعد ثورشتاين فيبلن ( )1929-1857الذي رفض إسباغ صفة عموم ّية عىل األفكار االقتصاديّة ،وش ّدد
عىل أثر البيئة االجتامعيّة
وتغي ظروف الزمان واملكان فيها[[[ ،ومن هؤالء :جورج أكرلوف ()1940
ّ
الذي اعتنى ببحث أثر التفاعالت االجتامعية واملعايري الشخصيّة عىل السلوك االقتصادي.
وجيمس رونالد ستانفيلك ( ،)- 1945الذي تغذّى من روافد فكريّة متع ّددة ،مثل أعامل فبلني
وكارل بوالنيي[[[ وجون كينيث غالربيث وبول سويزي وتوماس كون[[[ وبول باران.
تض ّمنت أفكار أكرلوف أرا ًء تعود إىل مرحلة ما قبل الثورة الحدية والرياضية يف االقتصاد،
[[[ -من أعامله الرائدة:

Thorstein Veblen; The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions; New York: MacMillan;1899

[[[ -انظر مثلً كتابه:

Stanfield, James Ronald The Economic Thought of Karl Polanyi.. Lives and Livelihood; Palgrave macmillan;1986

[[[ -العيسوي ،ابراهيم :تجديد الفكر االقتصادي ،ط ،1القاهرة ،الهيئة املرصية للكتاب ،2019 ،ص.210-209
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ومنها :ات ّجاه الفائض االقتصادي إىل التزايد والرتكز يف االقتصاد الكالسييك الحر ،والتدمري
الخلق يف الرأساملية التي تفرض عىل الناس تغيري بيئاتهم االجتامع ّية ملصلحة اإلنتاج (يستلهم
ّ
هنا من بوالنيي رفض فصل االقتصاد عن املجتمع) ،واالختالل الناتج عن دولة الحد األدىن ،وبروز
الطلب االجتامعي عىل (سياسات غرضها) حامية األمم من االت ّجاهات التدمريية للرأساملية.
لقد كانت الرشور الناتجة عن سوء توزيع الدخل والرثوة ،وتهافت املبادئ التي قامت عليها
النزعة االستهالكيّة ،هي املعادل املوضوعي لسطوة النامذج اإلرشاديّة ،مام أعطى فرصة جديدة
النبعاث األفكار االقتصاديّة التي بقيت طي الكتامن م ّدة طويلة من الزمن ،فاستعادت املقاربات
منصة الفكر االقتصادي ،وصار ممك ًنا تق ّبل آراء من
األخالق ّية واالجتامع ّية حقّها يف الوجود عىل ّ
قبيل القول بأ ّن املتعاملني يف األسواق ال يح ّركهم الجشع بقدر ما يتأثرون بدوافع خرية متيل إىل
الفضيلة (فكرة األسواق األخالقية)[[[.
نستم ّد مثالنا الثاين عن العقبات التي تحول دون من ّو أطروحات اقتصاديّة جديدة ،من نطاق
العلمة الشهيد السيد محمد باقر الصدر
يف آخر .هنا سنتط ّرق إىل الثورة املنهجيّة التي أحدثها ّ
معر ّ
يف كتابه الرائد اقتصادنا[[[ .والثورة هنا مزدوجة يف الفكرين االقتصادي والديني .لقد استعان الشهيد
الصدر بأدوات تحليل واجتهاد متن ّوعة يف بناء نظريّة اقتصاديّة متناسقة ،لك ّنه اعتمد القطع املنهجي
بني املجال الفقهي ومجال بناء النظريّة ،مام ج ّنب هذه األخرية مغبّة الخضوع للمعايري الصارمة
ومتغية ومرنة عند التطبيق وخاضعة للتب ّدل
التي ت ُعتمد يف استنباط األحكام .فالنظريّة بطبيعتها ظنيّة
ّ
مع تط ّور العلوم األخرى .والغرض األسايس من وجود نظريّة إسالم ّية هو التع ّمق بفهم مدلوالت
الدين ومنطوياته يف سياقات نسب ّية ال تتعلّق بالتكاليف واألحكام ،فتسعى إىل فهم وظيفة الدين
يف الحياة البرشية ،وتحليل دور الفرد واملجتمع داخل املنظومة الدينية .ويف مقابل ذلك يبحث
متس السلوك اليومي للناس.
االجتهاد الفقهي عن حقيقة رشعيّة ثابتة يف مسائل متف ّرقة ّ

املنهجي الذي اعتمده الشهيد الصدر ما بني حقيل الفقه والنظريّة كان مج ّرد بداية ،لو
إ ّن القطع
ّ

[[[ -انظر مثلً :كتاب األسواق األخالقية لبول زاك:

P.Zak; Moral Markets: The Critical Role of Values in the Economy; Princeton University Press; 2008.

للمزيد انظر :العيسوي ،ابراهيم ،تجديد الفكر االقتصادي ،م.س ،ص.234-211
[[[ -انظر :الصدر ،محمد باقر الصدر« :اقتصادنا» ،ط ،11بريوت ،دار التعارف للمطبوعات1979 ،؛ «اإلسالم يقود الحياة» ،ال ط ،بريوت،
دار التعارف للمطبوعات2003 ،؛ فضل الله،عبد الحليم :التكافل االجتامعي يف اإلسالم وأثره عىل األمن األرسي ،مؤمتر األمن األرسي
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ربا إىل تطوير قواعد االجتهاد الفقهي نفسه ،وهذا مل يحصل .إ ّن تطوي ًرا من
استكملت ألوصلت ّ
هذا ال ّنوع ال ب ّد وأن يرتوي من معني ثورة منهج ّية تقوم عىل أمرين :أ ّولهام فتح األبواب املوصدة
بني علوم اإلسالم :الفقه واألخالق والكالم والعقيدة الخ ،..وتوسيع معنى االجتهاد ليشملها جمي ًعا.
وثانيهام ال ّنظر إىل الدين عىل أنّه أوسع من النص ،تب ًعا ملا يؤ ّديه العرف والفطرة والسرية التاريخية
قوي يف مجال االجتهاد،
لألنبياء والرسل واألمئة من أدوار ها ّمة فيه ،وأل ّن العقل ذو حضور ّ
فهو من أدلّة االستنباط املعتربة ،ومن مح ّددات االتّجاه العام للترشيع.
نتح ّدث عن اإلسالم ال بوصفه دي ًنا سامويًا فحسب ،بل أل ّن النظريات املأخوذة منه تعطي
مساحة واسعة للعدالة وقيمها من زاويتني أخالقية وعلم ّية .لقد تالقت العقالن ّية التاريخية مع
الليربالية الكالسيكية يف ربط القيم العليا مبا فيها العدالة إ ّما بالحتميّة التاريخيّة أو االجتامعيّة ،أو
ببحث اإلنسان عن املتعة واللّذّة .لكن العالقة بني األخالق واملبادئ االقتصاديّة تأخذ طاب ًعا عميقًا
إلهي متسام ،وبذلك هي أعىل من التعاقد االجتامعي
ومع ّق ًدا أكرث يف اإلسالم .األخالق ذات مصدر ّ

مم هي عليه يف املذهب الطبيعي ،وغري منقادة كذلك للعقالن ّية التاريخ ّية والجدل ّية
وأكرث رسوخًا ّ
بشت بها الحداثة .وبقول آخر ،إ ّن العدالة يف اإلسالم هي ذات مصدر أخالقي نابع
واألداتيّة التي ّ
السوق وقوانني التاريخ يف آن م ًعا ،لك ّنها تأخذ بعني االعتبار
من إرادة اإلنسان وأكرث ثبات ًا من قوانني ّ
الحقائق العلم ّية الفطريّة والنفس ّية والسلوك ّية واالجتامع ّية يف اعرتافها بامللك ّية الفرديّة (بتعريف
يعطل النمو ،لك ّنها تعطي األولويّة
ّ
خاص بهذا الدين) ،وتؤمن كذلك بالتوزيع العادل الذي ال
للعدالة يف توزيع الرثوات املاديّة والطبيعيّة والبرشيّة ،عىل العدالة يف توزيع مخرجاته والدخل
الناتج عنه.

هذه الثورة العلميّة ،التي ق ّدمت إضافة إىل الفكر ال ّديني بنقله إىل حقل ال ّنظريّة ،وإىل الفكر
االقتصادي بجعل األخالق ال ّدينيّة جز ًءا من أبعاده ،مل يقيّض لها االستمرار بفعل ق ّوة ال ّنامذج
اإلرشاديّة القامئة ،يف الجانبني ال ّديني والوضعي .لقد قاومت معاهد العلوم ال ّدين ّية محاوالت
متمسكة مبقتضيات االجتهاد التقليدي الفردي القائم
التطوير املنهجي عند الشّ هيد الصدر ،فبقيت
ّ
عىل التدقيق يف النصوص ،دون الغوص يف عامل ال ّنظريّة الواسع ،وفيام ارتضت املج ّمعات
العلميّة الوضعيّة إعطاء فسحة لبعض التطبيقات االقتصاديّة املرتبطة بالدين (مثل البنوك الال ربويّة
ومحاسبة الزكاة) ،فإنّها أهملت عن عمد اإلضافات ال ّنظريّة املستم ّدة من الفكر ال ّديني ومل تعرتف
بها ،بزعم أ ّن مصادر املعرفة فيه مختلفة متا ًما عن مصادرها يف العلوم الوضع ّية ،وبدعوى أ ّن
السوق.
األخالق ال ّدينيّة تلهم دوافع الخري عند ال ّناس يف املساحات الواقعة خارج ّ
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الصاع داخل البيئات العلم ّية وفيام بينها
ّ -2
ال يجد املتم ّرسون يف العلوم الدقيقة والطبيعيّة أي حرج يف توجيه اللّوم إىل املؤ ّرخني وعلامء
االجتامع واإلنسانيات وإىل حد ما إىل علامء االقتصاد ،بدعوى أنّهم يتعاملون مع الحقائق العلم ّية
تعاملهم مع االتّجاهات األدب ّية أو الف ّن ّية .فهذه األخرية ميكن أن تتقادم بل حتى تندثر ،لكن نظريّة
كالنسبيّة أو القوانني الثالث للديناميكا الحراريّة ال ينتهي عهدها ،وإذا طرأ عليها بعض التعديل
أو التطوير ،فإنّها ستميض إىل األمام يف تفسري األشياء ،انطالقًا من ال ّنجاحات واإلنجازات التي
توصلت إليها سابقًا.
ّ
والفارق األسايس بني الثقافتني العلميّة واإلنسانيّة بنظر علامء الطبيعة ،أ ّن الحوارات بني الفالسفة
قد ال تصل إىل نتيج ٍة حاسم ٍة متّفقٍ عليها ما دام أ ّن أحد الطرفني أو كليهام ميلك مهارة املحاججة
والحوار .واألمر مختلف يف مجال العلم ،حيث الحقائق املختربة واملج ّربة هي املعيار .فارق
عم
آخر بني الثقافتني يتمثّل يف أ ّن املعارف اإلنسانيّة ترتكز إىل ما هو منطقي فيام يبحث العلم ّ
هو معقول[[[ .فاملنطق ال يضيف معرفة جديدة ،بل يفصح عن معارف متض ّمنة يف فرضيّاته ،فيام
االكتشافات الجديدة ال تولد إلّ من رحم املالحظة وتكرار التجربة ،التي تربز إىل العيان حقائق
مؤكّدة ال ميكن التنكّر لها.
تختلف أيضً ا الغاية من اكتساب املعارف األساسية بني االتّجاهني العلمي واإلنساين ،فاكتساب
املعرفة الثقاف ّية غرضه معرفة أشياء يعرفها اآلخرون ،وهنا تصري املعرفة مقرتنة بالوجود االجتامعي
وسمة من سامت االنتامء ،فالذي يجهل معارف ثقاف ّية رائجة يف محيطه ،سيجد صعوبة يف االندماج
به .أ ّما امتالك املعارف العلميّة من قبل أشخاص عاديني ،فهدفه تكوين وجهات نظر بشأن قضايا
متس حياتهم مثل االستنساخ الجيني وتطوير الطّاقة ال ّنوويّة ..إلخ.
ّ

مع ذلك فإ ّن من الخطأ مبكان التنكّر لوجود مكون اجتامعي يف العلم .تفرض الظروف
االجتامعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة نفسها عىل مسار البحث العلمي من نواح ع ّدة :متويليّة
ترسع تق ّدم مجال
وتكنولوج ّية وآيديولوج ّية بل وسوسيولوج ّية[[[ .وهذه الظروف ميكن أن تبطئ أو ّ
مثل ،ليس نقاشً ا علم ًّيا رصفًا ،بل
مح ّدد من مجاالت العلم .إ ّن ال ّنقاش بخصوص الخاليا الجذع ّية ً
[[[ -انظر :تريفيل ،جيميس ،ملاذا العلم؟ ،م.س ،ص.29
[[[ -انظر :بخصوص سوسيولوجيا االقتصاد بوصفه مثالً عىل سوسيولوجيا العلوم:
جوزيف أ .شومبيرت :تاريخ التحليل االقتصادي ،ترجمة حسن عبد الله بدر ،ال ط ،القاهرة ،املجلس األعىل للثقافة ،2005 ،املجلد األول،
ص.85-65
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له عالقة بال ّنظرة إىل ما هو جائز وما هو ممنوع يف التعامل مع األج ّنة (اإلجهاض) ،فإذا كانت آراؤنا
األخالق ّية صارمة و َع َد ْدنا األج ّنة كائنات ح ّية من بداياتها ،فهذا سيعرقل أبحاث الخاليا الجذع ّية،
والعكس بالعكس .وبالتعبري الفقهي ،كلّام كان نفخ ال ّروح مب ّك ًرا ومقرتنًا بانعقاد ال ّنطفة كان صعبًا
امليض قد ًما يف هذا ال ّنوع من األبحاث.
فمثل رفضت
ً
وتأخذ السيطرة االجتامعية عىل العلم نفوذها أيضً ا يف إطار املنافسة بني العلوم.
خالل القرن املايض ولعقود خلت ،فكرة أ ّن انقراض الديناصورات يعزى إىل ارتطام كويكب
باألرض ،وكان سبب الرفض هو العقلية «فلسفية» التي هيمنت عىل الجيولوجيني آنذاك ،فتب ّنوا
أفكا ًرا من قبيل أ ّن األرض شهدت أحداث ًا كارث ّية شاملة مثل طوفان عظيم ع ّم األرض[[[ .وال يعزى
ذلك إىل ق ّوة ال ّنامذج اإلرشاديّة كام ذكر أعاله ،بل للمنافسة بني حقلني علميني ،إذ رفض علامء
الجيولوجيا لوقت طويل التفسريات اآلتية من حقل الفيزياء الفلكية ،لكن هؤالء كسبوا يف نهاية
املطاف قصب السباق يف الربهنة عىل أ ّن انقراض الديناصورات سببه ارتطام كويكب قبل عرشات
ماليني السنني.
تتأث ّر العلوم الطبيع ّية بالسوسيولوجيا ،من ناحية املنهج أكرث من تأث ّر الحقائق العلم ّية بها.
فالجوهر الحقيقي للمنهج العلمي هو نفسه يف العلوم اإلنسان ّية والطبيعية واالجتامعية عىل حد
يجسده االختبار املتك ّرر لألفكار والسعي إىل دفع حدود املعرفة واالكتشاف نحو
سواء ،والذي ّ
إل من
آفاق كانت مجهولة من قبل ،وال ميكن أن منيّز هنا بني العلوم الثالث يف التع ّرف الحقائق ّ
حيث األسلوب ،فإذا كانت التجارب الطبيع ّية تجري يف املعامل واملختربات ،فإ ّن مخترب األفكار
اإلنسان ّية هو التاريخ واملجتمع ورصد تغري الظواهر يف اآلماد الطويلة.

ويف العموم ،إ ّن النامذج العلم ّية عىل ما يقول «غريبني» مه ّمة ،لك ّنها ليست الحقيقة ،وال ب ّد
التحل بأبعاد ميتافيزيقية ،للوصول إىل تنوير مادي وإنساين/روحي جديد،
ّ
لها ـ كام أضيف ـ من
وليس عو ًدا عىل بدء كام قد يُظ ّن إىل ما قبل الحداثة والتنوير املاديني ،فالعلم الكالسييك كام
أستأنف االقتباس من «غريبني» ،تعامل مع األشياء التي نراها ونلمسها ،أما أفكار القرن العرشين
وما بعده ،فتتعامل من خالل النامذج اإلرشاديّة الجديدة مع أشياء وحقائق ال ميكن إخضاعها
للحواس واملالحظة والتجربة املعملية الرصفة ،وهذا هو بيت القصيد يف الذهاب إىل أقىص
حدود املادة يف التجربة ،وإىل ما بعدها يف الفهم والتص ّور واالعتقاد.
[[[ -انظر :جيميس تريفيل ،ملاذا العلم؟ ،م.س ،ص.88-87
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ّ
العلمية ..مشكلة منهج أم تب�اين ثقافات؟
تضارب املشروعيات
ينسب أ ّول تنكّر ف ّ
ظ للعلوم اإلنسان ّية ،إىل املحارضة التي ألقاها تشارلو برييس سنو (وهو
روايئ
متخصص يف العلوم الطبيعية) ،يف كامربيدج تحت عنوان «الثقافتان»[[[ ،ووصم فيها العلوم
ّ
اإلنسان ّية بعدم ال ّدقّة وقلّة الرصامة املنهج ّية ،وأنّها ال تق ّدم شيئًا للبلدان املتخلّفة .وقد ووجهت
هذه املقالة بعاصفة من ال ّرفض املد ّوي.

ال مناص من االعرتاف بأ ّن العلوم االجتامعيّة واإلنسانيّة تلتزم املنهج العلمي ،القائم بحدود
خاصة بها وذات منحى تاريخي ووصفي.
معيّنة عىل املالحظة واالختبار ،لكن وفق صيغ تجريبيّة
ّ
وتؤ ّدي هذه العلوم من دون ّ
شك وظيفة حيويّة يف مجتمعات تعاين من أزمات متش ّعبة ومت ّر راه ًنا
بتح ّوالت عميقة ،تح ّركها وقائع وسياقات سياسيّة واقتصاديّة وتكنولوجيّة.

ثم إ ّن الفصل الحا ّد بني الثّقافات العلم ّية الثالث ،الطبيع ّية واإلنسان ّية واالجتامع ّية ،ال يأخذ بعني
جوهري وعميق عىل ما يذكر
مثل فارق
تقسمها من الداخل .هناك ً
ّ
االعتبار الفوارق الفرع ّية التي ّ
كيغان «بني الفيزياء والكيمياء من جهة والبيولوجيا من ناحية ثانية» ،فالظواهر الفيزيائ ّية والكيميائ ّية
تتغي مع الوقت وتتّسم قوانينها بالثّبات عىل م ّر األزمنة ،وتتق ّبل التحليل الريايض وميكن التحكّم
ال ّ
بها يف التّجارب املخربيّة .وبخالف ذلك ،إ ّن الكائنات الح ّية وأجهزتها الحيويّة وخالياها وجيناتها
أقل استجابة للتحليل الريايض ،ويعرس السيطر التامة عليها يف التجارب املعمل ّية ،كام أ ّن قوانينها
ّ
تتغي وتتط ّور مع مرور الزمن.
ومركّباتها ّ

يذهب بعض الباحثني إىل ربط نوعي العلوم الطبيعية هذين بحقلني يف الضفّة املقابلة .العلوم
االجتامعية برأيهم أقرب إىل علوم األحياء التط ّوريّة والبيولوج ّية بفعل قابليتها للتط ّور وتعقيد
منظوماتها[[[ .إ ّن البنى االجتامعية واللغات وامللكات الشخصية والجينات كلّها عرضة للتغيري عىل
الدوام ،وتتسم بالتعقيد الذي مييّز املنظومات البيولوجية[[[ .ويف املقابل ينجذب علم االقتصاد،

[1]- See: C.P. Snow; The Two Cultures (The Red Lecture 1959 );Cambridge University Press 1959.
[[[ -جريوم كيغان :الثقافات الثالث..العلوم الطبيعية واالجتامعية واالنسانيات يف القرن الحادي والعرشين ،ترجمة :د .صديق محمد
جوهر ،ال ط ،الكويت ،املجلس الوطني للثقافة واآلداب والعلوم واملركز القومي للرتجمة  ،2476عامل املعرفة  ،408يناير ،2014
ص.313-311
العنوان األصيل للكتاب:
Jerome Kagan; The Three Cultures: Natural Sciences, Social Sciences, and Humanities in the 21th Century; Cambridge
University Press; UK; 2004.
[[[ -انظرNeils E. Harrison; Complexity in the World Politics: Concepts and Methods of a New Paradigm; New York::
.16-State University of New York Press, Albany; 2006; P; 8
AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

االستغراب 20

بارغتس
العلم واالقتصاد
والمجتمعالافي زمن الجائحة 85

إىل النامذج الرياض ّية الشكل ّية ،بزعم ثبات املبادئ والقواعد التي يقوم عليها هذا العلم ،عىل غرار
مبادئ علم الفيزياء[[[.
ومهام يكن من أمر ،فإ ّن املنهج العام للعلوم متقارب يف أساليب اإلثبات أو النفي ،ومشكالتها
مثل املادة والطاقة والحركة
ميس فقط مواضيع العلم ،التي هي ً
كام إشكالياتها متامثلة .التغاير
ّ
يف الفيزياء ،واملعارف املنطقيّة املطبّقة عىل وحدات وعنارص يف الرياضيات ،وخواص املادة
يف الكيمياء ،والندرة النسبيّة يف االقتصاد ،والعالقة بني الوحدات االجتامعية والتفاعل فيام بينها
يف علم االجتامع ،والوجود يف الفلسفة..إلخ .وتعاين العلوم إيّاها أيضً ا من مشاكل متقاربة يف
مم خلق
اآلونة الحالية ،مثل تآكل روح االنتامء للمنتديات العلمية ،وتفضيل الشهرة عىل التعاون ّ

املؤسسة عىل الفرد ،واالستغراق الشديد يف
منافسة بني الباحثني تنايف أخالقيات العلم ،وطغيان
ّ
التخصص عىل نحو أغلق باب االجتهاد العمومي.
ّ
وال تخلو املوضوعات التي تعالجها األنساق العلميّة الثالث من تقاطع وتشابك ،فاألخالق
وهي مجال فلسفي تطرح أسئلة عىل بحوث األحياء وتق ّدم إجابات عىل أسئلتها ،والفلسفة والفيزياء
يبدوان مرتابطني يف تحليل الظواهر واملفاهيم الواقعة عىل حافة الفهم البرشي ،مثل الزمن والبداية
والنهاية واألزل واألبد والرسمدية و(ميتافيزيقيا) األبعاد امللتفّة والخف ّية للامدة .واإلملام بعلم
االجتامع يبدو رضورويًا لفهم آليات عمل املجاميع وفهم منافساتها الداخلية ،وتفسري العقبات
ذات املنشأ السوسيولوجي التي توقف تط ّور العلوم أو تبطئه م ّدة من الزمن .وتستعري السياسة من
مثل مفهوم التعقيد ،كام أ ّن توزيع املوارد بني هذا املضامر العلمي أو ذاك ،خاضع
البيولوجيا ً
السوق ،موكلة إىل
ّ
ملبادئ االقتصاد السيايس،
وحل معضلة إنتاج املعرفة التي ال تخضع لقوانني ّ
علم االقتصاد .أ ّما علم التاريخ فبمقدوره أن يؤ ّدي دور املخترب الزمني الهائل الستخراج الحقائق
العلميّة يف العلوم االجتامعيّة واإلنسانيّة ،والستنباط مبادئ أو نفي حقائق ال ميكن تعريضها
للتجارب اآلنية.
وإذا أردنا تص ّور وظيفة مشرتكة ورئيسية للعلوم ،فإنّها الضبط املتبادل ،الذي مينع هيمنة علم
عىل آخر .العلوم اإلنسان ّية تساهم يف الرقابة عىل اخرتاق العلوم التطبيقية للمجتمع ،مبا يف ذلك
استيعاب اآلثار الناشئة عن فائض التكنولوجيا يف حياتنا اليومية .العلوم الطبيعية تضع ح ًّدا لألوهام
التي تغذي تصوراتنا الخاطئة أو املح ّرفة عن االنسان والطبيعة والبرشية والكون .واملثال الذي
[[[ -جريوم كيغان ،الثقافات الثالث ،م.س ،ص.321-320
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يرتدد غال ًبا ،أ ّن االكتشافات العميقة للكون يف األبعاد الهائلة ،وتحليل خصائص الحياة واملادة يف
األبعاد متناهية الصغر ،كرست هالة االنسان عن نفسه ،وخدشت نرجسيته الزائدة ،وأعطته بابًا-إذا
أراد -للعودة متواض ًعا إىل رحاب الرحمة اإللهية .أما العلوم االجتامعية واالقتصادية فبإمكانها إذا
أحس ّنا استعاملها ،أن تقلّل املفاعيل السلبية لعدم املساواة يف توزيع نواتج الحداثة التقنية والعلمية
والرفاه الناشئ عنها.
املؤسسات والتبع ّية للتكنولوجيا
 - 3تضخيم
ّ
يصح عىل املجتمعات والدول،
تؤ ّدي مقاومة التغيري إىل انطفاء نزعات التح ّول الجذري ،وما
ّ
وعىل االجتامع والسياسة ،يصدق يف مجال العلوم .لقد فقدت هذه األخرية مالمحها التاريخية التي
املؤسسات ذات النزعة
انطوت عىل عبقريات فرديّة وهوامش واسعة للبحث الحر ،بعد أن احتوتها
ّ
املحافظة يف طبيعتها يف املجاالت كافة.
املؤسس ّية املتحكّمة بنمو العلوم ،هو ضخامة الرتتيبات
ولعل التعبري األبرز عن العوامل
ّ
ّ
املطلوبة إلنجاز األعامل البحث ّية يف مجال الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا الجزيئية ،فهنا تتص ّدر
املتخصصني.
املرشوعات الكربى التي تحتاج إىل بنى تحت ّية تقن ّية باهظة الكلفة ،وفرق كبرية من
ّ

أسفرت تلك املشاريع العلم ّية الضخمة ،عن أربعة أمور إشكالية :أ ّولها ،الحاجة إىل متويل
ضخم من
املؤسسات الخرييّة أو القطاع الخاص[[[ .وثانيها :هو عدم التساوي يف فرص االنخراط
ّ
يف هذه مشاريع ،حيث يقترص العمل فيها عىل أقليّة من املحظوظني دون أن يكونوا بالرضورة
األعىل كفاءة ،وبذلك يحرم املجتمع من عطاءات أكفّاء مل يحالفهم الحظ ،أو ألقت بهم رياح القدر
بعي ًدا عن الت ّيارات الكربى ملشاريع البحث املم ّولة جي ًدا .وثالثها :انتقال والء املجتمع العلمي من
املؤسسات األكادمي ّية إىل املنظّامت الخرييّة والقطاع الخاص والبريوقراطيات الحكومية وال سيام
ّ
يف جناحها العسكري واألمني ،بعد أن غدت مصدر التمويل األ ّول ،و ُعهد إليها إدارة املرشوعات
العلمية فائقة الحجم .أ ّما األمر اإلشكايل الرابع ،فهو ضآلة نصيب العلوم االجتامعية من التمويل
مقارنة بنصيب العلوم الطبيعية منها وبالخصوص يف املجاالت التطبيقية والتكنولوجية.
لقد أضفى األمر األخري سامت متييزيّة بني زمالء البحث يف الجانبني .لكن األقدار أنصفت
علامء االجتامع واالقتصاد يف الخمسينيات والستينيات من القرن املايض ،الزدياد الحاجة إليهم
يف مواجهة االضطرابات التي م ّرت بها ال ّدول واملجتمعات يف تلك اآلونة .أ ّما الضحايا األش ّد لهذه
[[[ -كيغان ،جريوم ،الثقافات الثالث ،م.س ،ص.10
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املتخصصني يف مجاالت الفلسفة والتاريخ واآلداب ،الذين استبعدوا
الرتاتبية ،فكان من نصيب
ّ
ُحل ،ورفاهيته تتحقّق ،عىل أيدي
غال ًبا من معادالت التمويل السخي ،بدعوى أ ّن مشاكل املجتمع ت ّ
أصحاب العلوم الطبيعية وحدهم .لكن تق ّدم الصني وكوريا الجنوبيّة مل يكن بسبب امتالكهام
جا اقتصاديًا صائ ًبا من الناحية العلمية[[[ ،فيام مل
التكنولوجيا ،بل العتامدهام ٍّ
كل بحسبه منوذ ً
يحم االتحاد السوفيايت من السقوط امتالكه ناصية التكنولوجيا ،كام مل تنقذ الرباعة العلمية الفائقة
اليابان ،من ركودها املستمر زهاء ربع قرن.

فجوة ّ
التكيف االجتماعي مع االبتكارات التقني�ة

تساهم السلع الجديدة التي تولّدها الثورات التكنولوجية يف إحداث تح ّوالت يف األنظمة
االجتامعية مبعناها الواسع ،مام يدخل املجتمع يف فجوة التكيف .وتنشأ هذه الفجوة من
اختالف وتائر التق ّدم ،الرسيعة عىل الصعيد التكنولوجي ،والبطيئة عىل مستوى ال ّنظم السياس ّية
والعوامل االقتصادية/االجتامعية املطلوبة الستيعاب الثورات التقنية .والتباين أيضً ا ما زال قامئًا
بني االت ّساع الهائل يف املجال االفرتايض والنمو الطبيعي لالبتكارات والتجديدات يف املجال
املادي امللموس (الحظ الفارق بني زيادة رسعة االتصاالت من جهة واملواصالت من جهة ثانية).
مختل بني تقدم العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية من
ً
وستزداد فجوات التكيف خطورة كلام كان التوازن
رضا أيضً ا بني البحوث التطبيقية األكرث
جهة والعلوم الطبيعية من جهة ثانية ،وكلّام كان االختالل حا ً
خضو ًعا ملبادئ السوق وقوانينه والبحوث النظرية األقرب إىل متثيل املصلحة العامة والخاضعة
لقواعد االختيار العام (.)Public choice
التغيات االجتامعية والسياسية الناتجة عن الثورات التكنولوجية.
وهناك العديد من األمثلة عىل
ّ
ففي السياسة حدث انزياح يف فهم الدميوقراطية من متثيل الغالبية إىل بناء اإلجامع ،إذ يكفي أن
تحتج أقل ّية مبس ّميات املجتمع املدين أو غريه ،حتى تُقوض نتائج عمليات دميوقراطية .ويف
ّ
تغي
االجتامع ،ات ّسع مفهوم الخصوص ّية السيربان ّية ليخرتق األرسة ويه ّدد بتفكيكها .ويف االقتصادّ :
معنى التبادل (النقدي) مع بروز ظاهرة املقايضة «الرقمية» من جديد ،واالنتقال من اقتصاد تبادل
امللكية إىل اقتصاد تبادل املنفعة (اقتصاد الشبكات) ..إلخ .لكن األكرث حراجة مام سبق الفوىض
الثقافية التي أوجدتها التكنولوجيا ،دافعة إىل السطح املعاين الهشّ ة عىل حساب املعاين املركّبة
جسد التع ّدديّة بأبعد معانيها .فعاد االستقطاب
والعميقة ،ومق ّوضة بذلك ّ
التاث االنتقادي الذي ّ
[[[ -انظر :فضل الله ،عبد الحليم« :أي منطلقات نظرية لبناء سورية املستقبل» ،األخبار 8 ،نيسان .2019
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حول اعتقادات أو انتامءات أ ّول ّية ليسود من جديد ،ومل يعد الجدل أو الحوار (كالذي نجده يف
مواقع التواصل االجتامعي) يتمتّع بالجديّة والصدق ّية الالزمني إلنتاج معارف أو توافقات جديدة،
فيام هو يوغل يف تعبئة عامل قائم عىل ثنائيات صارمة.
قليل .تفرض التكنولوجيا إيقاعها عىل العلوم الثالث ،فتدفع العلوم الدقيقة
لنوسع دائرة الرؤية ً
ّ
إىل األمام يف تغذية راجعة ،فيام تبدي العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة استجابة أقل .املشكلة يف هذه
األخرية أنّها تق ّدم ردو ًدا ناقصة وأحيانًا يف اتّجاه واحد عىل األسئلة التي يطرحها التق ّدم التكنولوجي.
مثل إىل الطريقة التي تعالج فيها هذه العلوم أثر وسائل االتّصال وامليديا عىل املحيط
لننظر ً
االجتامعي لألفراد ،حيث تضع نصب أعينها ضبط السلوك البرشي تجاه االبتكارات الجديدة
يف هذا املجال ،لك ّنها ال تتع ّدى ذلك إىل محاولة فرض قواعد ورشوط عىل إنتاج التكنولوجيا
نفسها وتحديد ما يجب تطويره واستحداثه منها وما ال يجب .وبقول آخر تنطلق العلوم اإلنسانيّة
واالجتامع ّية يف هذا املجال ،من فرض ّية مفادها أنّنا قادرون عىل التحكّم بسلوك املنخرطني يف
مستقل
ً
عامل االت ّصال ،أ ّما تكنولوجيا االتّصال نفسها ومنتجاتها ،ف ُيتعامل معها بوصفها موضو ًعا
يقع خارج متناول العلوم االجتامعيّة واإلنسانيّة ،ولديه قوانني ذاتيّة لل ّنمو والتّط ّور.

والتمسك بها دون هوادة بدعاوى علم ّية زائفة.
وربا تقودنا هذه العلوم إىل ارتكاب أخطاء
ّ
ّ
فعىل سبيل املثال أفسدت األزمات االقتصاديّة واملاليّة العامليّة عىل أنصار املذهب الكالسييك،
ريا
نعيم التحليل اآليل والريايض للعالقات االقتصادية ،ومع ذلك ما زالت مبادئه تلهم جز ًءا كب ً
واملؤسسات العاملية ،تب ًعا ملصالح خاصة أو تص ّورات خاطئة.
من صانعي السياسات يف الدول
ّ
وبذلك تتضافر أمور ع ّدة عىل تشكيل عقبات كأداء تحول دون مرور الثورات العلمية يف مجال
العلوم اإلنسانيّة واالجتامعية ،بقدر ما يحدث يف املجاالت العلمية األخرى.

احنناءات الفضاء االجتماعي
تؤ ّدي الثورات التكنولوجيّة إىل انحناءات (مبفهوم آينشتني) يف الفضاء االجتامعي (واالقتصادي/
فتتغي محاور الجذب وتحصل تب ّدالت يف خطوط الق ّوة وات ّجاهاتها ،مام يربز الحاجة،
السيايس)،
ّ
يف سبيل التك ّيف ،إىل االنتقال من التوازن القائم إىل توازن جديد.
وبوسعنا أن نرى كيف يُحدث التق ّدم التكنولوجي مت ّوجات يف املجتمع واملجال العام عىل
إل بعد م ّدة طويلة من الزمن .وتقود االبتكارات التكنولوجية
نحو يصعب التّحكّم به واالستجابة له ّ
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الصعد كافة،
تغيات عميقة يف العامل ،فارضة إيقاعها القوي عىل ُّ
التي تأيت عىل شكل موجات إىل ّ
تسلسل مخالفًا ملا ينبغي أن تكون عليه حقائق األمور ،حيث
ً
مبا فيها العلوم الطبيعية .وهكذا نشهد
جه األبحاث األساسيّة
صار الطّلب عىل التكنولوجيا هو قاطرة البحوث التطبيقيّة ،وهذه بدورها تو ّ
بدل من أن يحدث العكس .ويف حني يفرتض أن يكون دور العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية
وال ّنظريّةً ،
حل منهج انتقادي تجاهها ،نراها
واالقتصاديّة ضبط اآلثار الجانب ّية للثورات التكنولوجية ،مع التّ ّ
ت ُستَتبع أكرث فأكرث ملصادر الق ّوة االقتصاديّة والسياس ّية النابعة من االقتصاد الجديد.

السلطة العامل ّية ،من خالل كرس
تحدث الثورات واملنتجات التقن ّية أيضً ا ،تب ّدالت يف موازين ّ
املفاهيم النمط ّية عن املجتمع ،الذي تح ّول معناه من مجموعة أفراد مع تاريخ وثقافة مشرتكني،
إىل مجتمع افرتايض ،وعامل ال تفصل حدود مادية بني «شعوبه» ،مام يبعث عىل االعتقاد حسب
ريفكن بأ ّن الدولة األ ّمة لن تقوى عىل الصمود[[[ ،عىل األقل بصيغتها الراهنة.

ال ّ
شك أ ّن للتقنيات الجديدة فضل يف تحقيق قفزات إىل األمام يف النظريّة العلميّة ،لكن تط ّورها
ال ميثّل استجابة لدواعي اجتامعية ،بقدر ما يأيت عىل خلفيّة متطلّبات جيوسياسية أو اقتصادية،
مثال
السوق .وميكن أن نرضب ً
كالحاجات العسكرية يف الحروب ،وتط ّور مناذج االستهالك يف ّ
بالتق ّدم التكنولوجي أثناء الحرب العامل ّية الثانية ،وانعكاسه عىل العلوم .فالجيولوجيون عكفوا
هائل يف تكنولوجيا االستشعار
ً
الصلة بالحروب البحرية ،مام أحدث تط ّو ًرا
عىل مرشوعات وثيقة ّ
البحري وتحليل قاع املحيطات .وقد ساعد هذا األمر عىل حسم جداالت بشأن نظريات علميّة
كانت موضع جدل كنظريّة الزحزحة القارية[[[.

وال يقف األمر عند تبعيّة العلوم بأبعادها الثالث الطبيعية واإلنسانيّة واالجتامعية للتكنولوجيا ،بل
تضاف إليها التبعية للسلطات التي تخلقها التكنولوجيا
وملؤسسات السلطة عمو ًما ،حيث تتحكّم
ّ
مثل بني البحوث االقتصادية التي تنتج ملصلحة
املؤسسات بالقسم األكرب من البحوث .فلنقارن ً
ّ
صندوق النقد الدويل ،والسياسية التي تُعد ملصلحة وكاالت األمن القومي ومراكز التفكري املرتبطة
بها ،وبني ما يُنتج من أبحاث ملصلحة الجامعات واملعاهد األكادميية باالستقالل عن الربامج
الحكومية واملشاريع التي تديرها الرشكات والكارتيالت االقتصادية العاملية.
التغيات القهريّة
تجسدها
وجه آخر من وجوه تبعيّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعية للتكنولوجياّ ،
ّ
[[[ -انظرJeremy Rifkin; The Age of Access; Tarcher/Putnam; 2000 :
[[[ -انظر :جون غريبني؛ تاريخ العلم؛ م .سبق ذكره؛ ص.175-172 :
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التي تتع ّرض لها عىل املستوى املنهجي ،بسبب اجتياج التقنيات عامل البحث .فبقدر ما ساهم
مثل يف تطوير األبحاث االجتامعية واإلنسان ّية ،وتسهيلها وزيادة كفاءتها ،بقدر ما أ ّدى إىل
الكمبيوتر ً
تشييئها وتقريبها من العلوم البحتة .ونذكر عىل سبيل التكرار هنا هيمنة الرياضيات عىل االقتصاد،
وامتزاجه بالعلوم القامئة عىل التجربة البحتة ،وبروز فروع هجينة كاملقاربات العصب ّية واملعلومات ّية
والفيزيائ ّية لالقتصاد ،ومقاربة ال ّنظم املتع ّددة ونظريّة الفوىض ،واالقتصاد الحراري...إلخ[[[.

وتعطّل تبعيّة العلوم اإلنسانيّة واالجتامعية لعلوم التجريب والثورات التكنولوجية ،قدرتها عىل
إطالق ثورات موازية للثورات العلمية ،وهو أمر ال ب ّد منه لالنخراط يف عمل ّية الضبط املتبادل بني
سم بالح ّد الرضوري من التوازن واالستقرار.
املجاالت العلم ّية املختلفة ،ولجعل التط ّور البرشي متّ ً
بالسوق أو بالهيمنة أو باملصالح السياسيّة ،يصعب
وسنالحظ هنا أ ّن سطوة التكنولوجيا املرتبطة ّ
مقاومتها مجتمعيًّا ،ما مل يصاحب تط ّورها ،تط ّور مامثل يف العلوم غري التجريبية.

وسأختم بأمثلة عن الضبط املتبادل املمكن بني العلوم االجتامعيّة واإلنسانيّة من ناحية وعامل
التكنولوجيا من ناحية ثانية .فمن األمور ذات الداللة اإليجابيّة أ ّن القانون ،أباح تقييد الحريات
و«املس» بالحريات الفرديّة ،للتخفيف من غلواء التط ّور التقني ،أو لتعميم منافعها ،مثل
العا ّمة
ّ
وضع ح ٍّد أقىص للرسعة املسموح بها ،مهام زادت ق ّوة مح ّركات السيارات ،أو فرض التق ّيد
باإلرشادات الصحيّة أو تناول اللّقاحات يف أزمنة الوباء.

مثل استعامل دعاوى علم ّية يف قضايا اجتامع ّية مثل تنظيم الزواج
الصور السلبية ،نذكر ً
ومن ّ
خ محتوى إباحي ومح ّرم ومناقض للفطرة البرشيّة
املثيل قانون ًيا ،وترشيع اإلجهاض ،والسامح بض ّ
فضل عن تسخري العلوم الرياضية يف
ً
السليمة ،عىل مدار الساعة ووضعه يف متناول الجميع،
ربرة للفقر ومس ّوغة لعدم املساواة.
الربهنة عىل نظريات اقتصادية م ّ
 - 4معضلة اتّخاذ القرار

كانت األزمات االقتصاديّة واألمن ّية والعسكريّة ،سب ًبا يف تعزيز نفوذ السلطات التنفيذية عىل
حساب مثياللتها الترشيعية ،حيث تقلّصت أدوار الهيئات املنتخبة ملصلحة غري املنتخبة منها
كالبنوك املركزية ،وتعاظمت سطوة أجهزة الضّ بط االجتامعي والقوى التي مل تخرج من صناديق
املسي للحياة العا ّمة .ومل يعد ناد ًرا أن
االقرتاع كمنظّامت املجتمع املدين ،إىل حد باتت معه
ّ
متأل االحتجاجات «املدنية» و«القمع» املضاد لها ،الفرتات الفاصلة بني املواسم االنتخابية .مام
[[[ -انظر :العيسوي ،ابراهيم ،تجديد الفكر االقتصادي ،م.س..
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يلقي بظالل من التساؤل عن مستقبل الدميوقراطية التي مل تعد تبسط مظلّتها إلّ عىل أقل القرارات
والسياسات أهم ّية.

لقد كشفت الجائحة والكوارث الشبيهة لها ،عن مدى التضخّم يف أدوار األجهزة الطرف ّية يف
الدولة الحديثة ،فالسلطات النقدية كانت املم ّول األ ّول لربامج مواجهة الوباء ال الحكومات ،من
خالل «خلق» آالف مليارات الدوالرات وضخّها يف األسواق النقديّة فو ًرا (أكرث من تريليوين دوالر
يف الواليات املتحدة األمريكية وحدها) ،فيام كانت الحركات املدنية والكارتيالت الكربى الضاغط
األكرب عىل الدول للحد من إجراءات اإلغالق والوقاية من الفريوس ،أما األجهزة العميقة يف الدول
فتولّت رعاية املنافسة فيام بينها عىل إنتاج لقاحات أو عالجات قبل اآلخرين ،بل سعت دون رادع
أخالقي إىل عرقلة جهود الدول األخرى يف هذا املضامر.
عم إذا كانت
وبناء عليه ،ال ب ّد من تجاوز السؤال التقليدي املطروح حال ًيا يف ّ
ظل وباء كوروناّ ،
الدولة الشموليّة املركزيّة أكرث فعاليّة يف مواجهة الكوارث من الدولة الدميوقراطية .فام ينبغي
تسليط الضوء عليه والعناية به ،هو طريقة عمل األنظمة أكرث من طبيعة النظام السيايس نفسه،
املؤسسات الواقعة يف
يتول رسم السياسات واتّخاذ القرار:
ّ
ويجري ذلك من خالل تحديد من
ّ
صلب الدولة أم التي عىل هامشها؟ وبناء عليه ،يعزى فشل النموذج الغريب يف استيعاب كارثة
الوباء ،إىل تع ّدد الرشكاء يف ات ّخاذ القرارات املفصليّة وتشتّت عمل البريوقراطية املسؤول عن
معاكسا.
جا
ً
تنفيذه ،فيام نجحت الصني بذلك بسبب اتباعها منه ً
ولذلك ،دعنا ال نلقي بالً لل ّنقاش السيايس الدائر حول هذه النقطة ،فال فائدة ترتجى من
عقد مقارنات بني نظام «شمويل» وآخر «دميوقراطي» ،فهذا خروج عن املوضوع ،واسرتسال يف
مناكفات آيديولوجية عقيمة .كاالستهجان الذي القاه امتداح التجربة الصين ّية يف مواجهة كوفيد-
 ،19بوصفه ،حسب الفيلسوف الفرنيس مارسيل غوشيه ،دعاية للنموذج «االستبدادي الصيني».
املطلوب إذًا ،مراجعة أسلوب عمل األنظمة وبيئاتها وسلوك متّخذي القرار ،بدلً من توجيه

النقد إىل السمة األساسية التي تصف بها نفسها (الحرية ،العدالة ،الرفاهية .)..وميكن أن نع ّد رأي
عامل االجتامع الفرنيس إدغار موران جوهريًا يف هذا املجال ،بإشارته إىل الخلل الذي أوجدته
الحداثة يف بنيات التضامن التقليدية بني املواطنني والعامل وأرباب العمل وبني اآلباء واألبناء،
والتي باتت رضورية -كام أضيف -يف ظل التقلص املتواصل لدور الدولة.
لقد كشف الوباء عن التش ّوهات التي أوجدتها الرأسامليّة يف بيئات العمل ،بفرضها قيو ًدا
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بريوقراطية زائدة عن املطلوب عىل العامل ،وتكريس التناقض بني السعادة «النفعية» وقيم العمل،
يجسد السباق نحو الربح ّية أحد جوانب القصور يف التفكري اإلنساين ،وهو مسؤول
وبتعبري مورانّ ،
عن عدد ال يحىص من الكوارث البرشية[[[ مبا فيه الوباء الحايل.

أي دور للدولة؟
ال ّ
شك أ ّن الدولة فقدت يف العقود األخرية جز ًءا ال يستهان به من دورها ،لك ّنها مل تخرس القدرة
عىل استعادة هذا الدور يف ظروف مناسبة ،فلديها ما يكفي من الرشع ّية والبنى التحت ّية لفعل ذلك،
وها هي تسرت ّد بريقها خالل عقد من االنهيارات املال ّية والكوارث البيئ ّية واالجتامع ّية والسياس ّية،
وتوفّر للمجتمع املالذ األخري يف وجه الكوارث واألزمات واملحن ،فيام يقف الفاعلون الجدد
عدميي الحيلة ومكتويف األيدي إزاءها.
ووسع املجال العام
صحيح أ ّن انخراط األفراد يف بيئة تكنولوجية فائقة التط ّور ،ق ّوى حضورهم ّ
ربا اقتطع هؤالء األفراد
املفتوح أمامهم ،لكن ذلك مل يكن بالرضورة عىل حساب نفوذ الدولة ،بل ّ
السلطات االجتامع ّية والتقليدية .فام زالت الدولة الع ًبا
نفوذهم املستجد من املساحة التي تشغلها ّ
ربا يف مجال فرض األمن السيرباين ،ووضع ال ّنظم والقواعد ،بل إنّها تتمتّع باإلمكانيات الالزمة
معت ً
لتسخري العلوم االجتامعية واالقتصادية واإلنسانيّة للتحكم بالفضاء االفرتايض والعوامل التقنيّة
األخرى ،وتتحدي «الفردانية الرقمية» مبا متلكه من أدوات ضبط وتحكّم وهيمنة صلبة وناعمة.
ومع ذلك ،أضفت ثورة املعلومات مسحة دميوقراط ّية عىل نرش البيانات وتداولها ،فلم
تعد الدولة وكيلها الوحيد ،وصارت الشبكات العنكبوتية املرسح املفتوح لتوزيع وتجميع
وتفكيك وإعادة التجميع املرن والرسيع لهياكل
ومؤسسات وجامعات عند الطلب[[[.
ّ

ث ّم إ ّن فائض اإلحساس بالهويّة الذي تتيحه هذه الشبكات قد يعيدنا إىل نقطة الصفر من العاملية
السهل واملكثّف للمعلومات يفيض
إىل «القبيلة» دون املرور بحلقة وسيطة هي الدولة ،فالوصول ّ
بكل يشء ،مبا يف ذلك الرشع ّية الكالسيك ّية
إىل قيام نظم ما بعد حداث ّية ،قامئة عىل التشكيك ّ
مثل بزخم مواقع التواصل االجتامعي لتغيري الوقائع أو استثامرها
ألنظمة الحكم ،واالستقواء ً
خاصة.
لغايات
ّ
[1]- Edgar Morin: “Cette Crise Nous Pousse Sur Notre Mode de Vie, Sur nos Vrais Besoins Masques dans les alienations
du quotidian”; Le Monde 192020/4/.
[[[ -فلوريدي ،لوتشيانو ،الثورة الرابعة ،م.س ،ص .232-220
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ويقرتب النموذج السيايس املنبثق من الشبكات املعلوماتية أيضً ا ،إىل سحب االعرتاف تدريج ًيا
تتول
ّ
بحكم الغالبية ،مام يعني االنزياح تدريج ًيا إىل ما يشبه سلطة التوافق التام .وبقول أوضح،
املؤسسات الرسميّة من مامرسة سلطتها يف
حركات االحتجاج «املدين» يف بعض األحيان ،منع
ّ
قضايا ترفضها األقلية ،أو تق ّدم عىل إفراغ نتائج االنتخابات من مضمونها ،وهذا أسهل عليها من تغيري
تلك النتائج من خالل الطعن ،أو املطالبة بإعادة عمليات االقرتاع أو حتى انتظار االنتخابات القادمة.
هذه النامذج الجديدة ملامرسة السلطة ستفيض يف خامتة األمر إىل جعل الفضائني السيايس
واالجتامعي متطابقني إىل أبعد الحدود ،ومل يكن هذا ممك ًنا لوال هيمنة التكنولوجيا عىل املجتمع،
وتأخّر العلوم االجتامعية واإلنسان ّية عن القيام بدورها املأمول يف ترميم االنحناءات التي تحدثها
االبتكارات الجديدة يف الفضاء االجتامعي ،فيام كان دورها ف ّعالً أكرث يف حسم الجدل أو ترشيده
بشأن انقسامات اجتامعيّة أخرى ذا منحى أخالقي وقيمي (كاملوقف من االستنساخ والهندسة
الجينية واالجهاض وأبحاث الخاليا الجذعية.)..

ً
ثالثا :العلم والبحث العليم يف سياقات جديدة :حنو مجتمع ما بعد رقيم

أطلقت الجائحة ديناميكيات جديدة يف استكشاف الحقائق االجتامعية الخف ّية ،فسلطت الضوء
عىل األزمات املعروفة مثل تداخل العوامل العرقيّة والطبقيّة والنوعيّة يف جعل فرص الحياة غري
متساوية بني البرش .يف بعض البلدان (كالواليات املتحدة األمريكية) كان ذوو البرشة السوداء أكرث
عرضة للوباء ،فيام عانت الدول األفقر يف العامل من صعوبات كبرية يف متويل برامج مكافحته،
ويرتقب أن يطول انتظارها للقاح حال التثبت من إنتاجه والتثبت من سالمته.
لقد طرحت الجائحة أسئلة حرجة عىل العلوم ذات الصلة املبارشة بها (األبحاث الطبية عىل
نحو خاص) وعىل البريوقراطيات الحكوم ّية ،وكالهام ظهر قليل الجهوزيّة وعديم الحيلة يف
وفوري ورسيع ،لكن األسئلة األكرث إشكالية كانت من نصيب العلوم اإلنسان ّية
إدارة تدخّل ف ّعال
ّ
واالجتامعية ،والتي بدت قليلة الحيلة يف التوقّع واالسترشاف والتصحيح وتفسري أوضاع مجتمع
ما بعد الكارثة وتسيريه واستيعاب تداعياته.
فام الذي ستكون عليه نظرتنا للمستقبل بعد أن كرس الوباء ما ك ّنا نعتقد أنّنا نعرفه عن االقتصاد
واملجتمع والحوكمة والخربة والعلم؟ وكيف ميكن أن ت ُط ّور األبحاث يف امليادين الثالثة للعلم
(الطبيعية واإلنسان ّية واالجتامعية) عىل نحو ميكّنها من تقديم بدائل قابلة للتطبيق للخروج من
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الستاتيكو املفقر الراهن؟ وما هو السبيل املمكن ،لوضع طاقاتنا العلمية واألبحاث التطبيقية يف
كل ذلك للوصول إىل مجتمع جديد ،مجتمع ما بعد رقمي؟
خ ُر ّ
خدمة السياسات العامة[[[؟ وكيف يس ّ

ّ
السياسية:
 - 1احلل من منظور الفلسفة

أعاد انتشار وباء كورونا طرح أسئلة فلسفيّة مهملة عن مقدار معرفة العلوم الدقيقة بالظواهر
الطبيعية ،ومعرفة العلوم االجتامعية واإلنسانيّة بالفرد واملجتمع والسياسة .بل قُ ّدمت براهني عىل
املتغيات املطلوبة السترشاف الظواهر قبل حصولها
محدودية النامذج العلمية يف استيعاب
ّ
وفهمها عند الحدوث .وين ّم ا ّدعاء قدرات تفسرييّة فائقة وأبديّة للنامذج والنظريات وال س ّيام يف
الحقول غري التجريبية ،عن غرور العقل ،ونقص يف التواضع املعريف ،واإلنسان مدعو إىل رصف
جهد إضايف يف تفسري التاريخ والوقائع االجتامعية والتأقلم معها ،عوضً ا عن زعم امتالك موهبة
كل يشء لسلطته.
إخضاع ّ
وتبدو املنافذ املفتوحة بني العلوم الطبيعيّة وعلوم اإلنسان واملجتمع ،ذات أثر ضا ّر يف
وضعها الحايل ،وال تخلو العالقة من تبع ّية وهيمنة ،فاالكتشافات واالخرتاعات واالبتكارات التي
تسفر عنها العلوم الدقيقة والتطبيقية تخ ّ
ط للبرشيّة مسارات إلزام ّية وال بديل لها يف سريهم نحو
املستقبل .وتستنفد العلوم االجتامعية واإلنسانيّة وسعها للحاق بالركب وأحيانًا من غري طائل،

وينصب هذا املسعى يف ح ّده األدىن عىل إسباغ الرشعيّة واملرشوعيّة عىل املسارات التي خطّتها
التقن ّية للبرش ،وتنظيم املجتمع عىل أساسها من خالل الترشيعات وال ّنظم الجديدة ومراجعة القيم
فمثل التكنولوجيا
ً
مبا يتناسب معها ،وحده األعىل محاولة ضبط هذه املسارات واستيعاب نتائجها.
هي التي وضعت اإلنسان دون خيار منه عىل جادة ثورة املعلومات ،فيام ارتضت العلوم اإلنسانيّة
واالجتامعيّة لنفسها مه ّمة رصف هذه الجا ّدة ووضع عالمات املرور والوقوف وتطوير عادات
البرش وسلوكهم ،للتأقلم مع رشوط العيش يف املجتمع املعلومايت.

جهنا إليه التكنولوجيا وما تفرضه علينا
ومع ذلك ،تضعنا األزمات أمام مفرتقات طرق ،بني ما تو ّ
أحاسيسنا الفطريّة ومبادئنا االجتامع ّية وميولنا الفكريّة ،أو بني املسارين «املادي» و«اإلنساين»،
مثل يف التساؤالت املطروحة يف زمن الجائحة ،عن جدوى فرض العزل لحامية
وهذا ما نجده ً
يتيم،
أرواح أقلية معرضة للخطر يف مقابل التفريط بالنمو االقتصادي .وهذا السؤال ليس طارئًا أو ً
[1]- Society after Pandemic; SSRC; by Alondra Nelson; April 23, 2020.
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بل هو امتداد لسؤال آخر :هل نقلّل من رفاه ّية مجموع الناس ملنع إلحاق األذى بأقل ّية منهم ،أو
هل ندفّع الطبقتني الوسطى والعليا مثن إنقاذ مجموعة من ال ّناس من براثن الفقر ،وهو يشبه سؤال
ثالث ،هل نقيّد حيويّة الفئات الشابّة النقاذ املسنني؟

اإلجابة عن هذه األسئلة ستكون بالنفي ،إذا أردنا أن نكون أوفياء ملسار التق ّدم املتسارع الذي
أطلقت رشارته الثورة الصناعية األوىل وما تبعها من اضطهاد كان هدفه تعظيم القيمة املضافة
ً
املستخرجة من عمل ماليني البؤساء
(وصول إىل الليربالية الجديدة)[[[ .واإلجابة هي نعم ،إذا ك ّنا
حريصني عىل املبادئ القيم ّية التي أرستها الثورات الدين ّية وال ّرساالت السامويّة ،أو إذا شاء بعضهم،
أن نكون ضنينني مببادئ التنوير الصافية الخالية من شوائب الرأساملية والحداثة وما بعدها .وبقول
متسكنا
موجز :سرنفض التضحية باملكاسب التي حصلت عليها الفئات املحظيّة يف املجتمع ،إذا ّ
بإمياننا الزائف بالتط ّور املادي عىل الطريقة الرأساملية ،وسنقبلها إذا ات ّبعنا اسرتاتيجيّة أصيلة (دينية
جر الذي قادتنا إليه الحداثة الليربال ّية وما بعدها.
باألساس) ،خارج التح ّ

وبناء عليه ال تُدان الليرباليّة الجديدة عىل النحو املذكور ،بسبب ما تفصح عنه من تعظيم لدافع
الربح والكسب وحثٍّ عىل زيادة املنفعة واملتعة بوصفهام عالمتني بارزتني يف طريق الرفاهية ،بل
ملا تسكت عنه أيضً ا ،برتكها زمام األمور إىل التكنولوجيا يف تقرير مصري البرش وتحديد مستقبل
عيشهم ،وهكذا صارت التكنولوجيا ذاتيّة التط ّور يف جانب والسوق املفلتة من عقالها يف جانب
حق اختيار نظام حياته.
آخر ،وجهان لعملة واحدة مآلها سلب اإلنسان الحر ّ

ّ
بن�اء التوافق يف مجتمعات منقسمة

يف كتابه الرائد «العدالة كإنصاف» يع ّدد جون رولز أربعة أدوار للفلسفة السياسية ،يتصدرها
دورها العميل يف إيجاد أرضية مشرتكة ومعقولة التفاق سيايس بشأن مسائل معينة أدت إىل نزاع
عميق ،وتعذر التوافق بشأنها[[[ .وبناء عليه تكون إحدى مهامت الفلسفة السياسية يف ظرفنا الراهن
البحث عن هياكل مالمئة تستطيع التعامل االستباقي والالحق مع التناقضات التي تنشأ يف غضون
األزمات واالضطرابات االجتامعية وما بعدها.
عم ينبغي فعله :نغلق االقتصاد من أجل خفض اإلصابات
وكام ورد أعاله سنالقي انقسا ًما بالرأي ّ
[[[ -انظر :تداعيات كورونا يف مرآة مفكرين وفالسفة السياسة واملستقبليات؛ موقع عريب 2020/4/4 ،21
[[[ -انظر :رولز ،جون :العدالة كإنصاف ..إعادة صياغة-ترجمة د.حيدر حاج إسامعيل ،ال ط ،بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ومركز
دراسات الوحدة العربية ،كانون األول (ديسمرب) .2009
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أم نتح ّملها للحفاظ عىل وتائر النمو؟ نق ّوي حضور الدولة املركزيّة واألجهزة املنتخبة يف الحياة
مثل أم نكتفي بإطالق يد البنوك املركزية غري
االقتصادية من خالل زيادة الرقابة وفرض الرضائب ً
املنتخبة لخلق األموال وإدارة أسعار الفائدة؟ نركز الجهد عىل تلبية حاجات املواطنني داخل
الحدود دون االهتامم مبا يجري خارجها أم نق ّوي بنى التضامن العاملي ضمن منظور للمصلحة
العا ّمة الدولية عابر للحدود؟ مبن نهتم أكرث بامله ّمشني واملستبعدين أم بالفئات األكرث نفوذًا يف
بكل الفئات؟ هل نعيد ال ّنظر يف توزيع مواردنا املال ّية
السلطة االقتصاديّة والسياس ّية أم ّ
هياكل ّ
والبرشيّة والعلميّة والتكنولوجيّة ما بعد الوباء للرتكيز عىل حاجات البقاء أم نعود إىل ما ك ّنا عليه
فتقود التكنولوجيا االستهالكية حياتنا وتح ّدد أولويّاتنا وتفضيالتنا؟ هل نتمسك بالتعريف التقليدي
عم نستهلكه ،أم نضيف
للرفاهية عىل أنّها تعظيم املنفعة من خالل تعظيم االستهالك بغض ال ّنظر ّ
ربا نستبدل به تعريفًا آخر يعطي األولويّة لحاجات البقاء ومقتضيات األمن الصحي
إليه أو ّ
والغذايئ واالجتامعي؟
الدور األسايس للفلسفة السياسية هو إذًا املساهمة يف بناء مساحات مشرتكة يف املجتمع ،بشأن
األسئلة العالقة كاملذكورة أعاله ،وهذا بالتكامل مع أدوارها األخرى ،املتمثّلة يف وضع أهداف
سياسيّة «عقالنيّة» للمجتمع ،تجسد التسوية بني تصوراتنا املطلقة عن الخري والجامل والقيم من
مؤسساتنا السياسية من ناحية ثانية ،وهو ما يأيت يف إطار
ناحية واألسس العقالنية التي تقوم عليها ّ
استكشاف طوباوي لحدود اإلمكان السيايس .فمام كشف عنه الوباء أ ّن علوم اإلنسان واملجتمع،
مل تتط ّور مبا فيه الكفاية لجعل ال ّنظم السياسيّة واالقتصاديّة واالجتامعيّة قادرة عىل إقامة التسوية
خي وصحيح وعادل.
املرج ّوة ،ما بني العقالنيّة
ّ
املؤسساتيّة ومنظوراتنا املسبقة واملتّفق ملا ّ

ثورات مزتامنة
ومتت ّد األزمة إىل علوم الطبيعة والعلوم الدقيقة التي استتبعت أيضً ا للتكنولوجيا املرتبطة
والسلطة ،لكن علوم اإلنسان واملجتمع ظلّت أبطأ من غريها يف مواكبة التح ّوالت الناشئة
بالسوق ّ
ّ
عن تسارع الحداثة التقنية .وإذا كان انبثاق الثورات العلميّة بحسب «كون» سببه عجز منظومة
علميّة عن تقديم إجابات شافية ألسئلة جديدة يطرحها علينا الوجود والطبيعة ،فال ب ّد من أن يتكامل
هذا االنبثاق أو أن يكون مصحوبًا ،مع ثورات موازية يف العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية (االقتصاد،
القانون ،النفس )..ويف الفنون واآلداب أيضً ا ،دون أن تفقد هذه األخرية استقاللها ،يف رسم مسارها
التط ّوري الخاص وال ّر ّد عن أسئلة جديدة تواجهها .من قبيل :ملاذا ال يؤ ّدي منو الناتج املحيل
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السلع والخدمات
اإلجاميل إىل خفض الفقر والال مساواة؟ وملاذا ال ترتافق الزيادة يف إنتاج ّ
واستهالكها مع زيادة موازية يف الرفاه؟ ولِ َم مل ِ
تفض الهندسات االجتامع ّية إىل القضاء املربم عىل
األمراض االجتامعيّة كالجرمية واإلدمان؟ وما هو السبب الذي جعل الدميوقراطية تقف عند حدود
الدول دون أن تتع ّداها إىل العالقات فيام بينها؟
ريا يف فهمنا لعامل
أي منوذج
ّ
إ ّن ّ
إرشادي جديد (برادايم) يف مجال العلوم الدقيقة يحدث تغي ً
تغي يف نظرتنا للذات واالجتامع اإلنسانيني ،فال
الطبيعة ونظرتنا إليه ،وال ب ّد أن يصاحبه
ً
حكم ّ
اختل التوازن
ّ
مناص والحال هذه من أن يكون تط ّور العلوم يف أزمنة متقاربة ومسارات متوازية ،وإلّ
بني عامل املادة وعامل اإلنسان ،أو بالتعبري اإلمياين ،بني كتاب التكوين والخلق وكتاب التنزيل
والوحي.
مثل بوصفها نقطة زرقاء باهتة يف أطراف أطراف الكون،
إ ّن تحديد املوقع الهاميش لألرض ً
ودعوى تشارلز دارون يف نظريّة النشوء واالرتقاء ومزاعم سيغموند فرويد عن ق ّوة تحكّم األنا الدنيا
بالبرش ،والقفزات املذهلة يف عامل الذكاء االصطناعي ،أفسدت جميعها عىل اإلنسان نرجسيّته
وع ّرفته مبوقعه الفعيل يف الكون األوسع ،لكن ذلك ب ّرر لفالسفة الحداثة ور ّوادها ر ّدة فعلهم
الخاطئة ،بتمجيد العقالن ّية األدات ّية الهادفة إىل إخضاع الطبيعة لإلنسان واإلنسان لآللة ،أو يف زرع
ّ
الشك بوجود الحقيقة من أساسها يف أفكار ما بعد الحداثة.
وبالعودة إىل ما بدأناه؛ إ ّن وضع أطروحتي «كون» و«رولز» يف سياق واحد ،من شأنه أن يؤكّد
دور الفلسفة السياس ّية يف تطوير نظرتنا لألشياء ،بل حتى يف تجاوز اإلنسداد ال ّراهن يف مقاربة
ريا ومعالجة .ونقتبس عىل سبيل االستشهاد من بوالنيي ،نظرته للسياسة
األزمات توقّ ًعا وتفس ً
بوصفها نقطة مركزيّة يف هذا السياق .فالسياسة برأيه هي التي تعطي معنى للظواهر االجتامع ّية
الصاع الطبقي إذا غّريت معنى امللكية ،أو أضفت عليه
واالقتصاديّة ،إذ ميكنها ً
تغي شكل ّ
مثل أن ّ
أبعا ًدا قانون ّية أخرى ،وبوسع السياسة أيضً ا أن تع ّدل مفاهيم كربى مثل الحقوق وحدود الحريات
العا ّمة ،وتراتبيّة القيم الليربالية والفردية واالجتامعية .ميكن للسياسة كذلك أن تنظّم األولويات التي
متس حياة الناس :أيّهام أكرث أهم ّية من اآلخر الرتفية أم التعليم؟ االقتصاد أو الصحة؟ وهل نعطي
ّ
قيم مال ّية لألنشطة االجتامعية يف احتساب الدخل الوطني مثل العمل املنزيل؟ أم نبقيها خارج
ً
فعل إنسان ًّيا خال ًيا من الدوافع األنانية.
منطق السوق ،حتى ال تفقد طبيعتها األصلية بصفتها ً

مثل معنى الدميوقراطية واالستبداد واملواطنة واالنتخاب والسيادة
ميكننا بالسياسة أن نغّري ً
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والحدود والعالقات الدولية .لكن مشكلة ال ّنظم الحديثة ذات الطابع العمومي ،أي التي تصلح
للمجتمعات والثقافات املختلفة ،أنّها مل توفّر لنا ما يكفي من أدوات منهج ّية لتفسري أوضاعنا
الراهنة ،ومل تق ّدم لنا أط ًرا صالحة الحتواء نواتج العلوم والبناء عليها .بل إ ّن نواتج العلوم تتط ّور
يف أحيان كثرية يف ات ّجاه مضا ّد ملنظومات الحداثة العموم ّية لفرط ما تنطوي عليه من خصوصية،
فعىل سبيل املثال ،يتناسب املنهج التجريبي مع أوضاع الدول واملجتمعات الغربية أكرث من
غريها ،ومع ذلك جرى إقحامه يف صلب علم االقتصاد ،بل إ ّن النظرية العمالقة التي أىت بها
إل
كينز عن الطلب الفعال ودور اإلنفاق الحكومي يف تحفيز النمو والبطالة اإلجبارية ،ال تناسب ّ
اقتصادات بلغت مستويات متق ّدمة من ال ّنضج دون نظرياتها النامية .وهذا ينطبق أيضً ا عىل رفض
لكل مكان وزمان ،وأ ّن قواعد الرصاع والتوافق هي نفسها
الزعم القائل بأ ّن ال ّنظم السياسية صالحة ّ
يف كل املجتمعات ،وكذلك أساليب مواجهة األزمات واملشاكل املستعصية.

 - 2أدوار متكاملة للعلوم:
تكامل يف أهدافها
ً
هناك فرصة للعلوم االجتامعيّة واالقتصادية والتاريخية واإلنسانيّة ،لتكون أكرث
وطموحاتها ،فتضع اإلنسان يف مركز االهتامم ،وبالخصوص ملساعدته عىل مواجهة التوت ّرات التي

تحدثها مخرجات العلوم يف محيطه الخاص وبيئة عيشه ،وما تسببه له من اغرتاب.

إ ّن هذا يطرح الحاجة لتحديد نوع البحث االجتامعي واالقتصادي الذي نريده ،لسرب غور

املنظومات التي نحيا يف ظاللها وتفكيكها وتركيبها من جديد ،وتحقيق طموح أعىل ببناء

املجتمعات عىل أسس مختلفة .ففرادة الوباء واستثنائيته ال تكمن يف آثاره الصح ّية ورسعة انتشاره،

بل يف التجربة الجديدة التي ال تتك ّرر سوى م ّرة يف العمر ،واملخترب الواقعي الذي أوجده لخوض

كتغي شكل املدرسة واملعمل وطرق التواصل املهني،
غامر تجارب حيات ّية قد ال تكون مسبوقة،
ّ

فضل عن التمرين الذي خضناه يف توجيه دفّة العلوم برسعة نحو مقاصد جديدة تحت نار األزمة.
ً
ففي خضم الكوارث يتاح لإلنسان تجديد وعيه بحاجاته وغايات عيشه وإعادة استكشاف محيطه،

بكل التصحيحات التي فوتناها دفعة واحدة ،أو
لكن ذلك أىت عىل حني غ ّرة ،وفرض علينا القيام ّ

يعب بعضهم أجربنا الوضع الذي نحن فيه عىل بناء سفينة أثناء اإلبحار.
كام ّ

لقد ات ّسع فضاء العمل والدراسة والبحث من خالل املشاركة عن بعد والتخفيف من السامت

ربرة ،والتي أضفتها الرأسامليّة
البريوقراطية للعمل ،ويف املقابل خفّت العالقات السلطويّة غري امل ّ
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عىل نظم اإلنتاج ،كالدور املبالغ فيه الذي يعطى ألرباب العمل ور ّواد األعامل يف مقابل التقليل

العمل .ساهمت عمليات التأقلم الرسيعة إزاء الجائحة (كالتعليم عن بعد والعمل عن
من شأن
ّ

املؤسساتية والهيكل ّية،
املتستة بحجب ثقيلة من األردية البريوقراطية
بعد) ،يف فضح الرأسامل ّية
ّ
ّ

والتي أخفت عيوبها وهناتها تحت غطاء مبهج من الوفرة واإلنتاج الغزير ،وبفعل ذلك تس ّنى

حق إدارة الجزء األكرب من أوقات الناس بالحدود التي تفوق حاجات اإلنتاج
للرأساملية دون وجه ّ
ومبا يخدم عالقات السلطة.

لقد حان الوقت إلعادة ال ّنظر باألطر التقليديّة املنظّمة لألنشطة االقتصاديّة ،حتى لو أ ّدى ذلك

إىل إعادة ترتيب أولويات الوظائف والهيكل االجتامعي املرتبط بالعمل ،وترت ّب عليه إعادة توزيع

السلطة بني الفئات االجتامعيّة يف املجاالت كافّة .لقد أبرز الوباء ،ويف سياق مضاد للعوملة،
ّ
أهم ّية بنى التضامن والعيش التقليدية ،يف متكني املجتمع من تح ّمل التبعات املؤملة للكوارث،
ومن مظاهر ذلك ،العودة إىل األرسة من خالل الحجر املنزيل ،وازدهار العمل الخريي الذي
ضاهى أحيانًا الربامج الحكوم ّية يف مواجهة الوباء .وعىل املستوى السيايس جرى االنرصاف إىل

بدل من االنشغال بهموم خارجيّة ال طائل منها،
تنظيم سياسات داخلية ذات طابع دفاعي واحرتازي ً
السعي املحموم وراء ال ّربح والسيطرة وبسط ال ّنفوذ واالستحواذ عىل
أو بعالقات دول ّية ّ
كل ه ّمها ّ

أسواق جديدة.

وإذا أردنا أن منلك رؤية متكاملة للمجتمع الجديد ،ال ب ّد من التعامل أيضً ا مع دورين ميكن أن
تؤ ّديهام العلوم يف مواجهة التح ّديات الجديدة .األ ّول هو املساهمة يف تحقيق التك ّيف االجتامعي
مع الثورات التكنولوجية والعلمية ،وتهذيب استخداماتها ،وإيجاد الخلف ّية النظريّة التي تس ّوغ
قبول حس ًنا من املنتجني واملستهلكني ،مثل تقييد الولوج إىل الفضاء
ً
إجراءات قد ال تصادف
السيرباين ،ومنع العبث بالقيم مبا يتناسب مع الحداثة الرقميّة وما بعدها ،وإعادة تنظيم جدول
املس باملصالح الجوهريّة للمجتمع ملصلحة رغبات فئات
األعامل االجتامعي بحيث ال يجري
ّ
صغرية ،عىل حساب قضايا عموميّة األثر كالفقر والال مساواة واألميّة واإلدمان والجرمية.

استقالل يف عامل التبع ّية
ً
وتربز هنا أهم ّية علوم الدين بوصفها إحدى املساحات التي تحرز
تظل فيها العلوم األخرى معلّقة بأذيال التجديدات
وخصوصا يف املجاالت التي ّ
للتقنية،
ً
واالبتكارات االستهالكية ،وعاجزة عن اإلفالت من جاذبيتها.

ويف جميع األحوال ،هناك فرصة نادرة للعلوم اإلنسان ّية واالجتامعية ،للقيام مبا مل تتمكن منه
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ظل انكفاء األبحاث التطبيق ّية إىل وضع دفاعي ،فهي اآلن ملزمة بتقديم إجابات عىل
يف السابق ،يف ّ
إشكال ّيات تنبع من الواقع ،فيام كانت تصنع الحقائق والوقائع (من خالل التجديدات واالبتكارات)
وتوجب عىل املجتمع الجري وراءها.
وثاين املهام املطلوب يف رسم الدور الجديد للعلم :إزالة العقبات من أمام انبثاق ثوراته
واملؤسسات الكربى واختالل العالقة بني
أو تط ّوره املطّرد كالتبعيّة للتمويل وتقنيات االستهالك
ّ
رصا
مجاالت العلم ،والتعريف املختزل ملعنى اقتصاد املعرفة الذي يفرض عىل ال ّناس
ً
مقياسا قا ً
لحاجاتهم[[[.
وينطوي هذا ال ّدور أيضً ا ،عىل توسيع نطاق عمل العلوم ،للمساهمة يف تحديد معامل املجتمع

الجديد الذي نرغب بانبثاقه من رحم الكوارث واألزمات التي مي ّر بها العامل ،ولتكون أبحاثه حارضة
يف ترتيب أولويّات املجتمع وموارده يف مواجهة الوقائع واألزمات املفاجئة ،والوصول إىل نظم
مستق ّرة ومتوازنة[[[.

واستطرا ًدا يجب التمييز بني األنظمة املستق ّرة أو التي متيل إىل االستقرار ،واألنظمة املتّجهة
نحو الفوىض ،وهذا التمييز رضوري لوضع سياسات احرتازية مسبقة ملا قبل الكارثة وما بعدها،
وتقدير املوارد الرضورية لذلك .فال ّنظام غري املستق ّر يعجز عن مقاومة التقلّبات وال يستطيع التأقلم
الرسيع معها ،يف حني يحافظ ال ّنظام املستق ّر عىل خصائصه يف جميع الحاالت.

حا عن األنظمة غري املستقرة ،والتي ميكن تفسريها بنظرية الكارثة أو
تبدو النيوليربالية ً
مثال واض ً
نظرية الفوىض أو كليهام م ًعا .فمنذ أن تربعت النيوليربالية عىل رأس النظام العاملي يف العقد األخري
من القرن املايض ،ازداد ابتعاد املنظومات االقتصادية والسياسية العاملية عن نقاط االستقرار.
حيث تواترت األزمات الكارثية واملفاجئة ،واتسعت دورات الركود وفشلت السياسات املضادة
لها ،وكانت الصفة الدامئة املالزمة لألسواق املالية هي السقوط املفاجئ يف الفوىض .وبخالف
ذلك ،كان امليل إىل االستقرار هو سيّد املوقف يف املرحلة الفاصلة بني نهاية الحرب العاملية

[1]- See: Commitee on Finance, United States Senate, William V.Roth, JR., Chairman; Final Report of the Advisory
Commission to Study the Consumer Index; U.S. Government Printing Office; Dec.1996.
[[[ -انظر :العيسوي ،إبراهيم ،تجديد الفكر االقتصادي ،م.س ،ص336-329؛ وحول معلامت الكارثة Catastrophe flags
انظرSergienko O.A., Glofaiva I.P., Tatra M.S; The Catastrophe Theory as a Conceptual and Methodological Basic for :
.Assessing the Stability of Socio-Economic System
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الثانية وانقضاء الحرب الباردة ،وقت كانت اسرتاتيجيات التنمية وسياساتها هي الشغل الشاغل
للعديد من الدول واملؤسسات العاملية واملنتديات العلمية.
وعىل الرغم من فقدان االستقرار املذكور ،ما زال مجتمع األبحاث االقتصاديّة مييل إىل دعم
النهج النيوليربايل ،مع وجود مراجعات محدودة ،الغرض منها إكساب هذا النهج قد ًرا من املرونة
التي تبقيه عىل قيد الحياة ،وإعفاء املج ّمعات العلميّة من مراجعة مناذجها اإلرشاديّة املتقادمة،
رغم مرور زمن طويل عىل والدة آخر النظريات الكربى يف االقتصاد.

 - 3إعادة التفكري بتمويل األحباث ونماذجها:
تربز أزمة الوباء الحاجة ملنح األبحاث األساس ّية األولويّة التي تستحقّها ،فمن دونها ال ميكن
املتوسط والطويل ،فاألبحاث التطبيقية ال ميكن أن تستجيب
إحداث اخرتاقات عىل املدى
ّ
الصلة بها.
للكوارث فور ظهورها إلّ إذا استندت إىل خلفيّة قويّة من املعارف النظريّة ،ذات ّ
مؤسسة العلوم الوطن ّية  NSFالتي متلك
يف أمريكا ً
مثل يأيت متويل األبحاث األساس ّية غال ًبا من ّ
حة
موازنة مقدارها مثانية مليارات دوالر يف حني متول األبحاث التطبيق ّية من
ّ
املؤسسة الوطن ّية للص ّ
 NIHالتي متلك موازنة مقدارها واحد وأربعون مليار دوالر أمرييك[[[ ،وهذا يف امليدان الطبي
وحده ،ولنتص ّور كم ستخطو العلوم األساسية قد ًما إىل األمام لو ردمت هذه الهوة[[[.
بالسوق ،فالتكنولوجيا التي هي املجال
وال ميكن فهم فجوة التمويل هذه دون التم ّعن بعالقتها ّ
لحل مشكالت مح ّددة أو يجب
التطبيقي األهم للعلوم ،تقوم بإحدى وظيفتني ،إما إنّها موجود ّ

إيجادها لفعل ذلك ،واملعادلة مك ّونة من جانبني :املهندسون املعنيون بتطوير تكنولوجيات
جديدة ورجال الدعاية واإلعالن املولجون بنجاح املرشوع يف السوق.
ومل يكن األمر عىل هذا النحو دامئًا ،ففي السابق كانت مراكز األبحاث واملعامل واملختربات

يف الرشكات الكربى شبيهة بتلك املوجودة يف الجامعات ،أي كانت تنطلق من حاجات تظ ّنها
فكل يشء يبدأ مبا تفضّ له السوق[[[ .ولهذا الغرض اعتمدت إدارات
مه ّمة للمجتمع ،أما اآلن ّ

أخصائيو التكنولوجيا يف فرق تطوير اإلنتاج ،ليكونوا أكرث
البحوث التنظيم الال مركزي ،واندمج
ّ
[1]- Madne Holford & Ruth Morgan; Four Ways Sciences Should Transform after Covid-19; 17 June 2020.
[2]- See: Justin Antonipillai,&Michelle K.Lee; Intellectual Property and the US economy-2016 Update; Economics and
Statistics Administration; HH & U.S Patent and Trademark Office (USPTO);2016.
[[[ -تريفيل ،جيميس ،ملاذا العلم؛ م.س ،ص .154-152
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حساس ّية للتغريات يف الطلب اآليت من األسواق .وحيث إ ّن ما متلكه الرشكات الكربى من رأس

مال وخربة يفوق ما ميلكه اآلخرون كالجامعات واملعاهد األكادميية ،فسيكون مبقدورها وضع اليد

عىل أولويات البحث بشقّيه ال ّنظري والتطبيقي ،وترتيبها كام يشاء القامئون عليها.

البحوث األساس ّية بخالف ذلك يصعب إخضاعها للسوق ،أو ربطها مبصالح سلطويّة أو ماديّة
مبارشة ،وال ميكن للمشتغلني يف هذا الحقل وضع توقّعات مح ّددة ملا ستفيض إليه أعاملهم من
نتائج .ففي املراحل املبكرة للعلم ُوجدت مشاريع البحث النظري بسبب رغبة تعرتي العلامء إىل

دفع حدود املعرفة إىل أقىص حد ممكن يف الفضاءات املعرفية غري املستكشقة ،وليس تلبية لنداء

خارجي مصدره السوق أو السلطة ،وكام يصف تريفيل «كل يشء يبدأ مثل ومضة مصباح يف رأس
عالِم يفتش عن نقطة معرفية تقع عىل حافة املجهول»[[[ .وهذا يحيلنا إىل وجه من وجوه الشبه بني
ما يدور يف عقل باحث وبني ما يختلج يف وجدان أديب أو خيال فنان.

إن الوصول إىل منوذج متوازن للتمويل بني البحوث األساسية والدراسات التطبيقية ال يخلو

مثل للحصول عىل
من آثار عملية ،وسيرتك بصمة إيجابية عىل أرض الواقع ،فالسباق الحايل ً

لقاح لفريوس كوفيد ،-19ال يدور فحسب يف مضامر التجارب يف املعامل أو املختربات ،بل يف

ستظل دامئًا مبثابة املياه
ّ
مساحة أوسع تشكّل املبادئ النظريّة تربتها الخصبة ،فالبحوث األساسية
كل السفن.
التي ترفع ّ

االنفتاح املنهيج
تكشف الكوارث واألوبئة واألحداث السياس ّية واألمن ّية املفاجئة ،عن الحاجة للحصول عىل

ح ًة للباحثني والصحفيني وقادة
بيانات ونتائج رسيعة قابلة لالستخدام ،وهو ما يشكّل حاج ًة مل ّ
األعامل .ونظ ًرا للرسعة التي يحتاجها ال ّناشطون يف الحقل العام ومتّخذو القرار ،فإ ّن النموذج

الكالسييك للبحث يبطئ هذا املسار بإعطائه أولويّة فائقة للتّث ّبت العلمي والجودة األكادمي ّية عىل

الحاجات العمل ّية .يدعو ذلك إىل التفكري بنموذج جديد للنرش ال يقتيض انتظار استكامل الرشوط
التقليديّة واملعروفة ،كمراجعة األقران ( )Peer-reviewedوالتحكيم وموافقة إحدى املجالت
األكادميية عىل النرش .إ ّن هذا يستغرق وقتًا قد تصبح معطيات األبحاث واملقاالت العلم ّية يف

[[[ -م.ن ،ص.153
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غضونه قدمية العهد وقليلة الفائدة خالل أوقات االنتظار الطويلة[[[ .فضلً عن ذلك قد تؤ ّدي
رشوط التث ّبت والقبول والتحكيم إىل انغالق املج ّمعات العلم ّية عىل نفسها ،وإبطاء تك ّون الثورات
حا وتق ّب ًل لألفكار الجديدة،
أو الوثبات العلم ّية ،فيام تقتيض استمراريّة النمو اجتام ًعا علم ًّيا منفت ً
وهامشً ا واس ًعا النتقاد النظريات الكربى والعلامء املرموقني.

مثل ،صار ال ّنظام الجامعي خاض ًعا للتص ّورات املسبقة املبنيّة عىل حاجات السوق،
يف االقتصاد ً
وتخربنا الئحة الفائزين بجوائز نوبل لالقتصاد عن كثري من خفايا عوامل البحث االقتصادي؛ إذ إنّها
مم ّ
تدل عىل جودتها
تسلّط الضوء عىل االتّجاهات البحثيّة املفضّ لة لدى مانحي الجائزة أكرث ّ
علم أ ّن هؤالء املانحني يصغون باهتامم ملا يدور يف أروقة متّخذي القرار يف املجتمع
الفعليّةً ،
مؤسساته العميقة ،ومصالح املمولني ،أو آيديولوجيا الفئات املهيمنة .وتض ّم الالئحة
العلمي ،أو ّ
متخصصني يف مجاالت الرياضيات واالقتصاد القيايس آتني مبعظمهم من
املذكورة يف الغالب
ّ
بال للحقائق التاريخيّة التي تقف وراء تط ّور
حقول ال عالقة لها باالقتصاد السيايس ،ممن ال يلقون ً
نظم اإلنتاج وبزوغ األفكار الكربى[[[.

وليك تكتمل دائرة السيطرة عىل منو العلم ،يجري استغالل ما تق ّدم لتضييق النادي املعرتف به
للعلوم .ويحرضنا هنا نظام الرتقّي الذي ميلك ذرا ًعا طويلة هي النرش يف مجالت أكادمي ّية مح ّددة
تتب ّنى العقيدة املهيمنة ،فخالل املسار الطويل الذي يسبق ظهور بحث ما عىل صفحات إحدى
املجالت املذكور ،متارس لجان التحكيم سلطة الضبط والتنقيح تحت مسميات علم ّية شتى ،وتتقن
مه ّمة غربلة األبحاث وتحديد صالحيتها للنرش .ومع مرور الوقت يتأقلم الباحثون مع متطلبات ال ّنرش
توصل إليها ،إىل
ورشوطه ،وتتقارب تدريج ًّيا أعاملهم من حيث املواضيع واملنهج ّيات والنتائج التي يُ ّ
حدود ال يكاد ُي ّيز بينها .وغال ًبا ما يستفاد من هذا ال ّنوع من األبحاث يف اتّخام السري الذاتية ألصحابها
من أجل الرتفيع والرتقية أو تليمع صورهم األكادميية ،أكرث من أي يشء آخر.
تتحل بها األبحاث االقتصادية التطبيقية ذات املنحى الريايض ،لك ّنها
ّ
مثل الرباعة التي
ال ت ُنكر ً
ربر معقول مساحة زائدة يف مجال اإلنتاج والنرش العلميني ،بل إنّها
تشغل من دون وجه ّ
حق وال م ّ
تقضم الفسحة املتبقّية للبحوث األساسية ،ولألنشطة العلم ّية املعن ّية بتطوير الفكر االقتصادي التي
املنصة األكادميية الرئيس ّية.
ترمى تدريج ًيا إىل خارج
ّ
إ ّن إحدى النتائج املعروفة لهذا االنغالق املنهجي يف ميدان علم االقتصاد ،هي رفع فرضيّاته

[[[ -انظر.Madne Holford & Ruth Morgan; Four Ways Sciences Should Transform after Covid-19; Op.Cit :
[[[ -للمزيد انظر :قرم ،جورج :حكم العامل الجديد..اآليديولوجيات والبنى والسلطات املعاكسة ،ط ،1بريوت ،الرشكة العاملية للكتاب،
 ،2010ص151-132
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النيوكالسيكية إىل مصاف الحقائق العلم ّية الثابتة اعتام ًدا عىل الربهنة الرياضية ،لكن التامدي يف
هذا املسار ،أفىض إىل ربط قاطرة النظريات االقتصادية بعلوم طبيعية كالفيزياء وعلم األعصاب
والبيولوجيا وغريها .ويف حني يركز االقتصاد السيايس عىل الرصاع بشأن رفع أسعار بعض مدخالت
اإلنتاج وخفض أخرى (الربح واألجر والفائدة) ،وتوزيع القيمة املضافة وإعادة توزيعها ،وفيام يهت ّم
االجتامع االقتصادي (أو االقتصاد االجتامعي) ،بالعوامل املشكّلة للسلوك االقتصادي واملؤث ّرة
مامثل لها ،يج ّرده من خلفياته الفكريّة،
ً
فيه ،فإ ّن غواية جعل االقتصاد جز ًءا من العلوم الطبيعية أو
يعب عنها ،ويق ّوي املزاعم بشأن استقالل نواميسه عن نفوذ
ويفصله عن التجارب اإلنسان ّية التي ّ
الفاعلني املجتمع ّيني وعن السياقات التاريخ ّية للظواهر االقتصادية.

واملشكلة ليست يف الرياضيات نفسها التي غزت علم االقتصاد عىل نحو خاص ،والعلوم
االجتامعية والسياسية بدرجات متفاوتة ،بل فيام أ ّدى إليه ذلك من تجاهل للتعقيد الذي يسم
التخصص ،ممن ال يتحلّون
الظواهر االجتامعية .وقد سمح ذلك بربوز جيل من العلامء شديدي
ّ
مبهارات فكريّة ومعرفة تاريخيّة توازي قدراتهم التقنية .ومن هذا الباب جرى مترير فرضيات ال
تتحل بالح ّد األدىن من الواقعيّة ،لك ّنه ال ّنقاش بشأنها نفيًا أو إثباتًا استهلك جهو ًدا طائلة من العلامء
ّ
والباحثني وأهدر وال يزال الكثري من الحرب.

مثال عىل ذلك ،إحدى هذا ال ّنوع من الفرض ّيات ذائعة الصيت؛ فرض ّية توفّر
ً
حص،
ولنتف ّ
املعلومات التا ّمة يف السوق[[[ .لقد جرى اللّجوء إىل هذه الفرضيّة إلثبات عقم تدخّل الدولة
ومخل بالتوازن يف جميع
ّ
يف االقتصاد ،وللقول بلغة رياضيّة حاسمة ،إ ّن حضورها ثقيل الوطأة
علم أ ّن الشواهد التاريخ ّية والحقائق املوضوع ّية
الحاالت ،ومن شأنه التقليل من رفاهية املجموعً .
ق ّدمت براهني كثرية عل عكس ذلك ،بل ب ّينت أ ّن االقتصاد متض َّم ٌن يف املجتمع ،وأ ّن ال ّنشاط
االقتصادي يدور يف بيئة من عدم اليقني واملعلومات الناقصة.
[[[ -للمزيد عن مراجعة هذه الفرضية ونقدها أنظر من أعامل جوزيف ستيغليتز:
;- Bruce C. Greenwald, Joseph E. Stiglitz; Externalities in Economies with Imperfect Information and Incomplete Markets
The Quarterly Journal of Economics, Volume 101, Issue 2, May 1986, Pages 229–264, https://doi.org/10.23071891114/
- Joseph E. Stiglitz and Andrew Weiss; Credit Rationing in Markets with Imperfect Information; The American
Economic Review; Vol. 71, No. 3 (Jun., 1981), pp. 393410-.
- Joseph EStiglitz; Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability; World Development; Volume 28,
Issue 6, June 2000, pp. 10751086-
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ألحق هذا التحريف املنهجي وتح ّيزاته اآليديولوجية ،رض ًرا بالغًا مبنطق السياسات العامة،
مثل بني الدولة والسوق ،بني الكفاءة االقتصادية وبني
وحال دون قيام أنظمة اقتصادية ،توازن ً
جه لتحقيق الرفاهيّة اآلنية لألفراد وذاك الهادف إىل تحقيق رفاهيّة املجموع
العدالة ،بني اإلنتاج املو ّ
وضامن أمن املجتمع عىل املدى الطويل ،أو املوازنة بني تخصيص ما يكفي من املوارد من ناحية
لتلبية متطلّبات النمو والتنمية ،وتحقيق الجهوزيّة الدامئة من ناحية ثانية ملواجهة األحداث الس ّيئة
غري املتوقّعة والكوارث الدوريّة التي تصيب البرش.
ويف جميع الحاالت ال مناص من تصحيح آليات البحث ،ومراجعة مناذجه وتحريره من سطوة
املؤسسات ،إلعادة العلوم إىل السياق العام لتط ّور املجتمع ،حتى تؤ ّدي دورها يف
التمويل وسلطة
ّ
الحفاظ عىل توازنه واستقراره ومن ّوه الطبيعي.

 - 4إصالح السياسات:
أظهرت التّط ّورات االقتصاديّة والسياسيّة خطأ توقّعاتنا بخصوص العوملة ،التي عجزت عن
حامية البرشية يف الظروف االستثنائية واملنعطفات الحرجة .كان األمن االجتامعي هو الضح ّية
األوىل للعوملة الليربالية التي انتقصت من السيادة ،وهذه ال ب ّد منها لوضع سياسات تالئم مجتم ًعا
بعينه .لقد فقدت الحدود وظائفها كافة السياسية واالقتصادية والثقافية ،وصارت املجتمعات
عم تنطوي عليه من فروقات .جرى
متامثلة يف أمناط العيش واالستهالك والعالقات بغض ال ّنظر ّ
ذلك ضمن تص ّورات ثبت خطؤها بشأن املفعول السحري امل ّدعى للتجارة الدولية ،يف تعظيم
النمو وتأمني الحاجات األساسية ومتطلبات الرفاه لجميع األطراف.
اعتاد االقتصاديون ،كام يذكر ستيغليتز ،عىل االستهزاء بالدعوة إىل اعتامد سياسات أمن غذايئ
ري يف عامل معومل .لك ّنهم مل يعوا أ ّن الحدود
أو طاقوي .بدعوى أ ّن اللّجوء إىل البلدان األخرى يس ٌ
ريا قويًا بأ ّن الوحدة السياس ّية
ستستعيد مجدها يف الظروف الطارئة .كانت أزمة فريوس كورونا تذك ً
التمسك دون هوادة
واالقتصاديّة األساسيّة ال تزال الدولة القومية ،وهذه عادت إىل تز ّمتها القديم يف
ّ
مبا متلكه من مع ّدات ومنتجات طب ّية للوقاية يف مواجهة الخطر.

لقد أقمنا سالسل إنتاج طويلة لخفض الكلفة ،مفرتضني دوام االنفتاح بني الدول .ك ّنا يف ذلك
قصريي النظر ،وارتضينا االعتامد عىل نظام غري مرن وعرضة لالنقطاعات .أبرز هذا ال ّنظام قدرة
عىل استيعاب املشكالت الصغرية ،لك ّنه كشف عن هشاشته يف وجه االضطرابات الكربى وغري
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املتوقّعة .كان علينا تعلّم درس املرونة من األزمة املالية عام  .2008بدا النظام املايل الذي أنشأناه
مرتابطًا وكف ًؤا وقاد ًرا عىل امتصاص الصدمات الصغرية ،لك ّنه تداعى برسعة يف االختبارات الجدية،
ولوال عمليات اإلنقاذ الحكومية الضخمة ،لحدث رض ٌر أشمل وأكرث إيال ًما .لقد أغرانا اإلنقاذ ذي
الكلفة الباهظة بتجاهل العرب املستقاة من دروس األزمة التي م ّرت عىل ما يبدو مرور الكرام فوق
رؤوسنا.
يتحل ببعد ال ّنظر واملرونة يف األجل
ّ
أي نظام اقتصادي نعتزم بناءه بعد هذا الوباء ،يجب أن
إ ّن ّ
ريا العوملة السياسية ،أي أ ّن
الطويل ،وأن يأخذ بعني االعتبار أ ّن العوملة االقتصاديّة تجاوزت كث ً
املصالح السياس ّية أقل تشابكًا فيام بني الدول مقارنة بالتشابك بني املصالح االقتصادية ،بل إنّها

قادرة عىل تعطيلها .ومن أجل ذلك يتعني عىل البلدان أن تسعى جاهدة لتحقيق توازن أفضل بني
االستفادة من العوملة مع الحفاظ عىل درجة عالية من االعتامد عىل الذات [[[.وحتى لو مل تتمكّن
ال ّنظم املعوملة الحالية من تصحيح نفسها للتعامل الفوري مع املخاطر الكربى فبوسعها تعزيز
القدرة عىل التخفيف من أثرها الداهم [[[.

ويبدو رأي أستاذ االقتصاد يف جامعة ييل روبرت شيللر زاخ ًرا بالدالالت ،فالتغيريات األساس ّية
واملفاجئة التي أحدثها الوباء تشبه ما يجري يف أوقات الحرب ،مع أ ّن العدو يف هذه الحالة فريوس
ال ق ّوة أجنبيّة .ومبا أ ّن ال ّناس يواجهون العدو نفسه فهذا يبعث عىل التفاؤل برفع مستوى التعاطف
يعب عنه االقرتاب من فكرة ال ّدخل الشامل
داخل البلدان وفيام بينها .وبرأيه هناك سبب آخر لألملّ ،
من خالل تعميم املعونات الطارئة وبرامج الرعاية الصحية الشاملة عىل أوسع نطاق .وأل ّن البرشيّة
مؤسسات
حسب شيللر تقف يف الجانب نفسه يف هذه الحرب ،فس ُيوجد ذلك حاف ًزا مشرتكًا لبناء ّ
تحسن قدراتنا عىل تقاسم املخاطر وإدارتها بني البلدان .وحتى لو تالىش مناخ
دولية جديدة
ّ
الحرب م ّرة أخرى ،فإ ّن هذه
املؤسسات الجديدة ستستمر[[[.
ّ

هذا الرأي املتفائل ال يلحظ مقدار األنان ّية السياس ّية التي ينطوي عليه فهمنا للسيادة الوطنية
الصاع الدائم عىل
والعالقات الدولية ،وقد ع ّزز علم السياسة ذلك بجعل الق ّوة هي األساس يف ّ
ماثل أمامنا بصفته عنرص
سيظل ً
ّ
جر املقوالت العلم ّية
ّ
السلطة وال ّنفوذ .إ ّن سطوة املصالح وتح ّ
;[1]- Joseph E. Stiglitz, Robert J. Shiller, &Others; How the Economy Will Look After the Coronavirus Pandemic
Foreign Policy; APRIL 15, 2020.
[2]- The Next Catastrophe; the Economist; June 27th July; 2020.
[3]- Ibid.
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التمسك باملبادئ التي استندت إليها يف رسم سياساتها
املؤسسات الدول ّية
مقاومة للتغيري .وستعيد
ّ
ّ
التي ثبت خطؤها .ففي وقت يعاين مليارات الناس بسبب االفقار الناتج عن الجائحة ،يجد كبري

االقتصاديني يف صندوق النقد الدويل جيتا جوبيناث أ ّن الخطر ال يكمن هنا ،بل يف استقواء الت ّيار
غري املتح ّمس للعوملة بالتداعيات االقتصاديّة للوباء ،واملخاوف الناشئة عن الحدود املفتوحة،

لفرض قيود دامئة عىل االنفتاح العاملي ،وفرض قيود حامئية عىل التجارة تحت ستار االكتفاء
الذايت وتقييد حركة الناس بحجة الصحة العامة[[[.

إ ّن التفكري باآلثار البنيويّة للجائجة وردود الفعل األساسيّة تجاهها ،يجب أن ال ينسينا آثارها

املبارشة التي إذا تركت مللهاة السياسات النيوليربالية فستتجذر مع مرور الوقت نارشة املزيد من

اآلالم الدامئة ،ومحركة مخاطر اسرتاتيجية وعميقة .ومن اآلثار املبارشة التي تستحق االهتامم،

الركود املزمن الذي هو مزيج من االنخفاض يف منو اإلنتاج ّية ،ونقص عائدات االستثامر الخاص،

واالنكامش طويل األمد .وكذلك ات ّساع الفجوة بني الدول الغنيّة وبقية العامل والتي ستزيدها رضاوة

تصاعد القوم ّية االقتصادية وصولً إىل ح ّد الشوفين ّية .ويُضاف إىل ذلك التوتّرات الناشئة عن
تحكّم الواليات املتحدة األمريكية بالسيولة النقديّة رغم تراجعها االقتصادي[[[ ،وهذا يق ّوي نزعتها
العدوان ّية ض ّد اآلخرين ،ويفاقم التضارب الشديد بني السياسات القوم ّية للدول[[[.

ربر وجود الحكومات ال ينحرص يف إدارة األزمات أو معالجتها ،بل
وإىل جانب ذلك ،إ ّن م ّ

يتع ّداه إىل تسليط الضوء عىل املخاطر املستقبليّة ،واتّخاذ إجراءات استباقيّة تجاهها .ويبدي

قليل من األكادمييني والعلامء خارج القطاع العام ،استعدادهم للقيام بأعامل غري مم ّولة جي ًدا
ٌ

خاصا .وحتى لو قام القطاع الخاص بخطوات استباقيّة
وال تلبّي غرضً ا سياسيًّا أو اجتامعيًّا
ًّ
ملواجهة املخاطر ،فال يكون يستهدف من حيث املبدأ مصلحة عموم املجتمع[[[.

[1]- Ibid
[[[ -للمزيد عن دور اقتصاد أمريكا وعملتها ومؤسساتها املالية دور امللجأ األخري حتى يف األزمات التي تتنبع منها كأزمة 2008؛ انظر:
جوزيف استيغليتز :اليورو ..كيف تهدد العملة املو ّحدة مستقبل أوروبا ،ترجمة مجدي صبحي يوسف ،ال ط ،الكويت ،املجلس الوطني
للثقافة والفنون والآلداب ،عامل املعرفة  ،477اكتوبر  ،2019الجزء الثاين .العنوان األصيل:
Joseph E. Stiglitz; The Euro: How a Common Currency Threatens The Future of Europe; 2016
[3]- Joseph E. Stiglitz, Robert J. Shiller, &Others; How the Economy Will Look After the Coronavirus Pandemic; Op.Cit.
[[[ -للمزيد دور القطاع الخاص يف إنتاح املعرفة والسلع العامة ومعضلتها انظر:
 فوراي ،دومينيك :اقتصاد املعرفة ،ترجمة :د .محمد عرب صاصيال ،ط ،1دمشق ،مكتبة دار طالس .2003 ،العنوان األصيل بالفرنسية:Dominique Foray; L′Economie De La Connaissance; Paris : Editions La Couverte ; Octobre ; 2000.
- Joseph E.Stiglitz; Economics of the Public Sector; London: W.W.Norton & Company; 3th Edition; 2000.
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ال ميكن االستسالم للوضع الحايل ،الذي تسيطر فيه السياسات الليربال ّية عىل عقول متّخذي
القرار ،وهو ما من شأنه إضعاف األمن الحيوي للمجتمعات ،وتحريك ال ّنزاعات وش ّد مستويات

ال ّرفاه نحو األسفل ،ومنع العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية والدقيقة من القيام بدورها يف هذا املجال.

بدل من إعادة توزيع جريئة للرثوة
والقرينة عىل ذلك ،هو استسهال الدول خلق سيولة نقديّة جديدة ً

رصف «برشاقة وجرأة وإبداع»
واملداخيل ،وتغذية الوهم القائل بأ ّن املصارف املركزيّة تستطيع الت ّ
يف األوقات العصيبة ،وعىل نحو أفضل مام تفعله الحكومات ،وأنّها خ ّ
ط دفاع قوي ض ّد األزمات

االقتصادية واملالية .لكن ما تقوم به املصارف املركزية يف واقع الحال هو الدفاع عن األنظمة
أي تغيري ألوضاعنا يف
االقتصادية واملالية والنقدية القامئة وش ّد أزرها .ويف خامتة املطاف ،إ ّن ّ

مواجهة األزمات الداهمة ال ب ّد وأن يكتيس طاب ًعا سياس ًيا ،وهذا يشمل إصالح السياسات العامة
وآليات ات ّخاذ القرار ،وإعادة ال ّنظر بأجهزة السلطة وخيوط الق ّوة بأبعادها الداخليّة والخارجيّة،

املحل ّية واملعوملة ،والقيام بكل ما يلزم يف إطار نهضة علم ّية شاملة ،تعيد غرس موضوعات العلم

وقضايا البحث يف تربة املجتمع.

خالصة:
أبرزت الكوارث وآخرها جائحة كورونا ،أ ّن أزمة العلوم التي هي يف صلب أزماتنا الكربى،

تعب عنها وجوه متع ّددة من االختالالت والفشل ،وعقبات تبطئ مضيّها قد ًما إىل األمام ،وهذا من
ّ
شأنه أن يبطئ تدفّق اإلنجازات العملية ،أو ينحرف بها عن جادتها الصحيحة ،معط ًّل قواها الكامنة

ووظائفها الحضاريّة املفيدة.

إ ّن أ ّول ما يحرضنا يف تحليل أزمة العلوم تلك ،اضطراب التوازن بني العلوم الثالث الطبيعيّة

واإلنسان ّية واالجتامعية/االقتصادية ،واختالله ثان ًيا بني العلوم النظريّة والعلوم التطبيق ّية التي بات

بيدها زمام املبادرة ،وفشل العلوم االجتامعيّة واإلنسانيّة ثالثًا يف املساعدة عىل تحقيق التكيّف
االجتامعي مع املوجات التكنولوجية املتواترة ،والتي خلّفت وراءها انحناءات يف الفضاء

االجتامعي واالقتصادي والسيايس .وتلوح يف أفق األزمات راب ًعا ،التبعية املتزايدة يف مشاريع
بدل
البحث العلمي للتمويل والبريوقراطيات الحكومية والرشكات الضحمة ،التي انتقل الوالء إليها ً

من املؤسسات واملعاهد االكادميية والجامعية األم ،ويزداد إىل جانبها خضوع أجندات البحث
العلمي ومواضيعه ملتطلبات الرصاع والحروب واملشاريع العسكرية.
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أ ّما العقبات التي تعرقل النم ّو التكاميل للعلوم ،سواء أىت ذلك عىل شكل ثورات أو كان تراكم ّيا
مطر ًدا ،فيعزى أغلبها إىل ق ّوة املجاميع العلميّة ورسوخ النامذج اإلرشادية ومرجعياتها وانغالقها

عىل نفسها ،مام يص ّعب مرور النظريات الجديدة .وغال ًبا ما تكون فرتات االنتظار بني انعطافة علم ّية
وأخرى ،طويلة ج ًدا يف العلوم اإلنسانيّة واالجتامعية مقارنة بالعلوم الطبيعية.

وقد تعزى العرثات املزروعة يف طريق العلم ،إىل االقتصاد السيايس لتمويل األبحاث ،أو إىل

ربرة يف مجتمع البحث العلمي واملنافسة
سوسيولوجيا العلم التي تعكسها االنقسامات غري امل ّ
السوق
حا بداللة الجائحة وغريها من الكوارث ،أ ّن قوانني ّ
غري النزيهة بني باحثيه .وقد ظهر واض ً
لحل مشكلة اإلنتاج العلمي عىل املدى الطويل النحيازها إىل تلبية الحاجات املبارشة،
ال تصلح ّ

السوق ،مثل التعامل
تعب عنه
ّ
مؤشات ّ
وضعف قدرتها عىل التقاط الطلب االجتامعي الذي ال ّ
االستباقي مع الكوارث.

تبدأ رحلة الخروج من األزمة بإعطاء قيمة متساوية للعلوم وثقافاتها املتع ّددة ،وتحقيق التّكامل
وتفعيل الضبط املتبادل فيام بينها ،وانتزاع زمام القيادة من يد التكنولوجيا املحكومة ملجتمع

االستهالك أو املنشئة له .وبذلك تصبح الجادة التي تسري عليها العلوم نحو املستقبل أكرث رحابة،

السعة الستيعاب جميع املسارات املمكنة والرضوريّة .وال نعود مضط ّرين،
ولديها ما يكفي من ّ

مثل بني تطوير تكنولوجيا االتّصاالت واملواصالت ،أو زيادة جهوزيتنا
والحال هذه ،إىل املفاضلة ً

ملواجهة الجوائح ،أو إقامة أنظمة مبكرة لرصد الكوارث واملعالجة االستباقية لها ،كام ال نكون
مثل بتطوير دراسات االقتصاد الجزيئ ذات الطابع الريايض ،عىل حساب أبحاث التنمية
ملزمني ً

التي تعطّل منوها تقري ًبا يف الربع الثالث من القرن املايض .كام ال يكون نجاح برامج غزو الفضاء
والوصول إىل عمق األفالك الساموية ،متزام ًنا بالرضورة مع انهيار مفاجئ ألبحاث الحرب ض ّد

مرض الرسطان ،كام حصل يف سبعينيات القرن املايض.

ريا ،إنّنا بحاجة ،أكرث من أي وقت مىض ،إىل نهضة معرف ّية موازية أو حتى مقابلة للثورات
أخ ً

املنصة الرئيس ّية
التكنولوجية ،لكبح جامحها وإلعادة العلوم النظريّة واألبحاث األساس ّية إىل
ّ
للمجتمعات ،أو بعبارة أخرى ،ال مناص من إخضاع العلوم وال س ّيام التطبيقية/التكنولوجية منها،
ملتطلبات التق ّدم االجتامعي وللسياق التاريخي لنمو الحضارة اإلنسان ّية ،وهذا يحتاج إىل فلسفة

سياسية جديدة ذات وظيفتني تحليلية يف مجال التفسري والتأويل ،وتأسيسية يف مجال إيجاد البدائل،
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والتي من خاللها يستكشف حدود اإلمكان السيايس ويعمل عىل توسيعه وتعظيمه باستمرار.
ربر زوايا مجتمع البحث ،مع أنّا منلك ما يكفي من املوارد لتحريك القوس
لقد ض ّيقنا دون م ّ

بأكمله ورمي سهم املعرفة إىل أبعد مدى ممكن ،وهذه هي امله ّمة التي ال مناص منها لبناء مجتمع

جديد ،متوازن ومستقر ،عابر للتكنولوجيا الرقمية بالخصوص ،وقادر عىل مواجهة ما ينتظرنا من
أزمات وكوارث وفوىض ،وذلك بأقل الخسائر وأدىن األمثان.
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الجائحة في أخالقيات االقتصاد الغربي
حفريات أنرثوبولوجية
[*]

جعفر جنم نصر

[[[

ينج االقتصاد الغريب من التداعيات الكربى لجائحة كورونا ،وبحسب العلامء إنّ ما
مل ُ
يحدث من انهيارات هو أشبه بحادث جلل غري مسبوق يف تاريخ اقتصاديات الحضارة الغربية
الحديثة .لكن هذه الدراسة ال تتوقّف عند هذه الظاهرة وحسب ،بل تربطها بالتهافت املزمن
يف املنظومة األخالق ّية والقيم التي انبنت عليها الحداثة االنتفاع ّية منذ والدة الرأسامل ّية إىل
يومنا هذا .الربوفسور د .جعفر نجم نرص الباحث يف جامعة املستنرص ّية يف العراق ُيقارب
القض ّية بال ّنقد والتحليل انطالقًا من ال ّتالزم الوطيد بني انهيار االقتصاد وتهافت البنية األخالق ّية
الغرب ّية ،حيث أسهمت جائحة كورونا يف إيصالها إىل حدود الذروة.

ّ
املحرر

تحت وطأة جائحة كورونا التي عصفت بالعامل أجمع ،وبالغرب عىل وجه الخصوص،
حدثت تح ّوالت كربى ،كان أخطرها عىل االقتصاد العاملي واألخالقيات التي تحكم املامرسات
االقتصاديّة والسلوك االجتامعي التعاوين وتضبطهام يف املجتمعات الغرب ّية.

رشدين
برز الحديث عن حضور القيم االقتصاديّة األخالقية ودورها يف مساعدة املعوزين وامل ّ
رسحني ،ولكن حني التم ّعن ج ّي ًدا يف األخالقيات
وفاقدي األعامل من العاطلني واملفصولني أو امل ّ
السوق)
تبي أ ّن اقتصاديات الغرب (اقتصاد ّ
الغربية عرب الحفريات األنرثويولوجية التي عملناهاّ ،
ال ميكن لها أن تقوم بالح ّد املمكن من أخالقيات الهبة والدعم ،لكونها انحلّت عن منظومتها
القيم ّية بفعل تح ّوالتها االقتصاديّة ،وجعلها بعيدة عن تلك األخالقيات التي ما زالت موجودة يف

*ـ أستاذ أنرثوبولوجيا الدين ـ الجامعة املستنرصية ـ العراق.
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املجتمعات التقليديّة ،التي يُنظر إليها وإىل قيمها باستعالء من (املركزيّة الغربية) التي فقدت
بوصلتها األخالق ّية واستبدلتها بنسق استهاليك ال يبقي وال يذر.
نقد الحفريات األنرثوبولوجيّة للرثوة والتبادل:

ريا من اهتامم علامء األنرثوبولوجيا االقتصاديّة ،واعتربه البعض
شغل موضوع التبادل جز ًءا كب ً
محو ًرا ها ًّما للنشاط االقتصادي ال اإلنتاج .ومن ثم فقد ظهرت أه ّميته يف تحليل ال ّنظم االقتصاديّة
ظل هذا املدخل يشكّل خالفًا يف الرأي بني علامء األنرثوبولوجيا
للمجتمعات التقليديّة ،بينام ّ
إل أحد العمل ّيات االقتصاديّة أو حلقة من
واالقتصاد ،فعلامء االقتصاد يعتربون أ ّن التّبادل ال يُشكّل ّ
حلقات ال ّنشاط االقتصادي ،بينام نجد أ ّن بعض علامء األنرثوبولوجيا -وبشكل خاص ر ّواد االت ّجاه
الشكيل -يعتربون أ ّن التّبادل والعمليّات املرتبطة ب ِه هي محور ال ّنشاط االقتصادي ،ومن ث ّم يجب

أن يكون الرتكيز عليه لفهم االقتصاد باملجتمعات التقليدية .والتبادل يشري إىل العمليات املختلفة
السلع والخدمات بني األفراد والجامعات[[[.
التي تتح ّرك يف غضونها ّ

ومن الجيل أ ّن االهتامم بعمل ّية التّبادل يأيت ال من جهة االهتامم االقتصادي فحسب ،بل إ ّن
لألمر مغ ًزى جوهريًّا بالنسبة لألنرثويولوجيني؛ ألنّه يرتبط بال ّنسبة لهم بال ُبعد الثّقايف واالجتامعي،
حا عىل سائر العمليات االقتصاديّة وال س ّيام (التبادل ّية) منها عىل
ريا واض ً
والذي ميارس حضو ًرا وتأث ً
وجه الخصوص.

إ ّن املنظور الثّقايف ( )Cultural Perspectiveالذي يعتمد ُه األنرثوبولوجيون يف رؤيتهم للسلوك
االقتصادي يضيف أبعا ًدا غري اقتصاديّة للواقع االقتصادي ،وهي أبعاد يهملها علامء االقتصاد.
فاالقتصاديون مثالً يقيسون قيمة األشياء مبا تحقّق ُه من نقود باعتبار النقود هي الوحدة التي يح ّدد بها
أسعار األشياء .أ ّما االنرثويولوجيون ف ّيعدون ال ّنقود وسيل ًة من بني الوسائل املتع ّددة التي تنظّم حياة
اإلنسان وتعينه عىل بلوغ أهدافه املتع ّددة التي يتص ّدرها هدفه املرتبط بتحقيق املكانة االجتامع ّية
املحرتمة واملرموقة[[[.
ولعل حضور ال ُبعد الثّقايف وطغيانه يف املجاالت أو الشؤون الحيات ّية كافّة ،ومن ضمنها
ّ
وأشكال ع ّدة يف
ً
العمليات االقتصاديّة ،جعل عمل ّية التّبادل عىل سبيل املثال تأخذ صيغًا
املجتمعات التي درسها االنرثوبولوجيون ،تلك املجتمعات التي سيطرت عىل نوازعها أو
[[[ -عبد الرحمن ،فوزي :األنرثوبولوجيا االقتصادية :النظرية ،املنهج ،التطبيق ،ط ،1اإلسكندرية ،مطبعة الفجر الجديد ،1992 ،ص.65 – 64
[[[ -النوري ،قيس :االنرثوبولوجيا االقتصادية ،ال ط ،املوصل ،مطبعة التعليم العايل ،1989 ،ص.12

االستغراب 20

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

116

االستغراب
الملف

تنظيامتها االقتصادية مبا يعرف بـ( اقتصاديات الهبة) ذات املنحى األخالقي والوجداين امل ُهيمن.
وهذا املنحى هو ما تح ّدث عنه االنرثوبولوجست كارل بواليني ()Karl Polanyi؛ إذ قال:
«واالكتشاف البارز من البحوث التاريخ ّية واالنرثوبولوج ّية هي أ ّن اقتصاد اإلنسان ،بشكل عام،
السلع
كامن يف عالقاته االجتامع ّية ،فهو ال يعمل يك يحافظ عىل مصالحه الفرديّة يف حيازة ّ
املاديّة ،إنّ ا يعمل ليك يحافظ عىل مكانته االجتامعيّة وتطلّعاته ومقتنياته االجتامعية»[[[.

ولقد نسج عىل املنوال ذاته أحد أعمدة التط ّوريّة – املحدثة يف االنرثوبولوجيا األمريكية مارشال
بي فيها الفوارق الرمزيّة املتض ّمنة يف
سالينز (ّ )Marshall Sahlins
إل أنّه تف ّرد يف معالجة مه ّمة ّ
االقتصادين (البدايئ والحديث) .فالبدائيون بالنسبة له يعرفون أنفسهم وينتجون نظامهم االقتصادي
الرمزي عىل الديانات الرسم ّية وصالت القرابة ،بخالف أهل االقتصاد والحديث ويقصد به (الثقافة
الغربية) التي تنتج رموزها من روح االقتصاد ذاته[[[ .وبإيجاز يسود االستهالك الواضح – التبضّ ع
يف األسواق التجاريّة عىل املجتمع الربجوازي ،أ ّما املجتمع القبيل فيعيش يف موطنه متّب ًعا القيم
األرسيّة .ونستشهد يف هذا الصدد بحكمة سالينز املوجزة املميزة التي تقول« :إ ّن املال لدى
إل أ ّن املال وصالت القرابة يك ّرسان سحرهام
الغرب مياثل صالت القرابة لدى سائر من عداهّ .
كخطابات رمزيّة»[[[.
إ ّن ال ُبعد القيمي/األخالقي يف اقتصاديات الهبة ،هو الذي يحكم سائر العمليات االقتصاديّة
بالنسبة للمجتمعات البدائ ّية وحتى بالنسبة لكثري من املجتمعات التقليديّة الراهنة ،بخالف الرموز
املاديّة املنبجسة عن االقتصاد الرأساميل التي تع ّد هي املح ّرك الباعث ،بل وهي املهيمنة عىل
سائر العمليات االقتصاديّة واالجتامعيّة ،ال سيّام (عملية التّبادل) التي يتداخل فيها االقتصادي
بالثّقايف بنحو كبري.
ولكن األمر امله ّم الذي ينبغي اإلشارة إليه هنا ،هو تلك القدرة التكيفيّة للثقافة لهؤالء البدائيون،
والتي أشار إليها “« :”Robert. B. Edgertonالوظائف االجتامعيّة والنفسيّة ملعتقد ما أو مامرسة
طويل ،ما يجعلها عىل طول ال ّزمن تحدث تك ّيفًا تا ًّما معها ،وهذا األمر يكون
ً
تظل راسخة زم ًنا
ما ّ
[[[ -بواليني ،كارل :التح ّول الكبري :األصول السياسية واالقتصادية لزمننا املعارص ،ت :محمد فاضل طباخ ،ط ،1بريوت ،املنظمة العربية
للرتجمة ،2009 ،ص.127
[[[ -انظر :كوبر ،آدم :الثقافة :التفسري االنرثوبولوجي ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،ع ( ،)349مارس ،2008 ،ص.187 – 186
[[[ -م.ن ،ص.187
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حا كذلك يف الكثري من املامرسات االقتصاديّة ،حتى وإن بدت غري عقالن ّية»[[[.
واض ً

املتخصصني يف
ولقد كان األمر األخري املوضوعة األثرية واملحوريّة يف الكثري من أعامل
ّ
االنرثوبولوجيا االقتصاديّة ،ولك ّنهم اهت ّموا كذلك بتط ّور الوسيط املادي/ال ّنقدي للتبادل لديهم،
والذّي انتقل من األشياء املاديّة  /العين ّية (كالحيوانات)( ،امللح) أو (الصوف) ،إىل غريها من
الوسائط حتى وصل إىل ال ّنقود.
فلقد تراوحت اهتاممات األنرثوبولوجيني بني املغزى الثقايف/االقتصادي املرتت ّب عىل بروز
ظل خاض ًعا لـ (اقتصاديات الهبة) ذات املنحى
املال وتداوله عند البدائيني من جهة ،وكيف أنّه ّ
االجتامعي/األخالقي من جهة أخرى ،ولهذا سنجد أ ّن تراكميّة ال ّدراسات يف هذا الحقل االقتصادي
خاصا به أطلقوا عليه بعدئذ بـ (أنرثويولوجيا النقود).
قد استق ّرت لديهم إىل أن أوجدوا فضاء معرف ًّيا
ًّ

ويف هذا السياق ،يقول األنرثوبولوجست املعارص ماثيو أنجيلكه (:)Mathew Engelke
لألنرثوبولوجيا اهتامم قديم ومستم ّر مبوضوع املال .إ ّن دراسة (كايتلني زالوم) ملتداويل العقود
التخصص ،وعىل مسار الشؤون
اآلجلة ليست سوى ق ّمة جبل الجليد .ولو ألقينا نظر ًة عىل تاريخ
ّ
العامل ّية منذ باكورتها يف منتصف القرن التاسع عرش ،لصار هذا االنشغال باملال منطق ًّيا ج ًدا؛
ألنّه العرص الذي انترشت فيه التّجارة مبع ّدالت غري مسبوقة ،بعد أن تبعت يف غالب األحيان خ ّ
ط
وسع االستعامري ومالمحه العا ّمة يف املقام األ ّول .وقد عنى ذلك يف العديد من األماكن،
التّ ّ
إدخال أنظمة نقديّة مل توجد من قبل ،ويف حاالت أخرى ،إحداث تغيريات يف أنظمة التّجارة
القامئة عىل األصداف أو الخرز ،أو العمالت األخرى[[[.

معضلة الهبة والتب�ادل
ينظر الكثري من األنرثبولوجيني إىل أعامل مارسيل موس وكارل بوالنيي ،عىل أنّهام أسهام إسها ًما
ريا يف بناء رصح األنرثوبولوجيا االقتصاديّة النقديّة النظريّة؛ وذلك ألنّهام استم ّدا معلوماتهام من
كب ً
االقتصاديني يف الرتكيز عىل آليات التداول (( )Circulationال التبادل فحسب) ،فيام عارضا بق ّوة
ريا ض ّيقًا ج ًدا ،عىل أنّها
فرض ّياتهم ونتائجهم الرئيسة .وف ُِّست مقالة موس الشهرية عن الهبة تفس ً
مساهمة يف نظريّة التبادل ،حيث أعتربت الهبة ،تحت ستار تلك النظريّة ،جانبًا من جوانب التباين
بني (الهبات والسلع) وهو تباين يُعترب غالبًا حالة مثاليّة من االنقسام بني الغرب وبقية العامل .ويف
[1]- Robert B. Edgerton, Sick Societies : challenging the Myth of primitive Harmony, New York : Free Press, 1992, P.23.
[[[ -أنجيلكه ،ماثيو :كيف تفكر كأنرثوبولوجي ،ت :عومرية سلطاين ،ط ،1بريوت ،الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،2020 ،ص.131
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حل املعارضة بني الهبات املحض والنقود األنان ّية من أجل كشف
الحقيقة كان هدف موس هوّ :
املبادئ الكون ّية لاللتزام املتبادل والتكامل االجتامعي[[[.

إنّنا نريد الوقوف مل ًّيا عىل أطروحات موس ،والتي تع ّد املرتكز الرئيس لهذا البحث بر ّمته ،لكونها
تع ّد مبثابة العمل األنرثوبولوجي األبرز يف مجايل (الرثوة والتبادل) ،ضمن منطق (اقتصاديات
الهبة) ،ولكونها أطروحات متتلك من الراهنيّة والقابليّة عىل التطبيق يف قراءة املشهد التباديل
مم ينبغي اإلشارة إليه هنا ،هو أنّنا ال نتوخّى الوقوف عىل البُعد أو
العاملي وأخالقيّاته ،ولعلّ ُه ّ
املغزى االقتصادي الخاص بالهبات بالدرجة األوىل ،وإنّ ا يه ّمنا املغزى ال ّديني الذي أواله موس
ريا نظريًّا لفهم املشهديّة التبادل ّية للرثوة ومغزاها
مساح ًة ال بأس بها يف أطروحاته ،والذي يع ّد تأط ً
جه أو الباعث لها.
األخالقي املو ّ

جل أطروحات موس حول ما تق ّدم ذكره نجدها يف كتابه ذائع الصيت (مقالة يف الهبة)،
إ ّن ّ
الذي عدّهُ (أنجيلكه) مبثابة :نقد علني ملا اعتربه موس الطريقة (القاسية) و(الوحشية) التي يشتغل
بها ال ّنظام الرأساميل الحديث ،واألنظمة القانونيّة التي يقوم عليها ،والتي يح ّدد من خاللها معامل
الفصل الحاصل لألشخاص عن األشياء .وموس ليس خجالً من تقديم استنتاجات أخالق ّية ومل ّا
كل يشء بالكامل مبفردات البيع والرشاء وال
يفقد األمل ب ُعد؛ إذ يقول« :لحسن الحظ ،مل يص ّنف ّ
قيم من هذا ال ّنوع موجودة
تزال لألمور قيمة عاطفيّة مثلام لها قيمة ُمفسدة هنا ،إذا افرتضنا أ ّن ً
ببساطة» .وقويّة هي كلمة ُمفسدة هنا ،إذ عىل الرغم من ربطها فو ًرا بالفساد األخالقي ،إلّ أنّها
قد تتّصل (القابلية للرشاء) ( ،)Purchasأو (القابلية للتثمني النقدي) ( ،)Buyableوها هنا يكمن
املوضع الذي يتدخّل فيه املال يف نقاشات القيمة[[[.
وتأسيسا عىل منهج ّيته الشمول ّية يف دراستها وتغطيتها ملجاالت وأنساق ع ّدة ،كانت مسألة
ً
اهتاممه مبا أُصطلح عليه بـ (الواقعة االجتامعية الكلية) ،احدى أولوياته يف مجمل أعامله ،وبعبارة
أخرى :ارتبط موس بشكل وثيق بفكرة الكلية ( )holismأكرث من أميل دوركهايم.
إ ّن تجلّيات هذه املقاربات املنهج ّية للواقعة االجتامع ّية الكلّ ّية تتّضح أكرث يف كتاب (الهبة)؛
محوري حول ما اصطلح عليه بـ(اإلنسان الكيل) ،الذي هو التجسيد
تأسييس
وهي ارتبطت باشتغا ٍل
ٍّ
ٍّ
الفعيل لتلك الواقعة االجتامعية الكلية .واإلنسان الكيل يقصد به موس :هو كائن مجتمعي تختلط
[[[ -كريس هان وكيث هارت :االنرثوبولوجيا االقتصادية :التاريخ واالثنوغرافيا والنقد ،ت :عبد الله فاضل ،ط ،1الدوحة ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،2014 ،ص.32 – 31
[[[ -أنجيلكه ،ماثيو ،كيف تفكر كأنرثوبولوجي ،م.س ،ص.130
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وتتفاعل لديه ،يف نصاب واحد ،كل من املعتقدات الجامع ّية واألحوال النفس ّية واملامرسات
الجسديّة[[[.
فاإلنسان الكيل بنظر موس ومن خالل صلته مبوضوعة الهبة وآليات التبادل املعنويّة/األخالق ّية،
يعب من خالل هباته تلك عن صالته مع الطبيعة والجامعة واملق ّدس واملجال األسطوري/
إنّ ا ّ
بكل األشياء ،تفعل
البدايئ يف الوقت عينه ،أي يعيش حياته وميارسها ضمن دوره يف حياة متّصلة ّ
وتنفعل بالوجود االجتامعي والروحي والطبيعي يف آن واحد؛ وهذا بطبيعة الحال كام سرنى الحقًا
خالف اإلنسان الغريب (صاحب الفردان ّية امل ُهيمنة).

إ ّن موس للوهلة األوىل يبدو أنّه يتح ّدث عن عمليّة اقتصاديّة ،ولكن املسائل املعنويّة واألخالقيّة
التي تهيمن عىل املشهد التباديل بر ّمته أخذت مساحة ب ِّينة من ال ّنقد .يقول يف هذا الصدد :ال يتبادل
كل
هؤالء أمالكًا وثروات فقط ،كاألثاث والعقارات واألشياء النافعة اقتصاديًّا ،فام يتبادلونه هو قبل ّ
يشء مجامالت ومآدب وطقوس وخدمات عسكريّة ونساء وأطفال ورقصات وحفالت ومعارض،
إل بن ًدا من بنود أكرث
السوق إلّ فرتة زمنيّة مح ّددة ،وحيث ال ميثّل انتقال الرثوات ّ
ّ
حيث ال
يحتل ّ
شمول ّية واستمرا ًرا ،...،تجري طو ًعا وتأخذ شكل الخدمات والهدايا ،...،إنّنا نقرتح أن نطلق عىل
ّ
كل هذا اسم (نظام الخدمات الكلية) [[[.

من الواضح أ ّن األفراد الذين يتدخّلون ويتداخلون يف دائرة التهادي أو الهبات املتبادلة ،إنّ ا
كل األمر وحقيقته،
يخضعون لقواعد اجتامع ّية صارمة ال ميكن الخروج عليها ،ولكن هذا ليس ّ
إذ يقبع خلف هذه العمليات التي تتس ّيد املشهد االقتصادي للتج ّمعات البدائ ّية وحتى التقليديّة
اجتامعي يتمثّل يف دميومة
كذلك ،قواعد ومعايري ترتبط بحركة اجتامعيّة أوسع ،ترتبط مبخاض
ّ
يتجل اإلنسان
ّ
حياة املجتمع ذاته ،عرب هذه العمل ّية أو غريها من عمليات اقتصادية  /ثقافية  /دينية،

الكل الذي هو انعكاس الواقعة االجتامع ّية الكل ّية (الهبة) التي متسك خيوط اللّعبة االجتامع ّية
ّّ
بر ّمتها ،ومن ضمنها البعد الديني.

يشري موس إىل أ ّن هناك موضو ًعا راب ًعا له دوره أيضً ا يف هذا ال ّنظام ويف هذه األخالق الخاصني
كل مجتمعات
بالهدايا ،إنّ ُه الهديّة التي تق ّدم للبرش من أجل إرضاء اآللهة والطبيعة[[[ .يضيف :يف ّ
سيبرييا الشامليّة الرشقيّة ،ولدى األسكيمو يف غرب األسكا ،وكذلك لدى سكان الجانب اآلسيوي
[[[ -قبييس ،حسن :املنت والهامش :متارين عىل الكتابة الناسوتية ،ط ،1بريوت ،املركز الثقايف العريب ،1997 ،ص.28
[[[ -موس ،مارسيل :بحث يف الهبة ،ت :املولدي األحمر ،ط ،1بريوت ،املنظمة العربية للرتجمة ،2011 ،ص.40
[[[ -م.ن ،ص.60
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ريا ليس فقط
يف مضيق برينغ ( ،)Behringيحدث البوتالتش (نظام التهادي بشتى أنواعه) تأث ً
يف مامرسيه من الرجال الذين يتنافسون بالكرم ،وعىل كيف ّية ال ّنفاذ إىل األشياء موضوع التبادل
واالستهالك ،وعىل أرواح املوىت التي تحرض االحتفاالت وتشارك فيها ويحمل الرجال أسامءها،
بل عىل الطبيعة أيضً ا ،فتبادل الهدايا بني البرش املتجانسني من حيث ال ّروح يحثّ أرواح املوىت،
يفسه أصحابه يؤ ّدي
وكذلك اآللهة واألشياء ...أن تكون كرمية معهم ،وذلك أ ّن تبادل الهاديا كام ّ
إىل وفرة يف الرثوات[[[.
ولقد تح ّدث األنرثوبولوجست املعروف ديفيد غرايرب ( )David Graeberأحد املفكّرين
األوائل يف أنرثوبولوجيا القيمة عن النزعة الكون ّية لتلك التبادل ّية مستعي ًنا مبقاربات أنرثويولوج ّية
كثرية ،حيث يناقش يف هذا السياق ،أطروحات كريستوفر غريغوري عامل األنرثوبولوجيا االقتصاديّة،
السلع األساسية يف
وأحد املشتغلني يف بابوا (غينيا الجديدة) ،ال سيّام الفكرة القائلة بأ ّن اقتصاديات ّ
حا هو العمل
املجتمعات الغرب ّية متيل إىل معاملة البرش ،كام تعامل األشياء؛ واملثال األكرث وضو ً

البرشي
البرشي ففي االقتصاد الحديث يجري الحديث عن (السلع والخدمات) كام لو كان ال ّنشاط
ّ
ٌّ
نفسه شيئًا مشاب ًها لكائن ما ،والذي ميكن رشاؤه أو بيعه بالطريقة نفسها التي يتم بها رشاء الجنب أو
الحديد أو اإلطارات .يح ّدد غريغوري مجموعة مرت ّبة من التّعارضات .الهدايا هي املعامالت التي
تهدف إىل خلق أو تأثري عالقات (نوعية) بني األشخاص ،إنّها تجري داخل شبكة موجودة مسبقًا
السلع األساس ّية أن تح ّدد معادلة
من العالقات الشخص ّية ...،ومن ناحية أخرى ،يقصد من بورصة ّ
كميّة للقيمة بني األشياء ،وينبغي أن يتم ذلك من الناحية املثاليّة عا ّم ًة بشكل غري شخيص ،لذلك
هناك ميل إىل معاملة البرش املعنيني مثل األشياء .إعطاء شخص ما هديّة عاد ًة يضع هذا الشّ خص
التخل عن الرثوة قدر اإلمكان،
ّ
الخاصة وبالتايل يصبح ال ّنجاح يف تبادل الهدايا مسألة
يف الديون
ّ
وذلك للحصول عىل ميزة اجتامع ّية[[[.

إ ّن أخالقيات اقتصاديات الهبة بحسب منظور موس كانت هي التي تحكم اقتصاديات البدائيني،
بل وإنّها تحكم الكثري من بعض اقتصاديات املجتمعات التقليدية التي مازال ال ُبعد األخالقي
الديني هو الذي يحكم منظورها يف (التملّك) و(اإلنفاق) ،بنا ًء عىل فكرة مؤ ّداها أ ّن الهبات أو
الهدايا أمر إلزامي  /قهري رضوري الستمراريّة التضامن االجتامعي لذلك (اإلنسان الكيل) الذي
يتواشج تفكريه وسلوكه مع االقتصاد والدين والطبيعة بنح ٍو شمويل  /أخالقي.
[[[ -موس ،مارسيل :بحث يف الهبة ،م.س ،ص.62 – 61
[2]- Davd Graeber, Toward an Anthropological Theory of value, publisher Ltd. Macmillan press Ltd, New York, 2001, P.36.
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من اقتصاديات الهبة إىل اقتصاديات ّ
السوق
يتح ّدث موس عن البُعد األخالقي اإللزامي القائم يف املجتمعات الغربيّة فضالً عن رضورة
ربا من أخالقنا ومن حياتنا يف ح ّد ذاتهام ما زال محكو ًما
وإلزاميّة (الهبات) ،ويالحط أنّ« :جز ًءا معت ً
الشاء والبيع مل
باملناخ العام للهبة ،حيث تتداخل اإللزامية والحرية .ومن حسن الحظ أ ّن مفردات ّ
تتح ّول بعد إىل وحدات تصنيف حرصيّة ملجمل املوجودات يف هذا العامل.[[[»...،
كل ذلك مل يغب عن ناظري موس مسألة (املصلحة) أو (املنفعة) املرتتّبة عىل
عىل الرغم من ّ
ميا أو حديثًا ،ولك ّن ُه يعيد املقارنة م ّر ًة أخرى بني الشعوب البدائ ّية أو التقليديّة
أي عمل
اقتصادي قد ً
ّ
ّ
املتحضة/
التي تسعى نحو منفعة معنويّة/ضمنيّة يف عمليّة الهبات والتبادالت ،وبني الشعوب
ّ
الحديثة التي فرضت عليها اشرتاطاتها الحياتيّة الجديدة ،السعي نحو منفعة/ماديّة رصفة ُمعلنة،
بعبارة أخرى إ ّن موس كان يدرك إدراكًا تا ًّما أنّ ُه عىل الرغم من وجود نظام (الهبات) يف املجتمع
إل أ ّن هذا األمر تراجع اىل ح ٍّد كبري ،وطغت عليه
الغريب الذي عارص ُه يف بدايات القرن العرشينّ ،
املنفعة أو املصلحة (املادية).

السؤال الذي يطرح يف هذه السياقات هو كيف انفصلت أو انحلّت املجتمعات الغربية
ّ
لعل ّ
عن روابطها والتزاماتها األخالق ّية املشاعة عن عمل ّية التهادي وتبادل الهبات ،والتي كانت كحال
املجتمعات البدائية متارس عىل نطاق واسع وأصبحت متارس عىل نطاقات ضيّقة للغاية بعدئذ؟
وما هي العوامل أو الصريورات الثقاف ّية واالقتصاديّة التي أسهمت يف تشكيل هذه الذهن ّية االقتصاديّة
القامئة عىل املصلحة أو املنفعة يف سائر شؤونها الشخص ّية ،والتي ال تعبأ بال ُبعد األخالقي يف
تبادالتها؟
لعل فهم صريورات الحداثة الغرب ّية التي انطلقت مبوجات متسارعة ،بد ًءا من القرن الخامس
ّ
جهات أيديولوج ّية وسياس ّية ودين ّية ،أسهم يف توجيه
عرش امليالدي وصعو ًدا ،والذي اقرتن مع تو ّ
الذهنيّة االقتصاديّة الغربيّة األخالقيّة عىل نحو كبري ،يُع ّد أم ًرا محوريًّا يف هذا السياق.

لعل االنفصال أو االنفصام الكبري الذي ميثّل هذه الصريورات ال س ّيام إذا أردنا أن نبقى ضمن
ّ
ظل ذوبان
دائرة إطروحات مارسيل موس ،أال وهي دائرة (اإلنسان الكيل) ،الذي مل يعد قامئًا يف ّ
أي عمل
(الجامعاتيّة) أمام الهيمنة الكلّيّة (للدولة) وطغيان النزعة (الفردانية)؛ إذ مل تعد مامرسة ّ
[[[ -مارسيل موس ،بحث يف الهبة ،م.س ،ص.217
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أيًّا كان تشري إىل واقعة اجتامع ّية كل ّية بالنسبة للفرد الغريب ،بل أصبح اإلنسان بذاته قامئًا ،مبعز ٍل
كل الوقائع االجتامعية األخرى ،أي أنّ ُه تج ّرد من هذه الشمول ّية ليبني لنفسه أو لنقل لتبني
تا ٍّم عن ّ
ل ُه الحداثة تص ّو ًرا أو تخيّالً عن ذاته مفصوالً عن عوامله الروحيّة واألخالقيّة ،وغدا مرته ًنا للبعد
املا ّدي املهيمن عىل نوازعه األخالق ّية.

ولقد أشار لهذه املسألة آنفة الذكر أحد أبرز تالمذة موس وهو لويس دومون ()Louis Dumont
إذ قال :ليك نرى ثقافتنا يف وحدتها وخصوصيّتها ،يجب أن ننظر فيها أثناء مضاهاتنا إيّاها بالثقافات
بديهي بصورة أخرى :األساس املألوف
األخرى .عىل هذا النحو فقط إنّ ا نستطيع وعي ما هو
ّ
ٍ
والضمني لخطابنا العادي .هكذا ،عندما نتكلّم عن (فرد) نشري إىل شيئني يف آنٍ
واحد :إىل موضوع
خارج ع ّنا ،وإىل قيمة ،ترغمنا املقارنة عىل أن منيّز تحليليًّا هذين املظهرين :من جهة ،الفاعل
كل املجتمعات
التجريبي املتكلّم واملفكّر ،أي العيّنة الفرديّة من ال ّنوع البرشي .كام نلقاها يف ّ
البرشيّة ،ومن جهة أخرى ،الكائن األخالقي املستقل ،القائم بذاته ومن ثم غري االجتامعي
جوهريًّا ،والذي يحمل قيمنا العليا ،ويوجد يف املقام األ ّول يف أيديولوجيتنا الحديثة عن اإلنسان
واملجتمع ،ومن جهة ال ّنظر هذه هناك نوعان من املجتمعات .فحيث الفرد هو القيمة العليا أتح ّدث
عن الفردانيّة؛ ويف الحالة املقابلة حيث توجد القيمة يف املجتمع بوصفها كالً أتح ّدث عن الفيضيّة
(أو الكل ّية كام عند موس)[[[.

من الواضح أ ّن هنالك جملة من العوامل أو الصريورات التي صنعت هذه الفردانيّة التي يتح ّدث
عنها دومون ،ولكن هنالك عاملني رئيسيني حسبام نعتقد هام اللذان أسهام يف صناعة هذه
الفردانيّة املفصولة عن السياقات األخالقية (الجامعاتية) وتوليدها ،أوالهام :البُعد الديني املتمثّل
بحركة اإلصالح الديني/اللوثريّة التي صاغت أوىل مالمح الفردانيّة عرب فكرة (الخالص الذايت)،
السوق والحركة االقتصادية التي فرضت رشوطًا قاسية لالنخراط بها قامئ ًة عىل
وثانيهام :هو ات ّساع ّ
(التخصص) و(التف ّرد) يف امللكات االقتصاديّة مبعزل عن الجامعة أيًّا كانت ،وبذلك النحو كان
ّ
كل ذلك يف إعادة إنتاج أخالق املامرسات االقتصاديّة
الفرد يركز عىل مصالحه فقط ،مام أسهم ّ
بنح ٍو كبري.
السوق)
فهل كانت الفردان ّية هنا مبثابة االنقالب األخالقي/االقتصادي الذي منح (اقتصاديات ّ
تلك الهيمنة ،بل واإللغاء واإلضعاف شبه التام لـ (اقتصاديات الهبة)؟
[[[ -دومون ،لويس :مقاالت يف الفردانية :منظور انرثوبولوجي لأليديولوجيا الحديثة ،ت :د .بدر الدين عردويك ،ط ،1بريوت ،املنظمة
العربية للرتجمة ،2006 ،ص.41
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السوق عرب االقتصاد
يرى كارل بوالنيي الذي تح ّدث عن جملة التح ّوالت الكربى التي أحدثها ّ
الخاصة وأعني
مؤسسته
ّ
الليربايل وهيمنته عىل سائر األنساق املجتمع ّية ...:هو قادر عىل إنشاء ّ
السوق هو ،لهذا السبب ،ذو عواقب شاملة
السوق .ويف النهاية ،فإ ّن سيطرة ال ّنظام بواسطة ّ
بها ّ
خصوصا عن
لل ّنظام االجتامعي بأكمله :وهو يعني أقل من تسيري املجتمع كتابع ملحق بالسوق،
ً
أن يكون االقتصاد مط ّوقًا يف العالقات االجتامع ّية ،فإ ّن العالقات االجتامع ّية هي املط ّوقة يف
أي نتيجة أخرى.
ال ّنظام االقتصادي .إ ّن أهم ّية العامل االقتصادي الحيوي يف وجود املجتمع متنع ّ
خاصا،
مؤسسات منفصلة قامئة عىل دوافع معيّنة متنح ُه وض ًعا
ًّ
ومبج ّرد وجود ال ّنظام االقتصادي يف ّ
الخاصة ،وهذا هو
فإ ّن املجتمع أن يتك ّون بطريقة تسمح لذلك ال ّنظام بالقيام بوظيفته طبقًا لقوانينه
ّ
السوق[[[.
السوق ال ميكن ُه أن يعمل ّ
إل يف مجتمع ّ
معنى التأكيد أ ّن اقتصاد ّ

وميكن لنا ع ّد أطروحات تشارلز تايلر ( )Charles Taylorمبثابة مدخلٍ
جوهري لفهم كيف
ٍّ
تشكّلت (اقتصاديات السوق) الال أخالق ّية ،قبالة (اقتصاديات الهبة) ،أي أنّنا نريد أن نتكّلم هنا
عن العوامل الثقاف ّية التي أسهمت يف إيجاد تلك االقتصاديات املاديّة ،وهذا يعني أنّنا نتكّلم
عن التّص ّور االجتامعي الجديد لل ّناس عن وجودهم انطالقًا من املتخيّل االجتامعي (Social
واملتغيات االجتامعيّة العا ّمة التي
 )Imaginariesالذي تشكّل م ّر ًة بوصف ِه ج ّراء جملة التح ّوالت
ّ
حدثت يف أوروبا إبّان انطالق عرص الحداثة ،وم ّر ًة بوصفه متخ ّي ًل تشكّل بعد اخرتاقات النظريّات
السياس ّية واالجتامع ّية واألخالق ّية آنذاك ،وهذا املعنى هو عني ما قاله تايلر.

إذ تح ّدث عن أ ّن ال ّنظريّة قد اقتحمت ذلك املتخ ّيل الغريب وغدت رك ًنا أساس ًّيا فيه ،إذ بحسب
رسب إىل املتخ ّيل االجتامعي ما يبدأ عىل شكل صورة نظريّة
قوله :يحدث يف أكرث األحيان أن يت ّ
رسب إىل أفراد ال ّنخبة يف البداية ،لك ّنه يتجاوزهم إىل املجتمع
يحملها بعض ال ّناسّ ،
وربا يكون الت ّ
كلّه بعد ذلك[[[.
إ ّن فهم املتخ ّيل االجتامعي للعمليات االقتصاديّة  /الغرب ّية ضمن سياقات حياتهم العا ّمة
والخاصة ،ال ميكن إدراكه مبعز ٍل عن فهم املتخيّل االجتامعي للدين وإدراكه؛ وذلك أل ّن انهيار
ّ
جهات
جهها ،يرتبط بانهيار تو ّ
الذهن ّية الدين ّية الغرب ّية التي كانت تحكم دائرة (اقتصاديات الهبة) وتو ّ
ذلك املتخ ّيل عىل املستوى األخالقي  /االقتصادي.
[[[ -بواليني ،كارل ،التح ّول الكبري :األصول السياسية واالقتصادية لزمننا املعارص ،م.س ،ص.145 – 144
[[[ -تايلر ،تشارلز :املتخيالت االجتامعية الحديثة ،ت :الحارث النبهان ،ط ،1الدوحة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2015ص.36
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السحر عن األشياء ،أي
إذ يتح ّدث تايلر عن تلك الذهن ّية الدين ّية الجديدة قائالً :تُ ثّل عمل ّية نزع ّ
معلم أساس ًّيا يف الحداثة الغربية وفق وجهات ال ّنظر
عمل ّية أفول عامل األرواح والقوى السحريّة،
ً
كلّها تقريبًا .فقد كان هذا واح ًدا من منتجات حركة اإلصالح يف املسيحية الالتينية ،وهي الحركة
اإلصالح ّية التي أفضت إىل اإلصالح الربوتستانتي ،لك ّنها ساهمت يف تحويل الكنيسة الكاثوليك ّية
أيضً ا .كانت حركة اإلصالح هذه مصد ًرا من مصادر املحاوالت الرامية إىل إعادة تنظيم املجتمع
وإشاعة االنضباط فيه[[[.
السحر عن العامل ال ينفصل عن تط ّور العلوم التي أسهمت يف إيجاد تفسريات علم ّية
وزوال ّ
اخرتقت ذلك املتخ ّيل االجتامعي الغريب ،املتشكّل يف بدايات عرص الحداثة .وهو ما تح ّدث
عنه ماكس فيرب وبحسب مراجعات رميون بودون ( :)Raymond Boudonإ ّن أقدر املساهامت
يف مجال (انفكاك السحر عن العامل) هي تلك التي ق ّدمتها الديانة التوحيديّة ،يف النهاية.
بهذه العبارة املقتبسة من شيلر ،أعلن فيرب بطالن السحر نهائ ًّيا .ومن املتعارف عليه عمو ًما أ ّن
السحر الذي ميي ّز الحداثة مر ّده إىل ال ّنجاحات التي حقّقها العلم ،بنوع خاص[[[.
انفكاك ّ

إنّنا إزاء ذات اجتامع ّية تحمل هويّة جمع ّية ذات خصائص وسامت مشرتكة بني أغلب أفراد
وكل هذه الخصائص منطوية يف ظالل عقالن ّية
املجتمعات األوروبية آنذاك ،بل وإىل يومنا هذاّ ،
ُم ّدعاة ،أسامها تشارلز تايلر بـ (االنغامر االجتامعي) ( ،)Social embeddingوهو طال العالقة
باملجتمع والكون واملق ّدس يف اآلن ذاته ،وعن ذلك يقول تايلر :نستطيع القول إ ّن كالً من الهويّة
املخفّفة ومرشوع اإلصالح قد ساهم يف مسرية االنعتاق .فاالنغامر ...،مسألة متعلّقة بالهويّة
– الحدود التي يصفها السياق العام عىل تخ ّيل الذّات ومتعلّقة باملتخ ّيل االجتامعي أيضً ا :أي
بالطرائق التي نتمكّن عربها من التفكري يف املجتمع كلّه أو من تخيّله .لكن الهويّة املخفّفة
الجديدة ،مع إرصارها عىل اإلخالص واالنضباط الفرديني ،زادت املسافة بع ًدا ،وزادت االنعتاق
بع ًدا عن األشكال القدمية من الشعائر واالنتامءات الجمع ّية ،بل ات ّخذت موقفًا عدائ ًّيا منها أيضً ا.
وبلغ ال ّدافع إىل اإلصالح حد إلغاء هذه الشعائر واالنتامء جملة[[[.

ظل حموالت الهويّة الجديدة آنفة الذكر،
تغي النظرة إىل املجتمع والعامل واملق ّدس ،يف ّ
إ ّن ّ
[[[ -م.ن ،ص.67
[[[ -بودون ،رميون :أبحاث يف النظرية العامة يف العقالنية :العمل االجتامعي والحس املشرتك ،ت :جورج سليامن ،ط ،1بريوت،
املنظمة العربية للرتجمة ،2010 ،ص.185
[[[ -تايلر ،تشارلز ،املتخيالت االجتامعية الحديثة ،م.س ،ص.82
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أسهمت يف إعادة تشكيل أولويّات الحياة والخيارات األخالق ّية لدى الفرد األورويب الحديث؛ إذ
أصبح العمل االقتصادي حينئذ يضاهي العمل الديني واملصحيل /املنفعي عىل الروحي /الال
جه ويدعم ويق ّرر األولويات.
ظل نظام
كل هذا يت ّم وهو األخطر واألدهى يف ّ
نفعي .ولكن ّ
سيايس يو ّ
ّ

ويف هذا املجال يقول تايلر« :تساهم هذه العوامل كلّها ،ماديّة وروح ّية يف تفسري الصعود
يئ عىل نحو واضح يف القرن الثامن
التدريجي لالقتصادي إىل أن بلغ مكانته املركزيّة ،وهو أمر مر ّ
عرش .ويظهر عامل آخر يف ذلك الوقت ،أو لعلّه مج ّرد امتداد للعامل السيايس :اكتساب الفكرة
السلم والوجود املنظّم صدقية متزايدة.
القائلة إ ّن التّجارة والنشاط االقتصاديني هام السبيل إىل ّ
هكذا صارت (التجارة الطيبة) نقيضً ا لل ّنزعة التدمرييّة الربيّة املوجودة يف البحث األرستقراطي عن
املجد العسكري ،وكلّام ازداد التفات املجتمع إىل التّجارة صار أكرث تهذيبًا ومت ّدنًا ،ومتيّز يف فنون
السلم»[[[.
ّ

وهذا يعني أ ّن القيم الروحيّة واالجتامعيّة واألخالقيّة التي تحثّ عىل التّعاون وعىل التّهادي
والتبادل الال منفعي بدأت تنحرس إىل ح ّد كبري ،بل أنزوت يف متظهرات اجتامعيّة محدودة ،إذ
الخاصة بالقرابة أو ال ُبعد
غدا األفراد مجبورين عليها يف نطاقات تفاعل ّية مظهريّة ال تتوخّى األوارص
ّ
الروحي أو غريهام.

لعل أ ّول نقلة كبرية أحدثتها هذه الفكرة الجديدة عن ال ّنظام ،يف النظريّة ويف املتخ ّيل االجتامعي
ّ
م ًعا ،تتمثّل يف أنّنا رصنا نرى مجتمعنا باعتباره اقتصا ًدا ،أي منظومة متداخلة من نشاطات اإلنتاج
الخاصة .وبدالً من كون ِه مج ّرد إدارة،
والتبادل واالستهالك ،وهو ما يشكّل نظا ًما له قوانينه وآلياته
ّ
السلطة ،للموارد التي نحتاجها كجامعة ما بيننا ،ومجاالً لتعايش ميكن أن يكون
يقوم بها من هم يف ّ
مكتف ًيا بذاته من حيث املبدأ ،رشيطة عدم تع ّرضه لخطر االضطراب وال ّنزاع[[[.
يف ترافق معه
فالسياقات الحياتيّة العا ّمة أصبحت سياقات علامنيّة بامتياز يف ّ
ظل تط ّور معر ّ

اقتصادي هائل ،وعليه فلقد حدثت عمليّة املفاصلة الكربى بني النطاقات الزمنيّة والدنيويّة
تط ّور
ّ
وال ّنطاقات الروح ّية أو األخرويّة ،ما يعني أ ّن العلمنة ح ّددت كذلك بطبيعة الحال ال ّنظام القيمي
السوق)؛ ولقد كان رأي تشارلز تايلر صائ ًبا عندما تح ّدث
السائد الذي كان مسؤوالً عن (اقتصاديات ّ
عن اخرتاق النظريّات العلميّة املتن ّوعة لبنية املتخيّل االجتامعي الغريب ،وهذا ما أكّده إريك
[[[ -م.ن ،ص.93
[[[ -تايلر ،تشارلز ،املتخيالت االجتامعية الحديثة ،م.س ،ص.95
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كل العلوم الطبيع ّية واالجتامع ّية خالل تلك
هوبزباوم ( )Eric Hobsbawmبقوله :وإذا نظرنا إىل ّ
جة مام
الفرتة ،لتولّتنا الدهشة البالغة ملا انطوت عليه من الثّقة بال ّنفس .ومل تكن تربيراتها أقوى ح ّ
كان للعلوم االجتامعية ،إال أنّها كانت واضحة وبارزة بالقدر نفسه[[[.
حا مختلفًا؛ إذ انزوى تأثريه داخل املجتمعات
ويف ّ
ظل هذه األجواء الجديدة ،كان الدين يأخ ُذ من ً

داعم من منابع القيم
الغربية ،وبهذا يعني أ ّن (اقتصاديات الهبة) قد فقدت بذلك منب ًعا جوهريًّا
ً

السوق ،وبهذا الصدد قال
األخالقيّة الال مصلحيّة أو الال منفعيّة يف ّ
ظل االقتصاد الليربايل وهيمنة ّ

هوبزبادم :كان (العلم) هو ال ّنواة األيديولوج ّية لتق ّدم العلامن ّية سواء كانت ليربال ّية أم إىل ح ّد بسيط

ولك ّن ُه متزايد اشرتاكيّة ...،ومقارنة باأليديولوجية العلامنيّة فإ ّن الدين خالل تلك الفرتة يبدو نسبيًّا،
قليل األثر وال يستلزم معالجة مط ّولة ،...فقد كان من السهل اإلعالن عل ًنا عن عدم اإلميان بالله يف

خاصة[[[.
منتصف القرن التاسع عرش ،ويف العامل الغريب بصورة
ّ

ظل هكذا تح ّوالت هائلة مل يعد للعامل ،القديم ومنظومته األخالقيّة التي تحكم االقتصاديات
يف ّ

من وجود ،إال التي استطاعت التك ّيف أو االندماج مع البنى العلامن ّية من جهة واقتصاديات السوق

ظل منبثًّا يف قطاعات من الضمري الجمعي  /األخالقي.
من جهة أخرى ،أو بعضها الذي ّ

ولقد أشار لها موس يف سياقات حديثه عن الواجبات األخالق ّية يف التّبادل التي يجب أن
تلتزم بها املجتمعات الرأسامل ّية التي س ّيدت ال ّنقود كوسيط تباديل ،بل وكغاية بح ّد ذاته ،إذ يقول:
وهكذا ،فإنّ ُه يصبح من املمكن ومن الواجب العودة إىل ما بقي من عنارص الحياة القدمية.

أشكال من الحياة ومن األفعال التي ال تزال حارضة إىل اآلن يف كثري من املجتمعات
ً
وسنجد فيها

الصف السخي للامل يف األعامل الفن ّية ،لذّة إكرام الضيف وإقامة االحتفاالت
والطبقات :لذّة ّ

الخاصة والعا ّمة ،وميكن القول إ ّن التأمني االجتامعي والتشجيع عىل التعاون والتعاقد وعىل إقامة
ّ
الجمع ّيات املهن ّية ،[[[..،هو جزء من اقتصاديات الهبة التي انحرست.

السوق
ولك ّنها مظاهر أخالق ّية /اقتصاديّة فرديّة إىل ح ٍّد كبري ،فاألمر املهيمن يف ّ
ظل اقتصاديات ّ

هو البحث عن املنفعة أو املصلحة وسياسة اال ّدخار املاليّة واألحجام عن مساعدة اآلخرين،
ظل ضحايا
ولهذا وجدنا أ ّن ال ّدول الرأسامل ّية تدفع اآلن نحو إعادة أخالقيات التبادل االقتصادي يف ّ

[[[ -إريك هوبزباوم ،عرص رأس املال ،ت  :د .فايز الصياغ ،ط ،1بريوت ،املنظمة العربية للرتجمة ،2008 ،ص.476
[[[ -م.ن ،ص.480 – 479
[[[ -موس ،مارسيل ،بحث يف الهبة ،م.س ،ص.225
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السوق والتّفاوت الطبقي ال ّناجم عنه الذي خلّف أعدا ًدا هائلة من العاطلني عن العمل واملعوزين،
ّ

رشدين.
بل وحتى امل ّ

ويشري لهذا األمر األنرثوبولوجست موريس غودولييه ( )Maurice Godelierإذ يقول :إذ بال ّنظر
إىل موقع الذي تشغل ُه الدولة داخل هذا املجمع ،فإليها يعود أمر إعادة تركيبة وردم اله ّوة ورأب
الصدوع .غري أ ّن الدولة وحدها ال تكفي إلنجاز هذا العمل ،وتتعقّد هذه التناقضات وهذا العجز
السياق الذي تعود فيه اليوم باضطراد ،ال ّدعوة إىل الهبة من الجهات كافّة .وإنّها لهبة قرسيّة
ليشكّال ّ
تلك التي تس ّنها ال ّدولة بصورة رضائب جديدة تدعوها (تضامن ّية) ،مرغمة أكرب عدد ممكن عىل
مشاركة أولئك املحتاجني ومحاولة ،بصورة جزئيّةّ ،سد تلك الثّغرات التي يفتحها االقتصاد يف
املجتمع[[[.
وهذا يعني أ ّن هنالك ثقافة تبادليّة جديدة نشأت تحت وطأة النتائج السلبية لـ (اقتصاديات السوق)
التي ابتلعت املنظومة األخالقيّة التبادليّة واستبدلتها بنزعة استهالكيّة ال تعبّئ لآلخرين الذين يتض ّورون
ظل تح ّول ال ّنقود من وصفها (كوسيط) للقيمة ،إىل قيمة يف حد ذاتها ،وكام
الجوع والحرمان ،يف ّ
يقول الكاتب الفرنيس آالن دونو « »Alain Deneaultمل يحدث مسبقًا أن ات ّفق ليش ٍء مدين بقيمته
فقط لدوره الوسيط ولقابليّته عىل التح ّول إىل قيم أكرث تحدي ًدا ،مل يتّفق ليشء مثل هذا أن تط ّور

يئ ُمستغرق و ُمسيطر عىل الوعي
بالكليّة ومن دون تحفّظ – إىل قيمة سيكولوجيّة مطلقة ،إىل هدف نها ّ
العميل .إ ّن هذا االشتهاء األقىص لل ّنقود ال ب ّد أن يزداد إىل درجة أن تأخذ ال ّنقود صفة الوسيلة الخالصة
“ ”Pure Meansإ ّن أه ّميتها املتزايدة تعتمد عىل كونها خالصة من كل يش ٍء هو ليس محض وسيلة...
كبت قيمة النقود كوسيلة ،صار يُظ ّن أنّها يف حد ذاتها قيمة مطلقة[[[.
كلّام ُ

السمة
إنّنا أمام مشهد كاريث؛ إذ إ ّن تح ّول قيمة األشياء من الوسائط ّية أو الوسيلة أصبح هو ّ
السوق أو النقل عىل االقتصاديات الليربالية .إنّنا أمام مسار أخالقي /منفعي
الغالبة عىل اقتصاديات ّ
لكل ال ّروح اإلنسانيّة التي ا ّدعتها الحداثة يف يقظتها االنبجاسيّة األوىل ،إ ّن خري من
 /فرداين ساحق ّ
يعب عن هذا املسار عامل االجتامع املعروف زيغمونت بومان ()Zygmunt Bauman؛ إذ يقول
ّ
محل بريوقراط ّية
ّ
السوق االستهالك ّية
يف كتابه (األخالق يف عرص الحداثة السائلة) :لقد حلّت ّ
الحداثة الصلبة يف مه ّمة تجريد األشياء من قيمتها :مه ّمة التخلّص من سموم التكاتف االجتامعي

[[[ -غودولييه ،موريس :لغز الهبة ،ت :د .رضوان ظاظا ،ط ،1دمشق ،دار املدى للثقافة والنرش ،1998 ،ص.7 – 6
[[[ -دونو ،آالن :نظام التفاهة ،ترجمة وتعليق :د .مشاعل عبد العزيز الهاجري ،ط ،1بريوت ،دار سؤال للنرش ،2020 ،ص.203 – 202
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الذي يع ّززه الوجود املشرتك .إ ّن األمر كام اخترصه إميانويل لفيناس حني قال متأ ّمالً إ ّن املجتمع:
بدالً من أن يكون بدعة اخرتعت لجعل االجتامع اإلنساين املسامل والودود ممك ًنا لكائنات أنان ّية
بالوالدة (كام اقرتح هوبز) ،قد يكون حيلة لجعل الحياة األنانيّة ،املهت ّمة بنفسها ،وال تشري إال
لنفسها قابلة للتحقيق لكائنات أخالق ّية بالوالدة ،وذلك بالح ّد من املسؤول ّية تجاه األخرين[[[.

خاتمة ّ
نقدية:

لقد ق ّدم الكثري من الباحثني واملفكّرين الذين قمنا مبراجعة أطروحاتهم منظومة فكريّة متامسكة
بي بجالء ال لبس
حول مآالت أخالقيات االقتصاد الغريب ،ال س ّيام أطروحات مارسيل موس الذي ّ
فيه كيف أ ّن ال ّنزعة املاديّة ومنطق اقتصاديات السوق قد أسهم يف خلع اإلنسان الغريب من منظومته
القيميّة التي كانت تقوم عىل (الهبات) ،وجعلته يتّجه نحو منطق املرابحة واملغالبة واالكتناز.

اجتامعي عرب دراسته ملا اصطلح عليه بـ(اإلنسان
يف/
ولقد
ّ
تقص موس علّة ذلك ببحث ثقا ّ
ّ
الكيل) الذي كان يعيش يف تواشج أو وحدة كليّة بني منط تفكريه وخلجاته النفسيّة ومنظومته
حسا وجدان ًّيا وأخالق ًّيا
الدين ّية واالجتامع ّية مع متا ٍه تا ٍّم مع عامل الطبيعة ،مام جعل منه آنذاك ميتلك ًّ
عرب العيش بشمول ّية أكرث بل وأعمق.

االنفصال الذي حدث بحسب رأيه جرى عرب بروز ال ّنزعة الفردان ّية التي فصلت اإلنسان عن
سائر منظوماته آنفة الذكر ،بل أسهمت يف تجزئة اإلنسان من الداخل ،وهذا األمر أسهم فيام بعد
معني
يب
كام أشار لويس دومون (أحد تالمذة موس) إىل أ ّن الحداثة أسهمت يف صناعة إنسان غر ّ
ّ
بذاته ألجل ذاته فحسب ،وهذا ما يظهر لنا من خالل استقرائنا للسياق السوسيو-ثقايف حيث جرت
عمل ّية تصنيع متقنة لبنيته النفس ّية واالجتامع ّية بعي ًدا عن منظومته القيم ّية أو األخالقية عرب تشكيل
دائرتني ضيقتني هام( :اقتصاديات السوق) و(النزعة العلامن ّية) التي فصلت اإلنسان الغريب عن
جه يف مامرساته اإلنسان ّية وجعلت منه كائ ًنا مرته ًنا إىل
نطاقاته األخرويّة وبعدها األخالقي املو ّ
أخالقيات السوق فحسب .وهذا األمر عينه تح ّدث عنه كارل بواليني ،عندما راجع انهيار املنظومة
ظل تس ّيد أخالقيات السوق وهيمنتها القامئة عىل املصلحة واملنفعة والربح الرسيع
األخالق ّية يف ّ
بأي يش ٍء من دون ضوابط ومرجع ّيات أخالق ّية تُعيد النزعة اإلنسان ّية للمشهديّة
عرب املتاجرة ّ
االقتصاديّة وسائر عمل ّياتها التي عىل رأسها (عملية التبادل).
[[[ -بومان ،زيغمونت :األخالق يف عرص الحداثة السائلة ،ت :سعد البازعي ،ط ،1أبو ظبي ،كلمة ،2016 ،ص.81
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السوق من
ولكن يف نهاية األمر دفع الغربيون الثمن غال ًيا عرب اتّساع عدد ضحايا أخالقيات ّ
الشكات الصغرية التي وقعت ضح ّية هذه األخالقيات
رسحني عن العمل ،أو إفالس ّ
مفصولني أو م ّ
املاديّة ،وهنا انتبه األنرثوبولوجست موريس غودوليه ملغزى التدخّل السيايس عرب دعوة (الدولة)
هذ ِه امل ّرة أصحاب الرشكات العمالقة وأصحاب رؤوس األموال برضورة دفع (الهبات) إىل
املعوزين أو املحتاجني ودعم بعض األنشطة االقتصاديّة مقابل ع ّد هباتهم (كرضائب)؛ وهذا األمر
ع ّد بنظر غودوليه مبثابة إرغام للمنضوين وقرس لهم تحت (اقتصاد السوق) من األثرياء ألن يرجعوا
إىل السرية األخالقيّة املاضويّة عرب تقديم (الهبات) ،والتي كانت سائدة يف املجتمعات الغربية
ظل سياقات العلمنة ومنطق الليربال ّية اللّذان ضخّام الفردان ّية عىل
قبل انهيار منظومتها األخالق ّية يف ّ
كل املعنويات واألخالقيات.
حساب ّ
نجدنا اآلن ،أمام مآالت خطرية بلغتها أخالقيات االقتصاد الغريب ،التي أعادت تشكيل الذات
ظل النزعة االستهالك ّية التي بلغت ح ّد االنهامم أو االنغامس يف الثقافة
الغربية بنح ٍو جديد ،يف ّ

وكل متعها
امل ُتع ّية دون سواها ،وأصبحت اله ّم الوحيد لتلك الذات التي أصبحت ترى نفسها ّ
مؤسساته الراعية له
مبثابة مركز الكون إزاء النسق القيمي والرتبوي الذي أخذ بالتص ّدع بفعل تص ّدع ّ
(األرسة ،املدرسة...الخ) ،فضالً عن الكنيسة التي تخلّت ومنذ زمن عن متابعة ذلك النسق القيمي،
ظل فضاء عا ّم ت ُهيمن عليه قيمة الرثوة التي طغت عىل سائر عمليات التبادل
الذي بدأ يحيا يف ّ
وأصبحت هي القيمة العليا ،ما ح ّد من التبادل األخالقي ومنطق ( الهبات ) أمام منطق (االكتناز)
وسياقاته األخالقية اإلنسانية.
أي ثوابت أو منظومات أخالق ّية ،وذلك ج ّراء
مشكلة الحضارة الغربية هي االنزياح الدائم عن ّ
فكرة التق ّدم ‘’ ’’Progressالتي استولت عىل ذهنيّتهم أو متخيّلهم الثقايف /االقتصادي ال ّناظم لشؤون
حياتهم ،والتي أصبحت تدور يف فلك واحد ،أال وهو التحديث الدائم لـ(:اقتصاديات السوق)،
جه املستم ّر هو سياقات العلمنة ،التي تجد يف فكرة مركزيّة اإلنسان الدامئة
والذي يدعم هذا التو ّ
واملتمظهرة يف ال ّنزعة (الفردانية) مبثابة املصدر األخالقي أو املعيار األوحد لصناعة عامل (القيمة)
التي تؤمن به ،وبهذا النحو فالعلامنيّة تسهم يف إقصاء دائم ومستم ّر لل ّدافع أو الباعث ال ّروحي
جه للمنظومة األخالقيّة يف شتّى املجاالت الحياتيّة ،وال سيّام (العمليات االقتصادية) ،ما جعل
املو ّ
نطاقات اآلن ّية أو الدنيويّة التي ت ُعيل من الربح واللذّة واملتعة هي الحاكمة والناظمة ألخالقيات
االقتصاد الغريب بر ّمته.
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حادث كورونا وما بعده

العالم على نشأة أخرى

[*]

عقيل سعيد محفوض

[[[

يف هذه املقالة مقاربة نقدية لتفاعالت كورونا عىل بنية النظام االجتامعي يف أوروبا والغرب
بوجه عام .ويركز الباحث يف مقاربته هذه عىل ما قدمه ٌ
رهط من املفكرين الغربيني من نقود صارمة
لسلوكيات اإلدارات السياسية وكيفية مواجهتها للوباء ،لكنه يشري بصفة أساسية إىل األعطال
البنيوية التي أصابت املجتمع الغريب يف امليادين السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية،
والتي كشفت الجائحة ومكامنها وعيوبها الكربى.

املحرر

حا نرجس ًّيا لدى الغرب والعامل ،واهتزازًا أو صد ًعا آخر
َمث ََّل فايروس كورونا حدث ًا صاد ًما وجر ً
لفكرة الغرب عن نفسه وفكرته عن عامله ،وفكرة العامل عنه .وبعد أن كان الحديث عن «نهاية العامل
كام نعرفه» ،حسب إميانويل والرشتني ،أصبح الحديث عن «إعادة التفكري» يف الحياة واإلنسان
واالقتصاد والسياسة والدولة والتفاعالت الدولية ،باعتبار فايروس كورونا .ويف القلب من ذلك
حالة الخطر أو الهلع التي أصابت العامل ،والعالقة بني اإلنسان وعوامل الطبيعة والبيئة والحيوان.
النص مقاربة الحدث وتأثرياته ،القريبة والبعيدة ،الواقع ّية واملحتملة ،باعتبار آراء
يحاول هذا
ّ
عدد من املفكرين األوروبيني ومواقفهم ،مثل :إدغار موران وسالفوي جيجيك وجاك أتايل ويورغن
هابرماس ومارسيل غوشيه وآالن باديو وميشيل مافيزويل جورجيو أغامبني وريجيس دوبريه.
تقص ًيا أو تت ّب ًعا آلراء املفكرين املذكورين أعاله ومواقفهم ،إنّ ا هو
غري أ ّن ال ّنص ال ميثّل ّ
*ـ باحث وأستاذ العلوم السياسية ـ جامعة دمشق ـ سوريا.

سالا
حادث بار
بعده
غتوما
كورونا
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محاولة يف تحليل حدث كورونا وتفكيكه ،باعتبار فكرة الحدث لدى جاك دريدا ،والتي كان قد
ذكرها أو ط ّبقها يف تحليله وقراءته ألحدث  11أيلول/سبتمرب  ،2001أو لنقل إنّه سوف يعمل عىل
قراءة ظاهرة كورونا وتفكيكها ،وذلك يف أفق فكرة «الحدث» وليس تطبيقًا لها.
يأيت «حدث كورونا» مص ّدقًا لتحذيرات وإشارات وتنبيهات سابقة من قبل عدد من املفكرين
والفالسفة يف الغرب ،حول سريورة الخطر والتهديد واملخاطرة يف حياة اإلنسان وعوامله املختلفة،
بد ًءا من الفرد ووصوالً إىل الجامعات والدول والبيئة واملناخ والغذاء والدواء...إلخ ،فضالً عن
ح ُّو ٍل غري مسبوق ٍة – عىل األقل بالكيف ّية التي جرت فيها والصدمة التي أحدثتها -يف
أنّه كان نقطة ت َ َ
وخاصة مع بدايات القرن
«املحيط الحيوي» لإلنسان ،سريورة «الخطر الفايرويس» الكوين الداهم،
ّ
الحادي والعرشين[[[.
ومع حدث كورونا عادت مج ّد ًدا مدارك التهديد عن إمكان ّية «فناء اإلنسان» و«نهاية البرشية»،
ليس بفعل فاعل تقليدي أو مبارش ،وإنّ ا كنو ٍع من «الفعل من دون فاعل» [[[،أو «عدو غري
مريئ» [[[،ميكن تحميله املسؤوليّة األخالقيّة وربّا الجنائيّة عمّ يجري ،ذلك أ ّن القاتل هنا ،وهو
«فايروس» ،ال ميكن إنزال العقاب به ،وال تنفع معه الضغوط والتهديدات السياسية ،وال أجهزة
األمن واالستخبارات ،ولو أ ّن مث ّة تجاذبات بني عدد من الفواعل الدولية عن املسؤولية السياسية
«فايروسا إيديولوجيًّا حمي ًدا» [[[،بالنظر إىل قدرته
واألخالقية النتشاره ،وقد ع ّده سالفوي جيجيك
ً
التحفيزيّة املحتملة لدى ال ّناس وتأثرياته عىل السياسة والثقافة واالجتامع والنظام العاملي بر ّمته.

هل «انتهى العامل كام نعرفه» [[[،لنكون أمام عامل جديد أو نظام عاملي جديد ،أم إ ّن فايروس
وتغيات« ،مل يكن موعى بها» أو كان
كورونا كان أقرب لحدث «كاشف» عن تح ّوالت يف العامل
ّ
[[[ -يخالف املفكر الفرنيس آالن باديو هذا التقدير ،يقول «من الواضح أن الوباء الحايل [فايروس كورونا] ال يتعلق بأي حال من األحوال
تخصص املوارد الالزمة لتمويل
بظهور يشء جديد بشكل جذري أو غري مسبوق» ،متحدثًا عن أمناط أو أجيال سابقة له ،وان السلطات مل
ّ
األبحاث التي كان من املؤمل أن تتمكن من احتواء سارس .2انظر :آالن باديو« ،حول جائحة كورونا فايروس» ،ترجمة :جميلة حنيفي،
ملفات تادلة 26 ،أذار/مارس ،2020
https://milafattadla24.com/22711.html
[[[ -انظر :اولريش بيك :السلطة والسلطة املضادة يف عرص العوملة ،ترجمة:جورج كتورة وإلهام الشعراين ،ط ،1بريوت ،املكتبة الرشقية.2010 ،
[3]- Giorgio Agamben, “Clarifications”, European Journal of PHyoanalysis, 17 -3- 2020.
http://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/
[[[ -سالفوي جيجيك« :كورونا فايروس ،فايروس اإليديولوجيا» ،موقع مونت كارلو 6 ،شباط/فرباير .2020
http://mc-d.co/1SWM
[[[ -انظر :إميانويل والرشتني :نهاية العامل كام نعرفه :نحو علم اجتامعي للقرن الحادي والعرشين ،ترجمة :فواز الصياغ ،مراجعة :املنامة،
ط ،1هيئة البحرين للثقافة والرتاث.2017 ،
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رشا
«مسكوت ًا عنها» أو «ال مفكّر فيها»« ،كشف» ّ
عم كان من ذلك ،أكرث منه حاف ًزا أو خالقًا مبا ً
وأي تأثري للفايروس عىل السياسة واالقتصاد واالجتامع البرشي ،وعىل عدد
ملرشوع يف جديدّ ،
من املقوالت واألفكار التي كانت سائدة بخصوص السياسة والدولة والتفاعالت الدولية والرصاع
عىل املعنى والق ّوة يف العامل؟

ربر نفسه ،لكن وعىل
ت ُق ُّر البرشيّة اليوم مبا يشبه اإلجامع بأ ّن ال ّنظام العاملي «أخفق» يف أن يُ ّ
إل أنّها مل تكن القاضية ،ومن املحتمل أن
الصدمة التي أحدثها فايروس كوروناّ ،
الرغم من هول ّ
يتمكّن ال ّنظام الرأساميل العاملي من أن «يتك ّيف» مع الحدث ،وقد يتمكّن من تجديد نفسه ،بكيف ّية أو
بأخرى ،وهذا ما نجح فيه مرا ًرا ،لك ّنه لن يعود كام كان ،وقد يكون دخل يف مرحلة أو أفق تغيري جديد.

ً
ّأوال :حدث كورونا

ُيثّل فايروس كورونا «حدث ًا كونيًا» ،حدث باملعنى الذي يورده مثالً «جاك دريدا» [[[،ويحيل
ذلك إىل «أمر ما» يطرأ بشكل «مباغت» و«ال متوقّع» ،و«غري مسبوق» أو «فريد» ،يف بيئة ما ،أو يف
مكان وزمان مح ّددين ،ويكون له « َوقْ ٌع» يف الذاكرة ،و« َروعٌ» يف الخاطر.
مؤشات متهيديّة مثالً.
ويبدو الحدث ،وفق «دريدا» ،كأنّ ا هو «خارج السياق» ،فلم تسبقه
ّ
وسوف يكون أم ًرا «من املستحيل نسيانه» أو « َمح ُوه» من الذاكرة الجمع ّية [[[،كام أ ّن بَ َوا ِعثَ ُه وربّا
ُمح ِّركاته افرتاضية وإدراكية «أكرث» منها واقعية ،أو أ ّن الوزن النسبي للعوامل الرقم ّية وامليديائ ّية
واملخيال السيايس رمبا يكون «أكرب» من العوامل الحدثية والواقع ّية أو املوضوع ّية.

ِ
«يستحدثُ تاريخًا» ،ويكون «ح ًّدا ِ
فاص ًل» ،ليس يف مجريات األمور فقط ،وإنّ ا
والحدث هنا
عم قبله ،وإنّ ا أيضً ا يف «أنّه
أيضً ا يف املدارك واألفكار حولها ،وليس فقط أ ّن ما بعده مختلف ّ
خلق جدي ٌد و نشأ ٌة ُمستأنَ َف ٌة وعاملٌ ُمح َدث»  -بتعبري ابن خلدون  -فضالً عن أنّه يثري أو يشكّل تحديًا
ٌ
معرفيًّا أيضً ا لجهة الصعوبات يف «تعريفه وتحديده»[[[.
ويرى «دريدا» أ ّن الحدث العظيم يجب «أن يكون طارئًا ومباغتًا لدرجة أنّه يجعل أفق املفهوم نفسه

[[[  -عن مفهوم «الحدث» ،انظر ً
مثال :جاك دريدا :ما الذي حدث يف حدث يف  11سبتمرب؟ ،ترجمة :صفاء فتحي ،مراجعة :بشري
السباعي ،ط ،1القاهرة ،املجلس األعىل للثقافة ،2003 ،ص  51وما بعد.
[[[  -م.ن ،ص .62 - 51
[[[  -جاك دريدا ،ما الذي حدث يف حدث يف  11سبتمرب؟ ،م.س ،ص .62 - 51
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يهت ّز كام أنّه يش ّوش أيضً ا الجوهر الذي مبقدوره أن يتيح لنا التع ّرف عىل الحدث ذاته باعتباره حدث ًا»[[[.

ويتعلّق األمر بتحديد املقصود بـ «الحدث» عندما نتح ّدث عن «فايروس كورونا» ،وتحديد
أبعاده كمفهوم ،وكيف أ ّن ما جرى يف العامل معه هو «حدث» بـ «كل» أو «كثري» من املضمون
أو املخزون الداليل للكلمة باملعنى «الدريدي» (نسبة لـ جاك دريدا) ،ويزيد عىل ذلك ما ميكن
ٍ
تحديد لـ فواعله وعوامله ومح ّدداته ،و«ما يَ ِع ُد به» أو «ما
يتوصل إليه الدارسون واملعنيون من
أن
ّ
يحيل إليه».
وميكن تركيز األبعاد العا ّمة للحديث عن «حدث كورونا» و«مفهومه» يف ال ّنقاط الرئيسة اآلتية:
(« )1ال متوقع»« )2( ،غري مسبوق»« )3( ،صادم»« )4( ،ح ًّدا فاصالً»« )5( ،خاليف» )6( ،ارتيايب؟
ج ٌّي؟
( )7الضغوط املخيالية )8( ،لُ ِّ

ّ
ً
ثاني�ا :ال متوقع!؟

ي من
مل يكن حدث كورونا ُمتَ َوقَّ ًعا ،ال من حيث بدايته ،وال من حيث مساراته ّ
اللحقة [[[.ال يُغ ّ
غي منه وجود بعض االستبصارات الفكريّة
ذلك القراءات والتقديرات التآمريّة للحدث ،كام ال يُ ّ
والتحذيرات لدى عدد من مفكري الغرب وغريه ،مثل :أولريش بيك وإدغار موران وجاك أتايل
ونعوم تشومسيك ،وبرتران بادي ،حول دخول العامل مرحلة جديدة من مصادر التهديد ،ومنها
مصادر التهديد البيئ ّية والفايروس ّية...إلخ.

يف كتابه «أين يسري العامل؟» [[[،يقول إدغار موران :إ ّن «الخطر الذي يته ّدد البرشيّة لن يكون
حة ،خطر كوين لفايروس ما ،له قدرة عالية عىل االنتقال والعدوى».
نوويًّا ،بل سيكون تهدي ًدا للص ّ
ويقول يف حوار صحفي إنّه «كان من األقل ّية التي توقّعت سلسلة من الكوارث من بينها كوارث دمار
البيئة ودمار املجتمعات» ،ويضيف« :ال أقصد أنّني توقّعت الوباء الحايل ،ولك ّني أقصد بأنّه منذ
وفعل هذا جز ٌء من فلسفتي:
ً
سنوات ،ومع تدهور محيطنا الحيوي ،كان علينا أن نستع ّد للكوارث.
«توقّع ما ليس متوق ًعا»[[[.
[[[ -م.ن ،ص .59
[[[ -الـ «ال ُمتوقَّع» هو باألساس مفهوم فيزيايئ يتناول الظواهر «غري املنضبطة» يف الطبيعة مثل حركة الغيوم ،ود َّوار املياه ،وتَ َقلُّ َبات
ويتقص وجود «أمناط تحليلية» أو «قوانني كامنة» يف تلك الظواهر .جاميس غليك :نظرية
الطقس ،الخ ،التي تبدو فوضوية محضة،
ّ
الفوىض ،علم الال متوقّع ،ترجمة :أحمد مغريب ،ط ،1بريوت ،دار الساقي.2008 ،
[[[ -إدغار موران ،إىل أين يسري العامل؟ ترجمة :أحمد العلمي ،باريس :املركز الثقايف.2007 ،
[[[ -إدغار موران :حوار حول كورونا 27 ،أيار/مايو https://intelligentcia.ma/29468.html ،2020
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تقص العوامل والفواعل وامل ُح ِّد َدات امل ُ َركَّ َبة
وميكن ال ّنظر إىل «الال ُمتوقَّع» كمفهوم يحاول
ِّ
وامل ِ
وخاص ًة يف الحاالت غري االعتيادية ،مثل االضطرابات والثورات
ُتداخلة للظاهرة اإلنسانية،
ّ
وتقلّبات األسواق واألوبئة والكوارث...إلخ.
ومثة أيضاً منظوران أو مستويان لـ «الال متوقع»:
الحدث الذي مل يخطر عىل با ِل ٍ
أحد حدوث ُه حتى لحظة االبتداء ،إذ مل تكن جائحة كورونا
متوقعة ،عىل األقل بالكيفية التي حدثت فيها.

َب ذلك ،وما أصبح تحت النظر والتدخُّل والتأثري ولكن -حتى اآلن -ليس تحت «التحكُّم»،
ما أَعق َ
مبعنى أن أثرها وانتشارها وتداعياتها مل يكن متوقع ًة أيضً ا.

وهكذا ،قد يكون حدث كورونا «ال متوقّ ًعا» ليس بسبب «طبيعة» و«حجم» الوقائع نفسها
فحسب ،وإنّ ا لـ «الكيف ّية» التي جرت بها ،و«السريورات» و«االستجابات» التي تبعت ذلك أيضً ا،
ومنها القراءات واملداوالت واألسئلة التي أثارتها .انظر مثالً آراء واستجابات:
ريجيس دوبريه ،الذي بدا مصدو ًما من «هشاشة أوروبا» و«إخفاق فكرة أوروبا عن نفسها»[[[.
َو َع َّد جورجيو أغامبني ظهور الفايروس فرصة بالنسبة له؛ إلعادة تأكيد أفكاره عن «حالة
االستثناء» ،مح ّذ ًرا من «توجهات نكوصية» عىل صعيد الحريات وحقوق اإلنسان ،ومن تغ ُّول
السلطات حتى يف بلدان مثل إيطاليا ودول أوربية أخرى[[[.
وأ ّما سالفوي جيجيك فقد وجدها فرصة أيضً ا إلعادة طرح مقوالته حول إعادة التفكري يف
العامل ،ورضورة العودة إىل ماركسية أو اشرتاكية معدلة/محدثة كأساس لنظام عاملي جديد بدالً من
النظام الرأساميل العاملي الراهن [[[.
وأ ّما يورغن هابرماس فيقول إ ّن حدث كورونا وحالة الهلع الناتجة عنه ميكن أن تغري بـ«انتهاك
[[[ -ريجيس دوبريه :لسنا يف حرب مع كورونا ،حوار ،مجلة  Journal du Dimanche، 3أيار/مايو  ،2020الرتجمة العربية يف:
https://attounisiyoun.com
[2]- Giorgio Agamben, The Invention of an Epidemic, European Journal of Psychoanalysis, 26- 2- 2020.
http://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/ Published in Italian on Quodlibet,
https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia).
[3]- Slavoj Zizek, “Barbarism with a Human Face”, Welt, 19.03.2020,
https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article206829259/Slavoj-Zizek-on-Corona-Barbarism-with-a-Human-Face.
html?fbclid=IwAR1UDflSWZJt28MYJgQy25KIVIhMjDCVAKibdVjtBVT6fStEFMKIU82jo2o
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مبدأ املساواة الصارمة يف املعاملة ،من دون ال ّنظر إىل الوضع االجتامعي واألصل والسن وما إىل

ذلك ،وبالتايل اإلغراء مبساعدة الشباب عىل حساب املسنني ،وحتى ولو وافق املس ّنون يف موقف

أخالقي من نكران الذات ،فمن ذا الذي ميكن أن «يفاضل» بني حياة إنسان وآخر؟ وكيف يعطي
الحق يف ات ّخاذ قرار الحياة واملوت؟»[[[.
الطبيب نفسه
ّ

أمكن لـ «حدث كورونا» أن يكشف اختالالت وتط ّورات يف الوعي البرشي ،مل يكن موعى

وخاصة
بها بالتامم ،أو مل تؤخذ بعني االعتبار حتى لدى أكرث فواعله نباهة وحذ ًرا واستبصا ًرا،
ّ

كل يشء يف العامل ،من دون أدىن اعتبار للمخاطر
حشة أغرقت يف «تسليع» ّ
أ ّن الرأسامليّة املتو ّ
املتأتية عن ذلك.

ظهر «حدث كورونا» كام لو أنّه نو ٌع من «مكر التاريخ» ،إذ تأيت األزمات من مصادر وجهات

تبي أ ّن «مكر كورونا» كان مركّبًا ،فهو «مكر الحدث» أو
غري متوقّعة ،وبكيفيّات مفاجئة .وقد ّ
«الرشارة األوىل» ،و «مكر» سوء التلقي والفهم والتقدير ،ومكر «فرط الثقة» ،و«وهم الق ّوة» ،و«وهم

القدرة» عىل االستجابة والحسم ،وأ ّما اإلخفاق يف ذلك كلّه تقريبًا فقد كان له وقع الكارثة.

ً
ثالثا :غري مسبوق؟

نحن أمام «حدث» جعل املشهد الغريب والعاملي عىل مستوى الوعي ـ وأحيانًا السلوك ـ

عم كان عليه قبله ،وكاد أن يكون حدث ًا «محضً ا» ،باملعنى الذي يرد لدى جان
«مختلفًا بشكلٍ كبريٍ» ّ

بودريار مثالً [[[،أي عصياً عىل الفهم ،وخاص ًة عندما يطال تأثريه كل يشء ويف كل مكان تقريباً ،من

دون القدرة عىل «ضبطه» أو «اإلمساك به».

عندما نصف «حدث كورونا» بأنّه «غري مسبوق» و«فريد» ،فإنّنا من ّيزه بكيف ّية مبارشة عن إطار

أو مسار تط ّور الظواهر االجتامعية والثقافية والفكرية ،وحتى السياسية ذات «املنشأ الفايرويس»،

والتي أسهمت يف «إنتاج» ال ّنظام العاملي «الذي ك ّنا نعرفه» ،حسب تقديرات جارد داميوند
تقص أثر الجراثيم والفايروسات يف تط ّور خرائط املعنى والق ّوة يف النظام
االنرثوبولوجي الذي
ّ

[[[ -حوار مع الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس – لوموند الفرنسية  /ترجمة :نوفل الحاج لطيف ،حكمة 14 ،نيسان/أبريل ،2020

https://hekmah.org

[[[ -بودريار ،جان :املصطنع واالصطناع ،ترجمة :جوزيف عبد الله ،ط ،1بريوت ،املنظمة العربية للرتجمة.2008 ،
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العاملي [[[.وهو ما أشار إليه أيضً ا جاك أتايل وآالن باديو ارتباطًا بـ«حدث كورونا» مبارشة[[[.
ويبدو الحدث كام لو أنّه «خارج السياق» ،وذلك بالنسبة للتاريخ القريب ،أي منذ عقود ع ّدة
فقط .إلّ أ ّن ال ّنظر يف فرتات زمن ّية مديدة –عىل طريقة فرنان بروديل -فإنّه يجعل الحدث كام لو أنّه
نوع من «التصحيح» يف نظرة اإلنسان رؤيته ،وموضعه وموقعه يف العامل ،إذ إ ّن حدث الفايروس
يكشف عن وضع اإلنسان أمام نفسه ،وعجزه أو إخفاقه يف «تدبري التهديد» ،قبل أن يكشف
(اإلنسان) أمام الطبيعة والعامل.
ومع ذلك ،فإ ّن ما يجري يف عامل كورونا «ال منوال» له و«ال منوذج» لـ«االستجابة» ،صحيح أ ّن
تجربة العامل مع «فايروس إيبوال» مثالً حقّقت بعض النجاح ،إلّ أنّها مل متثّل «منواالً» ،فقد كانت
الظاهرة محدودة تقري ًبا ،ومل ترث الهلع الذي أثاره فايروس كورونا ،كام مل تتطلّب استجابة عىل
مستوى عاملي [[[،إذ إ ّن العامل مل يخترب وباء أو جائحة بهذا القدر من االنتشار والخوف والتهديد.
ح َّولت مدارك التهديد الناتجة عن فايروس كورونا إىل جائحة نفس ّية وتدفقات أو تخلّقات
تَ َ
مخيال ّية حكمت العامل تقري ًبا ،حالة من «الهلع» لدى االجتامع البرشي ،وإىل ق ّو ٍة ماديّ ٍة شديدة
التأثري ،جعلت من الفايروس «ق ّوة متعاكسة» التأثري:
حة واألمن وامليديا
فهو «ق ّوة تحريك» و«تأثري» هائلة لفواعل السياسة واإلعالم والص ّ
واالتّصال ...إلخ.
وخاصة لدى الغرب.
«ق ّوة عطالة» و«إغالق» و«كساد» كبرية ،حول العامل،
ّ

[[[ -داميوند ،جارد :أسلحة ،جراثيم ،فوالذ :مصائر املجتمعات البرشية ،ترجمة :مازن حامد ،مراجعة :محمود الزواوي ،ط ،1عامن،
األهلية للنرش.2007 ،
كبريا يف التاريخ.
[[[ -قال جاك أتايل إن لألوبئة واألمراض دو ًرا ً
جاك أتايل« :ما الذي ستلده Covid-19؟ هل سيتغري النظام الغريب؟» ،العربية نت 22 ،آذار/مارس ،2020
 https://www.alarabiya.net/ar/politicsفيام قال آالن باديو إنّ دور الفايروسات واألوبئة ليس استثنائ ًّيا يف حياة البرش ،انظر :آالن
باديو« ،حول جائحة كورونا فايروس» ،ترجمة :جميلة حنيفي ،ملفات تادلة 26 ،أذار/مارس ،2020
https://milafattadla24.com/22711.html
[[[ -يتحدث نعوم تشومسيك عن ان فايروس كورونا هو تطور لفايروسات أخرى مثل سارس كذا .وان إدارة ترامب أجرت تخفضيات يف
موازنات القطاع الصحي ومكابحة األوبئة يف شباط/فرياري يف وقت كان فايروس كورونا يطل برأسه مهدداً العامل .انظر  :نعوم تشومسيك،
«كيف سيغري كورونا العامل؟» ،الحرة 2 ،نيسان/أبريل ،2020
/https://www.alhurra.com/arabic-and-international
وانظر :عيىس ،سامية« :نعوم تشومسيك :ما بعد كورونا أخطر من الوضع الراهن» ،انبدبندنت عربية 13 ،نيسان/أبريل .2020
https://www.independentarabia.com/node/111151
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ً
رابعا :صادم
يكاد مفهوم «الصدمة» أن يكون مفهو ًما تفسرييًّا لجوانب عديدة من تفاعل الغرب والعامل مع
حدث كورونا [[[،هل إ ّن اإلنسان ،واملقصود هنا الغرب كونه –بنظره ونظر غريه -مركز العامل وعقله
ومختربه ،مه ّدد إىل هذه الدرجة ،وهل هو عاجز عن فعل يشء ،سوى الحجر والتباعد االجتامعي
(أو املكاين) واإلغالق لألسواق والفضاء العام ،والعودة إىل مقاربات داروينية (اجتامعية)
ومالتوسية متثّلت مبقوالت ـ قل سياسات ـ «مناعة القطيع» التي ت ّم اإلشارة إليها رصاحة من قبل
سياسيي عدد من الدول الكربى؟[[[.
أين ال ّنظم الصحيّة والدوائيّة ومراكز البحوث وسياسات األمن والدفاع التي كانت تتطلّع لغزو
الفضاء ،بعدما ظ ّنت أنّها تجاوزت مصادر التهديد عىل األرض ،ولك ّنها مل تستطع أن تح ّد من تأثري
تتوصل إىل قراءة أو تفسري حاسم أو مستق ّر بشأن
جائحة فايروس ّية ،بل مل تستطع حتى األن أن
ّ
الفايروس وطبيعته وكيفيات انتقاله ،أو بروتوكوالت عالجه أو احتواء تأثرياته؟
رصف
تح ّدث يورغن هابرماس يف حوار صحفي عن أ ّن «جائحة كورونا فرضت عىل العامل الت ّ
ٍ
قرارات مبن ّية عىل استشارة خرباء علم
عن جهل رصيح ،حيث يرى ال ّناس حكوماتهم تتّخذ
الفريوسات املعرتفني بجهلهم» ،وتوقّع هابرماس «أ ّن هذه التجربة غري العادية سترتك بصمتها عىل
الضمري العام»[[[.
وذهب ريجيس دوبريه إىل القول إ ّن وباء كورونا ع ّرى املجتمعات األوروب ّية أمام نفسها وأمام
حلم يكمن يف كوننا ك ّنا
العامل ،ذلك «أ ّن امللوك صاروا ُعراة ،هل نحن يف حلم؟» ،يضيف« :إ ّن ال ُ
دامئًا نعيش وهم وجود دولة ت ُخطّ ُ
ط وتحمي ،فاكتشفنا اليوم أنّها تختبئ وراء جبال من األكاذيب»[[[.

[[[ -يف العالقة بني الصدمة والحدث ،يقول دريدا ،أي حدث جدير بهذه التسمية ،حتى لو كان حدثاً «سعيداً» ،ال بد له أن يحتوي بشكل
أو بآخر عىل جانب من الصدمة» .دريدا ،ما الذي حدث؟ ،ص .70
[[[ -فكرة مناعة القطيع ،بريطانبا ،وتفويض السلطات الطبية يف رسم مسار السياسات ،وتفويض الطبيب سلطة تقرير من هو األصلح لتلقي
الرعاية الطبية ،انظر :يورغت هابرماس ،حوار :حوار مع الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس – لوموند الفرنسية  /ترجمة :نوفل الحاج
لطيف ،حكمة 14 ،نيسان/أبريل .2020
[[[ -حوار مع الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس – لوموند الفرنسية  /ترجمة :نوفل الحاج لطيف ،حكمة 14 ،نيسان/أبريل .2020
[[[ -ريجيس دوبريه ،لسنا يف حرب مع كورونا ،حوار ،مجلة  Journal du Dimanche، 3أيار/مايو  ،2020الرتجمة العربية يف:
https://attounisiyoun.com/
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االستجابات ّ
األو ّلية
الصدمة مل تكن من الفايروس ،باملعنى املبارش ،إنّ ا من حالة العجز أو اإلخفاق شبه التام
والتخل واالستخفاف بالفايروس يف البداية ،ذلك أ ّن الغرب
ّ
حياله ،والتي أعقبت حالة اإلنكار
والعامل مل يدرك ما كان فيه وعليه ،األمر الذي فتح الباب أمام تساؤالت وتقديرات كان «مسكوت ًا
عنها» ،واألهم أنّها كشفت استعداد الغرب والعامل ،ألن يعود إىل ترصفات وتقديرات وخطط
وربا ما قبل إنسيّة ،كام سبقت اإلشارة.
استجابة ما قبل حديثة ّ

تنطوي فكرة  -أو مبدأ  -الصدمة لدى الغرب عىل مصدر تأثري خارجي ،ذلك أ ّن مصادر التهديد
حر
كانت مبعظمها خارجيّة ،ومنها مصادر التهديد الفايروسية ،وحتى البيئية مثل الجفاف والتص ّ
واألعاصري وغريها ،ولكن املشهد اليوم مختلف إىل ح ّد كبري ،إذ إ ّن انتقال ما هو «خارجي» إىل
«الداخل» حدث برسعة فائقة ،حملته باملعنى املادي (أي الفايروس تحدي ًدا) واملعنوي (أي
الخوف والهلع والتأثريات األخرى) حركة اإلنسان والتكنولوجيا ،هنا مل يعد مث ّة وجه للحديث عن
«داخل-خارج» ،عن الغرب وباقي العامل ،ذلك أ ّن العامل كلّه دائرة فعل وتأثري للفايروس.
جه رسالة شديدة القسوة للبرشية« :يف امللك أوديب ،أرسل
يقول ريجيس دوبريه إ ّن الوباء و ّ
أبولو الطاعون إىل طيبه ،يف القرون الوسطى أرسل الله الطاعون لعقاب البرش عىل خطاياهم .اليوم
نحن نقول إنّها رسالة من (سيدتنا الطبيعة) حتى تُذكّرنا بواجباتنا البيئيّة .نحن يف النهاية ننال ما
نستحق من عرص إىل آخر»[[[.
أ ّدى الحدث إىل اهتزاز شديد يف املدارك والكيفيات واملسارات العامة للسياسات يف العامل،
َب» األوراق و«فَك َ
َّك» النمطيات السائدة واملقوالت وحتى االستعارات واملسميات
بحيث «قَل َ
السياسية والرمزية ،وكان مثة حالة من «الدهشة» و«الذهول» ،وانكشاف الغرب والعامل عىل مصادر
تهديد عديدة ،وبروز انقالب أو تغري مفاجئ يف تقديرات األمن يف العامل.
ولعل األه ّم يف الصدمة والهلع هو الجوانب الرمزية واإلدراكية واملخيالية حيال األنا الهووية
ّ
والدولتية والحضارية والتاريخية ،وخاصة الغرب ،وقد تح ّدث ريجيس دوبريه عن ذلك قائالً:
«نحن يف الحروب منوت من أجل يش ٍء ما ،ومث ّة معسكران ،ولكن اليوم نجد أنفسنا أمام فريوس
محايد ،يحارب العامل بأجمعه” :ليست له راية ،إنّه ال يكره ،وال هدف له من حربه .إ ّن املأساوي
[[[ -ريجيس دوبريه ،لسنا يف حرب مع كورونا ،حوار ،مجلة  Journal du Dimanche، 3أيار/مايو  3 ،2020أيار/مايو  ،2020الرتجمة
العربية يف/https://attounisiyoun.com :
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املؤمل يف األمر هو غياب املعنى ،إنّه يكمن يف العبث .وهذا ما يجعلنا نعود إىل عبث (ألبري)
كامو»[[[.

هل هو جرح نرجيس؟
حا نرجسيًّا ،أصاب العامل ،الغرب عىل نحو خاص ،يف أعمق بناه النفسيّة
يع ّد حدث كورونا جر ً
والفكريّة واملخياليّة ،فقد كشف أو هتك مدارك املركزية والتف ّوق ،وهذا قريب من الجرح الرنجيس
الذي أصاب الغرب نفسه عندما كشف غاليليو أ ّن األرض ليست مركز الكون ،عىل ما ذكر فرويد[[[.
ويرى ميشال أونفري أ ّن أوروبا أصبحت «العامل الثالث الجديد» ،وأ ّن الفريوس «ع ّرى الخيارات

كممة إىل أوروبا ،عىل شكل مساعدات،
االقتصادية القامئة فيها ،سيام وأ ّن إرسال الصني مليون ّ
أظهر ضعف األوروبيني الشديد»[[[.
حطَّ َم أو َه َّز «مركزيّة اإلنسان» يف العامل،
رسالة أو صدمة الفايروس لدى الغرب والعامل ،أنّه َ
حة واملرض ،واألثر
و«أزاح» الحدود والفواصل بني عوامل اإلنسان والحيوان ،يف مفاهيم الص ّ
املتبادل عىل الوجود البيولوجي ،ذلك أ ّن حلقة داروين املفقودة التي تتح ّدث عن انتقال من القرد
وربا ت ّم «الكشف عنها» ،إنّ ا مبعنى االت ّصال أو
إىل اإلنسان ،تعود إىل دائرة ال ّنقاش والجدالّ ،
الوصل الوبايئ هذه امل ّرة ،صحيح أ ّن مث ّة «أمراض مشرتكة» بني اإلنسان والحيوان ،إال أنّها مل تتّخذ
يف السابق هذا األثر أو الخطر الوجودي الصارخ.
يتح ّدث آالن باديو عن عودة أمراض أو فايروسات اعتقد اإلنسان أنّه تجاوزها ،أجيال من
الفايروسات مل تعد االستجابات الطبية قادرة عىل «احتوائها» ،مثل الحصبة واألنفلونزا ،باإلضافة
السوق العامل ّية من جهة ،ومن جهة أخرى
إىل ظهور فايروسات جديدة ،يقول« :نحن نعلم أ ّن ّ
يخص التلقيحات
وجود مناطق شاسعة تعاين نقص الرعاية الطب ّية وغياب االنضباط العاملي فيام
ّ
حتم أوبئة خطرية ومد ّمرة»[[[.
الالزمة ،ذلك كلّه ينتج ً
هش وضعيف حيال أبسط مصادر التهديد يف الطبيعة ،وإ ّن مج ّرد فايروس ميكن
إ ّن اإلنسان ّ
أن يشكّل تهدي ًدا وجوديًّا بالفعل ،وإ ّن ما يحدث يف «أطراف العامل» ميكن أن يصل رسي ًعا إىل

[[[ -ريجيس دوبريه ،لسنا يف حرب مع كورونا ،م.س.
[[[ -طرابييش ،جورج :من النهضة إىل الردة :متزقات الثقافة العربية يف عرص العوملة ،ط ،1بريوت :دار الساقي ،2000 ،ص .9
[[[« -مراجعات صادمة لفيلسوف فرنيس ،هل ستنهار أوروبا وحضارتها العريقة؟» ،الجزيرة نت 20 ،أيار/مايو ،2020
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/202020/5/
[[[ -باديو ،آالن« :حول جائحة كورونا فايروس» ،ترجمة :جميلة حنيفي ،ملفات تادلة 26 ،أذار/مارس ،2020
https://milafattadla24.com/22711.html
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«مركزه» ،بل إ ّن استجابة تلك «األطراف» –باإلشارة إىل الصني مثالً -بدت أكرث نجاع ًة حيال ذلك
التهديد ،وإ ّن األوروبيني والغرب عمو ًما أخفقوا يف تحقيق أدىن قدر من «التضامن» أو «االستجابة
النشطة» حيال الفايروس.
عندما تحدث الصدمة عىل هذا النحو ،فإ ّن «بردايغم» التفكري يتع ّرض الختالالت خطرية ،قد
تودي به كليًّا ،ليس بسبب إخفاقه يف تدبري الحدث فحسب ،وإنّ ا بسبب االفتقار إىل أفق للتفكري
وربا تفكيكه بكيفيّة
حيال مصادر تهديد من هذا ال ّنوع ،وهو ما يتطلّب إعادة ال ّنظر فيه (الرباديغم)ّ ،
أو أخرى ،طاملا أنّه مل يعد «شغّاالً» ،أو مل يعد متناسبًا مع الواقع.

يتح ّدث جاك أتايل عن «موجات تسونامي صح ّية واقتصاديّة ترضب العامل» ،ويدعو إىل
«اقتصاد الحياة» [[[،مثلام يدعو جيجيك إىل تطبيق شيوع ّية أو اشرتاكية محدثة [[[،ومثله إدغار
موران كذلك[[[.
الصاع والتحريض ـ إىل
ربا أ ّدت ـ بفعل احتدام ّ
لكن ر َّدات الفعل األهم واألوسع نطاقًاّ ،
«تنبيه» أو «استثارة» ديناميات «الدفاع الذايت» أو «التمركز حول الذات»:
األفراد حيال بعضهم البعض ،وحيال املجتمع.

املجتمعات حيال الدول.

املستهلكون أو الزبائن حيال املنتجني واألسواق.

األسواق حيال املستهلكني والزبائن.
الدول حيال املجتمع.

الدول حيال بعضها أو حيال العامل.
وذلك ليس يف مواجهة «الحدث الفايرويس» نفسه ،وإنّ ا بتداعياته االجتامع ّية والصح ّية
واالقتصاديّة والثقاف ّية والقيم ّية والسياس ّية واألمن ّية...إلخ ،مبا ميكن أن ميثّله اإلخفاق بالنسبة

[[[ -أتايل ،جاك« :ما الذي ستلده Covid-19؟ هل سيتغري النظام الغريب؟» ،العربية نت 22 ،آذار/مارس ،2020
https://www.alarabiya.net/ar/politics/202022/03/
[2]- Slavoj Zizek, “Barbarism with a Human Face”, Welt, 19.03.2020,
https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article206829259/Slavoj-Zizek-on-Corona-Barbarism-with-a-Human-Face.
[[[ -إدغار موران ،حوار حول كورونا 27 ،أيار/مايو ،2020
https://intelligentcia.ma/29468.html
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للرشعية واملكانة ،وكذلك األمر بالنسبة للتداعيات االقتصادية القامئة واملحتملة[[[.
السلطات القامئة يف الغرب عن التحكّم يف املأساة التي
يقول جاك أتايل أيضً ا« :إ ّن ثبت عجز ّ
أطلّت برأسها ،فإ ّن منظومات الحكم كلّها ،ومعها أسس السلطة األيديولوجية كلّها ،ستكون موضع
مراجعة جذريّة ،ومن ث ّم سيق ُع استبدالها ،ما أن تنتهي الفرتة الحرجة ،بنامذج جديدة قامئة عىل نوع
السلط ،وقامئة عىل الثّقة يف نوع آخر من املنظومات القيميّة»[[[.
آخر من ّ

النمط األكرث سلب ّية من بني أمناط االستجابة املحتملة أو املفرتضة لصدمة كورونا والجرح
الرنجيس الناتج عنها ،وهو االستجابة النكوصيّة واملتوتّرة .مبعنى االنغالق عىل الذّات ،وبروز
األفكار الشعبوية [[[،والتمركز حول الدولة ،وعودة السياسات التسلّطيّة.
ومثة أمناط أخرى:

األ ّول ،هو «إنكار» األزمة أو باألحرى إنكار املخاطر املحتملة ،أو التقليل من شأنها ،األمر
الذي أ ّدى إىل التغافل عنها ،ومن ثم تفاقمها.
الثاين هو إلقاء التبعات عىل «اآلخر» ،ومن ذلك حديث الرئيس األمرييك دونالد ترامب عن
«الفايروس الصيني» ،وات ّهامه الصني بـ«عدم الشفاف ّية» و«التباطوء» يف معالجة الوباء ...إلخ.

األقل حضو ًرا ،ويتمثّل مبحاولة القيام باستجابة نشطة وف ّعالة ،باعتبار أ ّن
ّ
أ ّما ال ّنمط الثالث ،فهو
ما يجري هو فرصة  -تهديد يف اآلن نفسه ،وأنّه سريورة وعمل ّية ،وأ ّن األمور تتوقّف عىل حصيلة عدد
من العوامل والفواعل ،يف مق ّدمها «تضامن عاملي» لـ«احتواء» الوباء ،ومحاولة تقديم مقاربات «ال
كل من ريجيس دوبريه وجاك أتايل وسالفوي جيجيك عن خطوط
منطية» حياله .وقد تح ّدث ّ

[[[ -بقول جاك أتايل ،أن اإلفالت من أكرب كساد يف التاريخ والخروج من الكابوس الذي يتمكن من العامل ،يبقيان رهي َنني باالنتقال من
“اقتصاد البقاء إىل اقتصاد الحياة» .يف :جاك أتايل يتبنى «اقتصاد الحياة» لإلفالت من أكرب كساد يف التاريخ» ،العريب الجديد 28 ،نيسان/
أبريل .2020
وانظر النص الكامل لنص أتايل يف :جاك أتايل« ،ما الذي ستلده Covid-19؟ هل سيتغري النظام الغريب؟» ،العربية نت 22 ،آذار/مارس
22/03/https://www.alarabiya.net/ar/politics/2020 ،2020
[[[ -م.ن.
[[[ -يقول املفكر األملاين يورغن هابرماس ،ان هذه األزمة العاملية قد تعطي دفعا للقوى الشعبوية الوطنية التي تهدد أوروبا ،بتأثري إخفاق
الدول الوطنية ،وردة فعل حديس للتحدي؛ أما الشعبوية «اليمينية» فلها أساب عديدة ،ويجب أخذ الظاهرة عىل محمل الجد .انظر« :كورونا
من منظور فلسفي ..هابرماس يرى ترصفا عامليا ينم عن جهل رصيح» ،الجزيرة نت 15 ،نيسان/أبريل .2020
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/202015/4//
وانظر الحوار كامالً يف :حوار مع الفيلسوف األملاين هابرماس – لوموند الفرنسية  /ترجمة :نوفل الحاج لطيف ،حكمة 14 ،نيسان/أبريل
https://hekmah.org ،2020
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تفكري أو خطوط استجابة بهذا الخصوص ،كام يريد يف غري موضع من هذا النص.

ً
ً ًّ
خامسا :حدا فاصال

ميثّل حدث كورونا «ح ًّدا فاصالً» يف حياة اإلنسان ويف العامل اليوم ،وما كان «مناس ًبا» أو
حا» للعامل باألمس مل يعد كذلك اليوم .وميكن أن نركّز عىل أبعاد رئيسة ملفهوم «الح ّد
«صال ً
الفاصل» وتتمثّل يف اآليت:
البُعد الزمني ،ويتعلّق بالزمن البديئ كنقطة (أو لحظة) فاصلة بني ما قبل وما بعد.
ال ُبعد املادي ،ويتعلّق باآلثار والتداعيات االجتامعية واالقتصاديّة ...إلخ.
ال ُبعد الرمزي املتعلّق بأ ّن ما جرى حتى اآلن هو «تفكيك» لبنى نفس ّية ورمزيّة وأمناط قيم
وسياسات وتنظيامت ،وبروز بنى جديدة أو نهوضها.
وقد شكّل الحدث «ح ًّدا فاصالً» ،مبخاطره الوجوديّة ،وإشاراته وتنبيهاته الخالصيّة ،وإ ّن بعده

االرتدادي أو النكويص ،ال ميثّل قطع ّية باملعنى املعريف والسيايس والقيمي ،ومن ث ّم فهو حتى
فاصل» باملعنى التّط ّوري واالنتقايل ،وبتعبري أدق ،باملعنى االحتاميل .وهكذا:
ٌ
اآلن «ح ٌّد

أثار حدث كورونا ـ يف بعض جوانبه ـ أمناطًا من االستجابات أو التط ّورات االرتدادية نحو

املايض ،باملعنى القيمي واالجتامعي والسيايس ،وعىل مستوى الدول ،وبالطبع عىل مستوى

التفاعالت الدوليّة وال ّنظام العاملي.

وخاصة
ات ّجاهات انرثوبولوجيا وجنيالوجيا الحياة والبقاء .سلوك أنوي فردي وجمعي مفاجيء،
ّ

يف مجتمعات أوروب ّية ...استهالك الخوف والهلع يف السعي إىل الحصول عىل املنتجات
األساسية.
ات ّجاهات شعبويّة ونزعات محافظة عىل مستوى الدول.
عبت عن عقد أو اختناقات قدمية يف إذالل واحتقار كذا ،الصني
أثارت ردود أفعال واستجابات ّ

حيال الغرب ،كام يرد يف مواضع أخرى من الدراسة.

ال نتح ّدث عن «ح ّد فاصل» ،وإنّ ا «مرحلة فاصلة» ،وهذا ينسحب عىل معنى الفرتة االنتقالية أو

وأي قول باكتاملها هو نوع من البرت والقطع
السريورة التي تبدأ بكيف ّية ما ،ولك ّنها ال تكون مكتملةُّ ،
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ملسارها ،وهذا يذهب بها مذاهب حديّة كالتي سبق الحديث عنها ،خالص ّية أو نكوص ّية ،وال تكون
املرحلة الفاصلة خارج هذين االحتاملني ،وإنّ ا يف حالة «بينهام».

ً
سادسا :خاليف

مل يتمكّن الخرباء ،حتى اآلن ،من التوافق عىل طبيعة الفايروس ،وأمناط انتشاره ،وكيف ّيات
أي من النقاط املذكورة ،وال حتى «بروتوكول عالجي» أو
التعاطي معه ،وليس مث ّة تعيني دقيق حول ّ

ٍ
ٍ
ومالحظات جديدةً.
وتقديرات
وكل يوم يقرأ املتابعون أفكا ًرا
«بروتوكول» لـ«التخفيف من آثاره»ّ ،
وميكن أن تتد ّرج أو تتشكّل الطبيعة الخالفية للحدث بني خالفيّة بسيطة وخالفيّة مركّبة:

الخالفيّة البسيطة أو الطبيعيّة أو التي ميكن تف ّهمها ،هي ما ذكرناه للتو ،أي الجانب الطبّي

والتشخييص ،وبروتوكوالت العالج ،وتدابري االحتواء أو الح ّد من انتشاره والح ّد من تأثرياته

الصحيّة والطبيّة.

أ ّما الخالف ّية الحا ّدة ،فتتعلّق أيضً ا مبنشأ الفايروس ،هل هو طبيعي أم نتيجة مخترب ،وهل انترش

بشكل طبيعي وتلقايئ أم مث ّة رهانات قصديّة وسياسات بهذا الخصوص.

إ ّن امله ّم هو يف املنعكس السيايس واالقتصادي واالجتامعي والقيمي للظاهرة؛ وأ ّما الجانب

األهم فيتعلّق مبا يكشف عنه وما يعد به يف السياسات الدولية ،ويف رهانات وتجاذبات القوة

واملعنى يف العامل ،وحول النموذج السيايس األصلح األكفأ يف التفاعل معه.

ع ّزز حدث كورونا نو ًعا من الصداميّة يف السياسة ،وحفّز مدارك تهديد-فرصة اتّجهت للتمركز

حول «األنا» يف مواجهة «اآلخر» ،األمر الذي رفع الجدران وباعد بني مختلف الفواعل الدولية ،الدول

خاصة ،والواليات املتحدة والصني بصفة أخص .وقد تذهب األمور بني الدولتني
الكربى بصفة
ّ

املذكورتني إىل املزيد من التوت ّر واالحتدام يف الرصاع عىل الق ّوة واملكانة يف النظام العاملي.

ميكن اإلشارة إىل مستوى آخر من الخالف ّية النشطة حول ما يُس ّميه برتران بادي «سياسات
وخاصة
اإلذالل» يف العامل [[[،مصدره الغرب وفواعله الكربى ،ومحلّه أو موضوعه «باقي العامل»،
ّ

الفواعل الناهضة فيه مثل الصني وروسيا عىل نحو خاص ،إذ إ ّن الواليات املتحدة أخذت تنظر

[[[ -بادي ،برتران :زمن املذلولني :باثولوجيا العالقات الدولية ،ترجمة :جان جبور ،بريوت ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
.2015
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إىل روسيا بوصفها «عقبة» أمام تف ّردها عىل قمة النظام العاملي ،وإىل الصني بوصفها دولة تريد أن

تخرج من أرس «اإلذالل» و«االستخفاف» األمرييك والغريب بها.

ويبدو أ ّن الصني أخذت بالفكرة نفسها ،إنّ ا مبنطق معكوس ،إذ إنّها أرادت أن تقول للعامل
إ ّن لحظة أو زمان «اإلذالل» و«التقليل من شأنها» مل تعد مقبولة ،ورفعت سقف خطابها السيايس
والرمزي والقيمي حيال الضغوط األمريكية عليها ،وض ّد محاولة واشنطن تحميلها املسؤولية
األخالقية والسياسية عن انتشار الفايروس.

ً
سابعا« :ارتي�ايب» أو «ال يقيين»

«الل يقني» أو «االرتياب» ،يقول إدغار موران« :نحن ال
وضع الحدثُ العامل أمام حالة من ّ
نعلم شيئًا عن مصدر الفايروس ،سوق الحيوانات مبدينة ووهان أو مخترب مجاور ،وال علم لنا
بالتح ّوالت التي حدثت أو ستحدث عىل هذا الفايروس خالل انتشاره ،ونحن ال نعلم متى ترتاجع
[[[
الجائحة وما إذا كان هذا الفايروس سيظل قاتالً».
ومن ث ّم فإ ّن الغموض والال يقني امل ُالزم للحدث يتطلّب العمل عليه أو النظر إليه ،ليس باعتباره
موض ًعا للشكوك والهواجس ،وهذا ما يحدث عادةً ،وإنّ ا باعتباره موضو ًعا للتقيص ،وتفكيك
ح َدثِ َّية والعملية
الغموض من خالل تقليب األمور والحفر يف ط ّياتها وطبقاتها والرتاكامت ال َ
ولعل أه ّم ما يجب الرتكيز عليه هو الطابع االرتيايب للحدث مبعنى عدم
ّ
واإلدراكية ،إلخ ،بشأنها؛
القدرة عىل «اإلمساك» به وإحكام الرأي بشأنه.
وكل فعل مصحوب باتّجاه .ولكن السؤال هو :إذا متك ّنا من
الحدث هو فعل مصحوب بات ّجاهّ ،
تحديد الفعل ،فهل يوصلنا ذلك إىل معرفة االتّجاه واملقصد؟ وهل يكون ذلك بتأثري تطوري (يف
الواقع) أم تأوييل (يف التحليل)؟
نتح ّدث عن ارتياب الحدث «األ ّول» أو «البديئ» يف مدينة ووهان (الصني) ،واألسئلة املثارة
حول ذلك ،بدء من الحديث عن خطأ يف عمل أحد مراكز األبحاث ،إىل ما يقال عن محاولة
التست عليه وتجاهل التحذيرات الطبية األوىل ،ومثة رسديات عديدة حول مؤامرة ما
السلطات
ّ
تكمن خلف ما حدث ،من القول بأ ّن الفايروس من صنع مراكز أبحاث استخبارات ّية ...إلخ.
[[[ -إدغار موران ،حوار حول كورونا 27 ،أيار/مايو ،2020
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مث ّة «ارتياب» بخصوص التوقيت ،وعىل افرتاض أ ّن انتشار الفايروس كان نتيجة فعل قصدي أو
مدبر ،ومثة من يتح ّدث بيقني كبري عن ذلك ،ملاذا حدث ذلك يف نهاية العام  ،2019وليس قبله أو
بعده؟ ليس مثة مقاربات ميكن التعويل عليها بهذا الخصوص.
ارتياب املكان ،ملاذا أماكن بعينها؟ ذلك أ ّن انتشار الفايروس رسم خطوطًا وخرائط جغرافية
أي
معقّدة حول العامل ،من دون القدرة عىل تقديم تفسريات جديّة حولها؛ ويبدو من ّ
الصعب توقّع ّ
مسارات أو خرائط انتشار للفايروس يف املرحلة املقبلة.

ً ُ
ثامنا :ل ِّج؟

ج ّية هنا هي غموض الحدث وصعوبة البحث عن أسبابه وتبني مساراته ،وانفتاحه الحدث
اللُّ َّ
كل فواعل الحدث تقري ًبا ،وليس
يخص ّ
عىل االحتامالت كلّها ،بكيف ّية ال ميكن توقّعها ،وهذا أمر
ّ
فقط ما يرتبط بالفايروس نفسه.
ج ّي» مبعنى «اختالل» النواظم الذات ّية لدى الفاعل ،وصعوبة املحافظة عىل
واملشهد «لُ ِّ
متاسكه واتّجاهه ،والواقع أ ّن وجود دولة أو دول مركزية ،مثل الواليات املتّحدة وعدد من الدول
لعل أمناط
األوروبيّة ،والتي متثّل «قمة» ال ّنظام العاملي ،مل يكن ذا فعاليّة حيال الفايروس ،بل ّ
ربا كان سب ًبا يف اإلخفاق العاملي حيال الفايروس.
التلقّي واالستجابة من قبل تلك الدولّ ،

ومث ّة مستوى آخر لـ اللجيّة ،ويتمثّل باختالل نظام التفاعل والرتاسل بني عدد من الفواعل
الدولية نفسها حيال الحدث ،وقد أخذت دول مثل الواليات املتحدة من الفايروس مادة أو مناسبة
الستهداف الصني ،كام سبقت اإلشارة.

جة هنا ليست استمرا ًرا ميكانيكيًّا لألزمة الراهنة ،أو انسحابًا خطيًّا لها عىل املستقبل،
واللّ ّ
حتى لو كان ذلك محتمالً لفرتة من الزمن ،وهي مبعنى ّ
أدق استمرار املشهد بني أخذ ور ّد،
متغية ومفتوحة عىل آفاق غري منضبطة ،إنّها مبع ًنى ّ
جة
تنافر وتجاذب ،حال
أدق التخ ّبط يف اللّ ّ
ّ
(.)Through Mudding

خاتمة
«كل أزمة يف املجتمع يرتت ّب عنها عمل ّيتني متناقضتني ،األوىل تحفّز الخيال واإلبداع
ّ
للبحث عن حلول ،وأ ّما الثانية تتن ّوع بني البحث عن طريق للعودة إىل االستقرار كام
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كان يف املايض ،أو التامس العناية اإللهية وكذلك شجب املذنب أو التضحية به».
حاسم ،إال أ ّن األمور
موران .غري أ ّن األزمات الكربى تحدث فرقًا ،قد ال يكون نهائيًّا أو
ً
بعدها ال تعود كام كانت قبلها ،يكون التغيري أم ًرا واق ًعا ،لكن الفارق ليس فيام يستج ّد
أساسا ،وإنّ ا يف اتّجاهه وأفقه أيضً ا وأ ّوالً.
أو يقع فحسب أو
ً

التغيات املالزمة لحدث كورونا سوف يكتب لها النجاح
حا ما إذا كانت
ليس واض ً
ّ
يف دفع النظام العاملي ليكون أكرث أمانًا وأكرث توازنًا ،حيال مصادر التهديد املستج ّدة،
وال ما إذا كانت ستحدث قطيعة فيه لصالح نظام عاملي جديد« ،أم إن ال ّنظام املهت ّز

[[[
حشً ا ،لجهة انفجار الرصاعات بني
سوف يستعيد مكانته» ،وربّا يرت ّد إىل حالة أكرث عنفًا وتو ّ
فواعله ،وبني قوى الثبات-التغيري فيه.

ويف الوقت الذي يلحظ مارسيل غوشيه فيه حاجة العامل إىل «منوذج سيايس جديد» ،يبدو
إدغار موران غري متفائل ،يقول« :ستكون مرحلة ما بعد الوباء مغامرة غري محسوبة العواقب ،حيث
رش وقوى الخري ،وال تزال هذه األخرية ضعيفة ومتف ّرقة».
ستتطور قوى ال ّ

وال يتخ ّوف جيجيك من ظهور «بربريّة رصيحة» أو رصاع وحيش عىل البقاء ،وإن كان هذا
ممك ًنا ،وإنّ ا من ظهور «بربرية بوجه إنساين» ،تقوم عىل فرض معايري ورشوط للحفاظ عىل الحياة،
وتستند يف تربير نفسها عىل «سلطة الخرباء».

مثة مخاطر «تنطوي عىل قيمة تحثّ عىل الفعل» [[[،وهكذا فإ ّن إدراك املخاطر املحتملة أو
املاثلة يصبح هو سب ًبا للفعل يف الحارض .وقد نشَّ َ
ط حدثُ كورونا التفكري وكَشَ َف تحوالت كثرية
وكبرية يف العامل ،لك ّنه مل يفعل الكثري حيالها.
مثة حالة من الرت ّدد واإلحجام عن دفع األمور إىل األمام ،وتر ّدد وإحجام حتى عن مج ّرد الحديث
فيها ،بل حالة من «النزعة املحافظة» يف النظام العاملي ،ال تحبّذ تغيريه ،وال حتى التخلّص من
دينامياته العتيقة واملج َهدة .وهكذا فإ ّن يف العامل اليوم فواعل عديدة ترغب بالتغيري ،إال أنّها تتهيّب
من مج ّرد التفكري فيه ،فكيف الرشوع به!

[[[ -إدغار موران ،حوار حول كورونا 27 ،أيار/مايو ،2020
[[[ -بيك ،أولريش ،السلطة والسلطة املضادة يف عرص العوملة ،م.س ،ص.68
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يف الختام،
إ ّن العامل اليوم يشهد مترك ًزا متزاي ًدا للرثوات واملوارد ،وانتشا ًرا متزاي ًدا للمخاطر [[[،إلّ أ ّن رسالة
أو درس كورونا الرئيس هو العكس ،أي أ ّن العامل بحاجة إىل انتشار أكرب للموارد أو توزيعها ،وتركيز
أكرب للمخاطر أو احتوائها.

[[[ -بيك ،أولريش ،السلطة والسلطة املضادة يف عرص العوملة ،م.س ،ص .71
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ِّ
المتشظية
أميركا
الكورونا وتداعياته على وحدة الواليات املتحدة
[*]

واد ديفيس

[[[

تتناول هذه املقالة لعامل االنرثوبولوجيا اإلنكليزي واد ديفيس اآلثار املد ّوية التي س ّببها انتشار
ولعل أبرز ما ذهب إليه الكاتب يف
ّ
وباء كوفيد  19عىل الهيكل البنيوي لالمرباطوريّة األمريك ّية.
مسعاه التحلييل هو أثر الوباء يف توسيع الفجوات العرق ّية والدين ّية واالثن ّية ،وانعكاس ذلك عىل
وحدة أمريكا نفسها .األمر الذي يطرح أسئلة يف غاية الخطورة حيال تفكّك أمريكا يف املستقبل.
وهذا ما يعالجه ديفيس يف مقالته هذه.

ّ
املحرر

مل تعرف حياتنا مثل هذه الظاهرة العامليّة؛ إذ أل ّول م ّرة يف تاريخ العامل ،اجتمعت البرشيّة
كلّها ،مسرتشد ًة بالوصول غري املسبوق للتكنولوجيا الرقم ّية ،وركّزت عىل التهديد الوجودي نفسه،
واستهلكتها املخاوف والشكوك نفسها ،وتوقّعت األمر نفسه بشغف حتى اآلن وعود غري محقّقة
للعلوم الطبية.
مجهري أصغر مبقدار
يل
ٍّ
خالل موسم واحد ،انكفأت الحضارة اإلنسان ّية عن طريق كائنٍ طفي ٍّ
 1000م ّرة من حبّة ملح .راح كوفيد  19يغزو أجسادنا املاديّة وكذلك األسس الثقافيّة لحياتنا،
ومجموعة أدوات املجتمع والتّواصل التي متثّل لإلنسان ما متثّله املخالب واألسنان بالنسبة للنمر.
*ـ عامل بريطاين يف االنرثبولوجيا  -ويشغل ويد ديفيس كريس القيادة يف الثقافات والنظم البيئية املعرضة للخطر يف جامعة كولومبيا
الربيطانية .تشمل كتبه الحائزة عىل جوائز « »Into the Silenceو « »The Wayfindersصدر كتابه الجديد «ماغدالينا :نهر االحالم»
من قبل كنوبف.
ـ العنوان األصيل للمقالةcovid-19-end-of american-era-wade-davis-1038206- :
ـ نقالً عنhttps://www.rollingstone.com/politics/political-commentary :
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لقد ركّزت تدخّالتنا حتى اآلن بشكل كبري عىل التخفيف من مع ّدل االنتشار ،وتسطيح منحنى
املراضة .ال يوجد عالج يف متناول اليد وال يقني من وجود لقاح يف األفق القريب .والنتيجة األ ّول ّية
أ ّن فايروس كورونا قىض عىل  100000مواطن أمرييك خالل أربعة أشهر .هناك بعض األدلّة عىل
أ ّن العدوى الطبيع ّية قد ال تنطوي عىل املناعة ،ما يجعل البعض يتساءل عن مدى فعال ّية اللّقاح،
حتى عىل افرتاض إمكان العثور عىل اللّقاح فيجب أن يكون هذا اللّقاح آم ًنا .وإذا مل يت ّم تحصني
كل ألف شخص
سكان العامل ،فإ ّن املضاعفات املميتة التي يتع ّرض لها شخص واحد من بني ّ
ستؤ ّدي إىل موت املاليني.
الواضح أ ّن األوبئة هي وسيلة لتغيري مجرى التاريخ .يف القرن الرابع عرش ،قتل الطاعون األسود
ما يقرب من نصف سكان أوروبا .وأ ّدت ندرة العاملة إىل زيادة األجور .بلغت التوقّعات املتزايدة
الفلحني عام  ،1381وهي نقطة انعطاف شكّلت بداية نهاية ال ّنظام اإلقطاعي الذي
ذروتها يف ثورة ّ
سيطر عىل أوروبا يف العصور الوسطى أللف عام.
سوف نتذكر جائحة كورونا باعتبارها لحظ ًة تاريخيةً ،وحدث ًا أساسيًّا لن تتكشّ ف أه ّميته إال يف
أعقاب األزمة .وستكون هذه الحقبة أشبه بالحقبة التي شهدت اغتيال األرشيدوق فرديناند عام
 ،1914وانهيار سوق األسهم عام  ،1929وصعود أدولف هتلر عام  ،1933والتي أصبحت عالمات
مرجعيّة أساسيّة للقرن املايض ،وكلّها تنذر بنتائج أكرب وأكرث أهميّة.

ال تكمن األهم ّية التاريخية لـكوفيد  19فيام يعنيه يف حياتنا اليوم ّية .ذاك أ ّن التغيري هو الثابت
الوحيد عندما يتعلّق األمر بالثّقافة .يف العادة جميع ال ّناس يلتقون يف األماكن جميعها ويف األوقات
جميعها مع إمكانيات جديدة للحياة .ونظ ًرا أل ّن الرشكات تلغي املكاتب املركزيّة أو تقلّص
وبؤسا ،وسوف يتك ّيف
السفر بالطائرة أكرث إشكال ّية
ً
حجمها ،يعمل املوظّفون من املنزل ،ويصبح ّ
ربا تكون سيولة الذّاكرة والقدرة عىل النسيان هي أكرث
ال ّناس مع هذه الوضع ّية ،كام فعلنا دامئًاّ .
أي
السامت املؤملة بني أبناء الجنس البرشي .وكام يؤكّد التاريخ ،فإ ّن ذلك يسمح بالتّصالح مع ّ
ّ
درجة من التّدهور االجتامعي أو األخالقي أو البيئي.

من املؤكّد أ ّن عدم اليقني املايل سيلقي بظالله عىل األوضاع العامل ّية كلّها .وسوف يكون
واقعي بأ ّن أموال دول الكرة األرضيّة
التحليق فوق االقتصاد العاملي لبعض الوقت مبثابة إدراك
ّ
جميعها لن تكون كافية أب ًدا لتعويض الخسائر التي تكبّدتها عندما يتوقّف عامل بأكمله عن العمل،
كل مكان االختيار بني البقاء االقتصادي والبيولوجي.
العمل والرشكات يف ّ
حيث يواجه ّ
االستغراب 20
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تهافت سمعة الدولة العظىم
نظ ًرا إىل أ ّن هذه التح ّوالت والظروف ستؤ ّدي إىل عدم االستقرار .وما مل يكن هناك انهيار
اقتصادي كامل ،فال ميكن ألحد أن يربز كنقطة تح ّول يف التاريخ .ولكن ما يفعله الوباء بالتأكيد هو
التأثري املد ّمر متا ًما عىل سمعة الواليات املتحدة األمريكية ومكانتها الدولية.
يف موسم مظلم من األوبئة ،كشف كورونا وهم االستثناء األمرييك .ففي ذروة األزمة ،ومع وفاة
كل يوم ،وجد األمريكيون أنفسهم أعضاء يف دولة فاشلة ،محكومة من نخبة
أكرث من  2000شخص ّ
حكوم ّية مختلّة وغري كفؤة ،ومسؤولة بالتايل إىل ح ّد كبري عن مع ّدالت الوفيات التي أضافت رم ًزا
مأساويًّا ملطالبة أمريكا بالتف ّوق يف العامل.

لقد شعر املجتمع الدويل وللمرة األوىل بأنّه مضط ّر إلرسال مواد اإلغاثة إىل واشنطن .وألكرث
من قرنني من الزمان ،ذكرت اإليرلندية تاميز ،أ ّن الواليات املتحدة أثارت مجموعة واسعة ج ًدا من
املشاعر يف بقية العامل :الحب والكراهية ،الخوف واألمل ،الحسد واالزدراء ،الرهبة والغضب.
ولكن هناك عاطفة واحدة مل يتم توجيهها أب ًدا تجاه الواليات املتّحدة حتى اآلن هي "الشفقة".
ّ
كل مملكة تولد لتموت .ولكن ال توجد إمرباطوريّة تدوم
تدل التجارب التاريخيّة عىل أ ّن ّ
طويالً ،حتى لو توقّع البعض زوالها .كان القرن الخامس عرش ملكًا للربتغاليني ،والقرن السادس
عرش إلسبانيا ،والقرن السابع عرش للهولنديني .وقد حظيت فرنسا باملركز الثامن عرش وبريطانيا
باملركز التاسع عرش .كام حافظ الربيطانيون ،الذين أفلسوا بسبب الحرب العظمى ،عىل التّظاهر
بالهيمنة يف أواخر عام  ،1935عندما وصلت اإلمرباطورية إىل أقىص امتداد جغرايف لها .وبحلول
ذلك الوقت ،بطبيعة الحال ،كانت الشعلة قد م ّرت منذ فرتة طويلة إىل متناول أمريكا.

يف عام  ،1940ومع اشتعال النريان يف أوروبا ،كان جيش الواليات املتّحدة أصغر من جيش
الربتغال أو بلغاريا .ويف غضون أربع سنوات ،كان  18مليون رجل وامرأة يعملون بال ّزي العسكري،
مع ماليني آخرين يعملون يف نوبات مزدوجة يف املناجم واملصانع األمر الذي جعل أمريكا ،كام
وعد الرئيس روزفلت ،ترسانة الدميقراطية.
عندما سيطر اليابانيون بعد ستة أسابيع من بريل هاربور عىل  90يف املئة من إمدادات املطّاط
يف العامل ،أسقطت الواليات املتحدة ح ّد الرسعة إىل  35ميالً يف الساعة لحامية اإلطارات ،وبعد
ذلك ،ويف خالل ثالثة أعوام ،استطاعت أن تبدأ من الصفر بإنتاج املطاط الصناعي الذي ساعد
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الحلفاء يف دحر النازيني .ويف ذروتها ،أنتجت رشكة  Willow Run Plantالتابعة لهرني فورد طائرة
السفن يف لونغ بيتش
 Liberator B-24كل ساعتني ،عىل مدار الساعة .كام قامت أحواض بناء ّ
السجل
وسوساليتو بالتعديل عىل سفن ليربيت مبع ّدل اثنني يف اليوم مل ّدة أربع سنوات؛ وكان ّ
عبارة عن سفينة بُنيت يف أربعة أيام و 15ساعة و 29دقيقة .قام مصنع أمرييك واحد ،وهو مصنع
 ،Chrysler’s Detroit Arsenalببناء عدد أكرب من الدبابات مقارنة بالرايخ الثالث بأكمله.
يف أعقاب الحرب ،ومع هزمية أوروبا واليابان ،شكّلت الواليات املتحدة التي تض ّم  6يف املئة
من سكان العامل نصف االقتصاد العاملي ،مبا يف ذلك إنتاج  93يف املئة من جميع السيارات.
وقد أ ّدت هذه الهيمنة االقتصادية إىل نشوء طبقة وسطى نابضة بالحياة ،وهي حركة نقاب ّية سمحت

لعائل واحد مع تعليم محدود بامتالك منزل وسيارة ،وإعالة أرسة ،وإرسال أطفاله إىل مدارس
بأي حال من األحوال ،لكن ّ
الثاء سمح بهدنة بني رأس املال والعمل،
جيّدة .مل يكن عامل ًا مثاليًّا ّ
ومعاملة باملثل للفرص يف وقت ال ّنمو الرسيع وتراجع عدم املساواة يف الدخل ،الذي يتم ّيز بارتفاع
بأي حال من األحوال املستفيدين فقط من العرص
مع ّدالت الرضائب عىل األثرياء ،الذين مل يكونوا ّ
الذهبي للرأساملية األمريكية.

ثمن الليربالية
تتخل الواليات املتّحدة رغم ال ّنرص يف الحرب العاملية الثانية
َّ
الحريّة والغنى كان لهام مثن .مل
عن إنتاج السالح .حتى يومنا هذا ،تنترش الق ّوات األمريكية يف  150دولة ،منذ سبعينيات القرن
ش الواليات املتحدة يو ًما يف
املايض .ويف حني مل تدخل الصني يف حرب ولو م ّر ٍة واحد ٍة .مل ت ِع ْ
خ ًرا إىل أنّه يف تاريخها البالغ  242عا ًما ،متتّعت أمريكا بـ 16
سالم .أشار الرئيس جيمي كارتر مؤ ّ
ُتب« ،أكرث الدول حروبًا يف تاريخ العامل .منذ عام ،2001
عا ًما فقط من السالم ،ما يجعلها ،كام ك َ
أنفقت الواليات املتحدة أكرث من  6تريليونات دوالر عىل العمليات العسكرية والحرب .ويف
مم فعلت
تصب ّ
غضون ذلك ،بنت الصني أ ّمتها ،حيث كانت
كل ثالث سنوات من اإلسمنت أكرث ّ
ّ
أمريكا يف القرن العرشين بأكمله.
عندما كانت أمريكا تراقب العامل ،عاد العنف إىل الوطن .يف يوم ال ّنرص السادس من يونيو عام
 ،1944كان عدد قتىل الحلفاء 4.414؛ يف عام  ،2019قتل العنف املنزيل باألسلحة النارية عد ًدا
ريا من الرجال والنساء األمريكيني بحلول نهاية أبريل .بحلول شهر يونيو من ذلك العام ،تسبّبت
كب ً
مم عاىن منه الحلفاء يف
البنادق التي يف أيدي األمريكيني العاديني بوقوع ضحايا إصابات أكرث ّ
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نورماندي يف الشهر األ ّول من الحملة التي استهلكت الق ّوة العسكرية لخمس دول.

أي دولة أخرى ،قامت الواليات املتحدة يف حقبة ما بعد الحرب بتكريم
هنالك أكرث من ّ
الفرد عىل حساب املجتمع واألرسة .ما ت ّم اكتسابه من حيث التنقّل والحريّة الشخص ّية جاء عىل
كمؤسسة أسسها .بحلول
حساب الهدف املشرتك .يف مساحات شاسعة من أمريكا ،فقدت األرسة
ّ
الستينيات ،كانت  40باملئة من الزيجات تنتهي بالطالق .ستة يف املئة فقط من املنازل األمريكية
كان أجدادها يعيشون تحت سقف األحفاد نفسه؛ تم التخيل عن الشيوخ يف دور املسنني.
مع شعارات مثل «  »7/24التي تحتفل بالتفاين الكامل ملكان العمل ،استنفد ال ّرجال وال ّنساء
أنفسهم يف وظائف ع ّززت عزلتهم عن أرسهم .عىل سبيل املثال ،يقيض األمرييك العادي أقل
من  20دقيقة يوم ًّيا يف التّواصل املبارش مع طفله .بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الشاب  18عا ًما،
يكون قد أمىض عامني كاملني يف مشاهدة التلفزيون أو التحديق يف شاشة الكمبيوتر املحمول ،ما
يساهم يف انتشار وباء السمنة الذي وصفه رؤساء األركان بأزمة األمن القومي.
نصف األمريكيني فقط أبلغوا عن وجود تفاعالت اجتامع ّية ذات مغزى وج ًها لوجه عىل أساس
يومي .تستهلك الدولة ثلثي إنتاج العامل من األدوية املضادة لالكتئاب .كان انهيار عائلة الطبقة
محل حوادث السيارات باعتبارها السبب
العاملة مسؤوالً جزئيًّا عن أزمة املواد األفيونيّة التي حلّت ّ
الرئييس لوفاة األمريكيني دون سن الخمسني.
جذور هذا التح ّول واالنحدار عائدة إىل ه ّوة آخذة يف االت ّساع بني األمريكيني الذين ميلكون
القليل أو ال يشء .توجد فوارق اقتصاديّة يف جميع الدول ،ما يخلق توت ّ ًرا ميكن أن يكون مد ّم ًرا مثل
أي عدد من األوضاع ،يت ّم تخفيف أو حتى
عدم املساواة وتوزيع الرثوة غري العادلة .ومع ذلك ،يف ّ
إسكات القوى السلبية التي مت ّزق املجتمع إذا كانت هناك عنارص أخرى تع ّزز التضامن االجتامعي
– اإلميان الديني ،وقوة األرسة وراحتها ،وفخر التقاليد ،واإلخالص لألرض ،روح املكان.
يتبي أ ّن جميع اليقينيات القدمية أكاذيب ،وعندما يت ّم تحطيم الوعد بحياة ج ّيدة
ولكن عندما ّ
ألرسة عاملة مع إغالق املصانع وقادة الرشكات ،الذين يزدادون ثرا ًء يو ًما بعد يوم ،ويعملون يف
السفن يف الخارج ،ينكرس العقد االجتامعي بشكل ال رجعة فيه .فعىل مدى جيلني ،احتفلت أمريكا
بالعوملة بكثافة أيقون ّية ،مع أ ّن -كام يرى أي رجل أو امرأة عاملة -األمر ال يعدو كونه رأس مال
رخصا.
يتج ّول بحثًا عن مصادر عمل أكرث
ً
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ٍ
ظل الحنني إىل الخمسينيات من القرن املايض يحكم ذهن ّية أولئك الذين
لسنوات عديد ٍةّ ،
والتخل،
ّ
ينتمون إىل اليمني املحافظ يف الواليات املتحدة .وهذا يعود إىل تربير شعورهم بالخسارة
وخوفهم من التغيري ،واستيائهم املرير ،وازدرائهم املستمر للحركات االجتامعية يف الستينيات،
وخصوصا يف زمن التطلّعات الجديدة للنساء واملثليني وذوي البرشة املل ّونة .يف الحقيقة ،عىل
ً
األقل من الناحية االقتصادية ،كانت دولة الخمسينيات تشبه الدمنارك بقدر ما تشبه أمريكا اليوم.
كانت مع ّدالت الرضائب الهامشية لألثرياء  .90%كانت رواتب الرؤساء التنفيذية ،يف املتوسط،
أكرث من عرشين ضعفًا مقارن ًة مع رواتب موظّفي اإلدارة الوسطى.
اليوم ،غال ًبا ما يكون ال ّراتب األسايس ملن هم يف الق ّمة  400م ّرة ضعف رواتب موظفيهم،
باإلضافة إىل الكثري من الكسب األكرب يف خيارات األسهم واالمتيازات .تسيطر ال ّنخبة التي تبلغ
نسبتها  1%من األمريكيني عىل  30تريليون دوالر من األصول ،بينام ميتلك ال ّنصف السفيل ديونًا
أكرث من األصول .أغنى ثالثة أمريكيني ميلكون أموالً أكرث من أفقر  160مليون .متتلك خمس

األرس األمريكية بالكامل صايف ثروة صفرية أو سلبية ،وهو رقم يرتفع إىل  37باملئة عند األرس
السوداء .متوسط ثروة األرس السوداء هو ُعرش ثروة البيض .الغالبية العظمى من األمريكيني – البيض
والسود – جرى اقتطاع أجزاء من رواتبهم من اإلفالس .ذلك عىل الرغم من أنّهم يعيشون يف دولة
تحتفل بأنّها األغنى يف التاريخ ،وهكذا بدا أ ّن معظم األمريكيني يعيشون عىل أسالك عالية ،دون
شبكة أمان تسمح لهم بالسقوط.

ّ
الوباء يغذي مجتمع البطالة املفتوحة

مع اجتياح كورونا للواليات واملدن األمريكية فقد نحو  40مليون مواطن وظائفهم ،وتم إغالق

 303مليون رشكة ،مبا يف ذلك  41%من جميع الرشكات اململوكة للسود .األمريكيون السود ،الذين

يفوق عددهم بشكل ملحوظ البيض يف السجون الفيدرالية عىل الرغم من كونهم  13يف املئة فقط

من السكّان ،يعانون من مع ّدالت عالية بشكل صادم من االعتالل والوفيات ،وميوتون مبا يقرب من

أي
ثالثة أضعاف مع ّدل األمريكيني البيض .القاعدة األساسيّة للسياسة االجتامعية األمريكية – ال تدع ّ
ألي شخص أن يعاين من املزيد من اإلهانات -
السود ،أو تسمح ّ
مجموعة عرق ّية تنزل إىل ما دون ّ
كانت صحيحة حتى يف حالة الوباء ،كام لو أ ّن الفريوس كان يأخذ إشاراته من التاريخ األمرييك.

التخل عنه منذ فرتة
ّ
إ ّن كوفيد -19مل يضع أمريكا يف مرتبة منخفضة ،وإنّ ا كشف ببساطة ما ت ّم
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كل يوم ،ومل تتمكّن الدولة من
كل دقيقة من ّ
طويلة .ومع تكشّ ف األزمة ،ت ّم تسجيل وفاة أمرييك ّ
إنتاج األقنعة الورقيّة أو املسحات القطنيّة الرضورية لدرء املرض.

مع تح ّرك عدد من الدول برسعة الحتواء الفريوسّ ،
تعثت الواليات املتحدة بسبب اإلنكار،
تقل عن أربعة يف املئة من املصابني يف
كام لو كانت عمياء عن عمد .ومع وجود نسبة وفيّات ّ
جلت الواليات املتحدة نسبة تفوق الخمسة يف املئة من الوفيات .كانت النسبة
العامل ،رسعان ما س ّ
املتوسط العاملي .مل يتس ّبب تحقيق
املئوية لضحايا املرض األمريكيني الذين ماتوا ستة أضعاف
ّ
أعىل معدل للمرض والوفيات يف العامل يف إثارة الخجل ،بل أنتج املزيد من األكاذيب والتغايض
عن كبش الفداء ،والتفاخر بعالجات معجزة مشكوك فيها.
بينام استجابت الواليات املتحدة لألزمة مثل دكتاتورية وعاء القصدير الفاسد ،انتهز
الديكتاتوريون الحقيقيون يف العامل الفرصة لالستيالء عىل األرض املرتفعة ،مستمتعني بشعور
نادر من التّف ّوق األخالقي .جرى هذا عىل وجه الخصوص يف أعقاب مقتل جورج فلويد ،يف
مينيابوليس .زعيم الشيشان األوتوقراطي ،رمضان قديروف ،عاتب أمريكا عىل «انتهاكها الخبيث
لحقوق املواطنني العاديني» .واعرتضت الصحف الكورية الشاملية عىل «وحشية الرشطة» يف
أمريكا .وإىل ذلك فقد أ ّدى أداء ترامب واألزمة األمريكية إىل رصف االنتباه عن سوء تعامل الصني
التفش األ ّويل يف ووهان ،ناهيك عن تح ّركها لسحق الدميقراطية يف هونغ كونغ .عندما أثار
مع
ّ
مسؤول أمرييك قض ّية حقوق اإلنسان عىل تويرت ،ر ّد املتح ّدث باسم وزارة الخارجية الصينية،
متذر ًعا بقتل جورج فلويد ،بعبارة قصرية واحدة« ،ال أستطيع التنفس».
قد يكون من السهل رفض هذه املالحظات ذات ال ّدوافع السياس ّية .لك ّن األمريكيني مل يق ّدموا
ألنفسهم أي خدمة .جعلت عمليتهم السياسية من الصعود إىل أعىل منصب يف األرض وصمة عار
وطن ّية .وكام قال كاتب بريطاين ساخ ًرا« ،كان دامئًا أناس أغبياء يف العامل والكثري من األشخاص
السيئني أيضً ا .لكن ناد ًرا ما كان الغباء قد ًرا ج ًدا ،أو قذ ًرا ج ًدا.
يعمل الرئيس األمرييك ليك يحفظ واليته الثانية ،عىل زرع االستياء ،وشيطنة خصومه ،وإضفاء
الرشعية عىل الكراهية .وأداته الرئيسية يف الحكم هي الكذب .واعتبا ًرا من  9يوليو  ،2020بلغ العدد
املوث ّق لتحريفاته وأقواله الكاذبة  .20.055إذ اشتهر رئيس أمريكا األ ّول ،جورج واشنطن ،بأنّه مل
يستطع أن يكذب ،وأ ّما الرئيس الحايل ال ميكنه التع ّرف عىل الحقيقة ،كام قال أبراهام لنكولن ،هذا
القزم املظلم لرجل يحتفل بالخبث للجميع ،والصدقة من أجل ال يشء.
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عىل الرغم من كونه سيئًا ،إال أ ّن ترامب ليس هو السبب يف انحدار أمريكا بقدر ما هو نتاج
يظل األمريكيون تقري ًبا
انحدارها .وبينام هم يح ّدقون يف املرآة وال يدركون سوى أسطورة استثنائهمّ ،
ري قادرين عىل رؤية ما حدث بالفعل لبلدهم .الجمهورية التي ع ّرفت التدفّق الح ّر للمعلومات
غ َ
تحتل اليوم املرتبة  45بني الدول عندما يتعلّق األمر بحريّة الصحافة.
ّ
عىل أنّه دم الحياة للدميقراطية،
حبت ذات يوم بالجامهري املحتشدة يف العامل ،يفضّ ل عدد أكرب من الناس اليوم
يف األرض التي ر ّ
بناء جدار عىل طول الحدود الجنوبية بدالً من دعم الرعاية الصح ّية وحامية األمهات واألطفال غري
التخل التام عن الصالح الجامعي ،تُع ّرف قوانني
ّ
الرشعيني الذين يصلون يائسني عىل أبوابها .يف
حق الفرد غري القابل للترصف يف امتالك ترسانة شخص ّية من
الواليات املتحدة الحريّة عىل أنّها ّ
طبيعي يتف ّوق حتى عىل سالمة األطفال؛ يف العقد املايض وحده ،ت ّم إطالق
حق
األسلحة ،وهو ّ
ّ
النار عىل  346من الطالب واملد ّرسني األمريكيني يف أرض املدرسة.

إنكار الفرد وتشظي املجتمع
بأي
إ ّن عبادة الفرد األمريكيّة ال تنكر املجتمع فحسب ،بل تنكر فكرة املجتمع ذاتها .ال أحد يدين ّ
كل يشء :التعليم واملأوى والغذاء
يشء ألحد .يجب أن يكون الجميع مستعدين للقتال من أجل ّ
كل دميقراطية مزدهرة وناجحة حقوقًا أساس ّية ـ رعاية صح ّية شاملة،
والرعاية الطبية .ما تعتربه ّ
والوصول املتساوي إىل تعليم عام جيد ،وشبكة أمان اجتامعي للضعفاء ،وكبار السن ،واملفككني
ـ ترفض أمريكا صفة االنغامس االشرتايك ،كام لو كان هناك العديد من عالمات الضّ عف.
تغي املناخ ،وأزمة االنقراض،
كيف ميكن لبق ّية العامل أن يتوقّع من أمريكا أن ته ّدد أمن العامل – ّ
واألوبئة -عندما مل يعد لدى البلد إحساس بالهدف الحميد ،أو الرفاه الجامعي ،حتى داخل مجتمعه
الوطني؟ فالوطنية املغلّفة باألعالم ليست بديالً عن الرحمة .الغصب والعداء ال يضاهيان الحب.
أولئك الذين يتوافدون عىل الشواطئ والحانات والتجمعات السياسية ،ويُع ّرضون مواطنيهم للخطر،
ال ميارسون الحريّة؛ إنّهم يظهرون ،كام الحظ أحد املعلّقني« ،بضعف إرادة الشعب وافتقاره إىل
كل من املسؤولية واألخالق لتح ّمل الوباء والثبات عىل دحره» .يقودهم دونالد ترامب ،محارب،
ّ
كاذب ومخادع ،رسم كاريكاتوري بشع لرجل قوي ،مع العمود الفقري لثور.
عىل مدى األشهر املاضية من العام  2020انترشت فيديوهات ساخرة عىل االنرتنت تشري إىل
أ ّن العيش يف كندا اليوم يشبه امتالك شقّة فوق معمل ميثامفيتامني .كندا ليست مكانًا مثاليًّا ،لك ّنها
تعاملت مع أزمة كوفيد 19جي ًدا ،ال س ّيام يف كولومبيا الربيطانية ،حيث أعيش .تبعد فانكوفر ثالث
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ساعات فقط عن طريق الرب شامل سياتل ،حيث بدأ تفيش املرض يف الواليات املتحدة .نصف
كل يوم من الصني ورشق
سكّان فانكوفر من اآلسيويني ،وعادة ما تصل عرشات الرحالت الجويّة ّ
رضرت بش ّدة ،لكن نظام الرعاية الصحيّة كان يعمل بشكل
آسيا .منطقيًّا ،كان يجب أن يكون قد ت ّ
جيد للغاية .طوال األزمة ،كانت مع ّدالت االختبار يف جميع أنحاء كندا خمسة أضعاف نظريتها يف
الواليات املتحدة عىل أساس نصيب الفرد ،عانت كندا من نصف معدالت االعتالل والوفيات.
شخصا حتفهم يف والية ماساتشوستس،
كل شخص مات يف كولومبيا الربيطانية ،لقي 44
مقابل ّ
ً
وهي والية ذات عدد سكان مشابه .اعتبا ًرا من  30يوليو ،حتى مع ارتفاع معدالت اإلصابة والوفاة
بالفريوس يف معظم أنحاء الواليات املتحدة ،مع اإلبالغ عن  59629حالة جديدة يف ذلك اليوم
جلت املستشفيات يف كولومبيا الربيطانية ما مجموعه خمسة مرىض كوفيد فقط.
وحده ،س ّ

ّ
العرقية
داء الفجوة

يوجد يف الواليات املتحدة دامئًا فجوة عرق ّية واقتصادية وثقافية وتعليمية بني املستهلك
وموظفي تسجيل املغادرة ،يصعب إن مل يكن من املستحيل ردمها .يف كندا ،التجربة مختلفة
متا ًما .يتفاعل املرء إن مل يكن كأقران ،بالتأكيد كأعضاء يف مجتمع أوسع .والسبب يف ذلك بسيط
ج ًدا .قد ال يشارك الشخص الذي يس ّدد الحساب يف مستوى ثروتك ،لك ّنهم يعلمون أنّك تعرف
أنّهم يحصلون عىل أجر معييش بسبب النقابات .وهم يعلمون أنّك تعلم أ ّن أطفالهم وأطفالك عىل
األرجح يذهبون إىل املدرسة العا ّمة نفسها يف الحي .ثالثًا ،واألكرث أهميّة ،هم يعلمون أنّك تعلم
أنّه إذا مرض أطفالهم ،فسيحصلون عىل املستوى نفسه من الرعاية الطبية ،ليس فقط ألطفالك،
نسيج الدميقراطية
ولكن ألطفال رئيس الوزراء أيضً ا .أصبحت هذه الخيوط الثالثة املنسوجة م ًعا
َ
االجتامعية الكنديّة.
عندما سئل املهامتا غاندي عن رأيه يف الحضارة الغربية ،أجاب« :أعتقد أ ّن هذه ستكون فكرة
ج ّيدة» .قد تبدو مثل هذه املالحظة قاسية ،لك ّنها تعكس بدقّة وجهة نظر أمريكا اليوم كام ت ُرى
من منظور أي دميقراطية اجتامعية حديثة .كان أداء كندا جيدا ً خالل أزمة كوفيد  19بسبب عقدنا
ومؤسساتنا ،ونظام الرعاية الصحية
االجتامعي ،وروابط املجتمع ،والثقة بني بعضنا البعض
ّ
لدينا عىل وجه الخصوص ،مع املستشفيات التي تلبي االحتياجات الطبية للجامعة ال للفرد،
كل رسير يف املستشفى وكأنّه عقار مستأجر .مقياس
وبالتأكيد ليس املستثمر الخاص الذي يرى ّ
املتحضة ليس العملة التي تراكمت من قبل القلَّة املحظوظة ،بل قوى العالقات
الرثوة يف األمة
ّ
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االجتامع ّية وصداها ،وأوارص املعاملة باملثل التي تربط جميع ال ّناس يف هدف مشرتك.

كل يشء له عالقة بنوعيّة الحياة .يعيش
الحال هنا ال عالقة له باأليديولوجية السياسية ،بل إ ّن ّ
قياسا
الفنلنديون عىل سبيل املثال ،لفرت ٍة أطول وهم ّ
أقل عرضة للوفاة يف الطفولة أو أثناء الوالدة ً
مبا هو عليه الحال يف أمريكا .يكسب الدمناركيون تقري ًبا الدخل نفسه بعد خصم الرضائب مثل
كل دوالر
األمريكيني ،بينام يعملون بنسبة  20يف املئة أقل .يدفعون رضائب  19سنتًا إضافيّة عن ّ
يت ّم كسبه ،لكن يف املقابل يحصلون عىل رعاية صحيّة مجانيّة ،وتعليم مجاين من مرحلة ما قبل
السوق الح ّر املزدهر مع مستويات منخفضة
املدرسة إىل الجامعة ،وفرصة لالزدهار يف اقتصاد ّ
رشد والجرمية وعدم املساواة .العامل العادي يحصل عىل أجر أفضل،
بشكل كبري من الفقر والتّ ّ
ويعامل باحرتام أكرب ،ويكافأ بالتأمني عىل الحياة ،وخطط التقاعد ،وإجازة األمومة ،وستة أسابيع
كل هذه الفوائد تلهم الدمناركيني فقط للعمل بجدية أكرب،
من اإلجازة مدفوعة األجر يف السنةّ .
حيث يعمل  80%من الرجال والنساء الذين ترتاوح أعامرهم بني  16و 64عا ًما يف الق ّوة العاملة،
وهو رقم أعىل بكثري من مثيله يف الواليات املتحدة.

يرفض السياسيون األمريكيون النموذج االسكندنايف باعتباره اشرتاك ّي ًة زاحف ًة وشيوع ّي ًة خفيفةً،
وهو أمر لن ينجح أب ًدا يف الواليات املتحدة .يف الحقيقة ،تنجح الدميقراطيات االجتامعية عىل
وجه التحديد؛ ألنّها تغذّي اقتصادات رأسامليّة ديناميكيّة تصادف أنّها تفيد طبقات املجتمع كلّها.
ترتسخ أب ًدا يف الواليات املتّحدة ،ولكن إذا كان
قد تكون حقيقة أ ّن الدميقراطية االجتامعيّة لن ّ
األمر كذلك ،فهي الئحة اتّهام مذهلة ،وما كان يدور يف ذهن أوسكار وايلد عندما قال ساخ ًرا
«:إ ّن الواليات املتّحدة هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الهمج ّية إىل االنحطاط دون املرور
بالحضارة».
الدليل عىل هذا التدهور ال ّنهايئ هو االختيار الذي اتّخذه العديد من األمريكيني يف عام 2016؛

أي مخاوف بشأن مصري البالد والعامل،
إلعطاء األولويّة لسخطهم الشخيص ،ووضع استيائهم فوق ّ
حيث سارعوا إىل انتخاب رجل يتمتّع مبؤ ّه ٍ
الت فريدة .كانت وظيفته هي رغبته يف التعبري عن

كراهياتهم ،والتّحقّق من غضبهم ،واستهداف أعدائهم ،الحقيقيني أو املتخ ّيلني .يرتجف املرء
كل
عندما يفكّر يف ما سيعنيه العامل إذا اختار األمريكيون يف ترشين الثاين (نوفمرب) ،وهم يعرفون ّ

ما يفعلونه ،إبقاء مثل هذا الرجل يف السلطة السياسية .ولكن حتى يف حالة هزمية ترامب املد ّوية،
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فليس من الواضح عىل اإلطالق أ ّن مثل هذه األ ّمة شديدة االستقطاب ستكون قادرة عىل إيجاد

رضاء ،كان ألمريكا وقتها.
رساء وال ّ
طريق للميض قد ًما .يف ال ّ

نهاية الحقبة األمريكية ونقل الشّ علة إىل آسيا ليست مناسبة لالحتفال ،وال وقت للشامتة .يف
مظلم يتجاوز األهوال كلّها التي ميكن
رصا
ً
لحظة الخطر الدويلّ ،
ربا تكون اإلنسان ّية دخلت ع ً
تص ّورها .أنقذت الق ّوة الصناعية للواليات املتحدة ،إىل جانب دماء الجنود الروس العاديني ،العامل
حرفيًّا .املثل األمريكية ،كام احتفل بها ماديسون ومونرو ،ولينكولن ،وروزفلت ،وكينيدي ،ألهمت
يف وقت من األوقات وأعطت األمل للماليني.
وإذًا ،يف الوقت الحايل ،لدينا فقط حكم اللّصوص الخاص بدونالد ترامب .بني اإلشادة
بالصينيني عىل معاملتهم لإليغور ،ووصف اعتقالهم وتعذيبهم بأنّه «اليشء الصحيح متا ًما الذي
يجب فعله» ،وبني تقدميه للنصائح الط ّب ّية املتعلّقة باستخدام املطهرات الكيميائية للعالج ،قال
ترامب برصاحة« :يو ًما ما ،يشبه املعجزة ،ستختفي» .كان يدور يف ذهنه بالطبع فريوس كورونا،
ربا كان يشري أيضً ا إىل اختفاء الحلم األمرييك.
لكن كام قال البعضّ ،
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صحة الغرب في المختبر

ّ
احلضارية
تهافت املناعة

[*]

جهاد سعد

[[[

تتناول هذه املقالة بالتحليل النقدي قض ّي ًة محور ّي ًة تتعلّق بالخلل الذي وقعت فيه الدول الغربية
الحديثة وهي تواجه جائحة كورونا .لذا فهي تركّز عىل تظهري املفارقة املفجعة بني قدرات هذه
الدول وتقدّ مها العلمي واخفاقها يف اآلن عينه عن احتواء الجائحة .وهو األمر الذي حدا بنخب ٍة
واسع ٍة من العلامء واملفكرين الغربيني إىل طرح أسئلة غري مسبوقة حول األسباب العميقة التي
أفضت إىل هذا اإلخفاق ،والتي تعود مبجملها حسب الباحث إىل النقص التكويني يف املناعة
الحضاريّة ملجتمعات الحداثة يف الغرب.

ّ
املحرر

ميكن فحص وتشخيص أزمة الكورونا وتداعياتها من مداخل ع ّدة ،ولك ّننا فضّ لنا أن نُجري

جيني أصابها
فحصا دقيقًا ،يتناول أزمات الدولة الحديثة ،منذ والدتها العتقادنا بوجود تش ّوه
ً
ّ
يف مراحل التكوين ،وأ ّدى يف حالة الواليات املتحدة األمريك ّية إىل مركّب هجني هيمنت عليه
حشة ،واجتمع ـ يف آخر والية ترامب ـ مع سوء اإلدارة؛ ليتس ّبب بأكرب كارثة صح ّية
الرأسامل ّية املتو ّ
للدولة العظمى يف التاريخ املعارص.

أصيبت الدوائر املسؤولة عن بسط الهيمنة األمريكية بالهلع ،فقد حذّر روبرت د .بالكويل ،زميل

أ ّول يف مجلس العالقات الخارج ّية ( )CFRقائالً« :إىل جانب املنافسة األمريكية ـ السوفيتية خالل

الحرب الباردة ،فإ ّن  COVID-19هو أحد أعظم اختبارين لل ّنظام الدويل بقيادة الواليات املتحدة
*ـ باحث يف الشؤون الفكرية والفلسفية -لبنان.

162

االستغراب
الملف

منذ تأسيسه» .أ ّما توماس رايت ،زميل معهد بروكينجز ،قال« :ال يشء آخر منذ ذلك الوقت يقرتب
من اآلثار املجتمعيّة والسياسيّة واالقتصاديّة للفريوس عىل السكّان يف جميع أنحاء العامل».

[[[

أ ّما سيمون مري[[[ فقد كتب عىل موقع البي يب يس الربيطانية بحثًا استرشافيًّا تحت عنوان «كيف

سيغي كوفيد  19 -العامل» ،وفيه يتوقّع ظهور أشكال جديدة من الدول ،ويرى يف هذا الصدد أ ّن
ّ

هناك أربعة عقود مستقبليّة محتملة :االنحدار إىل الرببريّة ،ورأسامليّة الدولة القويّة ،واشرتاكيّة
كل ال ّنسخ
الدولة الراديكال ّية ،والتّح ّول إىل مجتمع كبري مبني عىل املساعدة املتبادلة .يضيفّ :
املستقبليّة ممكنة متا ًما ،وإن مل تكن مرغوبة بالقدر نفسه[[[.

ال ميكننا القول إ ّن استجابة ال ّدول الغربيّة والرشقيّة كانت متساوي ًة يف مواجهة الجائحة .فقد

حي
نجحت أملانيا والدول اإلسكندناف ّية يف الح ّد من انتشار املرض
ٍ
ألسباب تتعلّق بق ّوة ال ّنظام ّ
الص ّ
وحسن اإلدارة ،ومتكّنت الصني من التغلّب عليه بفضل النظام املركزي الصارم ،وثقافة االلتزام

القوي لدى الشّ عب الصيني ...ولكن السياسة األملان ّية نفسها مل تكن ف ّعالة يف املواجهة األوروب ّية
ّ
الشاملة ،إن مل تكن سببًا يف تفاقمها يف إيطاليا وإسبانيا .ما يعني أ ّن االتّحادين الغربيني األورويب
واألمرييك ،عجزا بوضوح عن تنسيق استجاب ٍة إنسان ّي ٍة شاملة حتى يف دائرة سيطرتهام؛ ألسباب

عنرصيّة واقتصاديّة وسياسيّة ....وما من ريب فإ ّن هذا الفشل املد ّوي يسمح بالقول :إ ّن الجائحة

دهمت دوالً كانت تعاين أصالً من نقص يف املناعة الحضاريّة؛ بسبب ظروف والدتها ،وطريقة

املؤسسة الحاكمة فيها.
من ّوها وتط ّورها ،وهيمنة املعايري غري اإلنسانيّة عىل
ّ

ضمن مجموعة عناوين سنحلّل جذور املشكلة ،ثم نعود إىل الرؤية املستقبل ّية ،واالتّجاهات

املتوقّعة بعد األزمتني اإلقتصاديّة والصح ّية.

 - 1أزمة القيم
سنة  2013أصدر الفيلسوف الكندي جون ماكمورتري[[[ كتابه « :املرحلة الرسطان ّية للرأسامل ّية
[1]- https://www.cfr.org/report/end-world-order-and-american-foreign-policy

[[[ -استاذ البيئة واإلقتصاد يف جامعة سوراي
[3]-https://www.bbc.com/future/article/20200331-covid-19-how-will-the-coronavirus-change-the-worldBySimon
Mair31st March 2020
[[[ -جون ماكمورتري أستاذ الفلسفة بجامعة جيلف وزميل الجمعية امللكية الكندية .وهو مؤلف كتاب الفلسفة ومشكالت العامل متعدد
املجلدات ،الذي كتب ملوسوعة اليونسكو ألنظمة دعم الحياة ،وحروب القيمة (مطبعة بلوتو )2002 ،والحريات غري املتكافئة :السوق
العاملية كنظام أخالقي (.)1998
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أخالقي،
قيمي
من األزمة إىل الشفاء» ،وهو من القالئل الذين قاربوا التجربة الغرب ّية من منظور
ّ
ّ
السوق،
دفا ًعا عن ّ
«حق اإلنسان يف الحياة» الذي ما عاد من أولويات نظم الهيمنة الرأسامل ّية وثقافة ّ

بحق اإلنسانيّة عندما تسبّب التفاوت الفادح يف توزيع الرثوة ،وتجعل منظومة القيم
التي تخطىء ّ

اإلنسان ّية بر ّمتها خاضعة للمعايرة السوق ّية يف نظام اإلجحاف يف توزيع «القيمة» تب ًعا للظّلم يف

توزيع الرثوة .يقول ماكمورتري :عىل املستوى املعياري لهذه العقيدة ...الحريّة تساوي الحريّة
أي وقت مىض ألولئك الذين لديهم القليل من املال،
للامل الخاص ..وهذا يعني حريّة ّ
أقل من ّ
حق يف الحياة ملن ال ميلكونه[[[.
وبالتايل ال ّ

يظهر أ ّن دور الرثوة يف معايرة القيم مسألة تأسيسيّة عميقة الجذور يف تاريخ الدولة الغربيّة ما

بعد الثورة الصناعية ،والتي هي بحسب جان توشار وغريه من املؤ ّرخني للفكر السيايس املعارص،

حصيلة ظهور الطبقة البورجوازيّة التي طالبت بحقّها من الرثوة ،بعد ازدهار التجارة« :كان هناك

حدث هيمن عىل تاريخ األفكار السياس ّية يف القرن الثامن عرش :هو من ّو البورجوازيّة يف أوروبا
الغربيّة .وهنا تجب اإلشارة ال إىل التق ّدم التقني فقط بل أيضً ا إىل املناخ االقتصادي العام ،حيث
التوسع بدأت سنة  ،1730ففي املجال
بدت التباشري األوىل للثورة الصناعيّة :إ ّن مرحل ًة طويل ًة من
ّ

الزراعي ساعد التق ّدم الزراعي واإلنتاج املتزايد عىل تغذية جامهري أكرث عد ًدا وتوفّرت ظروف
مم حفّز املبادالت والنشاطات اليدويّة ،وتنامت املدن واملراىفء
مالمئة لل ّربح يف ّ
كل القطاعاتّ ،

وهيمن املجهزون والباعة ،الذين قام فولتري بتقريظهم يف رسائله اإلنكليزية بقوله« :التجارة أغنت

مواطني إنكلرتا ،وساعدت عىل جعلهم أحرا ًرا ،وهذه الحريّة ساعدت بدورها عىل توسيع التجارة،
ص لفولتري يع ّرفنا مبثال أو منوذج لطبقة أح ّبها ،لقد صاغ
من هنا تك ّونت عظمة الدولة» .هذا ال ّن ّ

بتعابري دقيقة املعادالت األربع التي شكّلت بالنسبة إىل البورجوازيّة األوروب ّية حلقة التق ّدم:
جع التجارة ،والتجارة تعمل من أجل عظمة
التجارة عنرص الرثوة ،والرثوة عامل الحرية ،والحرية تش ّ

شعري تقريبًا هذه العائالت
الدولة ،وميتدح جورس يف كتابه «التاريخ اإلشرتايك» مط ّو ًل وبشكل
ّ

البورجوازيّة التي وصلت إىل القدرة االقتصاديّة ،والتي رسعان ما أخذت تطالب بالحكم السيايس.

[1]- http :// www . globalresearch . ca / breaking - out - of - the - invisible - prison - the - ten - point - global - parad
igm-revolution/5433357
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وكام قال برناف فيام بعد« :أدّى التوزيع الجديد للرثوة إىل توزيع جديد للحكم»[[[.
ويف مقابلة «غلوبال ريرستش» يف  14متوز /يوليو  ،2020يضيف ماكمورتري« :أن التفكري النقدي

يف أعىل مستوياته يتعامى عن نظام القيم الذي يحكمنا ...والذي يق ّدم وكأنّه رضورة اقتصاديّة ال

مناص منها ،وبسبب هذه املقاربة نحن محارصون بربنامج قيم أعمى للحياة تم تصميمه وتقدميه
ّ

عىل أنّه قوانني طبيعية ،وبالتايل فإ ّن أزمة  Covid-19هي اختبار ملدى عمق االضطراب».

[[[

من امله ّم اإلشارة يف هذا السياق إىل أ ّن مفردة القيم غالبًا ما تطغى عىل الخطاب الثقايف

والفكري يف العامل املعارص .وهو ما يجري عىل وجه التحديد يف إطار محاولة فهم اإلخفاقات

االجتامع ّية .غري أ ّن هذه املفردة مل تأخذ حقّها يف التعريف عىل الرغم من ش ّدة ات ّصالها بواقعنا
وسلوكنا ،وعلينا أالّ نتو ّهم أ ّن «أزمة القيم» تقترص عىل الغرب وحده ،فنحن نعيش بال مكابرة

قدرة الغرب عىل عوملة السلبي واإليجايب يف حضارة ح ّولت التكنولوجيا إىل إيديولوجيا ،مبعنى

أنّها آمنت بقدرة الشبكة العنكبوتيّة ووسائل التواصل االجتامعي واإلعالم املتط ّور ،عىل تغيري
أي تح ّول
املجتمعات وبسط السيطرة والتحكّم مبصائر الدول والشعوب ،فلسنا بالتايل مبنأى عن ّ
يب قادر عىل دفعنا إىل بؤرة اإلعصار دامئًا كمتأث ّرين وغال ًبا كمستهدفني.
غر ّ

يع ّرف روكيتش ميلتون ( [[[ )1988_1918القيم بأنّها« :عبارة عن تص ّورات من شأنها أن تفيض

إىل سلوك تفضييل ،كام أنّها تعترب مبثابة معايري لالختيار من بني البدائل السلوك ّية املتاحة للفرد
يف موقف ما ،ومن ث ّم فإ ّن احتضان الفرد لقيم معيّنة ،يعني توقّع مامرسته ألنشطة سلوكيّة تتّسق مع

جه اختياراتنا من بني بدائل السلوك يف
تلك القيم ».فالقيم مح ّددة للسلوك ومرشدة له ،وهي التي تو ّ

املواقف املختلفة وتح ّدد لنا نوع السلوك املرغوب فيه يف موقف ما توجد فيه بدائل سلوك ّية ع ّدة،

جهة لسلوك
كام يرى بأ ّن التع ّدد يف مجاالت الحياة والسلوك يؤ ّدي إىل تع ّدد يف نظم القيم املو ّ

الفرد”[[[ .

ال ّ
شك بأ ّن هذا التعريف يفتقر إىل الدقّة عىل الرغم من أنّه األفضل بني عدد كبري من التعاريف،
[[[ -جان توشار وآخرون :تاريخ الفكر السيايس ،ترجمة عيل مقلد ،الدار العاملية ،بريوت ،ط ،1963 ،2ص.299
[2]- https://www.globalresearch.ca/money-capital-versus-life-capital-prof-john-mcmurtry/5718494
[[[ -عامل نفس أمرييك من أصل بولندي.
[4]- https://educapsy.com/blog/valeur-419
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ونحن بحاجة إىل التع ّمق يف تعريف القيم؛ لفهم معنى أن يكون بل ًدا أو مجتم ًعا أو حضار ًة أو دول ًة

يف «أزمة قيم» .أ ّما نقطة الخالف مع تعريف ميلتون فهي يف اعتباره القيم «تص ّورات» بينام يصدق

هذا الكالم عىل «املفاهيم» التي ينتزعها الذهن من املعارف والوقائع ،فعلوم الطبيعة تقول البيئة
هي املاء والرتاب والهواء والجبال والسهول والشجر ..وهذه صورة معرف ّية مرآت ّية ال يختلف فيها

أي إنسان ،ولكن «قيمة البيئة» تزداد عندما نسمع األيكولوجي يقول :إ ّن البيئة هي املحيط
أو معها ّ

الحيوي الذي يضمن حياتنا ،وينتج عن «مفهوم املحيط الحيوي» محكات و«معايري» تؤث ّر يف
املوقف والسلوك ،ولو نظرنا نظر ًة ميكروسكوبية إىل تلك املعايري لوجدناها رباط أو ارتباط بني
املفهوم من جهة والسلوك من جهة أخرى .وينتج هذا االرتباط مبفهوم البيئة مستويات متفاوتة

من احرتام البيئة (موقف) مرو ًرا بالعمل عىل حاميتها (سلوك) وصوالً إىل األحزاب والحركات
البيئ ّية التي تتع ّرض للتنكيل وأحيانًا يتع ّرض أعضاؤها للموت ،وهي متنع اعتداء منظ ًّم عىل البيئة

الطبيعية( ،التضحية) ....ولذلك أميل إىل القول بأ ّن القيم هي «نحو ارتباط مبا فوق الذات» ال فقط

معي ،بل أيضً ا مببدأ أو رمز أو شعار أو فكرة أو اعتقاد أو حتى بشخص أو
«اإلرتباط» مبفهوم ّ

مكان أو زمان ،ويفرتض بهذا «االرتباط» أن يؤ ّدي إىل موقف أو سلوك أو تضحية .إذًا ،القيم ليست

هي مفهوم التص ّور نفسه ،وال هي السلوك بل هي الرابط ،وهذا الرابط يقوم بدور «الق ّيم» (بالشدة

املكسورة) عىل السلوك ،كام نستفيد من تفسري العالمة الطباطبايئ لقوله تعاىل  :ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ.[[[[[[ 

وككل رابط ،تختلف عالقة اإلنسان بقيمه ش ّد ًة أو ضعفًا ،فمن جهة الش ّدة قد يصل اإلنسان
ّ

مجسدة ،ومن جهة
لدرجة االستشهاد عندما يتع ّمق إميانه بالحريّة والعدالة ،فيصبح هو بذاته قيمة
ّ

الضعف قد ينحدر إىل مستوى التّالعب باملفاهيم والقيم ،أو لنقل تفريغ القيم واملفاهيم من

مضمونها ،فال يبقى منها إال األلفاظ .مبعنى أنّها ال تعود تؤيت مثارها املتوقّعة منها عىل مستوى

السلوك ،ويف حالة األزمة املستعصية ينتج اإلنسان منظومة قيم بديلة زائفة ،ال وزن لها يف عامل
الحق ،تحكم عالقته بالطبيعة واآلخر عىل نحو مخالف للفطرة وامليزان والقانون.

أي حال ،ال أحد يستطيع أن يعلن أنّه ض ّد القيم اإلنسانيّة ،كالحريّة والعدالة واملساواة ،وال
يف ّ
[[[ -األنعام.161 :
[[[ -راجع :محمد حسني الطباطبايئ :امليزان يف تفسري القرآن ،ط ،1بريوت ،مؤسسة األعلمي ،1997 ،ج ،9ص.407
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كحق اإلنسان يف الحياة ،وحقّه يف التعبري،
أحد ميكنه أن يجهر بأنّه ض ّد الحقوق الفطريّة والطبيع ّية ّ

حى خطري وه ّوة سحيقة بنتها سياسات
والعيش الكريم .ولكن التاريخ ق ّدم لنا صورة تشري إىل من ً

الدول بني خطابها الرسمي والحقوقي من جهة ،وبني مامرساتها من جهة أخرى ،وسرنى أ ّن «اآلباء

املؤسسني»[[[ كام يس ّمونهم يف الواليات املتحدة األمريكية ،والثوار الفرنسيني ،كانوا يف القرن
ّ

الثامن عرش صادقني فيام كتبوه من وثائق حقوق ّية غري مسبوقة ،حتى أخذت هذه الشخص ّيات يف

أمريكا هالة القداسة الدين ّية .ولكن املسار تح ّول إىل انقالب داخيل عىل القيم الغرب ّية حتّى أصبحت

«قيمة» الحياة مسألة نسبيّة .ومضت الثورة الصناعيّة فاجتاحت املجال الحقوقي واإلنساين لتنتقل
بالفضاء العاملي من مرحلة تصنيع السلعة واملتاجرة بها ،إىل مرحلة «تسليع القيم» واختيار ما
يناسب اإليويولوج ّية الرأساملية منها.

 - 2األدبي�ات ّ
املؤسسة للدولة احلديث�ة
املؤسسة للدولة الحديثة ،لوجدناها طافحة باألدب اإلنساين الرفيع
لو عدنا إىل األدبيات
ّ

أسس املفكّرون
تحت تأثري املفكرين اإلنسانيني والرومانسيني .وبخالف املقاربات املبترسة فقد ّ

املسيحيون للتحذير من خطورة االت ّجاه «الرأساميل» عىل العدالة والحقوق املدنيّة ،ويكاد يكون

كتاب كويننت سكرن «أسس الفكر السيايس الحديث» بجزئيه ،إضاءة مه ّمة عىل دور املسيح ّية
والفكر الرواقي يف تأسيس روابط قيم ّية بني الحكم والفضيلة ،فقد« :اعترب التيني»[[[ مبثابة البديه ّية
ترب عادات
أن «يد ّمر الفضائل أولئك الذين يشتهون الغنى» ،واستشهد بجوفينال يف قوله« :الرثوة ّ

ريا من «أرس
قبيحة» .واعتمد موساتو ،ومبقدار واسع ،عىل املراجع الرواقيّة؛ ليك يصف ما حصل أخ ً

وموت» لجمهورية مدينة بادوا عىل يد كانغراندي يف عام 1328م .ومع أنّه مل يقلّل من أهم ّية إسهام

سالوست يف التأكيد عىل اآلثار املهلكة «للجشع
«التح ّزب الداخيل» و«الطموح املميت» ،نراه ي ّتبع
ْ

املريض» ،أي «شهوة املال» ،وما يرافقها من فقدان للمسؤول ّية املدن ّية .فهو يتت ّبع أصول سقوط مدينة

يحل
بادوا إىل اللّحظة التي بدأ عندها قادة املواطنني «بالتح ّول إىل الربا الفاحش» فسمحوا «بأن ّ
[[[ -جون آدمز ،بنجامني فرانكلني ،ألكساندر هاميلتون ،جون جاي ،توماس جيفرسون ،جيمس ماديسون ،وجورج واشنطن ،كام يطلق
هذا اللقب عىل  39شخصية وقعت وثيقة اإلستقالل.
[[[ -كان التيني التيني (التينيوس التينيوس) (فيرتبو ،حوايل  21 - 1513يناير  )1593باحثًا إيطال ًيا وعاملً ا إنسان ًيا .كان التيني عض ًوا يف
لجنة مراجعة  .Corpus Juris canoniciوهو معروف بأبحاثه املستمرة يف نصوص آباء الكنيسة وإصداراته النقدية ألعاملهم ،مبا يف
ذلك أعامل قربيانوس .نرش مالحظات عىل ترتليان وعمل عىل نص كوينتيليان.
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محل العدالة املقدّ سة» .وهذا س ّبب بأن تكون املدينة «محكومة
اكتساب املال وخزنه ومن ّو جشعهم ّ
بطرق االحتيال والخداع» وبالتايل ضامن «تحويل األعامل إىل أعامل رشيرة وإىل أنان ّية» .فكانت

النتيجة النهائ ّية والتي ال مهرب منها «أن انتزعت مقاليد الحكم كلّها» ،وصودرت حريّة املدينة[[[.

هزمت الكاثوليكيّة بعد حرب الثالثني سنة ( ،)1648 _1618وتابعت الربوتستانتية بتحالف

مع العلامنيّة رسم معامل الدولة الحديثة بعد االت ّفاق الوستفايل سنة 1648م ،وصوالً إىل القرن

الثامن عرش الغني بالتح ّوالت الفكريّة والسياسيّة ،والذي ز ّودنا بنصوص ثوريّة ،تشري إىل
حق الشعب يف تغيري ال ّنظم الظاملة.
اتّجاه تح ّرري تفاؤيل يحرتم حقوق اإلنسان ويؤكّد عىل ّ

ً
ّأوال :إعالن االستقالل األمريكي ()1776

ما يعرف اليوم بالواليات املتّحدة األمريكية كان مستعمرة إنكليزية ،ويف نتيجة حرب االستقالل

التي قامت يف نيسان /ابريل سنة  1775التي تحقّق لها النجاح ،صدر إعالن استقاللها الذي أق ّره

مؤمتر عام (كونغرس الواليات  )Continental Congressيف  4متوز /يوليو سنة  1776وكان مام
جاء يف مق ّدمة هذا اإلعالن:

«نق ّرر بهذا أ ّن من الحقائق البديهيّة أ ّن جميع ال ّناس خلقوا متساوين ،وقد وهبهم الله حقوقاً معيّنة

ال تنتزع منهم .ومن هذه الحقوق حقّهم يف الحياة والحريّة والسعي لبلوغ السعادة .والحكومات
إنّ ا تنشأ بني ال ّناس لتحقّق هذه الحقوق فتستم ّد سلطانها العادل من رضا املحكومني وموافقتهم.

يغيها أو
وكلّام صارت أية حكومة من الحكومات هادمة لهذه الغايات ،فمن ّ
حق الشعب أن ّ

يزيلها ،وأن ينشئ حكومة جديدة ،تريس أسسها تلك املبادئ .وأن تنظم سلطاتها عىل الشكل الذي
يبدو للشعب أنّه أوىف من سواه لضامن أمنه وسعادته».

ً
ثاني�ا :إعالن حقوق اإلنسان واملواطن ()1789
كان إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية يف  26آب /أغسطس سنة

 1789مثرة متق ّدمة ق ّدمتها الثورة الفرنس ّية لخري اإلنسانية وتق ّدمها« :إ ّن كلمة ممثيل الشعب الفرنيس
ت سكرن :أسس الفكر السيايس الحديث عرص النهضة ،ترجمة :حيدر حاج اسامعيل ،ط ،1بريوت ،املنظمة العربية للرتجمة،
[[[ -كوين ْ ِ
 ،2012ج ،1ص.108
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ات ّفقت عىل أن تنايس حقوق اإلنسان واحتقارها كانا سببني رئيسيني يف إذالل الشعب وإشقائه

وإلقاء بذور الفساد والفوىض يف الجهاز الحكومي .فق ّرروا نرش حقوق اإلنسان الطبيعية وإعالنها
لكل مواطن معرفة حقوقه وواجباته».
بني جميع أفراد الشعب ليتسنى ّ

وجاء اإلعالن بسبع عرشة مادة تض ّمنت مبادئ يف الحقوق والحريات ما زال كثري من شعوب

العامل الثالث إىل اليوم يطمح إىل مامرستها .بدأ اإلعالن بالقول «يولد الناس ويعيشون أحرا ًرا
متساوين يف الحقوق .والفوارق االجتامعية ال ميكن أن تبنى إال عىل أساس املنفعة املشرتكة».

كل هيئة سياسية هي صيانة حقوق اإلنسان الطبيعية
ثم تأيت املواد األخرى لتق ّرر :أ ّن «غاية ّ

الثابتة .وهذه الحقوق هي :الحرية وامللكية واألمن ومقاومة الظلم( »...م .)2وأن «األمة هي

كل عمل ال يرض باآلخرين »...وأ ّن «القانون
مصدر كل سلطة» .وأن «الحرية تقوم عىل حق مامرسة ّ

وكل املواطنني لهم الحق يف أن يشرتكوا بأنفسهم أو بواسطة
هو اإلعراب عن إرادة املجتمعّ .

نوابهم يف وضع القوانني» .ويالحظ أ ّن هذا اإلعالن إذ ق ّرر مبادئ الدميقراطية السياسيّة ،مل يُ ْع َن
بتقرير حقوق اإلنسان يف املجال االقتصادي ،وهذا النقص عالجه دستور سنة  1793إىل حد ما.

ً
ثالثا :دستور سنة  1793للثورة الفرنسية

أق ّر هذا الدستور من قبل املؤمتر الوطني (الكونفنسيون) يف  24حزيران /يونيو ،سنة  1793و

يتألّف من (إعالن لحقوق اإلنسان) يف  35مادة ومن قانون الدستور نفسه يف  124مادة .ويف هذا

الدستور إشارات إىل حقوق اإلنسان يف املجالني االقتصادي واالجتامعي ،تتلخّص يف التأكيد

حق العمل واملساعدة االجتامعيّة والثقافيّة .وإ ّن اإلعانة العامة  Reliefدين مق ّدس .وعىل
عىل ّ
املجتمع أن يقوم بأود املواطنني البؤساء إ ّما بتأمني العمل لهم ،وإ ّما بتأمني وسائل الحياة للذين ال

لكل قوته،
لكل إنسان .وعىل املجتمع أن يس ّهل ّ
يقدرون عىل العمل (م .)21وإ ّن «التعليم حاجة ّ

وأن يضع التعليم يف متناول جميع املواطنني» (م.)22

مم ذهب إليه إعالن الحقوق
وذهب دستور سنة  – 1793فيام
ّ
يخص مقاومة الظّلم – إىل أبعد ّ

«حق الثورة» فق ّرر أنّه «عندما تنتهك الحكومة حقوق الشعب تصبح
لسنة  ،1789فهذا الدستور أق ّر ّ

كل إجراء يتّخذ عىل
ولكل جزء منه ،أقدس الحقوق وألزم الواجبات( ،م .)35وإ ّن ّ
ّ
الثورة للشعب
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يحق ملن يتّخذ ض ّده باإلكراه أن ير ّده بالق ّوة» (م.)11
غري ما يقتضيه القانون يع ّد تحكم ًّيا واستبداديًّا ّ
ويق ّرر اإلعالن أنّه ال رضورة ليك يعترب الجور قامئًا فيستدعي املقاومة أن يقع عىل الجامعة

كل عضو إذا ما وقع
بأرسها ،وإنّ ا يكفي لوقوعه أن يلحق أحد أعضائها .فالجور يع ّد واق ًعا عىل ّ

عىل الجامعة بأرسها( .م.)34

وكان من نتائج النهضة األوروبية ،واإلصالح الديني الذي ت ّم يف ظلّها ،أن اسرت ّد التفكري

لتحل محلّها
ّ
العلامين اعتباره ،وانهار الكيان السيايس لإلمرباطورية التي عرفتها القرون الوسطى
الدولة القوميّة اآلخذة يف النمو ،وأفكار تقول بحق الدول – بل وحتى الطوائف الصغرية – يف تقرير

مصريها .كام ظهرت سلسلة طويلة من األفكار الثورية أ ّدت يف النهاية إىل تعديل ال ّنظم األوروبية

وتشكيل العامل الحديث[[[.

ّ
ّ
والعنصرية
النسبي�ة املطلقة
-3

سبي ض ّد املطلق ،ولكن يف التاريخ الغريب الحديث ميكننا القول إ ّن النسبية
األصل أ ّن ال ّن ّ
كل يشء حتى أصبحت مطلقة .وإ ّن الرسديّة التقليديّة عن عرص األنوار ،كانت وال
اجتاحت ّ

تزال تخفي ما شابها من ظلامت ،كانت تجد من يرعاها ويحرص عىل بقائها يف الفكر والثقافة
واملامرسة اليوميّة للسلطة.

فلم يكن املقصود بكلمة مواطن آنذاك غري اإلنسان األورويب األبيض ،واستم ّرت تجارة العبيد

إل سنة 1833م ،أ ّما يف
عرب األطلنطي لغاية 1808م ،ومل يصدر قانون تحرير العبيد يف بريطانيا ّ

أمريكا فكان األمر عىل املستوى الرسمي ينتظر انتصار الشامليني عىل الواليات الكونفيدرالية
الجنوبية لتنفيذ إعالن تحرير العبيد إلبراهام لنكولن 1863م ،ومل تحسم نتائج الحرب قبل العام
1866م [[[،ولكن معركة الحقوق املدنية استم ّرت بوترية غري منتظمة حتى سنة 1968م ،ونشهد اليوم

حلقة جديدة منها عىل أثر وصول رئيس عنرصي إىل س ّدة الرئاسة األمريكية ،ومقتل املواطن جورج
فلويد عىل يد الرشطة العنرصية البيضاء.

[[[ -حسني جميل :حقوق اإلنسان يف الوطن العريب ،سلسلة الثقافة القومية ( ،)1مركز دراسات الوحدة العربية ،1986 ،بريوت ،ص17
–  26بترصف.
[2]- https://ar.wikipedia.org/wiki/_19

االستغراب 20

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

170

االستغراب
الملف

من هذا النحو سنجد أ ّن العبوديّة واالت ّجار بالبرش تتّخذ اليوم اشكاالً متط ّورة تتع ّدى التمييز عىل

أساس اللّون .ويف هذا املوضع ينتقد األكادمييون والخرباء األمريكيون األرقام املضلّلة واملزيّفة

التي تصدرها مراكز األبحاث املم ّولة من الجهات الحكومية ،وتلك التي تعلنها املصادر الرسمية

ملؤسسة Walk
مؤش العبوديّة العامل ّية
يف الواليات األمريكية كافة .يؤكد هؤالء أ ّن تقديرات
ّ
ّ
 Freeعام  2013بوجود نحو  63ألف شخص مستعبد يف الواليات املتحدة ليست صحيحة.
وكذلك األمر بالنسبة ألرقام مركز املوارد الوطنية ملكافحة االتّجار بالبرش ( )NHTRCيف عام

 ،2015عن تلقي  5444بالغاً عن حاالت االتّجار بالبرش شملت املصانع ،والعمل املنزيل،

والزراعة ،والبيع املتنقل ،واملطاعم ،واملراكز الصح ّية والتجميل ّية ،إضافة إىل االت ّجار بالجنس
مبختلف الوسائل[[[.

واآلن ويف مواجهة جائحة تتح ّدى إمكانيات الدولة العظمى ،تقوم العنرصيّة والنسب ّية األخالق ّية
بدور «فريوس نقص املناعة» االجتامع ّية ،بل تتغ ّول ويعلن الرئيس األمرييك بواسطة رشطته الحرب

بكل
عىل األمريكيني األفارقة ،وخلفيّة هذا اإلعالن واضحة ال تحتاج إىل كثري تحليل .إنّها تعني ّ

وقاحة :إ ّن من األفضل لألمرييك األسود أن ميوت عىل أن ينافس «العرق األبيض» عىل موارد
الدولة العاجزة عن تأمني مستلزمات العناية الطبية للجميع .ولذلك كان شعار حملة الحقوق املدنية

الجديدة اليوم« :حياة السود مه ّمة» وجملة جورج فلويد األخرية قبل أن يلفظ أنفاسه األخرية« :ال

أستطيع أن أتنفّس».

ويف مناطق ع ّدة يف الواليات املتحدة ،يؤ ّدي وباء كوفيد -19إىل وفيات أكرث يف صفوف

األمريكيني السود بشكل غري متكاىفء بحسب مسؤولني ع ّدة طالبوا بنرش إحصاءات وطنيّة من أجل

التمكّن من فهم حجم هذه الظاهرة.

ففي والية إيلينوي ميثّل السود  14%من السكّان ،لك ّنهم ميثّلون  42%من الوفيات.

أقل من ثلث السكان.
كاغو كان  72%من إجاميل الوف ّيات من السود فيام يشكّلون ّ
ويف لويزيانا حيث تقع نيو أورلينز 33%من السكان سود لكن  70%من وفيات كوفيد
 19كانت من هذه الفئة.

[1]- https://www.alaraby.co.uk/
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تبي أ ّن األحياء الفقرية حيث
وليس هناك بعد دراسات دقيقة تشمل ّ
كل الواليات املتحدة ،لكن ّ

يقيم السود لديها عدد أقل من األطباء ومستشفيات ذات خدمات أقل جودة ،كام أ ّن التغطية الصح ّية

أقل من غريها من الوظائف ذات األجور األفضل وهي ظاهرة موث ّقة تاريخيّاً،
للوظائف الخدميّة ّ
حيث يتم وصف فحوصات وأدوية للسود أقل من البيض[[[.

ّ
 - 4التميزي ضد كبار السن

أضف إىل ذلك «التمييز ض ّد كبار السن» ،أو ما س ّمي بسياسة «مناعة القطيع» التي ميكننا

مقاربتها من زاويتني بغية توخّي الدقّة يف فهم خلف ّيات املواقف .فتارة تق ّرر الدولة رسم ًّيا أنّها سترتك

كبار السن ميوتون يف بيوتهم؛ ألنّهم عبء عىل االقتصاد ورشيحة مل تعد منتجة اقتصاديًّا ،وتشكّل
استنزافًا للخزينة ،وهنا نحن أمام تهميش كامل ملا متثّله هذه الرشيحة من ثروة إنسانيّة ،واستهانة
بحق الكبار بالعناية الصح ّية بالتساوي مع أوالدهم وأحفادهم عىل األقل ،وألسباب بحت
حشة ّ
متو ّ

ماديّة اقتصاديّة« .ويف حواره عرب» «راديو أوروبا  »1مل يرت ّدد الفيلسوف الفرنيس ميشال أونفري

يف مبارشة نقد ٍ
متسائل عن السبب يف التضحية بهذه الفئة
ً
قاس لهذه االسرتاتيجية الال أخالق ّية،
الهشّ ة (الطاعنني يف السن) الذين ينتمي أغلبهم إىل املتقاعدين ،الذين يعتقد بعض خرباء االقتصاد

مؤسسات الحامية
أنّها مجموعة غري نشيطة تثقل كاهل املوازنات املال ّية ،ومتثّل عب ًءا عىل ّ
االجتامع ّية والصح ّية ،وعىل
املؤسسات املال ّية العامل ّية»[[[ .
ّ
كل ما يف وسعها بالتساوي بني األجيال ،ولكن عندما تجد نفسها
وتارة أخرى ،تبذل الدولة ّ

عاجزة فإنّها تتعامل مع الحاالت بحسب فرصتها بالنجاة بنا ًء عىل التشخيص الط ّبي ،ومل يثبت

من الناحية العلم ّية الدقيقة أ ّن األصغر س ًّنا «بني املصابني»[[[ ،ميلك فرصة أكرث من األكرب ،عندما

حي السابق ومنط الحياة وق ّوة املناعة ...وهكذا نجى
ارتبطت فرص النجاة بالوضع النفيس والص ّ
كل
ابن السبعني وحتى املئة ومات ابن األربعني والثالثني ...فاألصل أن تبذل الدولة واملجتمع ّ

أي نوع من التمييز ،ثم ترتك للقدر نتائج هذه الجهود بال
ما لديهام للحفاظ عىل حياة الجميع بال ّ

خصوصا يف حالة الدول الغن ّية واملقتدرة التي تفضّ ل أن تضخّم ميزانيات
برشي متع ّمد،
أي تدخّل
ً
ّ
ّ
[[[ -نقول بني املصابني ألن األصغر س ًّنا من غري املصابني يتمتعون مبناعة أقوى.

[1]- https://www.dw.com/ar/
[2]- https://arabi21.com/story/1258505/
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حة العا ّمة والتوازن البيئي وحقوق الضامن الصحي
التسلّح والحروب عىل حساب ميزان ّية الص ّ
واالجتامعي ،ويف هذه الحالة يكون القتل العمد سياسة الدولة الرسم ّية ،فم ّرة تقتل بالحروب
املصطنعة لخلق سوق لألسلحة ،ومرة تقتل بتقليل قدرة املجتمع عىل مواجهة الجائحة والتذ ّرع

بسياسة مناعة القطيع.

ّ
الذهني�ة الكولوني ّ
ّ
احلضارية
�الية ونقص املناعة
-5
رأينا عوامل ع ّدة تسري نحو تكوين ال ّدولة الغربية الحديثة أبرزها :تراجع سلطة الكنيسة ،تفكّك

اإلمرباطوريّة الرومان ّية ،ظهور الطبقة البورجوازيّة ،تط ّور الفكر السيايس املواكب للثّورة الصناع ّية،

ازدهار التجارة ،والتوزيع الجديد للرثوة الذي أ ّدى إىل ثورة يف توزيع جديد للسلطات.

أسست لفائض اإلنتاج والحاجة إىل
يكمل القرن التاسع عرش روايته فيقول :إ ّن الثورة الصناع ّية ّ

التوسع واالستعامر ،وكانت بريطانيا األكرث تق ّد ًما من الناحية الصناع ّية،
األسواق الجديدة ،وبالتايل
ّ
وسيدة البحار حتّى س ّميت الفرتة ما بني  1815و« 1914بالسالم الربيطاين» [[[ ،كلمة خادعة أخرى

تخفي هيمنة بريطانيا االستعامرية وهي يف ذروتها ،كام تخفي الحروب التي استم ّرت ترسم حدود
ال ّدول وتعيد رسمها حتى يومنا هذا ،حيث ال ميكن الفصل بني هيمنة الغرب وعوملة الحرب.

وبعد حربني عامل ّيتني يف بدايات القرن العرشين ،د ّمرت أوروبا بالكامل وبدأت حروب
االستعامر الجديد بني الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي .والتي س ّميت أيضً ا مبصطلح

عنرصي هو «الحرب الباردة» ،وهي ما كانت باردة أب ًدا ،ال يف فيتنام وال كمبوديا وال يف أفريقيا وال
ّ

كل ما يف األمر أ ّن ساحتها مل تكن إقليم ال ّدول املتصارعة يف
املتوسطّ ...
يف غرب آسيا وحوض
ّ

أمريكا أو أوروبا .كانت حروبًا بالوكالة ،يذهب ضح ّيتها دول وشعوب أخرى ،قبل جلوس الدول
العظمى عىل طاولة رسم الخرائط من جديد «بدم بارد أو بعقل بارد» .ثقافة جديدة نرشتها السياسة

«الحس اإلنساين»
أساسا عىل اعتبار
كام يفهمها الغرب وميارسها املستب ّدون يف الرشق ،تقوم
ً
ّ
نقطة ضعف يف املعركة ،وإذا لزم األمر يت ّم توظيف «الخطاب اإلنساين» يف املعركة ويت ّم االهتامم

باإلنسان ال لنفسه بل لغريه.

[1]- https://ar.wikipedia.org/wiki/_19
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أ – املأزق االقتصادي (أمريكا منوذ ًجا)
قلّل االستعامر الجديد من قدرة الواليات املتحدة األمريكية عىل مواجهة الجائحة ،بسبب اإلفراط

حي .فدولة االستعامر الجديد التي احتفلت بنهاية
بالتّم ّدد العسكري ،وإهامل تطوير ال ّنظام الص ّ
الحرب الباردة قبل ثالثة عقود ،وخاضت حروب وراثة النفوذ السوفيتي ،فتم ّدد نفوذها إىل حدود

روسيا يف أوروبا ،واجتاحت العراق وأفغانستان ،وح ّركت الثورات املل ّونة أو ركّبت موجة الثورات
الشعب ّية وأجهضتها بالجيوش أو اإلرهاب ...قد وجدت نفسها يف العقد األ ّول من القرن الواحد

والعرشين مستنزفة اقتصاديًّا ومال ًّيا ،وانفجرت أزمتها الخانقة سنة  ،2008وقىض الرئيس األمرييك أوباما

واليتني وهو يعالج االقتصاد إىل أن انفجر الشارع يف وول سرتيت سنة  ،2016وانتخب األمريكيون

دونالد ترامب أو «املال أ ّوالً» ،يف عمليّة تشبه انتخاب الرسطان ملعالجة الجدري ،بحيث يصبح البلد

عاج ًزا حتى عن مواجهة فريوس متط ّور من األنفلونزا .وبالفعل واجهت الواليات املتحدة األمريكية
حي فقري ،وسوء إدارة قامئة عىل املكابرة
موجات الجائحة ،بصفر مناعة رسم ّية واجتامع ّية ،ونظام ص ّ

والتجاهل والعناد وأولويّة االقتصاد .ورأينا أ ّن أوروبا كانت أفضل حاالً ،ولكن كدول ال كاتّحاد ،مع

تفاوت كبري كشف الفجوات بني دولة قائدة كأملانيا ،ودول أوروبيّة أخرى كإيطاليا وإسبانيا.

مصيبة أمريكا واستجابة أوروبا ،يلخّصها املفكّر األمرييك نعوم تشومسيك يف مقابلة مع فرانس

معتل اجتامعيًّا
برس بلغته املكثّفة عندما يقول :ال يوجد إدارة متامسكة .يقود البيت األبيض شخص ّ
إل لسلطته واالستحقاقات االنتخاب ّية .عليه بالتأكيد أن يحافظ
مصاب بجنون العظمة ،ال يكرتث ّ

عىل دعم قاعدته ،التي تضم الرثوات الكربى وأبرز أرباب العمل ...منذ وصوله إىل السلطة ،فكّك

ترامب آليّة الوقاية من األوبئة كاملةً ،فاقتطع من متويل مراكز الوقاية من األوبئة ،وألغى برامج
التعاون مع العلامء الصينيني الهادفة لتحديد الفريوسات املحتملة .الواليات املتحدة كانت غري

غني ج ًدا ،لديه ميزات كربى ()...
مه ّيأة بشكل خاص .املجتمع (األمرييك) مجتمع مخصخصّ ،
حي للجميع ،وهو أمر شديد األهم ّية اليوم.
لكن تهيمن عليه املصالح
ّ
الخاصة .ال يوجد نظام ص ّ
ظل برامج تقشّ ف
ح عديدة ،يف ّ
هذا ما ميكن وصفه بال ّنظام النيوليربايل بامتياز .أوروبا أسوأ من نوا ٍ

تزيد من مستوى الخطر والهجامت ض ّد الدميوقراطية ،ونقل القرارات إىل بروكسل وبريوقراطية

الرتويكا غري املنتخبة (املفوض ّية األوروبية ،البنك املركزي األورويب ،صندوق النقد الدويل).
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لك ّنها متلك عىل األقل بقايا هيكل اجتامعي-دميقراطي يؤمن قدرا من الدعم ،وهو ما تفتقر إليه

الواليات املتحدة[[[.

ب -أولويّة االستعامر االقتصادي
يوجد شبه إجامع عىل رضورة التعاون الدويل يف مواجهة الجائحة؛ ألنّها ال تعرف حدو ًدا .رغم

ذلك بقيت سياسة العقوبات االقتصادية متارس بش ّدة من قبل أمريكا أ ّوالً وأوروبا ثان ًيا .ومل تتمكّن
عاصفة الفايروس ،من زحزحة العقل الغريب عن أولويّة الهيمنة االقتصادية عىل االستجابة اإلنسانيّة،

ما أث ّر بعمق عىل املناعة الدولية ،وأعاق بوضوح جهود الدول «املعاقبة» كإيران وسوريا ولبنان ،يف

تنفيذ خططها الرامية إىل احتواء انتشار املرض .هاجس التغلّب عىل الصني وكبح من ّوها ومت ّددها،
منسق ،وال زالت التهديدات بالعقوبات وامليض
أضاف مان ًعا جدي ًدا من ظهور تعاون دويل إنساين ّ
يف تنفيذها تهيمن عىل املشهد العاملي ،بغية الحفاظ عىل مكاسب «االستعامر االقتصادي» كبديل

مفروض بالق ّوة املاليّة وسطوتها عن الق ّوة العسكريّة وانتشارها.

رضت بجهود مكافحة املرض،
مع أ ّن التجربة أثبتت أ ّن املبالغة يف الرتكيز عىل أولويّة االقتصاد أ ّ

أقل
ومل تخدم االقتصاد ،بينام كانت الدول التي سخت عىل نظامها الصحي قبل الجائحة يف نظام ّ

راسامل ّية وأكرث توازنًا ،أقدر عىل خدمة املصابني ومتويل برامج الوقاية ،وأرسع يف العودة إىل تشغيل
العجلة االقتصادية .وأبرز مثالني يف هذا املجال حالة أملانيا يف أوروبا وكوريا الجنوبية يف آسيا:

مؤش االزدهار ،بإشادة
فقد حظيت أملانيا ،التي حلّت يف املرتبة  12يف الجانب الصحي من ّ

عاملية لنجاحها يف التعامل مع أزمة كورونا ،وكانت مع ّدالت الوفيّات ج ّراء اإلصابة بفريوس كورونا

أقل من كثري من البلدان األوروبية املجاورة .لكن خرباء يحذّرون من أ ّن البالد ليست يف
يف أملانيا ّ

مأمن من الخطر بعد .وقد أسهمت قدرة أملانيا عىل إجراء فحوصات مخربيّة للمواطنني عىل نطاق
واسع يف نجاح البالد يف الفصل بني املرىض ،سواء كانوا يعانون من أعراض أو مل تظهر عليهم
تفش العدوى.
أعراض ،وبني األصحاء ،وهو ما مكّنها من الح ّد من ّ

القوي أن تكافح املرض برسعة وكفاءة .ويقول
واستطاعت أملانيا بفضل نظامها الصحي
ّ
[1]- https://www.alaraby.co.uk/
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رسة وغرف العناية املركزة واألطباء مقارنة
فرييكورت إ ّن أملانيا لديها عدد أكرب مبراحل من األ ّ
بالدول املجاورة ،مثل فرنسا واململكة املتحدة .ويعزو ذلك إىل أ ّن أملانيا تتب ّنى نظا ًما فيدرال ًّيا،
كل والية
مينح الحكومات املحليّة سلطة ات ّخاذ القرارات بشأن الرعاية الصحيّة وإدارة املوارد يف ّ
من الواليات األملان ّية .ولهذا تتح ّمل جميع األحزاب السياسية قسطًا من املسؤول ّية ،ويلعب التعاون
ريا يف جهود احتواء األوبئة[[[.
وتقسيم املسؤول ّيات دو ًرا كب ً

وعن كوريا الجنوب ّية تقول براندون يب سوه ،الرئيسة التنفيذية لرشكة «لونيت» التي توفّر أدوات

الذكاء االصطناعي ملقدمي الرعاية الصحية ،تقول إ ّن انخفاض تكاليف الخدمات الطبية بفضل نظام

التأمني الصحي الوطني الشامل ،م ّهد الطريق إلجراء فحوص مخربيّة وتصوير باألش ّعة املقطعيّة لعدد

حي الوطني .ومتكّنت الفرق الطبيّة
كبري من املواطنني يف املرافق الصحيّة التابعة لنظام التأمني الص ّ
من تشخيص املصابني بفريوس كورونا املستجد مب ّك ًرا وتوفري العالج املناسب لهم دون إبطاء.
ويقول يونغبوك يل ،املوظف بإحدى الرشكات يف العاصمة سيول :إ ّن الحكومة طبّقت إجرا ًء
جدي ًدا لضامن توفري الكاممات لجميع املواطنني ،و ُوضعت عىل مداخل جميع املباين أجهزة لقياس
حرارة الجسم ،وكامريات حراريّة عىل املباين الكربى .ويشارك العاملون باملراكز الكوريّة ملكافحة

األمراض والوقاية منها يف الخطوط األماميّة ملكافحة الوباء .ويستفيد  77يف املئة من املواطنني

حي الخاص لتغطية نفقات الخدمات التي ال يتح ّملها نظام الرعاية الصحيّة الوطني.
من التأمني الص ّ

وتقول سوه إ ّن الوباء دون ّ
شك آخذ يف االنحسار يف كوريا الجنوبية ،واستأنف املواطنون أنشطتهم
اليوم ّية كاملعتاد خارج املنازل ،رغم أ ّن أغلب املواطنني يرتدون الكاممات طوال الوقت[[[.
ج -الوباء بدل الحرب
كل حروبها كانت أمريكا ترسل فقراءها ومعظمهم من السود ،لقتل فقراء الدول األخرى،
يف ّ

وكانت دماء فقراء املجتمع الرأساميل تحمي مصالح الرشكات وكبار املحتكرين من جامعة ال

 ،1%املمسكني بزمام السلطة يف الدولة العميقة ،وكارتل النفط والسالح ،والواجهة السياسية التي

ميثّلها الحزبني .كام كان موت السود يف معارك االستعامر الجديد يُبقي العرق األبيض هو األكرثيّة
[1]- https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-52371230
[2]- https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-52371230
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ظل هذا الرتاخي يف مواجهة الجائحة ونحن نستحرض
املهيمنة عىل مق ّدرات البالد .واآلن يف ّ

تاريخ اإلجرام والقتل من قرنني حيث بدأت اإلبادة الجامع ّية عىل أسس عنرصيّة وطبق ّية مع
يحق لنا أن نتساءل ،مبا أ ّن أمريكا قد أرهقت من الحروب العسكرية
التأسيس واستم ّرت مع الغلبةّ ،
وق ّررت أن تجمع جيوشها ،فهل كلّف الوباء بامله ّمة التي كانت تقوم بها الحروب؟ نسأل ونحن

حارضا يف أذهان أصحاب القرار يف الواليات املتحدة األمرييكية.
عىل يقني أ ّن مالتوس[[[ ال يزال
ً

رسا فيام
يقول آالن تشيس يف كتابه (تركة (مالتوس) :إ ّن  63678ألف شخص قد جرى تعقيمهم ق ً
بني عامي  1907و 1964يف أمريكا يف الواليات الثالثني ،وهي املستعمرة الوحيدة التي س ّنت مثل

هذه القوانني .لكن كان هناك يف الحقيقة مئات اآلالف من عمليات التعقيم األخرى التي كانت

طوع ّية يف الظاهر غري أنّها قرسيّة جرت عنوة يف واقع الحال .واقتبس آالن تشيس من القايض
الفيدرايل جريهارد جيل قوله يف عام  1974يف خضم قض ّية ترافعت فيها املحاكم ملصلحة ضحايا
التعقيم القرسي للفقراء« :عىل مدى السنوات القليلة املاضية قامت الدولة والهيئات والوكاالت

الفيدرالية بتعقيم ما بني مئة إىل مئة وخمسني ألف شخص سنويًّا من متدين الدخل الفقراء».

[[[

 - 6تهافت مناعة احلداثة
عندما يقول املفكّر الفرنيس الشهري جاك أتايل إنّ« :النقود هي اآلفاتار األخري للعقل»[[[،

واآلفاتار يعني التجسيد أو التق ّمص وفق األسطورة الهنديّة ،فهذا يعني أ ّن ما ال ميكن تقديره بثمن

أو تسييله إىل «نقود» فهو خارج رادار عقل املجتمع الحداثوي ،ونحن بدورنا نقول إ ّن هذه الكلمة

ريا عن من ميلكون املال ،تحت
يئ للحداثة .حيث تصبح الدولة تعب ً
بالذّات هي «اآلفاتار» النها ّ

عنوان هيمنة «العقالن ّية» ،فتنشئ الدولة آنئذ مجتم ًعا مالمئًا لها بقدراتها التنظيمية والتقنية واألمنية

معكوسا هنا ،حتى مسألة أ ّن «الشعب مصدر السلطات»
واإلعالمية واملالية الهائلة .الدور يصبح
ً
حى إىل «الخطاب» خارج عامل الفعل ،وت ُستدعى كلّام لزم األمر لتكريس الواقع املعادي لها.
تن ّ

[[[ -توماس روبرت مالتوس )Tthomas Malthus (  ) 1766 _ 1834باحث سكاين واقتصادي سيايس إنجليزي .مشهور بنظرياته
حول التكاثر السكاين.يف العرص الحديث ،إذ يعترب أن عدد السكان يزيد وفق متوالية هندسية بينام يزيد اإلِنتاج الزراعي وفق متوالية حسابية
مام سيؤدي حتامً إىل نقص الغذاء و إىل رضورة تدخل عوامل خارجية من شأنها إعادة التوازن بني منو السكان ومنو املواد الغذائية .وقد
بني مالتوس يف أول األمر أن هذه العوامل تتكون مام أسامه باملوانع اإليجابية مثل الحروب واملجاعات واألوبئة واألمراض .ويُالحظ أن
اآلراء التي نادى بها مالتوس فيام يتعلق بزيادة السكان أو زيادة اإلنتاج من املواد الغذائية مل ترتبط بدراسة تطبيقية أو إحصائية.
[2]- https://ar.wikipedia.org/wiki/
[3]- https://www.el-massa.com/dz/
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فاملجتمع ليس هو الفاعل السيايس الصانع للدولة ،وإنّ ا هم أهل الحرفة املنشغلون مبواكبة تط ّور

تكف تز ّودهم بآليات تزوير الوعي وصناعة الرأي العام.
أدواة الضّ بط والسلطة والسيطرة التي ال ّ

يف هذا الفضاء تصعب الثورة عىل املجتمع ولو احتاج إليها؛ ألنّه تح ّول إىل شبكة من املواطنني

كل ال ّروابط
باملؤسسة الحاكمة يف عمليّة تفاوضيّة حول الحقوق «العقالنية» .كام تنهار ّ
ترتبط
ّ

عب فيها املجتمع عن «شخصيّته» خارج رادار الحداثة ،هذه الروابط التي تشكّل
اإلنسانيّة التي يُ ّ
سفينة ال ّنجاة عندما تعجز الدولة عن مواجهة أزمة مال ّية أو جائحة صح ّية.

ويق ّر الفيلسوف الفرنيس إدغار موران« :بأ ّن مسار الحداثة انتهى باملجتمعات إىل تدهور بنيات

العمل وبني املواطنني،
التضامن التقليديّة ،وأ ّن استعادة أنواع التضامن هذه ،بني الجريان وبني
ّ
املؤسسات التعليم ّية ،صارت من أكرب التح ّديات
وبني اآلباء واألبناء الذين توقّفوا عن الدراسة يف
ّ

الطموحة للمجتمع»[[[.

وحتى عىل املستوى الدويل يضيف موران :إ ّن الجائحة كشفت عورة العوملة ،التي بدت يف

شكل ترابط وتبادل خا ٍل من التضامن؛ إذ ات ّجهت حركتها إىل  التقنيّة واالقتصاد يف حني فشلت

كل أ ّمة
يف أن تع ّزز التفاهم بني الشعوب ،إذ أظهر الوباء حجم األنان ّية واالنغالق الذي تبديه ّ
عىل حدة داع ًيا إىل التفكري يف مسار جديد للبرشية غري العقديّة النيوليربالية ،مسا ًرا يعيد االعتبار

رضرت منها
لقطاعات الدولة ،وخدماتها الصح ّية واالجتامع ّية ،ويقطع مع سياسات التقشّ ف التي ت ّ
املؤسسات الصحيّة والتعليميّة واالجتامعيّة[[[.
ّ

تفش الرأسامليّة بأسوأ صورها ،حيث تبتلع
اتّجاه واضح نحو منوذج اشرتايك مع ّدل ،يف مقابل ّ

الدولة مجتمعها ،ثم تعود فتخدم الرشكات .وكأنّها وسيط بني مال ال ّناس وصناديق حيتان املال

أصحاب الرشكات املتع ّددة الجنس ّيات ملصلحة هذه األخرية طب ًعا.

ّ
ّ
اجلنسيات والدول
 - 7الشركات املتعددة

مهام كان السيايس املحرتف فاس ًدا وانتهازيًّا ،فإ ّن توازنات القوى يف داخل السلطة ،وتهديدات

معي لضامن مستقبله السيايس .دلّت
املعارضني ،تضط ّره إىل مراعاة مصالح ال ّناس ولو بقدر ّ

[1]- https://arabi21.com/story/1258505/
[2]- https://arabi21.com/story/1258505/
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التجربة أ ّن الديكتاتور املهووس بجنون العظمة بعد أن يقيص خصومه ،يتّجه إىل إحراز تق ّدم يف

املجاالت غري السياس ّية يغذّي بها سلطته ،ويع ّزز بها الهالة األسطوريّة التي يحيط نفسه بها.

السلع
أ ّما صاحب الرشكة الكربى التي دمجت منافسيها يف هيكلها ،واحتكرت جملة من ّ

االسرتاتيجيّة والحيويّة ،وعربت حدود الدول ،فليس معنيًّا يف الواقع إلّ مبعادالت ال ّربح املادي،

خ ًرا أفضل األدمغة األنرثوبولوجية
ومن أجلها يك ّرس نفوذه املايل لتغيري أنظمة وغزو املجتمعات مس ّ
والدعائ ّية والعلم ّية.

أ ـ رشكات األدوية العمالقة
يوجد يف العامل اليوم رشكات متع ّددة الجنسيات تنتج طيفًا واس ًعا من السلع الشاملة ،ومنها

رشكات أدوية ولقاحات تنتج أيضً ا موا ًّدا غذائ ّية وأسمدة زراع ّية ،وتكون تابعة أو حليفة لكارتل
النفط والسالح الذي ينرش التلوث ويصنع الحروب ،فيام تتكفّل هي بالذات بإنتاج األدوية التي

يتوقّع منها أن تعالج األمراض الناتجة عن بعض نشاطات املج ّمع الصناعي الضخم أو منتجاته.

عن وعي تس ّبب هذه الرشكات ال ّداء وتبيع الدواء ،ويف حالة األمراض املزمنة واملستعصية ال يكون
جا ،بل طريقة من طرق القتل البطيء ،تطيل عمر املريض وتضخّم فاتورة العالج.
الدواء عال ً

هذه مقاربة قاسية ولك ّنها واقع ّية ت ُعي ُننا عىل فهم املوقف «الرتامبي» من اتّفاقيات املناخ،
وتفس االستخدام املفرط لليورانيوم املنضّ ب يف قصف العراق
واالنبعاثات السا ّمة ،والدفيئة،
ّ
وأفغانستان ولبنان وغريها من الدول التي استهدفت بالعدوان ،حيث ميتلك اليورانيوم املنضّ ب

قدرة عىل افتتاح «سوق رائجة» ألدوية الرسطان الباهظة الثمن واملنتجة مبعظمها يف الواليات
املتحدة األمريكية ،ويشري موقع «أرقام» إىل أ ّن  6رشكات أدوية من أصل أ ّول  10يف العامل أمريكية،
ونقرأ تفاصيل إيراداتها فنجد عىل رأس الالئحة أدوية الرسطان[[[.

عىل الرغم من ذلك فإ ّن «الدولة» يف أمريكا ،تخوض بني الحني واآلخر معارك مع رشكات األدوية

العمالقة بسبب إساءتها للقوانني وأخالقيات املهنة ،ففي سنة  2013أعلنت وزارة العدل األمريكية
التوصل إىل ات ّفاق لتسوية الدعاوى الجنائيّة واملدنيّة ض ّد رشكة األدوية ومستحرضات العناية
عن
ّ

الشخص ّية األمريكية العمالقة «جونسون أند جونسون» ،بسبب استخدامها أساليب غري صحيحة
[1]- https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1309501
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يف تسويق عقاقري طب ّية .وقد وافقت الرشكة عىل سداد غرامة قدرها  2.2مليار دوالر لتسوية هذه
الدعاوى .ووصفت السلطات االت ّحادية هذه القض ّية بأنّها أكرب قض ّية يف تاريخ رشكات الرعاية
الصحيّة بالواليات املتحدة .ويشمل االت ّفاق غرامات جنائيّة بقيمة  485مليون دوالر ،وغرامات
مدن ّية وات ّحادية وحكوم ّية بقيمة  1.72مليار.

رصحت باستخدام عقار االضطرابات النفسيّة «ريسبيدرال»
وكانت إدارة األغذية والعقاقري قد ّ

ملرىض انفصام الشخص ّية «شيزوفرينيا» فقط ،ولكن جونسون أند جونسون س ّوقت العقار باعتباره
جا لكبار السن الذين يعانون من الخرف ،كام خالفت الرشكة الرتخيص وس ّوقته أيضً ا باعتباره
عال ً
جا لالضطرابات السلوكيّة للمسنني.
عال ً

كام تض ّمنت قامئة مخالفات الرشكة تسويق عقار العالج النفيس «إنفيجا» وعقار «ناتريكور»

الذي تم ترخيصه فقط لعالج أعراض معيّنة بالحاالت الحا ّدة املرتبطة باألزمات القلبية .كام

تض ّمنت القامئة دفع «جونسون أند جونسون» رشاوى لألطباء من أجل وصف بعض منتجاتها

للمرىض ورشكة صيدلة كربى لتسويق بعض أدويتها.

يزعزع هذا الطابع التجاري املخيف ثقة العامل بالرشكات التي تعمل عىل تسويق اللّقاحات،

ويزيد من مشكلة الثّقة تدخّل السياسات القوم ّية يف مصلحة هي يف الصميم إنسان ّية .أضف إىل

ذلك محاوالت التالعب بالهندسة الجين ّية ،وتسخري النانو تكنولوج ًّيا إلحكام السيطرة عىل البرش
جة الوقاية من املرض.
بح ّ

ب -نفوذ الرشكات الكربى عقبة يف طريق اإلنسان ّية
تبقى أسوأ دولة متامسكة أفضل لإلنسانية من أعظم رشكات العامل ،ولكن الفلسفة السياسية

توقّفت عن التفكري أو التأثري يف االقتصاد الرقمي ،تحدي ًدا منذ التسعينيات عقد انفجار الثورة

املعلوماتية ،وإعالن موت اإليديولوجيا ونهاية التاريخ .كانت شبكة األعصاب الرقميّة تتم ّدد بال

حشة التي تتغذّى وتتضخّم من ابتالع املجاالت
توقّف ،وعدد الرشكات يتكاثر كالبكترييا _ املتو ّ
الخارجة عن نطاقها.

مارست الرشكات الكربى بتعاون وثيق مع البنك الدويل وصندوق النقد ،نو ًعا من التضليل
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ومؤشاتها،
واإلرهاب الفكري واالقتصادي ،وأصبحت متيل عىل الدول معنى التنمية ومفاهيمها
ّ

وتكتب مصالح الرشكات اليوم بلغة العلم ،فيام هي تنسف وظائف الدولة األساس ّية وفلسفة
تأسيسها .دخلت الدول نتيجة هذا الغزو الناعم بحالة من االنفصام ،أو الخرف املبكر ،فنسيت أنّها
ومؤسسة سياس ّية ورعاية
مجال تفاعل برشي ،وإقليم جغرايف ،وبيئة أمان اجتامعي وحاضن قيمي
ّ

صح ّية ونفسية ،وأخذت تخفّف من وزنها كعارضات األزياء وترشّ ح نفسها لدور السوق األفضل

السلع والخدمات التي غال ًبا ما ال تكون
أو املجال األفضل لالستثامر ،يعني مج ّرد ّ
منصة لعرض ّ

ماسة بالنسبة لشعبها .حتى سلّم معايري تقويم أداء الدول ،ما عاد يشمل إال ما ميكن قياسه
أولويّة ّ

باألرقام ،كالناتج املحيل ونسبة الوظائف يف القطاع العام ،وهو أمر خادع متا ًما حتى مبعيار الرفاه
والسعادة املادي .فأفضل دول العامل اليوم من ناحية الرفاه االجتامعي هي الدول اإلسكندنافية،

فضل عن أمريكا الشامل ّية ،وفيها
ً
محل مقارنة مع بق ّية الدول األوروب ّية
ّ
التي ال تتمتّع بأعىل ناتج
أعىل نسبة من الوظائف يف القطاع العام ،بحسب هانز فرينر سني[[[ :عىل الرغم من أ ّن أغلب دول

العامل املتق ّدم تواجه صعوبات متزايدة يف التك ّيف مع قوى العوملة واملنافسة القادمة من الدول

ذات األجور املتدنية ،إال أنّه يبدو أ ّن الدول االسكندناف ّية ـ الدمنرك ،وفنلندا ،والرنويج ،والسويد
ـ قد نجحت يف معالجة هذه التح ّديات عىل نحو طيب .ما ال ّ
شك فيه أ ّن ال ّنمو الذي شهدته

الدول االسكندنافية كان متواض ًعا .فبمتوسط من ّو سنوي للناتج املحيل اإلجاميل بلغ  2.2%فقط

يف الفرتة من  1995إىل  ،2005تكون قد تخلّفت يف أدائها عن بق ّية دول االت ّحاد األورويب غري

االسكندنافية والتي حقّقت من ًّوا بلغ  2.8%يف املتوسط .لكن أداء الدول االسكندنافية كان ط ّي ًبا
متوسط نصيب
فيام يتّصل بنصيب الفرد يف الناتج املحيل اإلجاميل ومعدالت البطالة .فقد تجاوز
ّ
الفرد يف الناتج املحيل اإلجاميل نظريه يف بقية دول االتحاد األوريب بنسبة  ،39%بينام توقّفت
مع ّدالت البطالة هناك عند  6.7%يف املتوسط ،مقارنة بنسبة  8%يف االتحاد األورويب القديم.

تفس األداء القوي لدول
رس وراء نجاح دول اسكندنافيا؟ من بني العوامل التي ّ
تُـرى ما هو ال ّ

اسكندنافيا :الناتج الضخم ،شجاعة السويد يف تحرير سوق املنتجات ،وتقييد أنظمة استبدال

األجور السخية يف الدمنرك ،ومعجزة رشكة نوكيا يف فنلندا .ولكن عىل الرغم من أ ّن هذه العوامل
رئيسا ملعهد  Ifoلألبحاث االقتصادية ويعمل يف املجلس االستشاري بوزارة
[[[ -هانز فرينر سني ،أستاذ االقتصاد بجامعة ميونيخ ،كان ً
االقتصاد األملانية.
AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

االستغراب 20

سالا
صحةبار
المختبر
غتفي
الغرب

181

إل أ ّن انخفاض مع ّدالت البطالة وارتفاع
تفس بعض ال ّنجاح الذي حقّقته الدول االسكندنافيةّ ،
قد ّ

نصيب الفرد يف الناتج املحيل اإلجاميل ميكن تفسريهام أيضً ا عىل نحو أكرث مبارشة ووضوح :أال
بحصة مرتفعة يف توظيف القوى العاملة .فكلّام أصبحت الوظائف يف القطاع
وهو إسهام الحكومة
ّ

كحل سهل لتوفري العمل لل ّناس.
ّ
الخاص غري قادرة عىل املنافسة ،تربز الوظائف الحكوم ّية

حصة الحكومة يف توظيف العاملة يف دول اسكندنافيا
والحقيقة أ ّن مدى الضخامة التي بلغتها ّ

الحصة إىل  33.5%من «العاملة غري املستقلة» (إجاميل
ألمر يثري الدهشة .ففي السويد تصل تلك
ّ

حصة الدولة يف
العاملة باستثناء العاملة الح ّرة واملؤقتة) ،ويف الدمنرك  .32.9%ويف
املتوسط تبلغ ّ
ّ

توظيف العاملة يف دول اسكندنافيا عىل اإلجامل  32.7%مقارنة بحوايل  18.5%فقط يف املتوسط

حصة
يف بقية دول االت ّحاد األورويب .ففي أملانيا ذات االقتصاد األضخم يف أوروبا ،ال تتع ّدى ّ

الحكومة يف توظيف العاملة .12.2%

حصة الحكومة يف توظيف العاملة تساهم يف انخفاض مع ّدالت البطالة يف
وعىل هذا فإ ّن ّ

املنطقة .كام أنّها فضالً عن ذلك تساهم بقدر عظيم يف ارتفاع نصيب الفرد يف الناتج املحيل

اإلجاميل ،وذلك لسبب بسيط يكمن يف أ ّن القيمة املضافة الناتجة عن هذه الوظائف الحكوم ّية

تشكّل جز ًءا من الناتج املحيل اإلجاميل ،حتى ولو مل يكن يف اإلمكان توليد هذا الجزء داخل
اقتصاد السوق[[[.

إ ّن هذه «القيمة املضافة التي ال ميكن توليدها داخل اقتصاد السوق» ،متثّل وعي الدولة بأ ّن االقتصاد

كام ميارس اليوم ال يشمل وال يغطي الحاجات اإلنسان ّية ،ويقيص ما ال يناسب «أرقامه» منها .ولك ّنها
تبقى دولة بحجم إنسانها وشعبها عندما تتوقّف عن سامع صوت كهنة املعبد املايل العاملي.

حملت الشبكة العامل ّية لالت ّصاالت رسالة التفاوت العاملي« :وأصبحت الرشكات متع ّددة
الجنسيات منذ التسعينيات هي امل ُنظّم املركزي والرئييس لألنشطة االقتصاديّة يف اقتصاد عاملي

جل عدد الرشكات زيادة هائلة خالل عقدين ،من 38.5
يزداد ترابطًا بفضل العوملة االقتصاديّة .وس ّ

ألف رشكة إىل أكرث من  103.7ألف رشكة يف عام  ،2010أي بنسبة  .169%أما عدد الفروع التابعة

لهذه الرشكات خارج الدولة األم ،فقد ارتفع ليصل إىل أكرث من  800ألف فرع بحلول عام .2010

[1]- https://www.project-syndicate.org/commentary/scandinavia-s-accounting-trick/arabic
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كام تشري البيانات التي تنرشها مجلة  fortuneعن أكرب  500رشكة يف العامل ،إىل أ ّن معظم الرشكات
متع ّددة الجنسيات يقع مق ّرها الرئييس يف الدول املتق ّدمة ،يف حني ينترش نشاطها عىل مستوى

العامل بأرسه مبا يف ذلك الدول النامية .وتستحوذ الواليات املتحدة والصني عىل النسبة األكرب

(تتجاوز  )60%من إيرادات أكرب  10رشكات يف العامل لعام  ،2014والتي يبلغ حجم أعاملها نحو
حا سنويّة قدرها  146.711مليار
 3.281تريليون دوالر ( 3تريليون و 281مليار دوالر) ،وتحقّق أربا ً

دوالر ( 146مليا ًرا و 711مليون دوالر.

تسيطر هذه الرشكات عىل معظم األصول اإلنتاجية العاملية ،كام متتلك إمكانات مادية وبرشية

ضخمة ،توفر لها إمكانية االقرتاض بأفضل الرشوط من األسواق املاليّة العامليّة ،ومتكّنها قدراتها

التسويقيّة من ال ّنفاذ إىل األسواق الخارجيّة يف جميع أنحاء العامل .وتتحكّم هذه الرشكات يف السياسة

النقديّة الدول ّية واالستقرار النقدي العاملي ،ملا متتلكه من أصول ضخمة مق ّومة بالعمالت املختلفة

للدول التي متارس بها نشاطها االستثامري ،حيث تجاوزت األصول السائلة من الذهب واالحتياطيات
ضعفي أو ثالثة أضعاف االحتياطي الدويل منها .عىل
النقدية لدى الرشكات متع ّددة الجنسيات حوايل
ّ

سبيل املثال؛ فإ ّن رشكة وول مارت يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية الناتج املحىل اإلجاميل لـ 161
دولة مبا يف ذلك إرسائيل وبولندا واليونان  .كام متتلك موارد برشيّة ضخمة ،وتساهم بشكل ف َّعال يف

توظيف القوى العاملة يف العامل ،حيث تشري البيانات إىل أ ّن الفروع التابعة لها وحدها توظف أكرث من
 45مليون شخص يف جميع أنحاء العامل وهذا العدد يف زيادة مستم ّرة ..

[[[

بدون أدىن تأ ّمل تشكّل هيمنة الرشكات املتع ّددة الجنسيات عىل االقتصاد العاملي ،عقبة

يف وجه «أنسنة» اإلدارة االقتصاديّة للموارد العامليّة .وال ميكن للدول الصغرية أن تقف يف وجه

الرشكات الكربى ،إذا مل تلتحق مبشاريع إقليميّة أو دوليّة تحميها ،مشاريع بنيت عىل أساس الح ّد

من تغ ّول الرشكة عىل حساب «الدولة» ،والتوقّف عن اللّعب باألرواح بلغة األرباح والخسائر.

نحن عمل ًّيا أمام مناذج مختلفة :الصيني الذي يرشّ ح نفسه لوراثة العرص األمرييك ،وهو يقوم

عىل إقفال املجال السيايس ،وفتح املجال االقتصادي مع تب ّني آليات عمل السوق الرأسامل ّية

أي أزمة صح ّية أو إنسان ّية،
يف االقتصاد .والدولة أثبتت أنّها حارضة لتسخري مواردها يف مواجهة ّ
[1]- https://www.abeqtisad.com/reports/multinational_corporations/
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جا لالستخدام الف ّعال للتكنولوجيا املتق ّدمة يف عمل ّية االحتواء الناجحة للوباء،
كام ق ّدمت منوذ ً

وبادرت إىل مشاركة العامل يف التجربة والتجهيزات الطبية ....وميكن االستفادة من هذه التجربة

لجهة اإلرصار عىل تبعيّة االقتصاد للمجال العام الذي تسيطر عليه الدولة ،وال ميكن استنساخها،
كل دولة أن تنشئ بحسب حجمها وإمكانياتها وعمقها الحضاري وتحالفاتها املمكنة
ويبقى عىل ّ

«حزام األمان» الذي يحمي سيادتها عىل مواردها ،ويؤ ّمن تفاعلها مع العامل ،وتص ّديها للمشكالت

بحضور التزاماتها الصارمة بحقوق اإلنسان.

والنموذج األمرييك ،الذي أبرزت الجائحة إرصاره عىل تحكيم الخاص بالعام ،ووقوف الدولة

كداعم للرشكات بدل املجتمع ،حتى وصل األمر إىل الدخول يف نزاع عىل املوارد الطبية مع
رشيحة امللونني ومع دول العامل قاطبة ،واللّجوء إىل االبتزاز والقرصنة للحصول عىل أبسط
املستلزمات...

كل دولة عىل حدة ،ولكن إجامالً كانت الدولة
والنموذج األورويب الذي يحتاج إىل دراسة ّ

حارضة بق ّوة ،وأبرزت أملانيا مريكل عقلها اإلداري للعودة إىل تحريك عجلة االقتصاد برسعة.

كام رأينا يف العامل اإلسالمي تجارب إنسان ّية ناجحة حرصت فيها الدول عىل العناية بال متييز،

رغم تفاوت قدراتها وما تعانيه من فنت أو إرهاب أو حصار يف مرص والعراق وإيران وسوريا ولبنان،

ونجحت تركيا وماليزيا يف احتواء االنتشار وإن كانت ماليزيا األكرث مت ّي ًزا يف العامل اإلسالمي عىل
اإلطالق.

 - 8استشراف املستقبل
بلغة الرأسامليّة أيضً ا ُيكننا القول إ ّن «سوق الفالسفة» قد عادت رائجة بعد تح ّول الوباء إىل

ط هم بدؤوه أصالً يف عمل ّية ٍ
جائحة عامل ّية ،وإ ّن رؤيتهم للمستقبل كانت استمرا ًرا لخ ّ
يل
نقد داخ ٍّ
للهيمنة الرأسامل ّية .املذهب االقتصادي الرأساميل كان هو محور النقد ال النظام السيايس؛ ألنّهم

يعلمون أ ّن السياسة االقتصاديّة غلبت االقتصاد السيايس.

أ -جون ماكمورتري رصيد الحياة يف مقابل رأس املال
كان هذا الرجل متم ّي ًزا وس ّباقًا يف ال ّربط بني من ّو الرأسامل ّية ،وتراجع رصيد اإلنسان ّية من
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كل ثقافات العامل قيمة أعىل وأغىل
«الحياة» ،تركز نصوصه عىل ما «ال يق ّدر بثمن» ،كلمة تعني يف ّ

من املال ،ولك ّنها ببساطة «غري مرئ ّية» يف املذهب الرأساميل؛ ألنّها بالفطرة متم ّردة عىل االقتصاد

الرقمي ،وال ميكن تسييلها إىل نقود .يذهب ماكمورتري إىل القول بالخواء الفلسفي ويتّهم العلم
الحديث والفلسفة الغربية بالتبع ّية لنظام التدمري االقتصادي« :ال متلك فلسفاتنا وعلومنا مفهو ًما

ألسس الحياة نفسها ،وال مقياس عام لقيمة الحياة ،وال اقتصاديات تحتاج إىل الحياة .يف الوقت

أي وقت مىض وبأسعار أقل ،بينام يف
نفسه ،يت ّم إخفاء تعظيم القيمة املال ّية
ّ
الخاصة كسلع أكرث من ّ
بكل اتّجاه وطريق وشكل ،الهواء القابل
الواقع يت ّم تسميم واستنفاد وتدمري رأس املال األسايس ّ

للتنفس ،واملياه الصالحة للرشب ،منابع إعطاء الحياة :الغابات واملحميات الطبيعية ،والرتبة

الصالحة للزراعة ،واألرصدة السمكية ،واملحيطات واألنهار ،وأبراج الغطاء الجليدي ،وحتى
التكاثر الخلوي .ال يوجد ح ّد لهذا الخط املتحرك املايض يف « سلب نظام الحياة» .ومع ذلك،

املتخصصة عرب الكوارث إال إللقاء اللّوم عىل الطبيعة
ال تتواصل وسائل اإلعالم والدول والعلوم
ّ

البرشيّة نفسها أو «األنرثوبوسني».

كل نفس نتنفّسه عىل
رأس مال الحياة يشري إىل أساس قيمة الحياة كلّها عرب األجيال ،ويعتمد ّ

ثروة الحياة التي تنتج املزيد من ثروة الحياة دون خسارة املكاسب الرتاكم ّية عرب الزمن .ليس
املطلوب هو املزيد من الطلب عىل املال ،بل املطلوب هو املزيد من «القدرة عىل الحياة»

الخاصة أكرث لياق ًة مبرور
التي تنتج مزي ًدا من الحياة نفسها مثالً :أ ْن تزداد قدراتك وتصبح حياتك
ّ

محص ًنا أكرث وخاليًا من األمراض ،أن يزداد رصيدك من
الزمن ،أو أن يصبح املجتمع املحيط بك
ّ

أي
املعرفة والقراءة والكتابة ،وأن يُضاف دامئًا املزيد إىل التن ّوع البيولوجي إيكولوج ًّيا أكرث من ّ

وقت مىض .إ ّن املجتمع الرأساميل النقدي يسري بعكس هذا االتّجاه متا ًما .فقد تح ّول إىل مج ّرد
كل دورة من دورات ازدهارها وبشكلٍ
منظّمة إلنتاج سلع ذات أسعار أكرث ربحيّة ،تتدهور مع ّ
تراكمي جميع أنظمة الحياة.
ٍّ

[[[

نضيف إىل ما ذكره مكمورتري أ ّن املطلوب هو املزيد من األمومة حيث تدرج الرضاعة ضمن

الخدمات التي «ال تق ّدر بثمن» كام هي الرعاية األبويّة ،واملزيد من التضامن املجتمعي ،بل املزيد
.يوليو [1]- https://www.globalresearch.ca/money-capital-versus-life-capital-prof-john-mcmurtry/5718494، 14 2020
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عكيس
من املجتمع الطبيعي غري الصناعي .قد يتطلّب األمر تفكيك بنية النظام الرأساميل مبسار
ّ
نحو «رصيد» الحياة ،مسار يح ّرر الدولة من هيمنة الرشكات ،واملجتمعات من تغ ّول الدولة،
واإلنسان من ثقافة االستهالك.

ب -جاك أتايل[[[ نحتاج إىل جائحة لنعرف اإليثار
ين
سنة  2009كتب جاك أتايل يقول« :إ ّن جائحة كبرية ،ستفيض أكرث من ّ
أي خطاب إنسا ّ
أو
إيكولوجي ،إىل الوعي برضورة اإليثار  [[[.»Altruismويف مقالة بعنوان “نبوءات ملا بعد
ّ
الكارثة” ،يف إطار الكتابات الفلسفية املتعلّقة مبرحلة كورونا وما بعدها ،جاء يف مق ّدمتها أنّه ال

استعجال من التحكّم يف نوعني من التسونامي؛ صحي واقتصادي ،يرضبان العامل
ً
يشء اليوم أكرث

بق ّوة .وال يشء يضمن أنّنا نستطيع ذلك .إذا فشلنا فإ ّن سنوات مظلمة يف انتظارنا .أ ّما األكرث سو ًءا
فغري مؤكّد .ولتج ّنبه يجب ال ّنظر بعي ًدا إىل الخلف وإىل األمام ،لفهم ما يجري فعال .فمنذ ألف

تغيات جوهريّة يف التنظيم السيايس لألمم ،ويف الثقافة التي متت ّد
عامّ ،
كل وباء كبري يقود إىل ّ

تحت هذا التنظيم .وعىل سبيل املثال (وهذا ال يعني أن تختزل تعقيد التاريخ إىل العدم) نستطيع
القول إ ّن الطاعون األكرب يف القرن ( 14والذي نعرف أنّه قىض عىل ثلث سكان أوروبا) ساهم يف

إعادة ال ّنظر جذريّا يف مكانة السيايس يف الدين يف القارة العجوز ،ويف تأسيس الرشطة؛ بوصفها

الشكل الوحيد الف ّعال يف حامية حياة الناس .الدولة الحديثة والفكر العلمي أيضً ا ُولدا من تلك
املأساة الصح ّية؛ كارتدادات ونتائج الحقة ،فكالهام يحيل عىل املنبع نفسه؛ حيث إ ّن إعادة ال ّنظر
يف السلطة الدين ّية والسياس ّية للكنيسة التي صارت عاجزة عن إنقاذ الحيوات وعاجزة عن إعطاء

معنى للموت ،جعلت الرشطي يأخذ مكان القس .وبالطريقة نفسها نجد أ ّن الطبيب عوض الرشطي
يف القرن الثامن عرش؛ بوصفه أفضل حصن ض ّد املوت .ففي غضون بضعة قرون نكون مررنا من

[[[ -كان مستشارا خاصا للرئيس الفرنيس األسبق ،فرانسوا ميرتان ،وأطلق مؤسسات دولية مثل «الحركة ضد الجوع» و«البنك األورويب
إلعادة البناء والتنمية» ،كام أطلق مؤسسة « ،»POSITIVE PLANETالتي تدعم عىل مدى  22عاما إحداث املقاوالت يف أحياء فرنسا
وأفريقيا واملنطقة العربية .عرف بالتقرير الذي حمل اسمه ،عندما عينه الرئيس الفرنيس األسبق نيكوال ساركوزي ،عىل رأس لجنة تحرير
النمو ،وهي اللجنة التي اختري فيها الرئيس الحايل ،إميانويل ماكرون مقررا مساعدا ،حيث يؤكد أتايل ،أن العديد من التوصيات التي
تضمنها تقرير تلك اللجنة تعترب ذات أهمية اليوم ،خاصة عندما أكدت رضورة إيالء اهتامم خاص لقطاع الصحة .وكان الرئيس االشرتايك
السابق ،فرانسوا هوالند ،طلب منه يف  ،2012إنجاز تقرير حول االقتصاد اإليجايب ،الذي يعرف بأنه يف خدمة األجيال وحامية البيئة واإليثار
ويقوم عىل تغليب التزامات غري تعظيم األرباح.
[2]- https://www.alaraby.co.uk/%D8%AC%D8%A7%D983-%
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الملف

تتأسس
مؤسسة عىل احرتام الق ّوة ،ثم إىل سلطة أكرث فعال ّيةّ ،
مؤسسة عىل اإلميان ،إىل سلطة ّ
سلطة ّ

كل م ّرة ترضب
عىل احرتام دولة القانون .وأضاف« :ميكننا أن نرضب أمثلة أخرى ،ونرى أنّه يف ّ
فيها الجائحة قارة ما ،تنزع املصداقيّة عن منظومة املعتقدات والتحكّم ،التي مل تستطع منع وفاة

املاليني من البرش؛ لهذا ينتقم الباقون عىل قيد الحياة من أسيادهم ،ويقلبون العالقة بالسلطة”،
السلطة القامئة يف الغرب عاجزة عن التحكّم يف املأساة التي بدأت
َبي أ ّن ّ
ريا« :اليوم أيضً ا ،إذا ت ّ
مش ً

قبل أسابيع ،فإ ّن نظام السلطة كلّه واألسس اإليديولوجية التي قامت عليها كلّها ستخضع للمراجعة؛
مؤسس عىل سلطة أخرى ،وسيكون للثّقة منظومة قيم أخرى
ليك يت ّم استبدالها بنموذج جديد ّ

بعد مرحلة مظلمة” ...ويف حال فشل األنظمة الغربية لن نشهد فقط قيام أنظمة شمول ّية ،تستعمل

تكنولوجيات الذكاء الصناعي بشكل ف ّعال ج ًدا ،ولكن أيضً ا طرقًا سلطويّة يف توزيع املوارد (وهذا

واألقل توقّ ًعا (يف مانهاتن ال أحد لديه الحق يف اقتناء
ّ
األقل ته ّيؤا للكارثة
ّ
قد بدأ أصال يف األماكن
درسا آخر نخرج به
أكرث من  2كيلوغرام من األرز) .وباملقابل ،أكّد أتايل أ ّن هناك ،لحسن الحظً ،
من هذه األزمات ،وهو الرغبة يف الحياة التي ال تزال قويّة ،وأنّه ،يف األخري ،سيقلب البرش الطاولة

بكل ما من شأنه أن مينع متتّعهم باللّحظات النادرة من عبورهم عىل هذه األرض .وأضاف« :حني
ّ

سلطوي ،تحاول فيها السلطة
تنجيل الجائحة وبعد مراجعة عميقة للسلطة ،سنم ّر مبرحلة تقهق ٍر
ٍّ

القامئة التشبّث بالبقاء ،ثم مرحلة ارتخاء .بعدها سوف نرى رشعيّة جديدة للسلطة ،ولن تكون مبنيّة
ال عىل اإلميان وال عىل الق ّوة وال عىل العقل (وال حتى عىل النقود ،هذا األفاتار األخري للعقل).

سوف تنتمي السلطة السياس ّية إىل من يعرف كيف يُبدي تعاطفًا أكرب لآلخرين.»[[[..

ويف مقابلة متعلّقة باملوضوع نفسه ،يؤكّد أتايل رضورة تركيز جهود اإلقالع عىل بعض

القطاعات التي يدرجها ضمن ما يس ّميه «اقتصاد الحياة» ،الذي يض ّم جميع القطاعات ،التي

كل يوم من أيّام األزمة
تكمن رسالتها يف الدفاع عن الحياة ،والتي تبثّ طابعها الحيوي يف ّ
حة،
الصحيّة التي يعيشها العامل اليوم .ويعني باقتصاد الحياة تلك القطاعات املتمثّلة يف الص ّ
والوقاية ،وتدبري النفايات ،وتوزيع املاء ،والرياضة ،والتغذية ،والزراعة ،وحامية املجاالت،

والتوزيع ،والتجارة ،والرتبية ،والبحث ،والرقمنة ،واالبتكار ،والطاقة املتجددة ،والسكن ،ونقل
[1]- https://www.el-massa.com/dz/
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السلع ،النقل العمومي ،والبنيات التحتية يف املدن ،واإلعالم ،والثقافة ،واألمن ،والتأمني،

واال ّدخار والقرض. [[[..

يتكامل اتّجاه أتايل مع ما بدأه مكمورتري ،مع أ ّن الثاين أعمق يف مواجهة أصل املشكلة.

ونحن بدورنا نتساءل :إذا كانت األزمة االقتصاديّة التي انفجرت سنة  2008قد أنتجت انتخاب

دونالد ترامب يف أمريكا ،وسياسات التقشّ ف األوروبيّة ،ثم جاءت الجائحة التي أظهرت انكفاء

الدول الغربية عن التعاون فيام بينها بحثًا عن ال ّنجاة ،فكيف ميكن أن يتعلّم «العقل األدايت»

هناك معنى اإليثار ،والتضامن ،والخطط اإلنسانية غري املس ّيسة ،وغري املحسوبة باألرقام؟

وفيام يتعلّق بسطوة الرشكات الكربى فإ ّن التوقّعات تشري إىل أ ّن نو ًعا من هذه الرشكات

سيتضخّم كاالتّصاالت والتسويق اإلليكرتوين واملعلوماتية واألدوية والبنى التحت ّية ...فيام
ستضعف رشكات بيع السالح والنفط وما يس ّمى اقتصاديات املاكرو التي تؤث ّر عىل مختلف
القطاعات ..هل هذا يعني أ ّن الدول والرشكات ستعيش نو ًعا من صحوة الضمري؟! أم إ ّن الشعوب

املك ّبلة بنمط الحياة االستهاليك ستطيح بالقوى الحال ّية لتنشئ سلط ًة مرتكز ًة عىل «التعاطف»

البعيد عن العقل واإلميان والق ّوة؟...

ونحن نرصد ق ّوة الهيمنة الرأسامل ّية يف العامل ،وما شهدته من صعود متسارع يف التسعينيات

من القرن املنرصم ،ثم االنتشار العسكري واالقتصادي يف بداية األلف ّية الثالثة ،وصوالً إىل
انفجار األزمات ،فمن الطبيعي أن نتوقّع محاوالت «إعادة تعليب النمط الرأساميل» ،وتقديم

بعض الهدايا للشعوب من سلّة كبار الحيتان.

[1]- https://www.alaraby.co.uk
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ِّ
كمؤشر على أفول العصر األميركي
كوفيد 19
[*]

غوستاف بالوماريس لريما

[[[

يبي بالتحليل والنقد ،واستناداً إىل
تناقش هذه املقالة حالة أمريكا تحت ظل الجائحة .وفيها ِّ
املعطيات العلمية ،األعطاب التكوينية التي أظهرتها السلطات الصحية والسياسية حيال التعاطي
مع االنتشار املريع للوباء يف املدن والواليات األمريكية .الكاتب الربوفسور غوستاف بالورماريس
لريما هو مفكر إسباين ومتخصص يف العالقات الدولية بني الواليات املتحدة واإلتحاد األورويب.

املحرر

عاملي ،وعىل استعداد ملواجهة
تنصب نفسها كقائد
غال ًبا ما كانت وال زالت الواليات املتحدة ّ
ّ
مم يتسبّب
التّح ّديات العامليّة .ولكن يستم ّر كوفيد  19بنرش الفوىض يف الواليات املتّحدةّ ،
أي نوع من التأمني
يف دمار،
ّ
خاصة بال ّنسبة لـ  43باملئة من األشخاص الذين يعيشون بدون ّ
حي أو لديهم الح ّد األدىن من الحامية من برامج التغطية الصح ّية ( Medicareأو )Medicaid
ّ
الص ّ
الحكوم ّية .إ ّن حالة الرفاه ّية االجتامع ّية الضعيفة يف البالد واالستجابة السياس ّية غري املنتظمة قد
أ ّديا إىل تفاقم األزمة الحاليّة .وقد ُوصفت أمريكا ذات م ّرة بأنّها «منارة» القيم و«منوذج النامذج»
يف كتاب «الدميقراطية يف أمريكا» يف القرن التاسع عرش لعامل السياسة الفرنيس «ألكسيس دي
إل أ ّن األزمة تلقي بظاللها عىل ما كان يتط ّور منذ فرت ٍة طويل ٍة :اإلمرباطورية األمريكية
توكفيل»ّ ،
آخذة يف اإلنحدار.
متخصص يف العالقات
*ـ غوستافو بالوماريس لريما (مواليد فيالنويفا دي ال جارا ،كوينكا ،إسبانيا يف عام  )1960هو عامل سيايس
ّ
الدولية.
العنوان األصيلThe COVID-19 crisis is another signal that the American era is ending :
النارش :كلية لندن لالقتصاد بتاريخ  2020/06/26عىل الرابطhttps://bit.ly/2CDd5fA :
ترجمة :فؤاد حيدر أحمد

علىتسال
بارغ
ِّ
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وخاصة خالل هذه األسابيع واألشهر من املوت
يبدو من الواضح أنّه يف السنوات األخرية،
ّ
والحبس ،تحدث تغيريات يف املجتمع األمرييك .حتى قبل بداية أزمة كوفيد  19يف الواليات
ٍ
مستويات غري مقبولة من عدم املساواة ،وأنّه
ري من الطبقة الوسطى أ ّن هناك
املتحدة ،اعتقد جز ٌء كب ٌ
من الرضوري التّح ّرك نحو دولة الرفاه ّية ونظام أكرث إنصافًا للحامية االجتامع ّية .يتطلّب هذا عق ًدا
اجتامع ًّيا جدي ًدا لالستجابة لجزء كبري من املواطنني الذين يشعرون بأنّهم مهجورون وغري محميني
أي شك ،أ ّدت استجابات اإلدارة الحال ّية
يف مواجهة األزمة الكارث ّية التي س ّببها كوفيد  .19بدون ّ
مضافة إىل نقاط الضّ عف االجتامعيّة والصحيّة بأساليبها الحاليّة إىل العديد من الخسائر البرشيّة
واملاديّة ،كام أ ّدت إىل التشكيك يف القيادة العامل ّية للواليات املتحدة.

ّ
العاملية واحنسارها
صعود الواليات املتحدة

استم ّرت قيادة أمريكا للعامل نحوا ً من مائة وعرشين عام حتى يومنا هذا .وإذا بدأ املرء باحتساب

التدخّل العسكري يف الفلبني عام  .1899ولكن ميكن القول أيضً ا إنّها استم ّرت  230عا ًما ،إذا عدنا

رئيسا يف عام  ،1789عندما ت ّم إنشاء
إىل بداية القيادة أي إىل فرتة ترجع إىل تعيني جورج واشنطن ً

أ ّول حكومة وسكرتاريّة حديثة للشؤون الخارجيّة يف الواليات املتحدة .عىل أي حال ،فإ ّن قرنني من
الزمان يفصالن قسم الرئيس ترامب عن عقيدة «جيمس ك .بولك» ( )James K. Polkبشأن «القدر

الواضح» وخطاب «جيمس مونرو» ( )James Monroeيف الكونغرس بشأن وجود األوروبيني يف

القا ّرة األمريكية .لقد م ّر وقت أقل عىل «النقاط األربعة عرش» التي وضعها «ويلسون» ،والتي ت ّم
ٍ
جديد ،أو من «خطاب العار»
عاملي
نظام
اإلعالن عنها يف نهاية الحرب العامليّة األوىل ،لتشكيل ٍ
ٍّ
الذي ق ّدمه «روزفلت» بعد «بريل هاربور» يف شهر كانون األ ّول من عام  .1941لقد م ّر عقدان فقط

عىل كلامت «جورج دبليو بوش» بعد فرتة وجيزة من  11أيلول  ،2001عند إعالنه الحرب عىل
كل لحظة من هذه اللّحظات املحوريّة ،كانت الواليات املتّحدة مسؤول ًة بشكلٍ
اإلرهاب .يف ّ

أسايس عن تشكيل ال ّنظام الدويل.
ٍّ

بال ّنظر إىل كيفيّة استجابة حكومة الواليات املتحدة لـكوفيد  ،19مل يعد من املمكن التسليم

كل
ألي العب أن يتحكّم يف ّ
بهذا ال ّنمط .فالتناقض الكبري للق ّوة العامل ّية السائدة هو أنّه ال ميكن ّ

يشء يف مواجهة األزمة .وبالتايل ،ال تزال الواليات املتحدة غري قادرة عىل تنسيق استجابة مشرتكة

للوباء ،وال ميكن أن تكون منقذ األبرياء  -منقذ العامل  -أثناء األزمة .يف حني أ ّن الرئيس ترامب
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وإدارته يثبتون أنّهم غري قادرين عىل االستجابة بفعال ّية لألزمة ،فتخرس الواليات املتحدة تدريج ًّيا
عاملي يضع جدول األعامل.
مكانتها كزعيم
ّ

السمة األساس ّية للواليات املتّحدة يف هذه الحقبة الجديدة هي مامرسة القيادة املتقطّعة و/أو
ّ
غري املوجودة و/أو القيادة الغريبة ،كام يتّضح من توصيات ترامب للتخفيف من جائحة كوفيد .19
عرب األزمات ،كانت استجابات السياسة الخارجيّة األمريكية األخرية سلبيّة وتتّصف بردود األفعال
كل حالة عىل حدة ،وتفتقر إىل إمكان ّية تت ّبعها
وفوضويّة .فكان يت ّم ات ّخاذ القرارات عىل أساس ّ
وتحديد موضوعها .هذا السلوك يعكس املعضلة التي تواجه الدبلوماس ّية األمريكية الحديثة :وهو
إ ّما العودة إىل املثل والقيم التقليديّة التي أثبتت جدواها عرب ال ّزمن أو وضع مبادئ جديدة لعامل
تفش األوبئة.
يتميّز بالعديد من القوى املختلفة والديناميكيات الجديدة مثل ّ

يف القرن الحادي والعرشين ،أثبتت الواليات املتّحدة عدم قدرتها عىل مواجهة سلسلة من
«الحروب» العامليّة الجديدة بنجاح ،تلك التي هي ضد اإلرهاب املتط ّرف ،وكذلك املواجهة

ض ّد فريوس كورونا الجديد .كال العدوين كانا قادرين عىل رضب األرايض األمريك ّية وكشفا نقاط
الضّ عف الكبرية للواليات املتّحدة .يف مواجهة هذه التح ّديات الجديدة ،مل تتمكن الحكومة
ج ًزا
األمريكية من التكيّف ،بل لجأت بدالً من ذلك إىل االستجابات القدمية ،وكان ّ
كل منها أكرث ع ْ
للتح ّديات الجديدة التي تواجهها البالد .بالنسبة لـ كوفيد  ،19استجابت الحكومة بغطرسة من خالل
تقليل أو تربير عدد الوفيات التي حصلت فعل ًّيا .أصبح عدد القتىل اآلن أكرث من  ،100000وهو أكرب
بكثري من  60.000الذين قُتلوا خالل حرب فيتنام ،ويقرتب  -ورمبا تجاوز  -عدد القتىل العسكريني
األمريكيني يف الحرب العامليّة األوىل .أ ّما يف حالة العدو اآلخر ،اإلرهاب الدويل ،فكانت استجابة
الواليات املتحدة متفاوتة االنخراط يف رصاعات جديدة يف ساحات مثل أفغانستان والعراق وليبيا،
بينام اختارت الالمباالة يف سوريا التي تشهد أكرب حرب ودراما إنسان ّية منذ الحرب العامل ّية الثانية.

احلاجة إىل قيادة ّ
عاملية يف وقت األزمة هذا

املتغي للقرن الحادي والعرشين ،ال تستطيع الواليات املتحدة ،كام أنّها ال
يف ال ّنظام الدويل
ّ
تريد االنسحاب من العامل ،لك ّنها أيضً ا ال تستطيع وال تريد أن تتح ّمل التكلفة السياس ّية واالقتصاديّة
للسيطرة عليه .ال يوجد احتامل يف هذه الفوىض الدوليّة بالعودة إىل اإلغراءات التاريخيّة لالنعزاليّة،
رص ترامب عىل القيام بذلك .ولكن ال يوجد أيضً ا خيار للواليات املتحدة ملواصلة العمل
مهام أ ّ
عىل أنّها الزعيم بال منازع لهذه الفوىض للنظام العاملي الجديد – وعىل أنّها املنقذ الواضح
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للتدخّل يف النزاعات العديدة عىل هذا الكوكب .أل ّول م ّرة يف التاريخ الحديث ،ال تستطيع الواليات
أي نوع من الحوكمة العامل ّية.
املتّحدة ضامن ّ

ككل مه ّمة للغاية .فإ ّن آليات الرتابط العاملي
الصدمة التي يس ّببها كوفيد  19لل ّنظام الدويل ّ
إ ّن ّ
ريا ،العديد من املناطق
يف أزمة ،كام أ ّن االت ّحاد األورويب يتأث ّر كمجال للتامسك والتضامن؛ وأخ ً
جه نحو الفوىض .يف مواجهة هذا التعقيد ،من املحتمل أن تصبح العالقات
وال ّنزاعات ته ّدد بالتو ّ
كل من القرن السابع عرش والثامن عرش والتاسع
الدوليّة م ّرة أخرى مشابهة لنظام ال ّدول األوروبيّة يف ّ
عرش ،والتي كان يحكمها «صلح وستفاليا» لعام  ،1648و«تحالفات» ما بعد الثورة يف عامي 1792
مم هو الجمود الذي فرضه مبدأ االحتواء خالل «الحرب
و  ،1798و«مؤمتر فيينا» لعام  ،1814أكرث ّ
كل من الدول املجاورة الصغرية ،وتأكيد ثالث
الباردة» .نحن نشهد توطيد القوى العظمى ،بدعم ّ
كتل اقتصاديّة كبرية ستح ّدد جميع العمليات يف جهودها للخروج من األزمة االقتصاديّة التي أعقبت
الوباء ،ومع استعداد الصني للربوز كق ّوة عامل ّية بني عامي .2050-2030

الطريق الخطري بالنسبة للواليات املتحدة وبقية العامل هو طريق القوميّة االستبداديّة عىل غرار
الرئيس الرويس «فالدميري بوتني» والرئيس الصيني «تيش جني بينغ» .هناك خطر يتمثّل يف أ ّن
السياسة الرتامب ّية ستصبح ،عىل املدى الطويل ،هي القاعدة يف الواليات املتّحدة والعامل الغريب.
وهذا من شأنه أن يشري إىل نهاية فرتة العوملة التي ك ّنا وال زلنا نعيشها منذ التسعينيات ،وستكون لها
تكاليف كثرية عىل الواليات املتحدة .تستلزم رؤية ترامب األحاديّة يف العالقات الدوليّة العودة إىل
القوم ّية يف العالقات السياس ّية والتّجاريّة واالسرتاتيج ّية .هذا من شأنه أن يه ّيئ الواليات املتحدة
والعامل الت ّباع عقيدة جديدة ورجع ّية ،يف محاولة عقيمة «لعزل أنفسهم» عن العمليات التي تتجاوز
بالفعل الحدود واأليديولوجيات والحكومات.

مخطط ألمريكا ما بعد اجلاحئة
العمل وأفراد الفئات
عندما يت ّم التغلّب عىل الوباء ودفن مئات اآلالف من القتىل ،ومعظمهم من ّ
األكرث ضعفًا وتهميشً ا ،يجب إجراء مراجعة لجدول أعامل السياسة األمريكية .ستفرض األزمة
حسابًا ليس فقط فيام يتعلّق بالسياسة الخارج ّية ،ولكن أيضً ا فيام يتعلّق بالسياسة الداخل ّية .يجب
حا مال ًّيا أساس ًّيا ،وضامنًا اجتامع ًّيا متق ّد ًما بشكل كبري تق ّدمه حكومة الواليات
أن يشمل هذا إصال ً
واملؤسسات الصغرية
املتحدة .عالوة عىل ذلك ،يجب مترير برنامج عام إلنقاذ الصناعات الكبرية
ّ
التي مت ّر يف أزمة أو إفالس يحايك «صفقة روزفلت الجديدة» ( .)Roosevelt’s New Dealستكون
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هذه هي االستجابة الوحيدة املعقولة للفشل البائن للنموذج االجتامعي الحايل يف التخفيف من
األزمة الناجمة عن كوفيد .19
قد يكون الوباء وآثاره بالفعل ترسيخ ملا بدا بالفعل أم ًرا حتم ًّيا :نهاية الحقبة األمريكية .ويف هذه
الفرتة من التغيري التي نشهدها ،يتمثّل الخطر األكرب يف أ ّن الواليات املتحدة نفسها تشجع عودة
املؤسسني ،وإن كان مبتذالً،
القوميّة والشعبويّة يف جميع أنحاء العامل .إ ّن االعتقاد األسايس لآلباء
ّ
والقائل بأ ّن الواليات املتّحدة لديها الدميقراطية األكرث اكتامالً وأ ّن ال ّنظام االقتصادي األكرث عدالً
أي مدى هذا ال ّنظام السيايس واالقتصادي
يف العامل يتع ّرض للهجومّ .
كل هذه العمليات تظهر إىل ّ
واالجتامعي «املثايل» ،الذي هو مثرة أخالق «ويرب» (( Weberالربوتستانت ّية األسطوريّة للعمل
الجاد ،والروح الرأسامليّة ،هم يف أزمة كاملة.
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للمالتوسية
مناعة القطيع كأطروحة مستأنفة
ّ

زمن العبث البيولويج

[*]

إدريس هاين

[[[

تقوم هذه املقالة عىل إجراء وصل معريفّ بني األثر املرتتِّب عىل جائحة كورونا والتنظري
الدميغرايف الذي وضعه فيلسوف االقتصاد السيايس االنكليزي توماس مالتوس ()1766-1834؛
بغاية إنقاض العامل من خطر ال ّتكاثر السكّاين .أ ّما نظر ّيته التي سيناقشها الكاتب فهي تنطلق من أنّ
وترية توالد البرش هي أرسع من وترية اإلنتاج الغذايئ ،األمر الذي يؤدّي إىل اختالل التوازن العام
ويفيض إىل الحروب واألوبئة .لكن املعضلة الكربى يف املالتوس ّية والتي نشأت كت ّيار واسع يف
وخصوصا لجهة تسويغ الحروب ونرش األوبئة
الغرب ،تكمن يف التوظيف العنرصي لنظر ّيتها،
ً
وإبادة أكرب نسبة ممكنة من التكاثر السكّاين.

ّ
املحرر

استطاع فايروس كورونا أن يقنع العامل بخطورته يف وقت متأخّر ،وبعد تر ّدد طويل من منظّمة
حة العامليّة .لكن ما يبدو أنّه أش ّد خط ًرا من اللّقاح املنتظر ،هو البحث عن نشأته املع ّدلة وما
ّ
الص ّ
إذا ك ّنا بصدد ال ّدخول يف حمى معركة بيولوج ّية ال تُبقى وال تذر ..منذ البداية حاولت اجتناب هذا
الجدل عىل أه ّميته ،ليس ته ّربًا من األفق الرمادي لألجوبة املفرتضة ،وإنّ ا إلحسايس املسبق أ ّن
القض ّية ال تتعلّق بسؤال ال ّنشأة ،حيث املعضلة باتت بنيويّة ،ومل يعد بإمكاننا العودة امليكانيكية
حيوي؛ ألنّنا لسنا من اخرتع نظام الطبيعة .وإن كنت أستبعد
كل ما فيها
لرتصد األعطال يف بيئة ّ
ُّ
ّ
معني باملآل الذي ستنتهي إليه الجائحة .لكن
إغراء الرسديات التي تتح ّدث عن النشأة ،فألنّني
ّ
ستظل قامئة حول وجود تدبري ومكر جيوسرتاتيجي ،يشتغل خارج قسم أبقراط ويستهدف
ّ
الفرض ّية
*ـ مفكر وباحث يف الفكر الفلسفي – اململكة املغربية.
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الجنس البرشي .إ ّن فرض ّيتي هنا قدمية؛ وقدمية أل ّن املالتوس ّية املسكوت عنها لها حضور قلق
يف قلب املخطّط العريب .وإ ّن إدارة الدميغرافيا العامل ّية بات شأنًا لها ،وبأنّه يف زمن التوازنات
التي متنع من سهولة ال ّدخول يف الحروب كان ال ب ّد من التفكري يف حروب بيولوجية صامتة تطيح
باملاليني .لك ّننا سرنى كيف أ ّن املالتوس ّية تصلح مدماكًا لنظريّة املؤامرة يف العقل الغريب ،وال
حل للدميغرافيا يف زمن كورونا.
تصلح لتكون ًّ

مرحلة العبث البيولويج
قد تكون كورونا يف وجه من وجوهها الغامضة مثاالً يف طور التجريب لحرب بيولوج ّية تستهدف
اآلخر غري الغريب .أي املناطق األكرث كثاف ًة من الناحية الدميوغراف ّية .وبالطبع ال نستطيع أن منيض
أبعد يف هذا التأويل ،أو أن نتح ّدث عن واقع العالقات ال ّدولية من وجهة نظ ٍر بريئ ٍة تستبعد فعل
الصني يف املخطّط اإلمربيايل هي معضلة ،وال
التآمر .ويف هذا السياق ال مناص من اإلشارة إىل أ ّن ّ
بأي تدبري آخر .ذلك أل ّن الصني تتح ّرك
رصف حيال هذه املعضلة بالرتسانة النوويّة ،وال ّ
مجال للت ّ
كل ناحية نقاط متاجرة ومراقبة .واأله ّم من
كعمالق واثق الخطى ،ويبتلع األسواق ،ويضع له يف ّ
أسس «بنج-فا»
ربرات للعد ّو لش ّن حرب ض ّدهم ،وهم من ّ
كل هذا ،أ ّن أحفاد سان تزو ال يق ّدمون م ّ
أو ف ّن الحرب .فال يزال صوت املعلّم سان تزو يؤكّد عىل عبث ّية الحرب طويلة األمد ،ويؤكّد عىل
حتم .لقد استطاعت الصني أن تحتوي الرأسامل ّية لصالح
وجوب أن تكون حربًا مضمونة االنتصار ً
أجندتها االقتصاديّة ،وهي ال محالة تدرك أ ّن مصريها مل يعد مج ّرد كونها دولة عادية .وإىل هذا
يدرك الصينيون قيمة الدميغرافيا والعمق التّاريخي والحضاري وكل املؤ ّهالت التي تجعل منهم أ ّمة
عص ّية عىل التنازل عن مطلب اسرتجاع مجدها األمرباطوري .وهو األمر الذي سيكلّفها عىل مدى
حقبة طويلة من التّنافسية الصامتة والذكية مسؤول ّية الحفاظ عىل ال ّنظام العاملي .وبقطع ال ّنظر عن
الجدل الذي مل ينته بعد حول العوامل املس ِّببة لجائحة كورونا أو حول منشئها الصيني ،فال ينبغي
أن نتجاهل أ ّن الصني مثّلت عامل احتواء الفجوة ،التي تسبّب فيها سقوط االتّحاد السوفيايت .فهي
حسب املركز الغريب واألمرييك عىل وجه الخصوص ،البديل املطروح اليوم ،مع أ ّن فكرة البديل
يجب أن ت ُفهم بعي ًدا عن فكرة القطيعة التّامة مع الغرب .ومن هنا كان التّعامل معها يف الدوائر
الغرب ّية محفوفًا بكثري من الغموض واملخاطرة .لكن الوعي الغريب بالخطر الصيني يعود يف جذوره
إىل ميالد الجغرافيا السياسية الحديثة ،وتحدي ًدا مع ماكيندر يف املحور الجغرايف للتاريخ حيث نبّه
وخصوصا عىل نقطة االرتكاز العاملي للمجال األورايس.
إىل اآلثار املرتت ّبة عىل هذه الخطورة،
ً
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فقد تح ّدث عن الخطر األصفر عىل الحرية يف العامل ،وذلك بناء عىل األهم ّية التي يشغلها قلب

العامل( .)Heartlandففي مقالته التأسيس ّية «( ،[[[»)le pivot géographique de l’histoire(1904

يبدو العامل هنا عبارة عن خريطة تتمركز فيها منطقة القلب ،جغرافيا توزيع الهيمنة ،حيث أوروبا

أسايس لبلوغ منطقة القلب ،كام أ ّن من يهيمن عىل أوراسيا قد أحكم القبضة عىل
الرشق ّية مفتاح
ّ

السي للجغرافيا السياسية التي طرأ عليها الكثري من التجديد لك ّنها استمرت بكيف ّية
العامل :املفتاح ّ
أخرى؛ وعليه فإ ّن معادلة التح ّول العاملي الجديد تقوم عىل جملة من مفاتيح التحكّم التالية:
 من يتحكّم يف رشق أوروبا يسيطر عىل قلب الجزيرة العامل ّية من يتحكّم يف منطقة القلب يسيطر عىل الجزيرة العامل ّية -ومن يتحكّم يف الجزيرة العامل ّية يسيطر عىل العامل

ّ
المالتوسية وكوفيد 19؟
ّأية عالقة بني

ومن دون أن نستغرق يف مناحي هذه الجغرافيا والتعديالت التي طرأت عليها ،فإ ّن ما يه ّمنا يف

هذا املقام هو أ ّن الغرب يعيش اآلن محاولة استكامل متركزه العسكري واالقتصادي؛ حيث استند
إىل الرؤية املبكرة ذاتها عن الصني باعتبارها الخطر املحدق عىل العامل.

أمامنا إذًا ،ما ّدة دسمة ومغرية الختزال الحدث يف نظريّة املؤامرة ،فث ّمة إحاالت كثرية تنحو

املنحى املذكور ،ووثائق مقنعة من حيث نسقها التفسريي ،لك ّننا لسنا يف وارد التّسامح يف

االستنتاج وسنرتكها جانبًا يف انتظار األدلّة القاطعة ،فالعامل متس ّمم سياسيًّا وإيكولوجيًّا ،ومصانع
كل ناحية مراكز وغرف عمليات ،والحرب البيولوج ّية واردة ،ولك ّنها إن حدثت فستكون
الش لها يف ّ
ّ

وتنزيل ملخرجاتها .الفرض ّية التي ننطلق منها منذ
ً
شكالً من تدبري الدميغرافيا وتحيي ًنا للاملتوس ّية

أكرث من ثالثة عقود ،هي أن ننتظر شيئًا يته ّدد الدميغرافيا الصين ّية[[[ ،األمر ال يتعلّق بكورونا بل

[1] - publié par l’ Institut de Stratégie Comparée dans la revue Stratégique
:http://www.stratisc.org/strat_055_MACKINDERP.html
[[[ -ربطنا بني جائحة كورونا والنظرية املالتوسية جاء يف وقت مبكّر جدّ ا ،ومل يأت جزافا ،بل إنّها اللحظة التي تع ّزز فرضية لطاملا
تناولناها يف كتبنا السابقة ،وجدير بال ّذكر – ملن يعود إىل املقاالت األوىل التي بارشناه يف هذا الصدد واملؤ ّرخة يف مصادرها – أنّني أ ّول
ما لفت اإلنتباه إىل هذه النظرية يف سياق الجائحة بعد أن كنا نتوقّع أنّها ظلت كامنة يف انتظار اللحظة التاريخية املناسبة لتحيينها كوسيلة
الحتواء التضخم الدميغرايف.
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بتجربة ،وال ّ
كل حال يف الدوائر التي أنتجته[[[.
حت الفرض ّية فإ ّن اللّقاح موجود عىل ّ
شك إن ص ّ
هش وضعيف وجبان ،لكن خطورته تكمن يف جبنه وقدرته عىل التك ّيف ،فهو
نعم إ ّن الفريوس ّ
كل مرة لتعديل
ُمع ّرض لإلبادة أيضً ا وعدد املوىت منه يُع ّد باملاليني لك ّنه عنيد وخبيث ،وهو يهتدي ّ
نفسه واكتسابه لياقة يف االخرتاق ،هو ضعيف من حيث ال ميلك أن يعيش بعي ًدا عن الخل ّية التي
يستعمل مك ّوناتها لبلوغ مراده ،أو لنقل قدرته الفائقة عىل إعادة برمجة الخل ّية لصالح أهدافه.

لقد وقفنا عىل عرشات األحجيات التي متتاح من نظريّة املؤامرة ،بعضها متني ج ّدا يف
حجم الذّكاء الذي تنظّم من خالله املق ّدمات ،لكن املتّجه ( )le vecteurتارة يتّجه من الصني
إىل الواليات املتحدة األمريكية وتارة العكس ،هذا باملفهوم املنطقي والريايض عبث وسخف
ونعب عن مستوى
( ،)absurditeولك ّننا حني نقبل بهذه النقائض نؤكّد بأنّنا دخلنا زمن الهالوس
ّ
من التفاعل الباثولوجي مع الحدث .نستطيع من خالل تأويل األحجيات وال ُّرؤى أن نص ّنف نوعيّة
املرض الذي يسمح بهذا ال ّنوع من الخيال غري اآلبه باملق ّدمات املنطق ّية لالستنتاج ،وستجد الذّات
جاس الذي تحبكه بعض األفكار يستند إىل
الجامع ّية يف هذه الهالوس ُسكنى وطأمنينة ،فال ُّه ّ
نبي من خالل تفكيك الخطاب املالتويس
متلقّي جامعي يف حالة من الجزع والحرية .وميكننا أن ِّ
كم نحن نبني عىل أوهام ،وسيكون من الخطأ أن أصفها بأنّها أوهام خاطئة؛ أل ّن األوهام حقائق لها
الخاصة ،وبأ ّن الخيال كام ذهب ابن عريب ال يخطئ ،وبأ ّن الواقع ّية حسب هايدغر تطلق
رشوطها
ّ
عىل الذّهب وعىل ال ّنحاس املذ ّهب ،كالهام حقيقة واقعية ،غري أنّنا يف نهاية املطاف نحن من
الصور ملكة للحكم.
يدرك أن الخطأ يبدأ حني نجعل من وظيفة منتج ّ
من خالل هذا التحليل نستطيع التأكيد عىل أ ّن املالتوسية مل تفكّك مبا فيه الكفاية ال من
قبل مجايليها وال املتأخرين ،وأ ّما يف املجال العريب فإنّني عىل يقني بأ ّن محاولة مالتوس مل
ت ُقرأ كام ينبغي .ويف دحض هذه الرسدية نكون قد أخذنا فكرة عن هشاشة نظريّة املؤامرة حني
جا .ونحاول هنا أن نتفاعل مع الفكرة املحوريّة
تصبح عقيدة ال فرض ّية ،حكم قيمة وليس استنتا ً

[[[  -الربط بني املالتوسية الجديدة واملؤامرة مام أفضنا فيه قبل سنوات ،وستجد ميال لتعزيز فكرة املؤامرة يف قراءيت عىل هامش مؤمتر
السكان الذي انعقد بالقاهرة سنة  ،1994هناك أكدت عىل أن «العامل الثالث عموما ال يزال يقف من الغرب موقفا تاريخيا يجعله يشك
يف كل نواياه ومخططاته نتيجة التدمري االستعامري الغريب التاريخي للبالد النامية» وانتهيت إىل توصيف مؤمتر السكان يف جولته الثالثة
بالقاهرة بعد جولتني له سابقة يف بوخارست  1974واألخرى مبكسيكو  ،1984بالقول «:لقد كان املؤمتر األخري وفق هذه االعتبارات
أصعب مؤمتر دويل منذ الحرب العاملية الثانية وأعقد لقاء جمع بني األمم» ،لكنني اعتربت أنّ املالتوسية اليوم هي أكرث ملتوسية من
مالتوس وذلك جوابا عىل سؤال اختزال معضلة التنمية يف الدميغرافية من منطلق أن امللتوسية كانت محكومة بإطار جغرايف وتاريخي
و«لو أننا طرحنا الوضع االجتامعي واالقتصادي وحتى السيايس اليوم عىل مالتوس لكان رأيه مختلفا متاما».
انظر :ادريس هاين« :العرب والغرب :أية عالقة ،أي رهان» ،ط ،1بريوت ،توزيع دار الطليعة1998 ،م ،ص .-186 178
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ملحاولة مالتوس بالتلخيص والتحليل معتم ًدا املصدر األسايس واألطروحة الكالسيكية نفسها
حول املعضلة السكانية؛ حيث نعتمد يف تحقيق هذه امله ّمة عىل املصدر التايل:

Robert Malthus (1798), Essai sur le principe de population; Paris: Éditions
Gonthier, 1963, 236 pages. Collection: Bibliothèque Médiations. (Préface et
traduction par le docteur Pierre Theil).
يعطينا كورونا من ال ّناحية ال ّنظريّة فكر ًة كامل ًة عن نظريّة سابقة يف االقتصاد السيايس ،أال وهي
لحل معضلة عالقة اإلنتاج بالدميغرافيا ،من خالل نفض
املالتوسيّة .مل يكن أحد يدرك أي معنى ّ
تقل فتكًا عن الحرب النوويّة ،إنّها
ماليني البرش عرب آليات الحرب ،لكن الحرب اليوم قامئة وهي ال ّ
تستطيع ويف صمت مريع تقويض ماليني البرش.
لقد كانت الدميغرافيا وال زالت واحدة من معضالت املستقبل البرشي ،لكن الصني خطّأت هذا
مؤسسها ماو تيس تونغ للكائن كمستهلك فقط،
جا مختلفًا ،ومل ينظر ّ
الهلع الدميغرايف وق ّدمت منوذ ً
بل نظر إليه كمنتج لغذائه .وبهذا املعنى ستصبح الدميغرافيا إشكال ّية حقيق ّية بالنسبة لنمط اإلنتاج
الرأساميل ،الذي ينتج البطالة والعزل والرصاع الطبقي .فاأل ّمة التي تض ّم ما يقارب ُسبع البرشيّة
متتلك أفضل وسيلة لإلنتاج والتوزيع ،وال وجود للمجاعة يف الصني وال رشائح تحت خ ّ
ط الفقر،
جل
يدب عىل األرض ،بينام ازداد فيها أمل الحياة ،وستس ّ
ولذلك كانت الصني هي أقوى اقتصاد ّ
مستشفيات الصني نجاة امرأة مس ّنة تبلغ من العمر مئة وثالث سنوات من اإلصابة بكورونا يف
عب عنها بأسلوب بالغي يف أطروحته
ذروة الجائحة .مث ّة مالحظات كثرية عىل فكرة مالتوس التي ّ
التي وصفت بالكئيبة حول مبدأ السكان .فقد رت ّب فكرته عىل قسمني :قسم خطّأه التّاريخ؛ حيث
تضاعف السكّان يف دول ليربال ّية ،مثل الواليات املتحدة األمريكية وازداد مع ذلك اإلنتاج .وقسم
يتعلّق مبفارقات ال ّنظام الرأساميل؛ حيث تراجع اإلنجاب والزواج .ولكن مالتوس مل يتوقّع ارتفا ًعا
يف مع ّدل الشيخوخة مقارنة بالشباب يف املجتمعات الرأسامل ّية .فالتوصيات التي ق ّدمها كان من
شأنها أن تنشئ مجتم ًعا داروينيًّا بامتياز ،ولهذا أمكننا اعتبارها إحدى وجوه الداروينيّة االجتامعيّة
التي ساهمت يف التمهيد للفكرة الداروين ّية ،التي أخذت بها فلسفة املحافظني األمريكيني الجدد
يف نهاية القرن العرشين .باختصار إن ك ّنا نريد أن نفهم مالتوس بعي ًدا عن بالغاته التي منحها

حا رياض ًّيا ،فإنّه كان يرمي لتفقري املجتمع بكيف ّية ممنهجة حتى ال يقوده ال ّنمو إىل حالة
مصطل ً
العودة إىل الفقر .الحلول املالتوسية ذات بعد طبقي بامتياز ،وجب عىل رشيحة من املجتمع
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أن تتأخّر يف الزواج ووجب أيضً ا أن ال يكون هناك زيادة يف األجور ،عىل الطبقات الشعبية أن ال
تدخل يف دورة االستهالك ،عليها أن تجوع وت ُحرش يف مواجهة الحاجات؛ ليك ال تفكّر يف الزواج
والتكاثر .انظر كيف يتح ّدث عن توصيات تتعلّق بفئة من املجتمع .مل يقرأ مالتوس مسار االقتصاد
عمل ًّيا وثورات للشّ غيلة ،وقد
السيايس إالّ يف ضوء معضلة إنجلرتا يومئذ ،ستشهد أوروبا نضالً ّ
استم ّرت يف وضع من الرفاهية والتكاثر إىل ح ّد ما.

تفكيك اخلطاب المالتويس

أتوسع أكرث يف مناقشة أطروحة مالتوس حول السكّان بشكل تفصييل ،ولكن ال
ال أريد أن
ّ
ب ّد من تفكيك الخطاب لندرك أ ّن ال ّنزعة القدريّة الكامنة هنا ،ليس فيام يتعلّق مبخالفته للخطاب
ومؤسسة الزواج بازدراء بوصفها من ال ّنعم ،بل يوجد يف نزعته
ال ّديني الذي طاملا نظر لإلنجاب
ّ
القدريّة الكئيبة بالفعل ،ما يوحي بوجود استنتاج مسبق أال وهو عدم الجدوى من التّنمية .وكان
يقول بأ ّن علينا أن ال نخالف غايات الطبيعة من محاولة تحسني معيش الطبقات الفقرية .إنّها إحدى
التعبريات املنسجمة مع خطاب كو كلوكس كالن ،أي حني نفكّر يف إبادة العنرص البرشي ونك ّرس
وضعيّته االجتامعية ،تصبح التنمية مجرد حصار اجتامعي؛ ليك ال يفكّر املجتمع يف التّط ّور
الحق يف احتكار الحياة
كل
القوي ّ
خارج حدود ما فرضته الطبيعة باملفهوم ال ّدارويني ،الذي مينح
ّ
ّ
الحق يف تحسني
عبودي ال مينح العبيد
األفضل .ففي عمق املالتوسية نكتشف األفق الجديد لنظام
ّ
ّ
وكل ذلك يت ّم بناء عىل الفضيلة والطبيعة واالعتقاد ،لنتذكّر أنّه يف مقاطع من أطروحته
أوضاعهمّ ،
اعترب مالتوس التكاثر مخالف للفضيلة ولألمر اإللهي .قلت ال ب ّد من الوقوف عند املالتوسية؛ ألنّها
ككل األفكار الكالسيك ّية ،التي يت ّم قراءتها يف
هي نفسها ت ّم اختزالها وقراءتها قراء ًة س ّيئة ومبتورة ّ
العامل العريب باختزال.
نكاد ال نلمح يف محاولة مالتوس سوى الدعوى املتك ّررة لضبط الط ّبقة الفقرية – خالفًا للعليا
واملتوسطة  -وليك نحقّق تراج ًعا رسي ًعا يف مع ّدل الوالدات واالنفجار الدميغرايف سيكون عىل
ّ
الطبقة الفقرية أن تدفع الثّمن ،فهي وحدها املسؤولة عن هذه املأساة ،بل هي حني تكون فقرية
الحي ،سيكون الفقري الذي يعلم مبآله ،أي
وتحرس أن تتكاثر؛ بسبب ما أودعته الطبيعة يف الكائن
ّ
أخالقي .مل يكن مالتوس صاحب خطاب
ينجب دون أن يكون قاد ًرا عىل إعالة أبنائه ،مبثابة كائن ال
ّ
كل محاوالت تحسني حياة الفقراء من دون جدوى فحسب ،بل كان حفّار قبور
يل يجعل ّ
اختزا ّ
يبحث إحصائ ًّيا وأيضً ا استرشاف ًّيا يف أفضل طريقة لتصحيح التدفّق الدميغرايف ،متجي ًدا للحرب
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طبقي للموت.
والطاعون اللذين كان لهام كبري دور يف كبح جامح هذا النمو السكاين ،إنّه متجيد
ّ

يف مق ّدمته الجديدة التي يرشح فيها ال ّدافع وراء محاولته تلك ،يذكّر بأنّه كان متأث ّ ًرا ببعض
الكتب التي تناولت موضوع السكان من أمثال غودوان ،واعتام ًدا عىل ما كان بني يديه من كتب
لكل من هيوم وواالس وآدام سميت ود .برايس .وهذا يعني أ ّن مالتوس التقط جان ًبا واح ًدا من
ّ
أسباب الفقر ليح ّولها إىل السبب الرئييس الذي ال مف ّر من معالجته بتدبري ممنهج إىل حد تعديل
تحسن أوضاع الفقراء سيكون هو السبب
قوانني تحسني أوضاع الفقراء .غري أنّه رسعان ما
سيبي بأ ّن ّ
ّ
األسايس للنمو السكاين ،وهذا ما أس ّميه باملفارقة املالتوس ّية ،وهي مفارقة تجعل ا ّدعاء املق ّدمة
السكاين ،حيث أصبحنا أمام سؤال إشكايل من شقني:
ينتهك مضمون البحث يف املبدأ ّ
-هل إ ّن الفقر سببه النمو السكاين؟

 هل إ ّن تحسن أوضاع الفقراء هو سبب النمو السكاين؟وإذًا:
 هل يجب أن نقلّل من النمو السكاين لنقيض عىل الفقر؟تتحسن أوضاعهم فيفكّرون يف الزواج والتكاثر؟
 هل يجب أن نحارص الفقراء ليك الّ

نستطيع صياغة ما أس ّميه نقيضة مالتوس التي تنتهي إىل خُلف منطقي ـ وفق األورغانون
األرسطي نفسه ـ الذي استند إىل صاحبه كواحد ممن لفتوا إىل معضلة التدفّق السكاين -عىل
الصورة اآلتية:
«ليك ال نكون فقراء علينا أن ال نتناسل ،وليك ال نتناسل علينا أن نبقى فقراء».

المالتوسيون اجلدد ومناعة القطيع
عند تفكيك الخطاب املالتويس سنجد أ ّن املستهدف يف هذا الربنامج هم الفقراء ورشيحتهم،
ولذا يجب أن يخضعوا إلجراءات تستهدف وجودهم عرب أساليب الحصار الطّبقي ،وكبح تطلّعهم
إىل تحسني أوضاعهم؛ حيث هناك مكمن الخطر يف النمو الدميغرايف .فال ّنمو السكّاين يف نظره
السفىل ،ومن هنا حاول تفسري أسباب فشل الجهود املبذولة
ينتج الفقر والبؤس بالنسبة للطبقات ُّ
من قبل الطبقات العليا إلنقاذ الطبقة الفقرية.
ِ
يخف مالتوس غايته من تكرار الكثري من األمثلة؛ أل ّن الغرض كان هو التأثري عىل القدر
ومل
االستغراب 20

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

200

االستغراب
الملف

األكرب من الفقراء ،باعتبار أ ّن فكرة الخطر السكّاين يف نظره ،مام تناوله فالسفة من قبله كأفالطون
وأرسطو وآخرون مثل فرانكلني وسري جيمس ستيوارت وأرتور يونغ الخ ،لكن هذه اإلشارات م ّرت
من دون أن يلتفت إليها الرأي العام.
يلجأ مالتوس إىل مغالطة االختزال والتضخيم؛ ذلك أل ّن املعضلة السكان ّية مل تكن يو ًما يف
أولويات برنامج تحسني الوضع االقتصادي ،وال نظر لها أولئك عىل أنّها جوهر املشكلة االقتصاديّة،
وهكذا سيتجاهل مالتوس كل العوامل األخرى سواء ما يتعلق بتحسني األوضاع االجتامعية أو ما
يتعلّق بوسائل احتواء الدميغرافية ،عىل الرغم من أنّه قلّل من قيمة قدرة العوامل الطبيعية الدوريّة
كالوباء أو حتى الحرب عىل كبح جامح التكاثر.
تكمن مغالطة أخرى عند مالتوس يف مقارنة هجينة بني النبات والحيوان واإلنسان ،فلنئ كان
ألي مخطّط للمستقبل ،فال ّنبات إذا تجاوز الح ّد
ال ّنبات والحيوان يخضعان للغريزة وال يخضعان ّ
الطبيعي تنبت محلّه نباتات أخرى بعد أن تقوم بتدمريه ،كام أ ّن الحيوانات تتآكل فيام بينهاُ .مامثلة
أخرى يجريها بني بريطانيا والعامل ،حتى إنّه يقفز من الحديث عن بريطانيا إىل الحديث عن
الكوكب بر ّمته ،وكأ ّن البرش املوزعون عىل األرض استغرقوها بالكامل ،دون استحضار رشوط
كل البلدان من حيث املسافة ورشوط اإلنتاج؛ وحينام نقيم مامثلة من دون األخذ بعني االعتبار
ّ
الفروق بني املتامثلني نكون قد فتحنا بابًا للمغالطة .وال يخفّف من هذا العطب املامثاليت التمييز
بني الوتريتني الحسابيّة والهندسيّة يف وصف ال ّنمو السكاين وال ّنمو الغذايئ؛ أل ّن التمييز األسايس
يجب أن يحرض يف جريان املامثلة ،ومن هنا أعترب أ ّن مالتوس مل يغالط م ّرة واحدة يف إقامة مامثلة
يف ض ّيق وبني الكوكب فحسب ،بل غالطنا حني تجاهل الفروق يف املامثلة
هجينة بني ح ّيز جغرا ّ
األوىل؛ ليك يستحرض الفرق بني وتريتني يف النم ّو وكأنّه ملتفت للفروق فقط يف املثال الثاين ،إنّه
يغالطنا بلغة الرياضيات.
التحض – وهي حكاية
تعيدنا واقع ّية مالتوس لخيبة أمل من نوع آخر ،فالحروب ترتاجع بسبب
ّ

أخرى حيث مل يشهد الحرب العاملية األوىل والثانية -إالّ أ ّن الحضارة قضت عىل ذلك الشّ كل من
الهمج ّية ،كام يصفها مالتوس بخصوص املجتمعات البدائ ّية – يقصد السكان األمريكيني األصليني
– حيث إ ّن الرضاوة التي نالحظها عند هؤالء ال يعني أنّهم يقاتلون لينترصوا وال ليد ّمروا ،ولكن من
يعب عن الغاية من خوض الحرب
خالل موت العدو يستطيع املنترص أن يؤ ّمن حياته .فاإلروكوا ّ
بعبارة« :هيّا بنا لنأكل أولئك القوم».
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كأطروحةتسالا
مناعة القطيع بارغ
مستأنفة
للمالتوسية 201
ّ

حب الحياة بحب املجتمع الذي ينتمي إليه ،حيث
ويؤكّد مالتوس بأ ّن يف قلب الهمجي يقرتن ّ
الشف والشجاعة
متثّل قبيلته الضامن الوحيد لوجوده .وهذا الشعور يالزمه حتى إنّه يستبعد أفكار ّ
املتحضة.
التي تألفها املجتمعات
ّ
ال يكفي الجوائح يف تدمري زوائد الدميغرافيا وفق املنظور املالتويس ،وهو لهذا يريد تحقيق
منهجي وكجزء من برنامج طويل األمد ،وهذا ما يجعله
تدمريي للدميغرافيا قائم عىل مخطّط
احتواء
ّ
ّ
يخفّف من أهميّة الجوائح التي كانت ترضب أوروبا مرة أو مرتني يف القرن ،وتذهب بربع من يف
البالد أحيانًا ،نظري ما حصل يف بروسيا وليتوانيا سنة  1692حتى عام  ،1757ما يعني أ ّن ما يحدث
أي أهم ّية يف املنظور املالتويس ،فاألعداد مهام بدت كبرية فهي
اليوم بفعل وباء كورونا ال ميثّل ّ
ليست كافية لكبح الدميغرافيا.

حقيقي للرثوة يستطيع تحسني مصري الفقراء ،هكذا يرى مالتوس ،فمهام
أي من ّو
ال يوجد ّ
ّ
تحسنت األجور فهذا ال يعني شيئًا إذا مل يواكب ذلك تط ّور يف كميّة الكفاف ،بل ال يشكّل يف نظره
ّ
تظل وضعة
يل؛ ألنّه رسعان ما سيصاحبه ارتفاع يف مثن املعيشة ،ففي نهاية األمر ّ
سوى ارتفاع شك ّ
الفقراء ثابتة.
مالتوسيًّا ،يجب أن ال ننزعج من األمراض ،فهي إنذار تق ّدمه الطبيعة ض ّد الفقر والكسل
والوساخة ،مثل الطاعون الذي رضب قسطنطينية ومدن الرشق .فالجسد البرشي يف نظر مالتوس
ال يتح ّمل درجة فائقة من الوساخة والكسل ،بل هذا مخالف للسعادة والفضيلة .وحتى هنا يكون
الحديث مبدئ ًّيا ال إشكال عليه ،لكن يف تطبيقه عىل املجموعات البرشيّة فإ ّن القذارة والكسل
تستحق
واملرض والفقر الذي يعتربه مالتوس مخالفًا للطبيعة والفضيلة ،هو أ ّن هذه الرشائح مل تعد
ّ
الحياة ،لكن يف نهاية املطاف وجب أن تقوم الطبقة العليا بتنفيذ هذا القرار الطبيعي ض ّد الفقراء،
أليس كذلك؟ تلك هي نتيجة مفارقة مالتوس .لقد ساهم الطاعون الذي رضب لندن يف سنة 1666
يف نظر مالتوس يف تحسني سلوك األجداد ،حيث انعكس عىل العمران وتشييد الطرق والسكن
الواسعني واالبتعاد عن مصدر العدوى؛ ذلك أل ّن مالتوس يعترب أ ّن تاريخ األوبئة يؤكّد بأ ّن معظم
الضحايا يلتقون يف الطبقات السفىل للشعب ،والتي ال تتمتّع بتغذي ٍة ج ّيد ٍة وتعيش حالة االزدحام
يف مناطق ض ّيقة ووسخة .يعود مالتوس ليتحاكم إىل الطبيعة ،لك ّنه يف الوقت نفسه ال يق ّدم حالّ
للفقراء سوى بتدمري منخويل لفائض الدميغرافيا.
قد يفهم الكثري من الباحثني وباختزال شديد أ ّن مالتوس يقرتح الحروب لتقويض ال ّنمو السكّاين،
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لب املالتوسية؛ ألنّها اعتربت الحروب ال تكفي ،كام اعتربت األوبئة مج ّرد إنذار،
هذا ليس هو ّ
منهجي بعيد األمد يف صلب السياسة االقتصادية .إنّها قض ّية
لكن مالتوس يراهن عىل مخطّط
ّ
تدبري سيايس ،للتدمري املنهجي املستدام للدميغرافيا .وقد تجد الحروب الجرثوميّة واألساليب
اإلمربيال ّية يف إدارة الصناعة الدوائ ّية وهيمنة الحسابات التجاريّة عىل األهداف اإلنسان ّية وسيلة
يل؛
لتفكيك ما أنتجه النم ّو من ارتفاع يف أمل الحياة ،لكن هذا ال ّنوع من الحروب الجرثوم ّية غري عم ّ
ألنّه يطرح إشكال ّية السيطرة .إنّه لن يوقف تدفّق الدميغرافيا ،بل يستطيع إبادة الجنس البرشي؛
ذلك أل ّن الفايروس ال ميلك كو ًدا طبقيًّا للقضاء عىل الفقراء دون أن يصيب اليوم سائر الرشائح
كل الفئات أمام تح ّدي الوباء.
االجتامعية ،فلقد ات ّحد مصري ّ
إ ّن ما نس ّميه نقيضة مالتوس تؤكّد أ ّن القاعدة املالتوسيّة واسعة االنتشار حول تضارب ال ّنمو
السكّاين بوترية هندسية والنمو الغذايئ بوترية حسابيّة ،قد تصبح حسب تحليل املحاولة امللتوسيّة
تظل ثابتة
يظل ثابتًا فإ ّن املعادلة ّ
إىل صيغة أخرى؛ ذلك ألنّنا إذا سلّمنا مالتوس ًّيا بأ ّن ال ّنمو الغذايئ ّ
حتى لو اعتربنا ال ّنمو السكّاين يجري بوتري ٍة حساب ّي ٍة أيضً ا مقارنة بثبات اإلنتاج الغذايئ .كام أ ّن هذه

بالشق
النقيضة هي من شقّني :األ ّول يتعلّق باملغالطة النظريّة التي ذكرناها سابقًا والثاين يتعلّق
ّ
العميل ،أي أ ّن قرار تدبري الدميغرافيا يثري إشكاليّة قيميّة ترتبط مبفهوم العدالة ،وتتناقض مع مفهوم
العقد االجتامعي ،أي املالتوس ّية هنا كانقالب عىل روسو ،وتجعلنا أمام شكل يفوق حتى فكرة
عقود اإلذعان ،وهو ما يجعل املالتوس ّية جز ًءا من برنامج األخالق الرباغامت ّية بأثر رجعي.

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

االستغراب 20

بحوث تأصيل ّية
يهدف هذا الباب إىل تفعيل املنهج التأصييل يف الفكر اإلسالمي ،عرب
تظهري الدراسات والبحوث املع ّمقة يف حقل املعرفة الدينية واألخالقية
والفلسفية ...كام يعتني بتقديم بحوث تأسيسية يف الحضارة اإلسالمية.

فلسفة العدالة

ّ ُ
صراطية تاوز اإلنسداد احلضاري
حنو منظومة
محمد شقير

علم فلسفة األخالق

ّ
والواقعية اإلسالمية
دراسة نقدية مقارنة بني فهم الغرب

فادي ناصر

فلسفة العدالة

ّ ُ
صراطية تاوز اإلنسداد احلضاري
حنو منظومة
محمد شقري

[*]

[[[

ٍ
إجراءات تأصيل ّي ٍة ملفهوم العدالة يف املجالني ال ّنظري والتطبيقي.
يعمل هذا البحث عىل
وألجل هذه الغاية يسعى الباحث الشيخ الدكتور محمد شقري إىل مقاربة ماهيّة العدالة وبيان
مبانيها املعرف ّية يف سياق مقارن بني الفضاءين ال ّديني والوضعي .كام ييضء البحث عىل أبرز
وخصوصا تلك املتعلّقة بنسب ّيتها
املعاثر التي وقعت فيها املعارف الوضع ّية الحديثة حيال العدالة
ً
وإخضاعها للرشوط التاريخ ّية والحضاريّة ،وهو ما يناقض عقيدة العدل اإللهي يف القرآن الكريم
والفكر اإلسالمي.

ّ
املحرر

مع انهيار االتّحاد السوفيايت سادت مقولة نهاية التّاريخ ،والتي أرادت القول إ ّن الرأسامل ّية ـ
مبا هي من خيار حضاري ،قيمي ،اقتصادي ،سيايس ،واجتامعي ـ قد انترصت ،وأ ّن الشيوعيّة
ِ
متض ثالثة عقود حتّى انترشت جائحة كورونا ،لتشكّل
قد فشلت ،وسقطت إىل غري رجعة .ثم مل
إيذاناً بفشل ال ّرأسامل ّية ،وسقوطها الحضاري .وهو ما سوف يدفع العقل البرشي إىل مراجعة
مساراته الحضاريّة ،والبحث عن خالصه الحضاري ،واجرتاح سبيل مختلف ميكن أن تهتدي إليه
اإلنسانيّة ويوصلها إىل سعادتها.

ويف هذا املخاض قد يكون لدى البرشيّة التّائهة طريق ثالث ميكن أن يُبنى عليه ،وتلتقي عنده
جميع األمم ،والشعوب ،واملذاهب ،وال ّديانات ،واملدارس الفكريّة عىل اختالفها .وهو يتمثّل يف
حضاري ،ومدرسة فكريّة متكاملة ،وكفلسفة أخالقيّة شاملة ،وإن مل ِ
تهتد البرشيّة بعد
العدالة كخيار
ّ
إىل جوهر تلك العدالة وحقيقتها ،فضالً عن املنظومة القادرة عىل تسييلها؛ وذلك أل ّن التجارب

*ـ باحث يف الفكر الديني  ،وأستاذ يف الجامعة اللبنانية.

العدالةالا
فلسفةرغتس
با
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فلسفي ،بل ق ّدمت
نظري
البرشيّة يف مجملها ،إ ّما أنّها مل تنظر إىل العدالة كأولويّة قيم ّية ،وكميزان
ّ
ّ
وخصوصا يف مجالها االقتصادي التي تق ّدمت
عليها ِق َي ًم أخرى ،كام هو الحال يف الليربال ّية،
ً
فيها الليرباليّة عىل العدالة ،وهو ما يتب ّدى يف كثري من املقاربات ال ّنظريّة والفلسفيّة .وإ ّما أنّها
اقرتبت من جعل العدالة كقيمة أوىل ،ومطلقة ،ومعياريّة ،لك ّنها افتقدت إىل املنظومة القيم ّية،
تربوي،
واألخالق ّية ،واملعنويّة ،وال ّروح ّية ...وهي تلك القادرة عىل إحالة قيمة العدالة إىل واقع
ّ
ين.
سيايس،
اجتامعي،
يف،
ّ
اقتصادي ،قانو ّ
ثقا ّ
ّ
ّ

 - 1ضرورة تظهري اخلطاب الديين للعدالة
قد تكون لدينا مناذج تنطوي عىل العدالة كقيمة أوىل ومعياريّة ،وتحتوي عىل تلك املنظومة
والتبويّة ،القادرة عىل بناء العدالة يف االجتامع العام يف مختلف ميادينه ،لكن
القيميّة واألخالقيّة ّ
تاريخي أعاق ،تسييل فعل العدالة هذا ،ولذلك ميكن القول بشكل
نظري أو
مثة أكرث من التباس
ّ
ّ
نظري يرتبط برؤية العدالة وفلسفتها وموقعها الفكري.
عام ،إ ّن العدالة تعاين من احتباسني :األ ّول،
ّ
والثاين :عميل يتّصل باإلمكانيات املتعلّقة بتسييل هذه العدالة ووجود املنظومة القيميّة واألخالقيّة
والتبويّة القادرة عىل هذا الفعل ،وصوالً إىل املبادرة بهذا االت ّجاه يف سياسات ومشاريع وبرامج
ّ
ذات صلة .أضف إىل ذلك أ ّن السبب الرئيس يف فشل العديد من التّجارب التّاريخ ّية يف إقامة
العدالة ،وتحويلها إىل ثقافة اجتامع ّية شاملة؛ يعود إىل أنّها مل ِ
تهتد إىل املصدر األساس الذي
ميكن أن ينبثق منه فعل العدل ،أو يصدر عنه ارتكاب الظّلم؛ كام يعود إىل أنّها مل تضع يدها عىل
املنطلق ،الذي منه ومن خالل إصالحه ،ميكن الوصول إىل صناعة العدالة وإقامة بنيانها.
وما يع ّزز هذه املقاربة هو وجود العديد من املقاربات ال ّنظريّة والفلسفيّة للعدالة مل تتجاوز
اإلطار الخارجي واملادي إىل املحتوى ال ّنفيس والجواين ،واقترصت يف سعيها عىل كيفيّة
توزيع ّ
الثوة أو اعتامد سياسات رضيب ّية عادلة ،أو توزيع ال ّدخل بطريقة تنسجم وقيم العدالة.
وهذا يرسي يف املجال االقتصادي ،والسيايس ،والقانوين ،أو يف العالقات ال ّدول ّية ،وسوى ذلك
من مجاالت .وهي يف مجملها قد غفلت عن املحتوى الحقيقي للعدالة ،وحقيقة جوهرها،
واملعنى الخالص من فلسفتها .فعىل سبيل املثال ال الحرص ،إ ّن إيجاد التح ّول يف ملكيّة وسائل
اإلنتاج من الطّبقة ال ّرأسامل ّية إىل غريها ،كام هو يف املاركس ّية ،واعتامد مبدأ تدخّل ال ّدولة يف
املجالني االقتصادي واالجتامعي مبستوى أو آخر ،كام هو لدى بعض املنظّرين يف الفضاء
ال ّرأساميل ،بهدف تحقيق عدالة مرتقبة كام يظ ّنون؛ يبقى هذا كلّه يف اإلطار املا ّدي ،وال يالمس
االستغراب 20

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

206

االستغرابة
تأصيلي
بحوث
ّ

املوطن األساس الستنبات العدالة ،وال يبلغ املنبع األشد غو ًرا لصناعة العدل وتشييده.
هذه األسباب وغريها تفرض عىل جميع األفكار واألديان وال سيّام اإللهية منها إعادة تقديم
نفسها؛ بوصفها أديان عدالة بال ّدرجة األوىل ،وهو ما يقود إىل أطروحة إعادة بناء الفكر ال ّديني،
وخطابه ،وثقافته ،بطريقة مختلفة ،ترتكز فيها عىل العدالة كأساس مكني ،وتتمحور حولها يف
بنيتها ،ويف املحتوى والغايات ،وهو ما سوف يرتك أثره البالغ عىل االجتامع العام يف مختلف
ميادينه.
ولهذا فإ ّن ما نسعى إليه كسبيل مفارق ،هو تسييل أطروحة للعدالة ترتكز عىل فلسفة أخالقيّة[[[،
نفيسٍ ،
تربوي ،بحيث يعمل عىل صناعة العدالة يف ال ّنفس قبل الفعل،
وبعد
تحيل العدالة إىل جذر
ّ
ّ
السلوك ،ويف داخل اإلنسان
ويف الضّ مري قبل االقتصاد ،ويف الوجدان قبل القانون ،ويف الثّقافة قبل ّ
قبل املجال العام .وهذا ما يجعلها فلسفة عدالة ج ّوان ّية ،ترنو بال ّدرجة األوىل إىل صناعة اإلنسان
تبي أ ّن
العادل ،وترى يف توطني العدالة يف ال ّنفس اإلنسانيّة
ً
أساسا متي ًنا ومضمونًا لفعل العدل ،كام ِّ
ألي إصالح يف املجال العام ،حيث ترى يف هذه
إصالح هذه ال ّنفس بالعدالة هو املنطلق ّ
الصحيح ّ
أي من
ال ّنفس منشأ العدل ومنبع الظّلم عىل ح ّد سواء .وما مظاهر العدل أو الظّلم التي نراها يف ّ
كل من
مساحات االقتصاد أو االجتامع أو القانون وغريه ،إلّ مبثابة تجليات وانعكاس ملدى تحقّق ّ
أي متثّل من متثّالت العدالة وتجلّياتها،
هاتني املقولتني يف داخل ال ّنفس اإلنسانيّة .أ ّما لو ذهبنا إىل ّ
دون أن نعمد إىل تنظيف ال ّنفس اإلنسانيّة من الظّلم القابع فيها ،والجور الساكن يف جوفها؛ فال ب ّد
أي
أن يجد هذا الظّلم طريقًا له إىل الخارج ،وأن يلتمس الجور منفذًا له يعرب من خالله ،ليظهر يف ّ
من مجاالت االجتامع العام يف االقتصاد أو السياسة أو القانون أو غريه[[[ .األمر الذي يستدعي أن
أي منهام هو
منيّز بني املنشأ واملتعلّق ،سوا ًء ك ّنا نبحث يف مقولة العدل أم يف مقولة الظّلم ،فمنشأ ّ
السلطة أو القانون ،االقتصاد أو االجتامع،
ال ّنفس اإلنسانيّة ،أ ّما املتعلّق فقد يكون املال أو العقارّ ،
جا عىل إطالقها ،وسعتها.
أو ّ
أي من األفعال أو األقوال خار ً

وإ ّن الخطأ الذي وقعت فيه أكرث نظريّات العدالة يف العرص الحديث ،أنّها غرقت يف املتعلِّق،
جا،
و َغ ِفلت عن املنشأ .ولذلك بنت ّ
كل أطروحتها يف الوصول إىل مقصد العدالة عىل املتعلّق خار ً
ونسيت املنشأ داخالً ،فأخفقت يف الوصول إىل عدالة صلبة يف متثّالتها الخارج ّية ،أي إىل عدالة

[[[ -انظر :شقري ،مح ّمد :فلسفة العدالة وإشكال ّيات الدّ ين والدّ ولة واالجتامع اإلنساين ،ط ،1بريوت ،مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،
 2019م ،ص.32 25-
[[[ - -م.ن ،ص .33
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ذات دفع ذايت ومستدام يف شتّى مجاالت االجتامع العام وشؤونه ،بحيث ال تعاين من االنحراف
أو الخفوت أو االرتكاس يف سريها ومسارها .ومن هذه النقطة بالذات نستطيع أن نعي ملاذا كانت
ٍ
بعض أو كثريٍ منه يف سعيها إىل تحقيق العدل
مجمل التجارب البرشيّة تصل إىل الفشل ،أو إىل
وكبح الظلم.

العدالة كاختب�ار للفرد اإلنساين
إ ّن يف ال ّنفس اإلنسان ّية استعدا ًدا للعدل والظّلم ،ومبقدار ما يستطيع املرء أن يكون وسطًا بني
نفسه واآلخر ،ميكن له أن يصل إىل عدله وأن يفارق ظلمه .أي املطلوب أن يخرج اإلنسان من
نفسه ،من سطوتها ،وسلطانها ،وميولها ،وشهواتها ،وأهوائها حتّى يستطيع أن يجعل لنفسه ميزانًا
بينه وبني غريه .ومن الطبيعي أن ترتقي هذه املقولة باإلنسان لريى األمور من زاوية اآلخر كام من
زاويته ،وأن ينظر إىل مصلحة اآلخر ،مثلام ينظر إىل مصلحته ،وأن يهدف إىل نفع اآلخر كام إىل
يحب لنفسه ،وباملستوى نفسه الذي
يحب لآلخر ما
نفع نفسه ،وأن يكره لآلخر ما يكره لنفسه ،وأن
ّ
ّ
يحب لها؛ أي أن تستوي نفسه مع اآلخر ،وال تتاميز عنها.
يكره لنفسه ،أو
ّ

يف ،يتّصل باستواء ال ّنظرة لألنا واآلخر ،وبعد
ذاك يعني أ ّن لإلنصاف بعدين أساس ّيني :بعد معر ّ
ين ،يتّصل بالشعور تجاه اآلخر  -حبًّا وكر ًها وإرادة خري  -باملستوى نفسه تجاه الذّات واألنا[[[.
وجدا ّ
يؤسس لبعد عميل تتوزّع متثّالته وتجلّياته يف أكرث من ميدان وصعيد ،ويلتقي مع ما نطلق
وهو ما ّ
إل بالخروج من عبوديّة األنا ،والتي ال ب ّد أن تنتج -
عليها فلسفة عبوديّة الله تعاىل ،والتي ال تت ّم ّ
إذا ما تحقّقت فعالً إىل اإلنصاف يف العالقة مع اآلخر ،وإىل العدل يف معاملته ،وإىل أن تكون
ال ّنفس ميزانًا بني الذّات والغري .وهي الوظيفة األساسيّة لألديان اإللهيّة ،أي صناعة إنسان العدالة،
إل بالتزام صريورة العدالة ،وال
متهي ًدا ملجتمع العدالة ،حيث ال يكون التّخلق بأخالق الله العادل ّ
إل بتمثّل العدل ونهجه[[[ .ما يعني أ ّن املؤ ّدى التلقايئ لعبوديّة الله
يستطاع السري إىل الله العادل ّ
تعاىل ،هو إقامة العدل ونفي الظلم .وهذا يعني أ ّن أيّة مامرسات عباديّة ال تفيض إىل الخروج من
عبوديّة األنا ،وتاليًا إىل القدرة عىل فعل العدل ،ومامرسة اإلنصاف يف العالقة مع اآلخرين؛ هي
[[[ -لقد وجدنا نوع مقاربة لهذا املضمون لدى «أمارتيا سن» ،من خالل ما يصطلح عليه بالتفكري املحايد .انظر :فكرة العدالة ،ترجمة:
مازن جنديل ،ط ،1بريوت ،الدار العربية للعلوم2010 ،م ،ص.11
[[[ -ميكن الحديث يف هذا املورد عن العدالة يف العرفان ،والوصل ما بني قيمة العدالة وعلم العرفان بشقيه ال ّنظري والعميل .وهو ما يتيح
اكتشاف البعد العرفاين يف العدالة ،وإدخالها يف منظومة العرفان ،وصريورتها مقولة عرفان ّية بامتياز.
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مامرسات عقيمة ،وفاقدة لروحها ،ومبتورة عن مقصدها ،ويلتقي أيضً ا مع عقيدة التوحيد التي
تفيض إىل الخروج من أيّة عبودية أخرى لألنا والهوى متعلقاتهام ،وهو ما يسمح بإيجاد أساس
وقيمي لتوطني العدل يف ال ّنفس ،وإسكان اإلنصاف لديها .أي إ ّن التوحيد يفتح عىل عامل
معنوي
ّ
ّ
وروحي دا ٍع إىل الرتبية عىل العدالة والتنشئة عليها ،ويُبعد
قيمي
األلوه ّية مبا يحمله من مخزون
ّ
ّ
عن العبوديات األخرى من ماديّة وأهوائ ّية ،وما ميكن أن تؤ ّدي إليه تلك العبوديات من انحياز إىل
األنا ومتعلّقاتها ،وهو انحياز يقود إىل إيجاد منشأ للظلم والجور يف ال ّنفس ،ال ب ّد أن يعرب منه إىل
الخارج فعالً وسلوكًا.
وبنا ًء عىل مجمل ما تق ّدم ،ميكن لنا نسج ميزان ،يتيح لنا أن نتل ّمس مدى محاكاة أو مفارقة
أي خطاب ديني أو سلوك للهدف األساس واملقصد األ ّول الذي كانت األديان من أجله ،وجاءت
يعب عن العدل وقيمه ،مبقدار ما يحيك طهرانيّته وصفاءه ،ومبقدار
لتحقيق غايته ،إذ إنّه مبقدار ما ّ
ما يفارق اإلنصاف وميزانه ،مبقدار ما يحيك تش ّو ًها أصابه ،أو انحرافًا أملّ به.

والتبوي
ومن هنا نستطيع أن نفهم هذا املخزون املعنوي ،وال ّروحي ،والقيمي ،واألخالقيّ ،
الهائل الذي جاءت به األديان اإلله ّية ،والذي يهدف إىل ترويض ال ّنفس ،وتهذيبها ،وكبح جموحها،
وضبط جامحها ،وغلبة أهوائها؛ إنّه من أجل هدف أساس ،وغاية أسمى ،وهي صناعة اإلنسان
العادل ،وتزكية نفسه بالعدل؛ مع كون هذا املخزون  -ولألسف الكبري  -مل يتح ّول يف مجمله
إىل ثقافة عا ّمة لدى العديد من املجتمعات البرشيّة عىل أنواعها ،وذلك لغلبة الفلسفات املاديّة،
وطغيان ثقافة املادة ،وهجران ال ّروح ،ونسيان ال ّنفس ،واالزدالف إىل صن َمي الدهر :السلطة واملال.

وحتّى ال يُفهم أنّنا جنحنا إىل يشء من املثاليّة أو الطوباوية ،ال ب ّد من إلفات ال ّنظر إىل أ ّن
هذه املقاربة تح ّدد لنا املنهج الذي يجب أن نسلك للوصول إىل عدالة صلبة ،متت ّد جذورها
وتبي لنا تال ًيا كافّة األطر والسياسات ،التي
إىل ال ّنفس اإلنسان ّية ،وإميانها ،وضمريها ،ووجدانها.
ّ
التبوي واألخالقي بال ّدرجة
يجب أن تعتمد لبلوغ ذلك املقصد .وهو  -أي ذلك املنهج  -املنهج ّ

األوىل؛ أل ّن السؤال األساس الذي يحتاج إىل تقريب الجواب عليه هو هذا السؤال :كيف نستولد
عدالة شاملة وصلبة؟ أي كيف نصل إىل عدالة متتلك داف ًعا ذات ًّيا ،ينبع من أعامق ال ّنفس اإلنسان ّية،
وتستوعب جميع مجاالت الحياة الفرديّة ،وميادين االجتامع العام؟ وسؤال ال»كيف» هذا وجوابه،
والسبل واألدوات ...التي
هو سؤال املنهج وجوابه ،وهو الذي يح ّدد جميع السياسات والربامج ّ
يجب أن تعتمد لتحقيق العدالة املنشودة.
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اقتصادي يتمحور حول توزيع ّ
الثوة ،لن
ولهذا فإ ّن املقاربات التي تحبس العدالة يف إطار ما ّدي
ّ
يتع ّدى مرشوعها لتحقيق عدالة اقتصاديّة  -اجتامع ّية ،حيث ستكون بدايته من توزيع الرثوة ،ونهايته
يف املجالني االقتصادي واالجتامعي ،وهو ما يرتت ّب عليه سياسات وبرامج وأدوات تنسجم معه.
السلطة وعدم حرصها ،فإ ّن مرشوعها سوف ينحرص
ومن يرى أ ّن العدالة السياس ّية تنبع من توزيع ّ
يف عمل ّية الفصل بني السلطات ،وما يستتبعه ذلك من نتائج ومرتت ّبات يف أكرث من مجال ،وعىل
أكرث من صعيد.
أ ّما املقاربة التي ترى يف العدالة جذرا ً يف ال ّنفس ،ونبتًا يف الوعي والوجدان؛ فسوف يكون
التبية ومن ث ّم
مرشوعها للعدالة مختلفًا ،حيث يبدأ من ال ّنفس وال ينتهي عندها ،ويرشع من ّ
يتجاوزها .أي إ ّن ذاك املرشوع سوف يكون مرشو ًعا تربويًّا  -أخالقيًّا يف منطلقه ،يقوم عىل أسس
الصلة من قانونيّة واقتصاديّة
فلسفيّة وفكريّة ومعرفيّة ،ليتكامل ويشمل مجمل األبعاد األخرى ذات ّ
اللحقة .وعليه فإن حسم املوقف من الجوهر الفلسفي للعدالة
واجتامع ّية وغريها يف مراحله ّ
ونواتها األوىل ،هو الذي يح ّدد لنا أي مرشوع ننتهج ،والسياسات والربامج واألدوات وجميع
ويؤسس الت ّجاهات أكرث واقعيّة ،وأوسع شموليّة ،وأش ّد قدرة عىل إنتاج
الصلة،
الخطوات ذات ّ
ّ
العدل ،ويوفّر أرضيّة صلبة تتيح تشييد مسارات أبعد استدامة ،وأقرب إىل بلوغ الغاية.

خلفيات هذا الطرح ومرتكزاته
قد يعتقد البعض أ ّن مثل هذا الطّرح يؤ ّدي بحسب أطروحته إىل االنفصام عن الواقع ،وهو ما
يتطلّب توضيح األمر يف نقاط:
مؤشا أو
إ ّن فشل مجمل التّجارب البرشيّة ،التي قاربت العدالة مقاربة ظاهريّة أو ماديّة؛ تق ّدم ّ ً
دليالً عىل ما نقول.
إ ّن فشل العديد من التّجارب ال ّدينيّة يف تحقيق هذا الهدف ،ال يعني أ ّن األديان يف مضمونها
الصايف ال تحمل هذه الغاية ،وإنّ ا االلتباسات التّاريخ ّية قد طغت عىل املحتوى ال ّديني ،وح ّرفته
عن مساره ،وش ّوهت معامله.

اقتصادي
إن أقىص ما ميكن الوصول إليه من املقاربات التي تحبس العدالة يف إطار ما ّدي
ّ
أو سيايس ...هو منط اقتصادي  -سيايس قد يحايك شيئًا من العدالة ،لك ّنه ال يشمل جميع
أبعادها ،وقد ينقلب إىل ض ّده وخالف مقصده؛ ألنّه ال يقوم عىل أرض صلبة ،ومل يهتد إىل
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املنبع األساس ملقولتي العدل والظّلم ،ومل يعالج الجذر األساس املولّد لهام.
تربوي للعدالة؛ إنّ ا هو مج ّرد بناء
أخالقي،
قيمي،
معنوي،
إ ّن ما نتح ّدث فيه عن تأسيس
ّ
ّ
ّ
ّ
تحتي ومنطلق ملا بعده ،أي إ ّن أيّة بناءات فوق ّية اقتصاديّة أو اجتامع ّية أو سياس ّية ...تفتقد إىل هذا
ّ
التّأسيس القيمي للعدالة ،هي بناءات ال تقوم عىل أرض صلبة ،وميكن أن تسقط أو تتهاوى لدى
أي بناء تحتي – قيمي ،أخالقي ...-
أي اهتزاز ،أو اختبار ،أو عوامل ذات أثر .ويف املقابل ،فإ ّن ّ
ال يتكامل ويكتمل مع بناءات فوقيّة يف مختلف مجاالت االجتامع العام ،هو بناء ناقص ،وغري
الصلة.
مكتمل ،وفاقد لوظائفه يف مختلف املجاالت االجتامع ّية ذات ّ

يصح الفصل بني املضمون األخالقي
وواقعي بامتياز ،وال
يف
ّ
إ ّن الشأن األخالقي هو شأن معر ّ
ّ
أليّة صريورة اجتامع ّية ،وبني جميع تشكّالتها املعرف ّية من اقتصاديّة أو سياس ّية أو اجتامع ّية وغريها،
والوقائع التي تنبني من خاللها ،ومجمل مؤ ّدياتها ونتاجها .وهذا يرتكز عىل فلسفة مفادها أ ّن
اإلنسان لن يكون إلّ كام هو .أي لن يكون يف الخارج إلّ كام هو يف ال ّداخل .فعلُه يحيك عنه،
ونتاجه مثرة جوفه ،ووعيه حصيلة ضمريه ،ولسانه ترجامن قلبه ،وما استق ّر يف ال ّنفس يتب ّدى يف
كل منهام يعطي اآلخر ،ويأخذ
والسلوك .هي معادلة جدل ّية بني ال ّداخل والخارجّ ،
الفكر والثّقافة ّ
منه .وإن كان ما تق ّدم ييضء عىل إحدى جنبتي هذه املعادلة ،وهو ما يتّصل بتأث ّر البناء الفوقي
املعريف من اقتصادي واجتامعي وقانوين ...بحقيقة ال ّنفس ،وج ّوانيتها ،وتولّده منها.

الل عدالة ،ال تبتعد عن الجذر
ثم إ ّن االنزياحات العديدة التي شهدتها التّجربة ال ّرأسامل ّية إىل ّ
األخالقي يف مضمونه الفلسفي واملعريف؛ ألنّه ال ميكن ال ّنظر إىل أطروحة مركّزة الرثوة ،ومنفعة
األغنياء ،وترف القلّة ،بعي ًدا عن غواية املال ،وشهوة الجمع والتّكاثر ،حيث تتجاوز البناءات الفوقيّة
املعرف ّية يف االقتصاد وغريه أن تكون مج ّرد تربير لذاك املحتوى األخالقي عىل صالحه أو فساده،
وإنّ ا البعد املعريف يتخلّق مع ذاك املحتوى األخالقي يف عالقة شبه جدل ّية ،تنتج تلك البناءات
الفوق ّية يف االقتصاد أو االجتامع وغري ذلك.
وإ ّن من حصل لديه ذلك االنحياز إىل أناه  -ولو باملعنى الفئوي أو االقتصادي ،-..وامليل إىل
هواه ،وافتقد اإلنصاف يف داخله؛ لن يقارب موضوع االقتصاد وقضاياه مقاربة إنصاف وعدالة.
ويف املقابل ،إ ّن من استوطن اإلنصاف يف نفسه ،لن ينظر إىل االقتصاد يف بنيته إلّ نظرة إنصاف،
فهو لن ينحاز إىل القلّة املرتفة أو الكرثة العاملة ،وإنّ ا يسود لديه نوع من التّوازن يف ال ّنظرة إىل
كليهام قيم ًّيا وأخالق ًّيا ونفس ًّيا ...مبا يستولد بناءات فوق ّية معرف ّية يف االقتصاد ،تعكس ذلك التّوازن،
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وتستبطن ذلك اإلنصاف ،وترعى مصلحة املجموع ،ومنفعة املجال العام ،دون عصبويّة ،أو بغي،
أو ٍ
ح إىل ظلم.
حقد عىل طبقة ،أو جنو ٍ

ّ
الديني�ة
منطق العدالة يف املنظومة

الصريورة التّاريخيّة متتلك فلسفة أخالقيّة ذات
إ ّن األديان اإللهيّة يف جوهرها املنفصم عن ّ
مضامني وأبعاد معنويّة معرفيّة ثقافيّة تربويّة اجتامعيّة ...قادرة عىل صناعة إنسان العدالة ،ومجتمع
العدالة ،باالرتكاز إىل مجمل تلك املنظومة القيم ّية واألخالق ّية التي جاء بها ال ّدين .أي إنّنا نحتاج
إىل الفصل بني ال ّدين يف معانيه الصافية ،وبني ال ّدين يف العديد من تجاربه التّاريخ ّية ،وتحدي ًدا تلك
التي أخذت مسا ًرا سلطانيًّا ،أو خضعت لسطوة الظّروف التّاريخيّة ،وتل ّوثت بوقائعها ،وتش ّوهت
بالكثري من التباساتها .وعىل سبيل املثال ال الحرص ،فإنّنا نجد يف تراث مدرسة أهل بيت النبيص،

التاث من بعد
مخزونًا قيم ًّيا وأخالق ًّيا رائ ًعا ومنوذج ًيا ملا نتح ّدث عنه؛ وذلك ملا ينطوي عليه ذلك ّ
والتبوي ،مبا يسعف
معنوي زاخر ،ومن محتوى
قيمي واسع ،ومن غ ًنى يف املضمون األخالقي ّ
ّ
ّ
القاصد إصالح نفسه بالعدل ،وإشباع وجدانه باإلنصاف.
وقد يقول قائل ،إ ّن ما تق ّدم ينطوي عىل دعوة إىل عودة الدين إىل االجتامع العام[[[ ،مع أ ّن من
يقرأ التجارب الدينية يف التاريخ القريب والبعيد ،يصل إىل نتيجة مفادها ،أ ّن مجمل تلك التجارب
جعة يف أكرث من مجال ،وأكرث من حقبة تاريخيّة.
قد أفىض إىل نتائج غري مش ّ

يف مقام الجواب ،ال ب ّد من القول إ ّن ما تق ّدم من مقاربة ال ينطوي البتّة عىل استعادة مجمل
تلك التجارب التي توصف بكونها دينيّة ،وهي يف جوهرها مجافية لل ّدين وحقيقته ،وكانت من أه ّم
األسباب لتشويه ال ّدين والنفور منه ،بل هي مقاربة تسعى إىل بيان املنهج ،واملضمون ،الذي قد
يفيض إىل تدشني طريق ثالث ،وفتح ك ّوة يف جدار اإلنسداد الحضاري ،الذي تعاين منه البرشيّة،
وهي محاولة لإلضاءة عىل سبيل الخالص الحضاري ،الذي تسعى إليه البرشيّة ،وتجهد للحصول
عىل بارقة توصل إليه.
إ ّن هذه املقاربة تريد القول إ ّن العدالة بذاك املعنى وتلك الفلسفة؛ هي سبيل الخالص ،وترياق
التّيه[[[ .وإذا ما بحثنا يف مجمل املوجود املعريف اإلنساين ،فإنّنا نجد أ ّن املضمون الديني يف
[[[ -يف العالقة بني الدّ ين والعدالة ميكن الرجوع إىل :م.ن ،.صص .62 33-
[[[ -ميكن الوصل بني فلسفة العدالة هذه ،وبني فلسفة املهدو ّية يف رؤيتها إىل حركة التّاريخ ونهايته ،وال يوجد من ٍ
تناف بينهام .انظر:
شقري ،مح ّمد :فلسفة املهدويّة :العدالة ونهاية التّاريخ ،ط ،1بريوت ،دار املعارف الحكم ّية2018 ،م ،ص.86 49-
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صورته ال ّنق ّية والصافية ،تتوفّر لديه مجمل تلك القيم ،التي تسهم يف صناعة إنسان العدالة ،وتتوفّر
لديه أرض ّية أخالق ّية خصبة للرتبية عىل العدالة ،وتدشني مساراتها.
وهنا ،ال ب ّد من اإللفات إىل ما ييل:

أ ّو ًل :إ ّن هذا املضمون قد نجده أو بعضً ا منه لدى العديد من األديان  -يف صورتها ال ّنقيّة،
ونسختها الصافية  -كام لدى بعض الفلسفات أو املدارس الفكريّة ،أو حتى التجارب اإلنسان ّية
التي حاكت الفطرة البرشيّة ،أو استلهمت من بعض القيم االجتامع ّية البرشيّة ذات املنشأ الديني.

وكل ما لديه ،وإنّ ا نأخذ منه ما
ثان ًيا :ال يعني ما تق ّدم أن نأخذ من املضمون الديني جميع ما فيه ّ
يسهم يف الوصول إىل تلك الغاية ،ويسعف يف بلوغ ذلك املقصد .أ ّما ما يؤ ّدي إىل خالف ذلك،
فينبغي أن يُعمل عىل كنسه ،وتطهري املضمون الديني منه.

ثالثًا :إ ّن ما تق ّدم من مقاربة ،يف الوقت الذي يفتح فيه عىل األخذ من املضمون الديني ـ كام
من غريه ـ ،فإنّه «يق ّدم أيضً ا» معيا ًرا وميزانًا ،ميكن من خالله تقييم تلك املعطيات الدين ّية ذات
الصلة بالبعد القيمي واملفهومي ،بحيث مييّز بني ما كان منها مؤ ّديًا إىل ذلك الهدف وتلك الغاية،
ّ
فيُعلم أنّه من الدين ومن صلبه ،وما كان منها مبع ًدا عن ذلك الهدف ،وتلك الغاية ،فيعلم أنّه ليس
من الدين ،وينايف حقيقته.

ِ
نخضع ال ّدين يف جميع معطياته لتقييم
فمثالً ـ وحتى ال يشتبه األمر عىل البعض ،فيظ ّن أنّنا
العنرصي ،وبني
الذّوق البرشي ،وهو ليس كذلك ـ  ،هناك من يخلط بني الطائف ّية يف مضمونها
ّ
ال ّدين يف محتواه القيمي ،فيعمل عىل رمي جميع مثالب الطائف ّية عىل ال ّدين وأهله .ويف هذا خلطٌ،
وظلم ،وكثري من االفرتاء .مع أنّه إذا ما تأ ّملنا يف حقيقة الطائفيّة ،نجد أنّها نوع تعظيم ألنا الجامعة،
املتمثّلة هنا يف الطائفة ،وإعالء لهذه األنا عىل أنا الجامعة الطائفة األخرى ،ملج ّرد أ ّن هذه األنا
عنرصي ،وليس إعال ًء قيم ًّيا
هي أنا النحن ،وتلك األنا هي أنا الهم ،أي إ ّن هذا اإلعالء هو إعال ٌء
ّ
مبن ًيا عىل التفاضل القيمي.

يعب عن نفسه من خالل تعظيمها،
وهو يتض ّمن نوع عبوديّة لهذه األنا الجامع ّية ،والذي ّ
واإلعالء من شأنها ،وتفضيلها مبا هي أنا النحن عىل أنا الهم .وبالتايل هي تتناىف وجوهر
العدالة ومقصدها الهادف إىل إخراج األنا ـ فردية أو جامعية ـ من عبودية الذات إىل عبودية
الله ،ومن التعايل إىل التواضع ،ومن التفاضل العنرصي إىل التفاضل القيمي ،ومن العنرصيّة
AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

االستغراب 20

العدالةالا
فلسفةرغتس
با

213

إىل اإلنسان ّية ،ومن الترشنق األنوي إىل التناصف يف الرؤية والوجدان.

يتبي أ ّن مقولة الطائفيّة ليست من ال ّدين يف يشء ،بل هي تتناىف معه[[[.
بنا ًء عىل هذا املعيار ّ
ولذا ينبغي العمل عىل إخراجها من الخطاب والثقافة ،وإفقادها أية مرشوع ّية دين ّية مدعاة ميكن أن
تتست بلباسها.
تتلطّى بها ،أو
ّ
وهذه املقاربة التي تنطبق عىل الطائف ّية تنطبق أيضً ا عىل جميع املقوالت العنرصيّة األخرى،
مبعزل عن متظهرها ،والتعبري الذي تأخذه ،سوا ٌء أكان قوم ًّيا أم مذهب ًّيا أم إثن ًّيا أم جهت ًّيا أم مناطق ًّيا أو
حزبيًّا ،بل وحتى أيديولوجيًّا وغريه؛ ألنّها جميعها يف املضمون واحد ،ويف املحتوى تتشابه .إذ
وتكبها عليه .وهو يعني أ ّن سبب االنحدار إىل
إنّها تنطوي عىل تعظيم تلك األنا يف مقابل اآلخر،
ّ
الظّلم يف جميعها واحد ،وأ ّن العالج لديها متجانس.
وكذلك األمر عندما ت ُعرض بقيّة املفاهيم واملعطيات القيميّة عىل معيار العدالة وميزان
نتبي ما الذي يتامهى والدين منها ،أو يتناىف معه.
اإلنصاف ،فإنّه ميكن لنا أن ّ

وعليه ،ليست دعوة إىل استجرار تلك التجارب الفاشلة ،التي تنسب إىل الدين ،وهي ليست
أي معطى ،يسهم يف تعزيز مقولة
منه ،وإنّ ا هي دعوة إىل تدشني مسارات جديدة ،تستفيد من ّ
العدالة القامئة عىل تلك الفلسفة.

إ ّن مجمل التجارب البرشية قد اعتمدت مسارين :األ ّول ،وهو املسار الذي عمل عىل االلتحاف
بال ّدين وارتداء لباسه ،وإن كان يف جوهره وقيمه مناف ًيا له ،ومخالفًا لحقيقته .واملسار الثاين هو
الذي قطع مع ال ّدين قل ًبا وقال ًبا ،وركن إىل وضع ّيته ،واعتمد أشكاالً مختلفة من العلامن ّية ،وإن
كانت يف مجملها قد نحت إىل البعد املادي ،وأغفلت البعد املعنوي والروحي.
أ ّما هنا ،فإ ّن املطروح:
 .1تدشني مسارات مختلفة تستقي من جوهر الدين القائم عىل العدالة ،وتسعى إىل مقصده
الهادف إىل القسط واإلنصاف.
 .2االنفتاح عىل مجمل املوجود الديني وغري الديني الفطري ،الذي يسعف الوصول إىل ذاك
الهدف ،ويعني عىل ذاك املسعى.
[[[ -انظر يف هذا املوضوع :شقري ،مح ّمد :إشكال ّيات التّكفري واملذهب ّية وال ّرافضة ،ط ،1بريوت ،دار املودّة2016 ،م ،ص.84 70-
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 .3تقديم معيار ميكن من خالله وعىل أساسه متييز أي معطى قيمي ،ميكن أن يؤ ّدي إىل ذاك
ديني ،فإ ّن هذا املعيار يصلح
املقصد ،كام ميكن أن يؤ ّدي إىل خالفه ،سوا ٌء أكان دين ًّيا أم غري
ّ
جا من
لغربلة ّ
كل منهم ،وذلك من حيث النتيجة التي ميكن أن ترتت ّب عىل ذاك املعطى ،خرو ً
وتكب عىل أقرانها.
سلطان األنا وعبوديّتها وسطوتها ،أم مزيد تعظيم لها ،وإعالء من شأنها،
ّ

 .4إ ّن هذه املسارات تنبع من صميم الفطرة اإلنسانيّة ،وتستجيب لعطشها ،وتروي توقها إىل
كل يشء وفعل.
حياة تقوم عىل العدالة الشاملة ،التي تستوعب ّ

التاث عىل إطالقه ،أو أي يشء آخر .نعم ،عندما
 .5إ ّن محور هذه األطروحة هو العدالة ،وليس ّ
يصح أن تكون هناك
أي معطى ديني – أو فطري  -يخدم مقولة العدالة ،فينبغي األخذ به ،وال
نجد أ ّن ّ
ّ
أيّة حزازة متنع من االستفادة منه.
إ ّن فهم الدين يف مجمل منظومته عىل أساس من تلك القيم املحورية والجذرية العدالة؛ يتيح
لنا أمرين اثنني متكاملني :األ ّول ،فهم تلك املعطيات الدين ّية بشكل أعمق .والثاين ،توظيفها بشكل
أفضل ،بحيث يعلم املقصد منها ،والهدف الذي تسعى إليه .وبالتايل ميكن إدارتها بطريقة توصل
إىل ذاك املقصد ،وتحقّق الغايات املرج ّوة منها يف التخليق بالعدل ،وصناعة وجدانه ،وتخصيب
ضمريه ،وتنمية جميع أخالقياته وسلوكياته.

العروة الوثقى بني العدل والعقل
مع اإللفات إىل أ ّن كالً من العدالة والحريّة هنا إنّ ا هو يف إطاره الج ّواين ،وبعده النفيس .فنحن
هنا نتحدث يف معنيني موطنهام ال ّنفس ،وال ينحرصان به وإنّ ا ينشآن منه ،ويتم ّددان إىل خارجه.
أ ّما عن دور العقل فيام يرتبط مبوضوع العدالة ،فيمكن القول:

أ ّوالً :إ ّن منظومة العدالة بأجمعها تقوم عىل أساس من فعل العقل.
أي من املفردات الرتبويّة والسلوك ّية املؤ ّدية إىل تحقيق العدالة ،إنّ ا تت ّم من
ثان ًيا :إ ّن مقاربة ّ
خالل العقل ودوره ،مبا هو أداة وعي وفهم.
كل من الهوى والعقل
ثالثًا :إذا كان هوى ال ّنفس هو الحاجز دون تحقّق العدالة ،وإذا كان ٌ
مقولتني متنافيتني؛ فهذا يعني أنّه مبقدار ما ينتعش الهوى ينحرس العقل .ويف املقابل ،مبقدار ما
يأخذ العقل دوره ويتّسع مداه ينقبض الهوى ،وتاليًا تت ّم صناعة العدالة.
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للعقل دو ٌر أساس يف صناعة العدالة .بل من دون العقل ودوره ال تحقّق للعدالة .وقيمة هذه
العدالة أنّها تتحقّق باالختيار ،حيث ُيارس هذا االختيار من خالل منحى رصاعي بني الهوى
والعقل ،فإذا ما كانت الغلبة للعقل فهو ما يؤ ّدي إىل صناعة العدالة ،وإذا ما كانت الغلبة للهوى فهو
ما يفيض إىل نقيضها ،أي إىل الال عدالة .فالعقل نقيض الهوى ،ومن خالل فعل التّعقّل يُستدفع
الهوى ،ف ُيستولد العدل.

العقل هو أب العدل ،والعدل وليده .بل ميكن قياس مستوى العقل والعقالنيّة لدى الفرد
أي منهام الفرد ،واملجتمع ،والعكس صحيح .أي
واملجتمع من خالل قياس مدى العدالة لدى ّ
إنّه ميكن قياس مدى العدالة فرديًّا ومجتمع ًّيا ،من خالل قياس دور العقل ومداه ،ومستوى اإلشباع

أي منهام .فال عقالنيّة من دون عدالة ،وإلّ كانت عقالنيّة مزيّفة ،وال عدالة من
العقالين لدى ّ
وإل كانت عدالة خاوية وص َوريّة .فهام مقولتان متالزمتان يف الخارج والواقع ،وإن
دون عقالنيّةّ ،
اختلفتا يف املفهوم والوعي.

وفيام يتّصل بذلك ال ّنقاش الذي يدور حول أ ّن هذه الفلسفة أو تلك للعدالة هل هي فرديّة،
أم اجتامع ّية؟ تعنى بالفرد ،أم تتّسع لالجتامع العام؟ فال ب ّد من القول إ ّن بعض فلسفات العدالة
جنحت إىل البعد الفردي أكرث ،يف حني إ ّن فلسفات عدالة أخرى عنت باالجتامع العام ،سوا ٌء يف
مجاله السيايس أم االجتامعي ،فكان ه ّمها الوصول إىل عدالة سياسية أو اجتامعية ،من دون أن
تعنى بالعدالة الفردية ،وصناعة إنسان العدالة تربويًّا وأخالقيًّا ،وذلك تب ًعا للمباين الفكريّة واملعرفيّة
لكل منهام.
ٍّ
أ ّما يف هذه املقاربة لفلسفة العدالة ،فإنّنا نبحث يف عدالة تجمع البعدين م ًعا ،الفردي
واالجتامعي ،الجواين والخارجي؛ إذ إنّها تهدف إىل العدل يف االجتامع العام يف مختلف مجاالته
السياسية واالجتامعية وغريها ،لك ّنها ترى أ ّن هذا العدل ال ميكن أن يقف عىل ٍ
أرض صلبة ،ويكون
أدعى إىل بلوغ مقاصده وتحقيق غاياته ،وأش ّد استدامة وإنتاج ّية وضامنة من االنقالب إىل ض ّده؛ ما
مل يكن هناك دوافع ذاتيّة للعدالة ،تنبع من صميم ال ّنفس اإلنسانيّة ،وتنسجم مع فطرتها ،وتتالءم مع
وجدانها ،وتجمع ما بني املنافع الذات ّية والعا ّمة إلقامة القسط وصناعة العدل ،مبا يف ذلك املنافع
املعنويّة واألخرويّة منها.
هذه املقاربة تذهب إىل أ ّن مجمل ارتكاسات وانتكاسات العدالة ،التي احتبست يف الشأن
العام ،وانحرصت يف حدوده؛ تعود إىل أنّها جافت البعد الج ّواين ،وأغفلت رضورته ،ومل تلتفت
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إىل أ ّن العدالة يف السلوك تنشأ من العدالة يف ال ّنفس ،وأ ّن العدل العام يتألف من العدل الخاص،
وأ ّن العدل يف االجتامع العام هو -يف مجمله -حصيلة العدل لدى مجموع األفراد ،وأن نبتة العدالة
تبدأ من تحت الرتاب ،وما فروعها إال مثرة بذرها املتخفّي يف جوف األرض.
ومن هنا كانت الحاجة إىل عدالة ال تهمل منبتها ،وال تغفل عن مقصدها .أي عدالة قادرة عىل
الولوج إىل باطن ال ّنفس والتموضع فيها ،ومتطلّعة يف اآلن نفسه إىل جميع ميادين االجتامع العام
وحقوله ،من سياسية واقتصادية وغريها ،والبناء فيه ،والتم ّدد إليه.
إ ّن الحديث عن عدالة اقتصاديّة ال يت ّم ـ بناء عىل هذه املقاربة ـ مبعزل عن أخالق عدالة
اقتصاديّة ،كام إ ّن الحديث عن عدالة سياسية ال يت ّم مبعزل عن أخالق عدالة سياسية .وهكذا األمر
يف بق ّية املجاالت املعرف ّية واالجتامع ّية والعلوم ذات الصلة[[[.

إذن ،ميكن القول إ ّن ميزة هذه املقاربة أنّها تجمع البعدين م ًعا .بل ترى أ ّن كالً من البعد الج ّواين
والخارجي للعدالة هو يف جوهره أم ٌر واحد ،وإن اختلفت تجلّياته وتعابريه ،وجهة ال ّنظر إليه .بل
ترى نوع تكاملٍ بينهام ،وأ ّن عالقة جدل ّية تقوم بني هذين البعدين ،بحيث إ ّن كالً منهام يغذّي اآلخر
ويستفيد منه ،يأخذ منه ويعطيه.
ويف هذا نوع تأسيس لفلسفة شاملة يف العدالة ،تستوعب جميع األبعاد ،وال تستثني أيًا من
املجاالت ،وترسي إىل أية قض ّية مهام كان مضمونها ،سياس ًيا أو اجتامع ًّيا أو قانون ًّيا أو اقتصاديًا أو
يف السياسات الرضيبية أو يف توزيع الدخل والرثوات الوطنية...

بني العدالة واحلرية
أما يف الرأي القائل إ ّن املقاربة اإلسالميّة تاريخيًا ش ّددت عىل العدالة وأهملت الحريّة ،وأنّه إن
كانت الحرية أيقونة الغرب يف الفكر والثقافة والسلوك ...فإ ّن العدالة هي أيقونة الرشق يف مجمل
رضا؛ فال ب ّد من بيان التايل:
ما تق ّدم،
ً
وخصوصا يف السياق اإلسالمي تاريخ ًّيا وحا ً

أ ّوالً :إ ّن مقاربة العدالة يف مجمل التاريخ والرتاث اإلسالميني قد متحورت إىل مستوى وآخر
حول العدل اإللهي ،والبعد الفردي لها ،ومل تعن باملستوى نفسه بالعدالة يف االجتامع العام .أي

[[[ -ويف هذا املورد ،قد يؤخذ عىل ما ذهب إليه «جون رولز» يف كتابه «العدالة كإنصاف» ،حيث يقول معبّاً عن فلسفته يف العدالة:
«العدالة كإنصاف ليست عقيدة دين ّية أو فلسف ّية أو أخالق ّية ...هي مفهوم سيايس للعدالة ...ومن هذه ال ّناحية هي أضيق يف مجالها من
العقائد األخالق ّية الفلسف ّية الشاملة .»..جون رولز :العدالة كإنصاف،ترجمة :حيدر حاج اسامعيل ،مراجعة :ربيع شلهوب ،ط ،1بريوت،
للتجمة2019 ،م ،ص.81
املنظّمة العرب ّية ّ
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هي مل تنظر إىل تلك العدالة الفرديّة والجوان ّية تربويًا وأخالق ًيا ضمن منظومة شاملة ،ورؤية أوسع،
أساسا للجمع ّية ،ويف الجوان ّية منطلقًا للعدالة يف االجتامع العام .أي إ ّن
ترى يف العدالة الفرديّة
ً
الغالب عىل تلك املقاربة هو بعدها الكالمي ،أو الخلقي -الفردي والفقهي ،ومل يكن لديها ذلك
ومؤسسات العدالة ودولة العدالة.
القصد والتطلّع إىل صناعة مجتمع العدالة
ّ

ثان ًيا :بناء عىل فلسفة الوصل تلك التي سلفت ما بني العدالة والحرية ،ميكن القول إ ّن أيّة مقاربة
للعدالة تنطوي باملستوى نفسه عىل مقاربة للحرية .وهو ما يعني أ ّن القول بوجود تلك العناية
بالعدالة يف السياق اإلسالمي ،ينطوي ضم ًنا عىل القول بوجود تلك العناية وبالقدر نفسه بالحرية.
الخاصة بالحريّة يف اإلطار اإلسالمي ،واملحتوى االصطالحي النابع منها.
نعم بنا ًء عىل الفلسفة
ّ
وهو ما يفيض إىل القول إ ّن الحريّة قد أخذت مداها يف السياق اإلسالمي ،لكن يف تعريفها الخاص
بها ،ومضمونها املستخلص من املباين الفكريّة واملعرفيّة التي يرتكز عليها.

ثالثًا :أما الحديث عن الحرية بنا ًء عىل اصطالحها الغريب ،فهو يحتاج إىل مقاربة مختلفة،
تتطلّب تعقّب هذا املضمون يف الرتاث والتاريخ اإلسالميني ،مبعزل عن املفردات املوازية التي
ٍ
بحث مستأنف.
تحمل املضمون نفسه .وهو ما يحتاج إىل

التمايز املنهيج يف العدالة بني اإلسالم والغرب
مثة ٌ
وخصوصا
منهجي بني مقاربة الحريّة يف مضمونها الغريب من خالل التاريخ اإلسالمي،
فرق
ً
ٌّ
التاث اإلسالمي؛ ألنّه
يف مساره السلطاين ،وبني مقاربة الحريّة يف ذاك املضمون من خالل ّ
جانب أو آخر ويحكيه ،كام ليس من
التاث يف
ٍ
يعب ذاك التاريخ عن ذاك ّ
ليس من الرضوري أن ّ
الرضوري أن يكون ذاك الرتاث قد متوضع يف جميع أبعاده ثقاف ًّيا واجتامع ًّيا يف ذاك التاريخ ،أو
ُعمل عىل تسييله فيه.
رصا ،فال ب ّد من تحقيب هذا اإلطار وتحديده
أ ّما إن كانت املقاربة يف اإلطار التاريخي ح ً
يصح الحديث عن منوذج واحد يف اإلطار التاريخي اإلسالمي،
اجتامع ًيا وتاريخ ًيا زمن ًيا؛ ألنه ال
ّ
وإمنا تتع ّدد النامذج وتختلف باختالف العوامل واألسباب االجتامعية والثقافية والتاريخية وغريها،
والتي تفيض إىل إنتاج مناذج مختلفة فيام يرتبط مبوضوع الحرية يف مضمونها الغريب .وهو ما
يتطلّب م ّنا مقاربة أكرث دقّة.
وهنا من املفيد اإلطاللة عىل هذه الفلسفة األخالقيّة للعدالة من جهة قدرتها عىل بناء
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تؤسس النتفاء العنرصيّة
املجتمعات وهويّاتها الجمع ّية ،حيث ينبغي اإللفات إىل أ ّن هذه الفلسفة ّ
يف جميع أشكالها وألوانها .إذ إن العنرصيّة تعني تضخيم الذّات واإلعالء من شأنها باملقارنة مع
اآلخر ،مبعزل عن الشكل الذي تأخذه هذه العنرصيّة وتعبريها ،يف حني أ ّن فلسفة العدالة تلك
تفاضل
ٌ
تفيض إىل استواء النظرة بني األنا واآلخر معرف ًّيا ووجدان ًّيا ،وإن كان من باب للتفاضل فهو
يؤسس لوجود كلم ٍة سواء قيم ّية ،وإلمكان ّية بناء مساحة قيم ّية مشرتكة بني
قيمي ال
ّ
عنرصي ،وهو ما ّ
ّ
مختلف الفئات والجامعات عىل اختالفها؛ أل ّن املحتوى العنرصي هو محتوى مقفل ،يف حني
أ ّن املحتوى القيمي هو محتوى مفتوح .املحتوى العنرصي ميتنع عن أن يلجه من ال يحمل تلك
كل
الصفات العنرصيّة ،والتي هي صفات غري اختياريّة ،يف حني أ ّن املحتوى القيمي يقبل أن يلجه ّ
من يختار االنتامء إىل مضمونه ومعانيه ،وهو انتامء اختياري ،ميارسه الفرد بفعل العقل والوعي.
أساسا مجتمع ًّيا لتكوين هويّة املجتمعات
وهو ما يتيح بناء هويّات قيم ّية مشرتكة تصلح أن تكون
ً
وانتامئها ،حيث ميكن لهذه الهويّة القيم ّية أن تكون عابرة لجميع الحواجز العنرصيّة وقادرة عىل
اخرتاقها ،وتأسيس املشرتكات من دونها[[[.
أ ّما املضمون القيمي هنا ،مع ما ينبثق منه ،ويقوم عليه ،فهو العدالة يف أبعادها املعنويّة
واألخالقيّة والرتبويّة والثقافيّة والفكريّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة ...وما ميكن أن
يؤسسه هذا املضمون يف أبعاده تلك من منوذج مجتمعي ،فكري ،ثقايف ،أيديولوجي
يض ّمه أو ّ
وجداين...يصلح أن يبني هويّة قيميّة جامعة للمجتمعات ،ويوفّر قاعدة انتامء صلبة لها .وإن كان
هذا األمر مرشوطًا بتنمية ذلك املضمون ،وتوليده ملنظومة شاملة ومتكاملة ذات صلة.
ال ريب يف قدرة فلسفة العدالة عىل التأسيس الهويتي ،كام ترسي يف حال املجتمعات ،لك ّنها
ترسي أيضً ا عىل ماه ّية الدولة[[[ ،حيث ميكن البناء عىل تلك الفلسفة للوصول إىل هويّة جامعة
الشوخ القامئة يف الهويّات
للدولة ،مبا ميكن أن يوجد جسور هويت ّية بني مك ّوناتها ،ويقلّص ّ
أي منها أن تجد عوامل مسانخة لصناعة
املتع ّددة لدى هذه الدولة أو تلك ،التي قد ينعدم لدى ّ
الهويّة لدى جميع مك ّوناتها .أي ال تجد دولة تشرتك جميع مك ّوناتها يف كل العوامل املشكّلة
أي من تلك العوامل ،عرق ًّيا كان أو اثن ًّيا أو طائف ًّيا أو
لهويّتها ،وإنّ ا ال ب ّد أن تجد أختالفًا ما يف ّ
مذهب ًّيا أو غري ذلك.

التوسع والتوليد الهويتي من جهة ،وقدرتها عىل تجاوز
وعليه فإ ّن قدرة فلسفة العدالة عىل
ّ
جميع الحدود والحواجز العنرصيّة من جهة ثانية؛ يتيحان بناء أساس هويتي صلب وشامل ،يصلح
[[[ -شقري ،مح ّمد ،فلسفة العدالة وإشكال ّيات الدّ ين والدّ ولة واالجتامع اإلنساين ،م.س ،ص.71 65-
[[[ -يف الدّ ولة والعدالة ميكن ال ّرجوع إىل :م.ن ،ص.141 84-
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حل العديد من األزمات التي
أن يشكّل ركيزة قيم ّية وهويت ّية للدول ،وهو ما ميكن أن يساهم يف ّ
تواجه تلك الدول من حيث تع ّمق االنقسامات والرشوخ املجتمع ّية املوجودة لديها.

باإلضافة إىل ما ميكن أن توفّره فلسفة العدالة تلك من تأسيس صحيح وب ّناء للعالقة بني الدول
نفسها ،وإقامة عالقات سليمة ،وإعطاء معنى ملجمل تلك املبادئ التي ترتكز عليها العالقات
الدولية ،وهذا األمر يحتاج إىل عملية وصل ما بني تلك الفلسفة وهذه املبادئ .وإن كانت مجمل
العالقات الدوليّة يف بعدها الواقعي تقوم عىل اعتبارات ومعايري مختلفة عن تلك املبادئ ولوازمها.

بل ميكن الذهاب أبعد من ذلك ،وهو إعادة بناء منوذج العوملة ،والقائم حال ًيا عىل االعتبارات
املاديّة ،ومعايري النفوذ واملصلحة االقتصاديّة ،وتحويله إىل العدالة يف قيمها ومؤ ّدياتها املختلفة،
مبا يفيض إىل منوذج عوملي يقوم عىل أساس من العدالة يف جميع أبعادها .وهو ما يحتاج إىل
أكرث من فلسفة وأيديولوج ّية وجهة تعمل عىل رفع العدالة إىل هذا املستوى ،وأخذها إىل مديات
تصل بها إىل تلك النتيجة.

ما هو املعيار املوضوعي يف معرفة مكمن العدل أو الظلم؟
وبعد أن تط ّرقنا إىل جملة من القضايا ،وعملنا عىل مقاربتها عىل أساس من فلسفة العدالة
موضوعي ،ميكن
تلك؛ قد يطرح البعض هذه املسألة ،وهي أ ّن هذه الفلسفة قد تفتقر إىل معيا ٍر
ّ
عىل أساسه ومن خالله أن يُعمل عىل قياس مجمل القضايا ،ملعرفة مكمن العدل أو الظلم فيها.
خلقة إلنتاج معايري موضوعيّة لقياس العدل ومتييزه
والجواب أ ّن هذه الفلسفة تنطوي عىل قدرة ّ
عن الظلم ،سوى أنّه فرق يف جملة من األمور:
موضوعي ينشأ من جوف ال ّنفس ويتم ّدد إىل خارجها ،وبني معيار مبتور عن منشئه
بني معيار
ّ
ال ّنفيس.
أخالقي ،وبني معيار غري مرتبط بهذا ال ّنوع من الجهد
تربوي وفعل
بني معيار يحتاج اىل جهد
ّ
ّ
والفعل.

يختص مبجال مح ّدد ،وبني معيار شامل لجميع القضايا ،وال ميكن أن يخلو منه
بني معيار قد
ّ
فردي أو عام.
بع ٌد
ّ

بني معيار يحتاج بشكل مستديم إىل بنائه وبلورته ،والعمل عىل صوغه ،وبني معيار يفتقد إىل
هذه الخصوص ّية.

الخلقة ،مبعنى
ّ
 .5فرق بني معيار يتّسم بيشء من الجمود ،وبني معيار ميتاز بيشء من الديناميّة
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االستغرابة
تأصيلي
بحوث
ّ

قدرته عىل توليد معايري جزئ ّية مصداق ّية موضوع ّية لجميع القضايا ،والوصل ما بني ذاك املعيار عىل
أي من القضايا عىل جزئ ّيتها.
عمومه ،وما بني ّ

خاتمة

خلقة لتوليد
بناء عىل ما تق ّدم ،ال ب ّد من القول إ ّن ما تق ّدمه هذه الفلسفة األخالقيّة هو أرضيّة ّ
معايري موضوعيّة ملموسة للعدالة .وإ ّن التح ّدي األهم يف إقامة العدالة يكمن يف املرتكزات
املعرفيّة واملعنويّة والفلسفيّة القادرة عىل إقامة عدالة حقّة وصائبة ،وليس عدالة مزيّفة أو مش ّوهة.
أ ّما موضوع التشخيص املعياري ،عىل أه ّميته ،فهو يأيت يف مرتبة تالية بلحاظ األهميّة .وإن كانت
خاصة ،وتتطلّب رشوطًا ثالثة:
مه ّمة التشخيص هذه تحتاج إىل جهد مستأنف ،وتنطوي عىل أهميّة
ّ
األ ّول :تحديد املرتكزات املعرف ّية والفلسف ّية التي ينبع منها ،ويقوم عليها.

الثاين :تحقيق ذلك املضمون األخالقي واملعنوي يف ال ّنفس بفعل الرتبية والتزكية.

الثالث :معرفة الواقع أو الواقعة التي يراد بناء معيار موضوعي بشأنها.

وهو ما يتيح القيام بعمل ّية وصل ما بني ذاك املضمون األخالقي املتحقّق يف ال ّنفس ،وما بني
تلك الواقعة ،مع ما تحتاجه هذه العمل ّية من عنارص معرف ّية وعلم ّية ذات صلة ،مبا يفيض إىل
إنتاج معايري موضوع ّية وملموسة هي حصيلة التجادل والتفاعل ما بني ذاك املضمون املعنوي
واألخالقي من جهة ،وما بني ذاك املضمون املعريف والواقعي من جهة أخرى.
يصح القول إ ّن هذه الفلسفة تفتقر إىل املعايري ،وإنّ ا هي فلسفة حبىل بهذه املعايري،
وعليه ،ال
ّ
خاصة،
وقادرة عىل استيالدها ،وإن كانت عمليّة التوليد هذه عمليّة مرشوطة ومركّبة ،وتتبع آلية
ّ
لك ّنها عمليّة متتاز بجملة من الخصائص التي تجعل تلك املعايري أقرب إىل االستجابة للواقع
وجميع حاجاته والتباساته ،وأقدر عىل محاكاة العدالة وجوهرها ،وأش ّد قدرة عىل شمولها لجميع
األبعاد من فرديّة واجتامعيّة ودولتيّة ودوليّة وعومليّة ،من دون أن تنحرص مبورد وآخر.

إ ّن املجتمعات كام ميكن أن تتق ّدم ،أو ترسع الخطى يف صناعة عدالتها ،فإنّها ميكن أن
مؤشا عىل مستوى
ترتكس ،أو يتباطأ سريها أو يضعف يف تلك الصناعة ومسارها .ما يوفّر لنا
ًّ
ال ّرقي املعنوي واألخالقي ،والدرجة التي بلغتها املجتمعات يف سلّم تكاملها الروحي والرتبوي،
مؤش ودليل
ليكون منسوب العدالة ومدى حضوره فرديًّا واجتامع ًّيا وسياس ًّيا واقتصاديًّا...مبثابة
ّ
عىل ما بلغته تلك املجتمعات يف مسارها ذاك ،وموضعها منه.
كام ال يفوتنا اإلشارة إىل أ ّن القدسيّة التي تهبها هذه الفلسفة لصناعة العدالة وفعلها ،باعتبار
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خلقة لتوليد العدالة ،والسري يف ركابها،
كونها طريقًا إىل الله تعاىل وسبيالً إليه؛ تعطي طاقة ّ
والتغلّب عىل عوائقها ،وتحطيم جميع األصنام التي تحول دونها ،عندما تضحى العدالة مقولة ال
تقترص عىل االقتصاد واالجتامع والسياسة والقانون ..وإنّ ا تشمل أيضً ا اإلميان والعرفان والعبادة
والسري إىل الله تعاىل والسلوك إليه ،واآلخرة وأهوالها ،كام الدنيا وأحوالها.
ومن هنا ،ميكن لنا أن نعي فلسفة ذلك الوصل بني خروج إمام العدالة –املهديع من أهل
نصت عليه بعض الروايات الواردة عن أمئة أهل البيتع من أ ّن
البيت -يف نهاية التاريخ ،وبني ما ّ
[[[
اإلمام املهدي« ميأل األرض قسطاً وعدالً ،بعدما ملئت جو ًرا
وظلم» ؛ حيث إ ّن املهدي
ً
هو إمام الهداية املعنويّة[[[ ،وهو الهادي يف طريق السري والسلوك إىل الله تعاىل ،وتحقيق عبوديّته،
والخروج من جميع العبوديات األخرى .وهو من هذه الجهة إنّ ا يدفع البرشيّة نحو عدالتها،
ويقودها إلقامة القسط لديها؛ أل ّن العدالة إذا ما كانت موصولة بالسري املعنوي والتكامل التخلّقي،
وإذا كان املهدي هو من يأخذ بيد تلك البرشيّة قد ًما يف سريها املعنوي ذاك ،وسبيل تكاملها
التخلّقي مورد الذكر؛ فهو ما يعني أ ّن املهدي إنّ ا يحقّق لها بذلك عدالتها ،وميأل بهدايته أرضها
وعدل.
ً
قسطًا
وهو ال يتناىف مع مجمل الروايات األخرى ذات الصلة ،والتي يستفاد منها أ ّن اإلمام يقطع
جذور الظّلم بق ّوة السيف ،ويكنس الجور مبنطق التدافع؛ وذلك أل ّن إقامة العدالة يف االجتامع
جمعي ،وتكاملٍ
العام تحتاج إىل فعلٍ
اجتامعي ،مبعزل عن مجمل الظروف والعوامل التي ته ّيىء
ّ
ّ
أرض ّية مناسبة لتحقيق هذا التكامل ،وتساعد عليه .وإن كان ما يستفاد من مجمل تلك الروايات
تلك أن العديد من الظروف والعوامل واألسباب ،سوف تكون مساعدة إىل أبعد مدى يف نهاية
التاريخ وأوان الخروج عىل تحقيق ذلك التكامل املعنوي ،ومؤدية إىل الدفع قدماً يف طريق السري
التخلّقي[[[ ،وهو ما سوف يسهم يف هداية البرشية إىل عدالتها ،وقيادتها إىل إقامة القسط لديها.
ٍ
بحث مستأنف.
وهو ما يحتاج إىل
[[[ -الصدوق :الخصال ،ال ط ،قم ،مؤسسة النرش اإلسالمي1403 ،ه.ق ،ص.396
[[[ -انظر :الطباطبايئ ،محمد حسني :الشيعة ،ترجمة :جواد عيل ،ط ،1مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش1416 ،ه.ق ،ص.213-212
[[[ -ميكن أن يستفاد هذا املعنى من العديد من الروايات الواردة عن أمئة أهل البيتع ،من قبيل ما جاء عن اإلمام الباقر من أنه« :إذا قام قامئنا
وضع الله يده عىل رؤوس العباد ،فجمع بها عقولهم ،وكملت به أحالمهم» الكليني ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران1363،ه.ش،ط،5
ج ،1ص ،25حيث إن ما يفهم من هذه الرواية حصول نوع من العناية اإللهية الخاصة ،أو التدخل اإللهي من خالل اإلمام املهديع يف وعي
الناس ووجدانهم ،الذين لديهم استعدا ٌد ما لتلقّي هذه العناية ،وتق ّبل هذا الفيض ،مبا يؤدي إىل أن يكون لديهم مستوى متقدّ م من حضور
العقل وفاعليته يف مقابل الهوى وتأثريه ،ومبا يوصل إىل اكتامل الوعي العقيل يف مقابل التفكري االنفعايل ،وهو ما يساعد بشكل أفعل
عىل الخروج من عبودية جميع األهواء ،والدخول بشكل أشدّ يف عبودية الله تعاىل ،مبا يفيض أكرث إىل صناعة العدل ،والبعد عن الظلم.
حيث سيكون من الصحيح منهجياً الوصل بني مجمل املضمون الروايئ ذي الصلة ،وبني فلسفة املهدوية ومقاصدها ،التي تتمحور بشكل
أساس حول العدالة وغاياتها.
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علم فلسفة األخالق

ّ
والواقعية اإلسالمية
دراسة نقدية مقارنة بني فهم الغرب
[*]

فادي ناصر

[[[

يعالج هذا البحث علم فلسفة األخالق كواح ٍد من أكرث املفاهيم مدعاة للجدال واملساجلة يف
الحضارات اإلنسانية املختلفة.
وألجل هذه الغاية يدخل الباحث يف الفكر اإلسالمي الشيخ الدكتور فادي نارص إىل هذا
امليدان مبنهج تأصييل للمفهوم يف سياق دراسة نقدية مقارنة لعلم فلسفة األخالق بني فهم الفلسفة
الغربية الحديثة والفهم اإلسالمي الواقعي.

املحرر

الدخول إىل علم فلسفة األخالق يحتاج يف البداية إىل تفكيك مصطلحني أساسيني ،ث ّم إعادة

تركيبهام يف وحدة اندماج ّية ترسم من خاللها صورة العلم ورسمه ،كمق ّدمة أساس ّية ورضوريّة؛

من أجل فهم أهدافه وأه ّميته ومنشأه وآثاره الفردية واالجتامعية وغريها من األمور املتعلّقة

بأبحاث فلسفة العلم ،وهام مصطلح «الفلسفة» ،ومصطلح «األخالق» .فمصطلح «الفلسفة»

تبي الخصائص الكل ّية لوجود ما أو لعلم من العلوم
لوحده يشري إىل بيان العلوم النظريّة الّتي ّ
باألسلوب العقيل واالستدالل الربهاين .ويعرفه أرسطو بأنّه دراسة املبادئ األوىل ،وتفسري

املعرفة عقليًّا .وهي تشمل عنده الفلسفة النظرية والعملية .أ ّما ابن سينا فريى يف كتابه «منطق

الشفاء» أ ّن الفلسفة هي الوقوف عىل حقائق األشياء كلّها ،سواء كان وجودها باختيارنا أو خارج

علم نظريًّا وعمل ًّيا يف الوقت نفسه ،حيث تندرج تحت القسم
عن إرادتنا واختيارنا .ويعتربه
ً
*ـ باحث يف الفكحر الديني واستاذ الدراسات اإلسالمية يف جامعة املعارف – لبنان.
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النظري منه علوم الطبيعيات والرياضيات واإللهيات .وتحت القسم العميل تدبري املدن واملنزل

واألخالق[[[.

وأ ّما مصطلح «األخالق» فإنّه يحيك عن الصفات الفاضلة واملذمومة يف اإلنسان التي ميكن أن

يكتسبها عن طريق األفعال اإلرادية واالختيارية .والعلم الّذي يتكلّم عن هذه الصفات والسلوكيات
رصا عىل الصفات
القبيحة والحسنة يس ّمى بـ«علم األخالق» .وهناك من يعترب أ ّن األخالق ليس مقت ً

النفس ّية بشقّيها السلبي واإليجايب ،بل يعترب أ ّن علم األخالق هو علم السلوك أيضً ا ،أي األفعال،

وبالتايل فهو يعتقد أ َّن علم األخالق مرتب ٌ
ط بالسلوك اإلنساين ال بالصفات والطبائع الباطنية.

واألخالق عنده عبارة عن قوانني السلوك اإلنساين التي ت ِ
ُوصل اإلنسان إىل هدفه فيام لو عمل بها.
لذلك نالحظ أ ّن البعض عندما أراد أن يُع ّرف علم األخالق ع ّرفه بشقّه العميل السلويك ،فقال إ ّن

«علم األخالق هو علم السلوك وهو من أقسام الحكمة العمل ّية ،ويُس ّمى أيضً ا بتهذيب األخالق

والحكمة الخُلق ّية»[[[ ،وهذا يف الحقيقة خلط بني املبدأ واألثر ،وبني األصل والفرع ،وبني الهدف
والوسيلة؛ أل ّن السلوكيات هي نتائج املبادئ ،التي هي الصفات الراسخة واملنطبعة يف النفس،
أي تفكري أو تحليل حتى .لذلك تجد أ ّن التعريف
يئ ومن دون ّ
والتي منها تتولّد األفعال بشكلٍ تلقا ٍّ

الذي يُق ّدمه صاحب كتاب جامع السعادات حول األخالق من أكرث التعاريف دقّة يف هذا املجال؛
حيث يع ّرف األخالق بأنّها« :ملكة للنفس مقتضية لصدور األفعال بسهولة من دون احتياج إىل فكر

ورويّة .وامللكة كيفيّة نفسانيّة بطيئة الزوال»[[[.

ما هو علم األخالق؟
بعد بيان مصطلحي الفلسفة واألخالق ،وقبل الحديث عن علم فلسفة األخالق ،يبقى مقدمة

منهجيّة ها ّمة تتعلّق مبعرفة املقصود من علم األخالق.

الصفات الفاضلة والرذيلة التي ميكن
بنا ًء عىل ما ت ّم تأسيسه يصبح علم األخالق هو علم ِّ

أن يكتسبها اإلنسان ،عن طريق األفعال االختياريَّة واإلراديَّة ،وهذه الصفات هي موضوع علم
[[[ -مدكور ،إبراهيم :املعجم الفلسفي ،ال ط ،القاهرة ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األمريية1983 ،م ،ص.138
[[[ -صليبا ،جورج :املعجم الفلسفي ،ط ،1قم ،منشورات ذوي القرىب1385 ،ه ش ،ج ،1ص.540
مؤسسة اسامعليان1421 ،ه ،ج ،1ص.26
[[[ -الرناقي ،محمد مهدي :جامع السعادات ،ط  ،1قمّ ،
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األخالق .والهدف من علم األخالق هو تحلية ال ّنفس اإلنسان َّية بالصفات الفاضلة ،وتخليتها من

خاصة لإلنسان حيث ترى جوهر الوجود
الصفات القبيحة .وهذه الرؤية لألخالق تنسجم مع رؤية
ّ

ين يتلخَّص يف نفسه وروحه ،وكامالته الروحيَّة ال يف جسده .من هنا نضع إصبعنا عىل جرح
اإلنسا ِّ
االختالف املفتوح منذ القدم حول النظريات األخالقية التي ترجع يف حقيقة األمر إىل كيف ّية ال ّنظر

إىل اإلنسان .من هنا نقول بشكل رصيح وواضح إ ّن نقطة البدء يف معالجة هذه األطروحة املعقّدة

حل منطق ًّيا ،وال ا ّتفاقًا جام ًعا حولها؛ هو بالرجوع إىل علم معرفة اإلنسان ،وإىل
والتي مل تجد ّ

رضورة تفعيل هذا العلم وإعطائه حقّه ومكانته يف األبحاث الفكرية واإلنسانية .فمن دون حسم

ال ّنقاش حول هويّة هذا اإلنسان وحقيقته ،ومن دون اكتشاف أبعاده وقواه ،ومن دون بذل الجهود
الحقيقية لناحية األبحاث والنظريات والدراسات الفكرية والعلمية واملع ّمقة حول اإلنسان .فإ ّن

الدراسات األخالق ّية ستكون ناقصة وغري مكتملة .وهذا ال ّنوع من الدراسات اإلنسان ّية سوف ترتك

آثا ًرا عظيمة وهائلة عىل حقول املعرفة اإلنسانية والطبيعيّة م ًعا؛ أل ّن الجوهر واألصل يف املعادلة
يبقى اإلنسان لكونه هو املتحكم بالطبيعة.

فكام أ ّن ال ّدراسات املع ّمقة حول الطبيعيّة؛ بهدف اكتشاف قوانينها من خالل التجارب املتتالية

قد أحدثت ثورة عىل مستوى التط ّور التقني والتكنولوجي ،الذي انعكس عىل املجتمعيات اإلنسانية

بشكل واضح .فإ ّن الدراسات املع ّمقة؛ بهدف اكتشاف اإلنسان وحسم النقاش حول حقيقته وأبعاده

وقواه وكيفية تفعيلها عىل نحو صحيح ،سيشكّل الثورة العلمية الثانية التي تحتاجها البرشية اليوم،
والتي ستبقى تتخبّط يف التيه والضياع ما مل يحسم هذا الجدل املعريف التاريخي ،وتوضع نقاط
حقيقة اإلنسان ّية عىل حروف الواقع اإليجايب ال السلبي.

وبالعود إىل مسألة االختيار ،فمن املقطوع به أ ّن هناك العديد من العوامل تؤث ّر يف اختيار

اإلنسان ،وميكن أن نخترصها بعاملني أساسيني :األ ّول هي العوامل الخارج ّية كالثقافة والتقاليد
يتحل
ّ
االجتامعية والبيئة االجتامعية .والثاين عوامل داخل ّية أه ّمها وأبرزها الصفات النفسية التي
والتكب والحسد وغريها من الصفات...
بها اإلنسان كالشجاعة والعفّة
ّ

خاصة بها أو
رش لقيام اإلنسان بأفعال وسلوكيات
ويشرتك كال العاملني يف أنّهام
ّ
ٌ
سبب مبا ٌ

تتناسب معها .فكام أ ّن معارشة الصالحني ستحفّز الفرد عىل القيام باألعامل الصالحة ،كذلك من
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كان فيه صفة الكرم فإ ّن هذه الصفة ستح ّركه للجود عىل اآلخرين واإلحسان إليهم .من هنا وألجل
حتها كان ال ب ّد من العمل عىل تربية هذه النفس بهدف صقلها بالصفات
ضامن جودة األعامل وص ّ
اإليجابية من أجل االطمئنان إىل صوابية ذهاب األعامل يف االتّجاهات الصحيحة .فامتالك

عامل مح ّرك للقيام باألعامل الحسنة التي تجلب بطبيعة الحال
ٌ
الصفات النفسانية الفاضلة والحسنة

مست الحاجة إىل علم يدرس هذه الصفات وتأثريها
الراحة والسكون والسعادة لإلنسان .من هنا ّ

عىل السلوكيات ،بهدف تصحيحها والعلم املتكفل بهذه املهمة هو «علم األخالق».

علم فلسفة األخالق
العلم الّذي يبحث عن مبادىء النظريّة والعقل ّية لعلم آخر يُس ّمى «فلسفة» ذلك العلم .من
هنا يس ّمى العلم الّذي يبحث عن هذه املبادئ يف علم األخالق بـ«فلسفة األخالق» ،واملنهج
املتّبع يف تحقيق هذا العلم هو املنهج العقيل املبني عىل االستدالل والربهان .ففلسفة األخالق

يل) حول املبادىء التصوريّة والتصديق ّية لعلم األخالق .مبعنى آخر؛ «األخالق
تحقيق
فلسفي (عق ّ
ّ

الفلسفية هي :االعتامد عىل التحليالت العقلية والفلسفية وعىل الرباهني املنطقية إلثبات حسن

الفضائل وقبح الرذائل وإثبات لوازمها وتوابعها»[[[.

فلسفة األخالق هي علم يبحث عن املبادئ التصوريّة والتصديق َّية لعلم األخالق؛ أي عن
املفاهيم والتصورات املستعملة يف علم األخالق ،وكذلك عن املبادئ التصديقيَّة التي تتوقَّف

القضايا األخالق َّية عىل حلّها .من هذه القضايا مثال التي يتوقّف عليها علم األخالق :هل تحيك

القضايا األخالق َّية عن أمور واقع َّية ،أم إنَّها تابعة لالعتبار والتوافق؟ وما هو املعيار األصيل للقيـم

الخلق َّية؟ وكيف ميكن تقييم األفعال األخالق َّية؟ وهل األخالق مطلقة أم نسب ّية؟ وغريها من األسئلة
التي تشكّل القاعدة والركيزة األساسية التي يبتني عليها علم األخالق .ويبقى السؤال قامئًا حول

أسلوب التحقيق يف فلسفة األخالق ،مبعنى هل إنّه يجب علينا أ ْن نجيب عن األسئلة املذكورة

باألسلوب العقيل فقط كام فعل أكرث فالسفة الغرب ،أو من خالل الدين فقط كام يقول البعض،
أو إنّه ُيكننا صوغ منهج جمعي ندمج من خالله الدين والعقل م ًعا وهو منهج الرؤية اإلسالمية
األصيلة ،أو ما يعرف باملقاربة اإلسالمية لفلسفية علم األخالق.

[[[ -مجموعة من الباحثني :معجم املصطلحات األخالقية ،ط ،1بريوت ،مركز باء للدراسات2006 ،م ،ص.13
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وهناك رضورة للتامهي بني البعد العقيل والديني يف معالجة القضايا اإلنسانية عمو ًما واألخالقية

حة يعطينا فرصة للدفاع العقالين
ً
خصوصا؛ أل ّن التحقيق العقيل حول هذه األسئلة األخالقية املل ّ

عن الرؤية الدينية للطرح األخالقي ،وإثبات حقّانيتها .ومن الطبيعي أن يكون هذا املنطق العقالين

واملنهج االستداليل يف مقاربة مسألة فلسفة األخالق ،أم ًرا مطلوبًا ورضوريًّا ،بل وميكن اعتباره
مهم يف استقطاب الباحثني من أجل التع ّرف إىل رؤى
مك ّمالً إلثبات حقان ّية اإلسالم ،وعامالً ًّ

ربا ميكن القول إ ّن هذا
آخر غري تلك التي اعتادوا عليها يف دراساتهم وأبحاثهم األكادمي ّية .بل ّ

األخالقي اإلسالمي يف مقابل بقيّة
الطريق هو من أفضل الطرق وأقرصها إلثبات حقانيّة املذهب
ّ

املذاهب األخرى .فحاجة البرش إىل الدين يف مجال األخالق يرجع يف الواقع إىل عدم قدرة العقل
اإلنساين لوحده عىل تشخيص مبادئ األخالق اإلنسانية الصحيحة ،وتحديد آثارها وانعكاساتها

عىل نحو دقيق عىل الفرد واملجتمع مبا يخدم األهداف والتطلّعات اإلنسانية الواقع ّية والحقيق ّية.
وما هذا التخبّط واالنتشار العشوايئ للنظريات األخالقية – الذي بدأ من أفكار الرشق القديم مرو ًرا

وصول إىل اآلراء الفلسفية الغربية يف العرص الوسيط وما بعده -والنظريات
ً
بالنظريات اليونانية

مؤشا يكشف لنا عن الرضورة الفائقة واألهم ّية
إل
اإلسالمية النابعة من مدارسه املختلفةّ ،
ًّ
االستثنائية لهذا العلم ،وعن عجز اإلنسان لوحده عن الوصول إىل النظرية الكاملة املنسجمة
مع بناء اإلنسان التكويني .وهذا ما يتكفّل به املنهج الوحياين األصيل بحسب الرؤية اإلسالمية
املرتكزة عىل القواعد واألسس اإلله ّية الصحيحة .فالعقل يف النظريّة الوحيان ّية للمعرفة هو مصدر

من مصادر معرفة األحكام اإللهية ،وكذلك هو مصدر من مصادر معرفة األخالق أيضً ا ،وبالتايل ال

يوجد تعارض بني العقل وبني ال ّنقل ،وال يوجد تعارض بني العقل وبني اكتشاف األصول والقواعد
األخالقية الدينية ،بل العقل سيكون ُمعي ًنا عىل الفهم الدقيق للقيم األخالقية .ومن مجمل ما ذكرناه

نستطيع أن نستنتج أ ّن تحقيق املسائل املذكورة يف علم األخالق ،يحتاج دامئًا إىل أسلوب برهاين
عقيل ،هو مبثابة املق ّدمة لهذا العلم ،ويُس ّمى هذا العلم بـ «فلسفة األخالق».

تاريخ فلسفة األخالق
العلوم ال ميكن أن تنشأ من خارج سياقها التاريخي والطبيعي ،كام أنّها ال ميكن أن تتولّد فجأة

تاريخي متصاعد ومتكامل ،مي ّر مبنعطفات ومزالق ،يرتفع حي ًنا
وعىل سبيل الصدفة ،بل هي مسار
ّ
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وينخفض أخرى؛ حتّى يصل إىل أوج اكتامله عىل مستوى البيان واملضمون .األمر بعينه ينطبق

عىل علم األخالق الذي متت ّد دراسته إىل بدايات تاريخ الفكر الفلسفي اإلنساين ،وإن كان البعض
رص عىل تحديد نقطة انطالق التفكري الفلسفي األخالقي بالحضارة اليونانية؛ بسبب الطابع النظري
ي ّ
الذي ات ّسمت به تلك الحضارة .ولكن عند التأ ّمل يف الحضارات السابقة عىل الحضارة اليونانية من

جهة ،واعتقادنا أ ّن العلوم ال تبدأ بطفرة أو بصدمة معرف ّية ،نالحظ أ ّن الفكر األخالقي الفلسفي كان

قوي ،بل واملبتنية عىل الفكر
رضا بق ّوة
ً
خصوصا يف الحضارات الرشق ّية القدمية ،املتأث ّرة بشكلٍ ّ
حا ً
الديني عىل اختالف مبادئه وأصوله وتعاليمه.

فإذا نظرنا إىل الحضارة املرصية القدمية وجدنا أ ّن الطابع الذي ظهر يف هذه الحضارة وعكس

نظرتها األخالقية البارزة هو سيطرة الوازع الديني ،فلم يكن هناك تباين بني األخالق واإلميان الديني

عند املرصيني القدماء ،وإن مل تكن لديهم منظومة أخالقية كاملة ،بل مج ّرد سلوكيات؛ من أجل
تسيري أمور حياتهم اليوم ّية،
وخصوصا األرسيّة[[[.
ً

وإذا انتقلنا إىل الحضارة الفارسية القدمية ،نالحظ أيضً ا أ ّن األخالق فيها ال تنفصل عن الفلسفة

والدين ،حيث كانت الزردتشية تدعو إىل نظريّة الخري العام الذي هو أصل عامل الوجود ،وكانت

عىل ارتباط عميق بالتعاليم الدينية وقواعده .والعدالة عند زرادشت تكمن يف «التخلّص من الخطأ

لكل ما هو صائب والنور الذي يكشف عن هذه املعرفة إن هو إال التناسق
عن طريق املعرفة الحقّة ّ
الحق تعرِف الله ،وما العامل أجمع إال نسيج حتى ينسج طريقه متّج ًها
األبدي اإللهي .فإ ْن تعرِف
ّ
إىل إله الحق»[[[.

واألمر بعينه ينطبق أيضً ا عىل األخالق يف الحضارة الهنديّة القدمية ،حيث الديانة الرباهم ّية
للتعسف الطبقي السائد والدعوة
خاصا باألخالق يف معرض ر ّدها ومحاربتها
التي أولت اهتام ًما
ًّ
ّ

إىل املساواة ،كام هو الحال أيضً ا يف البوذية .وإن كان السائد عىل تلك الرؤى األخالقية هو
النزعة السلب ّية تجاه الدنيا ،والرغبة يف الزهد[[[ ،بعكس األخالق يف الحضارة الصينية القدمية التي

تتم ّيز عن غريها من الحضارات الرشقية ،حيث ابتعدت يف أخالق كونفيوشيوس عن سيطرة الفكر
[[[ -محمد عبد الرحمن ،مرحبا :املوجز يف تاريخ األخالق ،ط ،1طرابلس لبنان1988 ،م ،ص.156
[[[ -مراد ،سعيد :املدخل يف تاريخ األديان ،ط ،1مرص2000 ،م ،ص .156
[[[ -زيعور ،عيل :الفلسفات الهندية ،ال ط ،بريوت ،دار األندلس1982 ،م ،ص.70
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الديني ،واقرتبت أكرث من نظرية الواجب؛ لتكون هي أساس السلوك األخالقي ،والقيم السامية.
فاألخالق يف الفلسفة الكونفيوشيوسية هي الهدف واملطلب األساس ،والواجب هو مصدر هذه
األخالق ،وهو عبارة عن الخضوع لصوت الباطن الذي ينبع من أعامق وجود اإلنسان ،واملس ّمى

عندهم بالضمري الخلقي .وبالتايل األخالق عندهم مستم ّدة من ق ّوة داخلية تلزم اإلنسان بالعمل

وفق سننه التكوينية ،وهذا االلتزام بالواجب هو عىل مستويني :األول التزام نحو املجتمع ممثّال

باإلرسة ،وآخر التزام نحو الذات اإلنسانية ،بحيث ال ترى املجتمع بعي ًدا عنها ،بل تفنى هذه ال ّنفس
يف املجتمع من خالل األعامل النافعة والب ّناءة[[[.

ح أ ّن فكرة الواجب األخالقي قد طرحت قبل مئات السنني
وهنا ُيكننا أن نالحظ بشكلٍ واض ٍ

كل من
من طرح إميانويل كانط لها وجون جاك روسو ،الذين اعتقدا بفكرة الواجب األخالقي ولكن ّ

حيث ّية مختلفة عن اآلخر .وهذا تأكيد عىل أ ّن النظريات األخالقية ال تنشأ صدفة ومن دون مقدماتها

وخصوصا األخالقية منها ،وإن كان ترتبط ارتباطًا
التاريخية .فمعظم الدراسات الفلسفية الغربية
ً

وثيقًا بالحضارة اليونانية التي تشكل ركيزتها األساسية ،إال أنّه يف الحقيقة ممت ّنة إىل إسهامات

الحضارات الرشقية القدمية التي كانت مبثابة البذرة التي نبتت وتف ّرعت منها املسارات الفكرية

عىل اختالف مشاربها .وهذا ما أكّده هيغل بنفسه عندما قال إنّه« :يف آسيا اسرتق ضوء ال ّروح ومن

قصة الحضارة عىل هذه
ثم بدأ التاريخ الكيل»[[[ .كام يؤكّد أيضً ا ول ديوارنت يف كتابه الشهري ّ
الفكرة بقوله إ ّن الفكر والفلسفة واألخالق مل يكن مهدها يونانيًا بل «إنّه بدأ بآسيا ،ليس أل ّن آسيا

حا ألقدم مدينة معروفة وحسب ،ولكن أل ّن تلك املدنيات ك ّونت البطانة وأساسات
كانت مرس ً
للحضارة اليونانية والرومانية التي ظ ّن خطأً السري هرني مني أنّها املصدر الوحيد الذي استقى

منه العرص الحديث .وسوف يُدهشنا كم مخرت ًعا من رضوريات حياتنا وكم من نظامنا اإلقتصادي

والسيايس وكم مام لدينا من علوم وآداب ومن فلسفة ودين يرتد إىل مرص والرشق»[[[ .ويذهب
جورج جيمس صاحب كتاب «الرتاث املرسوق» أبعد من ذلك ،ليتح ّدث بشكل رصيح وواضح

عن رسق ٍة ممنهج ٍة وبشكلٍ
ربا أ ّن الفلسفة اليونانية ما هي إال فلسفة
علني للفكر واملعرفة ،معت ً
ٍّ
[[[ -جعفر ،عبد الوهاب :مذكرة يف فلسفة األخالق ،جامعة االسكندرية1991 ،م ،ص.93
[[[ -هيجل :محارضات يف فلسفة التاريخ ،ترجمة :عبد الفتاح إمام ،ط ،2بريوت ،دار التنوير للطباعة والنرش2005 ،م ،ص.13
[[[ -ديوارنت :قصة الحضارة ،ترجمة مجموعة من املرتجمني ،لجنة التأليف والرتجمة والنرش سنوات متفرقة.
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ّ
ويستدل عىل نظريّته بأدلّة وشواهد من املفيد االطّالع عليها[[[ .والسبب يف هذا
مرصيّة مرسوقة،

الظلم الذي لحق لناحية االعرتاف بهذا التعاضد التاريخي املعريف عىل مستوى العلوم ،هو قلّة

الوثائق التي وصلتنا عن الحضارات الرشقية القدمية من جهة ،وتألّق الحضارة اليونانيّة عىل مستوى

التدوين والبحث من جهة ثانية ،ونشوء املدارس والكليات املختلفة التي انترشت يف ذلك العرص،

جا غري منطقي جعل يؤ ّرخ أ ّن التفكري الفلسفي بدأ مع الحضارة اليونانية ،وأ ّن إليها
ما أعطى استنتا ً

كل تنظري أخالقي .وهذا بحاجة إىل إعادة نظر وتدقيق ومتحيص أكرث من تاريخانية
يرجع أصل ّ
املعرفة اإلنسانية عىل مستوى األصول واملنطلقات واألسس.

نعم علينا أن نف ّرق بني مصطلح الفلسفة وبني علم الفلسفة كعلم يُح ّرك العقل؛ ليقوم بتحليل

الواقع بهدف الوصول إىل معرفة حقيقة ما أو تفسري ظاهرة ما .فمصطلح الفلسفة ال شك أنّه جاء

من اليونانيني ،أ ّما املعنى واملضمون الذي يبحث فيه هذا املصطلح فنجد أنّه ليس من ابتكارات
اليونانيني ،بل هناك ما يوازيه يف األمم األخرى .وقد أدرك بعض الفالسفة هذه املسألة يف وقت
ّ
رضا يف القدم عند الكلدانيني
مبكر ،حيث أوضح الفارايب
املتوف سنة 329ه أ ّن علم الفلسفة كان حا ً

وهم أهل العراق ،ثم صار إىل أهل مرص ،ثم انتقل إىل اليونانيني .كام يتح ّدث ابن سينا عن منطق
ويتأسف لضياع تفاصيل هذه
املرشقيني ،وعن الحكمة املرشقية يف كتابه «منطق املرشقيني»،
ّ

الحكمة وعدم وصولها إلينا عىل نحو مكتمل .كام يُؤكّد أيضً ا شيخ اإلرشاق السهروردي عىل تأثري
حكمة املرشقيني يف الفلسفة اليوناية طبقًا ملا حكاه صدر املتألهني الشريازي عنه[[[.

خصوصا األخالقي منه ،مل يكن
بكل ثقة إ ّن تاريخ التفكري الفلسفي،
وعليه ميكن أن نقول ّ
ً

يوناين املنشأ ،وال ميكن أن نح ّدده بزمان ومكان مح ّددين ،وال أن نحرصه بعرق ما أو جنس خاص،

كل الشعوب البرشية ،لكون التفكري الفلسفي منسجم مع تكوين اإلنسان العاقل
إنّ ا هو حاجة ّ
واملفكّر من ناحية ،وميله الباطني الكتشاف املجهول ومعرفة الواقع املحيط به من ناحية ثانية،

وحاجته عىل مستوى االجتامعي عىل قواعد علم ّية تنظّم له حياته الجامعية وقدرته عىل التواصل

مع اآلخرين من أجل تأمني احتياجاته املختلفة من ناحية ثالثة .وعليه فإ ّن «التاريخ الصحيح للوعي
[[[ -انظر :جروج ،جي ،أم ،جيمس :الرتاث املرسوق ،الفلسفة اليونانية فلسفة مرصية مرسوقة ،ترجمة شوقي جالل ،ال ط ،مرص ،املجلس
األعىل للثقافة1996 ،م.
[[[ -الرفاعي ،عبد الجبار :مبادئ الفلسفة ،ط ،2بغداد ،مركز دراسات الفلسفة والدين2007 ،م ،ج ،1ص.17
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الفلسفي يبدأ مع ظهور الكائن البرشي العاقل عىل األرض؛ أل ّن هذا الكائن منذ تجربته األوىل

يف الحياة واستثامره الطبيعة ما ّ
انفك يثري السؤال تلو السؤال عن مبدئه ومصريه وحيقيته وحقيقة

العامل املحيط به»[[[ ،ومن هذه الحقائق التي شغلت الفكر اإلنساين عىل م ّر العصور هي األخالق

الرتباطها والوثيق واملبارش بسلوك اإلنسان ،وانعكاساته الواضحة عىل السالم االجتامعي والعام،
واإلنساين الفردي الخاص .إذا ال سالم اجتامعي وال فردي من دون األخالق .وهذا األمر يدركه
أي إنسان بالبداهة والوجدان وال يحتاج إىل كثري تأ ّمل وبرهان .وقد أدركه املفكّرون الواعوون

املهتمون بصالح البرشيّة ومنفعتها ،ومن أبرز أولئك املفكرين األنبياء والرسل عىل م ّر التاريخ

اإلنساين.

وما يدعو للعجب أن يتغافل الفكر البرشي عن دور هؤالء األعاظم وما قدموه من فوائد جمة

لإلنسانية .ولو أنّنا نظرنا إليهم كمفكرين فقط ال كأنبياء كام نظرنا إىل بق ّية املفكرين اليونانيني
والغربيني إلنصفناهم ،وأنصفنا ما أتوا به ولو عىل مستوى االحتامل -كام نفعل مع غريهم من
أصحاب الرأي والفكر -وما تح ّملوه من مصاعب يف هذا الطريق الوعر؛ ليك يق ّدموا يد العون إىل

هذه البرشيّة التائهة .ولو ك ّنا أهل إنصاف وموضوعيّة يف العلم والبحث عن الحقيقة لكان األجدر

بنا أن ندرس هذه الظاهرة التي اسمها «الدين» وما تف ّرع عنها من مسائل أساس ّية كالنب ّوة والقضايا

املتعلّقة بفلسفة الترشيع ،والرؤية الكونية الوجودية .إ ّن العلم األجدر بالدراسة والتفكري والبحث
والتنقيب اليوم هي علوم األديان وما يتفرع عنها ،ال العلوم الطبيعية ،لكون الدين ظاهرة اجتامعية
واقعية ،ال نقاش يف وجودها ،بل وتواترها يعترب من البديهيات ،والعقل يحكم باستحالة االت ّفاق

عىل هذا التواتر التاريخي النابع من حاجة اإلنسان الواقعية ،وإن حاول البعض ألسباب واهية
أقل ما يقال فيها إنّها فرضيات وليست
وغري علم ّية وال منطق ّية أن يرضب هذه الظاهرة متذ ّر ًعا بأدلّة ّ

يقينيات .ولكن مبا أ ّن منطق األقوى هو الذي يسود عندما تضيع املعايري املنطقية السليمة للرتشيد
والفكر اإلنساين ،فإنّه من الطبيعي أن تتح ّول هذه الفرضيات التي يطرحها البعض إىل يقينيات؛
أي فرض ّية أخرى مقابلة ولو كانت متسلّحة بالتواتر التاريخي واالجتامعي واإلنساين
بهدف إسقاط ّ

كام هو الحال بالنسبة إىل ظاهرة األنبياء والرسل عىل م ّر التاريخ اإلنساين ،والتي هي بال ّ
شك أقوى
[[[ -م.ن ،ج ،1ص.18
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حضو ًرا عىل مستوى اليقني العقيل من الفرضيات األخرى املناقضة ،التي يطرحها أصحاب الفكر
الال أدري أو الال ديني .واليقني يقوى ويشت ّد عندما نعاين التعاليم والقوانني التي جاء بها األنبياء من

وخصوصا يف الجوانب األخالقية منها.
أجل بناء اإلنسان ،واملجتمع
ً

إل وكانت أطروحته األخالقيّة هي عىل رأس أولويّاته؛ لكونها أم ًرا
نبي من األنبياء ّ
فام من ّ
وجدانيًّا يدركه اإلنسان بالبداهة ،ويطلبه حثيثًا من أجل الوصول إىل الراحة .ونحن لو نظرنا نظرة
إنصاف وعدل إىل تاريخ الوجود البرشي يف هذا العامل ،وآم ّنا بأ ّن اإلنسان األ ّول كان نب ًّيا ،فمن

خصوصا وأنّهم
الطبيعي إذًا أن يكون أ ّول من طرح الرؤية األخالقية اإلنسانية هم األنبياء والرسل،
ً

عايشوا حضارات مختلفة ،ومن الطبيعي أن يرسي تأثريهم عىل هذه الحضارات .ولكن لسبب ما

نجهله حتى اآلن ،وهو أشبه بالس ّنة املتعاقبة ،كان األنبياء دامئًا يُبلّغون رساالت السامء ثم يغادرون
فيؤسس عىل أنقاض هذه
ليأيت من يقتنص من هذه التعاليم ما يرغب منه ،وما يرى فيه مصلحته،
ّ

التعاليم التي غال ًبا ما كان ينقلب عليها أهل زمانها ،مدارس فكريّة تأخذ ضغثا من هنا وضغثا من

هناك من ترشيعات السامء ،وتقوم مبزجها؛ لتصبح هذه الرؤى والنظريات املرسوقة هي األصل
وت ُنىس تعاليم األنبياء الدينية.

خ
وميكن أن نستخلص من خالل قراءتنا للتاريخ البرشي وما جرى فيه من أمور واقعيّة أنه تاري ٌ

ديني بامتياز ،وهذه الحقيقة ثابتة ال نقاش فيها ،بل النقاش يف تلك اإلشكاالت التي طُرحت لتضع
ٌّ

كل عرص ومرص بدعوة نبي من األنبياء ،مع
أسفينا ملتويًا يف حائط املسرية البرشية املفعمة يف ّ

ما حملوه من قوانني وتعاليم لصالح البرشية جمعاء .فلامذا نقبل قانونًا وضع ًّيا اتّفق عليه البرش

للصالح العام ،وال نقبل قانونًا نبويًّا جاء للغرض نفسه؟! وبالعود إىل موضوعنا «فام ال شك

فيه أ ّن األبحاث األخالقية ،ولدت مع أ ّول قدم وضعها اإلنسان عىل األرض؛ أل ّن ال ّنبي آدم

ملُ يعلّم أبناءه األخالق فقط ،بل إ ّن الباري تعاىل ،عندما خلقه وأسكنه الج ّنة ،أفهمه املسائل
السلوك األخالقي مع اآلخرين .وآتخذ سائر األنبياء
األخالق ّية واألوامر وال ّنواهي ،يف دائرة ّ

طريق تهذيب ال ّنفوس واألخالق ،والتي تكمن فيها سعادة اإلنسان ،حتى وصل األمر إىل السيّد
املسيح ،حيث كان القسم األعظم من تعاليمه ،هو أبحاثٌ أخالقيّةٌ ،فَ َن َعته حواريّوه وأصحابه
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باملعلِّم األكرب لألخالق .ولكن أعظم ُمعلِّمي األخالق ،هو :رسول الله.[[[»
فالدين شئنا أم أبينا حقيقة إنسانيّة واقعيّة ال ميكن تجاوزها والحكم عليها بأحكام غري موضوعيّة،

«مؤسسة اجتامع ّية
ملا لهذه الظاهرة االجتامع ّية من حضور وتأثري كبري عىل الفرد واملجتمع .فالدين
ّ

ال تستغني عنها أيّة جمع ّية برشيّة مهام كانت بدائ ّية .وفكرة الدين مندمجة باإلنسان منذ أ ّول نشأته،
وقد ّ
دل التنقيب عىل أ ّن البرشيّة حتى يف أدوار ما قبل التاريخ كانت متأث ّرة بفكرة الدين ...وليس

مؤسسة تضاهي سلطان الدين يف سيطرته عىل األفراد وزجرهم وكبح
بني
املؤسسات االجتامعية ّ
ّ
جامح غرائزهم سواء أكان الفرد بدائ ًّيا أم متم ّدنًا»[[[.

أسس بن�اء رؤية فلسفية أخالقية صحيحة ومنطلقاتها
إ ّن أهم ّية األخالق ليس باألمر الخايف عىل أحد من الفالسفة واملفكّرين؛ أل ّن اإلصالح
وحل مشاكل البرشيّة ،وإنقاذها من الظّلم والفساد متوقّف عىل بناء
ّ
اإلنساين الفردي واالجتامعي

ّ
للشك أو التزلزل .وما املجازر وحروب
منظوم ٍة أخالقيّ ٍة ،وقواعد سلوكيّة أصيلة ويقينيّة وغري قابلة
اإلنسانية املتعاقبة منذ إنسان ما قبل التاريخ إىل يومنا هذا إال شاهد عىل رضورة تأسيس قواعد هذا

العلم ،ودعوة ال ّناس إىل االلتزام مببادئ األخالق اإلنسان ّية ،لكونها السبيل الوحيد لضامن دميومة
املجتمعات ،وسعادة وراحة أفرادها.

نبي ا ٍ
إلسالم
يف الرؤية اإلسالم ّية جعلت الرتبية األخالقية هدفًا أساس ًّيا لبعثة األنبياء،
ً
وخصوصا ّ

محمد؛  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ[[[ .ويف الحديث املشهور املروي عن النبي محمد  أنّه قال:

«إنّ ا بعثت مبكارم األخالق»[[[ .وعن اإلمام الصادق أيضً ا أنّه قال يف رواي ٍة ُرويت عنه
أحب أن ينال هذه املكرمة
ح أ ّن الله تعاىل ك ّرم أنبياءه باألخالق فمن
ح وواض ٍ
بي فيها بشكلٍ رصي ٍ
يُ ّ
ّ
الَخ َْلقِ؛ فَا ْم َت ِ
َص ُر ُسلَهُ بِ َكَار ِِم ْ
ح ُنوا أَنْف َُسك ُْمَ ،فإِنْ
عليه أن يتخلّق بأخالقهم" :إِنَّ اللَّهَ َع َّز َو َج َّل خ َّ

َاسأَلُوا اللَّهَ َ ،وا ْر َغ ُبوا إلَ ْي ِه
كَان ْ
َت ِفيك ُْم ،فَا ْح َمدُ وا اللَّهَ َ ،وا ْعلَ ُموا أَنَّ ذلِكَ ِم ْن خ َْيٍ؛ َوإِنْ َل تَكُ ْن ِفيك ُْم ،ف ْ

املؤسسة اإلسالمية1426 ،ه ،ج ،1ص28و.29
[[[ -الشريازي ،نارص مكارم :األخالق يف القرآن ،ط ،2قم،
ّ
[[[ -الهاشمي ،طه :تاريخ األديان وفلسفتها ،بريوت ،منشورات دار مكتبة الحياة1963 ،م ،ص 9و.10
[[[ -سورة الجمعة ،اآلية.2
[[[ -املجليس ،محمد تقي :بحار األنوار ،ط ،2بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1403 ،ه ،ج ،68ص.382
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ح إىل مركزيّة التعاليم األخالقية يف املنظومة
ِفيها"[[[ .فهذه النصوص وغريها تشري بشكلٍ واض ٍ

الدينية اإلسالمية ،ومحوريّتها يف البناء الحضاري ،ودورها الف ّعال يف تحقيق أهداف الدعوة
ا ٍ
إلسالمية .وليست هذه املقالة بوارد االستدالل أو االستشهاد عىل محوريّة األخالق يف تعاليم

رسالة اإلسالم الخالدة؛ ألنّه خارج أهدافنا ،وألنّه سيطول الكالم ويطول عنده الغوص يف كنوز ما

أىت به هذا الدين العظيم من تعاليم أخالقية رفيعة ،وقوانني سلوكية سامية...

فالبعض من غري املطّلعني عىل دور األخالق ومنزلتها يف تعاليم الدين ،يظ ّن خطأ «أ ّن املسائل

خاصا يف حدود الحياة الشّ خصية لإلنسان ،أو أنّها مسائل مق ّدسة معنويّة ،ال
األخالق ّية متثّل أم ًرا
ًّ

تفيد إالّ يف الحياة االُخرويّة ،وهو اشتباه محض؛ أل ّن أكرث املسائل األخالقيّة لها أثرها يف واقع

الحياة االجتامعيّة لإلنسان ،سواء أكانت ماديّة أم معنويّة ،فاملجتمع البرشي بال أخالق سينقلب إىل

حديق ِة حيوانات ال يُجدي معها إالّ األقفاص؛ لِردع أفعال الحيوانات البرشيّة عن أفعالها الضّ ارة،
وستُهدر فيها الطّاقات ،وتحطّم فيها االستعدادات ،وسيكون األمان والحريّة لعبة بيد ذوي األهواء،

ريا من األقوام البرشيّة
وستفقد الحياة اإلنسانية مفهومها الواقعي .وعندما نتح ّرى التأريخ ،نرى أ ّن كث ً
حكّا ًما،
رش ُم َم ّزق نتيج ًة النحرافاتهم األخالقيّة .وكم رأينا يف التأريخ ُ
قد َ
ح ّل بهم البوار ،ومت ّزقوا ّ
ع ّرضوا شعوبهم ملصائب أليمة وويالت ،نتيج ًة لضعفهم األخالقي!! .وكم يوجد من ا ُمراء فاسدين
وقيادات عسكريّة متع ّنتة ،ع ّرضوا حياة جنودهم للخطر الفادح ،بسبب استبدادهم بال ّرأي وعدم

املشورة .والحقيقة أ ّن الحياة الفرديّة لإلنسان ،ال لَطاف َة وال شفافيّة لها بدون األخالق .ولن تصل

يتمسك
العوائل إىل ب ِّر األمان من دونها ،ولك ّن األه َّم من ذلك هو الحياة االجتامعيّة للبرش ،فام مل ّ
أفراد املجتمع باألخالق ،فستكون نهاية املجتمع أليمة وموحشة ج ًّدا»[[[.

مذاهب كثري ٌة ومتن ّوعة ميكن أن
نعود إىل أصل هذه الدراسة ،لنقول إنّه يوجد يف علم األخالق
ٌ

نقسمها إىل قسمني ،رؤى أخالقية ترتكز عىل أسس دين ّية ،وأخرى ال تعتمد عىل الدين يف مقاربتها
ّ

للموضوعات األخالقية ،بل تبني رؤيتها عىل معايري وأسس مختلفة سوف نشري إىل بعضها .ولكن
الخاصة إىل
ما يجمع جميع هذه املذاهب األخالقية أنّها تستم ّد أصولها النظريّة من خالل نظرتها
ّ

الكون واإلنسان.

[[[ -الكليني ،محمد بن إسحاق :الكايف ،ط ،1قم ،دار الحديث1429 ،ه ،ج ،3ص.144
[[[ -الشريازي ،نارص مكارم ،األخالق يف القرآن ،م.س ،ج ،1ص.34

االستغراب 20

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

234

االستغراب
تأصيلية
بحوث
ّ

مبعنى أ ّن هناك ارتباطًا عميقًا بني النظريّة األخالقية لفيلسوف ما أو مدرسة فكريّة ما وبني

نظرتهم إىل الكون أي الرؤية الكون ّية ،ونظرتهم إىل اإلنسان أي املعرفة بحقيقة اإلنسان .وال ميكن
يتأسس مذهب فلسفي أخالقي من دون هاتني النظرتني؛ أل ّن األخالق
ّ
بأي شكل من األشكال أن ّ

يف نهاية املطاف تطال اإلنسان الذي يعيش يف هذا العامل الكوين املس ّمى باألرض ،فمن يعتقد

أ ّن اإلنسان جسد فقط بال روح ،أو جسد وروح ولكن بال عامل آخر غري هذا العامل ،أو من يعتقد أ ّن

لدى اإلنسان جسد وروح وحياة أخرى ولكن يخطئ يف تحديد االحتياجات الواقعية لإلنسان بسبب
كل
النقص الحاصل يف املعلومات والتحليالت املجتزأة حول الكون واإلنسان .فمن الطبيعي أ ّن ّ

واحد من هؤالء الفالسفة سوف يصل إىل رؤية أخالق ّية مغايرة للفيلسوف اآلخر؛ أل ّن املطلوب يف
رسم معامل الرؤية األخالقية الصحيحة أن تكون قواعدها الكونية واإلنسانية صحيحة ،وأن تكون

تا ّمة وكاملة وشاملة وغري ناقصة أو مجتزأة أو فيها عيوب تحول دون بناء الرؤية األخالقية اإلنسانية

لكل احتياجات اإلنسان،
واالجتامعية املتكاملة واملنسجمة يف مسائلها مع مبادئها ،والشاملة ّ

واملجيبة عىل أسئلته التفصيل ّية املتعقلّة باملصري والوجود والهدف والغاية من هذا الوجود .وعليه

«فالّذين يفصلون :معرفة العامل النظريّة[[[عن األخالق واألوامر والنواهي األخالقية للعقل العميل،

وينكرون أية عالقة بينهام ،إنطالقًا من أ ّن معرفة العامل والكائنات الطبيع ّية تعتمد عىل الدالئل
السلوك،
املنطقيّة والتجربيّة ،والحال أ ّن األوامر وال ّنواهي األخالقية ،هي سلسلة من القضايا تحكم ّ

فهؤالء أغفلوا نقط ًة مه ّمةً ،أال وهي أ ّن األوامر األخالق ّية تصبح حكيمةً ،إذا ما ك ّونت لها عالق ًة
بالعامل الخارجي ،وإالّ فستكون ا ُمو ًرا اعتباري ًة فارغ ًة وغري مقبولة»[[[.

عرض مباين بعض املذاهب يف فلسفة األخالق نقدها
كل اتّجاه بنى منظومته
بالعود إىل املدارس واملذاهب األخالقية املختلفة واملتعاقبة نالحظ أ ّن ّ

رصح بهذا األمر أو مل يرصح ،إال أ ّن يف قرارة الفكر
األخالقية وفق نظرته للكون واإلنسان ،سواء ّ

تتأسس
وعمق النظريّة ميكن للباحث أن يستنبط بسهولة املباين املعرفية التكوينية واإلنسانية التي ّ

أي مدرسة من هذه املدارس الفلسفية .وفيام ييل سوف نذكر ع ّينة من بعض هذه املدارس؛
عليها ّ

الخاصة بها:
بهدف معرفة كيف بنت منظومتها األخالقية باالعتامد عىل رؤيتها الكونية واإلنسانية
ّ
[[[ -العامل الكوين واإلنساين.
[[[ -الشريازي ،نارص مكارم ،األخالق يف القرآن ،م.س ،ج ،1ص.47
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ّ
مذهب اللذة:
مذهب اللّذّة من املذاهب الفلسف ّية القدمية ،وله امتداد يف التاريخ يصل إىل حدود القرن
وصول إىل أبيقور
ً
الخامس قبل امليالد مع أحد تالمذة سقراط ويدعى أريستيبوس (ت  435ق.م)،

كل من
وهو أحد فالسفة اليونان القدماء (ت 243ق.م) ،انتها ًء مبا ُعرف مبذهب املنفعة عند ّ
جرمي بنتام (ت 1832م) وجون استيورت ميل (ت ،)1873الذي يُعترب مذهبهام نسخ ًة مع ّدل ًة عن

فكل مخلوق عند أبيقور
كل فعل أخالقيّ .
األبيقورية ،التي تجعل من اللّذّة غاية الحياة ومعيار ّ

يصارع من أجل اللّذّة ،والسعادة عنده تعتمد عىل اللّذّة ،ويُؤكّد عىل «أ ّن اللّذّة هي بداية وهي
غاية الحياة السعيدة .فلو تع ّرفنا عىل ذلك عىل أنّه الخري األ ّول ،الفطري فينا ،وأنّه القاعدة التي
ننطلق منها يف تحديد ما ينبغي اختياره ،وما ينبغي تج ّنبه ،واملرجع الذي نلجأ إليه كلّام ات ّخذنا

من اإلحساس معيا ًرا للخري»[[[ .ولكن أل ّن اللّذّات بطبيعتها تتزاحم وتتعارض فيام بينها ،وال ميكن

استيفاؤها م ًعا ،يرى أبيقور رضورة إعامل العقل من أجل ترجيح بعضها عىل البعض اآلخر .وهنا

كل الواجبات
يفرتق مذهب آريستيبوس عن أبيقور ،فاأل ّول يرى أ ّن طبيعة اإلنسان وحدها هي منشأ ّ

واملح ّرمات األخالق َّية؛ بينام يرى أبيقور أنّه ينبغي اللّجوء إىل العقل يف عمل ّية التحديد ،ويرى أ َّن

رش ومبغوض ،حتى لو ولّد
العمل الذي يوجب ل ّذ ًة أطول أفضل من غريهّ ،
وكل عمل يوجب األمل ّ
سعادة عابرة يف أ َّول أمره[[[.

وإذا عدنا إىل «بنتام» و«استيورت ميل» ،نالحظ أنّهام اعتمدا املبدأ نفسه للفعل األخالقي ،وهو

أي
اللّذّة مع وجود فوارق طفيفة يف رؤيتهام للذّة .ومقصودهام باللّذّة اللّذّة الحسيّة التي يشعر بها ّ

إنسان وال حاجة فيها إىل التحليل والرشح واالستدالل ،كلذّة األكل والرشب ،وقراءة كتاب ممتع،
واالستامع إىل املوسيقى ،والقيام بفعل خري وما شاكل .فبنتام مثال يرتكز مذهبه عىل «أساس مذهب
برشي يبحث بطبيعته عن تحصيل اللذة
كل موجود
اللذة السيكولوجي ،أعني النظرية التي تقول إ ّن ّ
ّ

وتجنب األمل .وهذا املذهب ليس بالطبع مذهبًا جدي ًدا ،فقد طرحه يف العامل القديم أبيقور بصفة
[[[ -كوبلستون ،فردريك:،تارخ الفلسفة ،ترجمة :حبيب الشاروين ومحمد سيد أحمد ،ط ،1القاهرة ،املركز القومي للرتجمة2010 ،م،
ج ،1ص.542
[[[ -مصباح ،مجتبى :فلسفة األخالق ،ترجمة :محمد زراقط ،ط ،1لبنان ،معهد الرسول األكرم العايل للرشيعة والدراسات اإلسالمية،
2002م ،ص.64
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كل من هلفتيوس يف فرنسا ،وتيكر يف انجلرتا»[[[.
خاصة ،بينام دافع عنه يف القرن الثامن عرش ّ
ّ
كل من بنتام واستريوت مل أنّهام قاما بتوسيع دائرة اللذّة لتخرج من إطار الفرد
واإلضافة التي قام بها ّ

وتدخل يف أفق املنفعة العا ّمة .فهام يعتقدان أ ّن اللّذّة وإن كانت هي التي تحقّق السعادة والخري

لإلنسان ،إال أ ّن هذه السعادة ينبغي أن تكون ألكرب قدر ممكن من الناس ،فالفعل الحسن عندهام
الخاصة.
هو الذي يحقّق النفع للمجتمع أي اللذّة العا ّمة ،فال تكون مح ّددة فقط باللذة الفردية
ّ

ونالحظ بشكل عام أ ّن مذهب اللّذّة الذي اتّخذ من اللّذّة -سواء كانت فردية أو فردية واجتامعية-
مبدأً للخري ومعيا ًرا للفعل األخالقي ،قد ركّز عىل اللذّة الحس ّية واملاديّة يف اإلنسان -سواء كانت
فردية أو اجتامعية -وأهمل اللذّة الروحيّة واملعنويّة ،كام أنّه يحرص وجود اإلنسان بهذا العامل

ويغفل بالكامل عن فرضيّة وجود عوامل وجوديّة أخرى ،وهذا بطبيعة الحال م ّرده إىل النظريّة الكونيّة
واإلنسان ّية ألتباع هذا املذهب.

املذهب االجتماعي:
مؤسيس املذهب االجتامعي يف األخالق ،وهو
يعترب أميل دوركايم ( )1919-1858من أبرز ّ

تأسست عىل يد الفيلسوف الفرنيس أوجست كونت ،والتي قامت
من أتباع الفلسفة الوضعية ،التي ّ
وصول إىل مذهب كانط .فقد
ً
جهت للفلسفة التقليدية اليونانية
فلسفته عىل أثر االنتقادات التي و ّ

كانت الوضعية ر ّد فعلٍ عىل االت ّجاه العقيل ،واملثايل الروحي ،وذهبت إىل متجيد العلم ،وقامت

املستقل عن الرشع اإللهي،
ّ
ريا علم ًّيا .فالوضعي يطلق عىل الواقعي والفعيل
بتفسري الظواهر تفس ً

واملقابل للتأميل ،واملرادف للتجريبي ،فهو باختصار مقابل الالهوتية وامليتافيزيقية[[[ .هذه

املق ّدمة حول الخلف ّية الفكريّة ملذهب دوركايم تكشف لنا عن مبادئ مدرسته األخالقية التصوريّة

وبي أنّها تتك ّون داخل املجتمع ،حيث جعل
والتصديقيّة .فقد ح ّدد دوركايم القاعدة األخالقية ّ

كل خريٍ ميكن أن يصل إىل الفرد .وبالتايل تح ّول
لكل حياة أخالق ّية ،بل مصدر ّ
املجتمع مصد ًرا ّ

مذهبه األخالقي إىل ما يشبه املذهب الفلسفي الذي يؤمن بالحتم ّية االجتامع ّية ،والذي يكاد
يصبح فيه املجتمع دي ًنا للفرد .فدوركايم يعتقد أ ّن املجتمع هو املصدر الوحيد لألخالق ،ورأى يف
[[[ -كوبلستون فردريك ،تاريخ الفلسفة ،م.س ،ج ،8ص.30
[[[ -صليبا ،جيمل ،املعجم الفلسفي ،م.س ،ج ،1ص.577
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حة أفعال األفراد ،مح ّد ًدا الصحيح منها
املجتمع سلطة عليا عىل األفراد ،فهو الذي يح ّدد مدى ص ّ

حسنه املجتمع هو الحسن وما ق ّبحه املجتمع هو القبيح« ،عىل رشط أنّه ميكن مع
عن الخطأ .فام ّ
ذلك أن ينظر إىل هذا املجتمع باعتباره شخصيّة تختلف كيفيًّا عن الشخصيات الفرديّة التي يتألّف

منها ،أي أ ّن األخالق تبدأ عىل هذا االعتبار حيثام يبدأ الرتابط يف الجامعة أيًّا كانت الجامعة»[[[.

جلت عىل مذهب دوركايم األخالقي ،حيث ذهب خصوم
وهناك العديد من املالحظات التي س ّ
يحسنه املجتمع
املذهب االجتامعي إىل القول إنّه ليس مث ّة يشء ميكن أن يسمح لنا بالقول بأ ّن ما ّ
فهو الحسن وما يقبّحه هو القبيح ،فإ ّن مثل هذا القول ال يصدق حتى عىل الغرائز التي جادت بها
يصح االعتامد عىل رأي املجموع للحكم عىل املسألة بأنّها أخالقية
علينا الطبيعة ،كام أنّه ال
ّ
أو ال؛ ألنّه قد يكون رأي هذا املجموع فاس ًدا ،وبالتايل ال مانع من أن تكون القاعدة األخالقية
فاسدة حتى لو كانت مبدأ عا ًما تعتنقه الجامعة بأرسها[[[ .وهناك مشاكل إضاف ّية تعرتض هذا
يخص الرؤية اإلنسانية
املذهب األخالقي كلّها تنبع من الرؤية نفسها التي تح ّدثنا عنها سابقًا فيام
ّ
أي اهتامم لألبعاد اإلنسانية األخرى سواء
الكونية ،التي ترى الفرد معدو ًما أمام املجتمع ،وال يُعري ّ
الروحية أو امليتافيزيقة .وبالتايل شأنه شأن املدارس األخالقية األخرى التي تحرص األخالق بهذا
العامل املادي فقط .والصحيح أ ّن املجتمع يف الناحية الفلسفية هو أمر انتزاعي واعتباري كمفهوم
خاصة ترتت ّب عىل املجتمع ،غري اآلثار
الجيش ،والشعب ،وبالتايل ال ميكن القبول بوجود آثار
ّ
الخاصة بالفرد؛ أل ّن الفرد هو أساس املجتمع ال العكس .واملشكلة الثانية التي يوقعنا بها هذا
ّ
املذهب هو مسألة النسب ّية يف األخالق ،حيث إ ّن األخالق سوف تختلف من مجتمع إىل مجتمع،
يحسنه مجتمع ما قد يق ّبحه مجتمع آخر ،وبالتايل سوف نفقد الثبات واألصالة يف القواعد
فام
ّ
األخالقية ،وعدم إمكانيّة رفض هذه املبادئ األخالقية االجتامعية ،مع أنّه «قد وجدت عرب التاريخ
كثري من الحاالت التي يرى فيها فرد من األفراد أ ّن القيم الحاكمة يف مجتمعه والعادات السائدة
وربا البرشية جمعاء من هذه املهالك ويقودها
فيه خاطئة ومهلكة ،فيحاول أن يخلّص مجتمعه ّ
نحو السعادة والكامل .وهذا العمل يت ّم يف كثري من األحيان عرب التم ّرد عىل القوانني االجتامعية
وعصيانها ،وما يؤ ّدي إىل معاقبته وتجرميه من قبل املجتمع ،وتاريخ األنبياء واملصلحني مشحون
بهذا ال ّنوع من األعامل»[[[.
[[[ -دوركايم ،أميل :علم االجتامع والفلسفة ،ترجمة :حسن أنيس ،ط ،1القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصية1966 ،م ،ص.70
[[[ -بدوي ،محمد :األخالق بني الفلسفة وعلم االجتامع ،ال ط ،االسكندرية ،دار املعرفة الجامعية2000 ،م ،ص.228
مصباح ،مجتى :فلسفة األخالق ،م.س ،ص .58
[[[
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مذهب ّ
القوة:
مثلام أقام شوبنهور فلسفته عىل مفهوم إرادة الحياة ،أقام فريدريك نيتشه فلسفته ونظريّته

األخالقيّة عىل مفهوم إرادة الق ّوة .لقد اعتاد نيتشه أن يتح ّدث عن مذاهب معيّنة ،أو نظريات كام

لو كانت ميال للمحافظة عىل الذات ،أو أدوية منشطة تعطى للذات .فنظريّة العود األبدي مثال هي
اختبار للق ّوة ،أو لقدرة نيتشه عىل أن يقول (نعم) للحياة بدال من قول شوبنهور (ال) .ولكن رغم أ ّن

نيتشه استم ّد داف ًعا قويًّا من املتشائم العظيم ،فإنّه مل يكن تلميذًا لشوبنهور عىل اإلطالق ،فقد كان

يعب
اإللهام الذي استم ّده من فلسفة شوبنهور واض ً
حا ،نحو تأكيد الحياة وليس إنكارها ،وأكّد أنّه ّ

عن موقف من الحياة يناقض موقف شوبنهور[[[ .كام ويع ّد مذهبه ر ّدة فعل عىل األخالق املسيحية

التي تستند إىل املذهب األخالقي الرواقي ،فكان اعرتاضه عىل املسيح ّية أنّها تولّد يف النفس

وذليل بحسب زعمه وهو ما يرفضه
ً
خامل
ً
وترب إنسانًا
روح ّية اإلذعان والعبوديّة تجاه اآلخرين،
ّ

كل إنسان
نيتشه بالكامل .ويرى نيتشه أ ّن الق ّوة والسلطة هي أساس األخالق الفاضلة ،ويرى أ ّن ّ

بحكم محبّته لذاته يريد املحافظة عليها ،وال ميكنه ذلك إال مبنطق الق ّوة .فام صدمه يف كتابات

شوبنهاور ،قوله إ ّن األنانية ليست من األخالق ،وإ ّن عىل اإلنسان أن ال يكون أنان ًّيا وأن يتج ّرد من
ريا نقد شوبنهاور لألنان ّية ،لكونه داع ًيا
ربا أنّه يجرحه كث ً
حب الذات .فثار نيتشه عىل هذه العقيدة معت ً
ّ

لها[[[ .ويف كتابه «مبعزل عن الخري والرش» يقول نيتشه إنّه اكتشف نوعيّة من األخالق :أخالق

سادة وأخالق عبيد .بالنسبة ألخالق العبيد املعيار فيه ما يكون مفي ًدا أو ناف ًعا لجامعة الضعفاء

رشا وأمو ًرا
والعاجزين ،والذي مي ّ
جد صفات ًا مثل التعاطف ،والشفقة ،وهذه القيم عند نيتشه تعترب ًّ

قبيحة .أ ّما أخالق السادة أو األخالق االرستقراطية كام يُس ّميها فهي الخري ،وهم الذين يعطون

للسطلة قيمة ذاتية[[[ .وأفضل خالصة ملذهبه يف الخري والرش األخالقي هو ما يذكره يف كتابه «عدو
كل ما يريب الشعور بالق ّوة إرادة الق ّوة ،القدرة ذاتها داخل
املسيح» عندما يقول« :ما هو الخري؟ إنّه ّ

يتأت عن الضعف .ما هي السعادة؟ الشعور بأ ّن الق ّوة تتنامى وأ ّن
كل ما ّ
اإلنسان .ما هو الرش؟ إنّه ّ

املقاومة تُتجاوز .ليس أنّها الرىض ،بل ق ّوة أزود ،ليس السالم ،وال بأية طريقة ،لك ّنام الحرب ،ال

[[[ -كوبلستون ،فردريك ،تاريخ الفلسفة ،م.س ،ج ،7ص 491إىل .493
[[[ -نيتشه ،فريدريتش :يف جنيالوجيا األخالق ،ترجمة :فتحي املسكيني ،مراجعة :محمد محجوب ،ط ،1تونس ،دار سيناترا ،2010 ،ص .33
[[[ -كوبلستون ،فردريك ،تاريخ الفلسفة ،م.س ،ج ،7ص.498
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الفضيلة ،بل الكفاءة .الضعفاء والفاشلون يجب أن يهلكوا ،تلك هي القاعدة األساسية يف ح ّبنا

لإلنسان .وفوق ذلك يجب أن تق ّدم ألولئك املساعدة يك يهلكوا»[[[.

جهها إىل بعض
واملالحظة األساس ّية عىل املذهب رغم بعض االنتقادات الصحيحة التي و ّ

املدارس األخالقية التي كانت سائدة يف أوروبا ،إال أنّه أفرط يف اعتباره السلطة والق ّوة ذات

أي قيمة أخالقية ،وخالف بذلك
قيمة مطلقة ،ويف عدم إعطائه للرحمة والعطف عىل اآلخرين ّ

الوجدان اإلنساين واملنطق العقيل السليم .كام أنكر نيتشه مبذهبه هذا حسن العدل وقبح الظلم،
اللذان يعتربان من البديهيات اإلنسانية ،حيث اعترب األعامل التي توجب الضعف قبيحة وظاملة،

واألعامل التي توجب الق ّوة والسلطة حسنة وعادلة[[[ .وعند التحليل الدقيق ملبادئ فلسفة نيتشه

األخالقية نالحظ مثله مثل بقيّة املذاهب األخالقية التش ّوه الكبري الذي لحق برؤيته الكونيّة لإلنسان

الحل الوحيد من أجل البقاء يف
ّ
إىل الحد الذي اعترب معه أ ّن ال ّنزاع بني البرش والتغلّب عليهم هو
الحياة والنفوذ فيها .وهذا يعني اعتقاد نيتشه برفض ّية التنايف الدائم بني حياة الناس ومنافعهم .وهذا
مر ّده إىل النظرة املحدودة والسطحية لحقيقة اإلنسان بأبعاده وشؤوناته التي ميكن أن تكون طريقًا

لتكامله من خالل اآلخرين ال لتسافله ،من خالل التنازع مع اآلخرين ،وبالتايل صريورة اإلنسان

حيوانًا متط ّو ًرا ال غري .وهذا يكشف عن إهامل نيتشه لألبعاد الروح ّية واملعنويّة يف اإلنسان وقراءته

قراء ًة مادي ًة عىل نحو مبالغ فيه.

مذهب الواجب:
مؤسس مذهب الواجب األخالقي ،حيث يعترب أ ّن الفعل
يع ّد إمانويل كانط (ّ )1804-1724

ليكون حس ًنا من الناحية األخالق ّية ال ب ّد أن يتّصف بأمران أساسيان هام:

اإلرادة ّ
اخلية:

الخية هي مفتاح أسايس يف رؤية كانط األخالقية ،حيث يقول إنّه «ال يوجد يشء ميكن
اإلرادة
ّ

كل
ية ألنّه ليس ّ
ع ّده خ ً
ريا عىل وجه اإلطالق إال يشء واحد هو اإلرادة الخرية»[[[ .وقوله إرادة خ ّ
[[[ -نيتشه ،فريدريك :عدو املسيح ،ترجمة :جورج ميخائيل ديب ،ط ،2دار العربية للعلوم نارشون ،ص.25
[[[ -مصباح ،مجتبى ،فلفسة األخالق ،مصدر سابق ،ص.78
[[[ -كانط ،إميانويل ،تأسيس ميتافيزيقا األخالق ،ترجمة عبد الغفار مكاوي ،مراجعة عبد الرحمن بدوي ،ط ،1كولونيا ،منشورات الجمل،
2002م ،ص.37
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بالحس أو بالعقل اللذان يؤث ّران بشكل مبارش
خية؛ أل ّن إرادة اإلنسان متأث ّرة إ ّما
إرادة تتّصف بأنّها ّ
ّ

بإرادة اإلنسان واختياره .واإلرادة الح ّرة عند كانط هي التي تكون خاضعة لسلطة العقل العميل
املسؤول بحسب رؤية كانط عن تحديد ما ينبغي وما ال ينبغي .واإلرادة الخرية ذات قيمة ذاتية،

خية مبا تحدثه من أثر ،أو مبا تحرزه من نجاح ،بل إنّها تكون كذلك عن طريق
مبعنى أنّه «ال تكون ّ

ية لوحدها ال ميكنها أن تؤ ّدي
خية يف ذاته»[[[ .ولكن هذه اإلرادة الخ ّ
فعل اإلرادة وحده(...فهي) ّ

الغرض األخالقي املطلوب منها ،بل ال ب ّد أن يع ّينها ق ّوة طبيع ّية مفطورة يف اإلنسان موجودة يف
داخله ،هي التي تبعث يف إرادة الخري ،ويُس ّميها بالـ «الواجب».

ً
موافقا للواجب:

الوا جب عند كانط أو الضمري عند جان جاك روسو ،هو ذلك الشعور الو جداين الباطني

املوجود يف داخل كل إنسان ،والذي يجعله يشعر بالتأنيب واللّوم عند قيامه باألعامل الس ّيئة.
والفعل األخالقي عند كانط هو الذي يكون موافقًا للواجب ويس ّميه بـ«القانون األخالقي» ،ويح ّدد

له ثالثة مبادئ أساس ّية:

أي شعو ٍر آخر .فالتاجر الذي يعامل
األ ّول :أن يؤ ّدى الفعل عن شعور بالواجب فقط ال عن ميلٍ أو ّ

زبائنه بأمانة ليك يزداد ربحه ال أل ّن الواجب األخالقي يتطلّب منه ذلك ،ال يع ّد عمله أخالق ًّيا[[[.

الثاين :أن يصدر الفعل بن ّية أداء الواجب؛ أل ّن القيمة األخالقية عند كانط مرتبطة مبنبع الفعل

وأساسه أي النية ال بالغاية املتوخّاة منه .فالتالزم ينبغي أن يكون قامئًا بني القيمة األخالقية والنية،
منسجم مع القانون فقط ،فالتاجر الذي ال يغش ألجل املحافظة عىل
فال يكفي أن يكون العمل
ً

محب للخري ،هام ليسا يف
مصالحه ،والشخص الذي يعطف عىل اآلخرين ليك يقال عنه إنّه
ّ
الحقيقة من أصحاب الفضيلة األخالقية ،لكون نيتهام غري مطابقة ملبدأ الواجب وال نابعة منه[[[.

الثالث :أن يؤ ّدى الفعل بخلفيّة احرتام القانون ،وهي مبثابة النتيجة املرتتّبة عىل املبدأين

ألي هدف
األ ّولني .فاألفعال تكون أخالق ّية عنده عندما تت ّم ألجل احرتام القانون األخالقي ،وليس ّ

أو غاية أخرى.

[[[ -كانط ،إميانويل ،تأسيس ميتافيزيقا األخالق ،مصدر سابق ،ص .39
[[[ -كانط ،إميانويل ،تأسيس ميتافيزيقا األخالق ،م.س ،ص.47
[[[ -كوبلستون ،فردريك ،تاريخ الفلسفة ،ج ،6ص.430-429
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ويف معرض مناقشة ما قاله كانط حول نظريّته يف فلسفة األخالق ،ميكن أن نذكر إشكالني فقط

من باب طرح الفرضية األخرى املمكنة ،وليك ال نقع يف اإلطالة املخلّة بهدف البحث:

كل إنسان،
أ ّوال :إ ّن كانط رغم أنّه يُرجع األخالق إىل ما أسامه الواجب ،أي الضمري املوجود يف ّ

يحق لها أن تكون اآلمر الناهي ويجب طاعته ،إال أنّه يقع يف مشكلة
واعتباره أم ًرا ذاتيًّا وق ّوة مطلقة ّ

كبرية لناحية رفضه أن يكون الله مصد ًرا لألخالق رغم اعتباره أ ّن األخالق ال تتعارض مع األلوهيّة،

بل ت ُؤكّد عىل وجود الله .وسبب هذا الرفض هو صريورة األخالق مستم ّدة من سبب خارجي ،وهذا

ما يتعارض مع مبدأ الذات ّية القبلية للواجب ،وبالتايل يرفض كون الدين مصد ًرا من مصادر الترشيع

األخالقي ،وهذا ما يوقعنا يف املحدوديّة حت ًم؛ا بسبب ضعف اإلمكانات اإلنسانية أمام موضوع

عميق وخطري بهذا املستوى يطال اإلنسان واملجتمع م ًعا ،ويطال فلسفة وجودهام بالكامل .فكانط

رص عىل «أ ّن الفعل ال يكون أخالق ًّيا إال إذا اتّخذ شكل الطّاعة الخالصة للوجدان من دون أن يأخذ
ي ّ

أي ٍ
قيد أو رشط أو غاية ،بحيث إذا سئل الفاعل :ملاذا تقوم بهذا الفعل؟ أجاب:
بعني االعتبار ّ

أل ّن ضمريي يأمرين به .وليس له أي هدف آخر .وإن أجاب بأنّني أفعله من أجل هدف آخر فقد
خرج الفعل عن كونه أخالقيًّا»[[[ .فمعيار الفعل األخالقي عند كانط منحرص بالتكليف الفطري

الوجداين ،وهذا الحرص ال يستند إىل دليلٍ
خصوصا إذا سألنا عن مصدر هذا
قوي ومتني،
ً
علمي ٍّ
ٍّ

التكليف الفطري ومنبعه التكويني والوجودي .يف حني يطرح مرتىض مطهري فرض ّي ًة علم ّي ًة أخرى

يقول فيها إنّه «يف الوقت نفسه الذي نقول بالوجدان األخالقي ،وأن اإلنسان يلت ّذ بالفطرة من عمل

الحسن وينفر من العمل القبيح ،فإنّنا نؤمن بأنّه لو مل يكن يف البني إله وخلقة هادفة فإ ّن عملنا

سوف لن يتخلّص من العبث مطلقًا»[[[ .وبالتايل يُعطي بع ًدا إله ًّيا دين ًّيا للفطرة ،ال ميكن أن مينع منه
أي مس ّمى ،ويرى أ ّن الله هو الحقيقة املطلقة الوحيدة التي ميكن نسبة
أي فرض علمي آخر تحت ّ
األخالق اإلنسانيّة إليها.

ثان ًيا :مع قبولنا بأثر الن ّية يف تحديد الفعل األخالقي ،ولكن ميكن أن نسأل كانط أنّه ما هي أكرث

النوايا قيمة؟ والجواب أ ّن ترجيح نيّة عىل غريها بالنسبة له هو يف أن يكون الفعل صاد ًرا عن نيّة

الخري ،التي هي مساوية عنده لـ «نيّة أداء الواجب العقيل» .ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا

مؤسسة البعثة1995 ،م ،ص.194
[[[ -مطهري ،مرتىض :فلسفة األخالق ،ترجمة :محمد الخافاين ،ط ،2بريوتّ ،
[[[ -مطهري ،مرتىض :الهدف السامي للحياة اإلنسانية ،ال ط ،الكويت ،مكتبة سفينة النجاة ،ال ت ،ص.57
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اإلطار أنّه :ما الدليل عىل هذه املعادلة املفرتضة ،أي أ ّن ن ّية الخري تساوي ن ّية أداء الواجب؟ فن ّية

الخري أو ن ّية أداء الواجب العقيل هي الن ّية الراجحة عنده عىل غريها من النوايا املختلفة ،كجلب

املنفعة أو تحصيل اللذّة ،أو الوصول إىل السعادة والكامل ،ولكن ال يوضّ ح لنا سبب كون نيّة أداء
الواجب وحدها هي الراجحة ،وهي الخري بالذّات دون سواها[[[.

ّ
أهم مبادئ فلسفة األخالق من منظور إساليم

البحث عن النظام األخالقي الصحيح ينبغي أن ينطلق من رؤي ٍة إنسان ّي ٍة ووجوديّ ٍة عميق ٍة وأصيل ٍة؛

ليك تأيت النتائج متوافقة واحتياجات اإلنسان الواقع ّية .لذا فإن من خصائص ال ّنظام األخالقي
والسعة من جهة ثانية ،واالنسجام الداخيل
السليم أن يتّسم باألصالة والثبات من جهة ،وبالشمول ّية ّ

ريا ينبغي أن يكون لهذا
من جهة ثالثة ،وتأمينه لحا جات اإلنسان الحقيقية من جهة رابعة .وأخ ً

النظام قابل ّية اإلثبات واالستدالل العقيل واملنطقي السليم .وفيام ييل نذكر أه ّم مرتكزات املنظومة

األخالقية وقواعدها يف اإلسالم:

االختي�ار اإلنساين املبدأ ّ
األول:
إل أ ّن هذه امللكة
األخالق وإن كانت ملك ًة أو صف ًة نفس ّي ًة كام ُع ّرفت يف املصادر اإلسالميةّ ،

تبقى مسترتة ما مل تظهر من خالل السلوك والعمل .والسلوك اإلنساين يكشف عن قيمة وميزة
اختص بها اإلنسان أال وهي االختيار .فنقطة االنطالق عند مقاربة النظريّة األخالقيّة يف اإلسالم هي
ّ

االختيار ،إذ ال معنى للحديث عن منظومة أخالقيّة من دون الوقوف عند منطلقات هذه املنظومة
وأسسها ،ومن أهم هذه األسس االختيار البرشي .فاإلنسان كائن ح ّر ،يتمتع بقدرة االختيار بني

األمور املختلفة ،وحتى املتناقضة من أجل تحديد مساراته الحيات ّية والعمل ّية عىل النحو الذي يرى

كل ما يرى فيه اإلنسان سعادته وكامله .مبعنى
يف سعادته وكامله .فاالختيار اإلنساين وجهته دامئًا ّ

أ ّن اإلرادة واالختيار اإلنسانيني متعلقه دامئًا ،والهدف الذي من أجله يكون الفعل؛ هو الوصول

أي عمل .ومن هنا يكون االختيار اإلنساين عىل عالق ٍة وثيق ٍة بالرؤية
إىل السعادة والكامل من وراء ّ

رصح بكون اإلنسان مختا ًرا كمبدأ موضوعي ،وإ ّما تسلّم به
األخالقية« ،فجميع ال ّنظم األخالق ّية ت ّ
[[[ -مصباح ،مجتبى ،فلسفة األخالق ،م.س ،ص.91-90
AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

االستغراب 20

فلسفةتسالا
علم بارغ
األخالق

243

موضوعي يف ال ّنظام
ضم ًنا وإن مل يلتفت إليه أتباع ذلك النظام ،وسيت ّم بيان هذه الحقيقة كمبدأ
ّ

األخالقي يف اإلسالم .من هنا فإنّنا حينام نبحث عن أساس النظام األخالقي يف اإلسالم ،وتعريف

مبادئه املوضوع ّية نعترب اختيار اإلنسان املبدأ األ ّول فيها»[[[ .لوضوح أ ّن من ال ميلك الحرية

واالختيار ،ال ميكن أن نتوقّع منه انتخاب األفعال املوىص بها أخالق ًّيا ،وترجيحها عىل غريها .كام
ال ميكن أن يطلب منه تج ّنب ما يعيقه عن الوصول إىل الهدف املرجو من وراء الفعل األخالقي.

ّ
الغائي�ة املبدأ الثاين:

أي إلزام
مبدأ التسليم بكون اإلنسان كائ ًنا مختا ًرا ،بحيث ميكنه مامرسة أعامله بحريّة ومن دون ّ

ومنطقي له.
طبيعي
نتاج
أو إجبار ،يقودنا إىل مبدأ ثاين ال ّ
يقل أهميّة عن هذا املبدأ األ ّول ،بل هو ٌ
ٌّ
ٌّ

ألنّنا عندما نح ّدد أن اختيار اإلنسان سوف يتّجه تكوي ًنا نحو ما يرى فيه كاملً له أو سعادة ،فإ ّن هذا
ٍ
هدف ما وغاية من وراء هذا السلوك اإلنساين .وبالتايل يصبح الحديث
جه يكشف عن وجود
التو ّ

عن الفعل األخالقي عىل عالقة وثيقة بالغاية والهدف ،وهو ما يصطلح عليه باملعرفة الغائيّة
للسلوك اإلنساين األخالقي .وجميع ال ّنظم واملدارس األخالقية تشرتك فيام بينها يف هذا االعتقاد؛

كل فعل أخالقي ،إال أنّهم يختلفون يف تعيني مصداق هذه الغاية.
أي وجود غاية نهائيّة من وراء ّ

لكل أنشطة اإلنسان وأفعاله
«وال ّنظام األخالقي الصحيح هو الذي يستطيع أن يح ّدد هدفًا أصليًّا ّ

االختيارية ،بحيث تكون قيمته كامنة يف الوصول إىل تلك الغاية .ومن الواضح أ ّن هذا الهدف

لكل أهدافه الفرعيّة
شامل ّ
ً
ينبغي أن يكون مطلوبًا ذاتيًّا لإلنسان وغاية قصوى له .بحيث يكون
األخرى ،فال يبقى هدف أو غاية مطلوبة خارج نطاقه ودائرة حدوده»[[[ .والخطوة األوىل من أجل

ٍ
ين ،تبدأ من معرفة ال ّنفس .فالحديث
سلوك
أي
معرفة الغاية األصيلة املفرتضة من وراء ّ
أخالقي إنسا ٍّ
ٍّ

عن الغاية متوقّف عىل نظرتنا إىل هذا اإلنسان .فإذا كانت نظرتنا له ماديّة حسيّة ،فمن الطبيعي أن

تكون الغاية منسجمة مع هذه الرؤية .وإذا كانت نظرتنا له روحيّة وما ورائيّة الطبيعة وحدود املا ّدة،
حى آخر يقودنا إىل ما ينسجم مع هذه الرؤية أيضً ا.
فإ ّن الغاية من وراء السلوك األخالقي ستتّخد من ً

[[[ -اليزدي ،مصباح :األخالق يف القرآن ،ط ،2بريوت ،دار التعارف للمطبوعات2010 ،م ،ج ،1ص.17
[[[ -مصباح ،مجتبى ،فلسفة األخالق ،م.س ،ص.119
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ين البقاء[[[ ،وبالتايل فإ ّن الغاية
ين الحدوث روحا ّ
يف الرؤية الفلسف ّية اإلسالم ّية ،اإلنسان جسام ّ

من وراء هذه السلوكيات األخالقية ينبغي أن تتوافق مع بقائه الروحاين يف عامل الخلود واألبديّة.

فالحديث عن ال ّنفس وال ّروح عىل مستوى الحقيقة والنشأة والتكامل وصولً إىل املقصد ،له ارتبا ٌ
ط

وثيق باملنظومة األخالقية اإلسالم ّية .من هنا إذا أردنا أن نح ّدد هذا املقصد علينا الرجوع إىل املراد
ٌ

الحقيقي لهذه ال ّنفس اإلنسانية املج ّردة ،والذي بحسب الرؤية الفلسفية اإلسالمية تكشف عنه
الفطرة اإلنسان ّية املودعة يف باطن هذه ال ّنفس ،والتي يتوقّع أن يقودنا التأ ّمل فيها إىل معرفة الغاية

الواقعيّة للوجود اإلنساين يف هذا العامل .والسبب يف ذلك هو بداهة األحكام الفطريّة؛ أل ّن «أحكام

بديهي ،إذ ال يوجد يف األحكام العقل ّية جميعها حك ٌم مثلها يف البداهة
كل أم ٍر
الفطرة أكرث بداه ًة من ّ
ّ
والوضوح ،حيث مل يختلف فيه ال ّناس ولن يختلفوا .وعىل هذا األساس تكون الفطرة من أوضح

الرضوريات وأبده البديهيات ،كام أ ّن لوازمها أيضً ا يجب أن تكون من أوضح الرضوريات وأجىل
البديهيات»[[[.

يف الرؤية اإلسالميّة امليّزة األساس والدور املحوري للفطرة اإلنسانيّة هو توجيه اإلنسان نحو

الكامل الحقيقي الذي يتّسم باإلطالق وعدم املحدوديّة .مبعنى أ ّن الفطرة اإلنسانيّة تطلب دامئًا
كل اإلنسان كام يقول اإلمام الخميني
السعادة والكامل عىل نحو الالتناهي والال محدوديّة .ففي ّ

مم يستحيل أن يفارق
«ح ًّبا فطريًّا للكامل املطلق وللوصول إىل الكامل املطلق ،وهذا
الحب ّ
ّ
جل
الحق ّ
اإلنسان كليًّا ،كام أ ّن الكامل املطلق يستحيل أن يتك ّرر أو يتث ّنى ،فالكامل املطلق هو
ّ

وعال ،والجميع يبحثون عنه ،وإليه تهفوا قلوبهم وال يعلمون»[[[.

وهنا بالتحديد نقطة االفرتاق الجوهريّة بني املدرسة األخالقيّة اإلسالميّة وغريها من املدارس.

أخالقي هو الله تعاىل؛ ألنّه ال يوجد كامل
أي فعل
يف اإلسالم الهدف والغاية النهائيّان من وراء ّ
ّ

أو سعادة ميكن أن تليق بهذا اإلنسان بحسب خلقته وتكوينه وجبلّته إال الذات اإللهية املق ّدسة،
و«مم
كل كامل وجامل وسعادة يف هذا الوجود.
التي هي بحسب الرؤية الكون ّية اإلسالمية أصل ّ
ّ

[[[ -عبوديت ،عبد الرسول :النظام الفلسفي ملدرسة الحكمة املتعالية ،ترجمة :عيل املوسوي ،ط ،1بريوت ،مركز الحضارة،2016 ،
ج ،4ص.322
[[[ -الخميني ،روح الله :األربعون حديثا ،ترجمة :محمد الغروي ،ط ،4بريوت ،دار التعارف1992 ،م ،ص .211
[[[ -الخميني ،روح الله :وصايا عرفانية ،ط ،1بريوت ،مركز بقية الله األعظم1998 ،م ،ص.20
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أي إنسان ذو غاية أو غايات نهائ ّية ويسعى لتحقيقها ،وهذه الحقيقة تطرح يف عامل
ذكر نستنتج أ ّن ّ
األخالق كمبدأ؛ أل ّن تزكية ال ّنفس وتهذيب األخالق يقعان يف إطار األعامل االختيارية لإلنسان،

وتنجز بقصد الوصول إىل الغاية واملطلوب النهائيني .وعليه فإ ّن املبدأ الثاين من املبادئ
املوضوعة للنظام األخالقي هو أ ّن اإلنسان ذو غاية نهائ ّي ٍة»[[[ وأ ّن غايته هو الله تعاىل.

ّ ّ
قابلية النفس للتكامل:

معرفة ال ّنفس -كام ب ّي ّنا سابقًا -رش ٌ
ألي منظومة أخالق ّية .واإلنسان
ط
أسايس لبناء تص ّور صحيح ّ
ٌّ

بحسب الرؤية اإلسالم ّية موجو ٌد مركَّب من روح وبدن .وما يتم ّيز به من ق ّوة الفكر ،والوعي،
واإلرادة ،واالختيار هي أمور متعلّقة بالبعد الروحي املج ّرد فيه .وقد برهن عىل تج ّرد ال ّنفس

اإلنسانيّة يف الكتب الفلسفيّة ا ٍ
إلسالميّة عىل نحو تفصييل[[[ ،حيث استفاضت يف بيان األدلّة

والرباهني عىل تج ّرد ال ّنفس سوا ًء من خالل نظريّة العلم الحضوري ،أو من خالل بعض خصائص

الحب ،واألحالم الصادقة والتخ ّيل والتعقّل وغريها ...فإذا أدركنا أ َّن
ال ّنفس الال ماديّة من قبيل
ّ

نفس اإلنسان وروحه هي األصيلة ،ال ب ّد من معرفة الغاية القصوى لهذه ال ّنفس عرب ال ّنظر إىل

خصوصيّاتها والتأ ّمل فيها ،وهذا األمر يسعفنا يف تحديد الهدف والنتيجة النهائيّة التي نأمل الوصول
إليها من األخالق .ومن الخصوصيات امله ّمة لل ّنفس اإلنسان َّية أنّها مستع ّدة للتكامل ،ولوال هذا

صح البحث عن الكامل األخالقي ،والتوصية به؛ أل ّن جوهر
االستعداد املوجود يف ال ّنفس مل َا ّ
القض ّية األخالق ّية يف اإلسالم هو حصول التكامل يف ال ّنفس من أجل الوصول إىل الكامل اإلنساين

املتمثّل باالرتباط بالله تعاىل والقرب منه؛ ألنّه ال معنى للتق ّرب إىل الله والفوز بهذا املقام السامي

من دون التخلّق باألخالق اإلله ّية النابعة بدورها من املقاصد اإلله ّية .وهكذا تصبح األخالق يف
ا ٍ
إلسالم طريقًا واقع ًّيا للكامل اإلنساين الحقيقي .و«مفاد قاعدة تكامل ال ّنفس؛ أ َّن ال ّنفس تختلف

عن سائر املوجودات املج ّردة – التي ال صلة لها باملا ّدة وال تقبل التغيري – يف أنَّها متح ّركة تقبل

التغيري تب ًعا للبدن ،فيمكن لل ّنفس أن تتكامل شيئًا فشيئًا؛ أي أن تنتقل من مرحلة وجوديَّة إىل مرحلة
[[[ -اليزدي ،مصباح ،األخالق يف القرآن ،م.س ،ج ،1ص.23
[[[ -راجع :كتاب األسفار األربعة لصدر الدين الشريازي ،وكتاب الشفاء البن سينا .املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة ملصباح اليزدي
حيث ذكر يف طياتها العديد من املباحث حول تجرد النفس اإلنسانية؛ عبوديت ،عبد الرسول ،النظام الفلسفي ملدرسة الحكمة املتعالية،
م.س ،ج ،4ص.133
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وتوسع من دائرة إرادتها وحريتها .وبكلمة عا ّمة ميكنها أن تحوز كامالت
أعىل ،فتكتسب وع ًيا أكرث،
ِّ

مل تكن ،قد حازتها من قبل .ولكن ما يُه ّمنا اآلن هو اإلشارة إىل أ َّن ما يعترب كامالً وجوديًّا لل ّنفس،
يُ َع ُّد أقىص غاياتها التي ميكنها الوصول إليها .ومن هنا ،ينبغي أن يكون هذا األمر هو الكامل

كل القضايا اإلنسانية
األخالقي ،والهدف األخري لإلنسان»[[[؛ بسبب أولوية األخالق وتق ّدمها عىل ّ

األخرى ومحوريّتها يف سعادة الفرد واملجتمع م ًعا .فال ّنفس إذًا ،ميكنها الوصول إىل هدفها األعىل
الذي هو الكامل األخالقي ،وهو يف الوقت عينه كاملها الحقيقي.

املحصلة تعترب هذه املبادئ الثالثة من أ ّمهات القواعد واألصول التي تبتني عليها املنظومة
يف
ّ

األخالقية يف اإلسالم رؤيتها ،وبها تتميّز عن بقيّة املدارس األخالقيّة .وإن كان يف املقام املزيد

من القواعد التي ينبغي الحديث عنها واإلشارة إليها ،ولكن عند التدقيق نجد أنّها متف ّرعة عن أحد

هذه املبادئ األساسية الثالثة .وعليه ميكن أن نالحظ بشكل واضح أصول األختالف بني الرؤية
ا ٍ
إلسالمية لألخالق اإلنسان ّية وغريها من الرؤى واملدارس .فنالحظ أ ّن النظريّة اإلسالم ّية تنسجم

مع هندسة اإلنسان الوجوديّة وأهدافه الواقعيّة أكرث من غريها؛ من أجل ضامن تحقّق أفضل مقصد
كل إنسانٍ
ين يتّسم بالجامليّة بالدرجة األوىل ،والطأمنينة بالدرجة الثانية ،التي هي أنشودة ّ
إنسا ّ
باحث عن الحقيقة يف هذا العامل.

[[[ -مصباح ،مجتى ،فلسفة األخالق ،مصدر سابق ،ص.124
AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 2 0

االستغراب 20

العالم اإلسالمي والغرب
يعكس هذا القسم موقف العامل االسالمي تجاه الغرب ،من خالل اآليت:

أ .رشح وتظهري مشاريع العلامء واملفكّرين يف العامل اإلسالمي ممن نقدوا
الغرب؛ ثقافياً وسياسياً ،واجتامعياً...
ب .تحليل ونقد املشاريع املستغربة واملتوافقة مع الغرب ملفكرين من
العامل اإلسالمي ممن تأثروا بالغرب ور ّوجوا ألفكاره.

حوار مع الباحث املغريب جميل حمداوي

ّ
ّ
ّ
ّ
والروماني�ة
اليوناني�ة
ارتجاعي للحضارتني
سلفي
احلداثة امتداد

أعد الحوار :إدارة التحرير

التمكني املخادع

ّ
ّ
األسرية
األبوية وتفكيك املنظومة
توهني السلطة

طالل عتريسي

حوار مع الباحث المغربي جميل حمداوي

ّ
ّ
ّ
والروماني�ة
اليوناني�ة
سلفي ارتجاعي للحضارتني
احلداثة امتداد
أعد احلوار :إدارة التحرير

ي ّتخذ هذا الحوار الذي أجريناه مع الباحث واملفكر املغريب الربوفسور جميل حمداوي بعدً ا
غري مألوف يف نقد الفلسفة الحديثة والقيم التي ابتنت عليها الحداثة الغرب ّية عامرتها الضارية
سحابة خمسة قرون خلت.
املؤسس لفلسفة الحداثة مبا هو سؤال متعلّق بالتأثري البالغ،
بالسؤال
ّ
لقد آثرنا أن نبتدئ الحوار ّ
الذي تركته الحضارتني اليونان ّية والرومان ّية عىل الحضارة الغرب ّية املعارصة ومبانيها املعرف ّية.
ٍ
استعارات ارتجاع ّي ٍة للمرياثني
وسيجد القارئ كيف أنّ األركان التأسيس ّية للحداثة مل تكن سوى
اليوناين والروماين .يف حني أنّ املعضلة الكربى التي وقعت فيها الحداثة وفلسفتها هي االنفصال
املريع بني الله والعامل .ما يشري إىل أنّ مفاهيم مثل العلامن ّية والنسب ّية والشكوك ّية والعقالن ّية
ليست سوى استئناف لثقافتي اليونان والرومان يف امليدانني األنطولوجي والفينومينولوجي.

إدارة التحرير
* االستغراب :مثّة من مؤ ّرخي الفلسفة من يقول :إنّ فالسفة الحداثة قد أخذوا أصول

السلَف َْي اإلغريقي والروماين ،ومل يزيدوا عليهام إال يف الفروع،
منظومتهم الفلسف ّية وكلياتها عن َّ
معي .ما تعليقكم عىل ذلك؟
ولذا فقد كانوا بذلك سلفيني مبع ًنى ّ

عندما نتأ ّمل مفهوم الحداثة ( ،)La modernitéفقد يبدر إىل أذهاننا مجموعة من املفاهيم

التص ّوريّة ،مثل :الغرب ،والعلامنيّة ،والحضارة ،والعلم ،والثقافة ،والتقنية...ويعني هذا أ ّن الحداثة

هي لحظة تاريخيّة متن ّورة عاشتها أوروبا يف القرنني الخامس عرش والسادس عرش امليالديني،

ارتجاعيرغتسالا
با
اليونانية
للحضارتين
سلفي
الحداثة امتداد
ّ
ّ
والرومانية 249
ّ
ّ

بالثورة عىل رجال الدين ،واإلقطاع ،والجهل ،والخرافة ،والشعوذة؛ باستلهام الحضارتني اليونانية
والرومانية ،واالستهداء بالعقل واملنطق ،واستثامر الطبيعة ،واألخذ بالفلسفة التجريب ّية ،وال ّدفاع

الخاصة والعا ّمة ،والدعوة إىل حقوق اإلنسان الطبيعيّة واملكتسبة ،وخلق
عن اإلنسان وحرياته
ّ
املجتمعات املدن ّية ،وتطوير االقتصاد يف ضوء الليربال ّية الفرديّة ،واالنفتاح عىل الشعوب األخرى

قصد الهيمنة عليها ،وتأسيس املختربات العلم ّية ،وتشجيع االكتشافات الجغراف ّية واملالحة
البحريّة بحثًا عن املواد األ ّول ّية ومصادر ّ
الثوة.
وعليه ،تحيل كلمة الحداثة عىل الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان ،والدولة الليربال ّية ،وامللك ّية

الفرديّة ،وصعود البورجوازيّة ،واستخدام العقل والعلم يف فهم الطبيعة وتفسريها ،واستعامل
املنهج العلمي يف دراسة الوثائق ،ومتثل املوضوعيّة يف التعامل مع الظواهر املرصودة ،وفصل
الدين عن الدولة .وقد ترت ّب عن هذه الحداثة أن تط ّورت أوروبا سياس ًّيا ،واقتصاديًّا ،واجتامع ًّيا،

جا للتم ّدن الزاهي ،وال ّرقي الحضاري ،والتّط ّور التقني والصناعي،
وثقاف ًّيا .وأصبحت منوذ ً
وانتشار املعرفة الثقافيّة .و ُع ّد الغرب أيضً ا مه َد الفلسفات ال ّنظريّة والعمليّة .وأكرث من هذا فقد
سيطر الغرب عىل العامل بفضل علمه الهادف ،وتقنيته املتق ّدمة ،وق ّوته العسكريّة واملاديّة.

إذًا ،ترتبط الحداثة ،باعتبارها حقبة زمنيّة ،بعرص ال ّنهضة األوروبيّة ،أو بعرص اإلنسان الفرد ،أو

بعرص األنوار ،وكان الغرض منها هو تحديث أوروبا تقنيًّا ،وعرصنتها ماديًّا ومعنويًّا عىل جميع

األصعدة واملستويات .وقد استم ّرت هذه الحداثة حتى سنوات الستني من القرن العرشين،
لتنتقل أوروبا إىل ما بعد الحداثة التي استهدفت تقويض امليتافيزيقا الغرب ّية ،وتحطيم املقوالت

املركزيّة التي هيمنت قدميًا وحديثًا عىل الفكر الغريب ،كاللّغة ،والهويّة ،واألصل ،والصوت،
والعقل...وقد استخدمت يف ذلك آليات التشتيت ،والتشكيك ،واالختالف ،والتغريب.

والل نظام.
والل معنىّ ،
كام تقرتن ما بعد الحداثة بفلسفة الفوىض ،والعدميّة ،والتفكيكّ ،

وتتم ّيز نظريات ما بعد الحداثة عن الحداثة السابقة بق ّوة التح ّرر من قيود التمركز ،واالنفكاك عن
اللوغوس والتقليد وماهو متعارف عليه ،ومامرسة كتابة االختالف والهدم والترشيح ،واالنفتاح عىل

املؤسسات
الغري عرب الحوار والتفاعل والتناص ،ومحاربة لغة البنية واالنغالق واالنطواء ،بفضح
ّ

الغربيّة املهيمنة ،وتعرية اإليديولوجيا البيضاء ،واالهتامم باملدنّس والهامش والغريب واملتخيّل
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واملختلف ،والعناية بالعرق ،واللّون ،والجنس ،واألنوثة ،وخطاب ما بعد االستعامر....
وعليه ،إذا كان التحديث مرتبطًا باستعامل املخرتعات واآلليات املستج ّدة ،فإ ّن الحداثة

وفكري ،وسلويكّ .وقد تعني التجديد ،واإلبداع،
ين،
يف،
ّ
وذهني ،وعقال ّ
عبارة عن تح ّول ثقا ّ
ّ
وتجاوز التقليد والتّخلّف.

يف ما يتعلّق بسؤالك عن سلف ّية الحداثة ،فال ّ
شك أ ّن هناك مجموعة من املق ّومات األساسية،

تتمثّل يف االستفادة من املبادئ اليونانيّة والرومانيّة؛ بسبب وجود قواسم ع ّدة مشرتكة ،كتقديس

العقل ،واإلميان بالحقيقة العلميّة والتجريبيّة ،ومتجيد اإلنسان الفرد ،وال ّدفاع عن املنطق

األرسطي الذي يحيل عىل خطاب االت ّساق واالنسجام ،واالعتامد عىل الحضارتني اليونانية
التاثني السابقني
والرومانية من أجل االنطالق نحو املستقبل .مبعنى أ ّن الحداثة تتكئ عىل ّ

يف بناء اإلنسان الحدايث ،واستكشاف الطبيعة واستثامرها واستغاللها لصالح اإلنسان .وإذا كان
التحديث يرتبط باملخرتعات واملستكشفات املادية ،فإ ّن الحداثة هي حالة من الوعي الفكري

املتحض واملتم ّدن .وأكرث من هذا إذا كانت الحداثة مبن ّية عىل العلامن ّية ،بفصل ال ّدين عن
ّ
الدولة ،فإ ّن هذا الفصل كان موجو ًدا يف فرتة اليونان التي آمنت بالدميقراط ّية من جهة يف عهد
ريا عىل حساب ال ّدين .أ ّما ال ّرومان ،فقد تشبّثوا بالقولة املسيحيّة
بريكليس ،واالهتامم بالفلسفة كث ً

املشهورة« :أعطوا ما لقيرص لقيرص وما لله لله».

ومن ناحي ٍة أخرى ،تتعارض الحداثة مع التقليد واملحاكاة ،وتنبني عىل االنزياح ،والتجديد،

والتجريب ،والتح ّول .ويعني هذا أ ّن الحداثة قد اعتمدت عىل املوروث اليوناين والروماين.
ويف الوقت نفسه ،حاولت أن تج ّدد يف بعض الفروع ،مثل :املقاربات واملناهج ،ويف بعض

تظل بعض املبادىء الكربى هي التي
املجاالت الثقاف ّية ،واألدب ّية ،والفن ّية ،والنقديّة .ولكن ّ
تتحكم يف الحداثة الغربية ،وهي املبادىء نفسها التي آمنت بها الحضارتان اليونانية والرومانية:
أ ّو ًل ،اإلميان بالعقالنيّة املنطقيّة األرسطيّة .وال ّدفاع عن التأ ّمل الفلسفي ،واستخدام الفكر يف

استغالل الطبيعة واستثامرها لصالح اإلنسان واملجتمع .وتهميش اآلخر أو الغري املخالف لإلنسان
الغريب.

ثان ًيا ،االهتامم باملجال الطبيعي من أجل فهمه والتحكّم فيه علميًّا.
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ثالثًا ،العناية بالتجريب والبحث العلمي عىل حد سواء .إلخ...
ويالحظ أ ّن أسس الحداثة هي نفسها املبادىء التي انطلقت منها الحضارتان اليونانية

السلفي النكويص أو االرتجاعي .مبعنى أ ّن الحداثة
والرومانية ،كأ ّن هناك نو ًعا من االمتداد ّ

الغربيّة قد ر ّددت املقوالت نفسها التي آمن بها اليونان والرومان .ومن جهة أخرى ،فقد كانت
الحداثة اإلسالمية سبّاقة إىل بناء الفكر العقالين التنويري قبل الحداثة الغربية بقرون عديدة،
كحداثة الوحي وحداثة العرص العبايس.

وإذا أخذنا ،عىل سبيل املثال ،البنيويّة والسيميائيات اللتني تع ّدان نتاج الحداثة الغربية،

فتؤمنان بخطاب لساين مغلق داخل ًيا ،ولك ّنه متّسق ومنسجم وخاضع ملبادئ العقل واملنطق.

ويعني هذا أ ّن الحداثة تنبني عىل العقالن ّية ،والفكر املنطقي ،وثنائ ّية ال ّنسق وال ّنظام ،وثنائ ّية
االت ّساق واالنسجام .ويع ّد هذا من مواصفات الفكر اليوناين والروماين؛ أل ّن الفلسفة اليونانيّة
فلسفة عقالنيّة ومنطقيّة ونسقيّة ومتّسقة ومنسجمة ،وال سيّام مع فلسفتي أفالطون وأرسطو.

ومل تتحقّق الحداثة الغربية باعتبارها إنجازًا مستج ًّدا إال يف مجاالت األدب والفن .ويف

هذا الصدد ،ميكن الحديث عن تجاوز وانزياح عن مبدأ املحاكاة اليونان ّية التي كان يدعو إليها

أفالطون وأرسطو يف الفن والجامل .بينام الفن خلق وتجاوز وإبداع عند هيغل وكانط .وبهذا،
يكون هناك ترابط وتقليد للنموذجني اليوناين والروماين .ويف الوقت نفسه ،هناك امتداد ،وخرق،

وتجاوز ،وانتقال من حالة الثّبات إىل حالة التح ّول .أي :إ ّن الحداثة تطوير للحداثتني اليونانية
والرومانية بإحداث طفرة أو قطيعة إبستمولوج ّية بني الحداثة التقليدية والحداثة الغربية .فهناك

سلفي
قواسم مشرتكة .ويف اآلن نفسه ،هناك تطوير ،وانزياح ،وتجديد .ومن ثم ،فهناك امتداد
ّ
عىل مستوى األصول الكربى .وهناك تجديد وانزياح وطفرات نوع ّية عىل مستوى الفروع.
* االستغراب :يستدعي الكالم عىل أزمة حضارة يف الغرب املعارص ،كال ًما موازيًا عن أزمة

َ
طرفْ هذه املعادلة
أي مدى ميكن الربط بني
الفلسفة ،باعتبارها بني ًة ِّ
مؤسس ًة لهذه الحضارة .إىل ّ
انطالقًا من العالقة الوطيدة التي ينسجها التاريخ بني الفكر والحياة اإلنسان ّية؟

من املعروف أ ّن الفلسفة هي نتاج حضارة معيّنة ،وكلّام كانت الحضارة زاهية ومزدهرة ،كانت

الفلسفة أيضً ا منتعشة ويانعة قد أوشكت عىل الوصول إىل أوج نضجها .بيد أ ّن الفلسفة الغربية
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بي عجزها
قد عرفت مزالق فكريّة كربى منذ فلسفة كانط الذي انتقد امليتافيزيقا الغربية ،وقد ّ
عن إدراك املا ورائيات ،أو ما يُسمى بالنومني (الله ،والنفس ،وخلق العامل) .وبعد ذلك ،جاءت

العقالنيّة املنفتحة التي أعلنت ثورتها عىل العقالنيّة الكالسيكيّة املغلقة التي تب ّناها ديكارت،

وليبنز ،وسبينوزا...؛ أل ّن هذه العقالن ّية أقصت ما هو تجريبي ،وما هو واقعي وخارجي .يف حني،
كانت الفلسفة اإلنجليزية مع جون لوك ،ودافيد هيوم ،واستيوارت ميل تهت ّم بالتجربة الحس ّية

واالختبارات العلم ّية ،وكانت ترى أ ّن الحقيقة مصدرها التجربة ،ال العقل.

ومع اندالع الحربني العامليتني ،ظهرت فلسفات ال عقالن ّية تشكّك يف العقل نفسه ،وترميه

حل مشاكل اإلنسان املعارص ،فظهرت الفلسفة الوجوديّة مع سارتر،
بالعجز والقصور عن ّ

الل
والفلسفة الرومانسيّة التي تؤمن بالفرد والذات ،وعلم النفس الال شعوري الذي يركّز عىل ّ

بالل وعي .ناهيك عن الفلسفات العبث ّية والعدم ّية
والل شعور ،والرسيال ّية التي كانت تؤمن ّ
عقل ّ

(نيتشه ،وشوبنهاور ،ومارتن هيدجر) التي ثارت عىل العقل ،وآمنت بالوجود اإلنساين .دون أن
ننىس فلسفة ماركوز التي رفضت تعليب اإلنسان ،وتحويله إىل مج ّرد رقم من األرقام كام كانت

تفعل البنيويّة والسيميائيات.

وبعد ذلك ،أعلنت التفكيكيّة وفلسفات االختالف نهاية الفلسفة ،وفشل املركزية الغربية،

وموت الفلسفة والحضارة الغربية بشكل نهايئ.

ومن هنا ،تنبني فلسفات ما بعد الحداثة عىل التشكيك ،والتقويض ،والتفكيك ،والتشذير،

والتشتيت ،واالختالف ،ونقد املركزيّة الغرب ّية .ومن هنا ،متت ّد فرتة ما بعد الحداثة (Post
وربا متت ّد إىل فرتة األلف ّية
 - )modernismزمن ًّيا  -من سنة 0791م إىل أواخر القرن العرشينّ ،

الثالثة .ويقصد بها ال ّنظريات والت ّيارات واملدارس الفلسف ّية والفكريّة واألدب ّية وال ّنقديّة والفن ّية
التي ظهرت يف فرتة ما بعد الحداثة البنيويّة والسيميائيّة.

ّ
الغربي�ة
آفات امليت�افزييقا

* االستغراب :أال ترون أنّ مسارات امليتافيزيقا يف الغرب كانت محكوم ًة إىل العقل املق َّيد

باملحسوسات ،فكان من نتيجة ذلك اإلعراض عن اإلميان الديني ،ونشوء الظاهرة اإللحاد ّية،
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واسترشاء العلمنة الحادّة يف املجتمعات الغرب ّية الحديثة؟
تع ّد امليتافيزيقا ( )La métaphysiqueمن أه ّم املباحث العويصة التي انشغلت بها الفلسفة منذ

انبثاقها إىل يومنا هذا؛ نظ ًرا ملا تطرحه من إشكاالت وأسئلة معقّدة كلّ ّية ومطلقة ،ضمن وضع ّيات
سياقيّة تجريديّة مركّبة وصعبة ،تستلزم مجموعة من الحلول الفلسفيّة واألجوبة التساؤليّة املدهشة

خاصة .أي:
يل بصفة
واملحية .ويعني هذا أ ّن امليتافيزيقا
ّ
ٌ
ّ
يل بامتياز ،أو جواب تساؤ ّ
خطاب تساؤ ٌّ

ٍ
تساؤالت جذريّ ٍة عميق ٍة حول الله ،واإلنسان ،والعامل ،واملصري ،والخلود،
ترد امليتافيزيقا يف شكل

ٍ
ٍ
وإشكاالت
تساؤالت
والقيم ،واملعرفة ...وتتح ّول األجوبة التي تطرحها الفلسفة امليتافيزيق ّية إىل

الصعب التّيقّن منها واقعيًا ،وتجريبيًا ،وعلميًا .وقد أصبح العلم ،اليوم ،بدوره،
معقّدة مفتوحة من ّ

عبارة عن فرضيّات ميتافيزيقيّة قامئة عىل التخمني ،واالحتامل ،واالفرتاض؛ كام نجد ذلك جليًا يف

تص ّورات الفيزياء النسب ّية عند ألربت إنشتاين ( ،)Albert Einsteinعىل سبيل التمثيل.

وميكن الحديث عن موقفني متعارضني أساسيني :موقف يدافع عن امليتافيزيقا ،عىل أساس

أ ّن اإلنسان ال ميكن أن يعيش بدون التفكري يف املا ورائيات؛ وموقف معارض يحتقر امليتافيزيقا،
ويذ ّمها ويزدريها مبنطق العلم والتجربة واملنفعة واملردوديّة والتغيري الواقعي الجديل ،ورضورة
االنتقال من الوجود اإللهي الشامل إىل الوجود اإلنساين الفردي.

جدل أنّه ميكن
ً
وتتمثّل مواقف املعارضني يف أنّه يستحيل قيام ميتافيزيقا علم ّية .فلو افرتضنا

قيام امليتافيزيقا ،فال فائدة منها وال قيمة لها وال جدوى منها ،ويتمثّل االعرتاض اآلخر يف أ ّن

تتغي ،ومل تتق ّدم امليتافزيقا قد ًما إىل األمام ،بل
مشكالت امليتافيزيقا هي املشاكل نفسها ،مل ّ

حلول ناجعة لهذه املشكالت امليتافيزيق ّية
ً
استنفذت مواضيعها كلّها .كام يصعب إطالقًا أن نجد
املتع ّددة.
ويعني هذا أ ّن الذين ينكرون امليتافيزيقا يحاكمونها وفق األدلّة العلم ّية ،والتجريب ّية ،والوضع ّية،

والجدليّة .بيد أ ّن املتناقضات املوجودة يف حياتنا اليوميّة تفرض علينا أن نتسلّح بامليتافيزيقا

وربا يكون ذلك يف عجز قدراتنا عن ذلك .وال ميكن لإلنسان،
لكشف صدقها من كذبها،
ّ
كام يقول بعض الفالسفة ،أن يعيش دون التفكري يف القضايا امليتافيزيق ّية ،ما دام اإلنسان حيوانًا

ميتافيزيقيا كام قال شوبنهور.
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ومن جهة أخرى ،فقد كانت امليتافيزيقا محكومة إىل العقل املق َّيد باملحسوسات ،فكان من

نتيجة ذلك اإلعراض عن اإلميان الديني ،ونشوء الظاهرة اإللحاديّة ،واسترشاء العلمنة الحا ّدة يف

املجتمعات الغربية الحديثة .مبعنى أ ّن امليتافيزيقا قد ساهمت يف انتشار الفكر املادي (الفلسفات
املادية والجدلية) ،وانتشار اإللحاد بني املفكرين والفالسفة (نيتشه ،وشوبنهاور ،وسارتر .)...كام

ساهمت هذه امليتافزيقا الغربية يف تعزيز القيم العلامنية التي تتمثّل يف فصل الدين عن الفلسفة.لذا،

ش ّمر رجال الدين عن سواعدهم ملهاجمة امليتافزيقا كام فعل كانط وغريه من الفالسفة املحسوبني
عن الدين والكنيسة ،أو الفالسفة املحسوبني عن التفكيكيّة واالختالف كجاك ديريدا ،مثال.

ويعني هذا كلّه أ ّن الفلسفة امليتافيزيقيّة قد ساهمت يف انتشار الفكر واإللحاد بفضل الفلسفات

الذرية ،واملادية ،والجدليّة ،والتشكيكيّة ،والتجريبية ،والعبثيّة ،والوجوديّة (أرسطو ،وفولتري،

وسارتر ،ونيشته ،وشوبنهاور ،إلخ .)...وأضحت أوروبا من أكرث املناطق إلحا ًدا يف العامل؛ بسبب

هذه الفلسفات الال دين ّية ،وحسب انتشار الفكر العلامين الذي يفصل الدين عن الدولة.

ّ
الغربي�ة
الفلسفة وأزمة احلضارة

* االستغراب :نشأت ت ّيارات ومذاهب نقديّة واسعة ال ّنطاق منذ عرص التنوير إىل عرص الحداثة

جذري يعيد
أي مدى متكّنت هذه املذاهب والت ّيارات من إجراء نقد
ّ
وما بعدها يف الغرب .إىل ّ

تصويب الخلل التكويني يف حضارة الغرب ،وال سيام لجهة القطيعة بني اإللهيات والعلوم

اإلنسان ّية؟

ينبغي أن نعلم أ ّن ظهور الفلسفة يف املجتمعات الغربيّة هو نتاج التشكيك يف املنظومات

الدين ّية الوثن ّية ،وتعبري عن الفراغ اإللهي ،والبحث عن إله يشبع رغبات اإلنسان وميوله املختلفة.
لذا ،جاءت الفلسفة الغربية للبحث عن الخالق ،واستكشاف أصل العامل ،وكيف خلقت الكائنات

واملوجودات .مبعنى أ ّن الفلسفة جاءت لتناقش ذلك االنفصال املوجود بني اإللهيات والعلوم
اإلنسانية .لذا ،وجدنا فلسفات مثاليّة تؤمن بالخري املطلق (الخري األسمى عند أفالطون ،والفكرة

املطلقة عند هيغل .)...يف حني ،ألفينا فلسفات ماديّة وجدل ّية وعبث ّية وعدم ّية تنكر وجود الله،

وتنرش الكفر واإللحاد بني ال ّناس .لذا ،فالفلسفة الغرب ّية تعبري واضح عن أزمة الحضارة الغرب ّية

وانحطاطها وانهيارها قيميًّا ،وأخالقيًّا ،وروحانيًّا.
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وإذا كان بعض الفالسفة يؤمنون بالوجوديّة الثنائ ّية املثال ّية كام عند أفالطون ،عىل أساس

نسبي وزائف ،فإ ّن أرسطو ينطلق من الوجوديّة املاديّة الواقع ّية عىل أساس
املتغي
أ ّن العامل
ّ
ّ
أ ّن العامل املادي هو العامل الوحيد الحقيقي بجواهره العقليّة الثابتة يف مقابل أعراضه الشكليّة
املتغية.
ّ

ومن جهة أخرى ،فقد أنكر الفالسفة املاديون ،كامركس ( ،)Marksوفيورباخ (،)Feuerbach

وأنجلز ( ،)Engelsولينني ( ،)Leninوغريهم ،وجود عامل علوي ،فركّزوا عىل الوجود املادي

لإلنسان ،يف عالقة تا ّمة وجدل ّية باملعطيات االقتصاديّة ،واالجتامع ّية ،والسياس ّية.

ومن جهة أخرى ،فالوجوديّة أنواع ع ّدة ،فهناك الوجوديّة املسيح ّية أو اليهوديّة املؤمنة،
وتظل الوجوديّة اإلسالمية أفضل هذه
ّ
والوجوديّة املاديّة والعبث ّية امللحدة ،والوجوديّة اإلسالم ّية.

الوجوديات كلّها ،ما دامت قامئة عىل تكريم الوجود اإلنساين ،واالعرتاف بحريّة اإلنسان يف
التّعاطي مع واقعه ،وربط وجوده بعبادة الله وحده ،مع تعمري الكون بالخري العميم ،ونرش املحبّة

الكون ّية الفاضلة ،وال ّنضال من أجل تعميم السالم الحقيقي ،واالرتكان إىل الحوار والتعاون
بكل ما يحقّق سعادتها الكاملة.
والتواصل الب ّناء املثمر ،وخدمة اإلنسان ّية كافة ّ

ّ
اإلسالمية
خصوصيات الفلسفة

أي حدّ استطاعت الفلسفة اإلسالم ّية أن تتجاوز امليتافيزيقا اليونان ّية ،وإذا
* االستغراب :إىل ّ

كان لها ذلك برأيكم ،كيف تظهر لكم هذه املجاوزة ،وبالتايل هل ميكن الحديث عن فلسفة

إسالم ّية لها قيمها ومبانيها املستقلّة؟

عىل ال ّرغم من تأث ّر الفلسفة اليونانيّة بالفلسفة اليونانيّة األرسطيّة من جهة ،والفلسفة األفلطونيّة

الهرمس ّية من جهة أخرى ،فإنّها تنطلق من مجموعة من األسس النظريّة واملنهج ّية ،منها أ ّن الله
واحد دون رشيك أو ند ،وقد خلق العامل واملوجودات من عدم ،وهذا ما تثبته نظريّة الفيض

فضل عن التوفيق بني ال ّدين والفلسفة ،وال ّدفاع عن العقالن ّية التجريب ّية
ً
عند الفارايب وابن سينا.

والسببيّة التجريبيّة الطبيعيّة.
السببيّة الربّانيّة الفاعلة،
ّ
الهادفة واملثمرة .عالو ًة عىل التمييز بني ّ
ناهيك عن الوقوف يف وجه املنطق الصوري األرسطي ،واستبداله مبنطق تجريبي عميل .ويعني
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هذا أ ّن املنطق قد تط ّور يف العامل العريب اإلسالمي مع ابن سينا ،والغزايل...؛ بانتقاله من منطق

رشقي
أرسطي صوري عقيم (تحصيل حاصل) ،يصلح لدراسة الكليات املج ّردة ،إىل منطق
ّ
ومادي منتج ،يقوم عىل املالحظة ،والتجريب ،واالستقراء؛ ويدرس الجزئيات
واقعي
تجريبي
ّ
ّ
ّ
بغية االنتقال إىل الكليات.

يخص امليتافيزيقا عند الفالسفة املسلمني ،كالكندي ،والفارايب ،وابن سينا ،وابن رشد،
وفيام
ّ

وابن باجة ،وابن طفيل ،وغريهم ،...فقد كانت يف خدمة الوحي والرشيعة اإلسالمية ،وتثبيت

والسعي الجاد من أجل عقلنة الدين ،وتهذيب
وحدان ّية الله ،والوقوف يف وجه الكفر واإللحادّ ،

والس ّنة النبويّة الرشيفة.
ال ّنفس اإلسالميّة بأخالقيّات القرآن الكريم ّ

جه ،تؤمن
يعني هذا أ ّن الفلسفة امليتافيزيق ّية عند الفالسفة املسلمني كانت دين ّية التّو ّ
بالواحديّة ،وتسعى إىل عقلنة الدين ،والتوفيق بني الرشع والحكمة ،وتكييف الفلسفة اليونانيّة
الشعي للفلسفة اليونانيّة لصالح الحقيقة الربّانيّة ،والتعبري
مع البيئة اإلسالميّة ،ومامرسة التأويل ّ
عن مستلزمات املجتمع العريب اإلسالمي الذي عاش فيه هؤالء الفالسفة ،وعدم االنسياق وراء

الشع ال ّربّاين.
املاديات األرسط ّية ،واالهتامم بال ّنفس اإلنسان ّية واألخالق وفق ّ

أ ّما إذا انتقلنا إىل الفلسفة بالغرب اإلسالمي ،فقد كانت الحقيقة الربّان ّية حارضة ،إىل جانب

حقائق أخرى كحقيقة الوجود ،وحقيقة املعرفة ،وحقيقة القيم مبا فيها :الخري ،والسعادة ،والعدل،
والجامل ...بيد أ ّن أه ّم ما متيّزت به الفلسفة املغربية هي االنشغال برتجمة كتب أرسطو ،واالهتامم
الشع منفصل عن الحكمة ،لكن
بامليتافيزيقا واملنطق ،والتوفيق بني الدين والفلسفة ،عىل أساس أن ّ

هدفهام واحد أال وهو استخدام العقل من أجل إدراك الحقيقة ،حقيقة الصانع وحقيقة املصنوعات
واملوجودات التي خلقها هذا الصانع املاهر .ومن أهم الفالسفة الذين انشغلوا بعملية التوفيق بني

الدين والفلسفة ابن باجة ،وابن طفيل ،وابن حزم ،وابن رشد ،وموىس بن ميمون...

[[[

حى ميتافيزيقيًّا رشعيًّا؛ ألنّها ناقشت
وخالصة القول ،لقد كانت الفلسفة اإلسالميّة تنحو من ً

مجموعة من املواضيع املا ورائيّة كاأللوهيّة ،وال ّنفس يف عالقتها بالجسد ،واملعرفة الربّانيّة،

والقيم األخالقية ،وخلق العامل ،والبحث يف السبب ّية ،وقد كانت متأث ّرة يف ذلك بالفلسفة اليونان ّية

[[[ -أحمد أمني :ظهر اإلسالم ،املجلد الثاين( ،)4-3دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الخامسة سنة 1969م ،ص.259-232:
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إىل حد كبري ،إال أنّها مت ّيزت بخصائص ع ّدة مت ّيزها عن تلك الفلسفة ،مثل :إثبات ألوه ّية الرب

الواحد ،والقول بالخلق من العدم ،وإرجاع الكرثة إىل الوحدة ،ورضورة التوازن بني املثال ّية

واملاديّة ،وال ّدفاع عن الواحديّة ،وعقلنة الدين ،وال ّدفاع عن املنطق التجريبي العميل ،واالنطالق
من الرشع اإلسالمي يف بناء األنساق الفلسفية ،ومحاربة الوثنية والتع ّددية ،والتوفيق بني الدين
والفلسفة ،والتوازن بني الجسد والروح ،والجمع بني العاجلة واآلجلة ،واإلميان باليوم اآلخر،

وإثبات نب ّوة األنبياء والرسل ،وال ّر ّد عىل امللل الزائغة والطوائف من أهل الكتاب إلخ...

تأسيس علم االستغراب
* االستغراب :بناء عىل ما م َّر ،كيف ميكن فتح األفق لبناء منظومة نقديّة لتاريخ الغرب

حضاري جديد؟
كمقدّ مة للتأسيس لعلم استغراب ينطلق من اإلسالم ومي ِّهد إلحياء
ّ

مث ّة مجموعة من املبادئ واألسس املنهج ّية وال ّنظريّة لبناء علم االستغراب اإلسالمي عىل

مجموعة من الثّوابت ال ّنظريّة الوطيدة ،والخطوات املنهجيّة الرصينة ،وميكن حرصها فيام ييل:

املؤسسايت املنغلق أو اللوغوس الغريب :مبعنى أ ّن العقل الغريب هو
أ ّو ًل ،الثورة عىل العقل
ّ

عقل أخالقًّيا روحانيًّا .وبالتايل ،يتميّز هذا العقل
مادي ومغلق ،وليس ً
ميتافيزيقي
فلسفي
عقل
ٌ
ّ
ٌّ
ٌّ

بالغرور املبالغ فيه ،وا ّدعاء القدرة الخارقة عىل متلّك الحقيقة العلم ّية ،ال متلّك الحقيقة الدين ّية التي

ال يعرتف بها ،وال يهت ّم بها أدىن اهتامم .وبالتايل ،الوصول إىل الحقيقة العلم ّية الواحدة عن طريق
االستدالل املنطقي والعلمي ،وإن كان نيتشه يف ّند هذا التّص ّور ،ما دامت الحقيقة مبنيّة عىل األوهام

الحس والعقل نحو العوامل املمكنة ،التي
واالستعارات املجازيّة غري الحقيقيّة يف تخطّي نطاق
ّ

توجد ما وراء الطبيعة بغية تشخيصها وتقريبها وإخراجها من املج ّرد نحو املشخّص أو املؤنسن.

وأكرث من هذا ال يؤمن العقل الغريب بال ّنص ال ّديني؛ أل ّن ذلك يعوق -حسب نظرهم -تط ّور

ص يسهم يف بناء الحقيقة التجريب ّية والعلم ّية ،ويعضدها
املامرسة املعرف ّية والعلم ّية .وإن كان ال ّن ّ
باليقني واملصداق ّية الرشع ّية.

وميكن القول إ ّن جاك ديريدا نفسه قد ثار عىل مقولة العقل أو اللوغوس الغريب؛ حيث

يقول ديريدا« :أما بالنسبة لنقد هايدغر ،فهذا ما كنت أقوم به يف الواقع منذ البداية .ففي جوانب
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كثرية من عمله ،وجدته ما يزال حبيس الرؤية امليتافيزيقية ،هناك لديه أ ّو ًل استمرار لتمركز

اللوغوس أو العقل»[[[.

كل املدارس العقل ّية التي تشيد بالعقل واملنطق عىل حد
وهكذا ،تثور فلسفة جاك ديريدا عىل ّ

سواء ،ويدعو إىل التقويض من أجل تفكيك هذا التمركز الذي تحكّم يف الفكر الغريب مل ّدة طويلة.

ص والعقل ،ويكون العقل يف خدمة
يتأسس علم االستغراب عىل ثنائ ّية ال ّن ّ
ومن هنا ،ال ب ّد أن ّ

ريا من الحقائق الكونيّة والعلميّة والرشعيّة ال ميكن معرفتها بالعقل ،فال ب ّد
ال ّن ّ
ص ال ّديني؛ أل ّن كث ً
وتأويل.
ً
ريا،
من االرتكان إىل ال ّن ّ
ص ال ّديني ً
فهم ،وتفس ً

طويل ،وهو يفلسف الكون
ً
ثان ًيا ،تقويض امليتافيزيقا الغرب ّية :لقد ضيّع الفكر الغريب وقتًا

حقائق يقين ّية جل ّية ،تتمثّل يف وجود الله ،وأ ّن الله
والغيبيات ميتافيزيق ًّيا .ومن ث ّم ،مل يصل إىل
َ

واحد ال رشيك له ،وأ ّن املسيح مج ّرد رسول ،وأنّه كائن برشي ،وليس ربًّا وال إل ًها .وبالتايل،

فالعامل خُلق من عدم ،وأ ّن الله هو خالق هذه الكائنات واملوجودات ،وأ ّن مث ّة آجلة فيها ثواب

جحت كفّة املا ّدة
وعقاب .ومن هنا ،وقعت امليتافيزيقا الغربيّة يف متناقضات ع ّدة ؛ حيث ر ّ

والهيوىل ،وجعلتها أساس الخلق .ثم ،ساهمت الفلسفة الغرب ّية يف تأليه املسيح وتقديسه،
والقول بالتع ّدديّة عىل مستوى األلوه ّية ،أو اإلعراض عن الدين ،واالنسياق وراء الرذيلة ،والكفر،
والشهوة ،واإللحاد ،والعبثية.

ثالثًا ،الوقوف يف وجه الفلسفات العبث ّية ،والعدم ّية ،واملاديّة ،واإللحاديّة:
مبعنى أ ّن مه ّمة علم االستغراب هو انتقاد الت ّيارات الفكريّة والفلسف ّية العبث ّية واملاديّة ،بفضحها

وتعريتها وتقويضها وفق املنطق الرباين ،انطالقًا من مقاصد الوحي الرباين ،والدعوة إىل توحيد
ص والعقل.
الله ،وبناء املعرفة يف ضوء ثنائيّة ال ّن ّ

راب ًعا ،نقد املركزيّة الغرب ّية :مبعنى أ ّن مه ّمة علم االستغراب هو استكشاف تناقضات الحضارة

الغربية عىل جميع األصعدة واملستويات ،والوقوف يف وجه املركزيّة الغربيّة التي ت ّدعي الكامل

ونهاية التاريخ ،والتي تعترب العقل الغريب هو أساس الحقيقة اليقين ّية واملعرفة الصادقة إىل درجة
[[[ -جاك ديريدا :الكتابة واالختالف ،ترجمة :كاظم جهاد ،ط ،1الدار البيضاء ،دار توبقال للنرش1988 ،م ،ص.47:
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الغرور ،واال ّدعاء ،والتضخيم ،والتفخيم ،والتهويل .وبالتايل ،يع ّد العرق الغريب أو اآلري أحسن

فضل عن كون اإلنسان الغريب األبيض هو أفضل الكائنات فوق
ً
األعراق وأذكاها يف العامل.
جا.
ً
البسيطة؛ ألنّه أكرث اجتها ًدا،
وعمل ،وإنتا ً

خامسا ،الوقوف يف وجه العنرصية ،بالدعوة إىل ال ّتن ّوع ،والتعدّ د ،واملساواة :وهنا ،يؤمن علم
ً

االستغراب بالتّن ّوع ،والتع ّدد ،واالختالف .وبالتايل ،يدافع عن اإلنسان باعتباره إنسانًا لذاته ويف

ح ّد ذاته ،بعي ًدا عن مقياس اللّون ،والعرق ،واألصل .فاملعيار الرئيس للرتجيح هو الدين والعبادة،
وليس العرق ،واللون ،وال ّنوع.

سادسا ،تفكيك مفهوم التاريخ الغريب :ال يؤمن علم االستغراب بأحاديّة التّاريخ ،وال يعتقد
ً

جهات اإليديولوج ّية ،وال ينظر إىل تاريخ الغرب عىل
بتوقّفه عند محطّة دون أخرى وفق التو ّ
أساس أنّه إيجابيات كلّه؛ بل ينتقده بطريق ٍة موضوعيّ ٍة ،بالتمييز بني التّاريخ امل ّادي ،والتاريخ
كل
الهمجي ،والتاريخ الديني ،والتاريخ املعريف والعلمي .ومن هنا ،يوظّف علم االستغراب ّ

أدواته ال ّنقديّة من أجل ترشيح هذا التّاريخ وتفكيكه من منظور إسالمي علمي ب ّناء .وينطلق من
مرجع ّية إسالم ّية يف نقد التاريخ الغريب والعريب عىل حد سواء.

ساب ًعا ،اإلميان مببدأ االختالف ،ونبذ الخالف :ويعني هذا أ ّن علم االستغراب يؤمن باختالف

األجناس ،واألعراق ،والشعوب ،والقبائل .ويقوم هذا االختالف بني األلسن والشعوب والبرش

عىل التعارف ،والتسامح ،والتعايش ،والتفاهم ،والتثاقف ،والتكامل الثقايف ،وليس عىل أساس
النبذ ،والرصاع ،واإلقصاء ،والتهميش ،والعدوان ،والكراهية ،والحقد ،والتغريب...

ثام ًنا ،نقد الثوابت البنيوية :يرفض علم االستغراب البنيويّة الداخليّة املغلقة ،والحداثة الغربية

اآللية ،وينفتح عىل الداخل والخارج ،واملغلق واملنفتح ،وال يكتفي بالخطاب الداخيل ،بل

ينفتح عىل الذات ،واملرجع ،والسياق ،واإلنسان ،والتاريخ والواقع املجتمعي ،وال ّنفس اإلنسانية؛

التخصصات.
مبعنى أنّه يؤمن مبقاربة متع ّددة
ّ

تاس ًعا ،من أجل علم استغرايب نقدي ب ّناء وبنايئ ،وليس من أجل علم استغراب تفكييك غرضه

التقويض ،والتفكيك ،والهدم من أجل الهدم :ويعني هذا أ ّن علم االستغراب الحقيقي هو الذي

ينتقد ال ّنصوص واألفكار والخطابات واألطاريح من أجل تركيبها وبنائها من جديد؛ لخلق نوع من
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املعقول ّية املنسجمة ،واملرشوع ّية املتّسقة واملالمئة مع الصحوة اإلسالمية الواعية.
علم نقديًّا هدفه هو التقويض ،والتشكيك ،والهدم ،والتخريب،
مبعنى أ ّن علم االستغراب ليس ً

والتشتيت ،والتأجيل مثل تفكيك ّية جاك ديريدا ،بل هي مقاربة نقديّة موضوع ّية للغرب وفق رؤي ٍة

ترشيحيّ ٍة علميّ ٍة ،هدفها هو البناء اإليجايب ،وتعمري الفكر والثقافة بالحقائق اليقينيّة ،واستكشاف

ّ
تعثات الغرب من أجل تصحيحها ،وال ّدفاع عن املنظومة اإلسالمية املبنيّة عىل الوحي ،بإظهار
إيجابياتها ونقط ق ّوتها.

رشا ،الدّ فاع عن الحداثة اإلسالمية :من املعلوم أ ّن الحداثة اإلسالميّة هي حداثة واحدة يف
عا ً

منطلقها ،وهدفها ،وجذورها ،وامتداداتها ،وغاياتها .أي :إنّها حداثة الوحي ال ّربّاين القامئة عىل

القرآن الكريم وهدي ال ّنبي األعظم صىل الله عليه وآله وسلم .وهذه الحداثة إنسان ّية وكون ّية وعا ّمة

مصداقًا لقوله تعاىل :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ[سبأ .]82 -كام أنّها حداثة ربّانيّة شاملة وعادلة ومتوازنة تجمع بني ما هو مادي وما
تجسدت هذه الحداثة يف صدر اإلسالم حتى عرص دولة بني العباس يف مرحلة
هو روحاين .وقد ّ

نضجها وتق ّدمها وازدهارها.

يتأسس علم االستغراب عىل أنقاض االسترشاق الغريب املجانب للصواب،
وبنا ًء عىل ما سبقّ ،

والعلمية ،واملوضوع ّية .وبالتايل ،يرتكن هذا العلم الجديد إىل أخالقيات القرآن الكريم،
ومق ّررات الس ّنة النبويّة الرشيفة .كام يستند هذا العلم إىل الوعي الصحيح مبا ق ّدمته الحضارة
العربية اإلسالمية من إيجابيات وإنجازات رشقت وغربت .ومن ثم ،يهدف علم االستغراب إىل

تصحيح نظرة املسلمني تجاه حضارتهم وعقيدتهم ورشيعتهم ،بتبيان نواقص الحضارة الغربية،

والوعي مبخاطرها وسلبياتها.

وعليه ،فعلم االستغراب هو علم يدافع عن الحضارة العربية اإلسالمية يف ضوء الوحي الربّاين

وعمل من جهة أخرى .ويعني هذا أ ّن علم
ً
من جهة ،ويف ضوء اإلسالم باعتباره رشيعة وعقيدة
االستغراب هو علم جديد جاء كر ّدة فعل عىل سموم االسترشاق الغريب .لذا ،يس ّمى أيضً ا بعلم

االسترشاق املعكوس.

ومن هنا ،يهتم علم االستغراب بالغرب عىل جميع األصعدة واملستويات ،ونقد الحضارة
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جحها وغرورها وتعاليها املركزي .كام يستند هذا العلم املستحدث إىل علوم
الغربية ،وتسفيه تب ّ

ومعارف متع ّددة ،مثل :علم التاريخ ،وعلم االجتامع ،وعلم النفس ،وعلم األديان ،وعلوم القانون،
واللسانيات ،وعلوم األدب ،والفكر والفلسفة ،وعلم األفكار ،إلخ...

يخص املنهجيّة ،يعتمد علم االستغراب عىل القراءة ،والتوصيف ،والتحليل ،والتفكيك،
وفيام
ّ

والتقويم النقدي ،والبناء املوضوعي ،والتوجيه الصحيح .ومن ثم ،فعلم االستغراب منهجيّة

انتقاديّة تنويريّة من جهة ،ومقاربة ترشيح ّية تفكيك ّية ب ّناءة ومثمرة من جهة أخرى.
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األسرية
األبوية وتفكيك املنظومة
توهني السلطة
[*][[[

طالل عرتييس

ال تخرج نظرية متكني املرأة التي يجري النقاش بشأنها يف األوساط العلم ّية والثقاف ّية العربية
واإلسالمية ،عن الحقل العام للتنظريات التي تقودها التيارات النسوية يف الغرب املعارص ،ومن
البي لو أجرينا مقارنة إجامل ّية بني املفردات واملصطلحات املتداولة ،فسنجد إىل أي مدى كان
ِّ
لثقافة الجندر مؤثرات وازنة عىل ثقافة املرأة يف بالدنا وطريقة تفكريها.
يف هذه املقالة يناقش عامل االجتامع اللبناين طالل عرتييس هذه القضية رائياً إىل نظرية التمكني
بوصفها نظرية مخادعة من أخطر نتائجها تفكيك املنظومة األرسية ،والقيم التي تنطوي عليها.

املحرر

ارتكزت أطروحة متكني املرأة التي تتداولها مؤسسات دولية مثل األمم املتحدة ،وجمعيات
وهيئات نسائية محلية يف بلدان عربية وإسالمية ،عىل التعارض والعداء مع ما أطلقوا عليه «النظام
األبوي» ،أو ما يس ّموه أيضاً «التسلط الذكوري» .إذ ربطت هذه األطروحة مشكلة املرأة ومعاناتها
بوجود هذا النظام نفسه ،وجعلت بالتايل القضاء عليه والتخلص منه سبيالً اىل انعتاق املرأة ومتكينها
وتحررها .أي أن هذه األطروحة أهملت أو ه ّمشت عملياً األبعاد اإلقتصادية واالجتامعية والسياسية
والثقافية والنفسية التي تختلف من بلد اىل آخر ،من حيث تأثرياتها سواء عىل مشكلة املرأة ،أو عىل
أي مشكلة اجتامعية أخرى ،وجعلت من األبوية والذكورية أساس مشكالت املرأة كافة.
فام هو هذا النظام األبوي املقصود ،وكيف يعمل ،وكيف يفرسه املناهضني له ولدروه األرسي؟
وما هي األدوات واملفاهيم التي استخدمت يف هذه «الحرب» للقضاء عىل هذا النظام من أجل
[*] -مفكر وأستاذ علم االجتامع يف الجامعة اللبنانية.
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تحرير املرأة ومتكينها املفرتض؟ وما هي التصورات املستقبلية لألرسة وللعالقات بني أفرادها
التي ميكن أن تنجم عن ما بعد «النظام األبوي»؟

املجتمع الذكوري /النظام األبوي:
استخدمت األدبيات النسوية وأدبيات الجندر تارة «املجتمع الذكوري» أو «التسلط الذكوري»،
وطورا ً «النظام األبوي» لتأكيد الربط بني واقع املرأة «الضحية» وبني هذا املجتمع وذاك النظام يف
بالدنا العربية واإلسالمية .وليس يف هذا النظام أي ايجابية ،وال يتسم السلوك األبوي بأي عاطفية،
وال بأي ميزة أخالقية أو إنسانية .وهو سمة من سامت التخلف ،وال تذكره األدبيات النسوية وأدبيات
األمم املتحدة إال بالسوء والتحريض عليه .حتى أن بعض املسريات النسائية يف لبنان رفعت ذات
م ّرة شعارا ً لها« ،النظام األبوي قاتل» ،ما يربر بالنسبة اليها مواجهة هذا النظام ،والعمل من أجل
تغيري قيم وأنظمة املجتمع الذكوري األبوي« ،التي تعيق تقدم املرأة وتحررها ومتكينها».
«والنظام األبوي هو من وجهة نظر النسويات الراديكاليات نظام عاملي أو نظام شمويل ،ومعنى
ذلك أن كافة أشكال الظلم والتمييز الواقعان يف األنظمة اإلقتصادية واالجتامعية والثقافية جرى
تخطيطها وتعزيزها بواسطة النظام األبوي ...من أجل استمرار سلطة الذكور أو طبقة الذكور عىل
جنس اإلناث أو عىل طبقة اإلناث»[[[.
العاملي
يل
وترى هذه الوجهة النسوية أن وضع املرأة الس ّيئ يعود إىل النظام
ّ
السلطوي والشمو ّ
ّ
الذي يُعرف باسم «النظام األبوي» الذي تقع النساء فيه تحت سلطة الرجال ،والسيطرة عىل النساء
عمليّ ٌة تبدأ من األرسة وترسي إىل املجتمع ،ويسعى الرجال دامئًا بسبب قدرتهم البدنيّة األقوى
وبسبب املنافع التي يُحصلّونها من الهيمنة عىل النساء إىل إبقاء هذا النظام واستمراره.
ولذا تعترب بعض االتجاهات النسوية الرديكالية الرجال سب ًبا ملظلوم ّية النساء وهم العدو
األسايس لهن؛ وإذا أزيل النظام األبوي فسوف يُستأصل الفرق بني الجنسني .وإ َّن النظام األبوي هو
ٍ
تاريخي أو ثقاف ٍة ُمع ّين ٍة.
بعهد
واليختص
أم ٌر ُمتج ّذ ٌر يف التاريخ،
ّ
ٍّ

وسوف يستخدم مصطلح «النظام األبوي» ،أو«املجتمع الذكوري» يف كل مرة يحصل فيها اعتداء
عىل إمرأة ،أو حتى عندما يتلفظ شخص ما بألفاظ مسيئة للنساء .بحيث بات االنتامء اىل هذا املجتمع
تهمة ووصمة تخّلف ،فيها تعا ٍل عىل هذا املجتمع من جهة ،وتحقري وذ ّم له من جهة ثانية.
[[[ -لرينر ،املرجع السابق ،ص .39
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تأنيث املعرفة واللغة:
يتح ّمل النظام األبوي من وجهة نظر النسويّات ،املسؤولية عن كافّة أنواع الظلم والتمييز يف
املجاالت االقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة« ،من أجل استمرار ُسلطة جنس الذكور أو طبقة الذكور
عىل جنس اإلناث أو طبقة اإلناث »...وتدعي النسويات بأ ّن جميع عنارص النظام األبوي مبا هو
أع ّم من السياسة والدين والثقافة والعلوم واملعارف وأمثال ذلك ،جميعها بيد الرجل وملصلحته
ص ّممت للتسلّط عىل النساء...
وقد ُ

يف مواجهة هذا النظام األبوي «الثقايف» «املعريف» سعت النسويّات من خالل دراسة العلوم
يب إىل كشف الستار عن «ذكوريّة العلم» .وأن «التاريخ هو تاريخ
ومراجعتها عرب تاريخ الفكر الغر ّ
الرجال» .لذا بدأت النسويّات يف املوجة الثالثة مبطالعة ونقد النظريّات املعرفيّة املوجودة يف
«العلوم الذكورية» ،وطرحت يف املقابل نظريّ ٍ
ات تحت عنوان «النظريّة املعرفية النسويّة»[[[.

أي بناء علمٍ «ت ُؤخذ يف تحليالته وتنظرياته مصالح النساء ومنافعه ّن وقضاياه ّن بعني االعتبار
أي نو ٍع من الذكوريّة والنظام األبوي...
بدال من استخدام املناهج الذكوريّة ،ويكون
ً
ّ
محص ًنا من ّ
علمٍ يدافع عن النساء ض ّد العقالن ّية الرجال ّية التي تشكّلت بنا ًء عىل ازدراء املرأة وطلب السلطة»،
و بحيث «اليستطيع التنظري حول النساء إالّ النساء وحسب»[[[.
أثارت فرضية التنظري ملناهج بحث نسائية« ،تحفظ بها مصالح النساء ومنافعهن وقضاياهن،
بدالً من املناهج الذكورية» الكثري من عالمات االستفهام العلمية واالجتامعية .فكيف ميكن أن
يكون االنتامء البيولوجي مصدرا ً ملنهجية علمية ،وكيف ميكن أن يكون هذا املنهج محايدا ً وعلمياً
إذا كان هدفه «مصالح النساء» ،وليس الحقيقة العلمية؟ هل ميكن الركون اىل مثل هذا العلم واىل
قبول مثل هذه املنهجية؟
ثم ماذا لو قامت فئات اجتامعية أخرى تطالب مبنهاج بحث خاص بها مثل الشباب
واألرامل واملسنني ،واملعوقني ،واملطلقني واملطلقات ،واملتزوجني واملتزوجات،
والفقراء ،واملوظفني والباعة ،والتجار ...والقامئة ال تنتهي .فهل يعقل أن تبقى بعد ذلك
معايري علمية موحدة لقراءة التاريخ أو لفهم الحارض؟ وماذا لو كتب التاريخ مبنظور نسوي
[[[ -نرجس رودكَار« ،فيمينيزم ،الحركة النسوية مفهومها ،أصولها ،وتياراتها االجتامعية» ،ترجمة هبة ضافر (بريوت :املركز اإلسالمي
للدراسات االسرتاتيجية ،سلسلة مصطلحات معارصة ،العدد  ،2019 ،)32ص .209 212-
[[[ -املرجع نفسه ،ص .215
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واعرتض الذكور عىل ما جاء فيه ،فإىل من يرجع تقرير الحقيقة التاريخية يف مثل هذه الحال؟
ال تبدو النسوية ،مكرتثة مبا سيكون عليه مصري علم التاريخ .وسيصل األمر مبثل هذا العبث
يف التعامل مع هاجس «الهيمنة الذكورية» لدى بعض النسويات ولدى من يعتربن أنفسهن يف
صف املساواة اىل محاولة «جندرة اللغة» أيضاً ،باعتبار أن لغة البرش منذ اآلف السنني ويف كل
املجتمعات هي لغة «ذكورية» ،وال بد من تغيريها .ويف مخالفة واضحة لقواعد اللغة وأصولها
العلمية املعروفة ،وبطريقة ساذجة وسطحية ،سيقوم أصحاب هذه «الجندرة اللغوية» بإضافة تاء
التأنيث عىل كل األفعال والضامئر واألسامء إللغاء ما يعتربنه مت ّيزا ً أوهيمنة ذكورية والستعادة حق
النساء لغوياً يف الداللة والتخاطب واإلشارة.
«هكذا بدأنا نشهد يف كتابات البعض تع ّمد إضافة تاء التأنيث لكل كلمة ،حتى وإن مل تستقم مع
اللغة العربية ،قياساً عىل ما تقوم به النسويات الغربيات من مالصقة “هي” لكل “هو” يف كل طرح
 He/Sheيف محاكاة للنسوية الغربية ،حيث شاع يف الغرب ما يسمى بـ “اللغة الجندرية”؛ للتعبري
عن التصوير اللفظي للهيمنة الذكورية يف البنيان اللغوي واالستعامل اللغوي.[[[»...
ال يعترب النقاش أو الهجوم عىل «املجتمع الذكوري ،والنظام األبوي ،أو النظام البطريريك»
جديدا ً ،فقد كتب الكثري منذ عقود عن ذلك الرتابط بني تخلف املجتمع العريب وبني النظام األبوي،
وكان أبرز من اشتهر بهذا الربط هو هشام رشايب يف كتابه «النظام األبوي وإشكالية تخلف املجتمع
العريب» الذي صدر عام  ،1993وبات مرجعاً لكثري من التيارات النسوية ،بعدما ربط رشايب تغيري
منظومة الحكم الفردي يف املجتمع بتغيري منظومة السلطة األبوية .كام اعترب أن السلطة األبوية هي
التي تربر للحاكم أن يهيمن عىل الشعب مثل ما يفعل األب يف البيت.
ماذا يقول رشايب عن هذه العالقة بني التخلف وبني النظام األبوي؟
«لو كان التخلف العريب مجرد تخلف يف التنمية اإلقتصادية ،أو اإلصالح اإلداري ،لكان التغلب
عليه يف متناول اليد ،وال يتطلب إال الوقت والجهد واملال».
إن التخلف الذي نجابهه بالنسبة إىل رشايب هو «من نوع آخر ،إنه يكمن يف أعامق الحضارة
األبوية ...عىل الصعد النفسية واالجتامعية ...وعىل مستوى النظرية واملامرسة يتخذ هذا التخلف
أشكاالً عدة تتميز عن بعضها بعضاً بصفتني مرتابطتني :الالعقالنية والعجز»[[[.
[[[« -الجندر ..األبعاد االجتامعية والثقافية “وقفات نقدية» (الرياض :مركز باحث لدراسات املرأة) ،2020 /3 /24 ،ص .2
[[[ -هشام رشايب« ،النظام األبوي وإشكالية تخلف املجتمع العريب» (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1993 ،ص .14
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أي أن رشايب يلخص أزمات املجتمع العريب وتخلفه عىل املستويات كافة بالنظام األبوي ،وما
وهي ،وال ينقص سوى الجهد واملال!!! .لكن علينا بالنسبة إليه التخلص أوالً
عدا ذلك كله سهل ّ
من هذا النظام .وهويقول ذلك برصاحة يف مقدمة كتابه« :إن األطروحة التي يدور عليها هذا البحث
عىل الشكل التايل« :إن مصري هذا املجتمع يتوقف عىل مقدرته يف التغلب عىل نظامه األبوي
(واألبوي املستحدث) واستبداله مبجتمع حديث»[[[.
يدعو رشايب يف أطروحته هذه اىل ما ميكن أن نعتربه تفكيكاً لبنية األرسة ،من دون أن يقرتح أي
بديل مقنع وواقعي .بحيث يبدو وكأنه ال يفعل سوى هدم وتدمري ما هو موجود ،أي تدمري سلطة
األب والتخلص منها ،من دون أن يقدم لنا البديل يف طريقة إدارة األرسة وتنظيم شؤونها وتربية
األبناء فيها .ويرتكب رشايب خطأً فادحاً عندما ال مييّز بني سلطة األب وتسلطه .فهو يدمج بني
اإلثنني وال يرى يف األب إال تسلطاً ينبغي إزاحته والتخلص منه ،من دون أن يقدم رشايب تصوره
عن األرسة التي يتخيلها أو يريدنا أن ننتقل اليها مع الحداثة .هل هي أرسة من دون نظام أبوي؟ أم
هي أرسة من دون سلطة أب ،أم أرسة من دون أب أصالً ،وتقترص عىل املساكنة؟ أم يريدها تحت
سلطة األم؟ أم أن الدعوة هي لسلطة ثنائية كام قد يُفهم من ذلك؟ وكيف ميكن يف مثل هذه الحالة
أن تتخذ القرارات إذا اختلف الزوجان؟ وهل ميكن ألي مؤسسة يف العامل الحديث أن تدار بسلطة
ثنائية متساوية عىل سبيل املثال؟
تتجاهل النسوية ويتجاهل رشايب ذلك كله ،وتقترص دعوته عىل تدمري األبوية « .لن يكون هناك
تغيري أو تحرير دون إزاحة األب رمزا ً وسلطة.[[[»...
لهذا كله تبدو أطروحة رشايب ،أطروحة ضعيفة غري منطقية ،وغري علمية ،وال عملية ،فلم
يتمكن رشايب من تقديم الحجج والرباهني املقنعة والكافية لتلك الدعوة اىل مشاركة مؤسسات
النظام األبوي يف اإلطاحة بنفسها لصالح الحركة النسائية .وال إىل ذلك الربط الذي قام به وجعله
عنواناً لكتابه بني التخلف وبني النظام األبوي ،ذلك أن التخلف يف مجتمعاتنا له أسبابه االقتصادية
والتنموية والثقافية وله عالقة بالتبعية للخارج ،والتخلف كذلك له مستويات عدة ،وال ميكن أن
يقترص عىل قضية املساواة ،أو عىل مجرد إلغاء األبوية ليك ننتقل من التخلف اىل التنمية .ومثة
مناذج عربية «أبوية» (بحسب توصيف رشايب) حققت اكتفاء ذاتياً اىل حد كبري يف مجاالت الغذاء
[[[ -املرجع نفسه ،ص .14
[[[ -املرجع نفسه ،ص .17
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عىل سبيل املثال .وهو كام نعلم بعد أسايس من أبعاد التنمية والتقدم ،فهل ينطبق وصف التخلف
عىل هذه الدول إذا كانت املرأة مل تحصل عىل حقوقها كافة عىل سبيل املثال؟ وهل ميكن
كمثال آخر ،وعىل مستوى النقاش النظري ،أن نقول بنهاية التخلف ،إذا تحققت املساواة بني
الجنسني ،يف ظل تبعية سياسية واقتصادية للخارج؟ وملاذا مل يذكر لنا رشايب ومن تبنى وجهة نظره
من الجندريني ،التجارب املجتمعية التي يسرتشدون بها ،والتي نجحت يف القضاء عىل التخلف
مبستوياته كافة ،بعدما أطاحت باألبوية كنظام سيايس واجتامعي وثقايف...؟ ومبا أنهم مل يفعلوا
ذلك ،بسبب غياب مثل هذه النامذج ،فإن فرضياتهم يف ربط التخلف بالقضاء عىل النظام األبوي،
تبقى فرضيات هشة ال ميكن الركون اليها ،وال متلك الحد األدىن من الصدقية للدفاع عنها ،أو
التسليم بصحتها.
وماذا نقول يف الحضارة اليونانية ،أحد روافد الحضارة الغربية الحديثة ،التي ال ينكر الباحثون
االعرتاف مبزاياها ورفعة نتاجها الفكري والفلسفي ،وقد استبعدت املرأة بالكامل من الحضور

االجتامعي والثقايف والسيايس؟ وها هو «وول ديورانت» ،يف مؤلفه الشهري «قصة الحضارة» ،يبدي
دهشة بالغة من ازدهار الحضارة اليونانية ،دون أن يكون للمرأة فيها «نصيب».
«كانت النساء يف املجتمع اليوناين ،ومعهن العبيد ،من أهم الفئات التي انحرصت داخل
القطاعات الخاصة ،فأماكن الخطاب السيايس العام كانت مقترصة عىل املواطنني الذكور وحدهم،
وليس للنساء وال للعبيد دخل بها .إذ ال بد أن يصمت لسانهم أمام مسائل الحياة اليومية العامة»[[[.
كام عكست فلسفة أفالطون «كراهية املرأة» املتأصلة يف الرتاث اليوناين ..ووضع أرسطو
نظرية متكاملة ليؤكد من الناحية العقلية الخالصة الوضع املتدين للمرأة الذي ساد الرتاث اليوناين
القديم[[[.
«إ ّن دراسة آراء مفكّري الغرب منذ العصور القدمية إىل عرص التنوير وحتّى بعد ذلك ،ت ُشري إىل
نظر ِة االحتقار الشديدة تجاه النساء؛ فرتى فيها املذ ّمة واملالمة واأللفاظ السيّئة وعبارات التحقري
وتلمس فيها أحيانًا الشعور بالكراه ّية حتّى ،فإ ّن كلامت املفكّرين الرجال التي ذاع صيتها يف
الغرب حول النساء ،تُصيب اإلنسان بالحرية وتدعوه إىل التأمل حقيقةً .واستمرا ًرا لهذا الرأي ،يرى
سبب النحطاط البرشيّة ،ويعتقد
«سقراط» ،الفيلسوف اليوناين العظيم بأ ّن وجود املرأة هو أكرب
ٍ
ُ
[[[ -راجع إمام عبد الفتاح إمام« ،أفالطون واملرأة» (القاهرة  :مكتبة مدبويل ،)1995 ،ص .17
[[[ -املرجع نفسه ،ص .16
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ٌ
ين آخر بأن هناك مبدأٌ ج ّي ٌد وهو الذي خلق النظام والنور والرجل،
«فيثاغورس» وهو
فيلسوف يونا ٌّ
يس ٌء وهو الذي خلق الفوىض والظلمة واملرأة؛ ويعتقد «أرسطو» هو اآلخر بأ ّن املرأة
وهناك مبدأ ّ
ناقص وخطأٌ حصل يف الطبيعة ونتاج ٍ
نقص يف الخلقة .ووفقًا لعقيدة «أرسطو»
رجل
ليست إالّ ٌ
ٌّ
حينام عجزت الطبيعة عن خلق الرجل خلقت املرأة ،والنساء والعبيد محكومون باألرس وفق حكم
ٍ
بأي طريق ٍة يف األعامل العامة.
الطبيعة ،وغري
صالحات لالشرتاك ّ
ويف سنة  568م أقيم مؤمت ٌر لتناول هذا املوضوع وهو :هل املرأة إنسان أم ال؟إ .أما توما
اإلكويني «امل ُفكّر املسيحي األشهر يف القرون الوسطى فكان يعتقد كذلك بأنّه ال ينطبق عىل
املرأة الغرض األ ّول للطبيعة أي طلب الكامل ،بل ينطبق عليها الغرض الثاين للطبيعة أي النتانة
والقبح والهرم».
ووفقًا لقول «تيتشامن» :إ ّن هذا النوع من الفكر العجيب موجو ٌد أيضً ا يف كتابات عد ٍد من
ٌ
رجال
املفكّرين ومنهم «أرسطو» و«شوبنهار» ،و«فرويد» و«أتووينغر» ...الذين يرون بأ ّن النساء
غري طبيعيّني ،طفوليّات ،إ ّما مرىض أو عقيامت »..ويَعترب روسو «أ ّن كافّة أوجه القصور عند النساء
فطريّ ًة وطبيع ّيةً»[[[.

تزامن صدور كتاب رشايب الذي يعيش يف الواليات املتحدة مع صدور كتاب ضخم (نحو
 500صفحة)[[[ قبل ثالث سنوات ،ألّفته املؤرخة األمريكية غريدا لرينر ( )Gerde Lernerعام
 1985وعنوانه« :نشأة النظام األبوي» الذي سبقت اإلشارة اليه ،وهو أيضاً من الكتب التي ألهمت
حركات وجمعيات الدعوة اىل الجندر واىل املساواة ،واىل إلغاء الهيمنة الذكوريةاألبوية ،خاصة
وأن الكتاب يجعل من الجنس ،من حيث الذكورة واألنوثة أساساً لتحليله.

ما يلفت االنتباه يف هذا الكتاب الذي استغرقت املؤلفة سبع سنوات يف كتابته منذ ،1977أنها
تربط نشأة النظام األبوي بالثقافة الغربية ،خالفاً لكل الذين كتبوا عن هذا النظام من العرب ،الذين
اعتربوا الدين اإلسالمي ،واملجتمع الرشقي ،والعادات والتقاليد ذات العالقة بهذا الدين وبذاك
املجتمع هي املسؤولة عن إنتاج النظام األبوي.
تتبنى لرينر األطروحة التي باتت معروفة اليوم لدى املدافعني عن الجندر وهي رفض االختالف
بني الرجال والنساء بسبب اختالفهم البيولوجي .وتعترب أن النظام األبوي يعتمد بشكل رئيس عىل
[[[ -رودكَار ،املرجع السابق ،ص .179
[[[ -غريدا لرينر« ،نشأة النظام األبوي» (بريوت :منشورات منظمة العربية للرتجمة ،مركز دراسات الوحدة العربية)2013 ،
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فكرة االختالف هذه التي تقول بأن الرجال والنساء خلقوا عىل نحو مختلف ولهدفني مختلفني».
ولذا ترفض املؤلفة هذه الفكرة من األساس ،وتعترب أن املصدر الذي جعل النساء يف وضع أدىن،
هي املنظومة الرتبوية الغربية املستمدة من الدين املسيحي« ،حيث الله ال يتحدث مع النساء،
وال تستطيع النساء التحدث مع الله ،وال يستطعن الوصول اىل الله ،إال عرب توسط الرجال .ويف
فرتة ألفي سنة من التاريخ املسيحي ،اعتُنقت هذه األفكار كأنها أوامر من الله وصارت متضمنة يف
املنظومة الرتبوية الغربية عىل جميع املستويات»[[[.
[[[

إذا ً النظام األبوي بالنسبة اىل «لرينر» هو نتاج ألفي سنة من التاريخ املسيحي ،وهو نتاج املنظومة
الرتبوية الغربية املستمدة من هذا الدين.
وتربط «لرينر» بني هذا البعد الديني وبني ما تسميه «التأسيس الفلسفي للحضارة الغربية» لتفسري
نشأة النظام األبوي» .قالت الفلسفة األرسطية أن النساء كائنات برشية ناقصة ومشوهة...ومع إنشاء
هاتني البنيتني (تجريد املرأة الرمزي من العالقة مع املقدس ،مبا هي رمز الخطيئة والرش ،والفلسفة
األرسطية ،املرأة كائن ناقص) ،صار ينظر اىل خضوع النساء عىل أنه «طبيعي» ،ولهذا صار غري
مريئ .وهذا يف النهاية ما أسس النظام األبوي بقوة كواقع وكإيديولوجيا»[[[.
من املعلوم أن هذا الربط املسيحي (التورايت) للمرأة بالخطيئة األصلية ،وبالبعد عن املقدس،
بعد أغواء حواء آدم بتناول التفاحة التي أخرجته من الجنة ،يختلف عن الرواية القرآنية التي تتحدث
عن إغواء الشيطان «لهام» ،يف قوله تعاىل« :هل أدلكام عىل شجرة الخلد وملك ال يبىل» وحديث
الشيطان هنا ،مع آدم وحواء معاً« .فأكال منها» «فأزلهام الشيطان»[[[ .لقد كان العمل مشرتكاً (باملثنى)
وليس باملفرد ،أي أن الرؤية القرآنية ال تبدأ باتهام املرأة ،وال بدونيتها ،وهي ليست مصدر الخطيئة
األصلية .بل «هام» معاً الرجل واملرأة ،آدم وحواء ،يتحمالن بالتساوي نتيجة ما فعاله ،فأُخرجا من
الجنة .وهذه نقطة افرتاق أساسية بني هذين املنظورين يف التأسيس التورايت لدونية املرأة.
تضيف «لرينر» الداروينية اىل تفسريها لنشأة النظام األبوي« ،فقد هيمنت الدراوينية عىل الفكر
التاريخي...التي اعتربت أن ما نجح وبقي حياً،اعترب متفوقاً عىل ما تالىش ،ألنه فشل» .وطاملا أن
اإلفرتاضات املتمركزة ذكورياً هيمنت عىل تفسرياتنا...فقد افرتضنا وجود الهيمنة الذكورية كحقيقة
[[[ -لرينر ،املرجع السابق ،ص .6
[[[ -املرجع نفسه ،ص8
[[[ -املرجع نفسه ،ص .36
[[[ -القرآن الكريم ،سورة البقرة اآلية .36
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مقررة واعتربنا أي دليل يشكك يف ذلك مجرد استثناء عن القاعدة ،أو بديالً فاشالً» [[[.واملقصود
بذلك أن الداروينية بررت للرجال بقاء سيطرتهم ألن هذه السيطرة بقيت واستمرت...
وترى «لرينر» أن «نظريات سيغموند فرويد دعمت بقوة أكرب التفسري التقليدي .فاإلنسان السوي
بالنسبة إىل فرويد هو الذكر .أما األنثى بحسب تعريفه فهي كائن برشي يفتقر إىل قضيب ،ويفرتض
أن بنيتها السيكولوجية كلها تتمركز عىل الكفاح لتعويض هذا النقص»[[[ (ما يعني أن عىل االتجاه
النسوي يف البلدان العربية أن يقف بقوة ضد الفرويدية «الذكورية» وضد تدريسها يف الجامعات،
عىل غرار الجهود التي يبذلها هذا االتجاه لتغيري الصور النمطية عن الذكور واإلناث يف مناهج
التعليم يف املدارس االبتدائية والثانوية).
إن مشكلة النسوية ،ومعها بعض املفكرين مثل هشام رشايب ،انهم اعتربوا النظام األبوي وسامته
ومامرساته وكأنها مستقلة عن التأثريات االجتامعية والثقافية ،أوالسياسية واإلقتصادية .واعتربوا هذا
النظام واحدا ً وظاملاً ومستبدا ً يف كل زمان ومكان.
لنقرأ عىل سبيل املثال ،كيف تجيب منظمة اليونيسف  UNICEFالدولية لحامية الطفولة عن
ريا ما تفضل األرس األوالد
سؤال ،ملاذا ال تلتحق الفتيات باملدرسة؟ فتقول األسباب عديدة« :كث ً
عند االستثامر يف التعليم .يؤدي الفقر إىل مضاعفة عوامل مثل زواج األطفال والحمل املبكر
وعاملة األطفال والعمل املنزيل والتكلفة واملسافة والتي ت ُبعد الفتيات عن الدراسة .باإلضافة إىل
ذلك ،ال تفي بعض املدارس باحتياجات املراهقات من ناحية السالمة ،ومرافق املياه والرصف
الصحي املتاحة ،وجودة التعليم أو صلة املناهج الدراسية بحياة الفتيات .كام يسلب العنف القائم
عىل نوع الجنس التعليم من الفتيات .وأن ثلث الفتيات غري املنتظامت يف الدراسة يعشن يف بلدان
مترضرة من النزاع ،وعمل اليونيسف مع الحكومات الرشيكة للتصدي ألوجه انعدام املساواة يف
التعليم يف البيئات التعليمية.[[[»...
إذا ال تح ّمل اليونيسف «النظام األبوي» مسؤولية عدم ذهاب الفتيات اىل املدرسة ،بل ظروف
مثل الفقر ،وانعدام األمن ،وبعد املسافة ،والجانب الصحي ،والترضر من النزاعات .»...أي أن
اليونيسف تقر بتفاوت مشكالت الفتيات بني مجتمع وآخر بحسب الظروف االجتامعية واالقتصادية
[[[ -لرينر ،املرجع السابق ،ص .44
[[[ -املرجع نفسه ،ص .50
[[[ -املوقع اإللكرتوين ملنظمة اليونيسف ،يونيسف لكل طفل« ،التعليم األسايس واملساواة بني الجنسني ،تعليم الفتيات».
). https://www.unicef.org/arabic/education/24272_96431.html
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واألمنية ...يف حني يتجاهل الجندريون مثل هذه الفروقات ،وال يلحظون التفاوت يف مامرسات
هذا النظام األبوي بني مجتمع وآخر ،أو بني املراحل الزمنية املختلفة ..فهذا «النظام» بالنسبة
اليهم «رش مطلق» .يف الوقت الذي مل تقدم فيه هذه االتجاهات الجندرية والنسوية ومن معها من
تصور واضح عن اإليجابيات التي ستنعم
املتحمسني لتحرير املرأة من «سجن» النظام األبوي ،أي ّ
بها األرسة واألبناء واملجتمع ،عندما يتم التخلص من هذا النظام.
وبدالً من الحذر والتأين والتفكري يف مستقبل األرسة إذا انهار نظامها األبوي ،اتسعت أطروحة
التمكني لتجعل الفتيات أيضاً ،هدفاً لها.

تمكني الفتي�ات
جاءت الدعوة إىل هذا التمكني يف الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة الذي يحمل
عنوان «املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات عىل جميع املستويات ،والذي يدعو
يف الوقت نفسه إىل القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل مكان ،وحصول
النساء عىل فرص تعليم وعمل مساوية للرجال ،واالعرتاف بأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر
والعمل املنزيل ...وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل األرسة املعيشية والعائلة...عىل النحو املتفق
عليه وفقاً لربنامج عمل «املؤمتر الدويل للسكان والتنمية» و«منهاج عمل بيجني» والوثائق الختامية
ملؤمترات استعراضهام،واعتامد سياسات سليمة وترشيعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات
والترشيعات القامئة من هذا القبيل للنهوض باملساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات
عىل جميع املستويات[[[.
كانت دعوات التمكني السابقة تقترص عىل املرأة فقط ،وعىل ربط هذا التمكني اقتصادياً
باملساواة يف األجر ويف التعليم ويف الحصول عىل الوظائف .لكن ملاذا أضيفت الفتيات اىل
أهداف التمكني؟ وملاذا التمييز بينهن وبني النساء ،وما الذي تختص به الفتيات من التمكني وال
يشمله متكني النساء؟
وما معنى متكني الفتيات اقتصادياً إذا كن ال يزلن يعشن مع أرسهن؟ وما معنى التمكني
اإلقتصادي يف مثل هذه الحالة التي ينفق فيها األب عادة عىل أرسته وعىل الفتيات ضمن هذه
األرسة؟
[[[ -برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف الدول العربية ،أهداف التنمية املستدامة ،الهدف الخامس املساواة بني الجنسني.
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أي ملاذا التأكيد عىل متكني الفتيات إذا كانت املطالبة باملساواة يف األجر ويف الحصول عىل
الوظيفة بني الرجال والنساء قد سبقت اإلشارة اليها يف وثائق األمم املتحدة وأدبيات الجندر؟
ال يعقل أن يكون املقصود بالتمكني حصول الفتيات عىل التعليم عىل سبيل املثال أسوة
بالذكور ،فقد سبق وكررت املنشورات النسوية ومؤمترات األمم املتحدة مثل هذا الطلب منذ
عقود طويلة .كام أكدت الدراسات واإلحصاءات ارتفاع نسبة التحاق اإلناث بالتعليم وتفوقهن
عىل الذكور يف معظم الدول العربية ،لذا ال بد أن يكون متكني الفتيات املقصود يف مجال
آخر غري املجال التعليمي ،هو مجال الحرية الشخصية ،الذي ستطالب به وتدعو اليه أدبيات
الجندر املختلفة ،و«إتفاقية سيداو» وإعالنات األمم املتحدة .هذه الحرية يعيقها «النظام األبوي
الذكوري» .هذا املنع من الحرية هو «شكل من اشكال العنف» الذي تتعرض له املرأة .إذا ً ليس
املقصود بالحرية جانبها الفكري أو اإلعتقادي ،بل هي حرية السلوك والترصف ،مثل حرية
التنقل والسفر والعالقات مع الجنس اآلخر .فإذا ُمنعت الفتاة من هذه األشكال من الحريات
فسيكون ما تتعرض له نوع من أنواع العنف الذي ترفضه األمم املتحدة والنسوية الجندرية
وتعتربه تسلطاً أبوياً وذكورياً.

جاء يف اقرتاح قانون تقدمت به يف نهاية عام « 2018جمعية كفى» اللبنانية ،وهي جمعية تهتم
بقضايا التمكني والجندر واملساواة ،حول حامية النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي يف
املادة الثانية رقم « :8العقوبة من سبع اىل عرش سنوات...إذا أقدم أحد أفراد األرسة عىل حرمان
شخص آخر من حريته».
ويعترب عنفاً ضد املرأة «القرس أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك يف الحياة
العامة أو الخاصة»[[[.
إذا ً متكني الفتيات يستهدف حريتهن ومنع املس بهذه الحرية ألي سبب من األسباب بغض
النظر عن حالة الفتاة العائلية والزوجية .ولذا «ينبغي كرس الصور النمطية القامئة عىل النوع ،وذلك
بهدف متكني الفتيان ،والفتيات ،والرجال ،والنساء من أن يختاروا اختيارات حرة يف حياتهم»[[[.
وبسبب هذا النظام األبوي الذي مينع متكني النساء والفتيات ،وال يفعل سوى التسلط والقهر
[[[ -موقع األمم املتحدة حقوق اإلنسان ،مكتب املفوض السامي.
[[[ -الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني الجنسني  ،Imagesملخص الدراسة التي أجريت يف لبنان بتوجيه من هيئة
األمم املتحدة للمرأة ومؤسسة ( ،Promundo )2016ص .14
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بحسب املنظور النسوي الجندري ،تتحول األرسة اىل مؤسسة سلبية ال ميكن العيش يف ظلها
أو البقاء فيها ،أو تربير استمرارها ووجودها .وإذا راجعنا أدبيات الجمعيات النسائية ووثائق األمم
املتحدة حول املرأة ،سوف نالحظ بكل وضوح كيف تُق ّدم األرسة كمكان «للهيمنة والتسلط
والتعنيف واإلستبداد وظلم املرأة ،ومنعها من حريتها ومن تحقيق ذاتها .»...ولن نعرث باملناسبة
يف تلك األدبيات عىل أي جملة ميكن أن تشري اىل السكن ،أو األمان ،أو الرحمة ،أو العاطفة ،أو
الب ،أو الصرب ،أو التحمل ،أو التضحية ،أو املودة ...وسوى ذلك مام تتصف به األرس عموماً يف
ّ
مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.
ومن املهم أن نالحظ أن شيطنة السلطة الذكورية يف داخل األرسة ،ال تنسحب عىل هذه السلطة
يف معظم املؤسسات التي تعمل فيها املرأة خارج البيت (مثل املؤسسات التجارية والتعليمية
واملرصفية واإلعالمية والسياحية وسواها )...ما يدفع اىل اإلعتقاد بأن املطلوب هو التجرؤ عىل
هذه السلطة وتحديها يف داخل األرسة ،يف حني يجب الخضوع لها واإلمتثال ألوامرها خارج

البيت .ما سيؤدي اىل اعتبار عمل املرأة األمومي الرعايئ الرتبوي يف داخل األرسة ال قيمة له
إلنه «غريمنتج» مادياً ،وال يساهم يف «التنمية اإلقتصادية» ،وال يف متكني املرأة ،وال «يحقق لها
ذاتها»...
لقد انعكس ذلك كله سلباً عىل متانة األرسة واستقرارها ،وسيؤدي اىل تفكك منظومتها ،كم
حصل يف الغرب ،الذي تحولت فيه األرسة ،يف نهايات القرن العرشين ،اىل أكرث من منوذج ،مثل
األرس املثلية ،وأرس املساكنة عىل سبيل املثال.
هكذا تتم شيطنة «األبوة» و«الذكورة» بحيث يصبح مطلب اإلطاحة بالنظام األبوي والتخلص
منه مطلباً حديثاً ملصلحة املرأة ،بغض النظر عن حالتها الزوجية( ،إبنة أو زوجة) وتغيريا ً يوائم
«متطلبات العرص» ،وينسجم مع مطالب األمم املتحدة ...من دون أن يُقدم لنا الشكل األفضل
لألرسة ،وأي توزيع لألدوار وللمسؤوليات سيكون بني أفرادها ،وأي استقرار ستشهده هذه األرس
بعد اإلطاحة بالنظام األبوي.
إن شيطنة النظام األبوي تريد القول أن مثل هذا النظام قد تجاوزه الزمن وبات من املايض،
أو كأنه شئ مخالف لطبيعة املجتمعات أو لطبيعة الرجل أو لطبيعة األنثى .وعىل هذه السلبية أو
الشيطنة للذكورية ولألبوية سوف تتدحرج سلسلة كاملة من التغيري يف األدوار داخل املنظومتني
األرسية واالجتامعية.
االستغراب 20
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االستغراب
والغرب
العالم اإلسالمي

إن ما جرى وفق هذه التغريات جعل العالقات األرسية عالقات رصاعية ليس بني الرجل واملرأة
فقط ،بل وبني األبناء والوالدين (رصاع األجيال يف النظريات الرتبوية) .ويف مثل هذه العالقات ال
ميكن أن نلحظ أي إشارة ،أو أي دعوة اىل عالقات تضحية ،ومودة ،ورحمة ،وصرب ،وتح ّمل ،كام
نعرفها لدى اآلباء واألمهات يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.
إن توهني النظام األبوي ،وتبخيس دور املرأة األمومي ،وتعظيم حرية الفتيات ،لن يؤدي سوى
اىل تفكيك املنظومة األرسية ،كام حصل يف النموذج األرسي الغريب ،حتى لو ظن البعض أن
التعلق مبثل هذه الدعوات هو دفاع عن املرأة من خالل «التمكني» ،و«تقدير الذات».
لقد تفككت املنظومة األرسية الغربية بعدما فقدت هذه املجتمعات مرجعيتها الدينية
واألخالقية ،وباتت محكومة مبرجعية السوق ورأس املال (تربير الربح واإلستهالك يف داخل
مجتمعاتها ،وتربير اإلحتالل والنهب يف الخارج) وليس علينا يف مجتمعاتنا ألي سبب من
األسباب ،أن نقبل ،أو أن ننخدع ،بأن نُؤخذ اىل ثقافة فقدت مرجعيتها الدينية واألخالقية ،بشعارات
«الحرية واملساواة والتمكني والتمدن والحداثة»...
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Il repère par le biais de l'analyse et de la critique, en se référant aux données
scientifiques, les défauts structurels du système de santé et du gouvernement
aux Etats-Unis face à la pandémie de covid – 19.
-Dans "Immunité de troupeau reprise par les malthusiens" Idriss Hani
établit un lien épistémologique entre les effets du coronavirus et la théorie
démographique de Thomas Malthus. Il est vrai que ce dernier édifie sa théorie
sur le fait que la population augmente plus vite que la production alimentaire;
cela ne peut que condamner l’humanité à la famine, aux guerres et aux maladies
et entraîner le déséquilibre.
-Dr. Mohamad Choukair écrit un article intitulé "Philosophie de la justice".
Il propose une analyse comparative de la justice et ses structures cognitives
entre les sphères de la religion et du positivisme. Il porte au jour les impasses
des connaissances positives liées à la justice, notamment celles relatives à sa
dépendance des conditions historiques et civilisationnelles.
-Fadi Nasser écrit un article intitulé "La philosophie morale". Il affirme que
l'aspect philosophique de la morale fait l'objet de discussions intenses.
-dans la rubrique (Le monde islamique et l'Occident), on expose un entretien
avec le chercheur maghrébin Jamil Hamdaoui portant sur la critique de la
philosophie moderne ainsi que ses valeurs sur lesquelles repose la modernité
occidentale durant cinq siècles.
-Talal Atriçi publie un article intitulé "La consolidation fallacieuse". Il aborde
la consolidation du positionnement des femmes qui a préoccupé les milieux
académiques durant plusieurs siècles. Il propose des conceptions critiques sur
ce thème.
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accidentel dans l'histoire des civilisations humaines; la pandémie produit une
déviation notable et une mutation de la civilisation humaine. Son impact sera
profond sur les valeurs intellectuelles, scientifiques et sociales qui déterminent
l'appréciation universelle prochaine.
-sous le titre "La science, l'économie et la société" M. Abdel-Halim Fadlullah
étudie trois sphères principales touchées par les impacts du coronavirus dans les
sociétés occidentales en particulier. Il élabore une critique visant à déconstruire
les théories de la connaissance adoptées par les modernités successives en
Occident; il éclaire ensuite les déficiences de ces théories après la propagation
de l'épidémie.
-"Le coronavirus aux éthiques de l'économie occidentale" est le titre de
l'article du chercheur irakien Geafar Najem Naçer. Il tient compte du lien entre
les grandes conséquences du coronavirus, et la décomposition du système moral
sur lequel repose la modernité utilitaire depuis la naissance du capitalisme
jusqu'au notre jour.
-dans son article " Coronavirus et le monde d'après", le chercheur syrien Akil
Saïd Mahfouz élabore une approche critique des conséquences du coronavirus
sur la structure du système social en Occident. Son approche est centrée sur
les remarques critiques d'esprits occidentaux sur les expériences des chefs
politiques et les mesures sanitaires imposées pour freiner la propagation du
virus.
-Le chercheur libanais Jihad Saad a écrit un article intitulé "La santé de
l'Occident à l'épreuve". Il expose une analyse critique d'une question centrale:
les défectuosités constatées dans les pays occidentaux en raison de l'épidémie
du coronavirus. Le chercheur suscite la situation paradoxale entre les capacités
de ces pays et leurs progrès accomplis dans le domaine médical d'une part, et
leur échec dans la lutte contre l'épidémie.
-"Covid – 19 signe du déclin des Etats-Unis" est le titre de l'article du
chercheur spécialiste des relations internationales, Gustavo Palomares Lerma.
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Al-Istighrab numéro 20
Le monde face au flot de Coronavirus
Entre la pandémie naturelle et les désastres des valeurs

L

e numéro 20 de la revue al-Istighrab (été 2020) comporte une série
d'études visant à analyser le coronavirus et ses conséquences aux plans
scientifique, philosophique, moral et sociologique dans le monde en général, et
l'Occident en particulier. On expose brièvement les contenus des articles selon
l'ordre de la revue:
Dans la rubrique "Éditorial", le rédacteur en chef Mahmoud Haïdar" a écrit
un article intitulé "La pandémie reconsidère la métaphysique". M. Haïdar
soulève la question des fins posée par la raison contemporaine civilisée, à la
suite du choc reçu par la science qui a échoué à contrôler la pandémie.
Dans le "Dossier", on présente les articles suivants:
-sous le titre "L'Amérique fragmentée" l'anthropologue anglais Wade Davis
évoque les conséquences du covid – 19 sur la charpente des Etats-Unis, ainsi
que ses répercussions sur l'union du continent.
-le professeur Mouchir Bassil Aoun écrit un article intitulé "La conscience
accidentelle du coronavirus". Il aborde la pandémie tant du point de vue
ontologique que phénoménologique, en invoquant la thèse de Martin Heidegger
selon laquelle la vie humaine est interprétée par des dimensions mystérieuses
qui sont explorées seulement par la métaphysique
-le chercheur Ali Hajj-Hassan a écrit un article intitulé "Les métamorphoses
des valeurs face au coronavirus". Il porte au jour une série de conceptions
arabes et occidentales de la pandémie. Pour lui, il ne s'agit pas d'un phénomène

Table des matières

Études fondatrices
- Philosophie de la justice
Vers un système capable de mettre un terme à l'obstruction
civilisationnelle
•

Mohamad Choukair ................................................................................................................... 204

- La philosophie morale
Étude critique comparative de la conception de l'Occident et du
réalisme islamique
•

Fadi Nasser ........................................................................................................................... 222

Le monde islamique et l'Occident
- La modernité, une étendue rétrograde des civilisations grecque et
romaine
•

Entretien avec Jamil Hamdaoui ............................................................................................... 248

-La consolidation fallacieuseDévalorisation de l'autorité des hommes et déconstruction des
relations familiales
Talal Atriçi ..........................................................................................................................................

résumés du numéro en français et en anglais

262

Table des matières
7

Avant-propos
- La pandémie reconsidère la métaphysique.............................Mahmoud Haïdar

Le dossier

7

7

- La conscience accidentelle du coronavirus
•

Mouchir Bassil Aoun ...................................................................................................................

23

- Les métamorphoses des valeurs face au coronavirus
•

Ali haj-hassan .............................................................................................................................

52

- La science, l'économie et la société
•

Abdel-Halim Fadlullah ..............................................................................................................

82

- Le coronavirus aux éthiques de l'économie occidentale
•

Geafar Najem Naçer .................................................................................................................

125

- Coronavirus et le monde d'après
•

Akil Saïd Mahfouz....................................................................................................................... 143

- L'Amériquue fragmentée•

Wade Davis .................................................................................................................................

150

- La santé de l'Occident à l'épreuve
•

Jihad Saad................................................................................................................................... 161

- Covid-19, signe du déclin des Etats-Unis•

Gustavo Palomares Lerma ....................................................................................................... 188

- Immunité de troupeau reprise par les malthusiens
•

Idriss Hani .................................................................................................................................. 193

281

سالاQuarterly,
بارغت
Occidentalism
Issue 20

those countries, their scientific progress and their failure at the same time to
contain the Pandemic.
• “Covid 19 as an Indication of the Decline of the American Era,” by the
Spanish thinker specializing in international relations, Gustavo Palomares Lerma,
in which he explains, through analysis and criticism based on scientific data, the
formative flaws that the health and political authorities have shown in dealing
with the terrible spread of the Pandemic in the American cities and states.
• In the chapter “Originating Researches,” Sheikh Dr. Muhammad Choucair
wrote his article under the title “The Philosophy of Justice,” in which he analyzes
what justice is and explains its epistemological structures in a comparative
context between the religious and the temporal disciplines. It also sheds light on
the most prominent pitfalls in which modern temporal knowledge of justice has
fallen in, especially those related to its relativism and its subjection to historical
and cultural conditions.
• In the same chapter, Professor of Religious Studies, Dr. Fadi Nasser, wrote
under the title: “Philosophy of Morals,” in which he deals with the science of the
philosophy of ethics as one of the most controversial concepts in various human
civilizations.
• In the chapter "The Islamic World and the West," you will read a dialogue
with the Moroccan researcher and thinker, Professor Jamil Hamdaoui, centered
around a critique of modern philosophy and the values upon which Western
modernity has built its civilizational structure over the past five cencentury.
• Under the title: “Deceptive Empowerment,” the sociologist Professor Talal
Atrissi approaches the thesis of empowering women, which has taken clear
areas in academic and international forums during the past decades. In this
endeavor, the researcher approached the problems of the thesis and provided
critical insights about it.
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• Researcher Dr. Ali Al-Hajj Hassan wrote his article under the title: “Value
Shifts in the Shadow of the Coronavirus Epidemic,” in which he explores a
series of Western and Arab visions about the Pandemic. As he believes that
the Pandemic is not an accident in the history of human civilizations, but rather
it constitutes a turning point in their path, with which their familiar image will
change, and it will have profound effects on the overall intellectual, scientific and
social values from which the next global view is formed
• Under the title: “Science, Economy and Society,” the researcher Dr. Abdel
Halim Fadlullah discusses the connectedness of three major circles that had the
largest share of the profound effects of the spread of the Corona pandemic in
Western societies in particular: the Circlet of Science, the Circle of Economics,
and the Circle of Society; Where he seeks, from a critical standpoint, to
deconstruct the theories of knowledge that were adopted by the successive
innovations in the West, and then to point out the main stumbling blocks that
emerged in them strongly with the spread of the Pandemic.
• "The Pandemic in the Ethics of the Western Economy," is a study by the
Iraqi researcher Jaafar Najm Nasr, in which he links the major repercussions of
the Corona pandemic to the chronic apprehension of the ethical system and the
values on which opportunistic modernity was built from the birth of capitalism to
the present day.
• In his study of "The Corona Incident and Its Aftermath," the Syrian researcher
Aqeel Saeed Mahfouz provides a critical approach to Corona's interactions on
the structure of the social system in Europe and the West in general. In this
approach, he focuses on the strict criticism presented by Western thinkers on
the behavior of political administrations and how they have been confronting the
Pandemic.
• The researcher in intellectual and philosophical affairs, Jihad Saad, wrote
his research under the title: “Health of the West in the Laboratory,” in which
he deals with critical analysis of a central issue related to the imbalance in
which modern Western countries fell as they faced the Corona Pandemic. The
researcher sought to highlight the tragic paradox between the capabilities of
20 االستغراب
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Summary of the Research Essays
Included in the 20th Issue of Al-Istighrab

The World Engulfed by Covid-19

Between the Pandemic of nature and pandemics of values

T

he new issue, number 20, of the magazine “Al-Istighrab” was released
for the summer of 2020, and it included a series of foreign and Arabic
researches and studies that sought to approach the Corona pandemic and its
repercussions in the scientific, philosophical, ethical and sociological fields in the
world and in the West in particular. In what follows, we present a briefing of each
of the contents of the incoming research and studies according to the approved
tabulation sequence.
* In the Preface, Editor-in-Chief Mahmoud Haidar wrote under the title: “The
Pandemic Recovers Metaphysics,” in which he brings up the question of the
endings that the contemporary civilized mind raises for itself, following the shock
that science has received because of its failure to contain the Pandemic.
* In the Portfolio, we dealt with a selection of studies and researches, which we
list as follows:
• Under the title: "Fragmented America," the English anthropologist Wade
Davis reviews the resounding effects that the spread of the Covid 19 epidemic
caused on the structural structure of the American empire, especially in its
repercussions on the unity of America itself.
• In his study of "Emergency Coronian Awareness," Professor Mushir Basil
Aoun approaches the cosmic Coronavirus event from two positions: ontology and
phenomenology. This relies on the view of the German philosopher Martin Heidegger
that human life is often read in hidden dimensions that only metaphysics can observe.
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