تقلّب القيم؟..
تتجزأ
األخالق واحد ٌة ال
ّ
جان جوزف غو [[[ ]*[Jean – Joseph Goux
إذا كنا نتساءل اليوم عن قيم مستقبلية ،فهذا يعني أننا عزفنا عن االرتكاز عىل مسلّامت
ثابتة ،وعىل معتقدات راسخة ،وعىل قوانني الجامل والحق والخري املطلقة املحفورة بحروف
ال تُ حى .إ ّن هذا التشكيك ـ الذي يُعترب يف الوقت نفسه مسؤولية ضخمة ،هو حديث العهد
يف تاريخ الحضارات .كان فولتري يقول« :ال توجد إالّ أخالق واحدة ،كام ال يوجد إالّ علم
هنديس واحد» ،وال نظن بأ ّن كانط كان ليعارض هذه الفكرة.
القيم يف موضع االهتام
رص إعادة النظر واالعرتاضات
إذا كان عرص التنوير الذي ال نزال ندين له بأفضل ما لدينا ،ع َ
والثورات ،فإنّه مل يكن عرص العدميات .ذاك أنّه من وراء املظامل والقوانني السيئة والعلوم
وروسو ()Rousseau
ح ِّولت عن مجراها وأفسدت ،كان فالسفة أمثال فولتري
ّ
الالهوتية التي ُ
يلمحون أيضاً شمولية مسترتة .فوراء االنحرافات الطارئة التي كانت تقوم بها املجتمعات
السيئة ،كان يوجد كام يظنون ،قانوناً كونياً وطبيعاً يرعى شؤون البرشية بأكملها منذ األزل
وإىل األبد ،وما علينا إالّ استعادته من جديد سليامً مرشقاً كام كان عىل الدوام ،وتخليصه من
انحرافات الطغيان والجهالة التي تش ّوه صورته.
لذا فإ ّن املطالبة بهذا القانون الطبيعي – وهو غري مكتوب يف أي مكان بل محفور يف

*ـ مفكِّر وفيلسوف فرنيس معارص ،أستاذ يف عدة جامعات أمريكية وفرنسية.
ـ هذه املقالة املختارة مستلّة من كتاب الباحث الفرنيس جان جوزيف غو تحت عنوان :القيم إىل أين؟ إصدار منظمة اليونسكو ،2004
ترجمة دار النهار ،بريوت ،طبعة بيت الحكمة ،تونس .2005
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طبيعة اإلنسان الثابتة ،متخطيّاً بذلك العقائد االعتباطية والخادعة ـ هي التي يصعب علينا
تكرارها ،أو ال نريد تكرارها .من هذه الناحية ،وبالرغم من القيم التي ننادي بها والتي نس ّميها
«كل ّية» (الحرية ،املساواة ،حقوق اإلنسان الخ ،).فإ ّن الرابط الذي يش ّدنا إىل مح ّريك التحرر
يف عرص التنوير قد انقطع .لقد انقطع هذا الرابط ألن هاجس إزالة األوهام سيطر عىل تفكرينا،
وألن التشكيك الدائم أفقدنا اليقني والحامس ،بقدر ما أكسبنا الوضوح ،بل االرتياب .إ ّن
كبار العاملني عىل إزالة األوهام يقولون لناإنّه ال يوجد يف السامء وال يف قلوب البرش قوانني
ثابتة متشابهة لدى كل الناس صالحة يف كل زمام ومكان .وما نعتربه أعامالً مطلقة ومتسامية

مصدرها السامء أو الطبيعة ،ليست سوى وجهات نظر لإلنسان ،وتفضيالت نسبية ،واختيارات
تعب إالّ عن منظور إنساين جدا ً ،وليس سوى الوهم امليتافيزيقي وحده ما يجعلنا
ذاتية ال ّ
نعتربها قيامً مطلقة.
أن التفسري املقلل من شأن القيم ي ّدعي كشف اآلليات الغامضة التي أوصلت إىل إرساء هذه
القيم .أليس الخري والرش وسائر امل ُلزمات األخالقية الكربى قناعاً مثالياً
تتست خلفه بكل وقار
ّ
غرائز التملك والسيطرة األكرث حقارة ،واألكرث مادية؟ أال يشكّل دافع املصلحة الفردية أو الجامعية
املصدر الخفي ألعاملنا؟ أليست إرادة القوة السياسية أو االقتصادية لهذه الطبقة أو تلك ،أو لهذه
األمة هي األساس الخفي إلرساء القيم التي تق ّدم نفسها ،وعن الخطأ ،عىل أنّها كونية ليك تبسط
سلطانها بشكل أفضل؟إنّه شك مقلق ينخر ما كان يُظن أنّه مطلق ومق ّدس ،وقد شكّل هاجساً
ملفكري القرن التاسع عرش األكرث رفضاً للتقاليد واألكرث وضوحاً يف الرأي.
منذ ذلك الحني أصبح مفهوم «القيمة» حارضا ً يف كل مكان .وقام سعي لوضع القيم يف موضع
االتهام ،وللقيام بانقالبات وتح ّوالت ،وباألخص لخلق قيم جديدة بعد أن تم اإلقرار بذاتية اإلنسان
الكيل القدرة :الخلق
ّ
الربوميثيوسية [[[ ،يضاف إليها طاقة ا ُعتربت حتى هذا التاريخ متصلة فقط بالله
من عدم .فاإلنسان ،أو الفرد هو خالق وحر ،يتّكئ عىل العدم ليجزم يف ما هو خري وما هو رش ،مع
كل ما يحتمل ذلك من مخاطر وشكوك ،ويف غياب أي قياس ُمطلق .إنها حريّة غري مرشوطة ال
تفرتض أي ارتباط بالطبيعة ،وال بالتاريخ ،وال بالسامء يف أي منحى تجاوزي .إنها حرية باعثة للقلق
لدى الشخص املقتلع من جذوره ،ولدى الفرد املقيم يف عزلته.
[[[  -نسبة إىل بروميثيوس ،سارق النار يف امليتولوجيا اليوناينة .مؤسس الحضارة البرشية األوىل .اختطف النار املقدسة من السامء ونقلها
إىل البرش (املرتجم).
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إضفاء البعد اجلاميل عىل القيم Estétisation
حني كان سارتر ( )Sarterممثّل الوجودية امل ُلحدة يُالم عىل أن مفهومه للحرية املنبثقة من
العدم من أجل خلق قيم دون أساس طبيعي أو تجاوزي ميكن أن يوقعنا يف خطر املجانيّة ،كان
بيكاسو الرسم ،فإنّه ال
بيكاسو ( :)Picassoحني ميارس
يلجأ يف إجابته إىل تجربة الرسم عند
ّ
ّ
يخضع ألية قاعدة مسبقة ،وال ألية فكرة ثابتة عن الجامل ،وال ألي مثال دائم عن فن الرسم ،ومع
ذلك “حني نتكلم عىل لوحة لبيكاسو ،ال نقول أبدا ً أنّها مجانية”.إنّه ال يرسم كيفام كان وأي يشء
كان ،بل هو متش ّدد .ما من شك يف أنّه يبتدع مقاييس خاصة به،لك ّنه يلتزم بها هو نفسه ،إىل أن
يحصل عىل نتيجة ترضيه بالكامل فهو صانع قيم[[[.
جانية إىل إعطاء مثال الفنان ،وبالتحديد ذاك
إنه أمر ذو مغزى أن يلجأ سارتر يف اعرتاضه عىل امل ّ
الذي يُعترب رائد الرسم التكعيبي .هكذا أصبح الفنان النموذج األرفع للعمل اإلنساين ،وبالتحديد أيضاً
الفنان الطليعي ،ذاك الذي يكرس القواعد القامئة للفن من أجل أن يُبدع بال قيد ،حتى لو أ ّدى ذلك إىل
تشويه الواقع املريئ ،وإىل الخضوع للمتطلبات الذاتية مهام كانت غري متوقعة .إننا نشهد منذ نيتشه
ما ميكن أن نس ّميه إضفاء بُعد جاميل عىل األخالق .من جهته يتكلم فوكو عىل الحياة كعمل فني،
فيام يراها دولوز ابتداعاً للقيم .فأبعد من املعرفة واملقدرة ،ال بد إذن من عملية فنية ،إرادة فنية متنع
أية محاولة عقالنية ومعيارية من أن تج ّمد املفاهيم الكربى التفسريية أو أن تث ّبت القيم.

إن إضفاء البعد الجاميل عىل القيم مدعاة للربية خاصة أن الفن املعارص ،إ ّن مل يفتقر إىل
االبتكارات والتحديات البسيطة ،يجتاز عىل ما يبدو أزمة اعرتاف به وتربير ،ومرحلة ضيق
جانية .أن املفارقة تكمن يف أن النظر إىل الفن كمرجعية
شديد تُرجعنا بدروها إىل خطر امل ّ
حارض يف كل مكان ،يف الوقت الذي ال يجد الفن نفسه أي مبدأ مق ّرر سلفاً ليك يبني عليه
غائيته ،وهو ميتحن بسخرية يف أغلب األحيان تفاهته أو ارتباكه .مل يعد هناك بالفعل مقاييس
بيكاسو
جاملية ثابتة للوقوف بوجهها بحدة ،ولقد مر ما يقارب القرن عىل الزمن الذي ش ّوه فيه
ّ
وجه «الباكية»[[[ ،وعرض فيه مرسال دوشان (« )Marcel Duchampاملبولة العامة» ،أو كتب
فيه تريستان تزارا (  )Tristan tzaraقصيدة جمع أبياتها كيفام شاءت الصدفة من قبعة مملوءة
[[[  -أنظر جان ـ بول سارتر« :الوجودية مذهب إنساين»
[[[ ( -الباكية) هي لوحة للفنان االسباين الشهري بابلو بيكاسو ( )1973 – 1881رسمها عام  1937كرصخة أمل ضد العذابات التي تس ّببت
بها الفاشية؛ وهو اعتمد فيها ألواناً صارخة وأشكاالً هندسية غري متناسقة وتكعيبات ،كام لجأ إىل تراكم املستويات وتشويه الوجه إلبراز
األىس الذي تعاين منه البرشية (املرتجم).

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 6

330

نصوص مستعادة

بالكلامت .منذ ذلك الحني مل تتوقف محاوالت التهديم املدهشة ـ ولنا اليوم مثال عىل ذلك يف
أقزام ستارك[[[ ،يف مجال التصميم.
اعتامد نظام البورصة يف القيم
طلق عليها اسم «نظام البورصة يف القيم»،
هذه الخشية من املجانية أو العبثية لها منفعة أخرى ،أُ ُ
ّمت عليه .أن القيم االقتصادية
وهو أمر ال يتناقض بكل حال مع إعطاء جاملية للقيم سبق أن تكل ُ
ليست من منط القيم الجاملية واألخالقية أو الروحية ذاته ،ولكن كلمة قيمة اكتسبت معناها الدقيق
جه الذي يسعى لتحويل القيمة إىل أمر ذايت
أوالً يف إطار النشاط االقتصادي ،ومن املؤكد أن التو ّ
ومتغي ،أي ما ليس مبطلق وثابت ،انطلق من عامل االقتصاد واملال.
ّ

كان رجال االقتصاد الكالسيكيون يعتقدون منذ آدم سميث ( )Adam Smithأن العمل والجهد
الالزم إلنتاجهم ميكن أن يح ّدد مقياساً كونياً لقيمة السلع التي يتبادلونها يف السوق .وكانوا يعتقدون
يل يضبط بشكل دقيق
أنهم ميتلكون ،بالقياس عىل وقت العمل الالزم لإلنتاج ،نوعاً من القانون الك ّ
تقريباً تبادل السلع .إالّ أنّه بدءا ً من عام  1870أ ّدى احتساب السعر الفعيل والقابل للمراجعة ـ كام
هي الحال يف سوق متقلّبة ومؤقتة ،تخضع للعبة العرض والطلب غري الثابتة وغري املتوقعة ـ إىل
مفهوم آخر للقيمة .ومل يعد الجهد هو الذي يح ّدد القيمة ،وإمنا االندفاع الذايت الناجم عن الحاجة
معي.
أو عن الرغبة يف هذه السلعة أو تلك ويف وقت ّ
ويقول لنا االقتصاديون الكالسيكيون الجدد فيام يخص تحديد قيمة السلع ،أن رغبة املستهلك
ومتعته هي التي تؤخذ يف الحسبان ،وليس وجهة نظر املنتج؛ إنها وجهة نظر االنرشاح يف
االستهالك ،وليس وجهة نظر الجهد يف التصنيع .إ ّن السوق يف صيغتها البديهية ،أي صيغة التنافس
الكلّية التي يتذ ّرع بها االقتصاديون الكالسيكيون الجدد ،تشبه بشكل أسايس مزادا ً علنياً أو حركة
البورصة ،حيث يكون تحديد السعر اآلين وليد عوامل مختلفة (رغبة ذاتية ،حامس آين ،رهان
كل ودائم
احتاميل) ،من خالل لعبة العرض والطلب ،دون أن تكون هناك قاعدة ثابتة أو قانون ّ
ميكننا من خالله تفسري تحديد السعر الذي يتوافق عليه فريقا التبادل .أن النزوة األكرث جنوناً ميكن
محل تثبيت القيمة الذي كان يُظن أنّه
ّ
أن تكون عامالً يوازي التفكري األكرث تركيزا ً .هكذا تحل
موضوعي وبعيد عن الذاتية ،عىل األقل يف اتجاهاتها ـ ،قيمة شخصية ،ولكنها يف كل األحوال
[[[  -فيليب ستارك ( )Starkمص ّمم معارص ،من إحدى ابتكاراته تصميم بعض أثاث املنازل ،من كرايس وطاوالت ومقاعد ،عىل شكل
أقزام (املرتجم).
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عابرة ومؤقتة ،وال تستجيب عىل ما يبدو ألي قانون منظِّم يتجاوز عمليات السوق إىل ما هو أبعد
من املوازنة الدامئة بني العرض والطلب .مل يعد يُنظر إىل القيمة من منظار املعيار الثابت ،وإمنا
من خالل الحدث اآلين .أن التحول القائم عىل إرضاء الرغبات ،وعىل الذاتية أخذ بعني االعتبار
يف النظرية االقتصادية ،ومن حينها إىل اليوم مل يتوقّف عن السيطرة عىل تلك النظرية.
لقد تنبّه بول فالريي ،وهو القارئ املتيقّظ لوالراس[[[ مؤسس االقتصاد الكالسييك الجديد يف
نص يعود إىل نهاية الثالثينات - ،أي
فرنسا ،إىل هذا املنعطف ،واستشف بعده الفلسفي .ففي ّ
خالل عقد من الزمن ُدمغ بأزمة من أشد أزمات القيم املالية هوالً التي عرفها الغرب ،وباختالل
عميق يف القيم األخالقية والسياسية ـ ،يستعري فالريي منوذج تحديد قيمة السلع يف البورصة ليحلّل
كافة النشاطات اإلنسانية .ففي املجال األخالقي والجاميل ،كام يف املجال االقتصادي ،ال يوجد
معيار مطلق لقياس القيم بشكل ثابت .أن املجتمع بإنتاجاته املادية والروحية هو سوق كبري يتقلّب
فيه كل يشء تبعاً ملبادئ البورصة ،فرتتفع قيمة السلع وتنخفض يف وقت قصري .ويتابع فالريي
ساخرا ً« :هناك سلعة اسمها «الفكر» كام توجد سلعة اسمها النفط أو القمح أو الذهب» ،وهي
يحل مكان أية فكرة مبنية عىل الثبات
لألسف ال تتوقف عن الهبوط[[[ .ما هو احتاميل وذايت وعابرّ ،
والتجاوز والدميومة .إ ّن منطق املوضة الذي كان يأيت يف إطار االعتباطية ويتع ّزز بإجامع أو بتجاوز
عابر مل يكن يشمل سوى مظاهر ثانوية من الوجود ،وهو يجتاح اليوم كل يشء.
ومنذ الثامنينات ،واليوم أكرث من أي وقت مىض ،أصبح حدس فالريي واضحاً أكرث .وخري ما
مييّز هذه الوضعية هو عدم قابلية العملة للتحويل .منذ زمن بعيد مل تعد العملة خاضعة للوزن:
أننا نكتبها ،ونح ّولها كمعلومة وكإشارة ،فتسلك عرب الشبكات اإللكرتونية العاملية مرورا ً مبصارف
أصبحت صناديقها خاوية .كان هناك يف املايض عامل يُنظر فيه إىل العملة كسلعة ،وإىل العمل
كقيمة ،حيث كان الذهب ينتقل باملعنى الحقيقي للكلمة؛ بعدها أىت عرص انتقال الرموز التي كانت
تكتسب قيمتها بقدر ما متثّل من ذهب؛إنّه اليوم رمز العملة غري القابلة للتحويل ،الرمز املتنقّل
والذي ال يكتسب قيمته إالّ من االعتامد الذي يالقيه ،ومن شبه االجامع ـ الذي ُيارس أو ال
ميارس ـ عىل طلبه .يبدو أن كل القيم ،وليس فقط القيم االقتصادية ،قد اجتيحت بنوع من النسبية
والنسب ّوية ،وهي خاضعة لظواهر التضخم واالرتفاع والهبوط املفاجئ واالنخفاض.
[[[ -ليون والراس ( ،Walras (1910 – 1834اقتصادي فرنيس .أستاذ االقتصاد السيايس يف جامعة لوزان .سعى لبناء نظرية اقتصادية
توفّق بني املنافسة الح ّرة والعدالة االجتامعية ،وبناء عىل معادالت رياضية حاول إيجاد منوذج متكامل يقوم عىل التوازن بني األسعار
والسلع املتبادلة (املرتجم).
[[[  -انظر مقالة “حرية الفكر” لبول فالريي
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إ ّن هذا النظام القائم عىل الرمز غري القابل للتحويل - ،والذي هو يف تفتيش دائم عن واقع
ُمرجأ باستمرار ،وعن قيمة يف السوق املالية مرتبطة بالتقلبات غري املتوقعة  ،-هو الذي ينحو
إىل اجتياح ثقافتنا ،أو عىل األقل إىل أن يكون العنرص األبرز واألكرث ظهورا ً .إ ّن ما نراه بالذات،
وكذلك املعلومة التي تصلنا ،يخضعان للمنطق نفسه ،الذي هو منطق كرة الثلج ،ومنطق التضخم
الذي ميكنه أن يجعل الواقع يفقد معناه .هناك متاسك بني الطفرات اإلعالمية والطفرات املالية.
التغي ،تتق ّرر املراهنات يف السوق املالية ،مبا لها
فمن خالل مؤرشات عاملية متعددة ،رسيعة
ّ
من مفاعيل ُمعدية .وهكذا بدل أن نعيش تاريخاً يأخذ كامل وقته يف التشكّل ،مع بروز واضح
التجاهاته ،يُفرض علينا تاريخ محموم ،مهت ّز ،يحمل يف داخله شيئاً قابالً للتص ّدع.
إن عامل املال واملضاربات هو عامل تخرتقه رموز آنية ،حيث تلخّص تقلبات األسعار ،والفوارق
بني االنخفاض واالرتفاع أعدادا ً واسعة من النشاطات اإلنسانية املتداخلة .إ ّن العمل اإلنتاجي
الضخم للرشكات يف العامل بأرسه يبدو كأنه تح ّول إىل مقامرة دامئة تتسم باملراهنة الالعقالنية يف
أقىص حدودها ،كام لو أن جدية املشاريع واإلنجازات يف انتاج السلع قد تح ّولت إىل ح ّمى كتلك
التي ت ُصيب املقامرين يف الكازينو .يف أسفل الهرم الصرب والجهد ،ويف أعاله رضبات الحظ.
من الواضح أن عاملاً تصبح فيه للقيم تسعرية ،يُخىش أال يق ّدم سوى قيم عبثية ،وغري مستقرة،
مرتبطة بشكل أسايس بظروف البحبوحة والرخاء ،أو أكرث من ذلك أيضاً بالتمييز بني الغنى والفقر؛
إنّه عامل ينقصه أي بُعد شمويل .مع ذلك فإ ّن املشهد املحموم والفوضوي للبورصة ،وللموضة
أو لوسائل اإلعالم ،ليس رمبا إالّ قرشة خارجية ب ّراقة ال تستأثر ،وبالرغم من تأثريها ،بالنواة الصلبة
للظواهر التاريخية واالجتامعية الكربى.
وكام نُربز غالباً التعارض بني االقتصاد التقديري أو الفريض واالقتصاد الواقعي ،وهو تعارض
يحتاج بكل حال إىل إعادة نظر ،فإنّه توجد أيضاً حالة من عدم االستقرار ،وحتى من الهشاشة عائدة
للقيم الجاملية واألخالقية ،التي ليس لها رمبا سوى مفعول الطفرة .إ ّن حصول أحداث كبرية غري
متوقعة ،مثل شبح الحرب والقحط يعيد برسعة ترتيب هرمية القيم التي كان املنحى االفرتايض
يسعى إىل تبديدها ،كام يسعى االقتصاد الواقعي البطيء يف حركة تح ّوله ،وغري القابل للتص ّدع إىل
«تصحيح» الظواهر املفرطة يف السوق التي توصف ب أنّها ال عقالنية.
عالقة ّ
معقدة بني احلرية والتق ّلب
كان فالسفة عرص التنوير ميتلكون موارد تنقصنا .كان باستطاعتهم الرجوع إىل طبيعة برشية
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ثابتة ودامئة ،ال تتأث ّر بالتبدالت الناجمة عن األعراف أو االنفعاالت اآلنية أو املتاجرة .هكذا كان
هلفيسيوس ( )Helvetiusوكوندوريس ( )Condorcetوفولتني ينظرون إىل التقلّب .إنّه ،كام يقول
هلفيسيوس ،أحد تجليات ذوق العرص الذي «يستبدل باستمرار أمرا ً مضحكاً قدمياً بأمر مضحك
جديد»[[[ .ليس من السهل علينا اليوم تبديد شكوكنا.
فإذا كان اعتامد نظام البورصة يف القيم ،كام يوحي بذلك فالريي ،يل ّوث كل قيمنا ويتح ّول إىل
تتجل من خالله القيم يف عاملنا ،سواء كانت قيم الفن أو األخالق أو السياسة ،فإنّنا نخرس
ّ
منط
أيضاً كل املرجعيات املعيارية التي كانت تحمل التحرر أحياناً ،والتي تؤ ّمنها فكرة الطبيعة البرشية
أو القانون الطبيعي .إ ّن املوضة باملعنى الحاد للكلمة ،أي الوقع اإلعالمي الصاخب أيضاً أو
الظرف املايل الضاغط ،وكل ما يتعلّق باملزايدة وتحديد السعر اآلين ،مل تعد أمرا ً هامشياً ،وإنّ ا
تح ّولت إىل النمط الوحيد للعيش ،يف عامل ِسمته التجميل التسويقي للقيم الذي ينحو باتجاه
سيطرة العابر واملتقلب.
لكن ال بد لنا من االعرتاف بأ ّن هذا التجميل وهذا االنتشار لنموذج البورصة الذي يبدو وكأنّه
يحرم القيم من أي أساس ،يشكّالن الرد وهام يستتبعان حرية واسعة ،وتحررا ً غري محدود يف
نظام حياة اجتامعية يعتمد عىل الدميقراطية كمبدأ أساس ،وحيث ال يفرض ُمسبقاً أي أمر يتعلّق
جهات املمكنة للرغبة اإلنسانية وللتجديد امل ُبدع .إ ّن املقولة املعروفة لرجل االقتصاد جان –
بالتو ّ
باتيست ساي ( “ )Jean – Baptiste Sayالعرض يسبق الطلب” تؤذن بانبالج عامل هو عامل اليوم،
عامل حيث يتص ّور حتى املقاول ـ وهو أكرث توت ّرا ً من الشاعر األكرث رسيالية ومبتد ٌع البتكارات غري
متوقعة تستثري الرغبة عرب إحداث الصدمة والتاميز واملفاجأة ـ يتصور نفسه عىل منوذج النشاط
الفني .إ ّن إضفاء الطابع الشبايب األنرتوبولوجي عىل القيم السائدة ـ وهو أمر يتخطّى التصايب
اإليديولوجي ،يجد يف ذلك منبعه.
ُعب عن هذا التوتر الذي ميكن أن يصيب قيمنا الذاهبة
يف الختام ،ميكننا أن نلحظ مفارقة ت ّ
يف اتجاهني متناقضني ،أحدهام مثقلٍ باملعاين والثاين سمته العبث ّية .فمن جهة نرتك مكاناً أو
يجب أن نرتك مكاناً يتسع أكرث فأكرث للتحالف مع الطبيعة ،لعالقة الرشاكة – وليس للسيطرة
األحادية الجانب – التي يريدها اإلنسان وينبغي عليه أن يقيمها مع الكوكب ،ولالعرتاف بأننا
[[[  -انظر كتاب “يف الفكر” لهلفيسيوس
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جزء رسيع العطب يف املحيط الحيوي وأن الحفاظ عىل حياتنا كنوع مل تعد مؤ ّمنة .يوجد أو
حد جديدة تتخطّى يف الوقت ذاته
ال بد أن يوجد تزاوج بني اإلنسان والطبيعة ضمن صيغة تو ّ
جس والتقديس القدمية ،كام تتخطى التعايل املستجد الذي يعترب الطبيعة مادة يجب
عالقة التو ّ
استغاللها إىل أقىص حد .بهذا املعنى ،وبطريقة مبهمة وجديدة ،نعيد إدخال مفهوم الطبيعة
يف معادالتنا األخالقية .إ ّن فكرة الحفاظ عىل الحياة عىل األرض تفرض مسؤولية إزاء األجيال
وعالقة مع املستقبل ومع الذ ّرية ترضب جذورها عميقاً يف التزام سحيق وغامض .لكن هناك من
ناحية أخرى الصعوبة يف تخليص القيم من هشاشتها املفرطة واملد ّمرة ،كونها مرتبطة بتقلبات
محدودة األجل ،ويف إيجاد قاعدة متكّننا من االرتكاز عىل قوانني ال ميكن كتابتها أو صياغتها،
تحافظ يف الوقت ذاته عىل حريتنا وضامننا.
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