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 /  كريجنون كليرألبرتو توسكانو /  / بافي غزافييه / باديو آالن نصوص

 مارسيل / بينيدوتشي روبرتو / هابرماس يورغن / جيجيك سالفوي

 / روزا هارتموت / لورينزيني دانييل / مافيزولي ميشيل / غوشيه

 كانت أندريه  / اونفراي ميشيل / إسبوسيتو روبرتو / باجيني جوليان

 / أغامبين جورجيو /  جاهانبيليو رامين / دوكليرت فينسنت / سبونفيل

 / ميغنولو والتر / هين بيرتاند / هان تشول بيونغ / نانسي لوك جان

 سنتفان / فيري لوك / موران إدغار / غرو فريديريك / ماالبو كاثرين

 غوتييه

 صالح / الدكالي رشيد / نجار عائشة / لعرج مرسلي / حنيفي جميلة ترجمة

 عبد البشير / شافعي أحمد / بعدي محمد / بومنير كمال / محفوظي

 / اسحيردة يوسف / جبور خالد / ازويتة محمد / بوخليط سعيد  / السالم

 نجار عائشة

 محمد / الحميد عبد احسيني / العال عبد سامي / بناني لحكيم العرب عز مساهمة

 الحميد عبد / لزرق عزيز /  عون باسيل مشير / العليبي فريد / جديدي

 العربي محمد / قني الزهرة / العلوي حسن / الفيتوري منعم  / لخميس

 بوجنان / العبودي شفيق  / بصري محمد / بكرّية رجاء  / العياري

 / دبوسي سارة / خضراوي رائد / المحجوب عبدالمنعم / االمين محمد

  / عاشور يونس / المقدم ايت الدين نور / شرود ادريس / ياسين اكرام

  / الزين شوقي محمد / امباركي محمد
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 الفهرس

 حةفالص المحتويات

  فيروس الكورونا جائحة حول باديو: آالن

  حنيفي جميلة ترجمة:

21 

  الوباء؟ زمن في للفيلسوف الممكن الدور هو ما – كورونا فيروس كريجنون: كلير

 لعرج مرسلي ترجمة:

21 

 معرفتنا ال من الواضحة المعرفة على نشتغل أن يجب األزمة، هذه في هابرماس: يورغن

 الدكالي رشيد ترجمة:

12 

 اإلنسانية ومستقبل والعولمة والعلم الصحي والعزل الكورونا جائحة حول موران: إدغار

 محفوظي صالح ترجمة: 

23 

  والجستابو كورونا فيروس اتالي: وجاك موران إدغار

  لعرج مرسلي ترجمة

21 

  الحياة االقتصاد، الحرية، وثالوث: الوباء ميغنولو: والتر

 السالم عبد البشير ترجمة:

12 

  النهاية غاية إلى عالج إسبوسيتو: روبرتو

 حنيفي جميلة ترجمة:

14 

  للحرية فهمنا على كورونا فضل باجيني: جوليان

 شافعي أحمد ترجمة:

14 

   كورونا فيروس وباء عن الفلسفة لنا تكشفه الذي ما بافي: غزافييه

  لعرج مرسلي ترجمة:

42 

  للرأسمالية القاضية ”بيل أقتل“ ضربة بمثابة كورونا فيروس جيجيك: سالفوي

 فتوحي محمد ترجمة:

45 

  االيدولوجيا فيروس كورونا، فيروس جيجيك: سالفوي

 بومنير كمال ترجمة:

41 

  للتقدم العقالنية األسطورة اختفت كيف أو كورونا، وباء مافيزولي: ميشيل

  لعرج مرسلي ترجمة:

52 

  للتراجيديا الكبرى العودة أو كورونا فيروس أزمة مافيزولي: ميشيل

 بعدي محمد ترجمة

51 
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  ثانية السيادة اكتشفنا كورونا، فيروس مع غوشيه: مارسيل

 بوخليط سعيد ترجمة:

41 

 كورونا( فيروس ) التاجي الفيروس زمن في الحيوية السياسة لورينزيني: دانييل

 ازويتة محمد ترجمة: 

47 

  فيروسي استثناء نانسي: لوك-جان

 حنيفي جميلة ترجمة:

71 

  كورونا اخالق هين: بيرتاند

 لعرج مرسلي ترجمة:

75 

  21-كوفيد من أفظع هو ما عرفت البشرية سبونفيل: كانت أندريه

 اسحيردة يوسف ترجمة:

71 

 الرأسمالية للعولمة الُمنَظَّمة للهشاشة تشريح بوعمامة سعيد

 .جبور خالد ترجمة:

12 

  والسياسة الوباء جاهانبيليو؛ رامين

 لعرج مرسلي ترجمة:

232 

  ”أنا”و كروزو وروبنسون روسو الصحي: الحجر من الصحي الحجر إلى ماالبو كاثرين

  حنيفي جميلة ترجمة:

231 

  للكوكب؟ مكسب   كورونا، فيروس فيري: لوك

 بومنير كمال ترجمة:

237 

 األبد إلى العالمي النظام ستغير كورونا جائحة كيسنجر: أ. هنري

 حنيفي جميلة ترجمة:

223 

  اآلن يحدث بما الذاكرة في االحتفاظ هو الفعال الوحيد اللقاح بينيدوتشي: روبرتو

 لعرج مرسلي ترجمة:

221 

  أخرى وأشياء الفالسفة حوارات كورونا: 

 نجار عائشة وترجمة: تجميع

221 

  دافع بال طوارئ حالة أثارتها استثناء حالة أغامبين: جورجيو

 حنيفي جميلة ترجمة:

211 

  اإلنسانية لحقوق عالمي إعالن الى الحاجة في غرو: فريديريك

 ازويتة محمد ترجمة

214 

  للفيروس الفرنسيين يعرض أوروبوية بإيديولوجيا ماكرون إيمانويل اونفراي: ميشيل

 لعرج مرسلي ترجمة:

213 
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 على السيطرة في الغربية الدول وفشلت آسيا نجحت لماذا كورونا: مفاتيح هان تشول بيونغ

  الوباء؟

 نجار عائشة ترجمة:

211 

  األوبئة حول مخيالنا والمسلسالت األفالم تشكل كيف كورونا غوتييه: فانسنت

 لعرج مرسلي ترجمة:

242 

  كورونا لفيروس سوسيولوجية رؤية– والوحش المعجزة روزا: هارتموت

 بومنير كمال ترجمة:

242 

  كامو طاعون اآلفات، في الزاوية حجر القياس، دوكليرت: فينسنت

 لعرج مرسلي ترجمة:

241 

  حدود للرأسمالية بتلر: جوديث

  حنيفي جميلة ترجمة

241 

  التفاؤل في االستمرار إلى تدعونا التي األسباب بعض

 لعرج مرسلي ترجمة:

244 

  كورونا جائحة حول فلسفية مالحظات

 بناني لحكيم العرب عز

271 

  المحك على والعنصرية الجائحة النَّفَس: إيُكولُوْجيَا

 الزين شوقي محمد

271 

  المرِض؟ حول الفلسفةُ  تساءلَّت لو ماذا

 العال عبد سامي

214 

  اإلله إلى الفيروس من الالمرئي

 جديدي محمد

132 

  الكوروني   اإلنسان

 عون باسيل مشير

132 

 …الصحي العزل إلى الالصحي العزل من الوباء: حدث

 لزرق عزيز

134 

  المعاصر عالمنا زمن في التأمل على باعثا الوباء يصير حينما أو كورونا:

 لخميس الحميد عبد

123 

  الكورونا كوجيتو

 العال عبد سامي

114 

 111  أنطولوجية كإشكالية والموت كورونا
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 الحميد عبد احسيني

 االجتماعية للعدالة جديد مانفستو نحو -21 كوفيد

 العياري العربي محمد 

124 

  الحياة أولوي ات ترتيب

  عون باسيل مشير

114 

  الرابع العالمي النموذج أو الكورونا بعد ما

 الزين شوقي محمد

114 

  كمامات خْلف العالمِ  َوْجهُ  

 العال عبد سامي

142 

   المفجعة االختيارات مواجهة في تساعد أن للبيوطيقا يمكن كيف :21 كوفيد

 لعرج مرسلي

145 

  كمفارقة كورونا

 العليبي فريد

141 

ي ة   الموت على الطوعي   اإلقبال حر 

 عون باسيل مشير

154 

  الضحية هو اإلنسان يصبح عندما أو الحياة تتزاحم كائنات

 العلوي حسن

143 

  إدارته يمكن ال مما الهلع…الكورونا زمن في الخوف سيولة

 قني الزهرة

142 

   اإلستكالب وثقافة الكورونا زمن 

 بكري ة رجاء

144 

  الموبـــوءة والحداثة 21 كوفيد

  بصري محمد

174 

  كورونا جائحة زمن البشرية الذات واقع في تأمالت

 دبوسي سارة

112 

    رأسمالية؟ بدون 21 كورونا بعد العالم حقا هل

 العبودي شفيق 

112 

  وكورونا الوهم

 الفيتوري منعم

232 

 232  االخر مركزية الغاء و الذات الى العودة الكورونا: ضد / الكورونا في التفكير
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 االمين محمد بوجنان

  كورونا حول: فلسفية شذرات الحال: واقع

 المقدم ايت الدين نور

235 

  كورونا؟ فيروس بعد ”جديدا عالما”سنشهد هل

 ياسين أ.كرام

221 

ج الفيروس إلى مفتوحة رسالة   المتوَّ

 المحجوب عبدالمنعم

221 

  الموت؟ دوامة هو أم للنجاة زورق كورونا فيروس

 خضراوي رائد

211 

  أُروب ا من اإلنسان إنقاذ

  عون باسيل مشير

217 

  السوسيولوجي للتفكير كموضوع كورونا جائحة

 امباركي محمد

221 

  والسياسة الوباء بين العالقة في ”:اإلستثناء حالة”و كورونا

 شرود ادريس

243 

  كورونا زمن في بعد عن التعليم

 جبور خالد

244 

  الفقيه جبة مالعالمت يلبس عندما او االستعالء مووه االعجاز دعوى

 العلوي حسن

241 

  (Coronavirus) المعدية الجرثومة

 عاشور يونس

251 

  الحياة وإدارة الفيُروسات

 العال عبد سامي

255 
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 تقديم

 غودو اْنتَِظارِ  فِي

َنةِ  اْلَبَشِريَّة َدَخلَت اِنَيةِ  السَّ  َبْعد 9102 َسَنةِ  أََواِخرِ  ُمْنذُ  الَعالَمَ  أَْرَكان هزت الَِّتي كورونا أَْزَمة   ِمنْ  الثَّ

ينِيَّة ووهان ُسلَُطات إْعََلن  كورونا بفيروس ُسمِّي َواَلَِّذي كوفيد َفْيُروس ِمنَ  َجِديَدة   ُسََللَة ُهورظ الصِّ

 . اْلَخَفاِفيش ُهو َشك   بََِل  هَمْصَدر أَن اْحِتَماًل  يشاع الَِّذي الفيروس َوُهو ،91 اْلُمْسَتِجدّ 

َنفُِّسيُّ  الِجَهازُ  كوفيد َيْغُزو ْنَسان التَّ  َتَنفُِّسي اختناف أَْزَمة ِفي ويتسبب َنْفِسه، لَِتْجِديد نحض َعنْ  َبَحَثا لِْْلِ

ام   َبْعدَ  َحاد  .لرئتينا ُدُخولِهِ  ِمنْ  أَيَّ

َمةِ  اْلِعْلِميَّة التحليَلت َكاَنتْ  َمْهَما  َتْقِوَية لَِقاح إْنَتاج فِي اُْسُتْعِملَتْ  الَّتِي َواْلَمَقاَلت اْْلن ُحُدودِ  إلَى اْلُمَقدِّ

ا اْلُحُكوَمات، وتحرسها شحيحة َتَزالُ  َل  الفيروس َحْول اْلَمْعلُوَمات َفإِن اْلَمناَعة، ْأيَ  َجَعلَ  ِممَّ  الَعامِّ  الرَّ

َول اقرتها الَِّتي البروتوكولت َوَمْجُموع اْلَجائَِحة أَْمرِ  ِفيومتوجسا  َحاِئًرا اْلَعالَِمي   : اْلَوَباء لُِمَواَجَهة الدُّ

َواِرِئ، َحالَةِ  َباُعد الطَّ يَّة البدلة اْلَيَدْين، َتْعقِيم الكمامة، اْرتَِداء الَجَسِدّي، التَّ حِّ يَّة، لألطر الصِّ بِّ الدفن  الطِّ

ْعلِيم إْقَرار  الخاص للجثت،  َول َوَبْين اْْلَْوَطان اِخل  دَ  الرحَلت َمَنع ،ُبْعد   َعنْ  التَّ  اْلَوْضِعيَّة بَِحَسب الدُّ

 ... َبلَد ِبُكل  الخاصة  اْلَوَباِئيَّة

ت َقاَفة، البِيَئة، ااِلْقتَِصاد، :اْْلِْنَساِني   النََّشاط قطاعات ُكل   تلوشم كورونا أَْزَمة   اْمَتدَّ السياسة،  الثَّ

ْعلِيم ا. ..التَّ  َطِبيِعي   َفْيُروس ُهوَ  َهلْ  للفيروس اْلَحِقيقِيَّة اْلُهِويَّة َحْول التساؤل إلَى النَّاسِ  ِمنَ  الَعِديدِ  ِفعَ د ِممَّ

َناِعيَّة اْلقَُوى ُدُخولِ  إلَى إَشاَرةً  ِفي المؤامرة بنظرية ُيْنَعت َما َوُهوَ  ؟ما َتْرِكيِبة ِمنْ  ُمْصَطَنع أَم  الصِّ

ة اْلَحْربِ  إلَى اْلُكْبَرى ِحَدة اْلِولََيات دخلت َحْيث ،البُيولُوِجيَّ وتبادل  اتهامات َحْربِ  ِفي اْْلَْمِريِكيَّة اْلُمتَّ

ين، َمعالتهم  َمة َتْبَقى َولَم الصِّ ة ُمَنظَّ حَّ َراع َحلََبة َدَخلَت َبل اْْلَْيِدي َمْكُتوَفة الَعالَِميَّة الصِّ ة   الصِّ  َعلَى ُمِصرَّ

َول اْلِتَزام َضُروَرةِ  يَّة بالضوابط الدُّ حِّ اِرَئة الصِّ  ...اْْلَْزَمة َتَجاَوز ِحينِ  إلَى الطَّ

اء اْلُبْلَداِن، ُكلِّ  فِي النَّاسُ  ِبَها َتأَثَّر الَِّتي اْلَعِميَقةِ  اْْلَْزَمة ِمنْ  َسَنة   َبْعدَ   َعَددُ  وتزايد ْلهلهم، فقدانهم َجرَّ

ْغط الَيْوِميَّة، اْْلَِصاَبة َحاَلتِ  ْفِسيُّ  َوالضَّ  ِبَسَبب َطِويًَل  َيُدمْ  لَمْ  ِوقاِئي َكإِْجَراء الصحي راْلَحج َولَِده الَِّذي النَّ

ر اِلْقِتَصاد َخَساَرة اع َوَتَضرَّ َياَحة، قُطَّ  ُدون اْلَمناَعة َتْقِوَية لَِقاح َعنْ  اْلَحِديثِ  أَبدْ  َهَذا ُكلِّ  ِمنْ  َسَنة   َبْعدَ  السِّ

َفاِصيلِ  ِفي اِلْسِتَفاَضةِ  د أَم الفيروس ِمنْ  لِْلِوَقاَيةِ  بلقاح األَْمرُ  َيَتَعلَّقُ  َهلْ  الن اَس، ُتِهم   الَّتِي التَّ  لَِقاح ُمَجرَّ

 ؟ةمناعلتعزيز ال
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 َوَخَرج الفيروس، ِضد   َواْلِحَماَية اْلِوَقاَية وبروتوكولت إِْجَراءات النَّاسُ  َيْسَتْنِكرُ  اْلُبْلَدان ُمْخَتلَف   ِفي

يَّة َتَقيَّد َواَلَِّتي َتْشِديًدا اْْلَْكَثر اْلْجَراءات ِبَرْفع ُتَطالِب عاِرَمة َتَظاُهَرات ِفي ِمْنُهمْ  المَليين  فِي اْْلِْفَرادِ  ُحرِّ

َنقُّلِ  يَّة؟ َجِديد َمْعَنى ِميالَد سنشهد َفَهل. الَيْوِميَّة الْجِتَماِعيَّة ِباْلَحَياة َواِلْستِْمَتاع والسياحة التَّ  لِْلُحرِّ

 َتْدِبيرِ  َوِفي النَّاسِ  َحَياةِ  ِفي اْلَكثِيرِ  ستغير َواَلَِّتي G5 الَلَِّسْلِكيَّة لألنظمة اْلَخاِمس للجيل التَّْرِويج َيتِم  

 َيْسَتْعِملَُها الَِّتي اْلَْجِهَزة ُمْخَتلَف   َرَبط ِفي َفاِئَقة   ِبُسْرَعة َتْعَملُ  َوِهيَ  َكُكل   اْلَعالَمِ  ِفي اْلُمْجَتَمعات ُشُؤونِ 

ا باْلنترنيت، النَّاس أْثِيرِ  َيْعِني ِممَّ ْنِظيم فِي التَّ  التحركات ورقمنة النَّاسِ  َبْينَ  الَعالََقات َوَطبِيَعة   اْلَبَشِريّ  التَّ

َهان َحْيث اْلَفْرد، ِبَها َيقُومُ  الَّتِي َواألَْنِشَطة ِكيَّة اْلُمُدن َعلَى الرِّ  اْلَخاِمس الِجيل لَِقْدر اْلَجِميع َسَيْسَتْسلِم. الذَّ

ين َبْين الَباِرَدةُ  الَحْربُ  َفَرْضَته الَِّذي قَّاَبة أَْكَثر وستتعزز َوأَْمِريَكا الصِّ ائِلَة الرَّ ا بَِعْصر   ُيْنبِئُ  َما َوُهوَ  السَّ  مَّ

ةِ  الَحِضيَرة َعْصر   أَوْ  اْْلِْنَسانِيَّة َبْعدَ  اهُ  َكَما اْلَبَشِريَّ  اْلُمَطالََبة ستزداد اْلُمَقاِبل َوفِي سلوتردايك تِربِي َسمَّ

يَّة  َعن َدْوًما ْبَحثي لَِذلِك اْْلَْعَمى التدجين أَو الترويض َيْقَبلُ  َل  َكاِئن   َفاْْلِْنَسان َقْبلُ  ِذي ِمنْ  أَْكَثرَ  ِباْلُحرِّ

ْلَطة تفرضه لَِما ُمْمِكَنة   ومقاومات َمَخاِرج  .أَْنَواِعَها بُِمْخَتلِف والرقابة السُّ

اء اِلْنِقَراض َطْورِ  ِفي الِمَهنِ  ِمنَ  الَعِديدِ   َذلَِك، ُمَقابِلِ  ِفي َظَهَرتْ  اْلَحْرفِ  ِمنْ  والعديد اْْلَْزَمة، ُتَواِصل َجرَّ

. الَعالَِميَّة البورصات ِفي اْلْرَقام َصداَرة التْعِقيم موادو الواقعية والقنعة الكمامات تَِجاَرة ِاْحَتْلت َحْيث

 الَعالَِميَّة َوالتَِّجاَرة اِلْقتَِصاد ُيْمِكنْ  لَمْ  َهَذا أَنْ  َغْيرِ . اْلَمناَعة َتْقِوَية لقاحات وأساسا اْْلَْدِوَية ِتَجاَرة َوأَِخيًرا

 .التعافي ِمن

 اْلَفْلَسَفة َواَفق اْلِعْلم ُحُدود

 اْلَعْيش َوُمْسَتْقَبل اْلَحَياة، َوَمْعَنى اْلُوُجود، َحْول اْلُكْبَرى التساؤلت َطْرحِ  ِفي ُمِهم   ُدور لِْلَفََلِسَفة َكان

َزَعة َوَعْوِده اْلُمْشَتَرك، ة الفردانية، النَّ  ُبُروز وامكانية اْْلِْنَسانِيّ  اْلَوْضع وهشاشة النيوليبرالية، َوأَِزمَّ

 . اْلَبَشِريَّة َتاِريخِ  ِفي اِبَقةِ السَّ  لألنظمة َتَماًما ُمَغايِر   َجِديد َعالََمي ِنَظام

 اْلَعام   اْلَفَضاءِ  ِفي ُمَتَداِولَة َغْير اْلَمْعلُوَماتِ  إنَّ  َرِغم اْلَجاِئَحة، َواْسِتْمَرار كورونا أَْزَمة   َحْول اْلَكِثير َكَتب

 َعْصرِ  ِبأَن َواْلُعلََماء اْلَفََلِسَفةِ  ِمنَ  الَعِديدِ  ِبْشر َكَما ،ِبُسُهولَة اْلَجاِئَحة َتَجاَوز وامكانية الفيروس َطبِيَعة َحْول

 َمَحالَةَ  َل  ستتغير اْلَعالِم َحَكْمت الَّتِي فالبراديغمات اْلَجاِئَحة َقْبلَ  لَِما ُمَشاِبًها أَْلَبتَّة َيُكونَ  لَنْ  كوفيد َبْعدَ  َما

ِبيِعي   َحْجِمه إلَى وأرجعته اْلَمَعاِصر اْْلِْنَسان َهشاَشة ِمن عمقت الَِّتي اْْلَْزَمة ِبَسَبب  َكائِن   ُهوَ  ِبَما الطَّ

ِعي َضِعيف   ِبيَعةِ  َعلَى للسيطرة اْلَخاِرَقة اْلقُْدَرة َيدَّ  الطَّ

بّ : َحْول َعِميَقة   تساؤلت اْلَجاِئَحة َفَجَرت َياَسة ، الطِّ ْلَطة وبراديغم السِّ  البيوتكنولوجيا وأنطمتها، السُّ

ْلَطة َياَسة، اأْلَْخاَلق َبْينَ  اْلَفاِصلِ  اْلَحدِّ  الحيوية، والسُّ ة، َجِديد َمْعَنى َوالسِّ يَّ  الكوروني، اْْلِْنَسان لِْلُحرِّ

 فِي ُمْسَتِحيلَة   توازنات َعنْ  َتْنمُ  تساؤلت َوُكلَُّها ...الكمامات َحْرب الفيروسات، اْقتَِصاد ، اْلَجائَِحة َفْلَسَفة
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ب   َمَجال   ُدون أُْخَرى ِعْلِميَّة لمجالت َضْخَمة   ميزانيات ُتَخصِّص َحْيث ُمْخَتلّ  َعالَمِ   َظلَّت الَِّذي الطِّ

ْطبِيب فبنيات لِْلَغاَية َضِعيَفة   أنظمته يَّة والُمْنَشآت َواِلْسِتْشَفاء التَّ حِّ  والمعدات اْلَمَواِرد َنْقص   ِمنْ  تعاني الصِّ

َفاَهة َثَقاَفة   َحِظيت َذلِكَ  ُمَقابِلِ  ِفي اْلِْمَكاَنات، وعوز  َكاَنتْ  لَِذلِكَ  لََها، َنِظيرَ  َل  ِبَمَكانِه والنجومية التَّ

ه لمساءلة ُمَناَسَبة   اْلَجاِئَحةُ  يَّة َواْلِعَناَية التَّْطبِيب َخَدَمات   ِسلَع الَِّذي النيوليبرالي التََّوجُّ حِّ  ِمنْ  وعزز الصِّ

ِرَكات اْحِتَكار   َدة الشَّ ْوق المصال َوإِْنَتاج لأِْلَْدِوَية الجنسيات اْلُمَتَعدِّ  .الَعالَِميَّة لِلسَّ

اِدسِ  اْلِكَتابِ  َيأْتِي ة ُكُتبِ  ِمنْ  : "فلسفة الجائحة: كورونا من منظور فالسفة العصر"السَّ ة ُكوَّ ْقِميَّ  ،الرَّ

ة َمْوِقع َدْأب الَِّتي  لتعميق والتوعي التثقيفي َبْرَناَمِجه إَِطارِ  ِفي 9191 اْلَعام   ِنَهاَية   ُمْنذ َنْشِرَها َعلَى ُكوَّ

ق اش ات ومواكبة الن  ب لُِكل   َدلِيًَل  لَِيُكونَ  اْلَمَعاِصر، اْلَفْلَسفِي   النَِّقاشِ  ِفي اْلُمْسَتَجدَّ  والمهتمين اْلَمْعِرَفة ُطَلَّ

ء اأْلََساتَِذة َجَهد َثَمَرة َفُهو. اْلِحْكَمة ومحبي اْلَفْلَسفِي   ِبالشَّأْن  يتوانوا لَمْ  الَِّذينَ  اْلُبْلَدان ُمْخَتلِفِ  ِمنْ  اأْلَِجالَّ

َقاَفة َمَكاَنه َتْعِزيز تروم َواَلَّتِي اْلِقيَمة وترجماتهم ودراساتهم بأبحاثهم واغنائه اْلَمْوِقع َدْعمِ  فِي َيْوًما  الثَّ

 . الهشة مجتمعاتنا فِي اْلُحْكِميَّةُ  َواْلَمْعِرَفة اْلَفْلَسِفيَّة

 يوما َماَرس َبْينَ  َما الصحي اْلَحَجر َفْتَرةِ  فِي اْلَمْوِقعِ  ِفي ُنِشَرت اْْلََعم   َوأَْغلَُبَها المساهمات ُمْعَظم

َنا َغْير. اْلَيْوم ُحُدودِ  إلَى السهامات وتواصلت 9191 من  إلَْيَنا َوَصلَ  َما ُكلُّ  ننشر أَنْ  َنْسَتِطيعُ  لَ  إنَّ

َما المترجمة، اْْلَْلَفاظِ  ِفي اْعِوَجاج   أَو لمنهجها َتْقِدير ُسوءِ  أَوْ  ِقيَمتَِها فِي لَِنْقِص  َل  مساهمات  اْلَحيِّزَ  ِْلَنَّ  َوإِنَّ

، ِكَتابِ  ِفي بَِنْشِرَها َيْسَمحُ  َل  َما َواِحد   ِكَتابِ  فِيها إلي سيضاف َوَما ِمْنَها َتَبقَّى َما َنَشر أََوان َسَيأِْتي َوُربَّ

 الَّتِي النُّْسَخةِ  َهِذهِ  فِي إِْسهاُمه َيِجدْ  لَمْ  ِمنْ  لُِكل   َنْعَتِذر لَِذلِك َمضاميَنها، َوَمحِّص تدقيقها َبْعضَ  آَخرَ 

نُ  ْوءُ  َتْسلِيط تروم مساهمات أََساًسا َتَتَضمَّ  فِي َمَكاَنَها َتِجد علها اْلَجائَِحة َفْلَسَفة َمْوُضوَعات َعلَى الضَّ

لََبة أَْبَحاثِ  أْن والمهتمين الطَّ ، ِبالشَّ َنا اْلَفْلَسِفي   .ِمْنَها والعريقة اْلِفْتَية جامعاتنا ِفي أكاديميا َوَحض 

ْكر نجدد س ِمنْ  لُِكل   الشُّ لََبة َدْرب لينير اللََّيالِي َوَسِهر اْلَفْلَسفِيَّة لِْلَمْعِرَفة َجْهَده َكرَّ  والمهتمين الطَّ

ة َمْوقِع َمع ومتعاونة ُمَتعاِون َولُِكلّ  والباحثين، َما َجِميًعا يقدرهم الَِّذي ُكوَّ  َكلَِمة َتْكفِي اَل  بَِحْيثُ  َتْقِدير أَيُّ

 إَمام اْْلَْبَواب َمْشَرع   َفْلَسِفي   َطِريق ِبَناءِ  فِي يسهمون َشك   ُدونَ  َفُهم َوَحقُُّهّن، َحقِِّهمْ  فِي َواِحَدة   ُشْكرِ 

 .ومحبيها واساتذتها وطَلبها منمدرسيها اْلَفْلَسَفة ُمْجَتَمع

 

 فريق كوة.
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 فيروس الكورونا جائحة حول باديو: آالن

 

 حنيفي جميلة ترجمة:

 

منذ البداية، كان لدي اقتناع بأن الوضع الراهن، الذي اتصف بجائحة فيروسية، لم يكن على وجه 

 ، إلى أنفلونزا الطيور، إلى فيروس إيبولAIDS اْليدزالخصوص استثنائياً. من جائحة فيروس 

Ebola0، إلى فيروس السارسSARS –  ناهيك عن ظهور العديد من أنواع اْلنفلونزا، وأنواع من

التي لم تعد المضادات الحيوية قادرة على عَلجها، وكذلك عودة الحصبة  tuberculosisمرض السل

ومن جهة أخرى وجود مناطق شاسعة تعاني نقص الرعاية نحن نعلم أن السوق العالمية من جهة، -

الطبية وغياب النضباط العالمي فيما يخص التلقيحات الَلزمة، كل ذلك ينتج حتًما أوبئة خطيرة 

ومدمرة )فقد حصد اْليدز عدة مَليين من الوفيات(. هذا إلى جانب كون الوضع الحالي للوباء يؤثر 

وهو وضع خالي في حد ذاته من أي  –الم الغربي المريح إلى حد ماتأثيرا كبيرا جدا في ما يسمى الع

مغزى جديد، بدل من ذلك هو مدعاة لحسرة مبهمة وحماقات مقززة على وسائل التواصل الجتماعي 

فبالنظر إلى التدابير الوقائية الواضحة، وإلى الوقت الذي سيستغرقه الفيروس ليختفي في غياب  –

 .لماذا كان من الضروري التصرف باستعَلءإصابات جديدة، لم أفهم 

ل شيء جديد تحت “أكثر من ذلك، يفترض السم الحقيقي للوباء الراهن أننا، بمعنى ما، نتعامل مع 

 Severe Acute ”9المتَلزمة التنفسية الشديدة والحادة “، أي 9اسم سارس ”. الشمس المعاصرة

Respiratory Syndrome 2ني لهذا الوباء، بعد التحديد اْلول أي سارس ، يدل على التحديد الثا

أول مرض غير “. في ذلك الوقت كان يسمى 9112، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم في ربيع 0

من الواضح إذن أن الوباء الحالي ل يتعلق بأي حال من ”. معروف في القرن الحادي والعشرين

إنه الثاني من نوعه في هذا القرن ويمكن  اْلحوال بظهور شيء جديد بشكل جذري أو غير مسبوق.

. لدرجة أن النتقاد الجاد الوحيد الذي يمكن توجيهه اليوم 0تحديد موقعه باعتباره السليل اْلول لسارس

إلى السلطات في مسائل التنبؤ هو عدم تمويل البحث الذي كان سيتيح للعالم الطبي أدوات عمل حقيقية 

 .9ضد السارس 



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

13        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

أن هناك أي شيء يتوجب علي القيام به غير محاولة عزل نفسي في البيت، مثلي مثل  لذا لم أكن أعتقد

أي شخص آخر، ول شيء يمكنني قوله غير تشجيع الجميع على القيام بالشيء نفسه. إن اللتزام بنظام 

النضباط الصارم بهذا الخصوص لهو أمر ضروري للغاية ْلنه يوفر الدعم والحماية اْلساسية لجميع 

ْلشخاص اْلكثر تعرًضا: بما فيهم جميع الموظفين الطبيين، الذين هم بالطبع في الواجهة، والذين يجب ا

أن يكونوا قادرين على التزام انضباط حازم، كذلك المصابين، خاصة اْلكثر ضعفا مثل كبار السن، 

العمل  الموجودين خاصة في دور الرعاية، وكذلك جميع أولئك الذين يضطرون إلى الذهاب إلى

ويتعرضون لخطر العدوى. يجب على انضباط هؤلء وأولئك الذين يستطيعون المتثال لضرورة 

أو ليس لديهم ” مأوى“أن يجدوا الوسائل ويقترحوا الحلول ْلولئك الذين بالكاد لديهم ” البقاء في المنزل“

صور في هذه الحالة مأوى على اْلطَلق حتى يتمكنوا من العثور على مكان آمن. ويمكن للمرء أن يت

 .تجنيد عام للفنادق

فعَل هذه الواجبات تزداد إلحاحا، ولكنها على اْلقل من النظرة اْلولية ل تتطلب أية جهود تحليلية 

 .كبيرة أو بناء طريقة جديدة للتفكير

تظهره لكنني أقرأ وأسمع الكثير من اْلشياء في دوائري المباشرة التي تزعجني من فرط الرتباك الذي 

 .الذي نجد أنفسنا فيه –البسيط في النهاية  –وعدم كفاءتها المطلقة للتجاوب مع الوضع 

تتخذ هذه التصريحات القطعية والنداءات المثيرة للشفقة والتهامات المؤكدة أشكاًل مختلفة، لكنها 

ن دون داع يخنع تشترك في ازدراء غريب للبساطة الهائلة وغياب الجدة إزاء الوضع الوباء الحالي. م

البعض في وجه القوى القائمة التي تقوم ببساطة بما هي مضطرة إلى القيام به بطبيعة هذه الظاهرة 

الوبائية. بينما يستدعي آخرون الكوكب وغموضه، وهو ما ل يفيد. ويضع البعض الَلئمة على 

ئيس للدولة في أوقات المنحوس ماكرون، الذي يقوم ببساطة، وهو ليس أسوأ من أي أحد، بوظيفته كر

الحرب أو الوباء. هذا ويصيح البعض اْلخر ويصرخ بشأن الحدث التأسيسي لثورة غير مسبوقة، 

من أجله أية وسيلة ” ثوارتنا“وهو أمر ل تقترح  –والتي ل تزال عَلقتها بإبادة الفيروس غامضة 

” أنا أولً “خرون بالخيبة ْلن جديدة على اْلطَلق. هكذا يغرق البعض في التشاؤم المروع. ويشعر اْل

القاعدة الذهبية لْليديولوجيا المعاصرة، تصبح في هذه الحالة بَل جدوى، ول توفر أي نوع من النجاة، 

 .بل على العكس يمكن أن تظهر كشريك متواطئ في إطالة غير نهائية للشر

، وإجبار لجوهري للعقلتبديد النشاط ايبدو أن التحدي الذي يمثله الوباء في كل مكان يتمثل في 

 –التصوف، والتخريف، والصَلة، والنبوءة، واللعنة  –اْلشخاص على العودة إلى تلك اْلثار الحزينة 

 .التي كانت معهودة في العصور الوسطى عندما اجتاح الطاعون اْلرض
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اْلفكار نتيجة لذلك أشعر بأنني مضطر إلى حد ما إلى جمع بعض اْلفكار البسيطة. يسعدني أن أسميها 

 .الديكارتية

دعونا نبدأ بتحديد المشكلة، التي تم تعريفها في موضع آخر بشكل هزيل للغاية ما جعل معالجتها تتم 

 .بشكل هزيل أيضا

يصبح الوباء معقًدا بفعل أنه دوما ما يشكل نقطة تمفصل بين التحديدات الطبيعية والجتماعية. ويتخذ 

على المرء أن يستوعب النقاط التي يتقاطع عندها التحديدان تحليله الكامل مسارا عرضيا حيث يجب 

 .ويستخلص النتائج

على سبيل المثال، من المحتمل جًدا العثور على نقطة ارتكاز أولية للوباء الحالي في أسواق مدينة 

وهي أسواق صينية معروف عنها القذارة الخطيرة، والتذوق الذي ل يمكن كبحه  . Wuhan ووهان

ع جميع أنواع الحيوانات الحية في الهواء الطلق، مكدسة فوق بعضها بعضا. من هنا تتأتى من أجل بي

حقيقة أن الفيروس وجد نفسه في لحظة معينة، حاضرا في شكل حيواني، موروث من الخفافيش، في 

 .بيئة شعبية كثيفة للغاية وفي ظروف نظافة بدائية

ى أن انتقل إلى النوع البشري. كيف حدث ذلك اتخذ الفيروس مسارا طبيعيا من نوع إلى آخر، إل

بالضبط؟ ل نعرف حتى اْلن، ووحدها الدراسات العلمية ستخبرنا بذلك. دعونا، بصورة عابرة، نندد 

بكل أولئك الذين يتداولون القصص العنصرية على اْلنترنت، مدعومة بصور مغشوشة، مفادها أن كل 

 … ، وهم ل يزالون على قيد الحياة تقريًباشيء نتج من كون الصينيين يأكلون الخفافيش

هذا النتقال المحلي بين اْلنواع الحيوانية التي تصل في نهاية المطاف إلى البشر هي مربط الفرس 

بأكمله. بعد ذلك يتم تشغيل المعطيات اْلساسية للعالم المعاصر، أي صعود رأسمالية الدولة الصينية 

أخرى حضور مكثف وعالمي في السوق العالمية. وفق عدد شبكات إلى مرتبة اْلمبراطورية، وبعبارة 

النتشار التي ل حصر لها، من الواضح أنه قبل أن تتمكن الحكومة الصينية من العزل التام لمصدر 

وهو أمر نجحت في النهاية في القيام  –مليون نسمة  01الوباء، وهي مدينة بأكملها يبلغ عدد سكانها 

إلى الوجود  –عبر الطائرات والبواخر  –كان الوباء قد سلك طريقه-ْلوانبه، ولكن بعد فوات ا

 .العالمي

لنأخذ بعين العتبار التفاصيل الواضحة لما أسميه التمفصل المزدوج للوباء: اليوم تم القضاء على 

في ووهان ولكن هناك العديد من الحالت في شنغهاي، في الغالب بسبب اْلشخاص،  9السارس 

صينيين، القادمين من الخارج. وبالتالي فإن الصين تشكل موقعا يمكن للمرء أن يَلحظ فيه عموًما ال

الرابطة بين تقاطع المجتمع/الطبيعة في عامل أول قديم وهو الحالة المزرية لألسواق التي تتبع العادات 
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تي تتحملها القديمة. وعامل ثاني حديث وهو مسؤولية النتشار الكوكبي للمصدر اْلصلي للوباء وال

 .السوق العالمية الرأسمالية واعتمادها على الحركية السريعة والمتواصلة

بعد ذلك نصل إلى المرحلة حيث تحاول الدول محلًيا كبح جماح هذا النتشار. دعونا نشير بشكل عابر 

عرضي. إلى أن هذا العزم ل يزال محلًيا بشكل أساسي، في حين أن الوباء بدلً من ذلك ينتشر بشكل 

وعلى الرغم من وجود بعض السلطات العابرة لألوطان، من الواضح أن الدول البرجوازية المحلية 

 .هي التي تقع على خط المواجهة

نلمس ههنا تناقضا كبيرا في عالمنا المعاصر حيث يوجد القتصاد بما في ذلك عملية اْلنتاج الضخم 

حن نعلم أن التركيب البسيط للهاتف النقال يحشد ن –لألشياء المصنعة، تحت رعاية السوق العالمية 

جهود سبع دول مختلفة على اْلقل سواء من حيث العمل أو المواد المستعملة، بما في ذلك المعدنية 

ومع ذلك ما تزال القوى السياسية وطنية في اْلساس. والتنافس بين اْلمبريالية القديمة )أوروبا  -منها

يستبعد أية إجراء يؤدي إلى بروز دولة …( الية الجديدة )الصين واليابان والوليات المتحدة( واْلمبري

رأسمالية عالمية. يشكل الوباء أيًضا لحظة يصبح فيها التناقض بين القتصاد والسياسة صارًخا. ثم إن 

 .الدول اْلوروبية ل تسير أمورها بسرعة من أجل تعديل سياساتها في مواجهة الفيروس

ية فريسة هذا التناقض جعلها تحاول مواجهة الوضع الوبائي من خَلل احترام وقوع الدول الوطن

اْلليات الممكنة للرأس المال، على الرغم من أن طبيعة الخطر تجبرها على تعديل نمط السلطة 

 .ونشاطاتها

لقد عرفنا منذ فترة طويلة أنه في حالة نشوب حرب بين الدول، يجب على الدولة أن تفرض، ليس فقط 

ى الجماهير الشعبية، كما هو متوقع، ولكن على البرجوازية نفسها، قيوًدا كبيرة، كل ذلك من أجل عل

إنقاذ الرأسمالية المحلية. لقد تم تأميم بعض الصناعات تقريًبا بغرض اْلنتاج الحر لألسلحة والذي ل 

باط وكانوا عرضة يولد على الفور أية قيمة فائضة مالية. وتمت تعبئة العديد من البرجوازيين كض

للموت. وعمل العلماء ليَل ونهارا بهدف التوصل إلى اختراع أسلحة جديدة. واضطر أيضا العديد من 

 .المثقفين والفنانين إلى توفير الدعاية الوطنية، إلخ

في مواجهة الوباء فإن هذا النوع من رد الفعل من قبل الدول يعد أمرا ل مفر منه. لهذا السبب، وخَلفا 

 Edouard أو رئيس الوزراء إدوارد فيليب Macron يراه البعض، فإن تصريحات ماكرونلما 

Philippe  الرفاه“فيما يتعلق بعودة دولة welfare “ واْلنفاق لدعم الناس المتوقفين عن العمل، أو ،

مليار من خزائن  911أو  011لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص الذين أغلقت متاجرهم، ما يتطلب 

ل شيء من هذا يثير الدهشة أو يكون محل مفارقة. ويترتب على ذلك  –” التأميم“لدولة، وحتى إعَلن ا

، تعد صحيحة. ففي حالة حرب أو وباء تضطر الدولة في ”نحن في حالة حرب“أن استعارة ماكرون: 



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

16        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

تبدادية بعض اْلحيان إلى تجاوز المسار الطبيعي لطبيعة طبقتها، بغرض القيام بممارسات أكثر اس

 .وأكثر استهداًفا بشكل عام، وذلك من أجل تجنب كارثة استراتيجية

لكسب الحرب حسب تعبير  –هذه نتيجة منطقية تماًما للوضع، والهدف هو القضاء على الوباء 

بأكبر قدر ممكن من اليقين، مع الحتفاظ بالنظام الجتماعي القائم. هذا ليس  –ماكرون مرة أخرى 

ها ضرورة مفروضة تتم من خَلل توسيع إجراء مميت يتقاطع مع الطبيعة )من حيث مدعاة للضحك، إن

الدور البارز للعلماء( والنظام الجتماعي )من حيث التدخل الستبدادي للدولة، ول يمكن أن يكون 

 .(اْلمر خَلف ذلك

لعتبار عدم ولكن في خضم هذا الجهد تظهر بعض الثغرات الهائلة، وهو أمر ل مفر منه. لنضع في ا

وجود أقنعة واقية أو عدم الستعداد من حيث مدة العزل في المستشفى. ولكن من يستطيع أن يتباهى 

هذا النوع من اْلشياء؟ في بعض النواحي، لم تتفاد الدولة حدوث الوضع الحالي، هذا ” توقع“حًقا بـ 

قًدا تلو اْلخر، إلى جانب صحيح. يمكننا حتى القول إنه من خَلل إضعاف النظام الوطني للصحة، ع

جميع قطاعات الدولة التي تخدم المصلحة العامة، فقد تصرفت الدولة بدلً من ذلك وكأن ل شيء يشبه 

الوباء المدمر يمكن أن يؤثر في بلدنا. إلى هذا الحد تعتبر الدولة مذنبة للغاية، ليس فقط في شخص 

 .ن الماضية على اْلقلماكرون، بل جميع من سبقه على مدى السنوات الثَلثي

ولكن من الصحيح على الرغم من ذلك أن نَلحظ ههنا أنه لم يتوقع أحد، أو حتى يتخيل، ظهور جائحة 

من هذا النوع في فرنسا، ربما باستثناء عدد قليل من العلماء المعزولين. ربما اعتقد الكثيرون أن هذا 

ليس بأوروبا الديمقراطية. وبالتأكيد ليس  الشيء يليق بأفريقيا المظلمة أو الصين الشمولية، ولكن

هم الذين يتمتعون بحق معين في أن  -أو السترات الصفراء أو حتى اتحادات العمال –اليساريون 

يرغوا ويزبدوا في هذه المسألة، باستمرار إثارة الضجة حول ماكرون؛ باعثهم على السخرية في هذه 

لجائحة على اْلطَلق. على العكس من ذلك، بما أن الوباء اْلونة اْلخيرة. فهم أيضا لم يتصوروا هذه ا

كان قد اتخذ طريقه من الصين، فقد تضاعف عددهم، إلى غاية اْلونة اْلخيرة، ويتوجب على 

التجمعات غير المراقبة والمظاهرات الصاخبة، أن تستبعدهم اليوم، أيا ما كانوا، من اْلدانة المعلنة 

ائمة في أخذها للتدابير الكاملة فيما يخص كل ما يحدث. الحقيقة تقال: حقا لآلجال التي اتخذتها القوى الق

 .لم تتخذ أية قوة سياسية في فرنسا هذا اْلجراء قبل الدولة الماكرونية

إلى جانب هذا يتطلب الوضع من الدولة البرجوازية أن تجعل، بشكل علني وعمومي، المصالح التي 

ثر عمومية من المصالح التي تهم البرجوازية وحدها، مع الحفاظ تسود هي تلك التي تكون بمعنى ما أك

بشكل استراتيجي في المستقبل على أولية مصالح الطبقة التي تمثل الشكل العام لهذه الدولة. وبعبارة 

أخرى، يحتم الظرف الراهن على الدولة إدارة الوضع من خَلل دمج مصلحة الطبقة التي تعد هي 
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في  –عام في حد ذاته ” عدو“ح أكثر عمومية، وذلك بسبب الوجود الداخلي لـ ممثلها الرسمي مع مصال

 .-9أوقات الحرب قد يكون هذا العدو محتَل أجنبيا، بينما في الوضع الحالي هو فيروس السارس 

بشكل خاص في المستوى ” محايدا“هذا النوع من المواقف )الحرب العالمية أو الوباء العالمي( يعد 

أثارت حروب الماضي ثورات في حالتين فقط، يمكن وصفهما بالمتشددتين وتتعلقان  السياسي. لقد

بالقوى اْلمبريالية في ذلك الوقت: روسيا والصين. في الحالة الروسية، كانت السلطة القيصرية بكل 

معنى الكلمة ولفترة طويلة سلطة رجعية بما في ذلك كقوة متكيفة مع ميَلد رأسمالية أصيلة في هذا 

بلد الضخم. وعلى العكس منها كان هناك، على طراز البَلشفة، طليعة سياسية حديثة، تم تنظيمها بقوة ال

من قبل قادة بارزين. أما في الحالة الصينية، فقد سبقت الحرب الثورية الداخلية الحرب العالمية، وقد 

ختباره. على ، على رأس جيش شعبي تمت تجربته وا0201كان الحزب الشيوعي الصيني، في عام 

النقيض من ذلك، لم تفرز الحرب لدى أية قوة غربية ثورة منتصرة. حتى في البَلد التي ُهزمت في 

 .، أي ألمانيا، فقد تم سحق التمرد اْلسبرطي بسرعة0201عام 

إن الدرس الذي يمكن استخَلصه من هذا واضح: لن يكون للوباء الجاري، بوصفه وباء، أية عواقب 

في ضوء التذمر الباهت والوهن  –ي بلد مثل فرنسا. حتى إذا افترضنا أن برجوازيتنا سياسية ُتذكر ف

تعتقد أن الوقت قد حان للتخلص من ماكرون، فإن ذلك لن يمثل بأي حال من  –في الشعارات الرائجة 

د، ينتظرون على أهبة الستعدا” الصالحين سياسياً ” اْلحوال أي تغيير جدير بالمَلحظة. إن المرشحين 

تفسخا، قومية بقدر ما هي بالية هي أيضا ” القومية“كما هو الحال مع المدافعين عن أكثر أشكال 

 .بغيضة

بالنسبة إلى أولئك الذين يرغبون في تغيير حقيقي في الظروف السياسية لهذا البلد، يجب علينا الستفادة 

مل على إيجاد شخصيات سياسية من أجل الع–الضروري للغاية  -من هذه الفترة الوبائية، ومن الحجر

جديدة، ومشروع مواقع سياسية جديدة، وتقدم عابر لألوطان لمرحلة ثالثة للشيوعية، بعد المرحلة 

 – وهي مرحلة مهمة جدا ولكنها هزمت في نهاية المطاف -الَلمعة لبتكارها ومرحلة تجربتها الدولية

هر مثل اْلوبئة يمكن أن تعمل بمفردها في سنحتاج أيًضا إلى نقد صارم لكل منظور مفاده أن الظوا

تجاه شيء يكون مبتكر ا من الناحية السياسية. عَلوة على النقل العام للمعطيات العلمية حول الوباء، 

فإن التهمة السياسية ل يتم تحملها إل من خَلل تأكيدات واتهامات جديدة تتعلق بالمستشفيات والصحة 

ساوي ورعاية المسنين ومسائل أخرى من هذا النوع. ول يمكن تمفصل العامة والمدارس والتعليم المت

 .ذلك إل بواسطة ميزانية عمومية لنقاط الضعف الخطيرة التي سلط عليها الضوء الوضع الحالي

” وسائل التواصل الجتماعي“بالمناسبة، سيحتاج المرء إلى أن يظهر علًنا وبَل هوادة أن ما يسمى بـ 

كل مكان لنشر الشلل  -إلى جانب دورها في تثخين جيوب اْلثرياء –أنها تفوق قد أثبت مرة أخرى 
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القديمة أو حتى الظَلمية ” المستجدات“الذهني للمتبجحين، أو الشائعات غير المتحكم بها أو اكتشاف 

 .الفاشية

ق دعونا، حتى في عزلتنا وبالخصوص في خضمها، ل نمنح المصداقية إل للحقائق التي يمكن التحق

سة لسياسة جديدة؛ لتجاربها المحددة وكذلك أهدافها الستراتيجية  .منها بواسطة العلم ومنظورات مؤس 

 

 32إلى اللغة اْلنجليزية. وتم نشره يوم  Alberto Toscano ترجم المقال ألبرتو توسكانو

 :Verso  على موقع 3232مارس 

https://www.versobooks.com// 
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 كريجنون كلير

 الوباء؟ زمن في للفيلسوف الممكن الدور هو ما: كورونا فيروس 

 

 لعرج مرسلي ترجمة:

 

- باريس جامعة في الفلسفة في محاضرة وأستاذة CNRS في الفلسفة في دكتورة كريجنون كلير

 منذ المفكرين كبار استحضار طريق عن بها، نمر التي اْلزمة على الفلسفي الضوء تسلط السوربون.

 مقابلة أفَلطون.

 

 الجائحة؟ / الوباء زمن في للفيلسوف الممكن الدور هو ما

 

كلير كرينيون: يجب أن ننتبه لما يقوله فَلسفة الطب بالضبط. عَلقة أفَلطون بهذا الفرع أبعد ما تكون 

عن اللبس. فلئن أشاد بالطبيب، فأفَلطون يصر أيًضا على البعد التقريبي للطب كفن. إنه ضروري 

لْلنسان في نفس الوقت، لكنه يشير أولً إلى حقيقة، أنه على عكس الحيوانات الحائزة على مخالب 

وأصداف وقرون للدفاع عن نفسها، نحن نولد معدمين وضعفاء، وأننا بحاجة إلى اللجوء للفنون 

نا بهذه والتقنيات للبقاء )أسطورة بروميثيوس(. إن اْلمراض بشكل عام، واْلوبئة أكثر، تأتي لتذكر

الحقيقة، لكن الطب الذي يمكننا استخدامه اليوم ليس له عَلقة كبيرة تذكر بالطب الموجود في زمن 

أفَلطون. ماذا يمكن أن يكون دور الفيلسوف في زمن الوباء؟ إذا أجبنا انطَلقا من أفَلطون، وتبنينا 

لجسم من أمراضه، ويطمح الطبيب ينقذ ا… القياس الذي بناه، فَل يمكن للفيلسوف أن يفعل شيًئا 

الفيلسوف لتخليص الروح من شرورها. وهكذا يمارس سقراط فن الحوار وما يسمى بالميوتيك )ولدة 

النفوس( ْلخراج النسان من معرفته المزعومة وتوعيته بجهله. ومع ذلك، هناك نقطة مشتركة بين 

ها بشكل إيجابي من قبل الجمهور. الثنين: إن عملية الخَلص هذه أو العَلج من الشرور لن ينظر إلي

، الناس يفضلون دائًما طاهًيا يبتكر The Gorgias (كما يوضح أفَلطون في الجرجس )البعد الرابع
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أطباقا ممتعة على طبيب يصف جرعات مريرة وعَلجات غير سارة. وبالطريقة نفسها، يفضل الناس 

اطفنا، بدلً من الفَلسفة الذين يجهدون السفسطائيين، الذين يلقون خطابات تسر السامعين وتشبع عو

أنفسهم لدفعنا ْلدراك جهلنا وتشجيعنا على معرفة أنفسنا. تحدثنا عن إنكار الواقع بشأن اْلزمة الصحية 

التي نعرفها. ربما يشير هذا اْلنكار إلى أننا ل نريد عفويا أن نسمع طبيًبا أو فيلسوًفا، لكننا نفضل 

طاهي أو السفسطائي. فالسؤال الذي ربما ينبغي طرحه هو التساؤل عما خطابات مثل تلك الخاصة بال

إذا كان ما بعد لحظة اْلزمة نلتفت إلى الطبيب أم إلى الفيلسوف، أخشى أل نعود بسرعة إلى هذا 

 .التجاه الطبيعي

 أطباء؟ يصبحوا أن الفالسفة على يجب هل

 

ب الظرف الذي طرح فيه. أكد جاليان أن كلير كرينيون: هذا السؤال سيتلقى ردا بشكل مختلف حس

الطبيب يجب أن يصبح فيلسوًفا، لكنه أراد أولً أن يشير بهذا إلى ضرورة أن يعتمد الطب على أدوات 

مثل المنطق، والمنهج البرهاني، والحجاج، لتشكيل معرفة حقيقية وليس روتينا تجريبيا بسيطا. وبعبارة 

الفيلسوف إلى جانب الطبيب لتقديم المشورة له بشأن  أخرى، هذا ل يعني على اْلطَلق حضور

 .V الممارسات الجيدة من وجهة نظر أخَلقية )كما هو واضح في عمل المتخصصين، انظر

Boudon-Millot).  اليوم نعيش زمن التخصص. يجري تدريس الفلسفة في كليات اْلداب والعلوم

على الرغم من وجود طلب متزايد على والطب في كليات الطب،  (SHS) اْلنسانية والجتماعية

”. اْلنسانيات الطبية” إدماج العلوم النسانية والجتماعية في الدراسات الطبية وتنامي حقل مهم جدا 

بعض الفَلسفة لديهم أيًضا تكوين طبي، وهذا يتوافق مع تقاليد طويلة منذ الجمهورية الثالثة، 

-غوت لرجو أو آن ماري مولن. لكن هؤلء الفَلسفةوالتيأمثلتها: من جورج كانجيليهم إلى آن فا

فجأة أو لتلبية احتياجات اْلزمة. اعتبر كانجيليهم ” أطباء“اْلطباء تابعوا تكوينا طويًَل، ولم يصبحوا 

عن الفلسفة. هذا ل يعني أن الفيلسوف ليس له دور يلعبه في التفكير في الطب، ” مادة غريبة“الطب 

طبيب، يمكن أن يكون دوره أكثر تواضعا، على سبيل المثال، التشكيك النقدي لكن هنا ل يحل محل ال

في المصطلحات المستخدمة لعرض خطر الوباء للجمهور، كما فعل إيمانويل ماكرون عند الحديث عن 

للتساؤل عن حالة عدم اليقين التي يضعنا فيها هذا الوباء، حيث يجد اْلطباء أنفسهم ”. الحرب“

يم العَلجات دون التأكد من فعاليتها أو عدم ضررها )النقاش حول الكلوروكين، مضطرين إلى تقد

مَلحظة المحرر(. طرح السؤال اْلخَلقي، لتمكن الجميع من العَلجات في حالة محدودية خدمات 

 . هذه لها تاريخ طويل02العناية المركزة. لم تنشأ هذه القضايا فجأة مع وباء كوفيد 

 … 
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 الفلسفة؟ ضوء في الوباء هذا به يذكرنا الذي ما

 

 Theory of Moral كلير كرينيون: سأجيب بجملة ْلدم سميث من )نظرية المشاعر اْلخَلقية( في

Feelings كتبه الشخص الذي يجري تقديمه على أنه مؤسس  0572، هذا النص يعود إلى العام

إزاء وضعيات اْلخرين. مع تقلبات الثروة الليبرالية والذي فكر أيًضا وكثيًرا في العَلقة التي نحتفظ بها 

التي يمكن أن نَلحظها، والطريقة التي نتعامل بها مع اْللم، واْلوجاع، أو اْلمراض، أو على العكس 

، بما ”امبراطورية الصين العظيمة“مع المتعة، والفوائد المفاجئة للثروة. في هذا النص، يتخيل سميث 

” ذو اْلنسانية“لزال فجأة. إنه يتساءل كيف سيكون رد فعل الرجل ل يحصى من سكانها وقد ابتلعها الز

في أوروبا، الذي ل عَلقة له بهذا الجزء من العالم، عندما يصله هذا الخبر. يوضح أولً أنه يعبر عن 

سيقدم العديد من اْلفكار الكئيبة حول عدم استقرار الحياة البشرية وعلى الغرور الذي “حزنه، ْلنه 

إذا ذهب إلى أبعد من ذلك بقليل، فسوف ”. عمل النسان كله، والذي يمكن إبادته في لحظة يعاني منه

اْلثار التي يمكن أن تحدثها هذه الكارثة على التجارة في أوروبا وعلى المعامَلت والشؤون “يفكر في 

لتعبير عن كل بمجرد أن تنتهي هذه الفلسفة الجميلة، بمجرد ا“ولكن، يقول سميث، ”. العالمية بشكل عام

هذه المشاعر اْلنسانية بشكل صحيح، سيعود إنساننا إلى عمله أو للذاته، أو يستريح أو يستمتع بنفس 

الرفاهية ونفس الشيء إلى راحة البال وكأن سيئا لم يحدث. الحادث اْلكثر تفاهة الذي يمكن أن يحدث 

ير في اليوم الموالي لن ينام ليَل، لكنه له سيسبب له المزيد من المتاعب الحقيقية. فإذا فقد إصبعه الصغ

يشخر بأعمق إحساس باْلمن على الرغم من تدمير مائة مليون من إخوانه، شريطة لم يراهم أبدا؛ 

يكفي فقط استبدل “. ويبدو أن تدمير هذا الحشد الضخم يثير اهتمامه أقل بكثير من مصيبته البائسة 

لقي الضوء بأثر ارجعي على الَلمبالة )التي عبرت عنها أعلى الزلزال بالوباء الذي نعرفه حالًيا. هذا ي

سلطات الدولة( لما يمكن أن يحدث في الصين. يمكن طرح نفس السؤال فيما يتعلق بمواطنينا الذين 

يقعون حالًيا ضحايا للوباء. ألن نميل إلى العودة بسرعة إلى ما يهمنا، إلى مصلحتنا الذاتية؟ إلى أي 

داد لجعل هذه التجربة فرصة للمراجعة الدائمة لنوع العَلقة التي تربطنا بأحبائنا مدى نحن على استع

 ومواطنينا وجيراننا، إلخ. ؟؟؟

 حضارتنا؟ عن به لنا تبوح أن يمكن ماذا مجتمعنا؟ في يظهر الذي الضعف من نتعلم أن يمكننا ماذا

كلير كرينيون: لقد تحدثت بالفعل عن حقيقة وجود الطب في حد ذاته والذي هو عَلمة واضحة على 

حالة البشر الهشة، نميل إلى نسيانها ْلننا نعيش في مجتمعات محمية للغاية )مجتمعات أوروبا 

ة الغربية(، لكن العرض الحالي لألطباء ومقدمي الرعاية والممرضات وأولئك الذين يقدمون أنشط

حيوية والطعام والذين هم في وضع اْلكثر تعرًضا لخطر )وأشرنا إلى أن هذا يؤثر أيضا على النساء 
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غالبا أكثر من غيرهم، المحاسبات في السوبر ماركت(، يوضح أن هناك فئات معينة من السكان أكثر 

ل عرضة للخطر من فئات أخرى. مثلما ل يعاش الحجر على اْلطَلق في نفس الظروف من قب

المتميزين الذين يمكنهم عزل أنفسهم في منازلهم الريفية والحتفاظ بصحف الحجر، وأولئك اْلكثر فقًرا 

الذين يعيشون في مدن وشقق مزدحمة، في بعض اْلحيان بدون اتصال باْلنترنت، وأحياًنا أيًضا بدون 

 .دخل، الطَلب هم أيضا جزء من هؤلء السكان المعرضين للخطر

 

 الوباء؟ بهذا المرتبط التحدي هو ما

كلير كرينيون: التحدي في رأيي هو أن نتذكر، بمجرد انتهاء اْلزمة، أخذ المزيد من الوقت للتفكير في 

أنماط حياتنا، والليبرالية، والعولمة، وعَلقتنا بالبيئة والحيوانات. في الستينيات من القرن العشرين، أكد 

فان رينسيَلر بوتر، بأن أسئلة اْلخَلقيات الطبية يجب أن  واضع أخَلقيات علم اْلحياء )البيوإتيقا(،

، أخَلقيات بيئية، يكمن التحدي بَل شك “ethic land”، ”أخَلقيات اْلرض“ُتطرح في إطار ما أسماه 

في قياس هذه العَلقة بين حدوث اْلمراض الوبائية الناشئة والتغيرات التي أجريناها على الطبيعة، 

ينا مع الحيوانات البرية والداجنة )اْلليفة(: يظهر هذا، على سبيل المثال بحث على العَلقات التي لد

عن اْلوبئة، من السابق ْلوانه تعلم الدروس. أعتقد بشكل خاص أن  F. Keck عالم اْلنثروبولوجيا

الفيلسوف ليس هنا ْلعطاء الدروس، لكن لطرح اْلسئلة، وبالمناسبة، دون الحاجة بالضرورة إلى 

 …إجابات

 

 لتدابير كسبب ُيستنفد اْلرهاب“ أن يعتقد الذي أغامبين جورجيو اْليطالي للفيلسوف تقولين ماذا

 ؟”الحدود أبعد إلى لتمديدها المثالية الذريعة )يمنح( وباء واختراع الطوارئ

كلير كرينيون: أفضل تجنب الدخول في جدل. بداية، لست متأكدة من أن اْلرهاب قد استنفد كسبب 

الطوارئ. حتى أنني أرى تقارًبا معيًنا بين حالة الصدمة التي نمر بها حالًيا والصدمة الناتجة لتدابير 

عن الهجمات التي وقعت قبل خمس سنوات. في الحالتين، يبدو لي من المهم أن أستغرق وقًتا في 

لم يتم  .G. Agamben التفكير، هذا ل يستبعد اليقظة، مثل تلك التي يدعو إليها جورجيو أعامبين

اختراع الوباء هنا، بالفعل إنه حقيقي، الذي يمكن بناؤه وتضخيمه وتشويهه هو عَلقتنا بالوباء، الذي 

يمكن أن يصبح عاطفًيا، قبول التورط في الخوف أو الثقة المفرطة. وإذا كان لدينا أي قوة، فهذا فقط 

نا، لمحاولة التفكير في اْلمر، في هذا اْلمر: حول العَلقة التي يمكن أن تكون لدينا مع ما يحدث ل

… والستفهام بطريقة نقدية عن عَلقاتنا مع اْلخرين، نماذجنا المجتمعية، القتصادية والسياسية 
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والدور الذي نود أن نعطيه للدولة في الوقاية من هذا النوع من المخاطر )وهنا أحيل مرة أخرى إلى 

لطوارئ، على نموذج قوة يعتمد على المطاردة، وليس تفكير كيك، الذي يلفت النتباه إلى دور مبلغي ا

 .(على القوة الرعوية التي تؤسس لمراقبة وتحكم معممين

 

Coronavirus: quel peut être le rôle du philosophe en temps 

d’épidémie ? 14 avril 2020 A 12:12 , par Guillaume Lamy 
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  هابرماس: يورغن

 معرفتنا ال من الواضحة المعرفة على نشتغل أن يجب األزمة، هذه في

 

 الدكالي رشيد ترجمة:

 

 جولي فريديريك اْللمانية عن وترجمها Truong Nicolas ترونج نيكولس المقابلة أجرى

 Joly Frédéric9191 أبريل 01 يوم ”لوموند“ بجريدة المقابلة ونشرت. 

 

 الصحة ألزمة والسياسية األخالقية المرونة بتحليل األلماني الفيلسوف يقوم ،«MONDE» لـ جريدة مع مقابلة في

 عام في ولد. تأثرا األكثر البلدان مساعدة على األوروبي االتحاد ويحث 91-كوفيد جائحة تسببها التي العالمية

 من الثاني الجيل ويمثل. عصرنا في الفالسفة أهم أحد Jürgen Habermas هابرماس يورغن ويعتبر ،9131

 إلى ترجمته نشر سيتم) مجلدين في يقع الفلسفة لتاريخ ضخما إنتاجا ألمانيا في للتو نشر وقد فرانكفورت، مدرسة

 Zur أوروبا دستور حول“ ومؤلف أوروبي، مؤثر وهو(. 3233 عام بحلول Gallimard بواسطة الفرنسية

Verfassung Europas” (2011)، الليبرالي النسل تحسين نحو البشرية، الطبيعة مستقبل”و Die 

Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?  ” 

 نتيجة البنيوي، والضعف بالديون المثقلة األعضاء البلدان مساعدة األوروبي االتحاد على يجب لماذا يفسر ،(2001)

 .وإيطاليا كإسبانيا ،91-كوفيد بجائحة خاص بشكل التأثر

 

 العالمية؟ الصحية األزمة هذه في وسياسية، وفلسفية أخالقية نظر وجهة من رأيك، ما

 

هابرماس: من وجهة نظر فلسفية، ألحظ أن الوباء يفرض اليوم، وفي نفس الوقت وبشكل عام، دفعة 

تفكيرية، هي حتى اْلن، من اختصاص الخبراء: يجب أن نشتغل على المعرفة الواضحة من ل 

واليوم، يكتشف جميع المواطنين كيف يجب على حكوماتهم اتخاذ قرارات بناء على المعرفة  معرفتنا.

الذين يقدمون لهم التوصيات. نادرا ما يضاء المشهد الذي  virologues المحدودة لعلماء الفيروسات
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ر لها، يحدث فيه فعل سياسي ينغمس في وضعية الَليقين. ولعل هذه التجربة غير العادية، في أقل تقدي

 .ستترك بصمتها في الوعي العمومي

 

 الصحية؟ األزمة هذه خالل من تواجهنا التي األخالقية التحديات ماهي ولكن

 

أنا أرى، قبل كل شيء، وضعيتين حساسيتين من المحتمل أن تقوضا عدم المساس بالكرامة اْلنسانية، 

)دستور ألمانيا: المادة اْلولى: كرامة  عدم المساس هذا الذي يضمنه الدستور اْللماني في مادته اْلولى

القوة الُملزمة قانوًنا للحقوق اْلساسية(، والتي يفسرها في مادته الثانية  –حقوق اْلنسان  –اْلنسان 

)الفقرة الثانية(: لكل شخص الحق في الحياة والسَلمة البدنية. تكون حرية الشخص مصونة. ل يجوز 

؛ والثانية ”الفرز“تتعلق الوضعية اْلولى بما يسمى بـ ”. لقانونالتدخل في هذه الحقوق إل بموجب ا

 .باختيار الوقت المناسب لرفع الحجر

خطر تخشاه دولنا وقد أصبح  –إن الخطر الذي يشكله تشبع وحدات العناية المركزة في مستشفياتنا 

لحروب. عندما يتم يثير سيناريوهات طب الكوارث، التي ل تحدث سوى في ا -بالفعل واقعا في إيطاليا

استقبال المرضى بأعداد كبيرة جدا، بحيث ل يمكن معه عَلجهم كما ينبغي، فإن الطبيب يضطر حتما 

 .إلى اتخاذ قرار مأساوي ْلنه في جميع الحالت قرار غير أخَلقي

فمن خَلل هذه الطريقة ينشأ إغراء انتهاك مبدأ المساواة الصارمة في التعامل بغض النظر عن 

يات المرتبطة بالوضع الجتماعي، واْلصل، والعمر، وما إلى ذلك.، ومنها إغراء تفضيل الحفاظ، الخلف

على سبيل المثال، باْلكثر شبابا، على حساب، اْلكبر سنا. وحتى لو وافق، المسنون على التضحية 

إنسان بـ حياة ” قيمة“بأنفسهم كتصرف أخَلقي ينم عن نكران الذات، فأي طبيب يمكنه أن يقارن بين 

 حياة إنسان آخر، وبالتالي يثبت نفسه كجسد له الحق في الحياة والموت؟” قيمة“

، المستعارة من مجال القتصاد، تشجع على القياس الكمي )التكميم( الذي يتم تبنيه من ”القيمة“إن لغة 

يمكن أخذه في وجهة نظر المَلحظ. ولكن ل يمكن معالجة استقَللية الشخص على هذا النحو: بحيث ل 

 .العتبار إل من خَلل اعتماد منظور آخر، من خَلل وضع نفسه في مواجهة هذا الشخص

أنها تتوافق مع الدستور وتفي  la déontologie médicale على العكس، تظهر اْلخَلقيات الطبية

هذه -حياة إنسان على حساب حياة آخر. وفي الواقع، تملي ” لختيار“بمبدأ أنه ل توجد حاجة 

على الطبيب، في المواقف التي تسمح فقط باتخاذ قرارات مأساوية، أن يتم توجيهها  -اْلخَلقيات الطبية
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حصريا على أساس اْلعراض الطبية التي تشير إلى أن العَلج السريري للمعني لديه فرصة كبيرة 

 .للنجاح

 

 األخرى؟ الوضعية ماهي

 

الحجر الصحي، قد تجد حماية الحياة، التي هي ضرورية  مع اتخاذ القرار بشأن الوقت المناسب ْلنهاء

ليس فقط على المستوى اْلخَلقي وإنما أيضا على المستوى القانوني، نفسها في صراع مع، دعنا 

يجب على رجال ونساء  .logiques de calcul utilitaristes نقول، منطقيات الحساب النفعي

اْلضرار القتصادية أو الجتماعية من جهة، والوفيات التي السياسة، عندما يتعلق اْلمر بالتحكيم بين 

فهل يجب أن  :”tentation utilitariste اْلغراء النفعي“يمكن الحد منها، من جهة أخرى، مقاومة 

نظام الرعاية الصحية، وبالتالي ارتفاع معدلت الوفيات، لتعزيز ” تشبع“نكون على استعداد لمخاطرة 

كارثة اجتماعية ناتجة عن كارثة اقتصادية؟ إن الحقوق اْلساسية تمنع القتصاد والتخفيف من 

 .مؤسسات الدولة من اتخاذ أي قرار يترتب عنه وفاة اْلشخاص الطبيعيين

 

 الديموقراطية؟ القاعدة عن االستثناء حالة بتحويل نخاطر أال

 

فترة الستثناء المحدودة بطبيعة الحال، يجب أن يظل تقييد عدد كبير من حقوق الحرية المهمة في ظل 

للغاية. لكن هذا الستثناء، كما حاولت أن أبين، مطلوب بحد ذاته، كأولوية، للحق اْلساسي في الحياة 

والسَلمة البدنية. ففي فرنسا وفي ألمانيا، ل يوجد سبب للشك في ولء القيادة للدستور. وحقيقة أن 

يستغل اْلزمة الصحية ْلسكات  Viktor Orban رئيس وزراء هنغاريا )المجر( فيكتور أوربان

طويل اْلمد للنظام الهنغاري، والذي  autoritaire معارضته بشكل نهائي يفسرها التطور السلطوي

 .شهده المجلس اْلوروبي، وقبل كل شيء، المسيحيون اْلوروبيون الديموقراطيون، دعنا نقول بشجاعة

 

 والذي والعشرين، السبعة مجموعة تضمنه الذي ”كورونا صندوق“ إنشاء فكرة أوروبا ترفض لماذا

 لألزمة؟ المالية التكلفة ْلرهاق الجماعي بالتولي يسمح أن يمكن
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أنت تتطرق إلى قضية شائكة وراهنة تثير الشك في وجود التحاد النقدي. إن الدول اْلعضاء المثقلة 

يا وإسبانيا، وبدون أن تكون بالديون والضعف البنيوي والتي تأثرت بشكل خاص باْلزمة، مثل إيطال

اْلقل مسؤولية عنها، يجب أن تساعدها الدول اْلعضاء اْلخرى إذا أردنا انقاد اليورو، ومواجهة 

ضغوط المضاربة في اْلسواق المالية، وبالتالي انقاد النواة الصلبة لَلتحاد اْلوروبي. وما من شك أن 

دعت إليه فرنسا، يمكن أن يوفر حماية  فقط، الذي ” coronabonds (سندات الكورونا“)إدخال 

فعالة في هذا الصدد. هذه القروض المضمونة على المدى الطويل من قبل جميع الدول اْلعضاء في 

 .منطقة اليورو هي الوحيدة القادرة على ضمان وصول دول الجنوب إلى أسواق رؤوس اْلموال

اح. على أي حال، إن مناورات تجنب وزير ول أرى أي بديل آخر، مفيدا بمرور الوقت، من هذا القتر

ليست على  -التي ل ينبغي أن يوافق عليها زميله الفرنسي بأي حال من اْلحوال -المالية اْللماني

 .مستوى الوضعية

 

 فيها يوحد التي هذه كورونافيروس أوقات في يظهر لم إذا األوروبي، االتحاد من الغرض هو ما” 

 LE» في جماعي منشور في أنت كتبته ”مشترك؟ مستقبل أجل من ويكافحون صفوفهم األوروبيون

 MONDE»وZEIT» «DIE ، أبريل 3 في. 

 

 Angela Merkel لقد طرحنا أنا وأصدقائي هذا السؤال على حكومتنا ومستشارتنا أنجيَل ميركل

 عن الحزب الديموقراطي الجتماعي اْللمانيOlaf Scholz (SPD .) ووزير المالية أولف شولز

وكَلهما تركوني محظورا تماما؛ وحتى اليوم، يتمسكون بعناد بسياسة اْلزمة التي استمرت عشر 

سنوات ضد احتجاجات دول الجنوب، لتحقيق أكبر فائدة ْللمانيا ودول الشمال. يخشى الغالبية العظمى 

لى الرغم من من السياسيين اْللمان من أن موقفا أكثر تصالحية من شأنه أن يزعج منتخبيهم بشدة. وع

والحتفاء  l’égocentrisme ذلك، فقد قاموا هم أنفسهم بإذكاء وإطراء النزعة المتمركزة حول الذات

ْلبطال التصدير العالميين لدينا، وقد دعمت الصحافة هذه القومية  l’autocélébration الذاتي

 .القتصادية على نطاق واسع

نا، من خَلل هذه القومية الستبدالية، لم تطلب بشكل هناك معطيات امبريقية مقارنة تظهر أن حكومت

كاف  من شعبها من الناحية المعيارية، قد قللت من الحساسية اْلوروبية. فإذا ارتكب ماكرون خطأ في 

إلى  le national-étatisme القومية -عَلقاته بألمانيا، لذلك تألفت على الفور الستهانة بالوطنية

 .التي يتم التعبير عنها خصائصها في مجالت أخرىحد ما ْلنجيَل ميركل، و
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 الصحي؟ الحجر تعيش كيف

إن الساعات التي تم قضاءها أمام الكمبيوتر في العمل على العلوم التاريخية للفكر هي التي تجعل 

 .المعاناة أقل

 

 كيف بالفعل، أوروبا تهدد التي الوطنية الشعوب قوة زيادة إلى هذه العالمية الصحة أزمة تؤدي قد

 مقاومتها؟ يمكن

 

ولكن يجب اْلجابة عليه بشكل  –هذا السؤال يطرح بشكل مستقل عن الوضعية الحالية لحالة الطوارئ 

مختلف في كل بلد. في ألمانيا، قام الماضي الشتراكي الوطني، وفي الوقت الحاضر، بحمايتنا بقوة 

لك، سمحت اْلحزاب السياسية والسلطات ضد أي مظهر واضح ْليديولوجية اليمين المتطرف. ومع ذ

 .لنفسها بالتغاضي لفترة طويلة، تحت ستار معاداة الشيوعية المهيمنة

، التي تمتد إلى ما هو أبعد من الطبقات الفقيرة والمهمشة ”ordinaire العادية“إن الشعبوية اليمينية “

 .”من السكان، ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد

اليمين المتطرف المنظم قوة سياسية، لكن له أيديولوجية أخرى أكثر من التي  في فرنسا، لطالما كان

لدينا: بحيث أنه يظهر كدولة أكثر منه قومية عرقية. واليوم، فإن اليسار الفرنسي الذي يتمتع بحساسية 

 عالمية أساسية يتضرر أيضا من كره التحاد اْلوروبي. على عكس شخص مثل توماس بيكيتي

Thomas Piketty كما لو كانت  –، فمن الواضح أنه توقف عن التفكير في معاداة الرأسمالية

الرأسمالية العالمية ل تزال من الممكن محاربتها أو حتى ترويضها في هذا القارب الضعيف وغير 

 !المستقر الذي هو الدولة الوطنية

 

 مفكك؟ أوروبي التحاد جديد نفس لمنح صوغها يمكن التي القصة ما

الحجج والمصطلحات المختارة ليست ذات فائدة كبيرة ضد الستياء. فقط النواة الصلبة  إن كل

اْلوروبية القادرة على العمل وتقديم حلول ملموسة للمشاكل الحالية يمكن أن تثبت أنها ل تقدر بثمن 

 .هنا. ليس في هذه المرحلة ينبغي القتال من أجل إلغاء النيوليبرالية
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 الفضاء وفي الفكري العالم في انتشارها حدث ما نقطة في الوطنية -الشعبوية أن تفسرون كيف

 األوروبي؟

اليمينية ادعاءات فكرية، لكنها تبقى ادعاءات فقط. هذا، وببساطة، تفكير ” الفكرية“قد يكون للشعبوية 

لفقيرة ، التي تمتد إلى ما هو أبعد من الطبقات ا”العادية“ضعيف. على عكس، الشعبوية اليمينية 

 .والمهمشة من السكان، هي حقيقة يجب أن تؤخذ بمحمل الجد

ففي الثقافات الفرعية الهشة، تؤثر العديد من العوامل المحفزة، وبالتالي المثيرة للقلق، والتي تأتي على 

التجارب في العالم المعاصر: كالتغيير التكنولوجي، والرقمنة المستمرة لعالم العمل، وظاهرة الهجرة، 

تعددية المتزايدة ْلشكال الحياة، إلخ. ترتبط هذه المخاوف، من جهة، بالخوف الواقعي تماما من وال

فقدان المرء وضعه الجتماعي، ومن ناحية أخرى، بتجربة الضعف السياسي. لكن آثار الشعبوية 

تتكون قبل  اليمينة، التي تدعو، في كل مكان في التحاد اْلوروبي، إلى اللجوء وراء الحواجز الوطنية،

كل شيء من شيئين: الغضب الناجم عن حقيقة أن الدولة الوطنية فقدت قدرتها في الفعل السياسي ونوع 

 .من رد الفعل الدفاعي الحدسي تجاه التحدي السياسي الحقيقي

إن ما نرفض القيام به على اْلطَلق، هو العتراف بأن التأكيد الذاتي الديموقراطي ْلوروبا موحدة 

 .وأن هذه الشجاعة هي وحدها القادرة على إخراجنا من مأزق ما بعد الديموقراطيةفقط، 

 

 رابط المقال بالموقع االلكتروني لجريدة لوموند

: https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/10/jurgen-habermas-

dans-cette-crise-il-nous-faut-agir-dans-le-savoir-explicite-de-notre-non-

savoir_6036178_3232.html 
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 موران: إدغار

  والعولمة والعلم الصحي والعزل الكورونا جائحة حول

 اإلنسانية ومستقبل

 

 محفوظي صالح ترجمة:

       

، معارض قديم، عالم اجتماع وفيلسوف، مفكر متعدد البعاد في نفس الوقت الذي 0290ولد سنة 

دكتوراه شرفية من عديد الجامعات حول  20رفض فيه النضباط ْلي تيار أو موقف، حاصل عل 

رفقة زوجته عالمة الجتماع  العالم، ادغار موران، المنعزل مثل كل الفرنسيين في شقته في مونبيليي

صباح عبد السَلم، في جادة جون جاك روسو يقيم صاحب المؤلف اْلخير الصادر عن دار فايار سنة 

صفحة استعاد فيه المفكر عمق تجربته  511مؤلف من ” الذكريات التي تأتي لمَلقاتي”  9102

 .ولقاءاته العمق واْلكثر تأثيرا في حياته

 

 متوقعة؟ الكورونا جائحة كانت هل ـ      

       

ت  ـ كل الدراسات المستقبلية للقرن العشرين والتي ترسم ما سياتي انطَلقا من معطيات الحاضر اهتز 

. إن وعينا لم 9191في حين نعجز عن فهم  9171و  9197قيمتها، ما زلنا نتنبأ بما سيأتي سنة 

يقة أن أهم ما يجب توقعه هو غير المتوقع، يستوعب الطفرات غير المتوقعة في حركة التاريخ، والحق

 .”انتظر نفسك في غير المنتظر” ومن هنا كانت مسلمتي الشهيرة 

لقد كنت من اْلقلية التي توقعت سلسلة من الكوارث من بينها الندفاع غير المراقب للعولمة       

كنني لم أتوقع كارثة حيوية بهذا القتصاديةـ التقنية ومن بينها كوارث دمار البيئة ودمار المجتمعات، ول

الحجم. سأستعيد هنا أحد الذين كان لهم سبق توق ع هذه الكارثة أو على اْلفل ما يشبهها وأعني بيل 
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أن الخطر الذي يتهدد البشرية لن يكون نوويا بل  9109غايتس الذي أعلن في ندوة بتاريخ أفريل 

الذي أمكن التحكم فيه بسرعة ولكن بضربة حظ ـ سيكون تهديدا للصحة. لقد رأى في وباء اْليبولـ 

رأى فيه إعَلنا عن خطر كوني لفيروس ما، له قدرة عالية على النتقال والعدوى، ولقد عرض بيل 

غايتس التدابير الضرورية لمواجهة هذا الفيروس وأوصى بالستعدادات الطبية الضرورية. لكن أحدا 

الوليات المتحدة المريكية أو في غيرها من دول العالم، وذلك لم يأخذ بعين العتبار هذا التحذير في 

 .فقط ْلن البذخ العقلي وسلطة العادة ل يقبَلن الرسائل المربكة والمرعبة

 

 فرنسا؟ مثل بلد في الجائحة لهذه االستعداد عدم تفسرون كيف ـ      

ة للتدفق الدائم للسلع التي استبدلت ـ في دول عديدة وفرنسا واحدة منها، الستراتيجية القتصادي      

بها استراتيجية التخزين، هي التي جعلت جهازنا الصحي مفتقرا ْلجهزة التوقي كالكمامات، وأدوات 

الختبار والتحليل، وأجهزة التنفس وغيرها. هذا إضافة إلى التوجه الليبرالي الذي ذهب إلى سلعنة 

 .تاحة للمؤسسات الستشفائية لمواجهة الجوائحالخدمات الصحية والتقليص من اْلمكانيات الم

 

  االزمة؟ هذه أمامه تضعنا الالمتوقع من نوع أي ـ      

ـ تضعنا هذه الجائحة أمام أشكال متنوعة من عدم اليقين: نحن ل نعلم شيئا عن مصدر الفيروس،       

التي حدثت أو ستحدث على سوق الحيوانات بمدينة يوهان أو مختبر مجاور، ول علم لنا بالتحولت 

هذا الفيروس خَلل انتشاره، ونحن ل نعلم متى تتراجع الجائحة وما إذا كان هذا الفيروس سيظل قاتَل. 

نحن ل نعلم أيضا إلى أي حد بأي شكل سيضعنا اْلغَلق الصحي أمام موانع وحواجز و أنواع من 

السياسية والقتصادية، الوطنية والعالمية التقسيم والتصنيف. ل علم لنا أيضا كيف ستكون التداعيات 

 .لهذه الموانع التي فرضها هذا اْلغَلق

نحن ل نعلم أيضا ما إذا كنا ننتظر من هذه التدابير اْلسوء أم اْلفضل، أو ربما خليط من السيئ       

 .والحسن. إننا إذن أمام أشكال جديدة ومتنوعة من عدم اليقين

 

  لها؟ تدعون التي المركب الفكر بمقولة الكوكبية الصحية مةاالز هذه عالقة ما ـ      

ـ تتواتر المعارف في عصرنا وتتتالى بشكل متسارع اْلمر الذي يجعلنا دائما أمام صعوبة اْللمام       

بهذه المعارف أو التعامل معها، وهي تضعنا أمام تحدي التعقيد: كيف نوجه ونختار وننظم هذه 
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فيها على جانب عدم اليقين. بالنسبة   ة، كيف نربط بين معارفنا وكيف نحافظالمعارف بطريقة منسجم

م ما ل ينقسم، والتي تجمع في عنصر واحد  لي، يكشف هذا اْلمر عن قصور طرائق تفكيرنا التي تقس 

 .ما ل يكون إل  كَل  يلتقي فيه الواحد والمتعدد

م هذه  إنه ْلمر تراجيدي أن تسيطر على حضارتنا طريقة       تفكير تقسيمية اختزالية، وأن تتحك 

الطريقة في القرارات السياسية والقتصادية، لقد أدى قصور تفكيرنا إلى أخطاء في التشخيص وفي 

التوقع وفي اتخاذ القرار. أضيف أن هاجس المردودية عند مسؤولينا قد أدى إلى اقتصاديات مذنبة 

 .وغياب أدوات الوقايةومتهمة ومثالها وضع مؤسساتنا الستشفائية 

من وجهة نظري إذن، القصور الواضح في طريقة تفكرينا يضاف إليه الندفاع الجامح نحو       

الربح، هي العناصر المسؤولة عن كوارث ل حصر لها ومنها هذه الجائحة التي هيمنت على كل العالم 

 .9191منذ فيفري 

 

 أمام الوقت نفس في أمام ولكننا جهة، من العلم مجال في توحيدية نظر وجهة أمام نحن ـ      

 أصبح هل وغيرها، العالجية اآلليات و الوبائية المستويات حول ومتعارضة مختلفة نظر وجهات

  حرب؟ ساحة البيئي ـ الطبي ـ العلمي المجال

سيين لما من الضروري أن نستدعي العلم لمواجهة هذه الجائحة، لقد اطمأن الكثير من الفرن  ـ إنه      

قاله اْلستاذ راؤول عن استعمال الكلوروكين كعَلج، ولكنهم وجدوا أنفسهم في نفس الوقت أمام 

وجهات نظر مخالفة ومعارضة. بعض المواطنين اْلكثر تعلما تبي ن لهم أن لبعض كبار العلماء عَلقات 

العَلم، وهي قوى ومصالح مع مخابر الصناعات الدوائية المدعومة بلوبيات أجهزة الحكم ووسائل 

 .قادرة على تغذية حمَلت لشيطنة المواقف المعارضة

نه        نستعيد هنا اْلستاذ مونتانيي الذي وقف في وجه كهنة العلم ورعاته الرسميين، اْلمر الذي مك 

بمعية عدد قليل من اْلطباء من اكتشاف فيروس مرض فقدان المناعة المكتسب. إنها المناسبة التي 

ترف فيها أن العلم ليس لئحة من المعارف النهائية، بل إن البحوث العلمية حركة تقترب يجب أن نع

من الحقيقة بعد كل كشف جديد. إن النظريات العلمية التي نسل م بصحتها هي مجرد دغمائيات، وفي 

مثل باستور وانشتاين مرورا بداروين وواطسون وكريك ومكتشفو البرنامج ” مختلفون ” المقابل 

هم وحدهم اللذين طوروا العلم، إن الخَلفات النظرية ” المختلفون ” وراثي للحمض النووي، هؤلء ال

 .ليست طفيليات بل هي العناصر الضرورية لتطور العلم
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ة دائما جوانب نجهلها، فإن  كل  بحث يتطور بالتجارب وباْلخطاء        إضافة إلى ما سبق، وْلن  ثم 

نعتبرها انحرافات غير مفهومة بل مرفوضة أيضا، تلك هي المغامرة  ولكن أيضا بالتجديدات التي

 .العَلجية ضد هذا الفيروس، العَلج الذي قد نجده في غير الموضع الذي ننتظره فيه

إن العلم مهدد بالتخصص المعمق والشامل، هذا التخصص القائم على تقسيم المعارف والفصل       

ت للباحثين المتحدين الريادة وهم اللذين استطاعوا مواجهة الجائحة بينها بدل التحاور حولها، لقد كان

بتنسيق وحوار مازال يتوسع بين أطباء العالم بمختلف اختصاصاتهم. إن العلم يحيا بالحوار وكل رقابة 

على العلم تمنعه من تحقيق نتائجه. لكن يجب أن نقبل في نفس الوقت أنه كما للعلم عظمته فإن  له 

 .اخفاقاته

 

 األزمة؟ من االستفادة يمكن حد أي إلى ـ      

)الصادرة عن دار فَلماريون( أردت أن أؤكد أن كل أزمة، في ” حول اْلزمة ” ـ في محاولتي       

ظل الرتباك وفقدان اليقين اللذان تخلقهما، تتمظهر في اضطراب قواعد عمل نظام معين، هذا النظام 

منع كل أشكال النحراف ) التغذية السلبية المرتدة (، لكن  هذه الذي يسعى حفاظا على توازنه إلى 

النحرافات تصبح توجهات فاعلة إذا لم يتم صدها، وإذا ازدادت فاعليتها يمكن أن تصبح قادرة على 

 .تهديد النظام وتحطيم قواعده

ات فاعلة: في اْلنظمة الحية، وخاصة الجتماعية منها، تطور النحرافات يجعل منها اتجاه      

تقهقرا أو تقدما وربما ثورة. وعليه يمكننا القول أن اْلزمة في مجتمع ما تتحرك ضمن مسارين 

متعارضين: اْلول يحف ز الخيال والتوجه الخَلق في البحث عن حلول مستحدثة، أما الثاني فله وجهان، 

ستجود به العناية اْللهية على إما أن يكون انكفاء على حالة استقرار سابقة، وإما أن يكون انتظارا لما 

اعتبار أن أفعالنا أفعال مذنبين ارتكبوا معاص كانت هذه اْلزمة نتيجة لها، وقد يكون المذنب متخيَل، 

 .كبش فداء يجب التضحية به

في الواقع، إن أفكارا كثيرة مارقة ومهم شة تستعاد وتجد لها موقعا فتنتشر في كل مكان: عودة إلى       

ادة، دولة العناية، الدفاع عن الخدمات العمومية ضد الخوصصة، العودة إلى الثقافة المحلية، فكرة السي

مواجهة العولمة، مواجهة الليبرالية الجديدة، الحاجة إلى سياسات جديدة. وتجد هذه اْلفكار التعبير عنها 

منية من قبيل إنتاج في الواقع إذ رأينا في مواجهة نقص الخدمات العمومية، انتشار التوجهات التضا

اْلقنعة الواقية في مصانع خاصة، تجمع منتجين محليين من أجل سلع أقرب وأقل كلفة، التسليم المجاني 

لَلحتياجات، التعاون بين الجيران، الوجبات المجانية لفاقدي المأوى، رعاية اْلطفال. إضافة إلى ذلك 
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لتخفيف الضغط بالمطالعة أو الموسيقى أو يحف ز اْلغَلق الصحي قدرة الناس على النتظام اْللي 

 .اْلفَلم والتعويض عن حرية التنقل، لقد حفزت اْلزمة قدرات اْلفراد اْلبداعية

 

 الكوكبي؟ الصعيد على حقيقية وعي حالة أمام أننا ذلك معنى هل ـ      

محمولين داخل تيار المغامرة ـ أرجو أن تعل منا هذه الجائحة الستثنائية والقاتلة التي نعيشها أننا لسنا     

اْلنسانية الهائلة فقط ، بل نعيش أيضا في عالم فاقد لليقين ومأساوي. قد يقل ص موقفنا الرافض للجموح 

الليبرالي الذي يرى في التنافس الحر والتطور القتصادي حَل  للمعضَلت الجتماعية من مأساوية 

  .التاريخ البشري، وربما يزيد من مأساويته

إن هذه التوجهات مابعد ـ اْلنسانية ترفع إلى القمة أسطورة الضرورة التاريخية للتطور،       

 .وأسطورة قدرة النسان على تحقيق خلوده، وأن الذكاء الصناعي سيكون أداته لمراقبة كل ذلك

ننا أن لكن في الحقيقة إننا لعبون/ لعب، مالكون/ متملكون، أقوياء/ مهملون، وإذا كان بإمكا      

نؤجل الموت بإطالة الشيخوخة، فلن يكون بإمكاننا في المقابل أن نتجن ب الحوادث المميتة، ولن نكون 

قادرين أبدا على مواجهة هذه الميكروبات والفيروسات التي تتغير تلقائيا لتسخر من العَلجات 

 .والمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات والتَلقيح

 

 جديد؟ من الّسطح إلى يطفو الجيوبوليتيكي واالنغالق المحّلي االنكماش الجائحة هذه تجعل ألم ـ      

قت بشكل خطير ـ أزمة صحية حت مت انغَلقا خنق        رت عندنا ـ بل عم  ـ هذه الجائحة العالمية فج 

ل نمط عيش الناس المنفتح على الخارج إلى ارتداد إلى الداخل. وضع جعل العولمة في  القتصاد وحو 

أزمة خانقة. لقد خلقت هذه العولمة أشكال من الرتباط المتبادل ولكنه ارتباط ل موقع فيه للتضامن بين 

البشر، واْلسوأ أنها أثارت ـ في شكل ردود أفعال ـ أشكال انعزال عرقي وديني وقومي مثلت سمة 

اطات التضامنية بين العشرية اْلولى من هذا القرن. وفي غياب مؤسسات دولية قادرة على حماية النش

الدول، فقد انقلبت الدول القومية على بعضها البعض. اختطفت كما تعلمون جمهورية التشيك شحنة 

امات واقية في طريقها إلى إيطاليا، وحولت الوليات المتحدة اْلمريكية هي اْلخرى وجهة شحنة  كم 

رت هذه اْلزمة الصحية سلسلة أزمات متر ابطة: إنها أزمة تمتد من الوجودي موجهة إلى فرنسا. لقد فج 

 .إلى السياسي مرورا بالقتصاد، ومن الفردي إلى الكوني مرورا بالعائَلت واْلقاليم والدول

ر كل هذا الضطراب في العالم        .لنقل، إن  مجرد فيروس في مدينة مجهولة في الصين قد فج 
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تبارها أزمة كوكبية، فإنها تضع قدر كل أفراد ـ يمكن تناول هذه اْلزمة في تنوع وجوهها، إذ باع      

ي عجز الجنس  البشرية في عَلقة ل فكاك منها بالقدر البيوـ إيكولوجي لكوكب اْلرض، هي أزمة تعر 

البشري عن تحقيق إنسانيته. وباعتبارها أزمة اقتصادية، فإنها تزعزع كل الدغمائيات الموجه ة 

ى والنقص. وباعتبارها أزمة الدولة الوطنية، فإنها تكشف لَلقتصاد وتهدد مستقبلنا بمظاهر الفوض

الخلل في سياسة أعطت اْلولوية لرأس المال على حساب العمل، وضحت بالحتياط والوقاية من أجل 

مزيد من المردودية والتنافسية. وباعتبارها أزمة اجتماعية، فإنها تضع تحت ضوء ساطع أشكال 

يعيشون في مساكن ضيقة تضم اْلبناء واْلباء واْلجداد وبين أثريائه  التفاوت بين فقراء العالم اللذين

اللذين يجدون في منتجعاتهم الريفية الرفاهية والسَلمة. وباعتبارها أزمة حضارية، فإنها تدفعنا إلى 

الوقوف على غياب التضامن و هيمنة مظاهر التسمم الستهَلكي التي طورتها حضارتنا، وهي بذلك 

مؤلف بالشتراك مع سامي ” سياسة الحضارة“كتاب ” ) سياسة الحضارة ” لتفكير في تدفعنا إلى ا

(. وباعتبارها أزمة فكرية، فإن فيها نكتشف عمق الثقب اْلسود في تفكيرنا، هذا  0225نايير، أرليار 

ءل حول الثقب الذي منعنا من رؤية تعقيدات الواقع. وباعتبارها أزمة وجودية، فإنها تدفعنا إلى أن نتسا

نمط عيشنا، وحول احتياجاتنا الحقيقية، وحول تطلعاتنا التي أخفاها اغترابنا في حياتنا اليومية، كما 

تدفعنا إلى أن نمي ز بين الترفيه الذي يخفي حقيقتنا وبين السعادة التي نغنمها في لقائنا باْلعمال الفنية 

 .الكبرى حيث نلتقي وجها لوجه حقيقة قدرنا اْلنساني

 

 العالمي؟ االنفجار هذا مالمح هي ما ـ      

واْلهم من كل ذلك، يجب على هذه اْلزمة أن تفتح أذهاننا التي طالما اكتفت بالمباشر والثانوي       

والتافه، أن تفتحها على ما هو ضروري: الحب والصداقة كأصل تنبثق منه فرديتنا، انبثاقا ل يقف عند 

نحو أشكال الوحدة والتضامن للن حن التي تجمعنا، من أجل قدر إنساني المستوى الفردي بل يتجه باْلنا 

 .مشترك يمث ل كل واحد من ا جزء منه

ما أريد قوله إجمال، هو أنه إذا كان قدرنا في هذه اْلزمة أن نعيش هذا اْلغَلق العام جسديا فمنه       

ى التقارب الذهني للبشر  .يجب أن يتغذ 

 

  تعيشونه؟ وكيف اْلغالق؟ ترون كيف ـ      
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ـ إن تجربة العزل المنزلي التي تفرض على مجموعة بشرية هي في الحقيقة تجربة فريدة، أستعيد       

هنا تجربة العزل في الغيتو في فرصوفيا الذي كان يسمح فيه بالتجول، ولكن الفرق بين التجربتين هو 

 .لهم اليوم للمحافظة على حياتهمأن العزل في الغيتو يعد الناس للموت فيما يعدهم عز

لقد تحملت تجربة العزل في ظروف جيدة، فلي شقة في الطابق اْلرضي مع حديقة أستطيع       

الستمتاع فيها بأشعة الشمس وباستقبال الربيع، ولي زوجة تعتني بي ولي جيران طيبون يقدمون يد 

دقائي، وقادر على اللتقاء بالصحافة لتقديم المساعدة، كما أني قادر على التصال بأقاربي وأحبتي وأص

تصوري للوضع وخاصة عبر السكايب. لكنني أعلم أن كثيرين غيري يعيشون في مساكن ضيقة 

 .ومكتظة سيضيقون ذرعا بهذا اْلغَلق، وأن الضحايا الحقيقيين لهذا الوضع هم من ل مأوى لهم

 

  المطول؟ اْلغالق آثار تكون أن يمكن كيف ـ      

ـ أنا أعتبر أن العزل الصحي حين تطول مدته يصبح بمثابة سجن: فاْلفَلم ل تستطيع تعويض       

ض زيارة المكتبات العامة، والسكايب ل يمكن أن يكون  الخروج إلى السينما، واْلجهزة اللوحية ل تعو 

ل تعوض رغبتنا في  بديَل عن اللقاء الحميمي باْلخر، واْلكَلت المنزلية ـ مهما كانت صحية ولذيذة ـ

 .زيارة المطاعم، واْلفَلم الوثائقية لن تكون البديل عن الستمتاع بالمناظر الطبيعية والمدن والمتاحف

شنا إلى الكماليات. وأرجو أن تعلمنا هذه التجربة أن        ي تعط  إن اقتصارنا على الضروريات يغذ 

كه  اْلغراءات الشهارية، لنضمن الحصول على تغذية نتجن ب الندفاع الستهَلكي المحموم الذي تحر 

صحية ومواد قادرة على الصمود معنا بدل مما تعودنا عليه من إشباع طارئ وفي أغلب اْلحيان غير 

 .ضروري

 

 ؟“ بعد الما عالم ” اسم عليه نطلق أن يمكن ما تقديركم في سيكون كيف ـ      

كمواطنين، وما ذا سيعلق في أذهان السلطات الحاكمة من  ـ لننظر أول ما سيعلق في أذهاننا نحن      

دنا مجرد ذكرى فلكلورية  تجربة الغَلق العام هذه؟ هل سننسى؟ أو هل سنجعل مما حدث مثلما تعو 

 في تاريخ شعب ما؟

مه الغَلق العام من قبيل العمل عن بعد  المؤكد عندي أن هذا النتشار لكل ما هو رقمي والذي ضخ 

عن بعد والسكايب والتعويل المفرط على اْلنترنت، كل ذلك سيستمر ويتطور بوجهيه السلبي والندوات 

  .واليجابي
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لكن لنذهب إلى اْلهم، هل سيكون الخروج من الغَلق نهاية اْلزمة الكونية أم تعميقا لها؟ انفجارا أم 

هل سنكون أمام استمرار  تراجعا؟ هل سنكون أمام أزمة اقتصادية عالمية وربما أزمة غذائية عالمية؟

العولمة أم انكماشها؟ كيف سيكون مستقبل هذه العولمة؟ هل ستستعيد زمام اْلمور بعد اهتزازها؟ هل 

ستستمر المواجهة بين القوى العظمى في العالم؟ هل ستستمر النزاعات المسلحة التي قلصت الجائحة 

؟ هل ستحصل تحولت سياسية من حدتها؟ هل سيقوم توجه عالمي من أجل التعاون والتقارب

واقتصادية واجتماعية مثلما حصل بعد الحرب العالمية الثانية؟ هل سيستمر هذا المد التضامني الذي 

أيقظه الحجر الصحي ل فقط مع اْلطباء والممرضين بل مع كل الذين تكفلوا بخدمة المجتمع زمن 

ينية والخب ازين، هؤلء اللذين ما كان الغَلق العام من قبيل جامعي القمامة ومزودي السلع التمو

بإمكاننا بدونهم أن نتحم ل وطأة هذه اْلزمة؟ هل سيستعيد الخارجون من الغَلق النسق المتسارع 

د شاعرية الحياة  واْلناني لَلستهَلك أم سيكون ثمة توجه نحو حياة بسيطة وسهلة ونحو حضارة تمج 

 ؟“النحن ” داخل ” اْلنا ” وتترعرع فيها 

ليس بإمكاننا أن نعرف ما إذا كان ما بعد اْلغَلق سيعطي لألفكار المجددة في السياسة قيمتها       

وإمكان حضورها، أم أن هذا النظام القائم والمتداعي سيستعيد توازنه. بإمكاننا أن نخشى هذا التدهور 

قراطية والفساد المعولم المعمم الذي عشناه في العقدين اْلولين من هذا القرن في مستويات أزمة الديم

والندفاعات العرقية والتمييز العنصري. كل هذا التدهور ما زال يحتد ما لم تتم مواجهته بمسار 

سياسي ـ بيئي ـ اقتصادي ـ اجتماعي، توجهه نزعة إنسانية ثورية تجديدبة، ل أتحدث عن مراجعة 

ها من هذا ميزانيات وحسابات مالية بل أتحدث عن مراجعات حضارية واجتماع ية عميقة. إن توج 

القبيل ستكون قوامه العوامل المتعارضة: العولمة من أجل أشكال التعاون بين اْلمم والشعوب ومواجهة 

العولمة من أجل استقَللية حياتية وصحية، النمو من أجل اقتصاد الضرورات الحياتية والمستدامة 

على النمو للتصدي لقتصاد التافه والوهمي  والفَلحة البيولوجية والضيعات التقليدية والعتراض

 .والظرفي

 

 ذا وما أفعل؟ أن علي يجب وماذا أعرف؟ أن يمكنني ماذا الكانطية: باألسئلة منا أعرف أنتم ـ      

 هو ما حياتك. في الفعلية األسئلة تزال وال كانت التي األسئلة هذه اْلنسان؟ وما آمل؟ أن لي يجوز

  الالمتوقع؟ مواجهة في اليه االستناد يجب الذي االيتيقي الموقف

ـ زمن ما بعد الجائحة سيكون زمن مغامرة يغيب فيه اليقين تتطور فيها قوى الخير والشر، لكن       

أضعف وأقل حظا. لكن لنعلم أن الشر ليس يقينيا، وأن الَلمتوقع يمكن أن يتحقق،   قوى الخير تظل
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اْلبديين إيروس وتاناتوس يكون الحل اْلسلم في النحياز وأنه في الحرب المستمرة بين العدوين 

 .لْليروس

 

 قدرة للحياة، قّوة الوالدة قبل ما صدمة فأعطتكم اْلسبانية، باألنفلونزا أصيبت ليتا، والدتكم، ـ      

 العالمية؟ األزمة هذه خضم في الحيوي الزخم بهذا دائما تحّسون هل الموت، مقاومة على عجيبة

ت إلى منعها من اْلنجاب، فكانت عرضة ـ ا       ْلنفلونزا اْلسبانية أث رت على قلب والدتي وأد 

لْلجهاض مرتين، فشل اْلجهاض الثاني وولد رضيع بين الحياة والموت، مختنق بالحبل السري. يمكن 

أن تكون هذه بداية قوة المقاومة التي استمرت معي طوال حياتي، ولكنني مدرك أن ني موجود بفضل 

مساعدة اْلخرين، الطبيب الذي استمر في صفعي ْلكثر من نصف ساعة ْلطلق صرختي اْلولى، 

الحظ زمن المقاومة، المستشفيات لمعالجة أمراض الكبد والسل وغيرها، وبفضل صباح، زوجتي 

ي ورفيقة دربي. أقر أن الزخم الحيوي لم يفارقني بل ازداد قوة خَلل هذه اْلزمة. في الحقيقة أقول أن ن

  .أجد في كل أزمة نوعا من التحفيز، ولكن ْلن أزمة اليوم هي اْلكثر قوة فإن ها تحفزني بطريقة أقوى

 

  TRUONG NICOLAS تريونغ نيكوال

 

LE MONDE, DIMANCHE 19 – LUNDI 20 AVRIL 2020 
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 والجستابو كورونا فيروس اتالي: وجاك موران إدغار

 

 ترجمة مرسلي لعرج، 

 

 السياسة، المجتمع-عشرة أفكار. الجيو

ل أحد سواه يستطيع أن يجرؤ: إدجار مورين، هذا الصباح، وفي محادثة خاصة لي معه، فوضني بأن 

ل نشاهده قط. لكننا نعلم ”. أل ترى أن فيروس كورونا أشبه بالجستابو“أنقل عنه ما أطلق سراحه فجأة: 

حتياطات لتجنبه. ثم في بعض اْلحيان، أوب، إنه هنا؛ وكنا أنه حولنا يترصدنا. لقد اتخذنا كل ال

واحد فقط من هؤلء الناجين في تلك الفترة )مقاوم كبير، باحث ”. كنت محظوظاً للغاية… نختفي

جامعي يتمتع بمستويات عظيمة للغاية، والذي لم يسع قط إلى تلميع نفسه بواسطة أي شيء غير عمله، 

حدس هائل لفهم عصرنا( والذي قد يتجرأ على مثل هذا التوازي، ْلنه والذي كان لديه، ول يزال، 

 .عاشه في أحشائه وجوانحه

 ما الذي تنبئنا به هذه االستعارة؟

 .اْلنسان يعيش دوماً بقلق إلقاء القبض عليه من طرف عدو، والذي ينتهي حتما بهزمه: الموت .0

ل تكون هناك حرب أو وباء أو وفي بعض اْلحيان يكون هذا العدو خفيا، وخاصة عندما 

تهديد إرهابي. وفي ظل هذه الظروف، ينجح المجتمع في إخفائه ونسيانه ونكرانه. يعيش في سعادة، 

يتسلى، ناسيا موتاه، الذين لم يعد يذهب إلى المقابر لرؤيتهم، ولم يعد يتحدث عنهم، يهتم بالجديد 

لى التدفق، ونكران المخزون، سرعان ما فقط، ونسيانه أيضا عندما يصبح قديما. ومركزا فقط ع

 .يغطى هو نفسه بما تبقى من هذا التدفق وهذا عندما يصبح حطاما

وفي بعض اْلحيان يصبح من المستحيل عدم رؤية هذا الخطر؛ إما ْلن العدو موجود، كما حدث  .9

رنا أثناء الحرب العالمية الثانية، أو ْلن التهديد اْلرهابي يترصدنا، أو ْلن وباء ما س ينفجر وُيذكِّ

 .باْلدلة بنسبة وفياتنا

فبمجرد مرور الخطر، ننسى مرة أخرى، ول نستعد تحسبا لعودته. ول لحتمية رحيلنا. ول حتى  .2

 .القيام بكل شيء لتأخيره. وما زلنا ننكره بكل بساطة
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بين قضايا وللبقاء في الحلقة الحالية: كان متوقعا وتنبأ به الكثيرون منذ سنوات )تكلمت عنه، من  .0

، تصورت سيناريو يقترب إلى حد كبير من 9112أخرى، مرات عديدة؛ وخاصة في كتاب عام 

 .(السيناريو الحالي

وكان من الممكن أن نستعد على نحو أفضل كثيراً من خَلل تجميع الكميات الَلزمة من معدات  .7

التفكير في النقل بشكل المستشفيات، ومعدات الحماية الشخصية، وخاصة الموارد البشرية المؤهلة. 

 .مختلف، العمران، تنظيم العمل؛ والعديد من اْلشياء اْلخرى

وسوف يمر هذا الوباء، بعد أن يترك آثاراً غير مؤكدة لحد اْلن؛ ففي أسوأ السيناريوهات، سوف  .6

يقتل أكبر عدد من الناس، وسوف يؤدي إلى أزمة اقتصادية أسوأ من كل اْلزمات المعروفة بالفعل 

 . 0207عام منذ 

إن اْلسواق التي ما زالت تعيش على نشوة اْلعوام العشر الماضية لم تستبق إلى توقع مثل هذه  .5

اْلزمة القتصادية. وهذا من شأنه أن يدفع البنوك المركزية إلى التدخل بشكل أكبر مما كان يحدث 

النظام المالي، تجنبا سابقا، ْلنقاذ ما يمكن إنقاذه من مدخرات الناس. ولهذا يجب أن تكفل بقاء 

للفضيحة الكبرى للشعوب التي ستتهمها بإنقاذ أولئك الذين استخدموا مرة أخرى، وقبل كل شيء، 

 .مدخرات الناس لتطوير منتجات غير حقيقية، ومصادر أرباح حقيقية لعدد قليل من المقربين

واضح، وإعادة التفكير في  أو ربما ستقودنا هذه اْلزمة أخيراً إلى أن نصبح بالغين، بمعنى بعد نظر .1

 .نموذجنا للتنمية؛ تحوله إلى البساطة، والرصانة، والوضوح، والرأفة والخير

وخصوصا، بدفعنا إلى طرح هذا التساؤل باستمرار، عما إذا كنا سنستخدم، فرادى ومجتمعين، .10

طفالنا حياتهم على نحو أفضل الوقت القصير الذي يتعين علينا أن نقضيه على هذا الكوكب. ليعيش أ

أفضل بكثير من حياتنا. وهو ما كان يكتبه العديد من مقاتلي المقاومة خَلل الحرب العالمية الثانية 

 .قبل إعدامهم في آخر خطاب لهم ْلسرهم

Conversation entre Edgar Morin et Jacques Attali 

29 février 2020 Le coronavirus et la Gestapo : dix pensées. 

Géopolitique, Société ; J@attali.com  

 

 

 

mailto:J@attali.com
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  ميغنولو: والتر

 الحياة االقتصاد، الحرية، وثالوث: الوباء

 

 السالم عبد البشير ترجمة:

 

أعاد رئيس البرازيل جايير بولسونارو مؤخرا ترديد إحدى عباراته المشهورة التي يزعم من       

” ؛ ولقد غدت هذه العبارة التي قالها بأسلوب قريب من تغريدات “الحياة من أولى الحرية“ :أن  خَللها

شائعة اليوم، وهي ل تسعى فقط لتثبيط العقل عن التفكير، بل إنها تمتلك سحر الحقائق التي ل  ” تويتر 

نعم “أن نجيب حيالها بــ فقط  النقد ويبقى لنا  تضع شيئا بين قوسين، فتسلم بذلك من تعرضها لمشرحة 

 .لكن دعونا نستكشف معالم الحرية والحياة”. أو ل

إن الحرية مبدأ عالمي مجرد، بينما تشير الحياة إلى الطاقة المتدفقة للكون، وإلى جانب باقي       

الكائنات الحية فإن حياة النوع اْلنساني هي جزء من هذه الطاقة ونتيجة لها، وهو ما يعني بشكل ما 

استحالة مقابلة الحياة بالحرية، ومع ذلك توجد حالت تكون فيها العَلقة عكسية. وقد شهد تاريخ 

لوا مجتمعات  البرازيل حالت عديدة لرجال ونساء أفارقة تم استعبادهم فهربوا من الضيعات وشك 

ينية، المعروفة بأمريكا الَلت Palenquis والبالينكيس  Quilombosمنعزلة من قبيل الكيلومبوس

الِفرار من الضيعات كان أمرا ممكنا )يصعب   فيما لم يهرب الكثيرون وفضلوا إنهاء حياتهم رغم أن

 . اْلن الفرار من الدولة(، ولذلك يمكن القول أن الحرية حينئذ كانت أهم من الحياة

 قتها أنإن بولسونارو يمتلك فكرة مغايرة عن الحرية، ذلك أن عبارته السالفة تعني في حقي       

، وهو اعتقاد موجود لدى الكثيرين، لكن لماذا يا ترى يجب أن يكون ”الحياة من أهم القتصاد“

   !القتصاد هو أفُق الحياة عوض أن تكون الحياة هي أفق القتصاد ؟

ل القتصاد وينهار بسبب السعي للحفاظ على الحياة، رغم  في الحالة اْلولى هناك تخوف من أن يتعط 

صاد في الحقيقة ل يمكن أن يتوقف، فوحده الموت من يقدر على توقيفه، وما يحدث اْلن هو أن أن القت
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أو تنظيم  Oyko-nomos جعل القتصاد يكتشف معناه اْلصيل والمتمثل في إدارة الندرة 02كوفيد 

 .في جبال اْلنديز Ayllu العيش المشترك، هذا اْلويكوس اليوناني كان يعادل ول يزال اْليلو

القتصاد بالرأسمالية،   كل هذا يقودنا نحو الخطوة التي يصعب علينا اتخاذها والمتمثلة في فك ارتباط 

تشك ل نوعا من القتصاد، لكنها تعني تحديدا اقتصاد الموت الذي يجعل الحياة   فصحيح أن الرأسمالية

رنا أن نجعل القتصاد  فإننا سنكتشف   في خدمة الحياةفي خدمة القتصاد، ولو عكسنا هذه المعادلة وفك 

القتصاد المشترك الذي ُينتج العيش الكريم ويخلق الستمتاع بالحياة في كمالها، وعلى عكس ذلك فإن 

اقتصاد المراكمة والستغَلل هو الذي قاد الكوكب نحو طريق مسدود على صعيد المناخ واْلوبئة 

ذا المعنى فإن الحرية التي يتغنى بها بولسونارو به  والتفاوت الجتماعي والقتصادي والعيش الذليل.

إن –هي الحرية من أجل العمل وْلجل حياة  في خدمة القتصاد، إذ تتمحور فلسفته  –ومعه آخرون–

حول تعزيز العيش من أجل العمل، وهذا بالتحديد هو اقتصاد الستغَلل  –جاز لنا أن نسميها كذلك

شاركي أي اقتصاد اْلويكوس واْليلو اقتصاد العيش الكريم والمراكمة، في حين يجسد القتصاد الت

 .حيث يعمل الناس ليعيشوا حياة الكرامة ل حياة العبودية

الوطن )الحديثة، العلمانية، البورجوازية(، -نعم إن الحرية والمساواة واْلخاء هي ركائز بناء الدولة

يم مجردة أضيفت مع التوسع الستعماري وتلكم أيضا هي ركائز الفكر الليبرالي، لكن باعتبارها مفاه

الذي قادته أوربا الغربية بدايًة والوليات المتحدة لحقا، فإنه لم يتم الكتفاء بعولمة هذه المفاهيم 

فحسب، بل تم إضفاء صفة العالمية عليها أيضا، وهكذا كانت هذه العالمية المجردة مانعا لفتح النقاش 

 .ة والقتصادحول معاني الحرية والديموقراطي

)الحرية، القتصاد، الديموقراطية( تقوم بتبرير وشرعنة سلوكيات   إن اْلفق الذي ُتمي زه عوالم مجردة

العيش بشكل “حكومية وشركاتية وإعَلمية لفرض حقائق ل تقبل النقاش؛ هو أفق  يقوم بإحَلل فكرة 

روف للعيش في تناغم وتكامل، ، لهذا نحن بحاجة إلى تهيئة الظ”العيش الكريم“محل فكرة ” أفضل

–ولذلك نحتاج إلى توجهات تقوم بها الدولة لتعزيز العيش الكريم إلى جانب بناء مجتمع سياسي ناقد 

يشتغل معها ْلجل الصالح العام، كما أننا لسنا   للدولة وليس معاديا لها؛ مجتمع   –بالمعنى الكانطي

بحاجة إلى إيجاد صيغة لدولة ترعى الصالح العام بل نحن   [1]أبوية  بحاجة إلى دولة ذكورية ول

وتكون على ارتباط بكل شيء حي، أي إلى دولة تضمن برفقة المجتمع السياسي انسجاما اجتماعيا )بين 

الناس( يكم ل النسجام المشترك )مع باقي اْلحياء ومع الطبيعة(، وْلجل ذلك يجب أن نتحرر من 

موارد بشرية، و علينا الكف عن   والنظر للناس باعتبارهم طبيعية  موارد  النظر للطبيعة كمجرد

 .كمصدر وحيد لتحقيق للسعادة  التنمية القتصادية  تخيُّل

https://couua.com/2020/06/26/%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%8a%d8%ba%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%8c-%d8%a7/#_ftn1
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هذا ويبدو أن اْلمر مختلف مع أفق العيش الكريم، فَل الحرية ول الديموقراطية ول التنمية هي أهداف 

والعيش المشترك نصب أعيننا فَل حاجة لنا ْلن يجب تحقيقها، ذلك أننا إذا جعلنا التناغم الجتماعي 

نأخذ بعين العتبار الفكرة التي تنظر للديموقراطية والحرية كقيم عالمية بالضرورة، بل هناك عدة 

طرق أخرى لتحقيق تلك اْلهداف، فقط يجب أن نقلِب هذا المنطق كي يصبح الهدف متمثَل في العيش 

 .”الحرية، الديموقراطية، التقدم“جردة الكريم يوميا وليس منصبا على عوالم م

ثمة رواية تقول أنهم سألوا الماهاتما غاندي عن رأيه في الحضارة فأجاب بقليل من الحماسة أنه يعتقد  

كانت بدورها أفكارا جيدة،  -كما الحضارة-أنها فكرة جيدة، فصحيح أن الحرية والتقدم والديموقراطية 

غات للرقابة القتصادية والسياسية والثقافية، وعلى هذا لكنها تحولت إلى مبررات لْلمبريا لية ومسو 

عالقة بين شكلها النيوليبرالي الذي يطلق   يتمدد، وفيه تكون الدولة اْلبوية  اْلساس نرى اقتصاد الموت

اليد الطولى للكيانات المالية والشركات الكبرى، وبين اْلصولية العلمانية القومية، وبهذا الشكل فحتى 

لدولة الشتراكية ستكون مجرد وجه آخر لألبوية بسبب تبنيها لنفس المنطق مع محتوى مغاير. لذلك ا

فإن المسألة اليوم تتعلق بنزع الستعمار إن شئنا قول ذلك، وفي ذلك رفض للصيغتين معا، وبالمقابل 

تمع المالي نرى الحاجة لدولة رعاية ذات طابع أمومي تكون متعاونة مع المجتمع السياسي والمج

اً نقدياً غير عدائي ويسعى لستعادة  والشركاتي وأيضا المجتمع اْلعَلمي الذي يفترض أن يمتلك حس 

جمالية العيش والتفكير، بمعنى أن اْلمر سيتعلق بدولة َرِحِميَّة
[2]Estado matrístico   بتعبير

 .هومبيرتو ماتورانا وخيمينا دافيَل

أخَلقيًة مريبة تجاه حيوات  يمكن   رقة منذ القرن السادس عشرلقد كشف التعامل مع العبيد اْلفا

التخلص منها، كما أثر نمط إنتاج السلع وما يخلقه من أرباح على الحياة اْلنسانية؛ وهو نمط ل زال 

يتمدد في حاضرنا، حتى اختلطت الحيوات التي يمكن التخلص منها من منظور اقتصادي بالحيوات 

سياسي، ويمكننا القول أن الثورة الصناعية والتكنولوجية قد حولت حياة الكوكب العارية من المنظور ال

 .إلى حياة يمكن الستغناء عنها

هكذا إذن فإن مفاهيم التقدم والحرية والديموقراطية وإن كانت تحيل على عوالم كبيرة، لكنها تبقى 

م وكمالية، ولم يعد هذا اْلفق عوالم مجردة، أخضعت الحياة لخدمتها وجعلتنا ننسى أفق العيش بتناغ

اليوم قابَل للمساومة، فالحرية والقتصاد والدولة يجب أن يكونوا جميعا في خدمة العيش الكريم وليس 

  .العكس
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أوسع من مفهوم الذكورية وإن كان يتضمن كثيرا من دللة هذا    Paternalismإن مفهوم اْلبوية [1]

من السلوكات التي تعزى عادة إلى اْلب ولكنها ل تنحصر داخل  اْلخير، ذلك أنه يحيل إلى مجموعة

مجال اْلسرة بل تتمدد إلى مجالت أخرى، أي أنها طريقة في ممارسة سلطة اْلب في عَلقات العمل، 

 [الصداقة والسياسة، حيث يكون الحاكم اْلبوي شخصا يتعامل مع شعبه وكأنهم أطفال. ]المترجم

  Matrizالذي يحيل بدوره إلى  Matrizticaمفردة الرِحِميَّة لترجمة مصطلح لقد آثرُت استعمال  [2]

 Maturano أي الرحم في اللغة اْلسبانية، وهو مصطلح أبدعه كل من المفكران التشيليان

Humberto وXimena Dávila كمقابل لألبوية، لكنه ل يحيل أيضا على اْلمومية لما يمكن أن ،

لمرأة على الرجل، ذلك أنه مصطلح يهرب من أي دللة تحيل على السلطة تتضمنه الكلمة من سلطة ل

والمنافسة والصراع، ويضع التعاون والتكامل والعناية بالبعض محورا لَلجتماع بين النوعين وكفلسفة 

 [تجاه الطبيعة. ]المترجم
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  إسبوسيتو: روبرتو

 النهاية غاية إلى عالج

End Bitter the to Cured : Esposito Roberto 

 

 حنيفي جميلة ترجمة

على  –لوك نانسي، جميع السمات التي ميزت دوما شخصيته -أجد في ثنايا هذا النص الذي كتبه جون

وجه الخصوص جوده الفكري الذي حظيت به شخصًيا في الماضي، وتأثري الكبير بتفكيره، ل سيما 

هو  biopolitics الشديدة والدائمة لبراديغم البيوسياسةفي بحوثي المتعلقة بالجماعات. إن معارضته 

ما قطع إلى حد ما الحوار بيننا، تماما كما هو الحال في هذا النص، حيث يعارض سداد التجهيزات 

نفسها ” الفيروسي“على الرغم من أن لفظة  -كما لو كان اْلمران بالضرورة متناقضين-التكنولوجية 

السياسية والجتماعية والطبية -سية حيوية بين اللغات المختلفة تحيل في الواقع إلى عدوى سيا

فإن المتَلزمة المناعية نفسها قد وحدتها جميعها، أقصد كقطبية دللية متعارضة مع  -والتكنولوجية

على الرغم من أن دريدا نفسه قد استخدم مقولة  .lexicon of communitas قاموس الجماعات

ل أن نانسي رفض أن يضع نفسه في مواجهة مع براديغم البيوسياسة. التحصين على نطاق واسع، إ

تجاه ميشال فوكو، وهو أمر ورثه من دريدا. على   dystonia ربما يعود ذلك إلى تأثره بخلل التوتر

 .كل حال، نحن نتحدث عن ثَلثة فَلسفة يعتبرون بحق من أهم الفَلسفة المعاصرين

نظرة ثاقبة إنكاره وهو الستعمال المستمر للبيوسياسة. من تدخل  يبقى هناك أمر ل يمكن ْلي أحد ذي

التكنولوجيا الحيوية في المجالت التي كانت تعتبر فيما مضى طبيعية بصورة حصرية، مثل الولدة 

، إلى إدارة الهجرة واْلوبئة اْلكثر أو اْلقل bioterrorism والموت، إلى اْلرهاب البيولوجي

السياسية اليوم لديها في جوهرها عَلقة بالسياسة وبالحياة البيولوجية. لكن خطورة، فكل الصراعات 

هذه اْلحالة إلى فوكو في حد ذاتها ينبغي أن تؤدي بنا إلى عدم إغفال الطابع المتمايز تاريخياً للظاهرة 

ل سياسية. ما يستدعي النظر هو أنه في القرنين الماضيين والنصف، كما انتبه إلى ذلك ميشا-البيو

فوكو، شكلت كل من السياسة والبيولوجيا وشيجة قوية بصورة متزايدة أكثر من أي وقت مضى، ما 

ترتبت عنه نتائج إشكالية وأحياًنا مأساوية. يوجد أمر آخر يتمثل في المماثلة بين حوادث وتجارب 
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قصى درجات فريدة من نوعها. أنا شخصياً أتجنب إجراء أي نوع من المقارنة بين سجون تتوفر فيها أ

من وجهة  . Po Lowlands اْلمن والحجر الصحي لمدة أسبوعين في اْلراضي المنخفضة ببو

النظر القانونية، بطبيعة الحال، إن قرارات الطوارئ التي تم تطبيقها منذ فترة طويلة حتى في حالت 

ءات الستثناء مشابهة لهذه الحالة، حيث لم تكن ضرورية على اْلطَلق، تدفع الساسة نحو فرض إجرا

التي قد تقلص على المدى الطويل توازن القوى لصالح القوة التنفيذية. لكن في حالتنا هذه يبدو لي أن 

الحديث عن المخاطر التي تهدد الديمقراطية، حديث مبالغ فيه وهذا أقل ما يقال عنه. أعتقد أنه يتوجب 

ت طويلة اْلمد واْلحداث اْلخيرة. فيما علينا محاولة الفصل بين المستويات والتمييز بين اْلجراءا

يخص النقطة اْلولى، فقد ارتبطت السياسة والطب في تحالفات متبادلة طوال ثَلثة قرون على اْلقل، 

 ما أحدث في نهاية اْلمر تغيرا فيهما معا. هذا أدى من جهة، إلى اعتماد إجراء تطبيب

medicalization of politics ريا بأية حدود أيديولوجية، إجراء يظهر السياسة، غير المقيد ظاه

ل أكثر فأكثر  مواطنيه من المخاطر التي غالباً ما هو مسؤول عن تفاقمها. ” لعَلج“نفسه على أنه مخو 

، يتم استثماره في مهام politicization of medicine من ناحية أخرى، نشهد تسييًسا للطب

ذا ما يفسر التقييمات غير المتجانسة تماما التي يقوم بها ه -الرقابة الجتماعية التي ليست لها عَلقة به

علماء الفيروسات حول طبيعة فيروس كورونا ودرجة خطورته. كل من هذين التجاهين يشوهان 

السياسة مقارنة بصورتها الكَلسيكية. ناهيك عن كون أهدافها لم تعد تشمل اْلفراد المعزولين أو 

من الساكنة تتباين حسب الصحة أو العمر أو الجنس أو حتى الطبقات الجتماعية، ولكن شرائح 

 .المجموعة العرقية

ولكن مرة أخرى، وبالنظر إلى المخاوف المشروعة تماًما، من الضروري أل نفقد إحساسنا بالتناسب. 

يبدو لي أن ما يحدث في إيطاليا اليوم، مع التداخل الفوضوي والبشع إلى حد ما لَلمتيازات الوطنية 

 .قليمية، يتسم بطابع انهيار السلطات العامة أكثر من اتخاذه طابع قبضة شمولية دراماتيكيةواْل

 فيفري91 في نانسي لوك-جان الفرنسي الفيلسوف على( 0271 في المولود)إسبوسيتو روبرتو اْليطالي الفيلسوف رد هذا

اْلتي الموقع على اْلنجليزية باللغة وُنشر ،9191 : https://www.journal-

psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/ 

 عزيزي: “قائَل اْللكتروني البريد عبر إسبوسيتو روبرتو على نانسي لوك-جان الفيلسوف رد تجدون ذاته الموقع وفي

 أستخد ل السبب لهذا. العكس قول أحب ذ الواقع في. اليوم دقيق بشكل محددين لفظين ”السياسة“ ول ”البيولوجيا“ ل روبرت،

 .مجتمعين اللفظتين
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  باجيني: جوليان

 للحرية فهمنا على كورونا فضل

 

 شافعي أحمد ترجمة:

 

ضت 02من أقوى آثار وباء كوفيد  ، بعد الخسائر الرهيبة في الحياة البشرية، أثره على حريتنا. فقد تعرَّ

بالغ، وتعقُّب ورقابة. فكان لذلك أثر على قدرتنا على كسب حركة الناس في شتَّى أرجاء العالم لتضييق 

العيش والدراسة بل ومرافقتنا ْلحبابنا في نهاية حياتهم. يبدو أن الحرية واحدة من أكبر ضحايا هذا 

 .الفيروس

تجعلني أتساءل عما إذا كانت  0200غير أن مقالة نشرها جان بول سارتر في مجلة ذي أطلنطيك سنة 

لم نكن يوما “باشرة عن الخسارة. لقد أوجز الفيلسوف الفرنسي طرحه في سطر واحد: هذه حكاية م

ذهب سارتر في رؤيته العميقة إلى أنه فقط عند ”. أكثر حرية مما كنا عليه تحت الحتَلل اْللماني

ي منعنا ماديا من الفعل ندرك أتم  اْلدراك المدى الحقيقي لحريتنا وطبيعتها الحقة. ولو أنه مصيب ف

 .هذا، فالوباء فرصة لنتعلم من جديد ما معنى الحرية

ته ما كان فيه الفرنسيون تحت الحتَلل فأولئك ـ على حد  نحن اْلن بالطبع في موقف ل يقارب في حدَّ

ومع ذلك، شأن الغالبية منَّا، ”. قد فقدوا كل حقوقـ]هم[، بداية من الحق في الكَلم“تعبير سارتر ـ كانوا 

عض اْلوقات عاجزا عن عمل كل شيء تقريبا مما كنت أعتبره من المسلَّمات. خَلل أجد نفسي في ب

دا، ألغيت ليالي المسرح، وحضور الحفَلت الموسيقية والذهاب إلى السينما. لم  فترة الحظر اْلكثر تشدُّ

 أكن أستطيع الخروج للتمشية في الريف، أو السترخاء في حانة أو مطعم، أو الجلوس على أريكة في

ة في اليوم  .حديقة، أو زيارة أي شخص، بل ومغادرة بيتي ْلكثر من مرَّ

غير أنني لم أكن الوحيد الذي يمر بهذه التجربة، ولو جزئيا على اْلقل، باعتبارها تجربة حرية. تبينت 

ة بحكم العادة أن أفعلها إنما كنت أفعلها ْلنها ببساطة متاح” كنت أختار“أن كثيرا جدا من اْلمور التي 

أو ْلنني اكتسبت عادة القيام بها. لحظ آخرون إلى أي مدى كانوا يتقبلون ما يفعله اْلخرون. في 
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المجتمع الستهَلكي سريع اْليقاع ذي الخيارات الَلمتناهية، يسهل أن تدفعنا نزواتنا، وأن يتَلعب بنا 

قون. فقليل للغاية مما نفعله كل يوم يكون ناجما عن قر ارات مدروسة. والقدرة على المعلنون والمسوِّ

 .القيام بما نريده دونما قيد، ودونما تفكير أيضا، تمثل أدنى أشكال الحرية وأقلها قيمة

تعلمت في الحظر أنني أفتقد تلك الحياة القديمة بقدر أقل كثيرا مما كنت أتوقعه. وتبينت مدى ضحالة 

له. حينما تقلَّصت خياراتي واستوجب الفعل قدرا أكبر من التخطيط، أصبحت الخيارات  الكثير مما نفضِّ

ا تحتَّم أن تكون نتاج مزيد من التفكير. وهذه المقدرة على اتخاذ القرار بعد تدب ر هي  أكثر أصالة لمَّ

 .أعلى أشكال الحرية التي يمكن أن ينالها إنسان وأرفعها قيمة

ننا الوباء، باختصار، من أن نرى بمزيد من الوضوح الفارق  بين الحرية الجوفاء، حرية الفعل لقد مكَّ

حين ل يعوقها عائق، والحرية الحقَّة، حرية الفعل بما يتماشى مع الحكم القائم على مراعاة جميع 

الضوء على هذا الفارق  0250العتبارات. ولقد ألقى الفيلسوف اْلمريكي هاري فرانكفورت في عام 

التي نريد ـ بعد تدب ر ـ أن نريدها. فعلى سبيل المثال،  بتمييزه بين اْلشياء التي نريدها وحسب، واْلشياء

لو أنني أريد كعكة وآكلها، فأنا ببساطة أتبع رغباتي، واْلرادات التي أجدها في نفسي في أي لحظة 

معينة. لكن إذا لم أرد ـ بعد تدبر ـ أن آكل الوجبات السريعة )أو أل أفعل ذلك كثيرا على اْلقل( فإن 

ى رفض هذه اْلرادات في ضوء ما أعرف أنني أريد أن أريده. وهذا الضرب من لدي المقدرة عل

الحرية يستوجب ضبط النفس. والشخص الذي تعوزه هذه المقدرة ليس حرا حقا بل هو ما يطلق عليه 

 .، العبد لرغباته”الشهواني“فرانكفورت 

زق هذا المجتمع، بفعل يشجعنا المجتمع الستهَلكي على التصرف بمنطق الشهوانيين. فحينما يتم

حرب أو وباء، تتمزق معه العادة الكسول، عادة الفعل بناء على الرغبة دون التدبر الواجب. وفي أي 

وقت تفرض فيه قيود مشددة على قدرتنا على الفعل بناء على الرغبة، تسنح لنا فرصة لكسر رابط 

التي نتصرف بناء عليها هي الرغبات  العادة بين رغباتنا وأفعالنا، والتساؤل عما إذا كانت الرغبات

ها بعد أخذ جميع اْلمور في العتبار  .التي نقرُّ

كما أن اْلهمية الحيوية لقدرتنا على الحرية تزداد وضوحا بازدياد ظروفنا قتامة. لقد كتب سارتر أثناء 

 :الحتَلل يقول

والخيار ’. اْلنسان مخلوق فان’عشنا في كل لحظة، حتى الثمالة، معنى هذه العبارة البسيطة الشائعة: “

 الذي اتخذه كل  منا بشأن حياته ووجوده كان خيارا أصيَل إذ اتخذ في ظل مواجهة مباشرة مع الموت

…”. 
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أصدق منه اليوم، ْلن كثيرا من الخيارات كانت حرفيا خيارات حياة أو موت.  0200كان هذا في عام 

في حين أن قليَل فقط …”. الموت خير من “كرون بأن فالمقاتلون في حركة المقاومة وجدوا أنفسهم يف

من خياراتنا اليوم هي التي لها مثل هذه اْلهمية ومثل هذه العواقب الفورية. ولكن التذكير اليومي 

بالموت يرغمنا على التعامل بجدية مع الخيارات التي نتخذها، في ما يتعلق بالعمل، والعَلقات، وأنماط 

كوا أنهم يعيشون حياة لم يختاروها حقا، بل انساقوا إليها انسياقا. وجاء وضع الحياة. كثيرون منا أدر

طارئ ليصيح في وجوهنا بأنه ما لم نحدث تغييرا فإن هذا سوف يكون نصيبنا إلى أن نموت، وذلك قد 

 .يكون أقرب مما نتصور

الخيارات المدروسة،  بدل من اتباع طريق القدر اْلقل من المقاومة، رأيت أن أحاول اتخاذ المزيد من

وأتحلَّى بمزيد من الحذر في انتقاء مشاريعي. كثيرون منا يتخذون اْلن ” ل“بما يعني أن أكثر من قول 

خيارات صعبة، هي اْلكثر أصالة بين خياراتنا منذ سنين، وهي الخيارات المتعلقة بأن نعيش حياة 

وبرغم أن الستعارة العسكرية التي تقول إننا  تتناغم مع ما نراه حقا ذا قيمة، وما نريد حقا أن نريده.

في حرب في فيروس كورونا قد استعلمت وابتذلت وكثيرا ما وضعت في غير موضعها، لكنها تبقى 

إن قسوة العدو البالغة دفعتنا إلى “نافعة تماما عند تطبيقها على جملة أخرى صادمة لدى سارتر: 

 .”أنفسنا أسئلة ل يتأملها المرء مطلقا في وقت السلم أقاصي هذا الظرف بإرغامنا على أن نطرح على

المسؤولية الكاملة في العزلة الكاملة ـ أليس هذا هو التعريف اْلساسي “وثمة سطر آخر له وقعه: 

عزلة مقاوم سري يعمل منفردا من أجل الصالح  0200كانت العزلة بالنسبة لسارتر سنة ”. لحريتنا؟

وعزلتنا في هذا …”. نت حمايتهم هي حماية لآلخرين، لجميع اْلخرين في أعماق عزلتهم، كا“العام. 

الوباء أقل حدة، شأنها شأن المخاطر والتضحيات التي نرى أنفسنا مطالبين بمواجهتها أو تقديمها. ومع 

ذلك تظل الرؤية اْلخَلقية الجوهرية صادقة. فكيفية تصرفنا في الحياة العادية مقياس بائس لعمودنا 

ْلخَلقي، ْلننا قلَّما نكون مطالبين بالتعالي على نداء الواجب أو تجاوزه، وقلما تسنح لنا فرصة الفقري ا

للخروج على العقد الجتماعي دونما عقوبة. ومع ذلك فإن خياراتنا اْلن، في هذه العزلة عن المجتمع، 

 .تكشف الكثير عن طبائعنا الحقة

اطرين بحياتهم، أظهروا شجاعتهم. والذين تجمعوا من فالذين تطوعوا للعمل في الخطوط اْلمامية، مخ

أجل إطعام وإيواء اْلكثر احتياجا وضعفا بدل من النزواء في البيوت أظهروا تعاطفهم واهتمامهم. في 

المقابل، فإن الذين خرقوا القواعد لمجرد أن ذلك يَلئمهم فضحوا أنانيتهم، وإحساسهم بالتميز. وشأن 

هؤلء وأولئك، مظهرا أنني لست بطَل، ولست شريرا أيضا، إنما أنا مجرد واحد أغلبنا، وقعت أنا بين 

 .من المواطنين المحترمين العاديين الكثيرين الذين ليسوا جديرين بثناء أو بلوم
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يعلمنا الوباء أيضا دروسا في الحرية تتجاوز نقاش سارتر للفرد. فنحن من الناحية السياسية، باستعمال 

للقيام ” الحرية اْليجابية”للقيام بأعمالنا دونما قيود، و” الحرية السلبية“رلين، نتكلم عن تمييز إيساياه ب

باْلمور التي تعطينا إمكانية الزدهار وتعظيم إمكانياتنا. على سبيل المثال، المجتمع الذي يخلو من 

ذلك، بصفة عامة، ل الدراسة اْللزامية يعطي اْلبوين حرية سلبية لتعليم أبنائهم حسبما يشاءون. لكن 

 .يعطي الطفل الحرية اْليجابية لتلقي تعليم لئق

على مدار العقود اْلخيرة كانت الحرية السلبية في صعود بينما تلوثت الحرية اْليجابية ببصمة الدولة 

هو أنه لول الخدمات الصحية والتنظيم الفعال  9191الحاضنة. وما ينبغي أن نكون تعلمناه في 

صارمة في بعض اْلحيان، تصبح حريتنا السلبية عديمة القيمة بل ومدمرة في بعض والقواعد ال

الدولة، كنا لنفقد قدرا أكبر بكثير من اْلنفس، ونشهد ضياع وظائف وخراب ” تدخل“اْلحيان. ودون 

 .مشاريع

ة بين إن لدينا اْلن فرصة ْلعادة ضبط التوازن بين الحريتين السلبية واْليجابية. فَل وجود للمفاضل

الحكومة الضخمة والحرية الفردية: إذ أن كثيرا من الحريات تعتمد على الدولة في مجرد وجودها. وما 

نة“مصطلح  0212أطلق عليه عالما الجتماع نيل وباربرا جلبرت في  وما أطلقت عليه ” الدولة الممكِّ

ان للغاية ْلعطائنا الفرصة ضروري” الدولة المبادرة“ 9102عالمة القتصاد ماريانا مازوكاتو في عام 

 .لنيل القدر اْلكبر من إمكانيات حريتنا

وثمة طريقة أخيرة نفيق بها ونستوعب حريتنا، وهي أن مفهومنا للممكن قد اتسع. فالمستشفيات يمكن 

أن تقام في أسابيع ل في سنين، وجودة الهواء يمكن أن تتحسن بين عشية وضحاها، والحكومات يمكن 

التوظيف بدل من أن تدفع تعويضات البطالة، والشركات الخاصة ـ مثل باعة التجزئة في أن تدعم 

مجال اْلطعمة ـ يمكن أن تتحمل المسؤولية باعتبارها خدمات عامة ل مجرد مشاريع خاصة. لقد اتسع 

 .نطاق السياسات المقبولة اتساعا كبيرا، واتسع نطاق الممكن على نحو لم نكن لنتخيله

الفعل دونما إيمان باحتمالت الفعل إن هي إل حرية فارغة. لقد انفتحت أعيننا على احتمالت إن حرية 

جديدة للمستقبل غير التي كنا نؤمن أنها المتاحة لنا. والتحدي هو أن نستجيب لهذه الفرصة دون الوقوع 

قل مما كنا نتصور، ولكن في طوباوية ساذجة أو تفكير تفاؤلي. فإدراكنا ليس إيمانا تبسيطيا بأن قيودنا أ

 .أن قيودنا الحقة ليست القيود التي كنا نتصورها

. لكن برغم 02ولست أساوي بين الحياة في ظل الحتَلل النازي والحياة في ظل بَلء كوفيد 

صادقة اليوم بقدر  0200الختَلفات الكثيرة والمهمة، تبقى رسالة الحرية التي بعثها سارتر سنة 

فتجربتنا اْلساسية هي تجربة تقييد، وفقدان للحرية. لكن بالتفكير والتدبر يمكننا أن  صدقها في زمانها.
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نتبع هذا الفهم الجديد لما تعنيه الحرية حقا، ولماذا هي مهمة، وكيف يمكن أن نستعملها في صياغة 

ظروف، لقد ساعدتنا ال“مستقبل أفضل. ولعلنا عما قريب ننظر إلى الوراء قائلين مثلما قال سارتر: 

والبشاعات، على أن نعيش، دونما ادعاء أو عار زائف، نعيش الوجود القلق المستحيل المعروف بقدر 

 .”اْلنسان

_ _ _ 

 .الجمهور إلى موجهة فلسفية كتب لعدة ومؤلف بريطاني فيلسوف باجيني: جوليان
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  بافي: غزافييه

 كورونا فيروس وباء عن الفلسفة لنا تكشفه الذي ما

 

 لعرج مرسلي ترجمة:

 

 مرة الفلسفية اْلسئلة تظهر المحك، على البشر حياة تكون عندما يتجاوزه، واقًعا العالم يواجه عندما

 اليومية. حياتنا صلب في التفكير إعادة إلى والقلق والذعر هذه الخوف مرحلة تجبرنا لذا، أخرى.

 سنة، 9711 منذ اْلقل على الذين، الفَلسفة يوميات هو الموقف هذا مثل في نفسه يطرح الذي التساؤل

 .العلم في إجابات إيجاد على ويحرصون يندهشون، العالم، يستجوبون

 أعيننا أمام يتكشف الذي العالم فهم

 إنها العبارات: بهذه أرسطو إليه يذهب ما وهو للفَلسفة، بالنسبة جوهري أمر العالم لفهم التساؤل إن

 تكون أن الفلسفية. للتخمينات اْلوائل المفكرين اليوم، الحال هو كما دفعت، يالت الدهشة الواقع في

 تجد أن ويجب عبثا، ليست الدهشة هذه الدهشة، على معينة قدرة لديك تكون أن إذن هو فيلسوًفا،

 أيًضا الرياضيات وعلماء العلماء كان القديمة، العصور في السبب، لهذا وتقلق. تستفهم ْلنها إجابات

 .المثال سبيل على ميليت، طاليس سفة،فَل

 ما فهم عدم إلى باْلحرى أو- الفهم إلى بحيل الدهشة، يثير الصحية اْلزمة هذه بسبب اليوم يحدث ما

 طريقة هذه أيامنا في لدينا آخر، وبتعبير العلمي. للبحث المجال يفسح ذلك مع وموازاة العالم في يحدث

 الرهانات على الحفاظ مع القديمة، الفلسفة مناقشات في يحدث أن يمكن كان ما لختبار جًدا معاصرة

 أولية نتائج مع راؤولت، البروفيسور عمل هو لذلك مثال وأحسن واْليطيقية. واْلخَلقية العلمية

 بقدر أخَلقي السؤال بالدواء؟ العَلج يجب هل مثبتة، بروتوكولت وجود عدم حالة في ولكن مشجعة،

 .علمي هو ما

 على وكذلك طبيعية. ول مشتركة خطوة تشكل ل لألسئلة إجابات عن والبحث العالم همف مسألة إن

 حولنا، من شيء كل تنظيم أو معيرة لذلك وخَلفا اْليام، هذه أنفسنا مفاجأة نحاول نعد لم العكس،
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 ُيقال دماعن نرتبك نعد لم ثم الموسيقى، ورق مثل سويت كلها عملنا اليومية، حياتنا تنظيمنا، كله، عالمنا

 جًدا، والمنظم جًدا، التقليدي الكَلسيكي، تنظيمنا ،”المدارس ستغلق العمل، إلى اْلن بعد تذهب لن“ لنا:

 .ينفجر أخيًرا والموحد جًدا، والمبنين

 غير وبعضها ضرورية اْلشياء بعض إن فيقال القيمة، أشكال من شكل ذلك إلى ينضاف أنه خاصة

 يستيقظون السبب ولهذا اليومية، حياتهم يغذي الذي هو ذاك أن يرددون الناس غالبية فإن لذا ضروري،

 نحن الضرورة. عديم المطاف نهاية في هذا ،كل حياتهم من كبيًرا جزًءا يقضون حيث المكان صباحا،

 وما ضرورية. ليست إذا هي قضيناه، الذي والوقت والمهن النشاط من كاملة مجالت هناك أن ندرك

 .جيدة صحة في والبقاء الطعام من يكفينا ما سنجد كنا إذا نتساءل أن هو مهًما يغدو

 الساعات فمنذ المقاومة، سلوك لحظنا السبب ولهذا المرارة من يخلو ل وجودنا جدوى عدم إدراك إن

 ما مهم عملي“ ،”يرام ما على لست أنا“ ،”هذا يمسني لن أنا“ مقاومون: هناك كان الحجر، من اْلولى

 لتوفير للشراء، سأذهب“ للذعر المجال المقاومة أفسحت ذلك، بعد الخ.”. إليه الذهاب أريد زلت

 .إلخ ،”هناك الحماية من بالمزيد أشعر ْلنني الريف إلى الذهاب“ ،”مخزون

 أن كيف ونَلحظ والجماعي، الفردي المستوى على علينا كبير بقدر يؤثر ْلنه أكثر مزعج الوضع هذا

 الشبكات النفس، طمأنة بمحاولة اْلمر يتعلق الجماعات. لدى للعواطف قوية اجتماعية مشاركة هناك

 والنتيجة معينة. بطريقة بالخوف أيًضا استمتاعنا هي والمفارقة هذا، أجل من حاضرة الجتماعية

 إلى نسارع والتي ما، حد إلى الخاطئة بالمعلومات المرتطم وضع في أنفسنا نجد أننا بما مختلفة

 مسافة هناك يعد لم بالوضع، بالمعلومات، مغمورون نحن نفكر، نعد لم فهم. أو تفكير دون مشاركتها

 باستمرار، اْلخبار أشاهد أنني أعتقد ل مهماً، يعد لم فيه التفكير أستطيع ما كفرد. واْلنا يحدث ما بين

 .التفكير من يمنعنا يتكشف؟الذعر وهو العالم أفهم أن لي فكيف اْلخبار. غمرتني لقد

 في كفرد التصرف كيفية اْلخص وعلى يحدث ما فهم مسألة إنها ذعر، مسألة ليست للفَلسفة النسبةب

 النظر وجهة من والتضامن. الذات على النطواء بين التناقض هذا يوجد الحالة هذه وفي المجتمع.

 غسل هو الفردي العمل متحدين، نكون أن منا يطلب للغاية. لَلهتمام مثيرة المسألة والمفاهيمية اليومية

 ل هذا لكن الحكومات، تكرره كما واحدة ككتلة مًعا نعمل أن يجب نفسك. وحجر نفسك، وحماية يديك،

 القنفذ معضلة إلى هذا يشير المفاهيمي، المستوى على الفردي. السلوك خَلل من إل يحدث أن يمكن

 بمسافة تجرى أن يجب ، آمنة تكون أن لها أريد إذا المجتمعية، التفاعَلت إن شوبنهاور. على العزيزة

 أخرى، جهة من والمجتمع جهة من الفرد بين الصحيحة المسافة إيجاد الضروري من لذلك صحيحة،

 المجتمع بين فكرية مساحة إيجاد لمحاولة مهم سؤال إنه ذلك. على نتعود لم فنحن واضًحا، ليس وهذا

 .وأنا
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 جديدة؟ مشاكل مواجهة في نعيش كيف

 يهتمون الفَلسفة كان إذا العيش؟ كيفية عن اْلجابة القديمة: العصور في جدا واضح الفلسفة هدف

 البحث ، العاطفة دائمة: إشكاليات من يتكون الوجود ْلن فذلك للعيش، كطريقة بالفلسفة العيش، بكيفية

 ، نةالخيا ، المرض ، الشيخوخة ، )الكرب( القلق ، الخشية ، الخوف ، المال عن البحث ، السلطة عن

 لنا الحياة لتعذيب نتعرض كبشر كلنا بهدوء. العيش من وتمنعنا تربكنا اْلسئلة هذه كل الموت.

 هذا: لفهم خاص بشكل مستنيرة فلسفية مدارس ثَلث هناك هذا؟ كل رغم العيش كيف وعقباتها.

 قيل لو حتى- الشرور إزالة إلى تهدف ل المدارس هذه والساخرون)الهزليون(. اْلبيقوريون الرواقيون،

 التمارين“ يسمى ما المدارس هذه تطور منها. والتقليل محاربتها تحاول ولكن- عَلجية الفلسفة إن

 الفرد لدى العيش، طريقة لتغيير موجهة ممارسة أي روحي، تمرين هي القديمة الفلسفة كل ”.الروحية

 .عملي وتنفيذ خارجي، أو داخلي الوقت نفس في خطاب إنه كذلك. اْلشياء ولرؤية اْلخر، ولدى ذاته

 المشكلة، هذه على العمل في اْلفضل وهم به، صلة اْلكثر هم الرواقيون يكون ربما لسؤالنا، بالنسبة

 ل أشياء وهناك عليها نعتمد أشياء هناك“ ْلبكتيت: اْلعظم العبارة القبول. فلسفة هي الرواقية ْلن

 الذي الفيروس هذا الحالي، الوضع هو المثال، يلسب على علي، يعتمد ل ما جًدا. مفيدة ”عليها نعتمد

 إذا النفس( )رعاية الذات واحترام النظافة، وقواعد الجتماعي، التباعد هو علي يعتمد ما وباء. أصبح

 مع المنظور في وضعها يمكن أساسية فضائل أربع لديهم الرواقيون اْلخرين. رعاية في نرغب كنا

 البحث عدم وسكينة. بهدوء يحدث ما استقبال كيفية معرفة وهي ،الحكمة هي اْلولى الحالي. السياق

 مع التفاعل كيفية معرفة المثال، سبيل على العدل. هو الثاني البعد للذعر. الستسَلم وعدم الجاني عن

 أخرى مرة إنها العتدال. هو الثالث المحور التعليمات. واحترام المثل، وإظهار والتربية، اْلخرين،

 عدم المثال سبيل على الملذات، وتخفيف الدوافع، في والتحكم الشراء، لذعر الستسَلم عدم مسألة

 سارة، غير قرارات لتخاذ الشجاعة هو الرابع البعد ضروري. غير هو ما لشراء الذهاب، محاولة

 مهمة فضائل أربع هذه الناس. عادات لتغيير الشجاعة على والحصول العام، للصالح جيد هو ما لتقرير

 .حياتنا أسلوب تحديد في

 األزمة؟ هذه من نتعلم ماذا

 جذور المطاف نهاية في هما ، العيش كيفية ومعرفة العالم فهم كيفية معرفة سواء ، البعدان هذان

 اْلزمة. بعد والمفيدة القوية الفلسفية العناصر إلى العودة على الحالي الوضع يساعدنا أن يمكن الفلسفة.

 اْلموال أولوة وسوء ترابطوال العولمة الحالي: للعالم التدمير أشكال من شكَلً  نشهد أننا يبدو ْلنه

 العالم إنشاء هو والرهان الشهير( الخَلق )التدمير الخلق يتطلب التدمير فإن ذلك، ومع إلخ. العامة،
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 مسؤول ولكنه مبتكر عالم تدميره؟ يتم الذي العالم عن مختلف قادم عالم لدينا سيكون كيف الجديد.

 .أيًضا

 كان كما نفسه هو يخرج وأن بالكامل تدميره يجري لن العالم هذا أن من كبير خطر هناك ذلك، ومع

 آخر، شيء رؤية إلى 02 كوفيد وان، وان ايتش السارس، اْلزمات، تكرار بنا يؤدي قد قبل. ذي من

 النظافة حيث من حياتنا أنماط نكيف ولم اْلخيرة اْلوبئة من بالفعل نتعلم لم مؤكد، شيء ل ولكن

 شيء، أي نفعل لم لكننا آخر، وباء لتحمل مستعدين غير بأننا نعلم كنا ذلك. إلى وما اْلقنعة ومعدات

 .مسؤولية أكثر عالم لخلق دمار لدينا يحدث قد المرة هذه اْلشارات. من الرغم على

 من استقيناه آخر تعلم هذا الذات. على العمل هو اْلزمة بعد استخَلصه يجب الذي الثاني الدرس

 ”.غرفته في مرتاحا وحيدا البقاء أو البقاء كيفية معرفة عدم هي اناْلنس مصيبة“ إن قال الذي باسكال

 إجازة في ونذهب عشاء، على ونجتمع باْلصدقاء، ونلتقي مهنيا، نتنقل نسافر، أن نريد ْلننا ا؟ لماذا

 الذات على العمل لتعلم فرصة هذه أليست المطاف؟ نهاية في سطحي هو هذا كل أليس ويسرة. يمنة

 وجماعية فردية فكرية مساحة تأسيس ْلعادة فرصة هذه أليست النفس؟ بصحبة عيشال على والقدرة

 أسابيع؟ لبضعة مفقودة كانت أنها يبدو

 

 :المصدر

 

https://lepetitjournal.com/lepetitjournal-singapour-717 
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  جيجيك: سالفوي

  للرأسمالية، القاضية ”بيل أقتل“ ضربة بمثابة كورونا فيروس

 

 فتوحي محمد ترجمة:

 

فيروس كورونا في مجتمعاتنا إلى انبعاث فينيقات عديدة من الرماد مثل أدى النتشار السريع لوباء 

فينيق الفيروسات اْليديولوجية، و فينيق اْلخبار الزائفة ، و فينيق نظريات المؤامرة، و فينيق 

 .العنصريات الجديدة

أدى إلى لقيت الضرورة الطبية الملحة للحجر الصحي )العزلة اْللزامية( صدى واسعا في العالم، مما 

بروز ضغوطات أيديولوجية هدفها إعادة رسم حدود جغرافية واضحة المعالم، لعزل واستبعاد أعداء 

 .أجانب محتمل أن يشكلوا تهديدا على هوياتنا

وهو فيروس  –أكثر فائدة  –و بانتشار فيروس كورونا سينتشر معه أيضا فيروس أيديولوجي آخر 

حدود الدولة القومية، ويؤكد أحقيته بالوجود عبر التضامن  التفكير في مجتمع بديل، مجتمع يتجاوز

 .والتعاون على مستوى دولي

كثيرا ما نسمع اليوم عن توقعات تفيد أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى سقوط النظام الشيوعي في 

الصين، بنفس الطريقة التي أدت بها كارثة تشيرنوبيل، باعتراف غورباتشوف نفسه، إلى نهاية 

ية السوفياتية. لكن المفارقة هنا هي أن هذا الفيروس سيجعلنا أيضا نعيد التفكير في شيوعية الشيوع

 .جديدة مبنية على الثقة في الشعب و في العلم

 للمخرج كوانتين تارينتينو (Kill Bill 2: في المشهد اْلخير من فيلم )أقتل بيل الجزء الثاني

Quentin Tarantino تقوم بياتريكس كيدو ،kiddo Beatrix  بالقضاء على مشروع بيل Bill 

 Five Point Palm Exploding ”تقنية الخمس نقاط المفجرة للقلب”الشرير، وذلك بضربه ب

Heart Technique”  وهي الضربة اْلكثر فتكا في جميع أنواع الفنون القتالية، حيث تعتمد هذه ،
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إلى خمس نقاط مختلفة من جسم الهدف.  التقنية على توجيه خمس ضربات متتالية بأطراف اْلصابع

 .بعد ذلك يبتعد الهدف ماشيا خمس خطوات، و ينفجر قلبه في جسده ويسقط على اْلرض

طبعا، هذا اْلسلوب من فنون القتال يبقى فقط خيال و أسطورة، ل يمت للقتال الحقيقي بصلة . ولكن ، 

، وبالضبط بعد نهاية المحادثة التي جمعت بين  Kill Bill 2- بالعودة إلى نفس المشهد من فيلم اقتل بيل

كيدو و بيل، نشاهد اندلع قتال قصير بين الطرفين، حيث تضرب كيدو قلب بيل قاتلة إياه باستخدام 

قبل موت بيل، يغفر اْلثنان لبعضهما البعض ويصنعان سَلمهما. ”. تقنية الخمس نقاط المفجرة للقلب“

 .ت ويسقط على اْلرض ميتاثم بعد ذلك نرى بيل يخطو خمس خطوا

ما يجعل هذه المشهد السينمائي للهجمة أمرا مدهشا هو الفترة الزمنية الموجودة بين تنفيذ الضربة 

ولحظة الموت: يمكنني إجراء محادثة ودية طالما التزمت الجلوس في هدوء ، ولكنني أدرك أيضا طيلة 

 .ي وأسقط ميتافترة جلوسي هذه أنه بمجرد أن أحاول السير، سينفجر قلب

أل يشبه هذا المشهد السينمائي فكرة أولئك الذين يتكهنون بسقوط الحكم الشيوعي في الصين بسبب 

الخمس نقاط “فيروس كورونا؟ أي أن خَلل فترة ما بعد تلقي النظام الشيوعي في الصين لضربة 

واللتزام بتدابير الحجر ، يتعين على السلطات أن تكتفي فقط بالجلوس ، والمراقبة ، ”المفجرة للقلب

الصحي، لكن بمجرد أن تتجرأ هذه السلطات على إحداث أي تغيير حقيقي في النظام الجتماعي )تغيير 

 .من قبيل الثقة في الشعب( سيتسبب في سقوطها

رأيي المتواضع في هذا السياق أكثر راديكالية بكثير، حيث أعتبر أن وباء فيروس كورونا الذي يشبه 

على النظام الرأسمالي العالمي إنما هو دليل على أنه لم يعد ” الخمس نقاط المفجرة للقلب“هجوم 

بإمكاننا المضي قدما في الطريق نفسه. في رأيي، هذا الوباء إشارة واضحة على أن التغيير الجذري 

 .هو الحل

 الكارثة إلى ملحة حاجة في نحن المرة: الحقيقة

انتباهنا إلى قدرة اْلفَلم على تصوير كوارث كونية مثل كويكب  قبل سنوات، لفت فريدريك جيمسون

يوشك على تدمير الحياة على اْلرض ، أو فيروس يهدد بفناء البشر. إن مثل هذا التهديد العالمي عادة 

ما يولد تضامًنا عالمًيا، حيث تصبح خَلفاتنا الصغيرة غير ذات أهمية ،إذ نستطيع أن نعمل جميًعا و 

 .الحل مًعا ْليجاد

ليس الهدف من حاجتنا إلى الكارثة هو الستمتاع بالمعاناة، بل الهدف، على العكس تماما، هو التفكير 

في الحقيقة المرة التي تقول أننا بالفعل في حاجة إلى كارثة قادرة على جعلنا نعيد التفكير في السمات 

 .اْلساسية للمجتمع الذي نعيش فيه
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لمثل هذا التنسيق العالمي هو منظمة الصحة  –مثيرا للغرابة والجدل والذي قد يبدو–إن أول نموذج 

التي وجب منحها المزيد من  –التي ل نحصل منها إل على الهراء البيروقراطي المعتاد —العالمية 

 .السلطات التنفيذية

تعرض مؤخرا بيرني ساندرز للسخرية من طرف الشكوكيين بسبب دعوته إلى خلق تغطية صحية 

في الوليات المتحدة. ألسنا في حاجة أكثر مما مضى إلى الستفادة من درس وباء الفيروس،  شاملة

 درس مفاده أنه يجب علينا أن نبدأ بتشكيل شبكة عالمية خاصة بالتغطية الصحية الشاملة؟

بعد يوم من تصريح نائب وزير الصحة اْليراني إيراج هريرشي في مؤتمر صحفي على خلفية انتشار 

كورونا و تأكيده على أن الحجر الصحي الجماعي ليس ضرورًيا ، أدلى نفس المسؤول  فيروس

بتصريح قصير آخر يعترف فيه بإصابته بالفيروس و وضع نفسه في عزلة ذاتية. و أضاف هريرشي 

هذا الفيروس يتمسم بالديمقراطية، حيث أنه ل يميز بين الفقير والغني أو بين رجل “في سياق آخر أن 

أعتقد أن هريرشي على صواب في هذا شأن. و أؤكد في هذا الصدد أننا جميعا ”.و مواطن عاديدولة 

 .نجدف في القارب نفسه

دنا سوية ودفعنا إلى التضامن العالمي،   من الصعب ان ل نَلحظ المفارقة الساخرة القائلة أن ما وح 

حتكاك مع اْلخرين، بل حتى يتجلى على مستوى الحياة اليومية عبر أوامر صارمة تفيد تجن ب ال

 .العزلة الذاتية

ل يتعلق اْلمر هنا فقط بتهديدات فيروسية محضة، بل تجدر اْلشارة إلى أن هناك كوارث أخرى 

تحدث بالفعل و أخرى وشيكة تلوح في اْلفق. فهناك مثَل الجفاف وموجات الحر والعواصف الساحقة 

في الشعور بالذعر والخوف، وإنما في العمل الجاد  وما إلى ذلك. في ظل كل هذه الظروف، ليس الحل

 .والعاجل لتأسيس شكل من أشكال التنسيق الدولي الفعال

 فقط؟ االفتراضي الواقع في بمأمن سنكون هل

إن الوهم اْلول الذي يجب تبديده هو ذلك الذي صاغه الرئيس اْلمريكي دونالد ترامب خَلل زيارته 

يتم القضاء على فيروس كورونا بسرعة، وعلينا فقط أن ننتظر عودة اْلخيرة للهند ، حيث قال أنه س

 .الحياة إلى حالها المعتاد

ضدا على كل هذه اْلمال المزعومة ، إن أول شيء يجب أن نستوعبه هو أن هذا الخطر وجد ليبقى و 

 .لمدة، و حتى لو انحسر هذا الخطر ، فإنه سيعاود الظهور بأشكال جديدة ، وربما أكثر خطورة

لهذا السبب ، يمكننا أن نتوقع من هذه اْلوبئة الفيروسية أن تؤثر على عَلقاتنا مع اْلشخاص واْلشياء 

المحيطة بنا مثل الحرص على تجنب لمس اْلشياء التي قد تكون قذرة أو تجنب الجلوس على مقاعد 
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ك قد نصبح أكثر المراحيض أو المقاعد العامة أو تجنب احتضان الناس و مصافحتهم، واْلسوء من ذل

هوسا بشأن حركاتنا العفوية من قبيل عدم لمس اْلنف و العينين. ربما سيتم من اْلن فصاعدا اعتبار 

الواقع الفتراضي الفضاء الوحيد الكثر أمانا، ْلن التنقل بحرية في الفضاءات المفتوحة سيقتصر على 

 .اْلغنياء وفقط

” فيروسي“و ” فيروس“تميزت باستخدام مصطلحي  يجب علينا أن نتذكر أيضا أن العقود الماضية

اللذين استعمَل للدللة على الفيروسات الرقمية التي تصيب فضاء الويب الخاص و بيانات الحاسوب 

ومحركات اْلقراص الثابتة. ما نراه اْلن هو عودة المعنى الحرفي اْلصلي للفيروس، أي أن العدوى 

 .لحقيقي والظاهريالفيروسية انبعثت من جديد في بعديها ا

 للرأسمالية اْلحيائية النظرة عودة

ظاهرة غريبة أخرى يمكننا مَلحظتها في ظل النظام الرأسمالي أل و هي العودة إلى النظرة اْلحيائية 

الرامية إلى معاملة الظواهر الجتماعية والقتصادية مثل اْلسواق و رؤوس اْلموال المالية وكأنها 

ا على مايروج له عبر وسائل اْلعَلم ، فإن النطباع اْلول الذي نحصل عليه كائنات حية. إذا اطلعن

هو أن ما يجب علينا أن نقلق بشأنه ليس آلف الحالت التي ماتت بسبب الفيروس أو آلف المصابين 

، أي أن هذا ”اْلسواق في حالة توتر“الذين سيموتون، بل يجب علينا أن نقلق حول الحقيقة القائلة أن 

يروس استطاع وبوثيرة متزايدة أن يخنق التنفس السلس للسوق العالمية، و التي قد ينخفض نموها الف

 .بنسبة اثنين أو ثَلثة بالمائة

أل يشير كل هذا بوضوح إلى الحاجة الملحة للتفكير في إعادة تنظيم اقتصاد عالمي بديل، بعيدا عن 

الحل الشيوعي على الطراز القديم ، بل التفكير رحمة آليات السوق الحر؟ المقصود هنا، ليس بالطبع، 

في خلق نوع من المنظمات العالمية التي يمكنها السيطرة على القتصاد وتنظيمه ، وكذلك الحد من 

سيادة الدول القومية كلما اقتضت الحاجة، وهو اْلمر الذي تمكنت الدول في الماضي من فعله على 

 .دلع حرب طبيةخلفية الحرب. إننا جميعا نقترب من ان
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  جيجيك: سالفوي

 االيدولوجيا فيروس كورونا، فيروس

 

 بومنير كمال ترجمة:

 

لقد كتب الكثير عن وباء فيروس كورونا، فماذا يمكنني أن أضيف كمَلحظ غير متخصص في ظل شح 

المعطيات وأين ات؟ ربما كان حريا بنا أن نلتفت إلى طرح السؤال التالي: أين تنتهي 0وندرة المعطي

تبدأ اْليديولوجيا؟ من المعلوم أن  بعض المناطق في العالم تعاني من أوبئة أكثر خطورة بكثير من وباء 

أخرى، فلماذا • فيروس كورونا. وليس بخاف  أن  اْللف من اْلشخاص يموتون يومًيا بسبب عداوى

الحمى “، المعروفة باسم 0291-0201هذا الهوس بوباء كورونا ؟ ليس بنا حاجة للعودة إلى جائحة 

مليون شخصا: والحاُل أن  في هذا الموسم وحده،  71، التي تسببت في وفاة ما ل يقل عن ”اْلسبانية

شخصا دخلوا المستشفيات من أجل  001.111مليون أمريكي بالحمى، وما ل يقل عن  07أصيب 

أن بارانويا العنصرية منتشرة بقوة  . في هذه الحالة ، من الواضح1911العَلج، وتوفي منهم أكثر من 

اليوم. وفي هذا المضمار، يمكننا تذكر تلك الستهامات المتعلقة بالنساء الصينيات المسنات القذرات من 

، وهن يسلخن جلود الثعابين الحية ويتناولن حساء الخفافيش. والَلفُت للنظر أن  في Wuhan ُوهان

 صينية كبيرة واحدة من أكثر اْلماكن أماًنا في العالم.  الوقت الحالي، من اْلرجح أن تكون مدينة

والحاُل أنه ل يمكن إنكار وجود مفارقة أكثر عمقا مما أشرنا إليه: كلما كان عالمنا أكثر تواصَل من 

ذي قبل، كلما زادت مصيبة محلية في إثارة رعب عالمي، وفي نهاية المطاف كارثة. فمعلوم  أن  في 

تسببت سحابة الرماد المنبعثة من ثوران بركاني طفيف في أيسلندا )اضطراب ، 9101ربيع من عام 

طفيف ضمن آلية الحياة المعقدة على اْلرض( في إيقاف الحركة الجوية في معظم الدول أوروبية. وإنه 

مهم  في هذا الشأن أن نَلحظ أنه على الرغم من قدرتها الهائلة على تحويل الطبيعة، فإن البشرية ليست 

ى نوع من بين أنواع الكائنات الحية اْلخرى الموجودة على كوكب اْلرض.إذا كان مثل هذا سو

النفجار البسيط يمكن أن يكون له مثل هذا اْلثر الجتماعي والقتصادي الكارثي العالي جدا، فذلك 

من  بسبب تطورنا التكنولوجي )السفر الجوي(: ول يخفى أن  مثل هذا النفجار لم يكن، قبل قرن
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الزمان، يثير اهتمام أحد. لذلك، يمكننا القول إن  التكنولوجيا تجعلنا، من ناحية، أكثر استقَللية عن 

الطبيعة، ومن ناحية أخرى، أكثر تبعيًة وخضوعاً لتقل باتها. وهذا ما ينطبق على انتشار وباء فيروس 

، لما وصلنا Deng Xiaoping كورونا: وليس بخاف  أن ه لو حدث هذا قبل إصَلحات دنغ شياو بينغ

ربما أي خبر عن انتشار هذا الوباء. فكيف نكافح هذا الفيروس الذي يتضاعف بسرعة كشكل غير 

مرئي من أشكال الحياة الطفيلية التي لزالت آليتها الدقيقة مجهولة تماما؟ هناك شيء واحد مؤكد 

في -والحُق يقال–المضمار، فإننا فحسب: العزلة والحَلجر الصحية الجديدة لن تؤدي الغرض.وفي هذا 

حاجة إلى تضامن  كلي غير مشروط وتفاعل منظم على المستوى العالمي، وهو شكل جديد لما كان 

يسمى في ما مضى الشيوعية. ومن هنا، إذا لم نوجه جهودنا في هذا التجاه، فربما ستعطي ُوهان 

 صورة المدينة التي ستكون في مستقبلنا. 

الخيالية سبق أن تخيلت مستقبًَل مماثَلً: المكوث في المنزل أكبر وقت ممكن،  معلوم  أن  القصص

والعمل على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا، والتواصل عبر المحاضرات المرئية، وممارسة الرياضة 

على آلة في ركن من أركان المكتب، وممارسة العادة السرية أمام مشاهد إباحية، والستفادة من خدمة 

ل الطعام. والجدير بالذكر بهذا الصدد هو أنه ل يمكن إنكار وجود منظور تحرري غير متوقع توصي

متضمن في هذه الرؤية المرعبة. وفي هذا المضمار، كان لزاما علي  أن أعترف أنه خَلل اْليام القليلة 

كانها الضخم الماضية، وجدت نفسي أحلم بزيارة ُوهان. هذه الشوارع شبه المهجورة في مدينة بعدد س

هذه المراكز الحضرية الحيوية أصبحت تشبه اْلن مدن اْلشباح، وأما المتاجر ذات اْلبواب  -جدا

المفتوحة فهي خالية من الزبائن، وقد نلتقي بمتنزه  أو نجد سيارة هنا وهناك، وقد نلتقي بأفراد يرتدون 

ي ومرتاحين تماما؟ يذكرني أل يقدم هؤلء صورة عالم غير استهَلك -أقنعة بيضاء على وجوههم

الجمال الكئيب للشوارع الخالية في شنغهاي أو هونغ كونغ ببعض اْلفَلم المتعلقة بما بعد نهاية العالم 

ليس هناك دمار  -، التي ُتظهر مدينة اختفى معظم سكانهاOn the Beach ”على الشاطئ“مثل فيلم 

ولنا، ولم يعد ينتظرنا، ولم يعد ينظر إلينا، ولم يعد مدهش، بل كل ما في اْلمر أن  العالم لم يعد في متنا

يبحث عنا. وحتى اْلقنعة البيضاء التي يرتديها بعض المتنزهين أصبحت تسمح بتستر مرحب به 

ر من الضغوط الجتماعية  [..] ومحر 

هل أنا بصدد إسقاط  –أنا أعي تمام الوعي الخطر الذي أواجهه فيما يخص عرض أفكاري عَلنية 

معاناتهم؟ عندما  -بطريقة غير لئقة–نظرية على الضحايا من موقع خارجي، وبالتالي شرعنة رؤية 

يخرج مواطن  مقنع  من ُوهان من بيته بحًثا عن الدواء أو الطعام، فمن الواضح أنه ل يوجد في ذهنه 

اعتقد أنه  فكر معاد  لَلستهَلك، بل كل ما في اْلمر أنه في حالة من الهلع والغضب والخوف. لذلك،

 حتى اْلحداث المرعبة يمكن أن يكون لها عواقب إيجابية غير متوقعة.لقد اقترح كارلو غينزبورغ
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Carlo Ginzburg  أن شعور المرء بالخجل وعدم حبه لبلده قد يكون عَلمة حقيقية على النتماء

بعها نتنياهو وترامب إلى هذا البلد.قد يكون لبعض اْلسرائيليين الشجاعة للخجل من السياسات التي يت

ليس بالطبع أن يخجلوا من كونهم يهوداً، بل على العكس من ذلك، أن يخجلوا مما فعلت  –نيابة عنهم 

السياسة اْلسرائيلية في الضفة الغربية بالموروث النفيس للديانة اليهودية. وربما يجب أن يجد بعض 

جلب لهم خروج بريطانيا من التحاد  البريطانيين الشجاعة ليخجلوا من الحلم اْليديولوجي الذي

اْلوروبي.أما بالنسبة لشعب ُوهان، وبالمقابل، ليس هذا هو الوقت المناسب إليهم للشعور بالخجل 

والعار، بل هو وقت مناسب لتجميع شجاعتهم والمثابرة بصبر في صراعهم. والحقيقة أن  اْلشخاص 

ا من أهمية اْلوبئة في الوقت الذي كانوا يحمون الجديرين بالحتقار في الصين هم أولئك الذين قللو

أنفسهم بصورة زائدة عن اللزوم، ويتصرفون مثل الموظفين السوفييت أثناء حادثة تشيرنوبيل الذين 

كانوا يدعون أنه ل يوجد خطر في إجَلء أسرهم على الفور، أو أولئك الذين كانوا ينكرون عَلنية 

نفسه كانوا يشترون منازل في نيوزيلندا أو يبنون مخابئ للبقاء الحتباس الحراري ولكنهم في الوقت 

في الجبال الصخرية اْلمريكية. والحاُل أنه يجب أن نخجل كلنا، عبر مختلف بقاع العالم، حينما فكرنا 

 .في عزل الصينيين

 

Slavoj Žižek , « Coronavirus : le virus de l’idéologie » 

www.nouvelobs.com › BibliObs › Idées, publié le 06 /02/2020 

 

  مالحظة:

معلوم  أن  كلمة عدوى ل جمع لها في اللسان العربي ْلنها مصدر، والمصدر ل يجمع مادام باقيا على 

 .مصدريته، غير أن السياق اقتضى مني جمعها عداوى
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  مافيزولي: ميشيل

 للتقدم العقالنية األسطورة اختفت كيف أو كورونا، وباء

 

 لعرج مرسلي ترجمة:

 

ميشيل مافيزولي يعود مع أزمة فيروس كورونا، والتي يقدمها بوصفها أزمة حضارية. ومثل الطاعون 

والذي  0201الجوستنياني الذي أدى إلى تفكك اْلمبراطورية الرومانية، أو الطاعون الكبير الذي وقع 

ه وفاة العقَلنية التقدمية المهيمنة منذ تسبب في نهاية القرون الوسطى، وفيروس كورونا حمل مع

 .ديكارت

وفيما هو أبعد من أمزجتنا، ومخاوفنا، وقناعاتنا، وردود أفعالنا، وقبولنا، وكل اْلشياء التي هي من 

قبيل ترتيب اْلراء، فمن المَلئم الذهاب إلى ما هو جوهري، بمعنى، وبعيدا عن المظاهر، ما يطلق 

، العودة إلى كينونة اْلشياء، عند مستوى ”انطباع اْلسباب الثانية“عليه الشاعر بشكل رائع 

، هذه، اْلدلة المتوالية حتى الغثيان من قبل المثقفين، ضرورة العودة الفورية إلى ما هو «الوساطات»

واضح، إلى الحكمة الشعبية التي استطاعت صياغة اْلزمة بطريقة مختصرة: كل شيء يمر، كل شيء 

 !يرهقينكسر، كل شيء 

 فيروس كورونا، نمط أزمة مجتمعية

في موضوع نهاية الحداثة وفي مسار سباق طويل تشب ع بمجموعة من القيم عفا عليها الزمن وتعتقت 

هو الحكم  :«krisis» :بشكل متزايد، هنا في هذا المقام، علينا أن نتذكر أنه من بين اشتقاقات أزمة

ما ننسى هذا اْلمر من خَلل اختزال اْلزمة في جوانبها على الذي يولد مكان الذي يموت، وكثيراً 

مجتمع “القتصادية فقط، إنه لخلل بسيط فيما كان يطلق عليه صديقي الراحل جان بودريارد 

، وهو الخلل الذي تستطيع بعض التعديَلت ذات الطابع السياسي تصحيحه من أجل ”الستهَلك

 .المصلحة اْلكبر للجميع
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كنمط من اْلزمات الجتماعية المستمرة، تغيير لنموذج أعمق « اْلزمة الصحية» هكذا يمكننا أن نفهم

بكثير، وبعبارة أخرى، فإن اْلزمة الصحية باعتبارها تعبيراً واضحاً عن انحَلل غير مرئي، انحَلل 

 .حضارة أفل نجمها، حضارة نموذجها لم يعد معترف به، وقد أصابها العقم

 معسوابق أوبئة أخرى كأزمات مجت

إن العقَلنية القصيرة النظر من الممكن أن تقر بأن هذا مجرد مجاز غامض نوعا ما، بل وحتى 

أسطوري، ولكن التاريخ مليء باْلمثلة على ذلك، وأذكر هنا فقط على سبيل المثال الطاعون الكبير في 

والذي تسبب ، 066في عام « أنطونين»أواخر اْلمبراطورية الرومانية، فقد انتشر الطاعون الشهير 

 .في مَليين الوفيات، ومثل بداية تدهور اْلمبراطورية الرومانية

والذي وقع في القرن الرابع « الموت اْلسود»، الذي يسمى أيضاً بـ «الطاعون اْلسود»وماذا عن 

عشر، فقد كانت نتيجته الطبيعية نهاية القرون الوسطى؟ وقام على أنقاضها عصر النهضة. وما يسميه 

الموت اْلسود هو تعبير عن مأتم جيد والذي وجب القيام به لمجموعة من القيم لم تعد  المؤرخون

 .تتماشى مع الروح الجديدة، التي هي في مرحلتها الجنينية التكوينية

دعونا ننهي هذه المسألة باستعارة، ها نحن ولفترة طويلة، ومع ِقلة من اْلخرين، وبينما نتعرض 

إنني أسجل، أؤكد، أحلل انهيار الحداثة، نهاية عالم لم يكن مدافعا عنه إل لصواعق النخبة المرعوبة، ف

 .من طرف هاته الطوائف المفتخرة بتفوقها الوهمي، والمستمرة في نشر أوهامها الزائفة

 

 التقدموية لألسطورة الخلوي واالنحالل كورونا فيروس

أنه، إلى جانب إيديولوجيا الخدمة ، أظهرت 0252انحَلل ماذا؟ سوى اْلسطورة التقدموية؟ في عام 

-العامة، فإن هذه التقدموية تستخدم لتبرير السيطرة على الطبيعة، وإهمال القوانين اْلساسية للطبيعة 

وبناء عالم يستند فقط إلى مبادئ العقَلنية، التي أصبح جانبها المميت يتجلى أكثر فأكثر، العنف 

 .ية ومدمرة[ لتقدموية هي في نفس الوقت غب0الشمولي ]

قلت إنه ينبغي أن نركز على اْلساسيات، والنقطة المحورية في اْليديولوجيا التقدموية هي الطموح 

 .وأيضا الزعم بحل كل شيء، وتحسين كل شيء من أجل تحقيق مجتمع مثالي وإنسان يفترض خلوده

هي اْللية الفكرية  سواء أكنا على علم بذلك أم لم نكن، الجدل، القضية، نقيض القضية، أو التركيب

، هو الكلمة المفتاح لألسطورة التقدموية، إنه (Ausfhebung) «التغلب»السائدة، المفهوم الهيغلي 

، أي، الرتكاز على قدرة إيجاد حل، يبت فيما من «مأساوي»بالمعنى الدقيق للمصطلح، تصور لعالم 

 .شأنه أن يشكل حاجزا لعرقلة الكمال المنشود في المستقبل
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 معه التوافق يتالءم من هو لموتا هل

هي صيغة لكارل ماركس تلخص مثل هذه اْلساطير: كل مجتمع يثير فقط المشاكل التي يستطيع حلها، 

الطموح والدعاء بالتحكم في كل شيء، هو اقتصاد الخَلص أو تاريخ الخَلص للطاعة الرهبانية 

، «الدنيوية»قرن التاسع عشر تحولت إلى اليهودية المسيحية والتي، في أنظمة اْلشركة الكبرى في ال

 .واتجهت إلى استلهام كل البرامج السياسية يسارية ويمينة على حد سواء

وهذا التصور المأساوي، إذا المتفائل، هو الذي يقترب الن من نهايته، وفي هذا التأرجح الجامح في 

)ميغيل دي أونانومو( هو الذي يميل ”الشعور بمفجعة الحياة“التواريخ اْلنسانية، والذي ل يرحم، فإن 

مرة أخرى إلى الَغلَبة، والمأساوي كما قلت، هو متفائل بقوة، والمأساوية هي السرعة، أي ل حل، وهل 

الحياة هي ما هي عليه أي كذلك، وبدل من الرغبة في السيطرة على الطبيعة، علينا بالنسجام والتناغم 

، وبالتالي فإن الموت لم يعد باستطاعتنا ”الطبيعة إل لمن يطيعهال تخضع “معها، ووفقا للقول الشائع 

 .التغلب عليه، ولكن ينبغي التواؤم معه

، الموت بالجائحة هو رمز نهاية تفاؤل التقدموية الحديثة، ”باْلزمة الصحية“وهذا يذكرنا بشكل كبير 

الحضارة يمكن أن تكون منحة، ويمكن أن ينظر إليها على أنها تعبير عن الحدس اْلسطوري بأن نهاية 

يشير إلى استمرارية الحيوية اْلساسية! الموت « دليل»وبأقوى معانيها، عَلمة على ولدة جديدة. 

المحتمل، تهديد نعيشه يوميا، حقيقة ل يمكن إنكارها، ولم يعد من الممكن الستمرار في إنكارها، 

الحاضر دوما، والذي يذكر بتجسده بأنه نظام  فالموت المحتم ينبغي حسبانه في العتبار، هذا الموت

، ”ينمو مع“، أي الذي [cum crescere] :اْلشياء التي هي طور اْلنجاز. وما هو ملموس، أذكر به

الذي شكل العالم « نظام اْلشياء»مع واقع غير قابل للدحض، هل هذا الواقع؟ هل ربما؟ حًقا؟ هو موت 

 !الحديث

 الحديث؟ العالم موت هو ما

ت القتصادوية السائدة، وموت تفشي هذه البنية التحتية القتصادية ذات اْلصل الماركسي، بسبب مو

، وقد أظهر جان بودريارد جيدا كيف «مجتمع الستهَلك»التأثر بمادية قصيرة النظر، باْلضافة إلى 

لوجود الكلي ، وهو ما أدى إلى اختزال ا«مرآة لْلنتاج»أن الحياة الجتماعية بأكملها كانت مجرد 

 .غير قابل لتجريد أكثر، منشغل فقط بالمادي والذي لم يعد يتحكم فيه« كونه»اْلساسي في، 

لم نعد نتملك اْلشياء، هي من تتملكنا! موت مفهوم فرداني بحت للوجود، وبكل تأكيد فإن النخب التي 

، وغير «ردانية المعاصرةمع مراعاة الف»لم تخرج بعد من هذه المرحلة ل تزال تطلق أعذارا من قبيل 

ذلك من الهراء الذي تغرفه من نفس اْلناء، ولكنها آلم الفناء، وهو الفناء حيث لم يعد معه بوسع المرء 
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إخفاء الواقع، بل على العكس من ذلك يشجع على السعي للحصول على المعونة المتبادلة، والتشارك، 

غرارها، والتي تصورت المادية الحديثة أنها قد والتبادل والعمل التطوعي، وغير ذلك من القيم على 

 .تجاوزتها

في شققهم، فمن المثير لَلهتمام أن نسجل عودتهم لَلستماع لألغاني الوطنية أو « المحظورين»وحتى 

أغاني الفهرس الشعبي، وهذا من أجل التجنب، جماعيا، آلم الشعور بالقلف المرتبط بالفناء، وبالتالي، 

ن قبل الموت، بل وبوضوح أكثر من ذلك، فإن اْلزمة الصحية تشير إلى وفاة اْلعراب عن التضام

العولمة، قيمة مهيمنة تتمتع بها نخبة، بصرف النظر عن ميولها، ل تزال مهووسة بسوق مفتوحة، بَل 

 .حدود، مرة أخرى حيث يسود الشيء على الذات، المادي على الروحي

سيميل، والتي تذكرنا بأن التوازن الصحيح لكل حياة  ولنتذكر الكلمات الحكيمة للفيلسوف جورج

الجسر الَلزم للعَلقة، والباب هو ”. الجسر والباب“اجتماعية هو التفاق الذي لبد أن يكون قائماً بين 

 .الطريق لجعل هذه العَلقة ممكنة من أجل التوصل إلى انسجام مفيد للجميع

المفرطة من الصعب العتراف بها، على أنها ترجع إلى هذه العولمة   تعزيز المحلية، نهاية العولمة

مبدأ العالمية الذي ارتبط بفلسفة التنوير في القرن الثامن عشر، والمؤشرات الحيوية لحالة الوضع هذا 

، أي ”المجاورة»تدفع إلى تعزيز المحلية، وإلى ما أشارت إليه مدرسة بالو ألتو في كاليفورنيا بكل دقة 

 .ئة الطبيعية والبيئة الجتماعيةالتفاعل بين البي

، أو حكمة البيت المشترك، أو بالتعبير اْلكثر شيوعا، التي ”إيكوزوفيا“وهو ما أطلقت عليه وصف 

هواء المدينة »كل ما يذكر بما هو على خَلف لميتموتيف الماركسي: ”. المكان هو الرتباط“تدرك بأن 

وسحر اتأصيل يستعيد قوة ونشاطا ل يمكن ، صيغة للنموذج اْلصلي لَلجتثاث، «يجعلك حرا

إنكارهما، والتأصيل الديناميكي، للتذكير، مثله مثل أي نبات، يحتاج إلى جذور لكي يتمكن من النمو، 

بقوة ودقة وجمال! وهكذا في مواجهة الموت اْلكثر حضورا في الوقت الراهن، والذي يذكر بالحاجة 

الذي وصمه البعض وبحماقة على أنه ضرائب على « المثال المحلي»إلى التضامن المناسب لـ 

الجماعة، وبالمجتمحلوية، البعض؟ من هم؟ أولئك الذين يملكون سلطة القول والفعل، يواصلون الدفاع، 

 .بكل أسنان هم وأظافرهم، عن رجل القتصاد، والفردانية، والعولمة، والمادية التي أشرنا إليها

 

 وكليشيهات النخب قرابة

ابة النخب أمر واضح، زواجها اللحمي شيء مميت، هذا المابين المرء وذاته، لم يعد روابط قر

مستساغا، ظاهر في اْلسات اْلخَلقية التي تتغرغر بها اْلوليغارشيات. فاْلماكن العامة تخبئ بشكل 

بح سيئ ميلهم الرجعي إلى عبادة المال، وأرثوذوكسيتهم القتصادوية، واحتفائها بسلم قيم واقعيا أص
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متجاوزا، كل هذا مع شربات من تعاويذ: الديمقراطية، والقيم الجمهورية، والعلمانية، والتقدموية، إلى 

آخر ذلك، كل هذا معبر عنه في صيغ متشابكة حيث العقول الحادة والحس الشعبي السليم يسهل عليهما 

ممارساتها واْلساس  رصد البرمائيات والدوائر المفرغة، الصيغ النمطية التي ل تعكس سوى جوهر

والتي تضمن لها السلطة التي يستحيل تجاوزها ” اْلدارة المفرطة“الذي تقوم عليه رغبتها العميقة، أو 

 .ضد شعب ل يتزعزع تخاذله

وما يعبر عنه هذا القول المأثور هو أفضل تقدير للتماسك ” تحكم هو أن تخدم“لقد نسيت النخب هذه أن 

الفاحصة تستدعي أسبقية خدمة المجتمع قبل كل شيء، وباختصار، يجب أن يكون الجتماعي: فالنظرة 

التوازن قائما بين قوة المؤسسة وسلطة الحاكم، وهذا يعني المؤسسات القتصادية والسياسية 

والجتماعية، وْلنهم ل يستوعبون أن الموت اليومي، يستدعي ذاكرتنا الطيبة، وبأنه يوقع حتميا شهادة 

ضارة المادية الحديثة، وسوف يكون هناك ما أطلق عليه عالم الجتماع فريدو باريتو، تحديدا، وفاة الح

 .حركة النخب

 النخب؟ حركة تتم وكيف لماذا

الحركة التي، بمساعدة شبكة النترنت، تحيطنا علما بوفاة السلطة العمودية لصالح أفقية القوة 

ثة ليس أكثر من تآزر ما بين القديم والتطور المجتمعية، وكما قلت مرارا، فإن ما بعد الحدا

التكنولوجي، طريقة أخرى للحديث عن عودة المشاركة، التبادل، التضامن والقيم اْلولى اْلساسية 

 .«التغلب على»والتي اعتقدت فيها بارانويا النخب الحديثة، جدلية مساعدة، سلطة 

ود الرتباط الجتماعي ، تجعل من الممكن إن وفاة الحضارة النفعوية حيث الهيمنة الميكانيكية تس

 التعرف على عودة ظهور التضامن العضوي من جديد، عضووية يطلق عليها الفكر الباطني التآزر

«synarchia» وقد قام جورج دوميزيل بتحليل هذا اْلمر بشكل جيد، مشيراً إلى التفاعل والتوازن ،

 .”ة الثَلثالوظائف الجتماعي“القائم في بعض اْلحيان بين 

الوظيفة الروحية، المؤسسة للسياسي، والعسكري، والقانوني، والمفضية إلى التضامن المجتمعي. 

وهكذا، وبعيداً عن اْلدارة المفرطة المنفصمة عن الواقع، فإننا نرى هذه الكلية تنبثق من جديد في أيامنا 

 .هذه

 التقدمي النموذج وفاة

ام تآزر كهذا، فإنه يتطلب منا معرفة قول ذلك بالكلمات التي هي ولكن إذا ما أخذنا بعين العتبار نظ

اْلكثر صلة مع العصر، ممتع، من اْلفضل أن نقول إن هذا اْلمر محزن، وأن نقرأ فيما هو أبعد، فيما 

 .وراء السطور، بأن الوضع درامي، وأن هناك بعض المَلمح اْلبعد تعبر عن مظهره المأساوي
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هو عَلمة حتمية على انحَلل منجز، مفهوم « التدليس اللفظى»د اللحظة: صيغة أفَلطون، قائمة لح

سمة النخبة التي تؤمن بإيجاد حل مناسب لكل شيء، بل إن اْلمر على العكس من ذلك، « دراماتيكي»

يتوافق مع الموت، فهو يعرف من المعرفة المدمجة، المعرفة الذاتية للحكمة الشعبية، ” المأساوي”فـ

 .عيشه كل يومالموت الذي ي

ولهذا السبب فإن اْلزمة الصحية التي تحمل الموت الفردي تشكل إشارة إلى أزمة حضارية، أو أزمة 

وفاة النموذج التقدمي الذي انتهى زمانه. وربما هذا هو ما يجعل المحيط المأساوي، المعاش يوميا، أبعد 

الكلي، داخل الكائن مع، -داخل الكائن من أن يكون كئيبا، وعلى وعي بأنه حاليا في انبعاث، للكائن أو

 .ومن المرئي الجتماعي، غير المرئي الروحي سوف يحتل مكان الختيار

Michel Maffesoli, Professeur émérite à la Sorbonne, Membre de l’Institut universitaire de 

France A paraître : La nostalgie du sacré, éditions du Cerf, 2020  [0 ] M.Maffesoli, La 

Violence totalitaire (1979) in Après la modernité, CNRS Éditions, 2008. 

 المصدر

Maffesoli : la pandémie de coronavirus ou comment disparaît le mythe rationaliste 

du progrès 91 Mars 2020 Le Courrier des Stratèges 
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  مافيزولي: ميشيل

  للتراجيديا الكبرى العودة أو كورونا فيروس أزمة

 

 بعدي محمد :ترجمة

 

دون أن نخشى غضب طبقة مثقفة خائفة، ل يمكن أبدا أن نقول، بشكل كاف، أننا نشهد أفول حتميا 

أعراضه للحداثة. ونشهد نهاية عالم تتجلى بشكل يومي في انحطاط فكري، سياسي واجتماعي، تبدو 

أي انحطاط هذا، إن لم يكن انحطاط اْلسطورة التقدمية؟ ففي عَلقة بإيديولوجيا  .واضحة بشكل متزايد

الخدمة العمومية، تم استخدام هذه النزعة التقدمية لتبرير الهيمنة على الطبيعة، وتهميش قوانينها 

وحدها، والتي يبدو مظهرها اْلساسية، وبناء مجتمع على أساس مبادئ النزعة العقَلنية المجردة 

 )الزواج للجميع، الحمل لآلخرين” المجتمعية“الَمرضي أكثر وضوحا. وما يسمى باْلصَلحات 

GPAاْلنجاب بمساعدة طبية ، PMAوما إلى ذلك( تمثل صورا كاريكاتورية لذلك ،. 

ل لكل شيء، النقطة اْلساس لْليديولوجيا التقدمية هي الطموح، بل التظاهر بالقدرة على إيجاد ح

 .وتحسين كل شيء من أجل تحقيق مجتمع مثالي وإنسان يكون محتمل الخلود

سواء أكنا نعرف ذلك أم ل، فإن الجدل: اْلطروحة، النقيض، ثم التركيب هو اْللية الفكرية المهيمنة. 

الدقيق  هو شعار الميثولوجيا التقدمية. إنه بالمعنى (Aufhebung) ”للتجاوز“ذلك أن المفهوم الهيغلي 

، القائم على القدرة على اجتراح حلول وقرارات تؤدي إلى الكمال في ”الدرامي“للكلمة، تصور للعالم 

 .المستقبل

 K. Marx ، إنها صيغة لكارل ماركس”اْلنسانية ل تطرح أبدا إل المشكَلت التي تستطيع حلها“

لقدرة على التحكم بكل شيء. تلخص بشكل جيد مثل هذه الميثولوجيا. وتلخص الطموح، والتظاهر با

)إضفاء الطابع ” مركسة”وسواء أردنا اْلعتراف بذلك أم ل، فإنه يوجد يسار ويمين ممتزجين، و

الماركسي( حقيقية ْلنماط الفكر. فالنخبة الحديثة: السياسيون والصحفيون ومختلف الخبراء، هي نخبة 

 !قريب، سوف نتمكن من تحقيق مجتمع مثاليملوثة بادعاء جنون العظمة إلى حد ما. وبأنه في مستقبل 
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إن هذا التصور الدرامي وبالتالي المتفائل هو الذي يقترب من نهايته. وفي التأرجح الصارم للتاريخ 

البشري، يميل الشعور بتراجيدية الحياة إلى أن يسود من جديد. فالدرامي، كما قلت، تفاؤلي بالتأكيد. 

 .بدون حل. ذلك أن الحياة تكون ما هي عليهوالتراجيدي يتضمن إحراجا، أي أنه 

ل يمكننا التحكم في “بدل من إرادة السيطرة على الطبيعة، فنحن نتوافق معها. وهناك مثل شعبي يقول 

 .لذلك، فليس الموت هو ما يمكننا تجاوزه. ولكنه ما ينبغي التوافق معه”. الطبيعة إل من خَلل طاعتها

فالموت الوبائي هو رمز نهاية النزعة التفاؤلية ”. اْلزمة الصحية“ئيس، إن هذا ما تذكرنا به، بشكل ر

الخاصة بالنزعة التقدمية الحديثة. ويمكن النظر إليه على أنه تعبير عن استشعار، روحي إلى حد ما، 

أن نهاية حضارة ما يمكن أن تكون خَلصا، وفي معناه القوي، فهو عَلمة على ولدة جديدة. مما يشير 

 !تمرارية نزعة حيوية أساسيةإلى اس

إن الموت المحتمل، والتهديد المعاش يوميا، هو واقع ل يمكن أن ننكره، ولم يعد بإمكاننا أن ننكره، 

والموت الذي نكون مجبرين حتما على أن نقوم بإحصائه، هذا الموت، المنتشر في كل مكان، يذكرنا 

 cum :إن ما هو ملموس، كما أذكر .ن النهايةمن خَلل طابعه الملموس بأن نظاما لألشياء يقترب م

crescere الذي ” نظام اْلشياء“، مع واقع ل يمكن دحضه. وهذا الواقع هو موت ”ينمو مع“، هو ما

إنه موت النزعة القتصادية المهيمنة، وموت هذا التغليب للبنية التحتية القتصادية  !شكل العالم الحديث

إنه موت تصور فرداني خالص للوجود. فمن المؤكد  .ية قصيرة النظرالتي هي سبب وأثر النزعة الماد

، وترهات ”مراعاة النزعة الفردانية المعاصرة“أن النخب القديمة تستمر في إنتاج التفاهات من نوع 

أخرى مشابهة. لكن القلق من النهاية، وهي النهاية التي لم يعد من الممكن إخفاء واقعها، والتي تحض، 

ن ذلك، على التماس المساعدة المتبادلة، والمشاركة، والتبادل، والتطوع، وقيم أخرى على العكس م

 .على شاكلتها كانت النزعة المادية الحديثة تعتقد أنها تجاوزتها

وبوضوح أكبر، فاْلزمة الصحية تشير إلى موت العولمة، باعتبارها القيمة المهيمنة لنخبة مهووسة 

 .، هنا أيضا، ينتصر الشيء على الذات، والمادي على الروحيبسوق بَل قيود، وبَل حدود حيث

، متذكرين أن التوازن Georg Simmel دعونا نستحضر التعبير الحكيم للفيلسوف جورج سيميل

فالجسر ”. الجسر والباب“الصحيح لكل حياة اجتماعية يكون من خَلل التوافق الذي يجب أن يوجد بين 

ضفي الطابع النسبي( هذه العَلقة بهدف الوصول إلى انسجام مفيد ضروري للعَلقة، والباب ينِسب )ي

، أو حكمة البيت المشترك. وبعبارة مألوفة أكثر، إنها ”الحكمة اْليكولوجية“هذا ما أسميه  للجميع.ِ 

فكل اْلشياء تذكرنا بأنه في مقابل الفكرة الماركسية المتكررة: ”. المكان يخلق الروابط“مسألة إدراك أن 

، توجد صيغة أصلية لَلجتثات، وهي أن التربة اْلصلية تستعيد قوة ونشاطا ل ”اء المدينة يحررإن هو“

 .يمكن إنكارهما
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إن التأصيل الديناميكي يذكرنا بأن النبتة البشرية، مثل أي نبتة أخرى، تحتاج إلى جذور لتكون قادرة 

إمكاننا الحضور، ويتم تذكيرنا على النمو، بقوة وعدالة وجمال! وهكذا في مواجهة الموت لم يعد ب

 .لزال البعض يتهمه، بحماقة، بالنزعة الشيوعية” نموذج مجتمعي“بالحاجة إلى التضامن الخاص بـ 

إن موت الحضارة النفعية حيث يكون الرابط الجتماعي ميكانيكيا في الغالب، يسمح بكشف عودة 

وهو ما كان جورج ”. بالتوافق“ظهور التضامن العضوي. وهي عضوية يسميها الفكر الباطني 

قد حلله جيدا من خَلل التذكير بالتفاعل والتوازن الموجود، في  Georges Dumézil دوميزيل

إن الوظيفة الروحية، تؤسس السياسي، العسكري  .”الوظائف الجتماعية الثَلث“أوقات معينة، بين 

ما بعد إدارة مفرطة منفصلة عن والقانوني، وتؤدي إلى التضامن المجتمعي. وتؤدي بالتالي، إلى 

 ..الواقع، وهذا هو التصور الكلي الذي نراه يعاود الظهور هذه اْليام

لكن أخذ مثل هذا التوافق العضوي في العتبار يتطلب منا أن نعرف كيف نعبر عنه من خَلل كلمات 

تقرأ ْلغلب  تكون أكثر مَلءمة مع مرور الوقت. إنه ْلمر ممتع، ومن اْلفضل أن نقول محزن، أن

المراقبين الجتماعيين أن الوضع درامي، وبعد بضعة أسطر تجد حديثا عن مظهره التراجيدي. وهذا 

 ”!يبدأ انحراف المدينة بخداع الكلمات” يدل على أن قول أفَلطون ل يزال محتفظا براهنيته: 

كل شيء. أما يكون خاصا بنخبة تعتقد أنها تستطيع إيجاد حل مناسب ل” الدرامي“إن التصور 

، فهو على العكس تماما، يتوافق مع الموت. إنه يعرف، من خَلل معرفة مندمجة وخاصة ”التراجيدي“

 .بالحكمة الشعبية، كيف يعيش الموت كل يوم

هكذا تكون اْلزمة الصحية التي تجلب الموت الفردي عَلمة على أزمة حضارية، وهي اْلزمة 

الذي كان له شأن. ولعل هذا ما يجعل البيئة التراجيدية، المعاشة في المتعلقة بموت الباراديغم التقدمي 

الحياة اليومية، أبعد ما تكون عن الكآبة، وعلى وعي بأنها في قيامة مستمرة. تلك التي من خَلل 

مع، ومن خَلل المرئي الجتماعي، سيحتل فيها الروحي غير  -في كليته، ومن خَلل الوجود -الوجود

 .ختيارالمرئي مكانا لَل

 رابط المقال بلغته األصلية

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/michel-maffesoli-la-crise-du-coronavirus-ou-

le-grand-retour-du-tragique 
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  غوشيه: مارسيل

 ثانية السيادة اكتشفنا كورونا، فيروس مع

 

 بوخليط سعيد ترجمة:

 

  :تقديم

 

العارمة، يعتبر مارسيل غوشيه من اْلصوات التي نتطلع إلى خَلل ساعات الفوضى 

” فك  السحر عن العالم:” سماعها.فالفيلسوف والمؤرخ غوشيه، الذي ندين له أساسا بفضل إصدار عمليه

سجال( )”Le débat ”،مثلما دشن منذ أربعين سنة انطَلق مجلة عنونها ب”ظهور الديمقراطية”وكذا

طيات المشهد الفكري الفرنسي.كان يفترض،أن يشكل هذا الموضوع ،منبر صار لمناص منه ضمن 

 .مجال حوارنا،لكن حدثت واقعة تفشي فيروس كورونا

هل ديمقراطيتنا مجندة من أجل مواجهة هذه التراجيدية؟كيف سيكون اْلثر الحاسم لألزمة 

ذا الحدث الستثنائي المجتمعية،داخل فرنسا والعالم، فيما يخص إدارة الوباء العام؟ماهي انعكاسات ه

 .على عَلقات القوى السياسية والعولمة؟

يناقش مارسيل غوشيه الوضعية بهدوء،بحيث يوضح لنا المثقف العقَلني،بهذه المناسبة،بأن العتدال 

ليأخذ إيقاعه وفق الليونة المفترضة.لذلك،سيقدم لنا تشخيصا قويا، حول تقهقر السجال في مجتمعاتنا 

الضغينة المدمرة التي تكتسح الفضاء :” يد من التعصب،ويدعونا إلى مجابهةوكذا صعود نوع جد

 .”العمومي
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 السذاجة أو الشعبوية معطيات في إما تجلت فيروسات من و)العالم( فرنسا في اْلن،عانينا غاية-س

 نَلحظ ثم ماكرون، الرئيس تعبير بنا،حسب أمسك حقيقيا،قد فيروسا نجابه حاليا النقسامات.لكننا وكذا

 …لديمقراطيتنا للتصديق قابلة غير هشاشة

تحدث صدمة وبائية كي تظهر خاصة وتبرز إلى الواجهة هذه الهشاشة.وقد سبق أن لحظنا -د ج

لقد فكرُت :” بسرعة هذا اْلمر خَلل فترة وباء سارس. لكن مثلما يقول مقطع من أغنية لجاك ديترون

ثانية،عند ذات السياق،لكن تبدو الصدمة على نحو نكتشف أنفسنا ”.في ذلك،ثم تغاضيت عن اْلمر

مختلف أكثر عمقا وسيستمر تأثيرها طويَل.وضع يقتضي شعورا مفاده أن توازن نشاطنا الجماعي يقوم 

على رأس دب وس قابل للتهاوي بشكل سريع جدا.رعب حقيقي، وماذا يتبقى؟ سوى التكهن بخصوص 

 .ية من العثور على أسس تتسم بصَلبة أقوىالطلب الجدير بالسنوات المقبلة،التمكن ثان

 

 إيجاد على القدرة وكذا التدبير في تكمن الشجاعة أن ،إلى”اْلمل”روايته في مالرو أندريه أشار -س

 الفرص؟ الحالي،وللمفارقة،أفضل الوضع لنا يقدم جواب.أل

يدعو بسهولة للديمقراطيات وجهان، يتجه منحدرهما العفوي نحو الضعف ثم فوضى مؤكدة، مما -ج

إلى استنتاج انهيارها الحتمي.غير أنه تصور ليستنفد تماما توضيحه،مثلما ظهر خَلل الحقب 

الماضية،مادام في مقدورها أن تستعيد من جديد زمام المبادرة وتتجند بقوة مدهشة. اتسمت أول 

ها.السؤال الواجب بالضعف ضد الستبداد،لكنها أدركت كيفية التيقظ وكذا مجابهته دون أن تخور قوا

طرحه بهذا الصدد، يتمثل في معرفة إن كانت تلك الخاصية الماضية لزالت حاضرة.صحيح، أن 

تطور المجتمعات الغربية، انتقل بالترابط المجتمعي إلى مرحلة ثانية ومستوى آخر لم نراه قط، بحيث 

بوسعنا،ضمن سياق شروط أعطت أولوية مطلقة لحريات اْلفراد،مع تفتيت اجتماعي مؤثر.فهل لزال 

من هذا النوع،استعادة الترابط المجتمعي إلى موقع القيادة،كي نواجه تهديدا لم يكن متوقعا، مثل الذي 

يهاجمنا؟وحدها التجربة،تمدنا بالجواب،لكني ألحظ،على أية حال،وجود بنية كامنة قوية جدا، تفسح 

ة المجال أمام توسع للحريات مرتبك ظاهريا.يلزم فرنسا،  أن تكون في الوقت نفسه، منطلقة ثم منظمَّ

 .جدا.بالتالي لماذا،ل تنتصر قوة التنظيم حاليا،إذا اقتضت الظروف ذلك

 

 بالدولة؟ المتعلق نظامها في للغاية جلية الوباء،ثقة حكاية بداية منذ السلطة تظهر ألم -س
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ية قوية وجهاز دولة عتيد .أو مرة أخرى،نقف أمام مسارين.بوسع الحكومة العتماد على آلة إدار -ج

سيرافق المجهول تطور المجتمع،حيث تثير بعض جوانب ممكناته فزعا لعقَلنيا لدى الحشد.بالتالي، 

 .ماالمكون الذي سيظفر ضمن هذا السياق،بالكلمة الفاصلة؟لأحد بوسعه الحسم

 

 منطق اختبار وكذا ،الصفراء السترات متظاهري وقائع اْلخيرة، شهرا عشرة ثمان طيلة تابعنا– س

 الوباء؟ مواجهة تدبير مسألة كاهل يثقل أن ذلك بوسع النقابات.هل مع القوة

،بوسعها أن 0261نعم، مرهق جدا.إن حكومة تقنوقراطية مثل التي أشرفت على اْلمور سنوات -ج

ة تفرض تدابيرها الحاسمة دون عائق.لم نصل بعد إلى هذه المرحلة،لكن أيضا يصعب التكهن بطبيع

 .المآل.لقد أضحى الحوار بين المجتمع والسلطة، صداميا جدا، الوضع الذي يستدعي التعقل

 

له الذي السوق المعرفي،مع الستسهال ساد حين في-س  العلمي القول يستعيد فجأة اْلنترنيت،لكن شكَّ

  …الشرعية ثانية

يحافظ على نفوذ بخصوص السوق الذي تتكلمون عنه،يحظى الطب بامتياز تنافسي مؤكد.  -ج

قوي،حتى مع تحوله إلى موضوع سجال،عندما يتعلق اْلمر بلقاحات مثَل .بخَلف العلم المنزوي داخل 

جدران مختبرات بعيدة. لذلك،بوسع كل واحد اختبار فعالية الطب، باعتباره ممارسة عن قرب.ينتظر 

م الستشفائي،المؤسسة التي يضمر منه الجميع مصلحة ويمكنهم تقييم فعاليته المباشرة.أيضا، يبقى النظا

 .لها الفرنسيون الثقة

 صائبا؟ البلدية،قرارا النتخابات من اْلول الدور تنظيم يعتبر هل-س

هل تمتلك الحكومة حقا اختيارا ثانيا؟دليلها في هذا الشأن،إن استوعبُت اْلمر جيدا،ضرورة الحفاظ  -ج

ق،تزداد أهمية ممارسة المواطنة ضدا على مختلف إنه قياس جيد.في هذا السيا”.اللتئام المقدس”على

المجازفات.ثم تخيلوا معي،لو قررت الحكومة إلغاء تنظيم هذا الدور اْلول. حينئذ، ستنزع 

الريبة،المهيمنة على المجتمع،غاية تأويل القرار باعتباره مجرد وسيلة التجأ لها ماكرون كي يتحاشى 

 .اْلخفاق المنتظر لحزبه

 مزعجة؟ إعَلم وسائل إلى توجه التي المؤاخذات تيرةو بتصاعد نحس-س

لكن كيف بوسع اْلعَلم أن يكون مطمئننا؟إذا لم يخصص حيزا واسعا للوباء، سيؤاخذ عليه عدم -ج

مبالته بخطورة الوضعية،لعلل غامضة.ثم إن جعل موضوعا كهذا أولوية، سيعمل حتما جهازه 
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ي في جانب مهم إلى التفاوت المهم بين اْلهمية الصوتي على تضخيم القلق.يستند القلق الجماع

الستثنائية للتدابير المتخذة،ثم قوة الوباء التي تظل مع ذلك محدودة على نحو ما،عندما نستحضر 

مستويات الطاعون اْلسود أو اْلنفلونزا السبانية.يحدث التفاوت الضطراب داخل العقول.ماذا يخفي 

 .كم فيهالوضع؟سياق ليمكن لْلعَلم، التح

 

 أراد لوبريزول،بحيث منجم في حريق اندلع روان،عندما منطقة من حكاية اْلطار هذا في نستعيد -س

 حقائق لنا ترصد أن نريد طمأنينة،بل منك لننتظر:” كالتالي اْلخيرة جواب سيدة،فجاء طمأنة وزير

 .”الواقع أرض على

ذلك، ملتمسا جوهريا.لقد غادرنا نهائيا يرغب المواطنون في الفهم وتقييم الوضع بأنفسهم. صار -ج

المجتمع الوصي،حيث لم يكن في وسع كتلة حشد غير مطلع،أحاول تقديم صورة كاريكاتورية،سوى 

النتظار خلف نخبة عارفة،أو يفترض فيها ذلك.لم يتخذ الحاكمون كفاية،التدبير المناسب مما أنتج لنا 

فالتبسيط المكرس من طرف المتواصلين،يزيد  الرتياب الحالي.يلزم إبداع خطاب عمومي آخر.

المسألة تقنية جدا،وليمكنني :” الوضع تفاقما.هكذا يتغذى شعور المواربة عبر شعارات من صنف

 .”إخباركم بكل التفاصيل

 

 ماكرون؟ إيمانويل سنَّها التي”أريد”جملة الرئاسي،عبر التوضيب هذا لكم بدا كيف -س

سيطرته على الوضعية.إبان ظروف من هذا القبيل، ل يكون الوقت أظنه على صواب،ْلظهار مدى  -ج

 .مناسبا للتفويض،من الجيد تأكيد مبدأ المسؤولية.يمثل ذلك طلبا أساسيا للمواطنين

 

 ..نفسه على بلد كل انكفاء في للوباء اْلولى الدروس إحدى تكمن-س

كون صداها عصيبا مع بل أضحى ذلك مجال ْلعادة النظر،إن لم تكن مراجعة مؤلمة،سي -ج

وستشكل،حسب اعتقادي،إحدى اْلثار الحاسمة اْلكثر أهمية لهذه اْلزمة الصحية.اقتضت  الزمان.

العولمة منا،مقاربة السيادات الوطنية بناء على القواعد التي تحددها المنظمات الدولية.غير أن الدليل 

ضمن حدود المسؤوليات المحلية،بينما الماثل أمامنا،مفاده: حيال مواجهة الطارئ، تتجلى الفعالية 

يشتغل سلبيا جدا التفويض العالمي.سنكتشف ثانية، بأن السيادة ليست خيال مجردا،لكنها تتطابق أول 

:امتَلك سلط تتمتع في اْلن نفسه،بثقة الساكنة وكذا معرفتها الدقيقة بمجالت  مع اقتضاء وظيفي
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ن دائما بطبقات اْلجواء العالية،حتى ولو انصبت فائدتهم عملها.أشياء محظورة على تقنوقراطيين عالقي

على تبادل المعلومات ومَلءمة القواعد.سيقتضي ذلك،إعادة النظر في مدخراتنا بخصوص سلسلة 

كاملة من الموضوعات.هل يمكننا التوقف عن إنتاج أدوية تمثل خطرا جازما على اْلسواق 

ظهور شيئا ما بسذاجة أقل،كما شأنهم مثَل حينما أفسحوا العالمية.كما يجدر بالغربيين أن يتعلموا ال

 .المجال أمام التأثير الصيني كي يفرض نفسه على منظمة الصحة العالمية

 

 هنا جدل.أود : لمجلة المؤسسين أحد يهمكم،باعتباركم كما فرنسا، يهم آخر فيروس هناك-س

 أربعين مرور بعد الماضية. اْلسابيع اثأحد جليا ذلك أظهرت النقاش،مثلما أُفول إلى تحديدا،اْلشارة

 ممكنا؟ السجال لزال مجلتكم،هل إصدار على سنة

،عرفت تبلور مجتمع جديد لم 9191و 0211يجدر التنبيه إلى أن الفترة الفاصلة بين سنوات -ج

نتوقعه قط.استفدنا بداية من لحظة اتسمت باْلريحية.فبادرنا إلى تدشين مسار المجلة في إطار مشروع 

استثمار إمكانية فتح قنوات حوار حقيقي،من هنا عنوان المجلة.بحيث نتخلص من نفوذ الفكرة الثورية 

واْليديولوجية الشمولية،التي تمثل هدفها في اختزال معارضيها إلى الصمت بمختلف الوسائل.هكذا، 

بانفتاح مدهش،  نخلق إطارا نخوض بين طياته نقاشا هادئا، عقَلنيا، محترما.وقد اتسمت تلك الفترة،

افتقدناه بعد ذلك،جراء انبعاث الشغف بالتعصب ضمن سياقات الفضاء الديمقراطي.ل يتعلق اْلمر هنا، 

بإيديولوجيات ذات نزوع شمولي، أو منطوية على أفق ثوري. ْلن مرتكزات الديمقراطية مترسخة 

لجوهري من بروز راديكالية بصَلبة، وليمكن قط التنازع بخصوصها. مع ذلك، لم يمنع هذا التوافق ا

جديدة حاقدة. تلوح بالتشهير، تتهرب من المواجهة، ثم تجريمها للخصم وتبرر منعه من الكَلم،بالتالي 

 .رجعنا حاليا إلى مربع البداية

 بتاتا؟ النقاش يرفضون الذين نخاطب كيف– س

اْلقليات الجديدة كي الخطاب غير موجه إلى هؤلء،بل ضرورة مخاطبة المجتمع الذي يسمح لتلك  -ج

تمارس فعلها،فتحتل المشهد وتصنع القانون.مع غياب إمكانية إقناعهم،يمكننا المتناع عن اعتماد تلك 

 .اْلفكار التي باسمها تمتد مواقف هؤلء.يلزم استعادة المعركة من أجل تعزيز شروط السجال

 والجدالت هاينل، أديل الممثلة بولنسكي، رومان قضايا حيال المثقفين، صمت انتباهكم أثار هل-س

 المحامين؟ تضايق السيزار،ثم جوائز رافقت التي

بداية،لسلطة قط للمثقفين داخل المجتمع.هذا ليمثل دعوة لتحريضهم على التعبير،مادام أن حظوظ -ج

اْلصغاء إليهم تبقى ضعيفة. فضَل عن ذلك، لنتلقى سوى صفعات من الخليط اْلعَلمي المتداول 
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.وحدها بعض الشخصيات المناضلة،تجازف نحو ذلك، بينما يتجنبه الكثيرون.الفضاء العمومي حاليا

بصدد الستنزاف،لذلك فضل الكثيرون مغادرته،والنتقال بعملهم منزوين بعيدا عن هذا الجو 

 .الهستيري.فكيف يمكن جعل اْلخرين يصغون إلى قول معقول، إذا كان الَلمعقول يمثل فيصَل

 كيف المعارضة. بالروح يتعلق فيما أيضا نعاينه الغلوتين،لكن مادة نحو الَلتسامح هذا دوجو نعلم-س

 الجديدة؟ اْلجيال على أساسا سيطرت التي اْلخيرة السمة هذه تفسرون

إننا أمام حساسيات نستشف خلفها أنثروبولوجية ديمقراطية جديدة.يفسر جانب من هذه -ج

على الطريقة اْلمريكية،أمكنة ”فضاءات آمنة”ملوا المطالبة بالقابلية،الشعور بجرح شخصي عميق.تأ

تجعلك في مأمن عن مصادفة أفكار معاكسة قد تجرح هويتك. يصاحب هذه الهشاشة استبداد لألنا، كما 

لو يصعب على اْلخيرة الوجود دون سيطرة مطلقة. فتموقعها النسبي، بسبب الوجود المتداول ْلراء 

دا ليحتمل.عندما أناقش ماأفكر فيه،أكون لحظتها بصدد إعادة مساءلة ما أنا متباينة أخرى، يمثل تهدي

عليه.يمثل ذلك،سمة استثمار مفرط تبعا ْلراء مستندة على خلفية مغايرة للقاعدة الديمقراطية. لقد 

:تصير موضوع تحليل،  تطورت الديمقراطية،وفق أسلوب النقاش العلمي.تطرح نظرية أو فرضية

د. فالنظرية التي تقدمُت بها،ليس أنا في نهاية المطاف،بل تشكل أساسا مقترحا يلزمه واعتراض وتفني

أن يأخذ لبوسا لشخصيا،ولو كانت لي مبررات شخصية للدفاع عنه. يبدو، إذن واضحا، نوعية 

ء الطريق الذي انتهينا إليه.فالرأي حاليا يعني أنا، بالتالي تبلور وجهات نظر أخرى تخالفه، يعكس اعتدا

على وجودي الذاتي.هكذا، ينزع الرأي والهوية نحو التداخل.النتيجة، الكراهية التي تدمر آنيا الفضاء 

 .العمومي

 : الحوار مصدر

Le point.fr :17- 03- 2020. 
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  لورينزيني: دانييل

 ( كورونا فيروس ) التاجي الفيروس زمن في الحيوية السياسة

 

 ازويتة محمد : ترجمة

 

 : مدخل

يندرج هذا المقال ضمن سلسلة الحوارات التي تمت بين عدد من الفَلسفة الغربيين المعاصرين بشأن 

إشكالية العَلقة بين الطب و السياسة ، ما أسماه فوكو بالسياسة الحيوية ، في ظل اجتياح الفيروس 

كورونا : ” عنوان لما نشرته الباحثة عائشة نجار على نفس الموقع ب” إضافة ” التاجي . إنه بذلك 

جورجيو أغامبين : حالة استثناء أثارتها حالة ” ، و جميلة حنيفي ” حوارات الفَلسفة و أشياء أخرى 

 . طوارئ بَل دافع / آلن باديو: حول جائحة الكورونا فيروس

 

، عن حق ، الظهور السريع  Joshua Clover rightly في مدونة حديثة ، لحظ جوشوا كلوفر

ينبغي أن ل يكون مفاجئا أن يركز أحدهم على فكرة ”. أنواع الحجر الصحي” جديدة من لمجموعة 

فوكو بخصوص السياسة الحيوية ، ويسأل عما إذا كان ل يزال من المناسب أم ل وصف هذه التجربة 

سياسة التي نمر بها حالًيا . و ينبغي أن ل يكون مفاجئا أنه في جميع المساهمات التي تستخدم مفهوم ال

الحيوية تقريًبا لمواجهة وباء فيروس كورونا الحالي ، يتم ذكر نفس المجموعة من اْلفكار الغامضة 

تهم فوكو يتم تجاهلها . في ما يلي ،  –بَل شك أكثر إثارة لَلهتمام  –مراًرا وتكراًرا ، بينما أخرى 

على ” الرد” دار ما قد يعنيه أناقش اثنين من هذه الرؤى ، وأختتم ببعض المَلحظات المنهجية حول إص

 . الحالية” اْلزمة ” 

 الحيوية السياسة ”ابتزاز“ 

 0256النقطة اْلولى التي أود أن أثيرها بخصوص فكرة فوكو عن السياسة الحيوية ، كما طورها عام 

من السلطة و ل مدحه . يبدو لي أن ” الحديث ” (، هي أنه لم يكن يود فقط إظهار ماهية هذا الشكل 0)
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” ل أخص ما أسماه ب فوكو أراد ، بالذات ، أن يخبرنا و ينبهنا الى العبور التاريخي للعتبة ، و بشك

 ’‘ threshold of biological modernity(9” )عتبة مجتمع الحداثة البيولوجية 

لقد تجاوز مجتمعنا مثل هذه العتبة عندما أصبحت العمليات البيولوجية التي تميز حياة البشر قضايا 

وهذا ليس فقط في  –جديدة يتعين على الحكومات معالجتها ” مشكلة ” حاسمة لصنع القرار السياسي ، 

( . قلق دائم يحدد ما 2أيًضا )” العادية ” مثل الوباء( ، ولكن في الظروف ” ) الستثنائية“الظروف 

أن  . the nationalization of the biological (0” )بتسييس البيولوجي ” أسماه فوكو أيضا 

ولكنها خطيرة دائًما ) إذا تم قبولها  تظل وفياً لفكرة فوكو بأن القوة ليست جيدة أو سيئة في حد ذاتها ،

التحول ” بشكل أعمى ، أي دون التشكيك فيها على اْلطَلق ( ، يمكن للمرء أن يقول إن هذا 

في الطريقة التي نحكم بها ، مع نتائجه اْليجابية والفظيعة ، يتوافق بدون شك مع المتداد ” النموذجي

حكومين فقط ، ول حتى في المقام اْلول ، كذوات سياسية الخطير لنطاق تدخل آليات السلطة . لم نعد م

بمعدل تشريح ، ومعدل  –” سكان”  –للقانون ، ولكن أيًضا ككائنات حية تشكل مجتمعة كتلة عالمية 

 … وفيات ، ومعدل اعتَلل ، ومتوسط حياة التوقع ، الخ

أي فكرة أننا يجب أن نكون  – ”ابتزاز اْلنوار ” أشار فوكو إلى أنه يرفض ” مع هي اْلنوار ؟. ” في 

ومعالجتها بدلً من ذلك كحدث تاريخي ل يزال يميز ، على اْلقل إلى حد ما ،  -“ضد ” أو“مع ” إما 

( . أود أن أقترح ، بطريقة مماثلة ، أنه سيكون من الحكمة بالنسبة لنــــــا أن 7مـــــا نحن عليه اليوم )

)ماذا يعني ذلك؟ ( ، و لكن ” ضد“أو ” مع ” يجب أن نكون السياسة الحيوية : ل ” ابتزاز“نرفض 

تناولها كحدث تاريخي ل يزال يحدد ، على اْلقل جزئًيا ، الطريقة التي نحكم بها ، والطريقة التي نفكر 

بها في السياسة ، و في أنفسنا . عندما أرى الناس في الصحف أو وسائل التواصل الجتماعي يشكون 

ل يحترمون قواعد الحجر الصحي ، أعتقد دائًما كم هو مدهش بالنسبة لي ، على من اْلخرين الذين 

العكس ، أن هناك الكثير منا ، حتى عندما يكون خطر العقوبات ، في معظم الحالت ، منخفًض جًدا . 

” ، خاصة من بداية الفصل ” الحراسة والعقاب ” لقد لحظت أيًضا مجموعة كبيرة من القتباسات من 

، والذي بالطبع يتردد صدى تام مع تجربتنا الحالية للحجر الصحي ، ْلنه يصف ( ” 6“)ينتامية الب

حراسة المدينة وسكانها خَلل وباء الطاعون . ومع ذلك ، إذا أصررنا فقط على التدابير القسرية ، 

ية ، في المنزل خَلل هذه اْلوقات غير العاد” محاصرين“على أن نكون محاصرين ، محكومين ، و 

فإننا نخاطر بتجاهل حقيقة أن القوة التأديبية والسياسية الحيوية تعمل بشكل رئيسي بطريقة تلقائية وغير 

 . إن ذلك أخطر بالذات عندما ل نَلحظ ذلك –مرئية وعادية تماًما 

فإنني  جديدة ،” حالة استثنائية“فبدلً من القلق بشأن زيادة آليات المراقبة والسيطرة العشوائية في ظل 

أميل للقلق بشأن حقيقة أننا بالفعل دائما طيعون ، ذوات سياسة حيوية مطيعة . ل تمارس سلطة 
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، كما كانت ، ولكنها صارت جزًءا مما نحن عليه ، ” الخارج“السياسية الحيوية )فقط( على حياتنا من 

في أن أي استراتيجية فعالة  من شكلنا التاريخي للذاتية ، على اْلقل خَلل القرنين الماضيين . لهذا أشك

السياسة ” ابتزاز“للمقاومة لجوانبها اْلكثر خطورة يجب أن تأخذ شكل الرفض العالمي ، يلي منطق 

هنا إلى شكل مفيد مدهش ، ” اْلنطولوجيا النقدية لذواتنا ” الحيوية. قد تتحول مَلحظات فوكو حول 

 . (5ين للتساؤل بشأنه )حيث أن نسيج كياننا هو نفسه الذي يجب أن نكون مستعد

 (البشر و األعراق بين)  التفاضلي للضعف الحيوية السياسة

نقطة حاسمة ، ولكن لألسف ، نادراً ما وجدتها في المساهمات التي  –النقطة الثانية التي أود مناقشتها 

ينفصل هي الرابط الذي ل  –حشدت مفهوم السياسة الحيوية لمواجهة جائحة فيروس كورونا الحالي 

 الذي يربطه فوكو بين الطاقة الحيوية والعنصرية . في مشهد أو مقال حديث لحظت جوديث بتلر

Judith Butler  السرعة التي يتكاثر و يتعزز بها التطرف ، القومية والستغَلل ” عن حق

، مثل  الرأسمالي داخل مناطق الوباء . يأتي هذا كحاجة ماسة للتذكير بما يجادل فيه مفكرون آخرون

و ضعنا ” ، الذي أكد ، في المقابل ، على أن فيروس كورونا  Jean- luc Nancy جون لوك نانسي

بالطبع ، إن المساواة التي ” . على أساس المساواة ، وجمعنا مًعا في ضرورة اتخاذ موقف مشترك 

بما يكفي  أولئك الذين يحالفهم الحظ –تحدث عنها نانسي هي مجرد مساواة لألثرياء والمميزين 

لمتَلك منزل أو شقة لقضاء الحجر الصحي الخاص بهم ، والذين ل يحتاجون إلى العمل أو يمكنهم 

ماذا عن أولئك الذين ل يزالون  . Bruno Latour العمل من المنزل ، كما لحظ فعَل برونو لتور

ل ، ول على استعداد مجبرين على الذهاب إلى العمل كل يوم ، ْلنهم ل يستطيعون العمل من المنز

 . لفقدان رواتبهم ؟ . ماذا عن أولئك الذين ليس لديهم سقف فوق رؤوسهم؟

وسيلة ْلدخال “، أكد فوكو على أن العنصرية هي ” يجب الدفاع عن المجتمع“في المحاضرة اْلخيرة لـ 

من يجب أن النقسام في مجال الحياة الذي استولت عليه السلطة : النقسام بين من يجب أن يعيش 

( ، وبعبارة أخرى ، مع ظهور السياسة الحيوية ، صارت العنصرية وسيلة لتجزئة المنتظم 1يموت )

من أجل إنشاء تسلسل  –فنحن جميًعا كائنات حية لديها نفس الحتياجات البيولوجية تقريًبا  –البيولوجي 

الطريقة التي تتعرض فيها هرمي بين مجموعات بشرية مختلفة ، و وبالتالي اختَلفات )جذرية( في 

هذه اْلخيرة لخطر الموت . فالتفاضل المطروح بين البشر بخصوص المخاطر الصحية والجتماعية ، 

” وفقا لفوكو ، هو السمة البارزة للسياسة الحيوية الحكمانية . إن العنصرية ، بجميع أشكالها ، هي 

مارس فيه القوة بشكل أساسي لحماية مثل هذا التفاضل المعروض للحيوات في مجتمع ت” شرط قبول

( . لذا يجب أن نتجنب بعناية اختزال السياسة 2الحياة البيولوجية للسكان وتعزيز قدرتها اْلنتاجية )

( . ل تقوم السياسة 01” )اجعلهم يعيشون و اتركهم يموتون ” الحيوية إلى صيغة فوكو الشهيرة 
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مقابل الموت ، غير أنه من المهم فهم ذلك بشكل  الحيوية في الحقيقة على معارضة واضحة للحياة

( . إن 00أفضل على أنه جهد لتدبير و تنظيم المنطقة الرمادية بشكل مختلف بين بعضهما البعض )

 Martina Tazzioli حكومة الهجرة الحالية هي مثال ممتاز على ذلك ، كما أظهرت مارتينا تزيولي

سياسة الحيوية بخصوص التنقل . في الواقع ، كما يتم تذكيرنا ال“، بشكل لفت للنظر ، عند حديثها عن 

باستمرار ، وأحياًنا بشكل مؤلم في هذه اْليام ، فإن السياسة الحيوية هي أيًضا ، وبشكل حاسم ، مسألة 

وعدمه . ربما تساعدنا هذه التجربة الجديدة بالنسبة لمعظمنا على إدراك أن  –تتعلق بحركة التنقل 

مسموحة إلى حد ما للناس من مختلف اْللوان والجنسيات و ” الحدود“دية التي تكون فيها الطريقة العا

اْلصول الجتماعية تستحق اعتبارها أحد اْلشكال الرئيسية حيث تمارس القوة في عالمــــــــــنا 

 .المعاصر

كائنات الهشة . بعيًدا وباختصار ، فإن السياسة الحيوية هي دائًما سياسة لَلختَلف أو التفاضل بالنسبة لل

عن كونها صارت سياسات تمحو التفاوتات الجتماعية والعرقية من خَلل تذكيرنا بانتمائنا المشترك 

لنفس اْلنواع البيولوجية ، فهي سياسات تعتمد بشكل هيكلي على إنشاء التسلسَلت الهرمية بخصوص 

كوسائل لحكم السكان . نود التفكير ،  قيمة اْلرواح و الحيوات ، وتنتج وتضاعف الهشاشة و العطوبية

عمال الرعاية ” و ” اْلطباء اْلبطال “في المرة القادمة ، بكوننا نثمن جميعا بشكل جماعي بـخصوص 

الذين يقاتلون ضد فيروس كورونا . إنهم يستحقون ذلك بالتأكيد . ولكن هل هم حقا الوحيدون الذين ” 

الذين يتأكدون من أنني أستلم ما أشتريه مع البقاء بأمان في  ؟ . ماذا عن رجال التوصيل” يعتنون بنا“

شقتي المعزولة ؟ . ماذا عن الصرافين في اْلسواق الكبرى والصيدلة ، وسائقي النقل العام ، وعمال 

المصانع ، وضباط الشرطة ، وجميع اْلشخاص اْلخرين )معظمهم من ذوي الدخل المنخفض ( الذين 

وليس حصرًيا في ظل  –ر ضرورية لعمل المجتمع؟ . أل يستحقون أيًضا يشتغلون داخل وظائف تعتب

؟ . الفيروس ل يضعنا على أساس ” عاملين في مجال الرعاية“اعتبارهم  –” الستثنائية“هذه الظروف 

المساواة . بالعكس إنه يكشف بشكل صارخ بأن مجتمعنا يعتمد هيكلًيا على اْلنتاج المستمر للتفاضل 

 .ت و التفاوت داخل الحياة الجتماعيةبين الكائنا

 لألزمة السياسية القواعد

إن عمل فوكو في مجال السياسة الحيوية هو أكثر تعقيًدا وثراًء وإلحاًحا بالنسبة لنا اليوم ، مما يبدو 

عليه أن يكون تحت سيطرة أولئك الذين يختزلونه بسرعة كبيرة إلى سلسلة من التهامات ضد الحجر 

( . ل 09اقبة الجماعية ، أو الذين يحرفونه للحديث عن حالة الستثناء والحياة العارية )الصحي والمر

أريد أن أقترح ، مع ذلك ، أن فكرة السياسة الحيوية يجب أن تؤخذ كمبدأ توضيحي نهائي قادر على 

تميز الطابع التاريخي الم” وهذا ليس فقط بسبب  –لجميع مشاكلنا ” الحل“إخبارنا بما يحدث وما 
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، Roberto Esposito ، كما أكد بشكل صحيح روبرتو اسبوزيتو” للظواهر السياسية الحيوية 

وزمنها المقي د ، لدرجة ” قواعد اْلزمة ” ولكن أيضا لسبب منهجي أعمق . إن فكرنا السياسي هو أسير 

تصادية أن الستجابات الحاسمة للوضعية الصعبة ) أو ، في هذا الصدد ، لجميع اْلزمات الق

والجتماعية واْلنسانية اْلخيرة تقريًبا( ل تبدو قادرة على النظر إلى ما هو أبعد من المستقبل القريب 

تحرضنا ” الحالية يجب أن ” اْلزمة الصحية ” على أن  Latour ( . لذلك ، إذا اتفقت مع لتور02)

لن تحدث إل إذا استبدلنا حكاية ـ اْلزمة  ، فأنــــا متفائل للغاية بكونها :” على الستعداد لتغير المناخ 

إيجاد و بناء ”. أزماتنا“بجهد نقدي طويل اْلمد ْليجاد استجابات متعددة ومتطورة لألسباب الهيكلية لـ 

أجوبة ، بدلً من البحث عن حلول ، يعني تجنب استراتيجيات حل المشكَلت على المدى القصير التي 

طريقة حياتنا الحالية ، في اْلبداع ، والسفر ، وتناول الطعام ، وما  تهدف إلى تغيير أقل قدر ممكن من

إلى ذلك . وهذا يعني استكشاف بديل اجتماعي و مسارات سياسية على أمل أن تستمر هذه التجارب 

الحالية واْلخرى القادمة ، مع العتراف بأن هذه التحولت بطيئة ” اْلزمة “لفترة أطول من الوقت بين 

، حيث لن نتخلص من شكلنا التاريخي في غمضة عين . باختصار ، هذا يعني أن نؤمن بالضرورة 

 . بقدرتنا على بناء مستقبل ليس فقط ْلنفسنا ، ولكن لألجيال القادمة . والبدء بذلك فعَلً في الحاضر

 9191أبريل  0مدينة نيويورك 

 األصلي النص

Biopolitics in the Time of Coronavirus 

 : الهامش

يجب الدفاع عن ” / فوكو  007ـ  027ص  0251ط  0الجزء ” تاريخ الجنسانية ” انظر م فوكو  (1

 . 962ـ  922ص  9112” المجتمع 

 . بتصرف 002ص  0الجزء ” تاريخ الجنسانية ” فوكو  (2

 . 900ص ” يجب الدفاع عن المجتمع ” فوكو  (3

 . 901نفس المرجع ص  (4

 . 02،  09ص  0210” ما هي اْلنوار ” فوكو  (5

 . 911،  027ص  0255” الحراسة و العقاب ” انظر أيضا ” . ملف حوارات الفَلسفة ” انظر  (6

 . 05نفس المقال السابق ص  (7

 . 970ص ” يجب الدفاع عن المجتمع ” فوكو  (8

 . 976ـ  977نفس المرجع ) بتصرف ( ص  (9

،  900” يجب الدفاع عن المجتمع . ”  000،  021ص  0الجزء ” تاريخ الجنسانية ” فوكو  (10
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902 . 

( ، 9102صناعة الهجرة : السياسة الحيوية للتنقل على حدود أوروبا ) لندن ” مارتينا تازيولي  (11

، ” تاريخ الجنسانية ” . على الرغم من أن هذا قد مر دون أن يَلحظه أحد ، في المجلد اْلول من 016

ة من المجالت الرئيسية التي تعمل فيها آليات السياسية الحيوية يذكر فوكو الهجرة باعتبارها واحد

 . ” للسلطة

 . ” حوارات الفَلسفة” جورجيو أغامبيان  (12

نقد بدون أنطولوجيا : جينيالوجيا ، الموضوعات ” انظر دانييل لورينزيني ومارتينا تازيولي ،  (13

 ” . ” الجماعية ، ومآزق اْلدلة
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  نانسي: لوك-جان

 فيروسي استثناء

 

 حنيفي جميلة :ترجمة

 

يزعم جورجيو أغامبين، وهو صديق قديم لي، أن فيروس كورونا ل يكاد يختلف عن اْلنفلونزا 

يمكن عَلجه بواسطة لقاح قد ثبتت فعاليته. ومع ” العادية“العادية. يبدو أنه قد نسي أن مرض اْلنفلونزا 

دائما ” العادية“التكيف مع الطفرات الفيروسية عاًما بعد عام. ثم إن اْلنفلونزا ذلك فهو يحتاج إلى إعادة 

ما يروح ضحيتها عدد كبير من الناس، في حين أن فيروس كورونا، الذي ل يوجد لقاح ضده، قادر 

بشكل واضح على التسبب في عدد كبير من الوفيات. يتراوح الفرق )وفًقا للمصادر نفسها التي عاد 

 .، وهو ما يبدو فرقا معتبرا بالنسبة إلي21إلى  0تقريبا بين  (Agamben أغمبنإليها 

يذكر جورجيو أغمبن أن الحكومات لطالما تستفيد من جميع أنواع الذرائع ْلعَلن حالت الستثناء. 

ع لكنه لم يَلحظ أن الستثناء قد أصبح بالفعل القاعدة في عالم بلغت فيه التعامَلت التقنية من جمي

ب، انتشار المواد، وغيره( كثافة غير معلومة حتى اْلن،  اْلنواع )الحركة، التحويَلت بأنواعها، التشر 

وتنمو بمعدل نمو السكان نفسه. حتى في البلدان الغنية فإن هذه الزيادة في عدد السكان تقتضي توقعات 

 .دد الناس المعرضين للخطربعمر أطول، وبالتالي زيادة في عدد المسنين، وعلى العموم، زيادة في ع

من الضروري توخى الحذر حتى ل نصيب هدفا خاطئا: ل شك أن الحضارة البشرية برمتها هي اْلن 

سواء كانت بيولوجية أو علمية أو حاسوبية أو –موضع استفهام. هناك نوع من الستثناءات الفيروسية 

وى جَلد مقيت، ويبدو أن إلقاء اللوم التي تصنع الجائحة. وفي خضم ذلك ليست الحكومات س -ثقافية

 .عليها ليس سوى مناورة مضللة أكثر من كونها تفكيرا سياسًيا

ذكرت أعَله أن جورجيو صديق قديم. وأنا أعتذر عن استعادة ذكرى شخصية، لكنني إذ أفعل ذلك فأنا 

نة تأمَلته الفكرية العامة. منذ ما يقارب ثَلثين عاًما قرر اْلطباء أنني  لست بالذي يتخلى عن مدو 

ت إليهم. لو أخذت أحتاج إلى عملية زرع القلب. فكان جورجيو من القَلئل الذين نصحوني بعدم اْلنصا
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بنصيحته لكنت على اْلرجح قد توفيت حينها. من الممكن ارتكاب خطأ. وعلى الرغم من ذلك، يمكن 

 .يعد شخصا استثنائيا -ومن دون أدنى تهكم –القول إن جورجيو برقة روحه وطيبتها

مته من لوك نانسي على مقال جورجيو أغمبن، تمت ترج-هذا الرد اْلول من الفيلسوف الفرنسي جان

 :، وُنشر على الموقع اْلتي9191فيفري  95اللغة اْليطالية إلى اللغة اْلنجليزية في 

https://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/ 
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 كورونا اخالق هين: بيرتاند

 

 لعرج مرسلي ترجمة:

 

بتجربة واسعة على نطاق المعمورة، تلك المتعلقة بالحس إن فيروس كورونا يشكل فرصة للقيام 

اْلخَلقي. وأنا على يقين من أنكم مثلي لحظتم أن العديد منا يتبع تعليمات السلطات بغسل أيدينا على 

سبيل المثال. منذ بضعة أيام فقط وبعد وصفهم أولئك الذين يظهرون تباعدا بجنون الصحة أصبحوا 

 .كما يقال، والذين يقيمون صخبا وضجة كبرى من أجل ميكروب بسيط يصفونهم بجنون النرجسية،

منذ أيام قليلة تغيرنا، تغير المجتمع البلجيكي. هل ما تغير هو مجرد إيماءة عادية؟ مثل غسل اليدين 

إننا نقوم جميعا بتجربة غسل اليدين عدة مرات في اليوم، والسعال في ” أخَلقية“أصبح مسألة 

في المنزل إذا كان الواحد منا مصابا بالوباء، كل هذه اللفتات اْلخَلقية فإنها تبطئ  المرفقين، والبقاء

تفشي الوباء وتحمي نظامنا الصحي وبالتالي تنقذ أكبر عدد ممكن من اْلرواح البشرية، ويصبح داء 

 .كورونا غير ضار

الغاية، ولذا فمن الجيد، ولو وهذا ل يعني أن الخوف اْلناني من الموت هو الذي يدفعنا إلى تحقيق هذه 

جزئيا، أن نتحمل المسؤولية عن اْلخرين، وفي هذه الحالة، أن نتكفل باْلشخاص اْلكثر ضعفاً واْلكبر 

سناً. متطلبات تحقيق الصالح العام، وفي هذا المقام هي صحة اْلخرين وحياتهم، وهو ما يميز العمل 

 .اْلخَلقي

 أناني؟ حساب

ولكن الكثير من اْلشخاص قد يغسلون أيديهم ْلنهم خائفون على عائَلتهم، أو حسًنا، قد يقول قائل، 

لمجرد شعورهم باضطرارهم إلى ذلك. وقد يضيف قائل آخر بأن هذا السلوك اْلناني هو مثل سرقة 

 .المناديل والمناشف الورقية والعجائن من المحَلت المتاجر الكبرى
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بلوغه، ولكن دعونا نعود إلى حالت الغتسال. إذا صحيح أن تحقيق التساق اْلخَلقي أمر صعب 

كان غسلي ليدي هو بسبب خشيتي على جدي، أو إذا كان قيامي بغسل يدي ْلنه طلب مني ذلك، فهل 

 هذا أخَلقي حقا؟

حسناً، هذا السؤال انقسم الفَلسفة حوله لقرون عديدة،لديك في معسكر فَلسفة مثل ديفيد هيوم، وهو 

ة القرن الثامن عشر، بالنسبة له: كل ما يتحقق من خَلل التعاطف، من خَلل أسكتلندي من فَلسف

الهتمام باْلخرين، فهو أخَلقي، لذلك فإن غسل يديك خوفا على أحبائك سيكون أخَلقيا ،بالنسبة له. إنه 

 .معسكر الفضيلة اْلخَلقية

عشر اْللماني إيمانويل ورأي ديفيد هيوم ليس هو على اْلطَلق رأي فيلسوف آخر من القرن الثامن 

كانت، الذي يعتقد أن العمل الخَلقي الوحيد هو نتاج لمنطق، وهو منطق يفرض واجبا. ونحن نعمل 

ْلن العقل يفرض علينا أن نتصرف هكذا. فغسل اْليدي في مثل هذه الحالة، ْلن الفرد يشعر باللتزام 

 .ت الواجب اْلخَلقيباحترام القاعدة ْلنها قاعدة، يشكل بالنسبة له أعلى درجا

 اآلخر تجربة

نستطيع أن نقول دعنا من الهتمام بذلك، وأن المهم في اْلمر هو العواقب: فنحن نغسل أيدينا، بل إننا 

نستطيع بالفعل أن نقوم بذلك، وهذا هو رأي فَلسفة آخرين يعتقدون أن ما يهم حقاً ليس القصد والنية، 

ا اليوم، فإن اْلمر المهم هو التجربة اْلخَلقية، والذي ل يزال بل النتيجة، ولكن باختصار، بالنسبة لن

يربط بين هيوم وكانت، الشعور والعقل، وهو أن العمل اْلخَلقي في كل اْلحوال هو القلق من أجل 

اْلخر. القيام بتجربة اْلخر الذي له نفس القيمة مثلي. لذا فنحن مسؤولون أمام اْلخرين سواء أكان ذلك 

 .قل أو الشعورعن طريق الع

أزمة صحية تعيدنا بالتالي إلى أساس كل اْلشياء، إلى أساس طبيعتنا ذاته ككائنات أخَلقية. ولهذا 

بطبيعة الحال، تلك الرواية كانت تشير بمجازية إلى النازية، ”. الطاعون“السبب كتب ألبرت كامو 

اْلخَلقي ومعنى الحياة. ولكن قبل ذلك وجود أزمة صحية، فضَل عن محاكمة وتفكير حول الشعور 

 .ولقد خلص كامو من كل هذا إلى أن الحياة عبثية، ول معنى لها

ولكن على الرغم من كل ذلك يستطيع البشر أن يمنحوها معنى، من خَلل اجتياز الختبارات بأخَلقية، 

ن اْلشياء إن في البشر م” الطاعون“بالهتمام باْلخر وليس باْلنانية. ولهذا السبب استنتج كامو من 

 .التي تدعو إلى اْلعجاب أكثر من اْلشياء التي تدعو إلى المقت

انظروا جيدا إلى إيطاليا. انظروا إلى هؤلء الممرضات واْلطباء الذين يضحون بأنفسهم، بالمعنى 

الحرفي للكلمة ،كامو على حق، وحتى لو أننا نشاهد الكثير من اْلنانية من حولنا خَلل هذه اْلزمة، 
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علينا دوماً أن نراهن على أن اْلمر سوف يشتمل دوماً على أمور كثيرة منها ما يمكن أن يبعث  فيتعين

على اْلعجاب فينا، ومنها ما يثير فينا أشياء مقيتة. وإذا قمنا بهذه التجربة اْلساسية فقد تكون فرصة 

من أجل الستثمار في للوعي الجماعي. أو أيضا بداية لَللتزام لدى البعض. على سبيل المثال، الكفاح 

نظام الرعاية الصحية عندنا، الكفاح من أجل المساواة والعدالة في الحصول على الرعاية ، ْلن نظامنا 

الصحي يسير بسرعتين مختلفتين، وإذا حدث هذا فسوف يكون بوسعنا أن نراهن على أننا سوف نخرج 

 .من هذه اْلزمة على نحو أفضل، سواء بسبب العقل أو المشاعر

 

 النص مرجع
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  سبونفيل: كانت أندريه

 91-كوفيد من أفظع هو ما عرفت البشرية

 

 اسحيردة يوسف ترجمة

 

 ولكن ،02-بكوفيد المرتبطة الخطورة هو ليس أسابيع، منذ المعاصر الفرنسي الفيلسوف دهشة يثير ما

 وارتباطا .ذلك عن يتحدث البلجيكية المساء جريدة مع الحوار هذا في .له المرافق اْلعَلمي الهلع حجم

 هل”و ،”الكبيرة الفضائل حول صغيرة رسائل ” :له كتابين أهم باستحضار يقوم ،02-كوفيد بأزمة

 .”أخَلقية؟ الرأسمالية

 المرض، إمكانية الحجر، ،91-كوفيد وباء تعيشون كيف : شخصيا سيكون األول السؤال : الصحفي

 الخ.؟

أندريه كانت سبونفيل : أمضي فترة الحجر في باريس، رفقة زوجتي. ونحن نهنئ أنفسنا كل يوم 

كلما  لتواجدنا معا وتمتعنا بصحة جيدة. فيما يخصني، بما أن سؤالكم موجه لي، فأنا مطمئن. أول ْلني

اْلمر عادي في نظري: الموت في سن الثامنة  –تقدمت في السن كلما أصبحت أقل خوفا من الموت 

والستين ُيعتبر أقل إثارة للحزن من الموت في سن العشرين أو الثَلثين. ثم ْلن هذا المرض يظل حميدا 

اص الذين هم في بالنسبة لألشخ 6أو ٪ 7أو ربما  – 9أو ٪ 0من الحالت، وقاتل فقط في  11في ٪

مثل سني. الحتمال اْلكبر، بكثير، حتى وإن أصابني الفيروس، هو أنني سأنجو منه! وإن لم يحدث 

اء شيء ما، وشخصيا أحب أن أموت  ذلك، حسنا، يجب على المرء أن يموت في يوم من اْليام َجرَّ

كما رأيت الكثير من  على أن أمضي بقية حياتي مصابا بالزهايمر أو طريح الفراش، 02بسبب كوفيد 

وأخيرا، أنا مطمئن على وجه التحديد ْلن أطفالي الثَلثة، والذين أصبحوا شبانا …ذلك من حولي

 .بالغين، هم أقل عرضة ِمنِّي للمضاعفات. بالنسبة لرب أسرة، هذا هو اْلهم
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 األزمة؟ خطورة و حجم من تفاجأت هل : الصحفي

لم تفاجئني فعَل. فقد سبق ْلخصائي في اْلمراض المعدية  أندريه كانت سبونفيل : خطورتها الحقيقية

عاما، بأن الحرب اْلبدية بين البشر والميكروبات ستنتهي لصالح  91أن أخبرني، وذلك قبل حوالي 

ل أعرف …هذه اْلخيرة: فهي تملك لصالحها العدد، والوقت، والتأقلم، وتحولت غير محدودة وسريعة

ني ربما لستقبال ما نعيشه اليوم. كنت أعتقد دائما بأن ما إذا كان محقا، لكن ما قا له شحذ تفكيري وأَعدَّ

البشرية ستختفي يوما، سواء كان ذلك بسبب فيروس، أو بكتيرية، أو نيزك، أو حرب نووية، أو 

مشكَل قابَل للتجاوز ! الحديث  02-الحتباس الحراري. بجوار كل هذه الكوارث الممكنة، يبقى كوفيد

اليوم في أوروبا يلمح إلى أن عدد الذين سيلقون حتفهم بسبب الفيروس سيكون بالمَليين، وهو ما الدائر 

َبَنا إيَّاه  وسيجنبنا إي اه إذا ما انصاع  –يمكن اعتباره حدثا كارثيا. هذا ما يسعى الحجر الصحي أن ُيَجنِّ

 .الجميع لتعليماته بصرامة

ر بأن الطاعون اْلسود الذي ضرب أوروبا ولكن في نهاية المطاف البشرية عرفت ما هو  أفظع ! لُِنَذكِّ

في القرن الرابع عشر ميَلدي، قد قتل أكثر من نصف ساكنة القارة العجوز آنذاك، أي ما يعادل حوالي 

خمسة وعشرين مليون شخص. وبأن سوء التغذية يقتل، في عصرنا هذا، ما يناهز تسعة مَليين 

ين طفل. لماذا نتحدث كثيرا عن العشرة آلف الذين قضوا في شخص سنويا، من بينهم ثَلثة مَلي

ايطاليا،و الثَلثة آلف الذين ماتوا في فرنسا، والخمسمائة الذين توفوا في بلجيكا، وقليَل جذا عن هؤلء 

مرض حديث، وعادة ما يزداد  02-التسعة مَليين شخص؟ اْلمر راجع في جانب منه، إلى أن كوفيد

ه. وفي جانب آخر منه راجع، وإن كان هذا اْلمر غير مقبول من الناحية خوف المرء مما يجهل

أعرف أن هذا الوباء، ْلنه عالمي …اْلخَلقية، إلى أن سوء التغذية َيْقُتُل في بلدان أخرى غير بلداننا

ومحدود زمنيا، يحتفظ بشيء من الفرجوية الزائدة. ومع ذلك، فستمائة ألف شخص يموتون سنويا في 

منهم مئة وخمسون ألفا بسبب السرطان. على أي أساس يمكن اعتبار الوفايات الناجمة عن فرنسا، ض

 أكثر أهمية من هذه الوفايات ؟ 02كوفيد 

 نتصورها؟ التي الخطورة بتلك ليس 91-كوفيد أن معناه هذا هل : الصحفي

أندريه كانت سبونفيل : مرض من شأنه الفتك بمَليين البشر، هو بَل شك مرض خطير. لكن، هل من 

أجل ذلك، ل يجب الحديث سوى عنه؟ أُنظر إلى نشراتنا التلفزيونية. الحرب في سوريا؟ ل أخبار ! 

خطير جذا. المهاجرون؟ اختفوا من الشاشات! الحتباس الحراري؟ ُنسي بالكامل! نعم، كورونا فيروس 

لكن الحتباس الحراري، في نظري، أشد خطورة. حذاِر من السقوط في التضخيم ! باْلمس سألني 

وبَل  –كمعدل وفاة  9أو ٪ 0لك أن تتخيل! …هو نهاية العالم 02-صحفي، ما إذا كان مرض كوفيد

شرعوا في الحديث ، والناس -شك أقل من ذلك إذا ما أخذنا بعين العتبار عدد الحالت التي لم ُتكتشف
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بالذات، وإنما نوع الهلع  02-عن نهاية العالم ! باختصار، ما يصدمني، ليس هو خطورة كوفيد

َنا فانون. يا له من سبق صحفي  ! اْلعَلمي الذي يرافقه، وكأن الصحفيين أدركوا فجأة أَنَّ

 الصدد؟ بهذا الفلسفة تخبرنا بماذا : الصحفي

ل ” جزء ل يتجزأ من الحياة. مونتين عبَّر عن ذلك بشكل رائع :  أندريه كانت سبونفيل : أن الموت

إنهم ” اْلغلبية تريد نسيانه، كما ُيَلحظ الفيلسوف: ”. يموت المرء بما هو مريض، وإنما بما هو حي

يذهبون، ويجيئون، ويهرولون، ويرقصون: عن الموت، ل أخبار. كل هذا جميل. لكن أيضا، عندما 

و إلى زوجاتهم، أطفالهم وأصدقائهم، وبما أنه يباغتهم فجأة ودون حماية، فأي يأتي سواء إليهم أ

ا،  عذابات، أي صرخات، أي غضب وأي خيبة أمل تستولي عليهم. هل سبق وعشتم قط ما هو أشد َحط ً

رة اليوم نحن هنا. لو أننا ُكنَّا نفكر باستمرار في الموت، لجعلنا هذه الفت”. وأشد َتغييرا، وأشد إبهاما؟

ُمناسبة من أجل مزيد  من حب الحياة، وعيشها بكثافة أكبر، وبأقل ذعر من هذا الوباء. الحس 

التراجيدي هو بمثابة ترياق ضد الخوف. باختصار، أحمل خبران لقرائكم، واحد سار واْلخر سيئ. 

ن جراء شيء الخبر السيئ هو أننا سنموت جميعا. الخبر السار هو أن اْلغلبية الساحقة ِمنَّا ستموت م

 .02-آخر غير كوفيد

دنا طويل لزمن الصحفي:  غير قليال. بات الذي األمر والدينية. األخالقية القيم من مجموعة حول توحَّ

 االمتنان الشفقة، الكرم، قبيل من فضائل حول جديد من لَِتَتالََحمَ  عادت جماعات أن نشعر اليوم، أننا

 األمور؟ هذه مثل أهمية نستشعر تىح الفوضى في نغرق أن ينبغي هل والوداعة.

أندريه كانت سبونفيل : دائما في مواجهة الشر حيث يستشعر المرء الحاجة الماسة إلى الخير. ليس 

غريبا أن تستعيد هذه الفضائل نوعا من الراهنية ! بيد أنه ل يجب علينا المبالغة، كما لو أن فيروس 

إن هذه الفضائل لم ُتنَس أبدا بالكامل. أُنظروا إلى َشهرة كرونا، بهذا الصدد أيضا، قد غيَّر كل شيء. 

رسائل ” بالمناسبة، إذا كان كتابي ….اْلب بيير أو النجاح الذي تحققه مطاعم القلب منذ عشرين سنة

، قد حقق كل هذا النجاح، قبل ربع قرن، فهذا ْلن الناس يحسون جيدا ”صغيرة حول الفضائل الكبيرة

ينة عصر بعينه. فهي ُتواصل إنارتنا منذ ما يزيد عن ألفي عام، كان هناك وباء أن هذه القيم ليست ره

 ! أم لم يكن

 

 بطريقة ُيمارس ْلنه الرحمة هو ليس التعاطف بأن تشرحون ،”الصغيرة الرسالة“ هذه في الصحفي:

نا أي متساوون، نحن الفيروس، مواجهة في تحت. إلى فوق من وليس اْلقران، بين أفقية،  ُكلُّ

 اليوم؟ نشهده الذي التعاطفي الزخم ُيفسر ما هذا هل وفانون.…ضعفاء
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أندريه كانت سبونفيل : التعاطف لم يبدأ مع فيروس كورونا !بَل شك َتتَذكَّرون صورة ذلك الطفل 

الصغير ذو الثَلث سنوات، الذي ُعثر عليه ميتا على شاطئ، والمشاعر التي َخلََّفَها عبر كل أنحاء 

أكثر من المهاجرين الذين يقضون  02-لماذا سنكون مجبرين على التعاطف مع ضحايا كوفيدالعالم ! 

غرقا في البحر اْلبيض المتوسط، أو حتى مع َمَواِطِنيَنا الذين يموتون بسبب السرطان، والذي هم 

 )لحدود الساعة( أكثر عددا من ضحايا فيروس كورونا؟

 ولنفترض….السؤال عليكم أطرح ”أخالقية؟ رأسماليةال هل ” بعنوان آخر كتابا تملكون الصحفي:

 نعيشه ما ضوء على ،”تخليقها“ الواجب من هل يكفي، بما أخالقية ليست أو أخالقية، ليست أنها

 اليوم؟

اْلخَلق ل تعنيها. لهذا يجب فعَل تخليقها، ليس من خَلل  –أندريه كانت سبونفيل : هي ليست كذلك 

لعدد  –عن طريق القانون  –ا مستحيل، ولكن من خَلل تحديد خارجي جعلها فاضلة من الداخل، وهذ

من الضوابط غير السوقية وغير القابلة للتسويق. هذا ما نفعله منذ مئة وخمسين عاما على اْلقل : 

أُنظروا إلى الحريات النقابية، إلى قانون الشغل، إلى اْلجازات المؤدى عنها، إلى التقاعد، إلى التأمين 

إْذ ُيساعدنا على  02-يجب طبعا المواصلة على نفس هذه الوتيرة، وَخْيًرا فعل كوفيد… يالجتماع

ِر ذلك. لكن ل يجب التعويل على التعاطف من أجل أن يخلق الثروة، ول بالتالي من أجل أن يقوم  َتَذكُّ

لمتعلقة بهذا مقام القتصاد. بهذا الصدد، يراودني الخوف بخصوص ما إذا كانت اْلزمة القتصادية، ا

حتى في بلداننا، ….الوباء، سُتَخلِّف، بخاصة في الدول اْلكثر فقرا، ضحايا أكثر من فيروس كرونا

 الوضع مقلق. الكل يريد رفع ميزانية الصحة. لكن كيف، إذا كان القتصاد ينهار؟
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 بوعمامة سعيد

مة للهشاشة تشريح 
َّ
ظ
َ
 الرأسمالية: للعولمة الُمن

 للتحليل كآلية كورونا فيروس

 

 جبور خالد ترجمة:

 

 :مفاهيمي تدقيق

، ’’كاترينا’’ ، وإعصار 9110الذي ضرب كوبا فـي شتنبر ’’ إيفان’’ تمكِّن المقارنة بين نتائج إعصار 

سنة بعد ذلك، من تدقيق بعض المفاهيم المتعلِّقة بالخطر، بالكارثة، و ’’ ميسيسبـــي’’ و ’’ لويزان’’ 

 901، أي من تلك التــي تتميز بسرعة للرياح تتجاوز 7كلتا هاتين الكارثتين من الفئة بالهشاشة. 

كيلومتر فـي الساعة، لكن رغم ذلك، كانت الخسائر البشرية الناتجة عنهما متفاوتة: ول حالة وفاة فــي 

ن، إلى مفقود في الوليات المتحدة. مخاطر متطابقة تؤدي، إذ 027قتيل و  0126كوبا، في مقابل 

نتائج مختلفة بشكل ملفت لَلنتباه. إن المعجم المستعمل لتفسير هذه الظواهر الطبيعية الفريدة وجرد 

 .نتائجها المختلفة يمكِّن من تيسير فهم الوضعية الحالية في ظل جائحة كورونا

ي ل دخل هو الخطر الطبيعـي، والذي يحيل إلى اْلحداث المناخية التـ -المفتاح –أول هذه المفاهيم 

ورغم اختَلف … في اندلعها: الفيضانات، اْلعاصير، ثوران البراكين -بطريقة مباشرة–لْلنسان 

ظهور فيروس قاتل عن هذه الكوارث، إل أنه يمكن تعريفه ِوفق نفس المنظور. إن اْلخطار تحمل 

ا النتائج المتوقَّعة لخطر تهديدات لْلنسان، أي نتائج ُمحتَملَة لهذه اْلخطار. والهشاشة تعـــنـــي بدوره

ما على اْلنسان، والتـي ترتبط، بشكل مباشر، مع العديد من العناصر: الكثافة السكانية، القدرات 

وأخيرا … الدفاعية، وضعية البنية التحتية التي تَمكِّن من مواجهة المخاطر بطريقة فعالة –الوقائية 

اقعا يفرض نفسه، ويؤدي إلى نتائج ذات ارتباط وطيد الكارثة: وتعنـي تهديدا كان ُمحت م َل، ليُصبح و

 .بوضعية الهشاشة
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إن الحديث عن كارثة ما دون اْلجابة عن سؤال الهشاشة لَُهَو حيلة إيديولوجية ُتَمكِّن من إعفاء الطبقات 

المسيطرة من المسؤولية، عبر إبعاد اْلسباب القتصادية، السياسية والجتماعية حيث تظهر حدة 

ِل من المسؤولية، وربطها بالطبيعة، والمجتمعالنتائ مع العلم … ج وهولها. تكمن هذه العملية في التنصُّ

أن معظمها ذو عَلقة وطيدة مع الخيارات القتصادية والسياسية. إنَّ حدة النتائج تحددها وضعية 

َخَذة لمواجهتها من جهة أخرى  .المجتمع من جهة فـي وقت الكارثة، والقرارات المتَّ

على المدى البعيد، يمكن أن ننتظر من تطور العلوم معرفة أفضل بالمخاطر، وقدرة أكثر على التحكم 

فيها، لكن، على المدى القريب، ُيعَتَبُر َخفُض الهشاشة هو السبيل اْلوحد للحد من نتائج هذه المخاطر، 

لِها إلى كارثة  .اْلمر الذي يعنـي الحيلولة دون تحوُّ

إقتصاية  -الحالي كفاضح للهشاشة: وهذا ما أوضحته العديد من التقارير السوسيو يمكن اعتبار الوباء

ومختلف اْلبحاث التي علمتنا كيف أن الكوارث، فـي السنوات اْلخيرة، تكشف الهشاشة على المستوى 

البشري والمجالي في المجتمعات التـي تشهد هذه الكوارث. وظيفة الكشف هذه تتم على مستويــيــن: 

ة التعرض للمخاطر التي تفرض بالضرورة، فـي حالة اْلمراض واْلوبئة، مساءلة للسياسات درج

الوقائية و للتفاوتات الطبقية، ومدى القدرة على مواجهة الكارثة التي تكشف عن وضعية المنظومة 

ومن جهة أخرى، السياسات المتبعة في ميادين أخرى: … الصحية، من حيث بنياتها التحتية وأطرها

لهذا يمكن اعتبار هذه الجائحة في فرنسا كما على المستوى الدولي . ياسة اْلسكان، سياسة الهجرةس

 .مناسبة لتحليل العولمة الرأسمالية

 الرأسمالية العولمة وليدة جماعية هشاشة

خطابات تنبنــي اْليديولوجيات المرافقة للعولمة الرأسمالية على افتراضين اثنين، َتمَّ َتَبنِّيــهما في ال

السياسية واْلعَلمية الُمهيمنة طيلة عقود. الفتراض اْلول ، هو طابع اْلولوية الذي يكتسيه الفرد على 

البنيات في شرح وتفسير المشاكل المجتمعية على مستوى كل مجتمع. هذا الفتراض يمكِّن من إبعاد 

للمسؤولية الفردية الوهمية مفهوم الطبقة الجتماعية، ومفهوم التفاوت المجتمعي، ليترك المجال 

والـتــي عادة ما تظهر في خطابات تحميل اْلفراد مسؤولية المخاطر ، وبالتالي، حسب وجهة النظر 

رجات أمام اْلمراض، ومشاكل الصحة، ل ُتعَتَبُر نتيجة للتفاوتات  هذه، فإن الهشاشة المتفاوتة الدَّ

 الطبقية، و إنما للخاصيات والسلوكيات الفردية

وفي هذه الحالة، يمكِّن خطاب المسؤولية الفردية من حجب مسؤولية النظام الجتماعي، أي مسؤولية 

ُد قواعد هذا النظام.  م انطَلقا ِمن ’’ الطبقات المهيمنة، التي ُتحدِّ لزالت الهشاشة الجتماعية للسكان تقدَّ

ضون تجربة الهشاشة، فعلى مستوى زاوية الفرد، ومكانته في المجتمع. وإن كان اْلفراد هم الذين يخو

الُبنــــى تتمظهر الشروط الكفيلة بجعل هذه التجربة محتَملة أو قاسية. بتعبير آخر، بين الفرد 
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كما يلخص الجغرافيان: ماريون ’’ والمخاطر، هناك أيضا ُبنــى اجتماعية، ل يجب غضُّ الطرف عنها

ِتها، ستضرب كل الطبقات بوردرون و ساباستيان أوليفو. من المؤكد أن الجائ حة الحالية، وبسبب شدِّ

المجتمعية، لكن، من الواضح أيضا، أن أثارها ستكون أكثر حدة على الطبقات الشعبية، وفي مقدمتها 

 .الفئات المعدومة

والفتراض الثاني هو مدى إسهام كل دولة على حدة، في تأسيس وتقوية اْلليات التي بـها يتِمُّ ضبط 

ولية. يمكِّن هذا الفتراض من إخفاء عَلقات الهيمنة بين دول المركز الُمهيمَنة، والدول العَلقات الد

التي ترزح تحت وطأة هذه الهيمنة، وبالتالي، في هذه الحالة، فإن الهشاشة الوطنية، في حالة اجتياح 

خصوصيات كل  اْلوبئة أو أي كارثة أخرى، ل تحيل إلــى التفاوتات الجتماعية الدولية، وإنما إلى

هنا يظهر خطاب آخر، هو خطاب المسؤولية … دولة على حدة: الطقس، الثقافة، الكثافة السكانية

، والمبريالية بشكل عام. (Néocolonialisme) الوطنية الذي يحُجب وجود الستعمار الجديد

تعيد التقسيم ويكفـي مشاهدة خريطة التفاوت على المستوى العالمي في مجال الصحة، لمَلحظة أنها 

على سبيل ’’ كوبا ’’هامش، مع بعض الستثناءات التــي تحمل دللت مهمة ك  -الثنائـي: مركز

 .المثال

: 9107بخصوص عدد اْلطباء في كل بلد في سنة  OMSتقول إحصائيات المنظمة العالمية للصحة ،

وفي الجانب … سافي فرن 29في إيطاليا و إسبانيا؛  22نسمة في النمسا؛  01111طبيب ل  79

وجدير بالذكر … في باكستان 01في السريَلنكا؛ و  2في رواندا وأوغاندا؛  01111لكل  0اْلخر: 

…( أن المؤشرات اْلخرى )عدد الممرضين، نصيب قطاع الصحة من الميزانية العامة، توفير اْلدوية

 .كلها تقدم معطيات مماثلة

 تمكِّن من اْلحاطة بنتائج العولمة الرأسمالية في لبد من اْلشارة إلى أن هذه النظرة الخاطفة ل

شموليتها، وخصوصا تلك المتعلقة بصحة اْلنسان، وبالتالي يجب تدعيمها بمراعاة تدهور فرص 

 .الستفادة من الخدمات الصحية في المركز كما في الهامش

تاريخية محددة، تتميز بالهيمنة إن العولمة الرأسمالية ل تعنــي فقط الرأسمالية؛ إنها رأسمالية مرحلة 

النيولبرالية على مستوى السياسات القتصادية: تخلي الدولة عن القطاعات العمومية، 

ر … تضعيف/خوصصة هذه القطاعات، تبنِّــي سياسات التقشف كلها عوامل دفعت العالم كله نحو تطوُّ

ورونا واقعا يفرض نفسه على مهول في نسب الهشاشة. وهذا ما أصبح جليَّا بعدما أصبحت جائحة ك

 .العالم أجمع

قت الرأسمالية وسياساتها النيولبرالية، وزادت من حدة الهشاشة. في المنظور  في بلد كفرنسا، عمَّ

، أما على أرض الواقع، فهذا ل يعنــي سوى ’’عقلنة عروض الخدمات’’ اللبرالي، ُيَسمى هذا اْلمر ب 
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ة المخصص 02التخلُّص من % سرير في الفترة الممتدة من سنة  62111ة لَلستشفاء )من اْلسرَّ

 .(حسب اْلرقام المقدمة من طرف وزارة الصحة 9116إلى  9112

لو أخذنا مثَل، كمؤشرات: ميزانيات المستشفيات، عدد العاملين بقطاع الصحة، أو عدد المؤسسات 

ُمتنامية تتجلى اليوم بوضوح مع العمومية في نفس القطاع، سنصل إلى النتيجة ذاتها. إن هذه الهشاشة ال

ة اْلنعاش، وعدد التحاليل الُمنجزة  الختبار الذي فرضته الجائحة العالمية، وخصوصا فـي نقص أسرَّ

للكشف عن الوباء، و فـي ندرة الكمامات، وباقي المعدات الَلزمة للتصدي للوباء. وتجدر اْلشارة إلى 

م  أن هذا النقص ليس وليد خطأ، وإنما هو بداهة من بديهيات المنطق النيولبرالي، والمتمثل فـي التحك 

نة، من أجل خفض التكاليف، ورفع هامش الربح  .في اْلنتاج، الذي يهدف إلـى تقليص الُمنتجات الُمخز 

ُح ” خوصصة ماكرة” إن ما تم  تنزيله، في اْلربعة عقود الماضية، ليس سوى  للمستشفى، كما ُتصرِّ

ت خوصصة المستشفيات عبر أجزاء، وشيئا فشيئا، مع اْلصَلحات تم ” : CGT نقابة الصحة

ل الذي عرفه المستشفى العمومي؛ تعديل طرق التنظيم  المتتالية. هناك مرحلتين محوريتين لفهم التحوُّ

لتصبح شبيهة بالطرق الُمعَتَمدة فـي القطاع الخاص، ثم التبضيع، أي إدخال منطق الربح إلى قطاع 

فحتـى ”. الخوصصة الماكرة” شكِّل هاتين النقطتين المعالم اْلساسية لما سميناه ب الرعاية الصحية. ت

ــــا، بحيث تتبنـى نفس  وإن لم تصبح المستشفيات مخوصصة من الناحية القانونية، فإنها كذلك فعلي 

 ”.اْلساليب والنماذج، وتسعى إلى نفس اْلهداف الُمطابقة ْلهداف القطاع الخاص

ر نفس المنط طات التقويم تطو  ت ُمخط  ق في الدول التابعة، لكن بطريقة أكثر عنفا وتدميرا. فلقد أد 

الهيكلـي، المفروضة من ِقبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمـي، أي من طرف القوى المبريالية، 

طات، كشرط م يون، َفَرَضت هذه المخطَّ ن إلى تفكيك منظومات الصحة الوطنية. إذ للحصول على الدُّ

شروطها، تقليص الميزانيات العمومية، وخوصصة القطاعات العامة. وهكذا فإن الصحة والتعليم، هما 

 .القطاعان اْلكثر تضررا من هذه اْلجراءات المفروضة

إحدى آثار هذه السياسات: هجرة اْلدمغة، وخصوصا اْلطباء و أطر أخرى في قطاع الصحة، والذين 

العام الذي تمَّت التضحية به. اْلرقام مفزعة، كما تشهد بذلك دراسة  كانوا يعملون، سابقا، في القطاع

بدأ ِفرار ” ، والتـي اهتمَّت بمسألة هجرة اْلطباء اْلفارقة نحو الوليات المتحدة: 9102أُجِرَيت سنة 

، لتتزايد وثيرته مع 0211اْلطباء من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو الوليات المتحدة حوالي سنة 

ل التسعينيات، وما عرفته هذه السنوات من تنزيل لسياسات التقويم الهيكـلـي، المفروض من طرف حلو

وُيَبيِّن عدد اْلطباء القادمين من شمال إفريقيا، ومن الشرق ” البنك العالمي وصندوق النقد الدوليين.

ية، بسبب هذه اْلوسط، أن أوربا اتخذت نفس المنحى. إن الخسائر التـي ستشهدها الدول اْلفريق
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الجائحة، إذا لم يتم التصدي لها، ستكون مهولة، بالمقارنة مع ما نشاهده في أوربا، والحال أن الهيمنة 

 .اْلوربية على وسائل اْلعَلم تحجب هذه المجزرة البشرية الُمحتملة

 

 الجائحة طرف من المكشوفة الرأسمالية العولمة ورطة

 Quand tout sera privé, nous ) كل شيءبعد خوصصة كل شيء، سنصبح مخصوصين من 

serons privé de tout ).  هذا الشعار الذي لطالما ُرفِع ولطالما ظهر على الَلفتات، خَلل

الطبقات الُمهيِمنة، في هذه الفترة التاريخية المتمي زة بالتشدد في ” عقلية“التظاهرات، ُيلخص  بشكل فريد 

م بالنزعة التبسيطية، يمكن القول أن تنزيل التدابير النيولبرالية المتوح شة. وعكس النقد السريع والمتسِّ

هذه الطبقات، ليست بالبث المطلق ساذجة أو غبية.كلُّ ما في اْلمر أن لها )الطبقات الُمَسيِطَرة( عقليتها 

تلك التي  )وعقَلنيتها( المَلئمة لمصالحها. وبطبيعة الحال، هذه العقلية الُمهيِمنة ُمناِقضة لعقلية أخرى؛

ل ترتكز على الدفع بالربح إلى أعلى مستوياته، مهما كانت النتائج. إن الصراع الطبقـي هو أيضا 

صراع للعقليات. وهذا ما َتَبي َن من خَلل العديد من الورطات التي أظهرتها الستراتيجيات المتَّبعة 

من معنى؛ إنه تناقض مستعصي لمواجهة جائحة كورونا في فرنسا. إنها ورطة بكل ما تحمله الكلمة 

 .لُنعطي مثالن تمَّ الكشف عنهما بواسطة الختبار الذي فرضته الجائحة العالمية .على الحل

َبَعة في المؤسسات الِسجِنَية طيلة عقود  المثال اْلول: يحمل الكثير من الدللت، وهو السياسة المتَّ

ت )السجون( واقعا موثَّقا إلى حد كبير؛ hه المؤسسطويلة. ُيعَتبر النفجار الديمغرافي الذي شهدته هذ

(. 9191يناير  0سرير ) 60111سجين، مع فقط  51670، يعني 006إذ بلغ معدل السجناء %

يتركز  هذا الرتفاع الكبير في عدد السجناء، في مراكز الحتجاز التي تستقبل اْلشخاص الذين 

قصيرة. في هذه المؤسسات التي تأوي ثلثـي ينتظرون أحكامهم، والذين سيقضون في السجن مددا 

، مجبرة بذلك شخصين أو ثَلثة أشخاص )في بعض اْلحيان 021السجناء، نجد أن معدل ارتيادها %

شخص ُيجَبرون على النوم على أغطية  0611أكثر( على مشاركة نفس الزنزانة، باْلضافة إلى أن 

ا ل شك فيه، ُتعَتبر هذه موضوعة مباشرة على اْلرض، كما يؤكد المرصد الوطني  للسجون. ومم 

الوضعية تناقضا صارخا مع أية مجهودات للت صدي للجائحة، ومن جهة أخرى، يمكن اعتبارها 

 .استهدافا وتضحية بشريحة واسعة من المجتمع

ونجد أيضا وضعيات ُمشابهة في السياسات المتَّبعة في مجال الهجرة؛ مع ما تشهده المَلجئ من تكديس 

جرين، دون أن ننسى وضعية اْلشخاص المشردين، باْلضافة إلى وضعية السكن غير الَلئق، للمها

الذي ندفعه إباَّن هذه الجائحة، ” البشري” وخصوصا في صفوف الطبقات الشعبية الفقيرة. إن الثمن 
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لهو راجع إلى توزيع الخسائر حسب النتماء الطبقي، و حسب أصول الضحايا، وكل هذه المعايير 

 .تبط ارتباطا وثيقا بالختَللت السالفة الذكر.وبالتالي، فإن البعد الطبقي سيطبع آثار هذه الجائحةتر

سون في المَلجئ  يحيل المثال الثاني إلى العديد من الدللت. يتعلق اْلمر بوضعية الَلجئين الذين يتكدُّ

ا أوربا في مجال الهجرة. وقد زاد فتح اْليطالية واليونانية، كنتيجة مباشرة لسياسة الصرامة التي تتَّبعه

م الوضعية الكارثية ْلعداد كبيرة من الَلجئين، في  الحدود التركية، وقمع السلطات اليونانية من تأزُّ

ف الرأي العام الدولي على هذه  حين نَلحظ أن وسائل اْلعَلم الُمهيمنة تلزم الصمت، وَتُحُول دون تعرُّ

 .الوضعية

مت تقييما لوضعية المَلجئ اليونانية، تقِرُّ  وجدير بالذكر، في هذا الصدد، أن الحقوقية كلير رودييه، قد 

فيه بالوضعية الكارثية التي ترزح تحتها هذه المَلجئ: مشكل الكتظاظ، اختَلط البالغين مع 

ففي سنة … القاصرين، نقص التغذية، انعدام وسائل النظافة بسبب استنزاف المعدات المخصصة لذلك

ت أمنيستي الدولية أن معدل الَلجئين في مَلجئ مدينة ليسبو وصل  ،9105  907%، و  001أقر 

% في كوس، حيث أُجِبَر العديد من الَلجئين على النوم في الهواء  062% في مدينة ساموس، و 

لم وضعية المَلجئ اليطالية “و  .الطلق، مستعملين فقط أغطية بسيطة، تتراكم عليها الثلوج خَلل الليل

ُتضيف كلير رودييه، باعتمادها على تقارير بعثات أمنيستي. والخطير ” تسلم بدورها من هذه الوضعية

للتعبير عن هذه ” قنبلة صحية” ، استعملت عبارة ”أطباء بَل حدود“في اْلمر أن المنظمة الغير حكومية 

ر وحيد للماء لكل في العديد من مناطق مخيم موريا، تقول المنظمة، هناك فقط مصد” الوضعية: 

شخص، وِزد على ذلك عدم وجود الصابون. في هذا المخيم، عائَلت مكونة من خمسة إلى  0211

ستة أشخاص، تكون ُمجبرة على النوم في فضاءات ل تتجاوز مساحاتها ثَلثة أمتار مربعة؛ وهذا يعني 

عن ُمخالطة اْلخرين، للحيلولة دون  أنَّ التدابير التي يجب أن ُتتَّخذ، كغسل اليدين باستمرار، و البتعاد

ما يعني، من جهة، ضعف القدرة على ”انتشار العدوى، يمكن القول ببساطة أنها تدابر مستحيلة.

 .المواجهة الفعالة أمام الجائحة العالمية، والتضحية بالَلجئين، من جهة أخرى

 الُموالي اليوم

ْليديولوجية الُمَهيِمَنة، والتي خرجت للتو من هناك إذن اختَللت كبيرة ُتضِعف بشكل واضح فعالية ا

، والحركة الُمناهضة ْلصَلح منظومة التقاعد. ”السترات الصفراء“مأزق خانق، أل وهو ِحراك 

وهكذا، ففي الفترة الراهنة، لم َيُعد ممكنا ترديد الخطابات الليبرالية حول الصحة، واحتقار الخدمات 

في هذه القطاعات. ولكن، رغم ذلك فإن سيناريو ما بعد الجائحة قد تمَّ العمومية، أو شيطنة تدخل الدولة 

 .َحبُكُه ُمسبقا في قصر اْلليزيه
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” بعيدا عن لغة التعميم، يمكن رصد العديد من مظاهر هذه الستعدادات. مثَل، عندما يتمُّ الحديث عن 

: الصور التي يتم نشرها شريحة من المواطنين تجاه التدابير الوقائية من الجائحة” ل مسؤولية

في الخطابات الحكومية، ” الَلمسؤولية“لألشخاص الذين لم يلتزموا بالحجر الصحي، ومكانة هذه 

كلها عوامل ُتشير إلى إستراتيجية تهدف إلى تقديم … والتذكير اليومي بعدد المخالفات التي تم تسجيلها

َدِم النضباط وتحم ل المسؤولية، أي توجيه اْلنظار و اْلثار الُمهولة المرتَقبة للجائحة على أنها نتيجة لِعَ 

إبعاد الهتمام عن اْلسباب السياسية والقتصادية. الهدف أيضا، هو توظيف الخوف الذي خلَّفته 

رغم عدم التزام “الجائحة لتسويق صورة حكومة مسؤولة، تواجه هذه الفترة الحرجة بشجاعة، 

ح إمانويل ماكر”المواطنين  .ون، كما صرَّ

المظهر الثاني، من مظاهر الستعداد لما بعد كورنا، يتركز في الجانب القتصادي؛ يتعلق اْلمر بتهيئ 

الرأي العام مسبقا لجولة جديدة من السياسات التقشفية، والتي سيتم تبنِّيها حتما بعد الجائحة. ففي الوقت 

هولة، نتيجة لسياسات تقليص ميزانيات الذي ندفع فيه الثمن غاليا، والمتمثل في الخسائر البشرية المُّ 

القطاعات العمومية، نجد أن الهدف هنا هو توظيف الجائحة ْلعادة َشرَعنة سياسات التقشُّف والتي 

رتها   .ضد كورونا، وواجب إعادة البناء بعد نهايتها” خسائر الحرب” برَّ

ته الصحفية  نفس المنحى. هنا،” الوحدة الوطنية ” و ” الحرب” وتتَِّخذ مفردات  نحن بصدد عيش ما سمِّ

، توضح هذه الصحفية، كيف 9115ففي كتابها الصادر سنة .” إستراتيجية الصدمة ” نايمي كلين، ب 

يتِمُّ استثمار الصدمات النفسية التي ُتخلِّفها الكوارث، وتوظيفها لَِفرض اْلجراءات النيولبرالية اْلكثر 

 ، حيث يتم”رأسمالية الكوارث“تسمية:  (processus) ليةإجحافا. لقد أطلقت كلين على هذه اْلوا

استغَلل اْلزمات والكوارث ْلقامة وترسيخ قوانين السوق وهمجية الُمضاربة، ِعَوض القيم 

 .الديمقراطية التي تتطلع إليها المجتمعات

طوارئ “ن ويتجلَّى ثالث مظهر من مظاهر هذه الستعدادات في الجانب التشريعي، إذ يتَِّخذ شكل قانو

، َتتِمُّ فيه إعادة النظر في العديد من حقوق الطبقة العاملة. بواسطة هذه “ 02لمواجهة جائحة كوفيد 

ُن الحكومات من اتخاذ إجراءات  ِغلين، ” مؤقَّتة“القوانين، ستتَمكَّ تشمل الحق في الُشغل، بالسماح للُمشَّ

لحياة القتصادية والجتماعية، بإمكانية في القطاعات الضرورية لضمان أمن الوطن، و الحفاظ على ا

ُد شروط العمل، كُمَدِد العقود، والعطل اْلسبوعية وغيرها  عدم اللتزام بالتفاقات التعاقدية التي ُتحدِّ

(. فلقد تمَّ تقليص مدة العطل المؤدى عنها، من أربعة أسابيع، لستة أيام. كما تسمح للحكومة 05)المادة 

ارة والتمثيل من طرف هيئات المستخَدمين التمثيلية، وخصوصا اللجان الجتماعية بتعديل ُطُرِق الستش

القتصادية، في حين أن الحكومة ل تنبس ببينة شفة، بخصوص التدابير الوقائية في صفوف الش غيلة، 

إذ ل يظهر لها مدى ضرورة توفير الكمامات لشريحة واسعة من العاملين الذين تجعلهم ظروف عملهم 
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ضة للوباء، وكأن مهمة الحكومة تقتصر فقط على إعادة النظر في حقوق الطبقة العاملة ول شيء عر

 .غير ذلك

نتنا من اكتشاف العديد من اْلليات التي ُتسهل عملية تحليل العولمة  إذا كانت الجائحة فرصة مك 

هزيمتها؛ إذ سيكون اليوم الُموالي )ما الرأسمالية، فإنَّها بيَّنت أيضا )الرأسمالية( أنها بعيدة كل البعد عن 

بعد الجائحة( يوم أداء الفواتير، وقبل ذلك سيتِمُّ تحديد من سيدفع هذه اْلخيرة. ورغم حالة الشتات 

، كما تستِعدُّ الطبقات المسيِطرة. يجب أيضا  المفروضة علينا في ظل الحجر الصحي، يجب أن نستعدَّ

للدول اْلفريقية، لكي ل تكون أكثر الدول تضررا من  أن نطالب بمساعدات كبيرة وبدون شروط

الجائحة، علما أن هذه الدول، وبسبب تدخل الحكومات الغربية، أصبحت تعيش حالة من الهشاشة 

 .المفزعة في قطاع الصحة

إن الُمَسيطرين على العالم، يركزون اهتمامهم، أكثر من أي وقت آخر، فقط على أسباب هذه الوضعية 

ون  الطرف عن نتائجها ، وفيروس كورونا بيَّن بالملموس أن اْلسباب الحقيقية تكمن في العولمة ويغضُّ

ه النتقادات والتهامات  .الرأسمالية. هي من يجب أن نلقي ِبلَوِمنا عليها، وإليها يجب أن نوجِّ

 .إذا كان تحقيق عالم آخر ممكنا، فإنه أصبح اليوم أكثر ضرورة واستعجال

 

 بوعمامة سعيد ةمدون المصدر:
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 والسياسة الوباء جاهانبيليو؛ رامين

 

 لعرج مرسلي ترجمة:

 

فيروس كورونا من الممكن أن يتسبب في إسقاط اْلنظمة والحكومات التي فشلت سنوات من 

 .المعارضة السياسية في اْلطاحة بها

فيروس كورونا، وقد ترتب عن ذلك لقد ابتليت الحضارة اْلنسانية على مر التاريخ باْلوبئة، مثل 

عواقب وخيمة على المصير السياسي للمجتمعات البشرية. وعند مفترق طرق كل حضارة إنسانية، 

يؤدى ظهور جوائح واسعة النطاق إلى توعية البشرية بهشاشتها، وتضع المجتمعات في مواجهة 

دائما تصاحب لحظات المجد  تصاعد الخوف من المجهول. بيد أن مشاعر الحزن واليأس والعجز كانت

والغزو والفخر للحضارات. ويتزامن وصول فيروس كورونا مع صعود اْلنظمة الشعبوية في مختلف 

أنحاء العالم، والتي تزعم أنها تتحدث بالنيابة عن الشعب وتتعامل مع المعارضة باعتبارها عقبة تحول 

باء مميت، وجد نفسه في مناقشات حول دون فهمها ْلرادة اْلغلبية. وكلما ووجه الجنس البشري بو

المستقبل السياسي للمجتمعات. ورغم أن فيروس كورونا ل يزال في مرحلة الطفولة المبكرة، وبالفعل 

فإن الوباء يظهر أعراض اْلوبئة السابقة في تاريخ البشرية، مثل الذعر والتجاه إلى اللجوء إلى 

 .التطرف السياسي

وجه اليقين متى أصاب فيروس النسان ْلول مرة أو متى حدث أول ومن المستحيل أن نعرف على 

وباء. ومع ذلك، يتفق العديد من المؤرخين على أن جوائح الطاعون الثَلثة الرئيسية المسجلة، والتي 

م(، الطاعون اْلسود  611سياسية واقتصادية، كانت وباء جستنيان )-ترتبت عنها عواقب اجتماعية 

بومباي )مع نهاية القرن التاسع عشر(. وقد أثرت هذه اْلوبئة الثَلث تأثيراً م( وطاعون  0201)من 

عميقاً على مختلف الحضارات اْلنسانية في العصور القديمة والحديثة. كان لطاعون جوستنيان أثرا 

عميقا على أوروبا في العصور الوسطى، والذي ساهم في تحول النموذج الجتماعي القتصادي من 

متوسطية الكَلسيكية إلى عودة الغزو البربري وضعف اْلمبراطورية البيزنطية. وطبقاً الحضارة ال
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للعديد من المؤرخين فإن وباء جستنيان ساهم أيضاً في قوة سلطة الهيمنة للخَلفة اْلسَلمية، وعلى 

ضا الرغم من أن اْلضرار والدمار اللذين سببا ارتفاع معدلت الوفيات بسبب الطاعون فلقد ضربا أي

م(، يا للسخرية كما هو الحال اليوم، بعض كبار ضباط الخَلفة  651معاوية، حاكم مدينة الكوفة في ) 

اْلموية، بما في ذلك معاوية الثاني أو الخليفة مروان، ماتوا جميعا بوباء الطاعون. ول شك أن النمط 

ا ما بعد البيزنطية كان عامَل الدوري لَلوبئة، ول سيما الطاعون، في بداية تاريخ السَلم وفي أوروب

رئيسيا في تغيير الجغرافيا السياسية للعصور الوسطى. وقد كان ظهور وباء الطاعون اْلسود في 

منتصف القرن الرابع عشر يعزى جزئيا إلى العدد الكبير من الطرق التجارية في غربي آسيا ووسط 

من مدينة إلى أخرى. وقد أثرت هذه  آسيا وساحل البحر اْلبيض المتوسط، التي انتقل فيها المرض

القتصادية والسلوك الديني لمجتمعات القرون الوسطى. -اْلوبئة تأثيرا قويا على المواقف الجتماعية 

مليون  21ومقارنة بالنتشار المفاجئ لفيروس كورونا في عالم اليوم، فقد قتل طاعون جوستنيان نحو 

 .% من سكان العالم في وقت انتشار الوباء91 شخص طيلة قرنين من الزمان، وهو ما يعادل

ولذلك، يتوقع الكثيرون أن البشرية لن تبلغ هذا المستوى من الخسائر البشرية بأي شكل من اْلشكال. 

ومع ذلك، فإن وجه المقارنة الدالة بين فيروس كورونا وجائحة الطاعون في بداية ونهاية العصور 

ة في السلوك السياسي وأسلوب حياة الناس في جميع أنحاء الوسطى بأنه سيحدث تغييرات سيكولوجي

العالم. وقد بدأ عنصر الخوف، بوصفه شعورا دائما لدى جميع البشر، في تغيير حياتنا فيما يتعلق 

بانتشار فيروس كورونا في العالم. أما فيروس كورونا فهو على أقل تقدير مخيف، تماماً كما كان 

ئك الذين عاشوا في العصور الوسطى. ومع ذلك، ومن المحتمل جدا أن الطاعون اْلسود بالنسبة ْلول

يكون فيروس كورونا حافزا هاما في سقوط النظم السياسية في الشرق اْلوسط أو إلى تغييرات في 

الحكومات في أجزاء أخرى من العالم، كما حدث مع طاعون الجوستنيان. ول غرابة من أن فيروس 

لبعض اْلنظمة الستبدادية فحسب، بل إنه يشكل أيضاً ضربة لشرعيتها  كورونا ليس تحدياً سياسياً 

اْليديولوجية. وقد بذلت بعض اْلنظمة اْليديولوجية )مثل الصين أو إيران( كل ما في وسعها للحد من 

الحجم الحقيقي ْلزمة فيروس كورونا، وقد أدى ذلك إلى انفصام تام بين المؤسسة السياسية وبقية 

ذا المعنى فإن وباء فيروس كورونا أصبح لحظة الحقيقة للعديد من اْلنظمة التي تفتقر إلى السكان. وبه

الشفافية. وليس من المستحيل تصور أن فيروس كورونا قادر على إسقاط اْلنظمة والحكومات التي 

فشلت سنوات من المعارضة السياسية في اْلطاحة بها. ول ينبغي أن ننسى أن عودة الطاعون في 

ائل العصور الوسطى كان لها أثر كبير في المسار الَلحق من تاريخ العالم، ول سيما صعود النظام أو

العباسي إلى السلطة وانهيار الهياكل اْلدارية لْلمبراطورية الرومانية الشرقية. في ذلك الوقت، كان 

قد ل يحمل فيروس كورونا العديد من الناس ينظرون إلى الوباء باعتباره عقابا إلهيا لآلثام البشرية. و
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نفس الصدى المأساوي، ولكن من المؤكد أن هذا من شأنه أن يجعل الناس في مختلف أنحاء العالم أكثر 

إدراكاً لختصاصات نخبهم الحاكمة. ذلك أن وباء فيروس كورونا يشكل بالفعل واحدة من أهم 

 .الضطرابات السياسية في قرننا، إن لم يكن اْلمر أبعد من ذلك
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 ماالبو كاثرين

 ”أنا”و كروزو وروبنسون روسو الصحي: الحجر من الصحي الحجر إلى

Catherine Malabou : To Quarantine from Quarantine: Rousseau, 

Robinson Crusoe, and “I” 

 

 

 حنيفي جميلة :ترجمة

 

باليونان تحمل جثث أفراد  Corfu ، رست سفينة قادمة من مدينة كورفو0502في شهر ماي من عام 

بإيطاليا. لقد تم إحراق السفينة  Messina طاقمها الذين ماتوا بسبب مرض غامض إلى مدينة ميسينا

المستشفى وكذلك في اْلجزاء والحمولة، ولكن سرعان ما لوحظت حالت مرض جديد وغريب في 

اْلكثر فقراً من المدينة. وإذا بها في الصيف يتطور وباء الطاعون المخيف، الذي أسفر عن مقتل 

 . Sicily حوالى أربعين إلى خمسين ألف شخص، ثم اختفى لينتشر في أجزاء أخرى من مدينة صقلية

واضطر إلى التوقف في  Venice ةإلى البندقي Paris آنذاك كان جان جاك روسو مسافرا من باريس

يروي عن  Confessions (1782) بسبب الوباء. وفي كتابه العترافات Genoa مدينة جنوة

 :حجره الصحي قائَل

كان ذلك في وقت الطاعون في مدينة ميسينا، وكان اْلسطول اْلنجليزي قد رسي هناك، وزار “

متنها، وقد أرغمنا هذا الظرف، فور ، السفينة التي كنت على Felucca أعضاؤه سفينة فلوكة

 .وصولنا، بعد رحلة طويلة وشاقة، على الحجر الصحي لمدة واحد وعشرين يوًما

، والذي قيل لنا  Lazaretto كان لدى الركاب خيار البقاء في السفينة أو الحجر الصحي في لزاريتو

حرارة الطقس التي لم تكن تطاق،  إنه ليس مجهزا بعد. لقد اختار الجميع البقاء على متن فلوكة. ولكن

وضيق السفينة بحيث يستحيل المشي فيها، والحشرات الضارة التي اجتاحت المكان، جعلني على 

وهكذا تم اقتيادي إلى مبنى كبير ذي طابقين،  .Lazaretto الرغم من جميع المخاطر أفضل لزاريتو
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يًرا أو طاولة أو كرسًيا، ول حتى كرسي وكان فارغا وعاريا تماًما، حتى أنني لم أجد نافذة أو سر

تابوريت أو حزمة من القش. أحضروا إلي  كيس طعامي الليلي وحقيبتي، وأغلقوا علي اْلبواب، وكانت 

أبوابا كبيرة ذات أقفال ضخمة، وبقيت هناك حرا تماما أتنقل من حجرة إلى أخرى ومن طابق إلى 

 .العري نفسهآخر، وفي كل مكان ل أجد غير العزلة نفسها و

 .Felucca على سفينة فلوكة Lazaretto لكن هذا لم يشعرني بالندم على كوني فضلت لزاريتو

، شرعت في تحضير نفسي لواحد وعشرين ”جديد” Robinson Crusoe ومثل روبنسون كروزو

تعت يوًما من الحجر الصحي، تماًما كما لو أنني سأقضي حياتي بأكملها هناك. في بداية اْلمر استم

بالتخلص من القمل الذي اجتاحني في الفلوكة. وبمجرد أن تخلصت منه بأن غيرت ثيابي ومَلبسي 

الداخلية، شرعت في تأثيث الحجرة التي اخترتها. لقد صنعت مرتبة جيدة من صدرياتي وقمصاني؛ 

. وحولت مناديلي، بخياطة بعضها إلى بعض، إلى مَلءات؛ ومبذلي إلى غطاء، ومعطفي إلى وسادة

وصنعت لنفسي مقعًدا بوضع واحدة من حقائبي بشكل مسطح، واْلخرى جعلت منها طاولة. وأخرجت 

بعض ورق الكتابة ومنضدة الحبر، وصففت على طريقة المكتبات عشرات الكتب التي كنت أحملها 

 معي. باختصار لقد رتبت بعض أثاثي بشكل جيد، باستثناء الستائر والنوافذ، فقد كنت تقريًبا في

Lazerettoالفارغ تماًما، وكأنني في إقامة تشبه إقامتي بساحة التنس في شارع فردوليه ، 

Verdelet.  م إلي بفخفخة كبيرة، حيث كان يرافقها اثنان من الرماة كانت وجبات العشاء تقد 

بحربتيهما مثبتتين؛ كانت دهليز السَللم بمثابة قاعة الطعام، وساحة السلم هي طاولتي، والسَللم 

مقعدي؛ وبمجرد أن يحضر الطعام، يتم دق جرس صغير ْلخباري بأن وقت الجلوس إلى المائدة قد 

 .حان

بين الوجبات وعندما أنصرف عن القراءة أو الكتابة أو العمل في تأثيث الغرفة، أذهب ْلتمشى في 

كنت أصعد إلى مقابر البروتستانت، التي كانت بمثابة ساحة للتنزه بجانب لزاريتو. ومن هذا المكان 

 . ”برج يطل على المرفأ وأتأمل السفن تدخل إليه وتخرج منه. على هذا النحو قضيت أربعة عشر يوًما

بسبب الوباء، تذكرت هذا الجزء من ” البقاء في المنزل“بمجرد أن طلُب مني، مثلي مثل بقية الناس، 

بقاء محصورين مًعا على متن كتاب العترافات لروسو. بينما اختار جميع رفاقه، السيئ الحظ، ال

السفينة، قرر روسو بدلً من ذلك أن يتنقل إلى الحجر الصحي في لزاريتو وهو مستشفى مخصص 

للمصابين باْلمراض المعدية. كما يمكن أيًضا استخدام سفينة الفلوكة، أو سفينة اْلبحار المتوسطية، 

للمسافرين في جنوة، واعتقد روسو أنه  ْلغراض الحجر الصحي. من الواضح أنه تم تقديم الحتمالين

 .من اْلفضل له مغادرة القارب والبقاء بمفرده في مبنى لزاريتو
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يمكن للمرء قراءة هذه الحادثة من خَلل التركيز على فكرة الختيار وحدها: أيهما اْلفضل في وقت 

ول إنني أمضيت الحجز؟ أن يكون المرء محجوزا مع اْلخرين أو محجوزا بمفرده؟ يتحتم علي الق

بعض الوقت أتساءل عن ذلك. لو وجدت نفسي بين الخيارين، فماذا كنت سأختار؟ )وبالمناسبة، أنا في 

 (.، بكاليفورنيا Irvine عزلة شبه كاملة في إيرفين

يتضمن هذا النص فكرة أخرى، ربما تكون أكثر عمًقا، وهي أن الحجر الصحي يكون ممكن التحم ل إذا 

إذا قمنا بالحجر الصحي بداخل الحجر الصحي ومنه في الوقت  –ر الصحي منه وفقط قمنا بالحج

. يمثل لزاريتو هذا الحجر الصحي المضاعف الذي يعبر عن حاجة روسو إلى -نفسه، إذا جاز التعبير

العزل من العزلة الجماعية، ْلنشاء جزيرة )عزلة( داخل العزلة. ربما يكون هذا هو أصعب تحد  في 

: أن تنظف المكان حيث تكون بمفردك بعد انفصالك الفعلي عن المجتمع. إن التعايش في حالة الحجر

مركب مع عدد قليل من اْلخرين يولد بطبيعة الحال شعوًرا بالغربة، لكن الغربة ليست وحدة، والوحدة 

 هي في الواقع ما يجعل الحجر محتمًَل. وهذا صحيح حتى لو كان الشخص بمفرده بالفعل. لحظت أن

ما جعل عزلتي موحشة للغاية هو في الواقع عدم قدرتي على النسحاب إلى نفسي، والعثور فيها على 

نقطة النعزال حيث يمكنني )في كلمتين( أن أكون ذاتي . أنا ل أتحدث هنا عن الصدق مع الذات، بل 

لمنزل صالًحا ببساطة عن هذا العري الجذري للروح الذي يسمح ببناء مسكن في منزل المرء؛ لجعل ا

للسكن من خَلل تحديد المكان النفسي حيث يمكن القيام بشيء، و بالنسبة إلي ليس هذا الشيء سوى 

فعل الكتابة. لقد لحظت أن الكتابة أصبحت ممكنة فقط عندما بلغت هذا الحجر بداخل الحجر، مكان 

رط للتواصل مع اْلخرين. في المكان الذي ل يمكن ْلحد البتة الولوج إليه، وهو في الوقت نفسه ش

، على سبيل المثال، Skype عندما تمكنت من النغماس في الكتابة، اتخذت المحادثات عبر سكايب

شكَل آخر. لقد أصبحت حوارات، وليس مونولوجات خفية. أصبحت الكتابة ممكنة عندما بدأت الوحدة 

ائر وأقنعة ومحادثات ل معنى تحميني من العزلة. يجب على المرء خلع كل ما يرتديه من مَلبس ست

لها، والتي ما تزال لصيقة بوجودنا بينما نحن مفصولين عن اْلخرين. إن التباعد الجتماعي ليس قويا 

 Sheltered-in-place بما يكفي لتجريد المرء مما تبقى في المدى الجتماعي. إن السكن في مكان

هي تجربة تسمح للمرء ببناء بيت من ل شيء، ل بد أن يشبه تجربة روبنسون كروزو الراديكالية، و

 .بناء بيت جديد أو تذكر بيت عتيق

العناية  -أتساءل إذا لم تدفع الحاجة ذاتها فوكو، في نهاية حياته، إلى اللتفات إلى أخَلقيات الذات

ة تلك الحاجة الملحة إلى إفراد مكان لنفسه في خضم العزل–بالذات، وتقنيات الذات، وحكومة الذات 

الجتماعية التي كان مرض اْليدز يهدده بها بشكل ماكر. ربما كان فوكو يبحث عن جزيرته، عن 

أرضه الموعودة حيث كان سيجد شجاعة التحدث والكتابة قبل وفاته. بالفعل لقد أخطأ التقدير تماما 
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 .أولئك الذين رأوا في ندواته المتأخرة انسحاًبا فردًيا عدمًيا من غمار السياسة

القرن الثامن عشر مثل روسو.  robinsonades ُم أن كارل ماركس كان يتهكم من روبنساوينعل

وقال إن أصل المجتمع ل يمكن بأي حال من اْلحوال أن يكون حالة الطبيعة حيث يلتقي الناس 

 .المعزولين في النهاية بغرض تشكيل مجتمع. ورأى أن العزلة ل يمكن أن تكون أصل المجتمع

محقا، لكنني أعتقد أنه من الضروري معرفة كيفية العثور على المجتمع بداخلنا من أجل فهم ربما يكون 

ما تعنيه السياسة. أنا معجبة بأولئك القادرين على تحليل اْلزمة الحالية التي سببتها جائحة كورونا 

والعَلقات  من زاويا؛ السياسة العالمية، الرأسمالية، حالة الستثناء، اْلزمة البيئية، 02فيروس

الستراتيجية بين الصين والوليات المتحدة وروسيا، إلخ. شخصًيا في الوقت الراهن، وعلى العكس من 

، epochè ليس من منظور الفردانية ولكنني أعتقد أن اْليبوخيه”. فرًدا“ذلك تماما أنا أحاول أن أكون 

، alterity يل الوحيد إلى الغيريةبين قوسين، يشكل في بعض اْلحيان السب” المجتمعي”التعليق ،وضع 

وهي طريقة للشعور بالقرب من جميع اْلشخاص المعزولين على كوكب اْلرض. هذا هو السبب الذي 

يجعلني أحاول أن أكون منعزلة قدر اْلمكان في وحدتي. وهو السبب ذاته الذي كان سيجعلني بدوري 

 .أيضا كما فعل روسو lazaretto أختار لزاريتو

 

 :اْلتي الموقع على 9191 مارس 92 يوم المقال نشر تم

https://critinq.wordpress.com/2020/03/23/to-quarantine-from-quarantine-rousseau-

robinson-crusoe-and-i/ 

 الصفحة أسفل الرابط هذا(. بالجزائر بلعباس سيدي بمدينة 0272 سنة مواليد من) فرنسية فيلسوفة مالبو كاترين

 :ومؤلفاتها وفلسفتها اْلكاديمية مسيرتها عن المزيد على لَلطَلع

malabou-https://egs.edu/biography/catherine/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://egs.edu/biography/catherine-malabou/
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 فيري: لوك

 للكوكب؟ مكسب   كورونا، فيروس

 

 بومنير كمال ترجمة:

 

عنها العديُد من اليكولوجيين، لسيما المناهضون منهم للنمو هذه هي اْلطروحُة التي يدافع 

القتصادي، ومن تساورهم المخاوُف بشأن انهيار كوكبنا، والعديد من المهتمين بدراسة مخاطر الدمار. 

لقد ابتكر اْللماُن منذ فترة طويلة كلمًة لتعيين هذا النوع من البتهاج الناتج عن الشقاء عندما أثبتت 

لقد سبق لي أن قلت لكم ” ، وهذا من خَلل عبارة ”أنهم على حق“التي عمت كل أنحاء العالم  الكوارثُ 

طالما أن  ذلك شر  من ” البتهاج بمصائب اْلخرين“التي تعني  Schadenfreude وهي كلمة”! ذلك

قتصاد سيشهد أجل الخير. وهذا بالضبط ما يحدث لنا اليوم حسب إيكولوجينا الراديكاليين. والحاُل أن  ال

.وفي هذا المضمار، فإن  المؤسسات الصغيرة 0292أسوأ أزمة  في تاريخه منذ عام  -من دون شك-

دة باْلفَلس.  والمتوسطة التي اضطرت لغلق أبوابها أسابيع كاملة، بل وحتى أشهر، أصبحت مهد 

ل كل ما بوسعها ونتيجة لذلك يتعرض آلف اْلشخاص إلى البطالة. ولذلك، تعلن الحكومُة أنها ستعم

النهيار الذي يلوح في اْلفق، من ” في الوقت نفسه“للدفاع عن صحتنا، ولتتفادى ” مهما كلف اْلمر“

خَلل دعم القتصاد بواسطة النفقات العامة. والحاُل أن  الجميع يعلم أو على اْلقل يجب أن يعلموا، ما 

 الجديدة-ى حد كبير، وأن  السياسة الكينيزيةإذا كان مستوى كفاءة الفرنسيين في القتصاد غير متدن  إل

Néo-keynésienne  لَلنتعاش، ل مفر منها، بل وشرعية، ضمن السياق الحالي. غير أن  اْلمر

سينتهي على أية حال بدفع ثمن  باهظ  بالنظر إلى حجم الديون وعجز الميزانية العامة. والمَلحظ أن  

اْلعَلمي الذي مارسته أيديولوجيات اليسار، غير مكترثين  معظم مواطنينا الذين كانوا ضحية التضليل

باْلمر. والجدير بالذكر بهذا الصدد هو أنهم ما زالوا لم يفهموا أنه سيصيبهم الضرُر إن عاجَل أو آجَل 

فيما يخص الستقطاعات اْلجبارية واْلعباء الجتماعية، وبالتالي فقدان القدرة التنافسية والبطالة.أما 

وجيون الراديكاليون المناهضون للنمو فإنهم ل يستخفون باْلمر فقط بل تراهم يبتهجون اْليديول
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في مجلة  Antoine Buéno ويغتبطون. وأخيراً خبر  مفرح  ! كتب أحد المناهضين للنمو القتصادي

إنه مكسب  غير متوقع للكوكب ْلنه عندما يعاني البشُر، “مارس،  00ليوم  L’Express لكبريس

حسناً دعنا نرى! بحسب حجته، فإن المرحلة الحالية مثيرة لْلعجاب ْلنها تؤكد لنا أن  ”.الكوكبُ  يرتاح

ل النمو وحده هو المستدام“ والحاُل أننا نستطيع أن نفهم ما بين السطور اْلطروحة التي ”. انخفاض معد 

حدود “حول  0259الشهير لعام  Meadows لم يكف اليكولوجييون عن تطويرها منذ تقرير ميدوز

هما مجرد دجل وتضليل. أو على ” التنمية المستدامة”و” النمو اْلخضر“والمَلحظ أن  مفهومي ”: النمو

عام  Odile Jacob في حوار صدر عن دار أوديل جاكوب Yves Cochet حد تعبير إيف كوشيه

الحدث القاسي، المتسبب يمكن أن يؤدي ذلك ” الخَلفات البيئية والختيارات السياسية: “بعنوان  9100

)…(.  0201-0222في وقوع العديد من الوفيات، إلى صدمة نفسية حقيقية مثلما فعلت النازية بين 

ل أعتقد أنه سيحدث تغيير  ما حينما أتقدم لَلنتخابات ببرنامج مناهض  للنمو. فمما ل شك فيه أن  اْلمر 

ومن المهم أن نَلحظ، في أية حال، ”. نية  حقيقيةلن يكون بهذا الشكل. لذلك يجب أن تحدث كارثة  إنسا

أن  إيف كوشيه ل يتمنى وقوع هذه الكارثة اْلنسانية ، ولكن ومع ذلك، ل يزال يدعو إليها طالما أن 

لد الخير. والحاُل أن  هذه  الشهيرة الضرورية، من وجهة ” الصدمة النفسية“الشر وحده يمكن أن يو 

ة المناهضة للنمو. والحاُل أن  هذا ما يحدث اليوم، كما يقول أنطوان نظره، للتنظيم الضخم للسياس

بوينو، مع اْلزمة الصحية التي تدفع حكومتنا نحو التجاه السليم، أي نحو إيقاف وتيرة النمو. 

بغرض تجنب مأساة صحية، نجح “والمَلحظ أن من خَلل إيقاف كل النشاطات القتصادية والتجارية 

أخيًرا في تحوله البيئي.إنه ْلمر  مؤسف أن يتم ذلك  Emmanuel Macron إيمانويل ماكرون

ومن وجهة نظر المناهضين للنمو، فإن هذا التفكير، حتى وإن كان ل يطاق من ” بشكل غير متعمد! 

وجهة نظر مديري المؤسسات والليبراليين، هو تفكير  منسجم تماًما، إذ يرجع إليه الفضل، على اْلقل، 

ضوع الحقيقي وفي معالجة الخَلف اليكولوجي الحقيقي الذي اتخذ في نهاية اْلمر شكله في طرح المو

الحاسم: وفي هذا المضمار، سوف يحتدُم الخَلف بين أولئك الذين يعتقدون أن انخفاض وتيرة النمو 

 جديرة بالهتمام وأولئك الذين يعتقدون، على العكس من ذلك، أنها تكتسي طابعا كارثيا في مختلف

الجوانب، وبخاصة على المستوى اْليكولوجي. لماذا؟ ببساطة، ْلن البتكار وحده هو الذي يمكن أن 

 ينقذ الكوكب،مادام أننا ل نستطيع أن نمنع الناس من الرغبة في التطور، وكما أوضح شومبيتر

Schumpeterبدون مجتمع تنافسي وبدون سوق حر،لم يكن ولن يكون هناك ابتكار ،. 

Luc Ferry, Le Coronavirus, aubaine pour la Planète? www.lefigaro.fr › 

Vox ›, 19 Mars 2020. 
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  كيسنجر: أ. هنري

 األبد إلى العالمي النظام ستغير كورونا جائحة

 

 حنيفي جميلة :ترجمة

 

العمل بالموازاة مع عملها على حماية مواطنيها من المرض، تشرع الوليات المتحدة اْلمريكية في 

 .العاجل المتمثل في التخطيط لمرحلة جديدة

 10إلى الذهن شعوري عندما كنت شاًبا في فرقة المشاة  02-يستحضر المناخ السريالي لوباء كوفيد   

، هناك 0200واليوم، كما هو الحال في أواخر عام  .Battle of the Bulge **أثناء معركة الثغرة

أي فرد بعينه، بل يضرب بشكل عشوائي ومدمر. لكن هناك شعور بخطر غير مكتمل، ل يستهدف 

ى المقصد الوطني اْلسمى الصمود اْلمريكي. اليوم  فرق مهم بين ذلك الزمن البعيد وزمننا. حينذاك قو 

من الضروري، في بلد منقسم، وجود حكومة فعالة وبعيدة النظر بمقدورها التغلب على العقبات غير 

ن حيث النطاق أيضا. إن الحفاظ على ثقة الجمهور أمر بالغ اْلهمية المسبوقة من حيث الدرجة وم

 .للتضامن الجتماعي، ولعَلقة المجتمعات مع بعضها بعضا، وللسَلم الدولي والستقرار

تتماسك الدول وتزدهر على أساس العتقاد بأن مؤسساتها يمكن أن تتنبأ بالكارثة وتوقف تأثيرها    

، سُينظر إلى مؤسسات العديد من البلدان على أنها قد 02-نتهي جائحة كوفيد وتعيد الستقرار. عندما ت

فشلت. ما إذا كان هذا الحكم موضوعيا منصفا فهذا أمر غير مهم. في الواقع إن العالم بعد فيروس 

كورونا لن يكون أبدا كما كان. وكل ما يفعله الجدال اْلن حول الماضي هو جعل مهمة القيام بما 

 .يام به أصعبيتوجب الق

لقد ضرب الفيروس بسوطه على نطاق غير مسبوق وبشراسة، وإن انتشاره هائل حيث تتضاعف    

الحالت في الوليات المتحدة اْلمريكية كل خمسة أيام، وإلى غاية كتابة هذه السطور، ل يوجد عَلج. 

ع، وحدات العناية المركزة إن اْلمدادات الطبية غير كافية لمواجهة موجات الحالت اْلخذة في التسا

https://couua.com/2020/12/18/%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%8a-%d8%a3-%d9%83%d9%8a%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7/#_ftn2
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اقتربت من حالة اْلنهاك أو تجاوزتها، الفحص غير مناسب لمهمة تحديد مدى العدوى، ناهيك عن 

 .عكس مسار انتشارها. هذا وقد تستغرق صناعة لقاح ناجع اثنى عشرة إلى ثمانية عشر شهًرا

ة. وسيكون الختبار النهائي هو لقد قامت اْلدارة اْلمريكية بعمل قوي بغية تجنب وقوع كارثة فوري   

ما إذا كان يمكن إيقاف انتشار الفيروس ثم عكس مساره بطريقة وعلى نطاق يحافظ على ثقة الجمهور 

في قدرة اْلمريكيين على حكم أنفسهم. يجب أل تؤدي الجهود المبذولة خَلل اْلزمة، مهما كانت جبارة 

في إطَلق خطة موازية لَلنتقال إلى نظام ما بعد  وضرورية، إلى استبعاد المهمة العاجلة المتمثلة

 .فيروس كورونا

بة للمجتمع ل     يتعامل القادة مع اْلزمة على أساس وطني إلى حد كبير، لكن آثار الفيروس المذوِّ

مؤقًتا، إل أن  –كما نأمل  –تعترف بالحدود. في حين أن العتداء على صحة اْلنسان سيكون 

والقتصادية التي أطلق العنان لها قد تستمر ْلجيال. ل يمكن ْلي بلد، ول حتى الضطرابات السياسية 

الوليات المتحدة، التغلب على الفيروس بجهد وطني بحت. يجب أن تقترن معالجة ضرورات اللحظة 

ل محالة برؤية متآزرة عالمية وببرنامج. إذا لم نتمكن من القيام باْلمرين جنبا إلى جنب، فسنواجه 

يناْل  .مر 

 ومشروع مانهاتنMarshall Plan  استخَلصا للدروس من تطوير مخطط مارشال   

Manhattan Project فإن الوليات المتحدة ملزمة ببذل جهد كبير في ثَلثة مجالت. أولً، دعم ،

القدرة العالمية على الصمود لمواجهة اْلمراض المعدية؛ إن انتصارات العلوم الطبية مثل لقاح شلل 

التقنية المستجدة في التشخيص الطبي بواسطة -اْلطفال والقضاء على الجذري، أو معجزة اْلحصائية

الذكاء الصطناعي، دفعتنا إلى حالة خطيرة من الرضا عن الذات. نحن في حاجة إلى تطوير آليات 

تكون المدن  وتقنيات جديدة لرصد العدوى وإيجاد اللقاحات المناسبة ْلعداد كبيرة من السكان. يجب أن

والوليات واْلقاليم مستعدة باستمرار لحماية شعوبها من اْلوبئة من خَلل التخزين والتخطيط التعاوني 

 .واستكشاف حدود العلم

ثانياً، نسعى جاهدين لمداواة جروح القتصاد العالمي. لقد تعلم قادة العالم دروسا مهمة من اْلزمة    

قتصادية الحالية أكثر تعقيًدا: النكماش الذي أطلقه فيروس كورونا، . لكن اْلزمة ال9111المالية لعام 

من حيث سرعته ونطاقه العالمي، ل يشبه أي شيء معروف في التاريخ. وتدابير الصحة العامة 

الضرورية مثل التباعد الجتماعي وإغَلق المدارس والشركات تسهم في الضرر القتصادي. لذا يجب 

 .ا إلى التخفيف من حدة آثار الفوضى المحدقة بالسكان اْلكثر ضعًفا في العالمأن تسعى البرامج أيضً 
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ثالًثا، الحفاظ على مبادئ النظام العالمي الليبرالي. تمثلت اْلسطورة التأسيسية للحكومة الحديثة في    

رة يحميها حكام أقوياء، أحياًنا مستبدون، وأحياًنا أخرى خي رون، لكنها دائًما  مدينة قوية بما مدينة مسو 

يكفي لحماية مواطنيها من عدو خارجي. لقد أعاد مفكرو التنوير صياغة هذا المفهوم، بحجة أن 

الغرض من الدولة الشرعية هو توفير الحاجات اْلساسية للناس: اْلمن والنظام والرفاه القتصادي 

الوباء مفارقة تاريخية؛ تتمثل  والعدالة، لكن ل يمكن لألفراد تأمين هذه اْلشياء بمفردهم. وهكذا أفرز

رة في عصر يعتمد فيه الزدهار على التجارة العالمية وحركة الناس  .في إحياء المدينة المسو 

تحتاج ديمقراطيات العالم إلى الدفاع عن قيم التنوير والحفاظ عليها. سيؤدي الرتكاس العالمي عن 

إن محلًيا أو دولًيا. ومع ذلك، ل يمكن تسوية موازنة القوة مع الشرعية إلى تفكك العقد الجتماعي 

قضية اْللفية هذه والمتعلقة بالشرعية والسلطة في وقت واحد مع الجهود المبذولة للتغلب على وباء 

سواء في السياسة الداخلية أو الدبلوماسية  –. إن ضبط النفس ضروري من جميع الجوانب02-كوفيد 

 .الدولية. يجب تحديد اْلولويات

قد انتقلنا من معركة الثغرة إلى عالم الرخاء المتنامي وتعزيز الكرامة اْلنسانية. اْلن، نحن نعيش ل   

فترة تاريخية، حيث يتمثل التحدي التاريخي للقادة في إدارة اْلزمة مع بناء المستقبل. قد يؤدي الفشل 

 .إلى إضرام النار في العالم

 

* https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-

alter-the-world-order-11585953005 

( ، سياسي وديبلوماسي أمريكي معاصر، من 0292مولود في )،  Kissinger A. Henry هنري ألفرد كيسنجر

  .أصول يهودية ألمانية، أسهم في رسم السياسة الخارجية للوليات المتحدة اْلمريكية أثناء الحرب الباردة

  .**خَلل الحرب العالمية الثانية رحاها دارت الثغرة معركة 

 

 

 

 

 

 

https://couua.com/2020/12/18/%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%8a-%d8%a3-%d9%83%d9%8a%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7/#_ftnref1
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
https://couua.com/2020/12/18/%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%8a-%d8%a3-%d9%83%d9%8a%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7/#_ftnref2
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  بينيدوتشي: روبرتو

 اآلن يحدث بما الذاكرة في االحتفاظ هو الفعال الوحيد اللقاح

 

 لعرج مرسلي ترجمة:

 

 باْلنثروبولوجيا خصوصا ويهتم الثقافية، اْلنثروبولجيا وأستاذ أنثروبولوجيا عالم بينيدوتشي روبرتو“

 العقل طب-اْلثنو في فانون فرانو جهود من استفاد وقد العنف، بأنثروبولوجيا وكذلك والنفسية، الصحية

 نشطتها والتي الجزائر، في وخصوصا إفريقيا، في المحليين السكان ضد الكولونيالية للمارسات النقدي

 تجارب بإجراء الفرنسية القنوات إحدى في تصريحات بعد للكولونيالية والعنصرية اْلجرامية الذاكرة

 .”إفريقيا في 02 كوفيد وباء ضد اللقاح

 العرقي الطيف تنشيط تعيد فهي جديدة: ليست الشديد، تنوعها في اْلسئلة هذه فكل ذلك، على عَلوة“

 اللوميدين( سيما )ول الصيدلنية التجارب ممارسات أو للتطعيم المؤلمة الذاكرة وتنشط خاص بشكل

 المترجم”.المستعمرات في

 

  عالمية: محادثة

 يسافر حيث نصه، في القصص. سرد على الفيروس يشجع اْليطالي، اْلنثروبولوجيا لعالم بالنسبة

 العلم حول أكانت سواء الدروس، تعلم بالفعل يجب بحيث التكوين، طور في قصة خَلل من الفكر

 .عصرنا حول أخيًرا أم والحقيقة والمرض

 لسلسلة” Débat du Temps Le النقاش وقت“ حصة خططت كورونا، فيروس جائحة مواجهة في

 خَلل من الوباء، هذا تحديات في للتفكير ”عالمية محادثة كورونا: فيروس“ بـ الخاصة البرامج من

 هذه أن المؤسف من العالم. أنحاء جميع من والكتاب والفنانين المثقفين وإبداعات معارف بين الجمع

 العالمية المحادثة هذه مواصلة قررنا لذلك، ” ”بنا؟ الحجر فعل ماذا“ اْلولى: الحلقة بعد توقفت السلسلة
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 حول أجنبي لمفكر فريد بمظهر الثقافية، فرنسا إذاعة موقع على يوم، كل لتزويدكم، اْلنترنت عبر

 .بها نمر التي اْلزمة

 يحدثنا اليوم هنا، أيًضا مستمرة المحادثة لكن الهواء، على” النقاش وقت “حصة عادت أبريل، 90 منذ

 فيروس عن تورين، جامعة في اْلستاذ بينيدوتشي، روبرتو العقل طبيب-نوواْلث اْلنثروبولوجيا عالم

 .لعالمين كحكاية كورونا

 إضافة هي ما لشيء الخاطئة التسمية إن“ التعبير: فلسفة عن مقاله في 0200 العام في كامو كتب

 الوضع كان فإذا أسباب، لعدة معينة، بطريقة اليوم صداها يتردد الكلمات هذه ”.العالم لهذا مصيبة

 عن بها نتحدث التي الطريقة بنفس التفكير الملح فمن الحذر، توخي وضوح بكل منا يتطلب الحالي

 مشكلة فقط ليست والتي مشكلة، بها وتسميته تعريفه جرى التي وبالطريقة عليه، يطلق وعما الفيروس،

 .صحية

 :الوباء حول )امتضادتان( الروايات من نوعين من ذلك ويتضح

 الجيران، لبعض المسبوق غير والتضامن الصحية الرعاية أطقم بطولة تصور التي تلك ية،ناح من 

 أدت أخرى، ناحية من الحكومات؛ بعض اتخذتها التي الشجاعة والتدابير الفيروس معرفة في والتقدم

 اءالوب انتشار في وساهمت المعنية، التدابير فعالية من الحد إلى والتأخيرات والتقريبات اْلخطاء

 الصور من العديد أظهرتها والتي الجماعية، المقابر في وحتى المشارح في المجهولة الجثث وتكدس

 .أخرى وأماكن أخرى أزمنة إلى تنتمي أنها يبدو والتي

 وغالًبا الجهات عديد بين ما شامل بتخاطب المتسم الماضية القليلة اْلسابيع في دار الذي الجدل أثار

 كل اْلنثروبولوجيا، وعلماء النفسيين والمحللين والصحفيين والعلماء سيينالسيا طرف من منظم غير

 غواتاري فليكس كتبه ما هنا نذكر الضار. بالرتباك انطباعا وأعطى اْلحيان من كثير في حدث ذلك

 تغزو مثلما تماًما“ :0212 عام في ُنشرت صحيحة تنبئية مقالة وهي ،”الثَلث اْليكولوجيات“ في

 من بمجموعة مشبعة التلفزيون شاشات كذلك هي مثلما البندقية، بحيرة والوحشية طفرةالم الطحالب

  .“والمنبوذة المجنونة والبَلغات الصور

 اْلدلء بعد الصمت أو الستقالة إلى بعضهم اضطر ”.المنحلين“ الخبراء في نقص لديها ليس إيطاليا

 غير طاعون“ عن ،0155 عام في تيندال مثل نتحدث، زلنا وما السياق. خارج أو كاذبة بتصريحات

 ومع … الطفرات وتحديد الجيني التسلسل وعزل اْلبعاد، ثَلثي تمثيًَل  له أنشأنا فيروس حول ”مرئي

 لوضع خاطئ وبشكل التعسفي للتعيين ”أزمة“ مصطلح استخدام كمثل سواء حد على يطاق ل فهو ذلك
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 والسارس، اْليبول، لكوارث، مأساوي تعاقب من جزء ْلنه به، التنبؤ من يمكن شيء أي يوجد ل

 .حالت لهكذا لَلستعداد تحضرنا أن يجب كان والتي والزيكا، التنفسية، اْلوسط الشرق ومتَلزمة

 الواقع في هي الحالي للوضع مميزة أخرى سمة هناك المزعومين، الخبراء هؤلء انتشار جانب إلى

 أن يجب لشيء عَلمة هذا ترافقها. التي المزيفة اْلخبار مواكب إلى باْلضافة كاذبة، بيانات استخدام

 .للغاية حقيقية مسائل هي والحزن والوحدة الموتى ْلن الشديدة، عتمته في حتى عنه نتساءل

 تطور عملية خَلل تتطور الفيروسات أن فترة منذ عرفنا لقد الوباء: هذا حول غامض شيء يوجد ل

 روب فأعمال الحديثة، لألوبئة ومفاقم حاسم عامل الزراعة عمالوأ الغابات إزالة ْلن حقيقية، نواة

 على الضوء لألوبئة المتزايد التواتر يسلط أكبر، ببساطة القضية. هذه بشأن بليغة دللة تكتسي والس

 أنه في السبب هو هذا لتور، برونو تعبير وحسب ،”عنه تراجع ل الذي المستدام اْليكولوجي التغيير“

 مكافحتها: أو لتفسيرها المنفذة الستراتيجيات وكذلك اْلوبئة لتسمية طريقتنا في يقظين نكون أن يجب

  …غزة سكان بوضع وضعنا تماثل التي المصطلحات جميع الحجر، اْلغَلق، الجتماعي، التباعد

 وحجة ”مفترض وباء“ سوى يكون لن الحالي الوباء أن أكد ْلنه كثيرة انتقادات أغامبين جورجيو وجه

 في نفسه هو به ذكر كما ذلك، ومع حدود. كل من أبعد ما إلى ”الستثناء حالة“ يسميه ما لتمديد مثالية

 فبراير(، نهاية )في الوقت ذلك في يحدث كان ما فقط، حرفيا اقتبس وقد لوموند، في نشرت له مقابلة

 ذلك في يطاليا.إ في كوفيد مرض تفشي عدم على أكد والذي اْليطالي، الوطني البحوث مركز رأي

 السهولة إلى باْلشارة يتعلق له بالنسبة اْلمر ْلن سبب، من ْلكثر شرعًيا أغامبين موقف كان الوقت،

 لهذا استيعابهم عدم أيًضا ولكن اْلساسية حقوقهم تقييد فقط ليس المواطنون بها يتقبل لم التي والسرعة

 ذلك منذ المشي. رياضة ممارسي أو لمارةا مهاجمة أو استنكار حد إلى ذهب بعضهم أن حتى التقييد،

 وتطبيقات طيار بدون الطائرات باستخدام وتحركاتنا سلوكنا مراقبة عن حتى نتحدث ونحن الحين،

 .الذكية الهواتف

 اْلخرين الفَلسفة من وعدد تشيشك سَلفوي نانسي، لوك وجان أغامبين بين ذلك بعد نشأ الذي الخَلف

 فقط بالتفكير الناس اتهام في أو الطوارئ، حالة أمننة في ليس أغامبين طأخ يبدو، مما تعقيًدا أكثر هو

 بسخرية والكرم التضامن تعايش آخر، مكان أي في كما إيطاليا في بأنانية: ”العارية حياتهم“ حماية في

 لموظفيهم، الحماية معدات توفير دون المصانع إغَلق يرفضون الذين الصناعيين سيما ول عمياء،

 إلى الفلسفي تأمله في يستند أن في المفارقة، قبيل من هو، أغامبين خطأ بل العمل، بيئة في تفكيرال دون

 العلماء؟ خطاب على واْلنثروبولوجيا الفلسفة تقوم أن يمكن هل ولكن للبحوث. الوطني المجلس مواقف
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 يوم في توضيحها نسيتعي )ْلسباب العام الرأي تذعير عدم متطلبات بين من أنه الصدد هذا في سنتذكر

 اْليطالي للصحة العالي المعهد من ، للبحوث الوطني المركز خبراء ، الجهل ، وببساطة ، اْليام( من

 الرسمية المصادر إلى باْلضافة ، اْلخرين المحليين والمسؤولين اْلوبئة وعلم الفيروسات وعلماء

 ، يوم بعد يوًما البعض بعضها مع تتناقض واستراتيجيات خطابات بتطوير ، العالمية الصحة لمنظمة

 يجب التي المسافة من اْلدنى والحد ، المناعة ومدة ، الهواء في مقاومته ، الفيروس انتقال بشأن

 وممن لمن، القناع؟ من نوع )وأي قناع لرتداء ، ل أم قانونية ، والحاجة ، اْلخرين مع احترامها

 في والتي الوفيات، لعدد المتحمل غير العنف المشلولة الترددات هذه إلى وينضاف إلخ. ومتى؟(

 هذا يتولد هنا ومن شأنها. من التقليل سيتم أنه حال كل على نعرف والتي الخبراء، تقسم مجموعها

 والخبراء؟ التكنوقراط بيانات من انطَلقا نقديا تحليَل نبني أن يمكننا هل السؤال:

 

 المستفادة الدروس

 هو الطب أن دائًما نتذكر أن هو اْلول الحالية. الفترة من تعلمها يمكننا التي الدروس من العديد هناك

 بكثير أكثر والقتصاد السياسة على ويعتمد جينزبرج، كارلو يذكر كما ،”استدللي“ وعلم متردد، علم

 .نعتقد مما

ر الطيور، إنفلونزا نوبة بعد  ستنكارا أجل من للكوارث المفرطة السياسات مفهوم هيرات فريدريك طو 

 للشروط جاهلة أو خفية إدارة على بناءً  للكوارث، السياسي واْلداء ”الخطر“ لمفهوم الخبراء استخدام

 التي والمتناقضة المنظمة غير اْلجراءات مواجهة في بأهميته التفكير هذا يحتفظ ممكنة. تجعلها التي

 إلى منطقة من متجانسة راراتالق تكون ول البلديات، ورؤساء والولة الحكومات تتخذها ما غالًبا

 لو كما وطنًيا، بعًدا كورونا فيروس مكافحة اتخذت مكان، كل في أخرى. إلى دولة من وكذلك أخرى

 لم لو بشًعا، ببساطة السيناريو يبدو أن يمكن الختَلف. في متوقعة وغير غريبة رغبة أيقظ الوباء أن

 الصحية الرعاية مقدمي مرأى وعلى ستشفياتالم في حدثت التي تلك باْللف، الوفيات مأساة تكن

 .العاجزين

 تعرف وعندما البَلغة، خطاب من قليل على معتاًدا تكون عندما نعيشها؟ التي اللحظة نسمي فكيف

 مفهوم أن المؤكد من الغثيان. لنا ويسبب هنا يدفعنا ما هو المخاطر، إدارة مجال في الستثمارات حجم

 المعايير من المجموعة هذه لوصف مناسًبا يعد لم ربما المفرطة، اسةالسي وحتى الحيوية، السياسة

 إنه للقاح: كمعزز يعمل الوباء لكن النيوليبرالي. للعصر النموذجية والمتناقضة، المرتبكة والقرارات
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 من سيكون العلم. حقائق- نفسه أغامبين فعل كما- وحتى السلطة حقائق تبني خطورة بمدى يذكرنا

 .الخبراء أو للبحوث الوطني المركز أو العالمية، الصحة منظمة تصريحات على عتمادال اْلن الصعب

 أكثر بشكل سابًقا ذكرناهما اللتين الوباء حول روايتين بين التعارض يظهر الحيرة، هذا أعماق من

 من عملنا، وطرائق إيقاعاتنا تعديل في المنزل، واستعادة الحذر توخي إلى الدعوة ناحية، من وضوًحا:

 على المحافظة سوى عمل من لهم ليس الذين والمشردين الفقراء من وغضب صمت أخرى، ناحية

 .إليهم واستمعوا سمعوا الناس من قليل الذين، هؤلء بقائهم،

 الوباء، في متسبب افتراض حول المؤامرات بشكوك مرتبط للوباء اْلخير الدرس فإن ذلك، على عَلوة

 عَلوة الفرنسي. التلفزيون في سمعنا كما إفريقيا، في المستقبلي اللقاح باراخت إمكانية حول أيًضا ولكن

 بشكل العرقي الطيف تنشيط تعيد فهي جديدة: ليست الشديد، تنوعها في اْلسئلة هذه فكل ذلك، على

 في اللوميدين( سيما )ول الصيدلنية التجارب ممارسات أو للتطعيم المؤلمة الذاكرة وتنشط خاص

 .تالمستعمرا

 الشائعات هذه كل المرض، مواجهة في العالم في البائسين وعجز المداخيل في الفجوة مع الحال هو كما

 لتعبير وفقا ،”القوة وعَلقات العقل عَلقات“ بين والسياسة، العلم بين الفجوة أن وبالقوة ندرك تجعلنا

 .المعنى عديم وهما زالت ول كانت لتور، برونو

 أصبحت المهجورة، والحدائق الشوارع عزلة في الماضية، القليلة سابيعاْل صمت ففي ذلك، ومع

 خنقها. اْلن المستحيل ومن التيار، ضد الوقوف في وحتى والتوثيق، الفهم، في إلحاًحا أكثر الرغبة

 هذه بعد مفيًدا تأثيًرا يشكل أن ويمكن المهد في يزل ولما مؤكد غير ولكن يرتسم غريب ”للكلمة أخذ“

 .لرهيبةا اللحظة

 في فائدة اْلكثر الندبة هو مهده، وفي مؤكد غير يزال ل والذي الغريب، ”الكلمة أخذ“ هذا يكون ربما

 على السيطرة وزيادة جديد تضامن ظهور تشيتشك سَلفوي افترض وهكذا الماساوية. اللحظة هذه كل

 غموضها من لرغما على مرغوبة، آفاق جديدة. شيوعية ظهور إثارة حد إلى ذهب الحكومات؛ عمل

 الربح من والمزيد المزيد تحقيق دائًما، الحال هو كما سيحاولون، الذين واللوبيات، القوة غطرسة بسبب

 ولكن الملح، الوحيد، اْلمل فإن لتور، برونو إلى بالنسبة ضعفا. اْلكثر معاناة ومن الفيروس من

 وأزمة المرهق العمل إيقاعات على لطبيعيةا هذه الطبيعية، الحالة إلى نعود لن أننا هو هشاشة، اْلكثر

 .عليه نحن ما إلى أوصلنا الذي والبشر، للموارد مفرط واستغَلل مقيد غير واستهَلك مناخية

 :ذلك ومع اْلقل، على واضح واحد شيء
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 العلمي، الخطاب وانتقاد الشك حفيف من ذلك، ومع مؤلًما. يكون فلن نسلكه، الذي المسار كان أيا  

 الذاكرة، في الحتفاظ هي اْلساس، في الوحيد، الفعال اللقاح الحقيقية، المناعة التفاؤل: من لمحة تتبدى

 .اْلن يحدث بما

 

 .لفوج ماريون اْليطالية من ترجمت

 .”النقاش وقت“ فريق مع لورنتين إيمانويل

 .عالمية محادثة وهي بنا، الخاصة كورونا فيروس سلسلة سجَلت جميع هنا تجد

 بايلي وريمي لورنتين إيمانويل

Roberto Beneduce : “Le seul vaccin efficace, c’est de conserver la mémoire de ce 

qui vient de se passer” Par Emmanuel Laurentin et Rémi Baille Traduit de l’italien 

par Marion Lafouge. 

Emmanuel Laurentin avec l’équipe du « Temps du débat »Retrouvez ici toutes les 

chroniques de notre série Coronavirus, une conversation mondiale. Emmanuel 

Laurentin et Rémi Baille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/personne-emmanuel-laurentin
https://www.franceculture.fr/personne/remi-baille
https://www.franceculture.fr/personne-emmanuel-laurentin
https://www.franceculture.fr/personne-emmanuel-laurentin
https://www.franceculture.fr/personne-emmanuel-laurentin
https://www.franceculture.fr/personne/remi-baille
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  كورونا:

 أخرى وأشياء الفالسفة حوارات

 

 نجار عائشة وترجمة: تجميع

 

 

، وقبل استفحال فيروسو كورونا في عمق إيطاليا نشر الفيلسوف اْليطالي 9191من فبراير  96في الـ

رفض فيه ” حالة استثناء أثارتها حالة طوارئ بدون مسوغ “جورجيو أغامبين مقال قصيرا بعنوان 

ونزا العادية، وأن تماما التعاطي مع أزمة كورونا كحالة استثناء، معتبرا أن كورونا مثلها مثل اْلنفل

ذلك شكل من أشكال توسيع لسلطات الدولة الستثنائية ولحالة الستثناء بدعوى الحفاظ على السَلمة 

ه ل يوجد أي مسوغ حقيقي للحظر أو الهوس الذي ظهر فجأة  .والصحة العامة، معتبرا أن 

استثناء “ال قصير، بعنوان بعد ذلك بيوم واحد، رد  عليه صديقه الفيلسوف الفرنسي جان لوك نانسي بمق

 ، ُنشر باْليطالية والفرنسية”فيروسي

 

يقول جورجيو أغامبين، صديقي القديم، بأنه ما من فارق ملحوظ بين الكورونا واْلنفلونزا العادية، 

عادة عدًدا من الناس، في ” العادية“لها لُقاحها الفعال. تقتل اْلنفلونزا ” العادية“متناسيا أن اْلنفلونزا 

ن تستطيع الكورونا التسبب في حالت وفيات أعلى بكثير، والفرق بينهما )طبًقا لمصادر مماثلة لتلك حي

 .التي يعتمد عليها أغامبين( يصل لثَلثين ضعًفا؛ وهو فارق ليس بهي ن أبًدا في نظري

جز عن يقول جورجيو بأن الحكومات ستسوق كل الذرائع الممكنة لتدش ن حالة استثناء مستمرة، لكنه يع

مَلحظة أن الستثناء بات هو القاعدة بالفعل في عالم تتزايد فيه الصَلت التقنية بكل أنواعها إلى 

ل النمو السكاني. وحتى في البلدان الغنية ينطوي تزايد التعداد  درجات لم نعرفها قبًَل، وتنمو بنفس معد 

ضة السكاني على متوسط أعمار أطول، ومن ثم زيادة في عدد المسنين وا لمجموعات السكانية المعر 

 .للخطر بشكل عام
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البيولوجي -يتوجب علينا الحذر لنتجنب رمى الهدف الخاطئ، فنحن أمام نوع من الستثناء الفيروسي 

ُيسم ى بالجائحة، والحكومات هنا ليست سوى آلت تنفيذ مقيتة، وتوجيه -والعلمي/الحاسوبي والثقافي

 .اورة الُمفضية إلى التشتيت ل تفكير ونظر سياسيالسهام نحوها يبدو لي نوع من المن

إنني أشير لجورجيو كصديق قديم وأعتذر عن استحضار ذاكرتي الشخصية هنا، ول أنتوي بحال أن 

يكون ذلك نظيًرا لشطب سجل )جورجو( من التفكير والنظر. فقبل ثَلثين عاًما، قرر اْلطباء بأنني 

ًدا من قلة نصحتني بأل أفعل، ولو أنني اتبعت نصيحته، أحتاج لزراعة قلب، وقد كان جورجو واح

لكنت في عداد الموتى خَلل وقت قصير. الخطأ أمر ممكن، بيد أن جورجو صاحب روح بارعة 

فه بأنه   .”رجل  استثناء-دون أي مفارقات ساخرة-وطيبة إلى درجة تجعلني أعر 

 Roberto Esposito وبرتو إيسبوزيتوليأتيه الرد  من إيطاليا ثانية ولكن على لسان الفيلسوف ر

 :بمقال قصير ترجمت نصه فيما يلي

و على وجه  –عند قراءة هذا النص بواسطة نانسي، أجد ضمنه السمات التي لطالما مي زته “

الخصوص كرمه الفكري الذي شهدته بنفسي في الماضي ، مستلهما من سعة فكره، خاصة في أعمالي 

 .على المجتمع

شت حوارنا في وقت ما كانت مقت نانسي الواضح ْلهمية اْلجهزة التكنولوجية بالنسبة النقطة التي شو

 – -التي طالما عارضها كما هو الحال في هذا النص نفسه –، biopolitics لنموذج السياسة الحيوية

 .كما لو أنهما شيئين بالضرورة في صراع

-سياسي بيولوجي بين اللغات المختلفة يشير إلى تلوث ” الفيروسي“بدلً من ذلك، حتى المصطلح 

دا بنفس متَلزمة المناعة، والذي ُيفهم على أنه قطبية -السياسية والجتماعية والطبية والتكنولوجية  موحَّ

 مخالِفة لغوًيا معجم المجتمعات. على الرغم من أن دريدا نفسه كان له استعمال مفرط لفئة التحصين

the immunization category. 

كون رفض نانسي لمواجهة النموذج السياسي الحيوي قد أثر على خلل التوتر الذي ورثه عن دريدا قد ي

فيما يتعلق بفوكو. ومع ذلك، نحن نتحدث عن ثَلثة من أعظم الفَلسفة المعاصرين. والحقيقة اليوم هي 

حيث نجد من  .biopolitics أن أي شخص ذو عينين ل يمكنه إنكار النتشار الكامل للسياسة الحيوية

تدخَلت التكنولوجيا الحيوية في المجالت التي كانت تعتبر ذات يوم طبيعية وبيولوجية حصريا، مثل 

الولدة والموت، إلى اْلرهاب البيولوجي، إلى إدارة الهجرة واْلوبئة اْلكثر أو أقل خطورة، فإن جميع 

ة بين السياسة والحياة البيولوجية. الصراعات السياسية الحالية هي في جوهرها شكل من أشكال العَلق

لكن هذه اْلشارة بالتحديد إلى فوكو هي التي يجب أن تقودنا إلى عدم إغفال الطابع المتمايز تاريخياً 

 .للظواهر السياسية الحيوية
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هناك أمر واحد ينبغي أن نناقشه، كما يفعل فوكو، وهو أنه منذ قرنين ونصف أصبحت السياسة 

تشابكتين بشكل متزايد في عقدة أكثر اشتدادا من أي وقت مضى، مع نتائج إشكالية والبيولوجيا اْلن م

ومأساوية في بعض اْلحيان. أمر آخر هنا، بغية تحقيق التجانس ْلحداث وخبرات ل يمكن مضاهاتها، 

 Bassaأنا شخصيا أتجنب وضع سجن خاص ْلية عَلقة داخل الحجر الصحي لمدة أسبوعين في الـ

 .[ناطقاسم أحد الم]

بالطبع، من وجهة نظر قانونية، فإن مرسوم الستعجال، الذي تم تطبيقه منذ فترة طويلة حتى في 

-الحالت التي لن تكون هناك حاجة إليه على هذا النحو، يدفع السياسة نحو إجراءات استثنائية يمكن 

في -ب إلى حد القول أن يقوض ميزان القوى لصالح السلطة التنفيذية. لكن الذها-على المدى الطويل

عن خطر على الديمقراطية يبدو لي أنه مبالغ فيه على اْلقل. أعتقد أننا يجب أن نحاول -هذه الحال

 .فصل الخطط، وتمييز العمليات طويلة المدى عن اْلخبار اْلخيرة

التي من وجهة النظر اْلولى، تم ربط السياسة والطب لمدة ل تقل عن ثَلثة قرون في عَلقة متبادلة، و

انتهت بتحويل كليهما. فمن ناحية، كانت هناك عملية تطبيب للسياسة، التي تحررت على ما يبدو من 

المواطنين من المخاطر التي كثيرا ما ” رعاية“القيود اْليديولوجية، وهي مكرسة بشكل متزايد من أجل 

 .تؤكد نفسها

م الرقابة الجتماعية التي ل ينتمي من ناحية أخرى، نحن نشهد تسييًسا للطب، الذي ُيستثمر في مها

إليها، وهو ما يفسر مثل هذه اْلراء والتقييمات المختلفة من قبل علماء الفيروسات حول اْلغاثة من 

فيروس كورونا وطبيعته. كَل هذين التجاهين يشوهان السياسة، مقارنة بملفها الكَلسيكي. ويرجع ذلك 

ل اْلفراد أو الطبقات الجتماعية، ولكن شرائح من السكان أيًضا إلى حقيقة أن أهدافها لم تعد تشم

 .تختلف حسب الصحة أو العمر أو الجنس أو حتى العرق

ولكن مرة أخرى، فيما يتعلق بالمخاوف المشروعة بالتأكيد، فمن الضروري عدم فقدان الشعور 

إلى حد ما، ما بين الدولة بالنسب. يبدو لي أن ما يحدث اليوم في إيطاليا، مع التداخل الفوضوي والبشع 

والمتيازات اْلقليمية، يحمل طابع تفكك السلطات العامة أكثر من كونها نتيجة الضغط الشمولي 

 .”الدرامي

مارس  05بعدها جاء رد جورجيو أغامبين على نانسي نشر فيه توضيحا عن حالة الستثناء في 

 : م9191

ْلشياء التي ل ترغب برؤيتها. المشكلة ليست في الخوف هو مستشار سيء، لكنه يجلب الكثير من ا ”

إبداء الرأي حول خطورة المرض، بل في التشكيك في العواقب اْلخَلقية والسياسية للوباء. أول شيء 

 .La vie nue تظهره موجة الذعر التي شلت البلد بوضوح هو أن مجتمعنا يؤمن فقط بالحياة العارية
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ظروف المعيشة الطبيعية والعَلقات -داد للتضحية عملًيا بكل شيء من الواضح أن اْليطاليين على استع

على أن يقعوا في  –الجتماعية والعمل وحتى الصداقات واْلمراض والمعتقدات الدينية والسياسية 

 .خطر اْلصابة بالمرض

د الناس، بل ُيعميهم ويفِصل بينهم. بشُر آخر –وخطر فقدانها  –الحياة العارية  ون كما ليس شيًئا يوح 

هو الحال في الطاعون الموصوف في رواية أليساندرو مانزوني، يعتبرون اْلن كناقلين محتملين 

 . .للطاعون الذي يجب تجنبه بأي ثمن، والذي يجب أن تبقى على بعد متر واحد على اْلقل لتجنبه

نا. جيرتنا تم ليس لهم الحق في إقامة جنازة، ول نعرف ماذا سيحدث لجثث أحبائ –موتانا  –الموتى 

إلغاؤها ومن الغريب أن تبقى الكنائس صامتة حول هذا الموضوع. ماذا يحدث للعَلقات اْلنسانية في 

بلد اعتاد على العيش بهذه الطريقة ل أحد يدري إلى متى؟ وما هو المجتمع الذي لم تتبقى له قيمة سوى 

 البقاء؟

، والذي أوضحه الوباء، هو أن حالة الطوارئ، الشيء اْلخر، الذي ل يقل إزعاًجا عن الحالة اْلولى

التي اعتادت عليها الحكومات لبعض الوقت، أصبحت بالفعل الحالة الطبيعية. في الماضي كانت هناك 

أوبئة أكثر خطورة، ولكن لم يخطر ببال أحد أن تعلن حالة الطوارئ لهذا السبب مثل الحالة الراهنة، 

 .والتي تمنعنا حتى من التحرك

عتاد الناس على العيش في اْلزمات الدائمة والظروف الطارئة بحيث ل يبدو أنهم لحظوا أن لقد ا

حياتهم قد تحولت إلى حالة بيولوجية بحتة، ليست مبتورة اْلبعاد الجتماعية والسياسية فحسب، بل 

ن مجتمًعا أيًضا اْلنسانية والعاطفية. إن المجتمع الذي يعيش في حالة طوارئ دائمة ل يمكن أن يكو

 .حًرا

ليس من المستغرب أننا نتحدث عن الحرب من أجل الفيروس. إن تدابير الطوارئ تجبرنا بالفعل على 

العيش في ظروف حظر التجول. لكن الحرب مع عدو غير مرئي يمكنه الختباء في أي شخص آخر 

 .نه في داخلناهي أكثر الحروب عبثية ! إنها في الواقع حرب أهلية، العدو ليس في الخارج، إ

وما يبعث على النزعاج ليس في الوقت الحاضر، أو ليس فقط الحاضر، ولكن ما سيأتي بعد ذلك. 

مثلما خلفت الحروب إرًثا من السلم: مجموعة من التقنيات التي ل تبش ر بخير، اْلسَلك الشائكة 

ممارسة السيطرة لمحطات الطاقة النووية. من المحتمل أيًضا أن تسعى الحكومات إلى مواصلة 

الواسعة على السكان التي سمحت لهم بتجربة هذه الفترة من الطوارئ الصحية: إغَلق الجامعات 

والمدارس والتدريس عبر اْلنترنت فقط، التوقف مرة واحدة وإلى اْلبد عن الجتماع والتحدث ْلسباب 

” عدوى“كل  –ل كلما أمكن ذلك سياسية أو ثقافية، تبادل الرسائل الرقمية فقط، واستبدال كل جهة اتصا

 ..بين البشر ، بواسطة اْللت –
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 The state of exception“ :، بعنوان il manifesto بمجلة 9191فيفري 96رد أغامبين المنشور في 

provoked by an unmotivated emergency”, وهنا رابط النسخة اْلنجليزية: 

http://urlqs.com/MrSVpnZ 

 :السبانية في الرابط Antinomia الفرنسي جان لوك نانسي الذي تم نشره في مجلةرد الفيلسوف 

http://urlqs.com/0bTcgJ وهنا رابط النسخة النجليزية: http://urlqs.com/69MVS 

-L’Autre Quotidien: https://www.lautrequotidien.fr/new النسخة الفرنسية ترجمة

blog/2020/3/17/giorgio-agamben-clarifications-propos-du-covid-19 

السبانية  Antinomia الذي تم نشره في مجلة Roberto Esposito رد الفيلسوف اْليطالي روبرتو ايسبوزيتو

91-19-9191 : http://urlqs.com/ZJXz النسخة النجليزية: http://positionswebsite.org/jean-

luc-nancy-responds-to-giorgio-agamben-about-the-coronavirus/ 

 /https://itself.blog/author/akotsko م9191مارس  05رد وتوضيح جورجيو أغامبين على نانسي في 

 :L’Autre Quotidien النسخة الفرنسية ترجمة

https://www.lautrequotidien.fr/new-blog/2020/3/17/giorgio-agamben-clarifications-

propos-du-covid-19 
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  أغامبين: جورجيو

 دافع بال طوارئ حالة أثارتها استثناء حالة

 

 حنيفي جميلة :ترجمة

 

من أجل فهم التدابير الطارئة، الجامحة وغير المعقولة وغير المبررة على اْلطَلق المعتمدة لمواجهة 

 الوطني اْليطاليوباء فيروس كورونا المزعوم، يتوجب علينا أن نبدأ من إعَلن مجلس البحث 

(NRC) :ل يوجد وباء“، والذي يقول SARS-CoV2 في إيطاليا. “ 

تسبب العدوى وفًقا للبيانات الوبائية المتاحة حتى اليوم، واستناداً إلى عشرات “ويواصل: على أي حال 

٪ من الحالت. 21٪ إلى 11اْللف من الحالت، أعراض خفيفة/معتدلة )نوعا من اْلنفلونزا( لدى 

٪ من الحالت، ولكن للعدوى أيًضا نتيجة 07٪ إلى 01هناك احتمال اْلصابة باللتهاب الرئوي لدى و

٪ فقط من المرضى يحتاجون 0حميدة لدى الغالبية العظمى من الحالت. وعليه فإننا نقدر بأن نسبة 

 .”إلى عَلج مكثف

ات قصارى جهدها من أجل خلق إذا كان هذا هو الوضع الحقيقي، فلماذا تبذل وسائل اْلعَلم والسلط

مناخ من الرعب، وبالتالي إثارة حالة استثنائية فعلية، مع قيود مشددة على الحركة وتعليق الحياة 

 اليومية وأنشطة العمل في مناطق بأكملها؟

 .أعتقد يوجد عامَلن يمكن أن يساعدا في تفسير مثل هذه الستجابة غير المتجانسة

لى هنا مرة أخرى هو التجاه المتزايد لستخدام حالة الستثناء كبراديغم أولً وقبل كل شيء، ما يتج

” ْلسباب تتعلق بالنظافة والسَلمة العامة“عادي للحكم. إن المرسوم التنفيذي الذي وافقت عليه الحكومة 

للبلديات والمناطق التي يوجد فيها شخص واحد على اْلقل، تكون نتيجة فحصه “ُينتج عسكرة حقيقية 

جابية والمصدر الذي أصيب منه بالعدوى غير معروف، أو البلديات والمناطق التي توجد فيها حالة إي

 .”واحدة على اْلقل غير مرتبطة بشخص يكون قد سافر مؤخًرا من منطقة متأثرة بالعدوى

مثل هذه الصيغة الغامضة وغير المحددة ]للحكومة[تسمح بتمديد حالة الستثناء بسرعة لتشمل جميع 
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 .لمناطق، ما دام من المستحيل عمليا أل تظهر حالت أخرى في مكان آخرا

 :دعونا ننظر في القيود الخطيرة على الحرية التي يفرضها المرسوم التنفيذي

 .حظر مغادرة البلدية أو المنطقة المتضررة على جميع ساكني تلك البلدية أو المنطقة -1

 .متضررةحظر الدخول إلى البلدية أو المنطقة ال -2

تعليق جميع التظاهرات أو المبادرات )بغض النظر عما إذا كانت تتعلق بالثقافة أو الرياضة أو  -3

الدين أو الترفيه(، وتعليق الجتماعات في أي مكان سواء خاص أو عام، بما في ذلك اْلماكن المغلقة 

 .إذا كانت مفتوحة للجمهور

والمدارس في جميع المستويات، بما في ذلك التعليم  تعليق الخدمات التربوية في رياض اْلطفال -4

 .العالي، باستثناء التعليم عن بعد

من النظام اْلساسي للتراث  010غلق المتاحف والمؤسسات الثقافية اْلخرى كما ورد في المادة  -5

جميع . كما يتم تعليق 99/9/9110بتاريخ  09الثقافي والمناظر الطبيعية، وفي المرسوم التنفيذي رقم 

 .القوانين المتعلقة بحرية ريادة تلك المؤسسات

 .تعليق جميع أنواع السفر ْلغراض تعليمية سواء داخل إيطاليا أو خارجها -6

تعليق جميع المتحانات العامة وجميع أنشطة المكاتب العامة، باستثناء الخدمات الضرورية أو  -7

 .خدمات المرافق العامة

والمراقبة النشطة على اْلفراد الذين كانوا على اتصال وثيق بحالت اْلصابة تنفيذ الحجر الصحي  -8

 .المؤكدة

من الواضح بشكل صارخ أن هذه القيود ل تتناسب مع التهديد الناجم، بحسب لجنة اْلنصاف 

 .والمصالحة، عن إنفلونزا طبيعية، ل تختلف كثيًرا عن تلك التي تصيبنا كل عام

نفاد اْلرهاب كمبرر لتخاذ تدابير استثنائية، يمكن لختراع وباء أن يقدم قد نقول إنه بمجرد است

 .الذريعة المثالية لتوسيع نطاق مثل هذه التدابير بما يتجاوز أية قيود

يوجد عامل آخر ل يقل إرباًكا، هو حالة الخوف التي نفذت في السنوات اْلخيرة إلى الوعي الفردي، 

 .ت رعب جماعي، والتي مرة أخرى يقدم لها الوباء ذريعة مثاليةوالتي تترجم حاجة فعلية لحال

وعليه، يتم في خضم حلقة مفرغة مضل لة قبول تقييد الحرية الذي تفرضه الحكومات باسم الرغبة في 

 .اْلمان، وهي الرغبة التي تم صنعها من قبل الحكومات نفسها التي تتدخل اْلن ساعية إلى إرضائها

  Lo stato d’eccezione provocato da“ :ة اْلنجليزية لمقال بعنوانهذه ترجمة عن الترجم
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un’ emergenza immotivata “صدر ْلول مرة في الصحيفة اْليطالية ، Il Manifesto  يوم

 Jean-Luc. ولقد تلقى عدة ردود منها رد الفيلسوف الفرنسي جون لوك نانسي9191فبراير  96

Nancy  إسبوزيتووالفيلسوف اْليطالي روبرتو Roberto Esposito  وغيرهما، تَلها بعد ذلك

 .رد جورجيو أغامبين

 

 نص المقال في ترجمته اْلنجليزية متوفر على الرابط اْلتي

: http://positionswebsite.org/giorgio-agamben-the-state-of-exception-

provoked-by-an-unmotivated-emergency/ 
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  غرو: فريديريك

 اإلنسانية لحقوق عالمي إعالن الى الحاجة في

 

 ازويتة محمد ترجمة

 

 المركز عن قريبا ترجمته ستصدر الذي ،”  األمن سؤال”  غرو فريديريك كتاب في وارد النص

 . العربي الثقافي

 

 :مدخل

 في الحيوي اْلمن يهم حقيقيا عالميا تحديا كورونا لفيروس المباشر التهديد بفعل اليوم العالم يعيش 

 ، جديدة ليست الفعلي اْلنساني اْلمن عوائق و تحديات أن صحيح.  اْلنسانية الحياة أي اْلساسية نواته

 كما ، الشوفينية الهويات خَلل من الثقافي شكلها في الخصوص على العشرين القرن في طرحت فقد

 أن غير…  المريضة الديكتاتوريات و الكارثية الحروب خَلل من السياسي شكلها في طرحت

 و العوائق تلك إلى تنتبه لم ، جيوسياسية مصالح أجل من أو بتجاهل إما ، السياسية المؤسسات

 … تبعاتها و تحدياتها و شموليتها فـــــي التحديات

 ولدة ، الهوياتي الحتقان أشكال و الحروب و النزاعات من مزيد عن فضَل ، ذلك نتائج من فكان

 عن النظر بغض ، الجماعي التهجير ضحايا ، الجماعية اْلبادات ضحايا)  للضحايا الكونية المجموعة

 . ( … جنسياتهم و أعراقهم و هوياتهم

 إلى السياسي ـ القانوني من شيء كل مراجعة إلى الحاجة بقوة و يستعيد اليوم الفيروسي التحدي

 … الثقافي ـ الفكري
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 ، متعالية لقيمة ، التنظيمية الفكرة طريقة على ، كأفق نفسه يقدم اْلنسان لحقوق العالمي اْلعَلن إن

 أكثر هو لما مثالي كتحقيق ، كفكرة اْلنسانية ولكن ، لْلنسانية ننتمي نحن:  ميتافيزيقية تقريبا لفرضية

 ما إلى حالة إل في يتقوى كما اْلنساني اْلمن يتأكد.  كـــــضرورة اْلنسانية.  اْلنساني في وسموا رقيا

 بالمعنى أبدية كقسمة ، إنساني هو لما وبيولوجي واقعي كأساس ، حية كفورية إليه بالنظر:  إنساني هو

 له كأفق اْلنسان لحقوق العالمي اْلعَلن يتقدم وبينما هذا.  وتعاني تكابد التي اْلجساد أخوة على الدال

 مكانه يترك الحترام.  مشترك إنساني هـــــــــــم داخل يندرج اْلنساني اْلمن فان ، إنسانية ضرورة

 والتعاطف للرحمة

 غرو فريديريك

 

يبدو معنى الحماية أكثر وضوحا . إذا كانت الحياة هي ما يعرضنا للموت ، وإذا كــــــــان اْلنسان 

ويعرضها لخطر يتحدد كحيوان سائر إلى الزوال ، فإن الحياة تتطلب الحماية ضد كل ما يهددهــــــا ، 

النهيار . إن كل الخطابات والممارسات المتعلقة باْلمن الحيوي الوقائي ستدور كلها حول ثَلثة 

 تمثَلت أساسية : الجهاز العضوي القابل لَلختراق ، الطفــــــــــــل الضعيف ، السكان القابلون للعطب

ويؤدي به إلى النهيار ويفسده ) اْلغذية  يطرح الكائن الحي مشكلة تهم كل مــــــــا يمكن أن يخترقه ،

، اْلدوية ، الهواء ( . خطر يــــزداد مع عولمة التبادل والتواصَلت العالمية التي جعلت العالم أقل 

تكتما . يتطلب الطفل الضعيف أن يكون محميا من البيئات العدوانية ومؤمنا في تدرجه وتعلمه . وهو 

ئمة . وأخيرا ، فـــــــــــإن السكان سريعوا اْلعطاب ، ضحايا اْلزمات ما يعني حاجته إلى العناية الدا

اْلنسانية والجتماعية والسياسية ، هم في حـــــــــــــــــــاجة دائمة الى المساعدة والحمايـــــة وأشكال 

 . الدعم المختلفة

 : لالختراق قابال كائنا الحي الكائن اعتبار تم لقد

ق من قبل عناصـــــر عفنة ، أعداء غير مرئيين وفيروسات جرثومية . لقد أعطت فهو يستسلم لَلخترا

ثقافتنا عن المرض تمثلــــــين أساسيين : اْلول جعله مرتبطا بتصدع التوازن الداخلي ) نظرية 

حول تناسب اْلمزجة ( ، التوازن الذي يلزم إقامته بزيادة أو تقليص  (Hippocratte) أبوقراط

ساسية . والثاني رؤيته للمرض كنتيجة لتدخل عنصر خارجي خبيث : ميكروب ، بكتيريا المكونات ال

 … ، فيروس
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 : متنوعة وقائية إجراءات ، الحالة هذه في ، الصحة تتطلب

إبعاد البؤر المريضة ، إقامة الحواجز ) أقنعة الوقاية ، الحواجز ، الحصار ( ، إقامة حجر صحي . 

العناصر يمكنها أن توجد في أي مكان : الغذاء ، الماء ، الهواء . وبما أنه يلزم على إضافة إلى أن هذه 

 الفرد أن يشرب و يأكل ويتنفس ، فإنه بذلك معرض للمرض

تتخذ مصالح اْلمن الصــــــــحي مجموعة من اْلجراءات ، كسن عدد من القوانين تهم الوقاية ، ووضع 

معــــــــايير تحدد درجة خطورة المواد المستهلكة . لقد أقامت العولمة نوعا من النفوذ على الكائن 

ـــــــه يعتقد بأن تلك ليصبح في خطر دائم ومستمر . بحيث أصبح اْلنسان في حذر من أقاربه ، ْلنـــ

 التقاربات ســـــــــــــــــــــــــــــتمثل خطرا على صحته . 

ثم انتقل ذلك إلى اْللت : إذ يمـــــكن ْلجهــــــــــزة الكومبيوتر أن تتعرض لعدوى التلوث في دقائق 

ونفس الطريقة بالنسبة  معدودة بفعل فيروسات إعـــــــَلمية تم إرسالها من الجهة اْلخرى في العالم .

ْلجهزتنا العضوية التي تدمج ذرات آتية من أقصى الكرة اْلرضية . إن وجودنا هو مخترق بهذا التدفق 

العالمي للصور والبضائع واْلخبار والذرات . لقد أصبح العالم قرية صغيرة ، ولم يعد هناك من تمييز 

بقدر ما يستوحي طوباويات المجموعات الكونية ،  تام بين مناطق العالم . إن هذا التواصل المعمم ، هو

فهو يتغذي في نفس الوقت من التأمَلت الهذيانية : الخوف من وباء عالمي . اختراق للجهاز العضوي ) 

اْلمن الصحي ( . اختراق لآللت ) اْلمن اْلعَلمي ( . ولكن أيضا اختراق للثقافات : حيث أمكن ظهور 

ومدرسة كوبنهاجن ــ وهذه المدرسة نفسها مع  (Ole weaver) دمه ويفرمفهوم ) اْلمن المجتمعي ( ق

، هي التي أدت في ما مضى إلى تحرير مفهوم اْلمن من اْلطار الضيق للدراسات  (Buzan) بيزان

 اْلستراتيـــــــجية والعسكرية . يقصد باْلمـــــــــــــن المجتمعي ] أعتقد بأن سمويل هانتيغون

(s.Huntington)  هو من أدخل المفهوم [ ) استمرار ، صيانة مقبولة لكي يسمح بتطور النماذج

اللغوية والثقافية والترابطات الثقافية ، إضافة إلى الهوية والتقاليد الدينية والوطنية .( . اْلمن المجتمعي 

ظة عليه إذن هو إصرار على استمرارية ل تتطابق ، مع ذلك ، مع محافظة عقيمة . إن ما تلزم المحاف

قصد به أخيرا ) قدرة المجتمع على استمرارية مكوناته  (Weaver Ole) هي الثقافة . كما أن ويفر

وعناصره اْلساسية (. ولكن من سيعمل على تهديد هذا اْلصرار المرتبط بالهوية ؟. إنه النتشار الواسع 

عولمة غير المراقبة للتبادلت . إن ما تم للنماذج الثقافية الخارجية ، للظواهر السكانـــــــية البرانية ، ال

بناؤه كانفتاح مثمر على اْلخر ) العولمة السعيدة ( قد أصبح مرادفا ْلضعاف الهوية . ليست هناك سوى 

المنظمات المخترقة ، والتي تجد نفسها مخترقة من قبل عناصر غير مراقبة : الهويات أيضا . التأمين 

قاء والتمييز واْلقصاء أيضا . لقد انتهت مجموع هذه المخاوف ، والتي أحدثت معناه الـــــقيام بعملية النت

بفعل اختراق الكائن الحي ، إلى إعطاء ) مبدأ الحتراز ( صدى جديدا . ليصبح هذا اْلخير تدريجيا 



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

130        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

من  07مرادفا لضرورة تأمين مطلق للحيوات الهشة في مواجهة جميع اْلخطار المحتملة . إن ) المبدأ 

ن ريودي جانيرو ( ، في صياغته اْلولى ، هو مشتق من اْلمن الحيوي بصيغة موسعة ورحيمة : إعَل

حماية كوكب اْلرض . ذلك أن أخد الظواهر اليكــــــــــولوجية المقلقة بعين العتبار ) اضطرابات 

البحرية الخ ( ، قد  المناخ بدرجة عالية ، توسيع ثقب اْلوزون ، تدمير الغابات المتزايد ، إفساد اْلعماق

جعل العالم أمام إمكانية حدوث كوارث خطيرة على النظام اليكولوجي . والحال أنه كان من 

المستحيــــــل أن نعطي لهذه التوقعات الفظيعة وضع اليقينيات العلمية ، ول حتى إقامة عَلقة سببية بين 

ين هذا أو ذاك ، الضطراب اْليكولوجي الكبير . هذه أو تلك الفعالية اْلنسانية ) صناعية ، فَلحية ( ، وب

فهل يلزم أن نبقى ، في ظل ذلك ، مكتوفي اْليدي ؟. إن مبدأ الحماية ، وهو يطرح مشكلة النظام 

اليكولوجي ، يدعونا إلى تحمل المسؤولية ، بالعــــــمل علـــــى اتخاذ مجموعة من اْلجراءات 

ع دائما اْلسوأ ، وأن نتخذ كافة الحتياطات لتجنبه . وفي نفس الحترازية الضرورية . يلزم أن نتوق

الوقت ، فإن صمت العلم يجعله مسئول فـــــي المناظرات الديمقراطية : يمكن للقرارات أن تصير 

 . جماعية ، تعبيرا عن اختيارات مجتمع عالمي مهدد بالنهيار

مي ، في إطار حوار متعدد ومفتوح يهم يتعلق اْلمر إذن بضرورة التحرك ، ولو في غياب يقين عل

الجميع . غير أن هذا المبدأ ، موظفا من قبل وسائل اْلعَلم و السياسيين ، سيجعل الرأي العام يعتقد بأننا 

أمام احتمال بسيط للخطر ، يمكن أن يستلزم عنه اتخاذ مجموعة من اْلجراءات الحتياطية ، مما يؤدي 

، مع المطالبة بالحق في الحماية ضد جميع اْلخطار . ومن هنا سريعا إلى تغذية وهم أمن أكبر 

 الستعمال الستعادي ) وليس ألستباقي لحظة صياغته اْلولى ( للمبدأ عندما تندلع اْلزمات الصحية . 

ومن هنا أيضا تشكل هذا الخطاب : ما دامت الفاجعة الصحية قد حدثت ، فذلك ْلننا لم نطبق المبدأ 

وهكذا فما أن يقع … تالي يبدأ البحث عن المتهمين : الخبراء والمقررين السياسيين الخ وبال… المشهور 

حادث خطير، حتى يتم إرجاع اْلمر إلى عدم تطبيق المبدأ المذكور . التمثل الثاني يهم الطفل الضعيف ، 

خَلل التأكيد أو باْلحرى الطفل الرضيع . لقد أدخل علم نفس الطفل إلى معجمه مصطلح ) اْلمن ( ، من 

على موضوعة الحماية اْلولية المرتبطة باْلمومة كرعاية دائمة ، واعتبارها جد أساسية للطفل الرضيع 

موضوعة اْلمن اْلولي  (winnicott) ونموه في السنوات اْلولى من تكوينه . نجد مثَل مع وينكوت

على الطفل أن يحس  .(holding et handling) المبنين ، موظفا من خَلل مفاهيم الحماية و العناية

بأنه محمي من الخوف والجوع ) اْللم الكبرى للرضيع ( من خَلل عناية تكون منتظمة ، من دون أن 

تكون هوسية ـــ إنه نموذج اْلم ) الخادمة الكافية ( حيــــــــــث حضورها دائم ، من دون أن يكون خانقا 

ماسك وقوة مميزتين . إن اْلحساس بالدعم والمساندة في تعلمه . تسمح العناية المذكورة للطفل بربــــــح ت

 واكتشافاته ورغباته تجعله يشعر بالثقة في نفسه ، والتي هي ضرورية لكل تطور سليم . أما جون بولبي
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(John Bowlby)  فقد عمل من جهته ، ومن خَلل مفهوم الرابط اْلمني ، على توسيع ونشر

لرعاية المنتظمة والبيئة المخصصة للطفل . إن ارتباط الطفل الرضيع بأمه موضوعة البعد المبنــــــين ل

هو استجابة لما هو غريزي كتمظهر أولي . ذلك أن التوجه اْلول للكائن الحي هو التعلق والتمسك بمن 

سيحافظ عليه ويحميه . وهذه العناية الخاصة تمنح للرضيع ) ركيزة أمنه( . على الرعاية أو العناية 

أن يتم تقديمها بشكل منتظم ومستمر وتلقائي ، بحيث يكون الهدف هو جعل  (caregiver) دمةالمق

  الطفل قادرا على التعلــــــم والكتشاف والنمو

مرة أخرى ، فإن كل هاته اْلفكار المتعلقة بأمن الرعاية ، والتي ســـــــــتكون مــــــــهمة بالنسبــــــــــة 

لتقليل من شأنها على نطاق واسع . لنذكر بأنها قد سمحت بالتشطيب على ما كان لنمو الطفل ، قد تم ا

يمكن أن يكون فـــي نفس الوقت دراميا ومخيفا داخل النظريات الفرويدية . ليس الطفل هو ذاك الشبح 

المقلــــق المسكون بغرائز ايروسية والتي وصفها فرويد ـ وإنما هو كائن ضعيف ، خاضع وباحث عن 

من . ليس الرضيع مخترقا باندفاعات مستحيلة ، كما أنه ليس سجينا لقلق مرتبط بنقص ل يمكن اْل

تجاوزه : إنه كائن قابل للعطب ، يتوجب على والديه حمايته . ليس الحب بــــين اْلب والبن وهم درامي 

دوان الخارجي ، ، أو قدر غير موفق أو انحصار ، وإنما هو ضمــــــانة لألمن : حاجز يحمي ضد الع

واستمرار للتدفقات الغذائية . أمن يتحدد بالصــــــلة الوثيقة بين اْلم وابنها . تلح النظريات الجديدة ، 

المرتبطة بالرعاية ، على أل يسمح للطفل بالمجازفة إل فيما بعد ، آنذاك يمكنه أن يقبل أو يـــــــرغب 

ر استقَللية المراهق . ولكن ماذا يا ترى لو كان هذا الطفل في النفصال . إن أمن الرعاية هذا يرفع شعا

باحثا عن الحماية ؟ ، وإذا ما كان طلب الحماية يتجاوز الطفولة ؟. أل يمكــــــن لألمر أن يشكل رافعة 

للسياسة اْلمومية ؟. أل يمكن للدولة أن تطــــــمح ، إلى جانب الذوات ، إلى شغل وظيفة حماية اْلفراد 

جد ، بطبيعة الحال ، شيئا مثل ضرورة الحماية داخل اْلمن البوليسي ) ضمان المحافظة على ؟. ن

الممتلكات واْلشخاص ( ، ولكن هذه الحماية ليست لها عَلقة مع اْلمومـــــــــة أو الحضانة . فهي غير 

  موجهة إلى شخص معروف بسرعة عطبه . إنها فقط تعمل على خلق شروط نظام مادي خارجي :

احترام مسافات وحواجز الصحبة ، الحرص على أن تكــــون اْلبواب مقفلة . ليس اْلمن البوليسي مشتق 

بالتحديد من العناية ) لنترك جانبا حالة فرقـــــة القاصرين ( . بشكل عام ، فإن الدولة الحديثة ، في 

بناؤها ، على مستوى تحديداتها تحديداتها اْلولى ، لم تكن أبدا مرتبطة باْلمومة . بالعكس ، فقد تم 

النظرية اْلساسية ) فلسفــــــات التعاقد ( ، على رفض الستعارة العائلية ) اْلبوية أو الملكــــــــــــــــــية 

( وما اسماه فوكو ) بالحكمانية الرعوية ( . يقصد بالحكمانية الرعوية ، مع فوكو ، تلك العَلقة بين 

المــــــــبنية على العناية والهتمام بالقطيع وفق نظام يقوم على التفريد . والدولة الراعي والرعيــــــة ، 

أو اْلمير الذي يطبق هذه اْلسلوب في ممارسته للحكم ، سيمارس نوعا من العناية يتطابق فيها مـــــــع 
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برعاية من ل ممارسة الراعي مع قطيعه ، واْلب مع ابنه ، والطبيب مع مرضاه . يتعلق اْلمر عموما 

يملكون القدرة ، ضعفــــــاء وسريــــــعوا العطب ، وبالتالي تمارس الدولة عليهم نوعا من الرعاية 

الدائمة . لقد أعطى دوستوفســــكي تمثيَل أدبيا رائعا لــــسلطة عليا تسهر على الشعب ــ الطفل ، وذلك 

 les frères) خــــــوة كارامازوففي فصله المخصص ْلسطورة المحقق الكبيـــــــــر ) اْل

karamazov) .  بالنسبة للمحقق الكبير ، فإن الشعب غير قادر على الحرية ) وليس في مستوى تملكها

( . إنها تخيفه ، كما تمثل دوارا مقلقا بالنسبة ْلغلبية الناس ، ْلنها تعني أن يكون مسئول عن أفعاله 

سوى الــــــــــوسواس : التخفف من هذه اْلعباء الثقيلة ، بأن  وأفكاره وقراراته ورغباته . ليس للشعب

يعهد بها إلى من يقرر في مكانه ما يلزمه فعله ، ومــــــا ل يلزم عليه فعله . هكذا تعمل نخبة من 

المسيرين ، مستغلة ضعف النـــــــــــاس وتخليهم عن حريتهم ، على فرض مجـــــموعة من القرارات 

في هذا اْلفق ، ندرك كيف أن السلطة اْلمنية ل تقوم فقط على كتم حرية شعب لم يسبق أبدا الصارمة . 

أن عاشها ـ وإنما أن تسلب منه كل قدرة على التفكير ، لتفرض عليه توزيعات اقتصادية غير قابلة 

هو مرعب  للمناقشة وحقائـــــق ل يمكن المساس بها وسلطات قوية جد محددة . إن هذا التمثل اْلدبي

ْلنه يجعلنا نفكر بـــأن اْلمن ليس هو وسيلة ْلرهاب الدولة ، وإنما هو ضرورة ، تمتلكها اْلغلبية 

 الصامتة ، وقد أعفت نفسها من كل مبادرة أو قرار . اْلمن بهذا المعنى ، هو سعادة الفقراء . 

كو فإن الحكمانية الرعوية تميزت ولكن ، وكما أشرنا إليه ، فإن هذه الصور هي جد قديمة ـــ بالنسبة لفو

بأسلوب عتيق في ممارسة الحكم ، كما أن دوستوفسكي يموقع حكايته في القرن السادس عشر . من 

حسن الحظ أن الدولة الحديثة تقوم على معطيات جديدة مغايرة لما سبق . إن نموذج العقد الجتماعي 

يرين ، موافقين ،عقَلنيين ، قادرين على التقدير يعتبر نفسه فعَل لصالح ذوات سياسية تهم راشدين مستن

والتداول ، وليس أطفال غير قادرين ، ضعفاء ومتوسلين . وهوبز على سبيل المثال ، لم يقم ميثاق اْلمن 

هي محددة في الهدف …[ على أساس الرعاية والعناية ، وإنما على أساس العدالة : ) إن وظيفة اْلمير ] 

في الواقع ، فإننا ل ننتظر أن تحصل …[ . لسلطة والمتمثل في العناية بالشعب ] الذي من أجله يمتلك ا

، ولكن مـــــــن خَلل إجراءات … [ هذه النتيجة من خَلل الرعاية التي ستمارس بالنسبة لألفراد ] 

ومن جهة أخرى داخــــــل اْلعداد الجيد والتطبيق …[ عامة ، تتمثل من جهة داخل تعليم رسمي ] 

لفعال للقوانين .( . الدولة الحديثة ل تحمي : إنها تضمن المســـاواة ، الحرية ، الملكية وميكانيزمات ا

التضامن . يمكن أن نتساءل إذن ، فيما إذا كانت البداهات السياسية الجديدة التي فرضها فَلسفة التعاقد 

التخلي النهائي عــــن سياسة الكَلسيكيون ) الذات السياسية كمواطن حر ومسئول ( ، قد أدت إلى 

” عن فكرة أن الديمقراطيات الحديثة ) تلك التي لألفــــراد  (Tocqueville) الحماية . يدافع توكفيل

، يمكنها فعَل أن تؤدي إلى ما يســـــمى ب) شكل جديــــــد من الستبداد ” ( المتشابهون والمتساوون 
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ة التي تعــــمـــــــل على تطفيل ذواتها ، والهيمنة عليهم والطغيان ( . تلك هي صورة الدولة الحديث

إنني أرى عددا ل ” وتوجيههم ، عبر تغذية لذاتهم ، بنوع من اللطف والنـــــعومة ، بدل من التخويف : 

نهائيا من الناس المتشابهين والمتساوين الذين يتحركون من غير توقف ، لكي يحصلوا على ملذات 

وفــوق كل هؤلء تقوم سلطة شاسعة وشمولية ، التي تتكفل لوحدها ]…[ شبع نهمهم صغيرة ومبتذلة ت

تنظر إلى أمنهم وحاجاتهم ، وتيسير الحصول على متعهم ، ]…[ بتأمين متعهم والسهر عليها . إنها 

 وتساعد على تدبير أشغالهم ، كما تدير صناعاتهم ، وتقسم ممتلكاتهم ، بحيث ل تترك لهم فرصة لتفكير

تلح على قابلية  (care) حاليا ، فإن النظــــريات المعاصرة للعناية” . مضطرب أو شعور بعناء الحياة 

اْلفراد للعطب . ولكن ربما هي أقل إلحاحا بخصوص تشريع سلطة زائدة ، بدل من أن تكون غايتها هي 

ل تستطيع أن تكتفي بضمان فضح تجريد المساواة القانونية ، والقوانين الشكلية . فالدولة ، بدون شك 

الحقوق الشكلية ) الحرية ، المساواة ( ، و إنما يلزمها حماية اْلكثر ضعفا ، و مساعدة اْلكثر 

هشــــــــــاشة و مؤازرة اْلكثر قابلية للعطب . إن نظرية العناية تنتقد الفرضية الشكلية لذات سياسية 

م بسريعي الـــعطب الفعليين . فهي تفضح اْلمن مسئولة ، إنها بمثابة مرآة تعكس ضرورة الهتما

القانوني كتجريد : ليس اْلمن الحقيقي هو ضمان حقوق المواطن المسئول ، و إنما هو حماية اْلكثر 

هشاشة. غير أن هذه النظريات ل تستطيع أن تمنع كليا ، و قد أقامت وظيفتها الحمائية في قلب شرعية 

القديمة . يحاول هذا المثال اْلخير الخاص بالعناية أو الرعاية ، أن يؤكد  الدولة ، إعادة انبثاق اْلوهام

على أن ضرورة الحماية ، رغم ما يمكن أن يعتقده شبح المفتش الكبير، يمكنها أن تكون شيئا آخر غير 

مصدر تبرير بالنسبة لسلطة شاملة : وسيلة نقدية أيضا ، خاصة بفضح الَلمساواة القتصادية المذهلة 

لمتسامح بشأنها في دول القانون ، عجز سياسات الصحة العامة ، غياب الحماية لألكثر ضعفا ، و الذين ا

تم حجبهم من قبل المساواة الشكلية. إن هذه النظرة النقدية لمفهوم اْلمن، و التي نوظــــــفها كشعاع 

لبارز داخــــــل نظرية حديثة ، جد موجه لفضح الدول الَلمبالية بالمعاناة الفعلية لألفراد ، تأخذ بعدها ا

حاضرة داخل الِمؤسسات الدولية : إنها نظرية اْلمن اْلنساني و التي عملت ، من جهتها ، على فضح 

  وقاحة السياسات المسماة ) واقعية (.)اْلمن الخارجي

القديمــــة الخاصة تجعل من نفسها اليوم بديَل أساسيا للنظرية الواقعية ” اْلمن اْلنساني ” إن نظرية 

تقرير حول ” بأمن الدول . يمكن أن نبدأ ببعض التحديدات. برنامج اْلمم المتحدة حول التنميــــة ) 

إن عاطفة اْلمن ” ـ نتفق عموما حول المظهر المؤسس لهذا النص ( :  0220، ” التنمية اْلنسانية 

يعطـــل ، التعصب اْلثني الذي ل ينحل اْلنساني هي بمثابة طفل ل يموت ، مرض ل ينتشر ، عمل ل 

وزير خارجية  ) (Axworthy) أكسورتي” بالعنف ، مخالف في الرأي أو منشق ل يختزل في صـــمت.

، تحت تأثيره تم خلق شبكــــــــــة لألمـــــن اْلنساني ــ شراكة بين كندا و  9111ـ  0226كندا من 
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دول التي قررت بناء سياستها الخارجية انطَلقا من ــ و قد جمعت بين عشرات ال 0221النرويج 

يقصد باْلمن اْلنسانــــــي أساسا حماية اْلفراد ضد التهديدات و اْلخطار ” مرجعية اْلمن اْلنساني ( : 

 9112في تقرير الجمعية حول اْلمن اْلنساني ل  ) (Amartya Sen) ”.، سواء أصاحبها عنف أم ل

) : 

ة لكل الحيوات اْلنسانية بالطريقة التي تحسن ممارسة الحريات و تسهل النفتاح حماية النواة الحيوي ”

الذي عمل من أجل تحديد أوربي لألمن اْلنساني ــ ) (Mary kaldor) ماري كالدور” . اْلنساني 

 : ( مجموعة برشلونة

، في نفس اْلن ،  على هذه المبادئ أن تعمل….[ . يرتكز اْلمن اْلنساني على حماية حياة اْلفراد ]  ”

التحرير من الحاجة ، الذي هو ” ، الذي هو هدف كل أمن عام ، و على ” التحرير من الخوف” على

بالمعنى العام ، فإن اْلمن اْلنساني هو بمثابة عرض حماية للسكـــــــــان ” . هدف كل تطور إنساني 

ن يهددهم ، و هو أيــــــضا التأكيد ســريعي العطب و لألفراد المصابين بالهشاشة ، ضد كل ما يمكن أ

على هذه الحماية كقاعدة جديدة للسياسة الدولية ، و قد حلت زمان و مكان المصـالح اْلستراتيجية القديمة 

” للدول . بالنسبة لمؤسسي النظرية فإنه يلزم الحديث تقريبا عن ثورة كوبرنيكية . إن الحديث فعَل عن 

(، بمعنى أن الدولة لم تعد تظهر بمظهر ، ” اْلشخاص ” أو ” اْلفراد” ية أو أيضا حما” ) حماية السكان 

من يلزم الدفاع عنه و حماية و ضمان وجوده ، مما يتطلب تضحيات اْلفراد ــ مما يعني فقدانهم و 

 موتهم من أجل حماية الدولة أو الوطن . إن مـــــا يلزم حمايتهم هم اْلفراد الفعليين الواقعيين و السكان

اْلحياء. إن هذا القلــــــــب الجـــذري للموضوع هو مركزي : على اْلمن أل يدل على الدفاع على 

على الدولة  ) : (kofe Annan) الدول ، و إنما على حمايـــــة السكان . لكي نستعيد عبارة كوفي عنان

 ى سيادة اْلفراد (. أن تكون في خـــدمة اْلفراد ، و ليس العكس ) النتقال من سيادة الدول إل

إن هذا القلب يقتضــــــــي نوعا من التجريد ] من اْلهلية [ للدول الحديثة ، على أساس اْلحصائيات 

 ( في كتابه ) الحكومات القاتلة (Rummel) المرعبة ــ تلك ) غالبا ما تم ذكرها ( التي أوردها راميل

(Death by governement)(14) . مليون من  27ين ، فقد تم إحصاء حوالي بالنسبة للقرن العشر

مليون ضحية ، تمـــــــــــــــــت  051إلى  067الضحايا المباشرين للحروب اْلهلية ، ومــــــــا بين 

إبادتهم من قبل دولهم . اْلمر الذي يعني ، بالنسبة للـــسكان في القرن العشرين ، بأن المصدر اْلكبر 

في اْلعداء الخارجيين والــجيوش الخارجية ، وإنما في الدولة نفسها : الدولة لنعدام اْلمن ل يكمـــــن 

الستعمارية التي استعبدت واستغلت بكل قوة ووحشية ، إبادة السكان اْلهالي . الدولة التي وضعـــت 

إلى  سياسات صناعية مغالية وغير متوازنة ، أدت إلى تفاقم المجاعة في العالم ، أو دفعت بساكنة كاملة

الرحيل . دولة اْلبادات الجماعية التي تقرر إبــــادة وتدمير جماعة معينة من السكان ، الدولة الكليانية أو 
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الشمولية التي تعمل على إرهاب المواطنين ، تضــــــطهد وترعـــب وتقتل . لقد ارتبط أمن الدولة في 

الموت اْلبدي للجميع . اْلحصاء الثاني المنتظم ، القرن العشرين بانعدام اْلمن المعمم للسكان ، والتهديد ب

السلم والحرب ،  ) (Holsti) الذي تستدعيه النـــــــظرية المذكورة ، هو العمل الذي قدمه هولستي

( ، الذي يدلل على أن نسبة القتلى بالعنف ،  0212ـ  0601الصراعات المسلحة والــــــنظام العالمي 

ي القرن العشرين ، كان بنسبة واحد من المدنيين ، مقابل تســــــــعة من بفعل الصراعات المسلحة ، ف

 .(07العسكريين ، وأن الوضع قد انقلب مع نهاية القرن نفسه )

وباختصار ، فإن الحروب الجــــــديدة قد قتلت أساسا أشخاصا غير مسلحين ، أبرياء ، سكان مدنيين تم 

حة . إن من تلزم حمايتهم و ضمان أمنهم ليست هي الدول ، حجزهم كرهائن من قــبل الجماعات المسل

ولكنهم اْلفراد الذين هم أكثر هشاشة . لنسجل بأن هذه النظرية قد تم تشجيعها ، وخاصة من قبل 

، مع اْلشارة إلى أن لهذه المنظمات النيات الصادقة واْلذرع القوية ،  (ONG) المؤسسات الدولية أو

ة والمصالح اْلستراتيجية القاتلة . ومع ذلك ، فإن بعض الدول السيادية قد قررت للــــفصل بين أمن الدول

 … أن تجعل من ذلك ) على اْلقل رسميا ( قاعدة لسياستها الخارجية : كندا ، السويد واليابان 

منظم غير أنه ل يلزم أن نتوقف عند هذا الفضح والتهام ضد الدولة . فاْلمن اْلنساني ل ينتج عنه اتهام 

لدولة معتبرة مسبقا وقحة ومجرمة ، لصالح التزامات خالصة ، مواطنين وإنسانيين . من جهة ، فإن 

السكان فعَل هم في الغالب أكثر هشاشة داخل مناطق ما ، حيث الدول هي نفسها ضعيفة ، غير قادرة 

ة ، داخل مناطق ومن هنا تركيز نظرية اْلمن اْلنساني على أهمية إقام . (failed state) وفاسدة

 : دمرتها الحرب والمجاعة ، سلطة شرعية ، ولـــــكن من غير أن تشكل بالضرورة ، دولة سيادية

ل تعني سلطة سياسية شرعية بالضرورة دولة : يمكن أن تتعلق بحكومة جهوية لتسويات سياسية  ”

 . ( (Mary kaldor) دورجهوية أو دولية ، تفضي إلى حكومات وصاية أو إدارات انتقالية ) ماري كال

من جهة أخرى ، فإن اْلمن اْلنساني يتطلب ، بدل من نقد بســــــــيط لمفهوم السيادة الكَلسيكي ، إعادة 

تحديد . إنه معنى المجهود الذي تتبعه اللجنة الدوليـــــة للتدخل ولسيادة الدول المجتمعة في دجنبر 

ع اتفــــاق حول منع القنابل المضادة لألشخاص في حيث تم هناك توقي ) (ottawa) بأوتاوا 9110

( : ل يلزم أن تفهم السيادة بمعنـــــــــاها الكَلسيكي كحق مطلق ) حق الحرب ، الحساب الضيق  0221

و التي تم  9110المحددة قي ” ) مسؤولية الحماية ” للمصالح ( ، ولكن كواجب لــصالح السكان . إن 

( تعطي شرعية للدول ، لكي تعمل على حماية  9117ية العامة لألمم المتحدة قي تبنيها من قبل الجمعــــ

سكانها . وفي نفس الوقت ، وفي حالة أي تقصير أو عجز أو عدم قدرة ، من دولة ما ) إما ْلنها لم تكن 

قادرة على منع اْلبادة ، او وقفت إلى جانبها ( ، فإن المجموعة الدولية هي التي يلزم أن تتحمل 
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عملية عسكرية ْلصَلح الظلم ” ) بالحرب الحقيقية ” مسؤوليتها . إن ما كان يسمى في المــــــــاضي 

 ” . مسؤولية الحماية ” بمقتضى ” تدخَل ” السائد ، ومعاقبة المجرمين ـ وإقامة العدل ( قد أصبحت 

بالتضحية بأفرادها الحقيقيين  وإجمال ، فإن نظرية اْلمــــــن اْلنساني ل تختزل في نقد الدولة المتهمة

 لقد عمل اْلمن اْلنساني على استبدال منطق ومبادئ ويستفاليا” . أمنها ” لصالح 

(westphaliennes) (  ، الحترام المطلق لسيادة الدول ، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

 ة السكان . سياسة عمل كالدوراعتبار مصالح الدولة فقط ( ، بسياسة أخرى تأخذ بعين العتبار معانا

(kaldor)  على رصد وسائلها اْلساسية في : أهمية تعدد الفرق ، المقاربة الجهوية للمشاكل ، الدعوة

إلى المشاركة الفعلية للجماعات المناضلــــــــــة ) المجموعات النسائية ( ، التركيز على التنمية ، إقامة 

بفضح وقاحة الواقعية السياسية ، واقتراح قواعد جديدة للنشاط إطار شرعي الخ . يتعلق اْلمر أساسا 

الجيو سياسي . تكمــــــــــن المشكلة في معرفة فيما إذا كانت هذه النظرية ، فيما وراء قدرتها النقدية ، 

ج جد قادرة على توفير معايير منسجمة للنـــــــــــــــــشاط الذي تود القيام به : أل يتعلق اْلمر ببرنام

واسع ؟. الصيغة الثانية لمفهوم اْلمن اْلنساني تتعلق بمعرفة ما الذي يلزم حماية السكان منه . لقد كـــان 

التهديد واضحا ، عندما يتعلق اْلمر بحماية الدولة او الوطن : كان يلزم حمــــايتهم من أي تدخل خارجي 

من إذن باْلستراتيجية العسكرية . عن أية ، من أي عنف براني ، من أي سياسيين مخاتلين . يتحدد اْل

تهديدات نتحدث ، عندما نــــــــــــــــقول : يلزم على نظرية اْلمن اْلنساني أن تحمي اْلفراد ؟. عن كل 

شيء ، وعلى كل حال ، عن أكبر عدد ممكن . إن أصالة النظرية تكمن في التوسيع الَلمحدود و المتأن 

سواء صاحبها عنف أم “ذلك جيدا بقوله :  (Axworthy) حــــــدد اكسوورتيللـــــتهديدات المحتملة ) 

يلزم بالخصوص أخد كافة الحتياطات ، عندما يتعلق اْلمر بتهديد خارجي ) اجتياح جيوش .” ( . ل 

” التنمية اْلنسانية ” أجنبية ، قــــــصف عدواني، الخ ( . كل ما يوجد في البرنامج الذي سمي سابقا ب 

محتفظ به لحساب اْلمن اْلنساني : محاربة الفقر ، المرض ، سوء التغذية ، البطالة وغياب التربية  هو

الخ . ولكن فيما وراء ذلك ، التهديدات السياسية ) اْلنظمة القمعية ، الحروب اْلهلية ، اْلرهاب ( ، 

ـــة ، الكوارث الطبيعية الخ ( ، والبيئية ) تلويث البيئة ، الضطرابات المرتبطة بالتغيرات المناخيــــــ

وحتى تلك المرتبطة بالهوية ) التمييز بين الجماعات والثنيات ، فضح الرذائل والتنديد بها ( . إن هذا 

التوسيع الَلمحدود لنتشار التهديدات قد أثار عددا من النتقادات ، ذلك أنه منع النظرية من الرسوخ 

ا بعين العتبار في فضح اْلخطار المحتملة . يتم ضم ، بعد كل والتثبت داخل الدراسات ، ومن أخده

حساب ، كل الوجود اْلنساني ، من هويته الثقافية إلى جوهره البيولوجي، مرورا بشرطه السياسي و 

الجتمـــــــــــاعي و الوجودي . كما تسمح هاته العمومية ، في نفس الوقت ، بالنضمام إلى وجهة 

لية ، بالمعنى الذي يفيد تأكيدها على ترابط التهديدات : إذ كيف نميز الصحي عن النظــــــر الشمو
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الجتمـــــــاعي والسياسي والقتصادي الخ ؟. إن كل بناء غير محدد لنعدام اْلمن ، بأن يتم فصله عن 

 سياقه ، يجر إلى خطر اقتراح حلول مجردة ومختلة : برامج الصحة من دون اْلخذ بعين العتبار

اْلوضاع الثقافية ، برامج المساعدة القتصادية من دون اْلخذ بعين العتبار اْلوضاع القتصادية ، 

تقتضي …. برامج المساعدة السياسية من دون اْلخذ بعين العتبار التمظهرات الجتماعية الخ 

” أو ” السكان ” ْلن عن استمرارية التهديدات ، فعَل ، إعادة تحديد للذات السياسية . لقد تحدثنا إلى حد ا

إن استحضار شبكة التهديدات الواسعة ، التي يمكن أن تمتد ، من جهل بالهويات الثقافية حتى ” . الفرد 

المجاعة القتصادية ، مرورا بالـــــــقمع السياسي ، تتطلب من جانب كل متخصص ، بأن يتفانى في 

للفرد .  (Amartya Sen) يد عبارة أمارتايا سانلكي نستع“) النواة الحيوية “معالجة موضوع اْلمن ، 

اْلمن اْلنساني هو الفكرة التي تشجع انفتاح القدرات الحيوية لكل فرد وتألقها في مجموع أبعادها . يلزم 

، لكي يتم منع أي تضـــــييق أو عودة لشبح التهديدات ، طرح كموضوع لألمن هاته الحيوية اْلصلية ، 

تحمل عددا معينا من ” انفـــتاح النواة الحيوية ” لفة ومتنوعة . إن موضوعة والتي تحمل أبعادا مخت

النتائــــج . أولها تجاوز نظرية حقوق اْلنسان ، التي أصبحت تمثل حالة خاصة من اْلمن اْلنساني ، أو 

ائد أو أيضا شكله القانوني المجرد . وفي كل اْلحوال ، فإن اْلمن اْلنساني ل يمكن تمثلــــه كشيء ز

ملحق بسيط ْلعَلن حقوق اْلنسان ، وإنما يتم التفكير فيه باعتباره ، فـــي نفس الوقت ، شرطه اْلساسي 

و نسخته الجوهرية . يعترف المدافعون عن اْلمن اْلنساني ، حقيقة ، بصحة ومشروعية اْلعَلن 

نهم يودون عرض الصور الفعلية العالمي ، كما يشددون بانتظام على قيمة الكرامــــــة اْلنسانية ، ,ولك

ْلهدافهم بمنهجية وتنظيم ] وضمن إطار خاص وضيق [ : المرض ، المجاعة ، النفي أو العتقال ، 

 الكوارث الطبيعية

يتوجـــه اْلعَلن العالمي لحقوق اْلنسان إلى المواطن ، إلى ذات قــــــانونية ، ووحدة قانونية . أما اْلمن 

رد سريع العطب ، خاضع ْلكراهات واقعية متعددة ، مخترق بأمواج من المعاناة اْلنساني فيتوجه إلى ف

واْلحزان : إنه ضحية . على تأمين الحيوات الهشة أن يستبق ، وأن يجعل ممكنا المعرفة العامة بحقوق 

ى المواطن . يلزم اعتبار هاته النواة الحيوية بكونها مركز الثقل الذي يلزم حمايته ، مع التشجيع عل

 انفتاحه وتطوره ، ومن هنا ذاك الخطاب الشهير الذي صـــــــــــــــــــــار شعارا لألمن اْلنساني وهو :

 

فهما يمثَلن  . (freedom from want and fear) أن يتحرر اْلنسان من الحاجة والخوف

جوهره البيولوجي  إحساسين اساسيين بالنسبة لكل كائن حي . يتوجه اْلمن اْلنساني إلى اْلنسان ، إلى

اْلكثر بدائية : يلزمه أن يأكل وأل يخاف أبدا ، بأن تكون صحته محمية وثقته مدعمة . اْلمن اْلنساني 

بهذا المعنى هــو فعَل أمن حيوي . يستلزم عن هذه النظرية ، من خَلل تجذرها داخل الحيوي بدل من 
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لَلستعجال الفعلي ، من خَلل العمل على إظهار  القانوني ، تحديدا مزدوجا : اْلول هو تقديم معنى معين

المطالب الحقوقية التي هي شيئا ما غير واقعية ، مرعبة ومجردة في كل الحالت . وفي نفس الوقت ، 

العمل على مواصلة فضح أشكال القمع اْلنساني ، الخراب القتصادي وإنكار الهويات . يفترض اْلمن 

جتماعي والثقافي لألفراد سيـــــكون مأخوذا بعين العتبار داخل اْلنساني بأن الوجود السياسي وال

استمرارية هذا التأكيد الحيوي اْلول ) الممارسة الكاملة للقوى السياسية ، التأكيد على أن الهوية لن تكون 

ثر سوى أشكال من انفتاح الكائن الحي ( . وفي نهاية المطاف ، تتم إقامة جمعية ، مع ما هو إنساني ، أك

مما هي مع اْلنسانية . يأخذ اْلمن اْلنساني التمظهرات التالية : حرقة الجوع ، تعب الرحيل وعناءه 

الَلمتناهي ) مشكلة الَلجئين ( ، معاناة حداد الموت ، صدمات العنف . و ما يَلحظ هو أننا كلنا قادرون 

، وهذا ما يجعلنا نحس بأننا  على اْلحساس بها ، إنها تسكننا في دواخلنا الحميمية ، فتحدث الصدى

 جميعا متشابهون مع هؤلء الضحايا ، وبأن نوعا من اْلحساس بالجوهر العام يمكن أن ينــــبثق . 

إن اْلحالة الى الحياة في بعدها اْلولي والمرتبط بالمكابدة والمعاناة هو ما يعطي معنى ، هو ما يمكن أن 

ة . ل يتعلق بجماعة سياسية للمواطنين ، وإنما بجماعة أكبر يخلق وحدة جماعية لها نفس الهموم المشترك

، لها إحساس بالذوات في وضعية هشة ، مخترقة بالعطب ومثخنة بالجراح . يمكن إذن أن نقيم تمييزا 

بين اْلنسانية وما هو إنساني . إن اْلعَلن العالمي لحقوق اْلنسان يقدم نفسه كأفق ، على طريقة الفكرة 

لقيمة متعالية ، لفرضية تقريبا ميتافيزيقية : نحن ننتمي لْلنسانية ، ولكن اْلنسانية كفكرة ، التنظيمية ، 

كتحقيق مثالي لما هو أكثر رقيا وسموا في اْلنساني . اْلنسانية كـــــضرورة . يتأكد اْلمن اْلنساني كما 

واقعي وبيولوجي لما هو يتقوى في إل حالة إلى ما هو إنساني : بالنظر إليه كفورية حية ، كأساس 

 إنساني ، كقسمة أبدية بالمعنى الدال على أخوة اْلجساد التي تكابد وتعاني . 

 

هذا وبينما يتقدم اْلعَلن العالمي لحقوق اْلنسان كأفق له ضرورة إنسانية ، فان اْلمن اْلنساني يندرج 

. يحمل عنوان هذه النظرية داخل هم إنساني مشـــــترك . الحترام يترك مكانه للرحمة والتعاطف 

الجديدة للرأي العام التحاما ل يقاوم ، ما دامت ترتكز على فضح النفاق القديم . يتعلق اْلمر فعَل بفضح 

للمعاناة الواقعية للسكان في وضعية صعبة ، والنتقال إلى نقد الدول ، والتي باسم الحسابات السياسية ، 

ت من دائرتها . إن تهجير الَلجئين ودفعهم الى الرحيل الَلنهائي تتسامح وتشجع أو تقصي تلك الهتماما

، و إبادة اْلبرياء واستفحال المجاعات في العالم ، ل يهدد ، بالفعل ومباشرة ، أمن الدول الغنية . لكن 

على اْلمن اْلنساني أن يلعب لعبة اْلمن ضد اْلمن ، وذلك بالعمل على توضيح بأن تلك المعاناة هي 

 ة المواتية لتطور اْلرهاب ، والذي تترتب عنه مجموعة من اْلثار السلبية التي تهدد اْلمن العالمي . الترب

 كما أن إبراز وفضح تلك المعاناة ، عليــــــــــــــــــه أن يمر عبر إذاعتها عن طريق وسائل اْلعَلم : 
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ث اْلجساد المرحلة والنظرات حيث يتم نشر الصور المؤلمة حد الرعب في الجرائد المتلفزة ، و حي

المرهبة أو الفارغة ، التي هي أكثر من قوة النتقادات الفارغة للدول ، المتقوقعة داخل حسابات 

مصالحها ، بينما تتم إبادة الناس بشكل جماعي رهيب . يتغذى اْلمن اْلنساني من النشاط النفعالي 

لوقت ، فان قوة تلك العاطفة تختصر كل فاعلية العاطفي الذي تتم إثارته على مستوى عام . في نفس ا

نقدية ، داعية من خَللها إلى انخراط فعال وقوي ومستقل ، تلعب فيه الصورة دورا مهما . لقد افترض 

اْلعَلن العالمي لحقوق اْلنسان اْلمن كمؤسسة لمواطن حر ، هي نفسها خيال مشترك ، ضمانة عالمية 

 . المجموعة الكونية للضحايا . يعمل اْلمن اْلنساني على ولدة
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  اونفراي: ميشيل

 للفيروس الفرنسيين يعرض أوروبوية بإيديولوجيا ماكرون إيمانويل

 

 لعرج مرسلي ترجمة

 

 بالمقاطعة؟ لاللتحاق العاصمة من الباريسيين نزوح في رأيك ما :سيرا ديال كورييري إل

 

 ونتيجة ممركزة، الفرنسية الدولة كانت (00عشر) الرابع القرن أي لوبال ميشال منذ: أونفري ميشال

 اْلشياء هامش في تقع أنها أي الباريسيين، عيون في للمقاطعة ازدراء نظرة دوماً  هناك كان فقد لهذا،

 هؤلء أن رغم اْلميين، التعامل، سيئي الريفيين، الفَلحين، الخطيئة، الضنك، مكان إنها والعالم،

 يتركز التي هي فالمدينة يقال، كما ،”باريس في ممركزون“ ريفي أصل من الغالب في هم الباريسيين

 إليها تلجأ من فقط هي فالمقاطعة. … العاصمة في النجاح إلى يسعون الذين الراستينياك، *جميع فيها

 منها يطلب من كذلك هي المقاطعة الحتَلل، ظل في وحتى قرون، منذ غذائها على للحصول باريس

 من العائدين للفرنسيين الصحي الحجر عليها وفرض بكثافة، عودتهم عند المهاجرين ستقبالا

 …الوباء يهدد وعندما العاصمة، عفونة من لَلحتماء المقاطعة إلى الذهاب اْليام هذه وفي. الصين

 …جيدة فتاة المقاطعة

 

 السكان استقبال تم كيف. هناك تعيشون وأنتم النورماندي في ولدتم لقد: سيرا ديال كورييري إل

 وللمغتربين؟ للنازحين المحليين

 سيكون كما الستقبالت من العديد فهناك…إجمال الستقبال عن ألحديث أستطيع ل: أونفراي ميشال

 منازل في سيسكنون المقاطعة إلى العائدين باريس سكان أن كما …مرحبة غير خاصة حالت هناك
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 فالفقراء أيضا: هنا سيتجلى الطبقي الصراع أن يعني مما عائلية، سكن ودور ثانوية، وإقامات ريفية،

 الذين اْلخرين، أن حين في هناك، يظلون سوف باريس منطقة في صغيرة مساحات في يعيشون الذين

 .فاخرة بيوت في العطلة بعض يقضون سوف العَلقات، أو الوسائل، لديهم

 

 األولي، اْلنذار: اْليطالي السيناريو مراحل بنفس مرن بأننا انطباع لدينا: سيرا ديال كورييري إل

  أخرى، مناطق إلى والفرار والحظر، التنبيه، أخرى ومرة حال، أي على العيش إلى والدعوات

 من أفضل نحو على تستفيد أن الفرنسية الحكومة بوسع يكن ألم فقط، قليلة أياما متأخرا جاء والذي

 منها؟ تتعلم وأن اْليطالية الحالة

 بإعادة كورونا لوباء الفرنسي الشعب غالبية ماكرون إيمانويل عرض لقد بالطبع، نعم: أونفراي ميشال

 في بداية ًالمعنيين، البلديات رؤساء من اْلذن طلب وبدون يحظرهم، أن قبل الصين في المغتربة اْلقلية

 بفيروس تأثر شخص أول يكون أن المرجح فمن وللتذكير النورماندي، في ثم فرنسا، بجنوب قرية

 الجنود هؤلء ْلن الصين، من الفرنسيين إجَلء عمليات بتنفيذ كلفوا ممن جندي هو فرنسا في كورونا

 إغَلق ماكرون إيمانويل رفض ثم! فقط إجازة منحوا ولكنهم نعتقد، كما الحظر رهن يوضعوا لم

 إغَلق على المطاف نهاية في يوافق أن قبل ”سفر جواز يحمل ل الفيروس“ أن بحجة الوطنية الحدود

 عرض فقد. يحمي يحكم من أن يعي أن فيه يفترض والذي الوباء، انتشار بمجرد شينغن حدود

 .أوروبوية إيديولوجيا خَلل من للفيروس الفرنسيين

 

 بسبب تدريجيا السكان تحضير أراد ماكرون إيمانويل أن الممكن من هل: سيرا ديال كورييري إل

 ؟(2-91 المتقاعدون، الصفراء، السترات) طويلة فترة منذ البالد تعيشها التي االجتماعية التوترات

 يوم بعد يوماً  يتقدم فهو. شخصيا فقريا عمودا يملكً  ل ماكرون ْلن …ذلك أعتقد ل: أونفراي ميشال

 ْلوروبا الدرع الرجل فهو واْلسواق، العميقة الدولة ألعوبة إنه. تاريخية لرؤية امتَلكه دون من

 الكونية، للدولة الولى الحلقة اوروبا بناء اجل من اْلوطان لتدمير فقط تطمح والتي ماستريخية،ال

 السلطة تعطي وسوف الشعوب اقتصاد تضع سوف التي المطلقة الرأسمالية انتصار مشروعها والتي

 .ممركزة اْلرضي الكوكب ثروات الواقع، وفي- المزعومين للتقنيين

 

 مختلف؟ بشكل أم كاْليطاليين الحظر؟ على الفرنسيين فعل رد سيكون كيف:  سيرا ديال كورييري إل
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 قط، موجودة تعد لم الفرنسية فالدولة فردية، فعل ردود فقط ستكون أنه أعتقد أخرى، مرة أيضا، هنا

 اْلراضي عدد هو ذلك على والشاهد طويل، وقت منذ محترمة تجعلها التي الوسائل من لديها يعد ولم

 السلطة بأن يكتشف فلسوف هذا أدرك من وكل مائة. على عددها يزيد والتي الجمهورية، تهافقد التي

 .أحد على يخفى ل أمر وهذأ المتناول، في هي فرنسا في

  .للنجاح فرص عن بحثا المدينة إلى الريف من ينتقلون الذين هم الراستينياك:*

 

Emmanuel Macron a exposé les Français au coronavirus par idéologie 

européiste”20 Mars 2020, Interview avec Michel Onfray ; Journal Il 

Corriere della Sera 
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  الغد وعالم الفيروسية الطوارئ هان تشول بيونغ

  كورونا: مفاتيح

 الوباء؟ على السيطرة في الغربية الدول وفشلت آسيا نجحت لماذا

 

 نجار عائشة ترجمة:

 

أنظمتنا من الداخل، يبدو أن آسيا تسيطر على الوباء بشكل أفضل من  Covid-19يختبر الفايروس

أوروبا، ففي هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة هناك عدد قليل جدا من المصابين. فمثَل في تايوان، تم 

ذلك، بعد فترة زمنية أقصر . في ألمانيا، وعلى العكس من 022حالت وفي هونغ كونغ  011تسجيل 

 .(مارس 91)إحصاءات الـ  0211حالة مؤكدة، وفي إسبانيا  07291بكثير، كان هناك بالفعل 

كما اجتازت كوريا الجنوبية أسوأ مرحلة، وكذلك اليابان، حتى الصين، البلد اْلصلي للوباء، تمكنت من 

كوريا على مغادرة المنزل، كما لم يتم السيطرة عليه بشكل جيد. لم يعد هناك حظر في تايوان ول في 

إغَلق المتاجر والمطاعم. في غضون ذلك، بدأ نزوح اْلسيويين الذين يغادرون أوروبا، يريد 

الصينيون والكوريون العودة إلى بَلدهم ْلنهم يشعرون باْلمان هنا، أسعار الرحَلت الجوية تضاعفت، 

 .رةوتذاكر الطيران إلى الصين أو كوريا بالكاد متوف

تزداد أعداد المصابين أضعافا مضاعفة، يبدو أنها ل تستطيع السيطرة … بينما بالمقابل أوروبا تفشل

على الوباء، في إيطاليا يموت المئات يومياً، يضطر اْلطباء إلى إزالة أجهزة التنفس من المرضى 

تقوم بها مفرطة وغير المسنين من أجل إنقاذ الشباب، ولكن نجد في الوقت نفسه بعض اْلجراءات التي 

 .مجدية

، حيث El PAIS هذا ما قاله الفيلسوف اْللماني  الكوري بيونغ تشول هان في مقال ُنشر في صحيفة

، مثل إسراعها ْلغَلق ”غير مجدية“و ” وردود فعلها المبالغ فيها“حذر من إجراءات الحكومات 

ق الحدود هو تعبير يائس عن السيادة، نشعر بالعودة إلى عصر السيادة، من الواضح أن إغَل” الحدود: 
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الحاكم هو الذي يقرر حالة الطوارئ، إنه صاحب السيادة الذي يغلق الحدود، لكن هذا عرض فارغ 

للسيادة ل جدوى منه، سيكون من المفيد التعاون بشكل مكثف داخل منطقة اليورو، أكثر بكثير من 

 .”إغَلق الحدود بطريقة مجنونة

حظر اْلجانب في ضوء حقيقة أن أوروبا هي ” سخافة“المقيم في ألمانيا أيًضا إلى  كما يشير الفيلسوف

في أحسن اْلحوال، سيكون من الحكمة إصدار مرسوم “بالضبط المكان الذي ل يريد أحد أن يأتي إليه: 

 .”بحظر مغادرة اْلوروبيين، لحماية العالم من أوروبا بعد كل شيء، أوروبا هي مركز الوباء اْلن

 الوباء؟ مكافحة في بالكفاءة تتسم والتي اْلسيوية المجتمعات تقدمها التي المزايا هي ام

 الضخمة والبيانات االستبداد

بالنسبة للمفكر الكوري، فإن مواطني دول مثل تايوان أو اليابان أو سنغافورة، ذات العقلية الثقافية 

رت من تقاليدها الثقافية  ا الستبدادية والتي تحد  الكونفوشيوسية، حيث أن  ثقة الناس في الدولة تفوق عم 

هي عليه في أوروبا، وليس فقط في الصين، ولكن أيًضا في كوريا أو اليابان، فالحياة اليومية أكثر 

انتظاًما وصرامة، كما أن المواطنين هناك أقل ممانعة وأكثر طاعة وامتثاًل من أوروبا، يؤمنون 

 .دام البيانات الوصفية للدفاع عن أنفسهم من هذا الوباءبالمراقبة الرقمية واستخ

فقد استفاد اْلسيويون وبقوة لمواجهة هذا الفيروس من المراقبة الرقمية. ل أحد يماري أو يساوره شك  

في أن البيانات الضخمة يمكن أن تحمل إمكانات هائلة للدفاع ضد الوباء. يمكن القول أن اْلوبئة في 

علماء الفيروسات واْلوبئة فحسب؛ ولكن قبل كل شيء أيضا علماء الكمبيوتر آسيا ل يخوضها 

والمتخص صين في البيانات الضخمة. إن ه تحول نموذجي لم تتعلمه أوروبا بعد. المدافعون عن المراقبة 

 !الرقمية سيعلنون أن البيانات الضخمة بإمكانها إنقاذ أرواح البشر

عن حماية -على استحياء -ي ة يكاد ينعدم عملي ا في آسيا. هناك حديث الوعي النقدي  ضد  المراقبة الرقم

البيانات؛ حتى في الدول الليبرالية مثل اليابان وكوريا. ل أحد يمتعض من الهوس الرقمي  لدى 

 .السلطات لجمع بيانات مواطنيها

ألوروبيين، والذي ل يمكن تصوره ل” ائتمان  اجتماعي  “وفي الوقت نفسه، قامت الصين بإدخال نظام 

يسمح بإجراء تقييم شامل للمواطنين. ينبغي تقييم كل مواطن باستمرار في سلوكه الجتماعي، في 

الصين لي هنالك وقت وقت في الحياة اليومية ل يخضع للمَلحظة، حيث يتم التحكم في كل نقرة وكل 

 .عملية شراء وكل اتصال وكل نشاط على الشبكات الجتماعية

ين يقتربون من الخطوط الحمراء؛ الذين يتعاملون مع منتقدي النظام، أو أولئك الذين ينشرون أولئك الذ

تعليقات تمس  الدولة على الشبكات الجتماعية، قد تم  رصد نقاطهم، وإثر ذلك قد تغدو حياتهم خطيرة 



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

145        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

الصحف  للغاية. على العكس منهم، أولئك الذين يشترون طعاًما صحًيا عبر اْلنترنت أو يقرؤون

المتعلقة بالنظام يحصلون على نقاط إيجابي ة. من لديه نقاط جي دة يحصل على تأشيرة سفر أو ائتمانات 

 !رخيصة. وعلى الصورة المقابلة، فإن أي شخص يقل عدد نقاطه عن عدد  معي ن  يفقد وظيفته

بين مزودي اْلنترنت في الصين، هذه المراقبة الجتماعية ممكنة ْلن هناك تبادل غير مقيد للبيانات 

في مفردات اللغة “والهواتف المحمولة والسلطات. عمليا ل يوجد حماية للبيانات. يقول الفيلسوف: 

، اْلمر الذي سه ل بناء بنية تحتية كاملة للمراقبة تكون “المجال الخاص ” الصينية، ل يظهر مصطلح

 .فعالة للغاية في احتواء الوباء

مليون كاميرا مراقبة وكثير منها مجهز بتقنية التعرف على  911ل، هناك في الصين، على سبيل المثا

الوجه عالية الكفاءة. حتى أنها بإمكانها التقاط الندبات والشامات على الوجه. ل يمكن الهروب من 

كاميرا المراقبة. يمكن لهذه الكاميرات المزودة بالذكاء الصطناعي مراقبة وتقييم كل مواطن في 

 .لعامة والمتاجر والشوارع والمحطات والمطاراتاْلماكن ا

عندما يغادر “لقد تبين اْلن أن البنية التحتية الكاملة للمراقبة الرقمية فعالة للغاية في احتواء الوباء. 

شخص المحطة في بكين، يتم التقاطه تلقائًيا بواسطة كاميرا تقيس درجة حرارة جسمه. إذا كانت درجة 

فورا يتلقى كل من يجلس في نفس السيارة إشعاًرا على هواتفهم المحمولة. وليس  الحرارة مثيرة للقلق،

من المستغرب أن يعرف النظام من كان يجلس في القطار. تقول الشبكات الجتماعية أن الطائرات 

بدون طيار ُتستخدم للتحكم في الحجر الصحي. إذا كسر أحدهم الحجر الصحي سراً، فإن طائرة بدون 

إليه وتطلب منه العودة إلى منزله. ربما سيقوم حتى بطباعة الغرامة ويسقطها وهي تحلق  طيار تتجه

من السماء، من يدري. الوضع الذي سيكون بالنسبة لألوروبيين بائًسا، ولكن يبدو أنه ل توجد مقاومة 

 .له وتذمرا منه في الصين

وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان أو  ل يوجد في الصين ول في دول آسيوية أخرى مثل كوريا الجنوبية

مهم مباشرة. هذا يمكن أن  اليابان أي وعي نقدي بالمراقبة الرقمية أو البيانات الضخمة، الرقمنة ُتسم 

يرجع أيضا إلى دافع ثقافي، حيث تسود نمط الحياة الجماعية في آسيا. ل توجد فردية يتمتع بها اْلفراد. 

ياة[ ليست هي اْلنانية كما يتصور البعض ، والتي بالطبع منتشرة والفردية هنا ]كنمط عيش وأسلوب ح

 .للغاية في آسيا

في ووهان، تم تشكيل اْللف من فرق التحقيق الرقمي  للبحث عن اْلفراد المحتملين إصابتهم 

بالفايروس بناًء على البيانات الفن ية وحدها. استناًدا إلى تحليل البيانات الضخمة فقط، يكتشفون من 

لمحتمل أن يكون مصاًبا، ومن يجب مراقبته ثم يتم عزله في النهاية. كذلك فيما يتعلق بالوباء، فإن ا

المستقبل يكمن في الرقمنة. في ضوء الوباء، ربما يجب علينا إعادة تعريف حتى السيادة! عندما تعلن 
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تبدو الـسيادة “للسيادة.  أوروبا حالة من القلق أو تغلق الحدود، فإنها تواصل التمسك بالنماذج القديمة

 !”اليوم لمن يمتلك البيانات

ليس فقط في الصين، ولكن أيًضا في البلدان اْلسيوية اْلخرى، يتم استخدام المراقبة الرقمية على نطاق 

واسع لحتواء الوباء. في تايوان، ترسل الدولة في وقت واحد إلى جميع المواطنين رسالة قصيرة 

ذين كانوا على اتصال باْلشخاص المصابين أو لْلبَلغ عن اْلماكن والمباني لتحديد مكان اْلشخاص ال

التي أصيب فيها الناس. استخدمت تايوان بالفعل في مرحلة مبكرة جًدا اتصال بيانات لتحديد مواقع 

 .اْلشخاص المحتملين المصابين بناًء على الرحَلت التي قاموا بها

 تطبيق“اب في كوريا يتلقى إشارة إنذار من خَلل أي شخص يقترب من مبنى يوجد فيه شخص مص

Corona”.  يتم تسجيل جميع اْلماكن التي تم إصابة بها في التطبيق. حماية البيانات والمجال الخاص

ل تؤخذ في العتبار كثيرا. يتم تركيب كاميرات المراقبة في كل مبنى في كوريا في كل طابق، في كل 

تحيل عمليا التنقل في اْلماكن العامة دون تصويرها بواسطة كاميرا مكتب، أو في كل متجر. من المس

فيديو. باستخدام بيانات الهاتف المحمول والمواد التي تم تصويرها بواسطة الفيديو، يمكن إنشاء ملف 

تعريف الحركة الكامل للشخص المصاب. يتم نشر تحركات جميع المصابين. يوجد في مكاتب وزارة 

الذين ل يفعلون شيًئا سوى مشاهدة ” المتتبعون“اْلشخاص الذين يطلق عليهم  الصحة الكورية بعض

لقطات الفيديو ليًَل ونهاًرا لستكمال ملف تعريف حركة المصابين وتحديد اْلشخاص الذين اتصلوا 

 .بهم

 الواقية الكمامات ثقافة

في كوريا، ل يوجد أي الفرق الواضح المَلحظ بين آسيا وأوروبا هو الكمامات الواقية بشكل خاص. 

شخص يتجول دون أجهزة تنفس خاصة قادرة على تصفية الهواء من الفيروسات. ليست الكمامات 

الجراحية المعتادة، ولكنها كمامات واقية خاصة مع مرشحات، والتي يرتديها أيًضا اْلطباء الذين 

اْلولوية في كوريا هي توفير  يعالجون المصابين. خَلل اْلسابيع القليلة الماضية، كانت المسألة ذات

الكمامات للسكان. تشكلت طوابير ضخمة أمام الصيدليات. تم تقييم السياسيين بناًء على مدى سرعة 

تزويدهم بها لجميع السكان. تم بناء آلت جديدة لتصنيعها على عجل. في الوقت الحالي، يبدو أن 

ي صيدلية قريبة ل يزال بإمكانك الحصول العرض يعمل بشكل جيد. حتى أن هناك تطبيًقا يخبرك في أ

على كمامة. أعتقد أن الكمامات الواقية، التي تم تزويد جميع السكان بها في آسيا، كانت مفيدة في 

 .احتواء الوباء



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

147        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

الكوريون يرتدون كمامات مضادة للفيروسات حتى في العمل. حتى السياسيون ل يظهرون علنا إل 

ئيس الكوري مثَل( بما في ذلك المؤتمرات الصحفية. في كوريا يتم تنبيهك باستخدام كمامات الوجه )الر

 .باستمرار إذا لم ترتِد قناًعا

على العكس من ذلك، ُيقال غالًبا في أوروبا أن ارتداء الكمامات ذات فائدة قليلة، وهذا هراء. ثم لماذا 

بك كل حين، ْلنها عندما تبتل،  يرتدي اْلطباء كمامات واقية؟ ولكن يجب عليك تغيير الكمامة الخاصة

” كمامات خاصة بفايروس كورونا“تفقد وظيفة التصفية. ومع ذلك، فقد طور الكوريون بالفعل 

مصنوعة من مرشحات نانو يمكن حتى غسلها. يقال إنها يمكن أن تحمي الناس من الفيروس لمدة 

 .ويةشهر. إنه في الواقع حل جيد جًدا طالما أنه ل توجد لقاحات أو أد

في أوروبا، على النقيض من ذلك، يتعين على اْلطباء السفر إلى روسيا للحصول عليها. أمر ماكرون 

بمصادرة الكمامات لتوزيعها على موظفي الرعاية الصحية. لكن ما تلقوه في وقت لحق كان كمامات 

 .كذبطبيعية غير مفلترة مع اْلشارة إلى أنها ستكون كافية للحماية من الفيروس، وهو 

ما فائدة إغَلق المحَلت والمطاعم إذا استمر الناس في الزدحام في مترو اْلنفاق أو … أوروبا تفشل

الحافلة خَلل ساعات الذروة؟ كيف يمكن الحفاظ على المسافة الَلزمة هناك؟ يكاد يكون من المستحيل 

حياة البشر. مجتمع من حتى في محَلت السوبر ماركت. في مثل هذه الحالة، تنقذ الكمامات الواقية 

طبقتين آخذ في الظهور. كل من لديه سيارته الخاصة يكون أقل عرضة للخطر. حتى الكمامات العادية 

 .ستفعل الكثير إذا ارتداها المصابون، ْلنهم حينئذ لن يسمحوا للفيروس بالنتشار عن طريقهم

تدونها، لكنهم آسيويون. يشكو مواطنو في البلدان اْلوروبية، ل أحد تقريًبا يرتدي كمامة. هناك من ير

بلدي المقيمون في أوروبا من أنهم ينظر إليهم بغرابة عندما يرتدونها. بعد ذلك هناك اختَلف ثقافي. 

التي جلبت معها عادة المثول أمام الناس بوجه مكشوف للعلن. ” الفردانية “في أوروبا، هناك نوع من 

اْلن، بعد أن رأيت صوًرا لكوريا، أصبحت معتاًدا على رؤية الوحيدون الملثمين هم المجرمين. ولكن 

أشخاص مقنعين لدرجة أن الوجه المكشوف لجيراني اْلوروبيين يكاد يكون فاضًحا بالنسبة لي. أنا 

 .أيًضا أود  ارتداء كمامة واقية، لكنها لم تعد متاحة هنا

رى، يتم الستعانة بمصادر خارجية في الماضي، كان تصنيع الكمامات، مثل العديد من المنتجات اْلخ

للصين، حتى اْلن في أوروبا ل يمكنك الحصول على كمامات. تحاول الدول اْلسيوية تزويد جميع 

السكان بكمامات واقية. في الصين، عندما أصبحت نادرة هناك أيًضا، أعادوا تجهيز مصانع ْلنتاجها. 

ليها. طالما استمر الناس في الزدحام في في أوروبا، حتى أفراد الرعاية الصحية ل يحصلون ع

الحافَلت أو مترو اْلنفاق للذهاب إلى العمل بدون كمامات حماية، فإن الحجر الصحي لن يحقق 

الكثير، كيف يمكنك الحفاظ على المسافة الَلزمة في الحافَلت أو في المترو في ساعات الذروة؟ 
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ون الستراحة ْلعادة انتاج بعض المنتجات في والدرس الذي يجب أن نتعلمه من الوباء يجب أن يك

 .أوروبا، مثل اْلقنعة الواقية أو المنتجات الطبية والصيدلنية

 العدو الفيروس

على الرغم من جميع المخاطر، التي ل ينبغي التقليل منها، فإن الذعر الذي أطلق العنان لوباء كوفيد 

، التي كانت أكثر فتًكا، كان لها مثل هذه ”اْلسبانيةاْلنفلونزا “ول حتى ”. غير متناسب إطَلقا“ 02

اْلثار المدمرة على القتصاد. ما هو هذا حقا؟ لماذا يتفاعل العالم في حالة من الذعر مع الفيروس؟ 

حتى إيمانويل ماكرون يتحدث عن الحرب والعدو غير المرئي الذي يتعين علينا هزيمته. هل نواجه 

في منتصف الحرب العالمية اْلولى. في ذلك الوقت كان ” ونزا اْلسبانيةاْلنفل“عودة العدو؟ اندلعت 

الجميع محاًطا باْلعداء. لم يكن أحد سيربط الوباء بحرب أو عدو. لكن اليوم نعيش في مجتمع مختلف 

 ! تماًما

بدا نحن نعيش منذ فترة طويلة بدون أعداء. انتهت الحرب الباردة منذ فترة طويلة. في اْلونة اْلخيرة، 

حتى إرهاب داعش قد انتقل إلى مناطق بعيدة. قبل عشر سنوات بالضبط، في كتابي مجتمع التعب أو 

، دعمت اْلطروحة التي نعيشها في الوقت الذي فقد فيه  The Burnout Society مجتمع اْلرهاق

اردة، يتميز النموذج المناعي، القائم على سلبية العدو، صَلحيته. كما هو الحال في أوقات الحرب الب

المجتمع المنظم مناعيا بالحياة محاطة بالحدود واْلسوار، مما يمنع التداول المتسارع للسلع ورأس 

المال. تعمل العولمة على قمع كل هذه العتبات المناعية ْلعطاء رأس المال مجانا. حتى الختَلط 

 .المجهول أو العدو والتسامح المنتشران اليوم في جميع المجالت الحيوية تقضي على سلبية

اْلخطار الكامنة اليوم ليست من سلبية العدو، بل من اْلفراط في اْليجابية، التي يتم التعبير عنها 

باْلداء المفرط واْلنتاج الزائد والتواصل الزائد. سلبية العدو ليس لها مكان في مجتمعنا المتسامح بشكل 

كتئاب، والستغَلل من قبل اْلخرين يفسح المجال غير محدود. القمع من قبل اْلخرين يفسح المجال لَل

 .لَلستغَلل الذاتي الطوعي والتحسين الذاتي. في مجتمع اْلداء، الحرب فوق كل شيء ضد نفسك

 الحدود وإغالق المناعية العتبات

حسًنا، في خضم هذا المجتمع الذي أضعفته الرأسمالية العالمية مناعًيا، ينفجر الفيروس فجأة. ممتلئين 

بالذعر، نقيم مرة أخرى عتبات مناعية ونغلق الحدود، عاد العدو، لم نعد نشن الحرب ضد أنفسنا، بل 

ضد العدو غير المرئي الذي يأتي من الخارج. إن الذعر المفرط في ضوء الفيروس هو رد فعل مناعي 

رة طويلة في اجتماعي، وحتى عالمي للعدو الجديد. رد الفعل المناعي عنيف للغاية ْلننا عشنا لفت

 .مجتمع بدون أعداء، في مجتمع اْليجابية، اْلن ُينظر إلى الفيروس على أنه إرهاب دائم

ولكن هناك سبب آخر للذعر الهائل. مرة أخرى لها عَلقة بالرقمنة. الرقمنة تزيل الواقع، يتم اختبار 
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كلها، ” اْلعجابات“ثقافة  الواقع بفضل المقاومة التي يقدمها، ويمكن أن تكون مؤلًمة أيًضا. الرقمنة،

تكبح سلبية المقاومة. وفي فترة ما بعد الوقائع من اْلخبار المزيفة والخداع العميق، ينشأ نوع من 

الَلمبالة تجاه الواقع. لذلك هنا فيروس حقيقي، وليس فيروس كمبيوتر، يسبب ارتجاًجا. الواقع، 

عل الذعر العنيف والمبالغ فيه للفيروس تم المقاومة، ملحوظة مرة أخرى في شكل فيروس العدو. رد ف

 .تفسيره على أساس هذه الصدمة بالواقع

رد فعل الذعر من اْلسواق المالية للوباء هو أيضا تعبير عن هذا الذعر المتأصل فيها بالفعل. 

الضطرابات الشديدة في القتصاد العالمي تجعله ضعيًفا للغاية. على الرغم من المنحنى المتزايد 

تمرار لمؤشر اْلسهم، فإن السياسة النقدية الخطرة للبنوك المصدرة قد ولدت في السنوات اْلخيرة باس

حالة من الذعر المكبوتة التي كانت تنتظر تفشي المرض. ربما ل يكون الفيروس أكثر من القطرة 

ر ما هو الصغيرة التي مألت الزجاج. ما ينعكس في ذعر السوق المالية ليس الخوف من الفيروس بقد

الخوف من نفسه. كان يمكن أن يحدث الحادث بدون الفيروس. ربما يكون الفيروس مجرد مقدمة 

 .لتحطم أكبر بكثير

يدعي سَلفوي جيجك أن الفيروس قد وجه للرأسمالية ضربة قاتلة، وأثار الشيوعية المظلمة. حتى أنه 

يحدث أي من ذلك إطَلقا.  يعتقد أن الفيروس يمكن أن يسقط النظام الصيني. جيجك مخطئ، لن

كنموذج ناجح ضد  digital police state ” دولة الشرطة الرقمية“ستتمكن الصين اْلن من بيع 

الوباء. ستعرض الصين تفوق نظامها بفخر أكبر. وبعد الوباء، ستستمر الرأسمالية بقوة أكبر. 

 .وسيستمر السياح في دوس هذا الكوكب

قل، من الممكن أن تصل إلينا حتى دولة الشرطة الرقمية على الطريقة ل يمكن للفيروس أن يستبدل الع

الصينية في الغرب. كما قالت نعومي كَلين، فإن الضجة هي لحظة مواتية تسمح بإنشاء نظام حكم 

جديد. غالًبا ما سبقت إقامة النيوليبرالية أزمات تسببت في الصدمات. هذا ما حدث في كوريا أو في 

عد الصدمة التي سببها هذا الفيروس، أل يصل نظام شرطة رقمي مثل الصينيين إلى اليونان. نأمل، ب

أوروبا. إذا حدث ذلك، كما يخشى جورجيو أغامبين، ستصبح الحالة الستثنائية هي الوضع الطبيعي. 

 .عندها سيكون الفيروس قد حقق ما لم يحققه حتى إرهاب داعش

ث الثورة الفايروسي ة، ل يوجد فايروس قادر على إحداث إن الفيروس لن يهزم الرأسمالية، لن تحد“

ثورة ! الفايروس يعزلنا ويمي زنا، فقط، لكنه غير قادر  على توليد شعور جماعي  قوي. بطريقة ما، كل  

من ا يهتم ببقائه فقط. إن التضامن الذي ينبني على ابتعادنا عن بعضنا البعض ليس تضامًنا يتيح لنا أن 

ختلف وأكثر سَلًما وعدالة. ل يمكننا ترك الثورة في أيدي الفيروس. فلنأمل أن تأتي نحلم بمجتمع م

 .وراء الفيروس ثورة بشرية بأيدينا
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نحن، البشرية ُوهبنا العقل، نحن الذين يتعين عليهم إعادة التفكير في الرأسمالية المدمرة وتقييدها بشكل 

 .”قاذ أنفسنا، ْلنقاذ المناخ وكوكبنا الجميلجذري، وكذلك حركتنا غير المحدودة والمدمرة، ْلن
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  غوتييه: فانسنت

 األوبئة حول مخيالنا والمسلسالت األفالم تشكل كيف كورونا

 

 للتغلب على الخوف من الوباء” 91كوفيد “السينما لم تنتظر أزمة 

 الكارثية على مجتمعنا هوعواقب 

 

 لعرج مرسلي ترجمة:

 

 .الماضي الشهر منذ كبيرة شعبية عودة سودربرغ ستيفن”  « Contagion »  عدوى“ فيلم شهد

 الفيروس انتشر ما وسرعان خنزير، إلى خفاش من العدوى بانتقال الصين، من شيء كل انطلق

 .بالمَليين الوفيات عدد للغاية: فادحة الخسائر العالم، حول MEV-1 المسمى

 دقيقة مائة خَلل الفيروس ضد المطاف نهاية في لقاح على ثورالع تم سارة: أخبار فهناك ذلك ومع

 .تعنيه ما الذي ذاك والخيال السينما الواقع في ْلنه الخصوص، وجه على

 02 كوفيد كورونا فيروس أزمة بسبب اْلخيرة، اْلسابيع في شعبية عودة سودربيرغ ستيفن فيلم شهد

 وهو الماضي، الشهر iTunes من تنزيلها جرى أفَلم عشرة أغلى إلى ارتفع المتحدة، الوليات في

 الوريد نفس في سنوات. عشر من يقرب ما منذ العرض دور إلى خرج طويل روائي لفيلم إنجاز

 ضمن أيًضا كان ،0227 عام في القاعات إلى خرج الذي هوفمان، داستن مع ”!تحذير“ فيلم الوبائي،

 )فيروس جديد خطر ْلظهار الواقع على تمدانيع أنهما في الفيلمان هذان يشترك فيلم. 011 أفضل

 .(بـ:سراس يذكر ”عدوى“ أن كما إيبول، يستحضر ”تحذير!» موتابا

 دين اْلمريكي الكاتب يصور ،”الظَلم عيون“ روايته في اْلمر. هذا في الواقع توقع أيًضا للخيال يمكن

 .ووهان مدينة في 02-كوفيد مثل ولد فيروس سببها جائحة 0210 عام في بالفعل كونز
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 االجتماعي التفكك قلق

 ل بالضرورة اهتمامها رعباً، أكثر سجل في المدرجة النوع نفس من اْلخرى اْلعمال من العديد مثل

 القلق بها يصور التي الطريقة في باْلحرى بل مشهد، في يوضع الذي الفيروس مصداقية في يكمن

 .غريب هو ومما المجهول، من الخوف من بدءا معه. المرض يحمله الذي

 حد في خطيًرا ليس الفيروس“ أن بورغوندي، جامعة في العلوم مؤرخ فيجنود، هنري لوران يوضح

 مخيالنا في ومدمجة معروفة ْلنها مقبولة فهي ذلك، ومع أيضا، الناس تقتل الموسمية النفلونزا ،”ذاته

 معد؟ هو درجة أي إلى الفيروس؟ خطورة مدى ما “. اْلفراد عقول في محصور الخطر الجتماعي،

 .اْلخر من الخوف وأيضا الحذر هي الوحيدة اْلولوية فإن واضحة، إجابات انتظار وأثناء

 كذلك الموات يكون عندما خاصة وشديدة، حادة ما بقدر تكون قد اْلجسام على الوباء عواقب ْلن

 الجتماعية. الروابط على خطورة أكثر ذلك على زيادة فهي الزومبي، أفَلم في الحال هو كما مذهَلً 

 للصحة العليا الدراسات مدرسة في الصحي للتاريخ الفخري اْلستاذ زيلبرمان، باتريك ويذكر

 الحرب“ في ثيوسيديدز قبل من القديمة العصور في بالفعل وقع كما واضح تأثيرها بأن العمومية،

 لديهم يكن لم أنه الواضح من“ . ثينا.أ ضرب الذي ”الطاعون“ حول مقطع في هذا جاء ”البيلوبونيسية

 عن تتوقف ولم للغاية ومذهلة مباشرة بقيت المجتمعية وآثاره للوباء وصفه اليوم. لدينا الذي العلم

  .“ونهبها الناس عقول على الستحواذ

 ”المعرفة خزان“ و ”التدمير في الرغبة

 أو ” ”اْلخيرة يوما 91“ مثل الزومبي أفَلم في الحال هو كما متطرًفا منعطًفا الوباء يتخذ عندما

 أو الدولة واقعا. يصبح الجميع ضد حرب نشوب احتمال فإن ،”اْلحياء الموتى“ مسلسل أو ”زومبي“

 عدد يجبر ]…[ والسياسية الجتماعية المؤسسات اختفاء“ اْلحداث تتجاوزها الجيش حتى أو الشرطة

 كليموت هوغو الفيلسوف لخص كما ،”المشترك بالعيش الخاصة قواعدهم وضع على الناجين من قليل

 .9100 في المنشور ”الوبائية الرعب أفَلم قراءة“ مقاله في

 ما كسره، يصعب الذي المتبقي، اْلخير السند الوحيد. العَلج هي الفردية البطولة الظروف، هذه في

 .زوجين بين ما أو وطفلهم أولياء بين ما غالًبا يتبقى

 بالوباء؟ اْلمر يتعلق عندما القلق من إضافية جرعة سوى تقدم أن يمكن ل االسينم أن يعني هذا هل

 بصرف“ الجتماع عالم ينصح ”.الحياة قيد على البقاء“ كتاب مؤلف فيدال، برتراند البساطة، بهذه ليس

 هذه ”.فينا ودمار كارثة حدوث في الرغبة عن أيًضا تعبر اْلفَلم هذه فإن العدوى، سياق عن النظر
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 بعد، الما تخيل أيًضا هو العالم دمار تمثيل إن راسا: تابول رغبة عن تنفصل ل التدمير في غبةالر

 . “القديم العالم تدمير بعد الجديد العالم

 أكثر، أو واحد عامل بسبب الحضارة لنهيار يستعدون اْلشخاص هؤلء للناجين، الخاصة الحالة في

 الخيال يتحول ثم سيحدث. ما لتوقع والفريدة الوحيدة طرقال من واحدة هي والمسلسَلت اْلفَلم هذه

 دراسات“ تسللت الشمالية، أمريكا في فيدال. برتراند يوضح كما ،”للواقع ومورد للمعرفة مخزن“ إلى

 .اْلوبئة لفهم للغاية الجادين العلماء صفوف إلى ”الزومبي

 يصب كان إذا إيجابية أكثر تأثيرا وباءال على يركز الذي للخيال يكون أن يمكن أوسع، لجمهور بالنسبة

 شكل في المثال سبيل على الخيال، في الشر في المبالغة خَلل من“ فيدال: برتراند ويختتم اْلفرط. في

 خَلل من للواقع تبخيس إنه ”.الواقع في كخير يحدث عندما الطمأنة إلى يدعو أن يمكن هذا زومبي،

 . “الخطر تعظيم

 

Par Vincent Gautier 
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  روزا: هارتموت

 كورونا لفيروس سوسيولوجية رؤية– والوحش المعجزة

 

 بومنير كمال ترجمة:

 

.هذه هي المعجزة التي سيحققها   –بحسب ما يبدو لي–نعم، يمكننا إيقاف العالم. إن ه ْلمر  سهل  ميسور 

وهذا باستخدام القوة نفسها التي فيروس كورونا. ل يخفى أن  هذا ما فعلناه نحن البشر، وليس الفيروس! 

 دفعتنا إلى إنتاج المزيد بطريقة أسرع. نحن نعرف كيف نتوقف. ولكن ماذا نفعل بعد ذلك؟

إن  ما نشهده اليوم ليس سوى معجزة اجتماعية. شيء ل يصدق هذا الذي يحدث. العالم يتباطأ. أصبح 

والحركة والتسارع الدائمة. لقد عرف يبدو كما لو أن  فرامل عمَلقة أصبحت تكبح عجَلت اْلنتاج 

كوكبنا، منذ قرنين، في بداية القرن التاسع عشر، عملية ديناميكية )متفاوتة وعنيفة في أغلب اْلحيان(: 

 .لقد سي رنا العالم دوما بوتيرة سريعة جدا

ازداد اْلنتاج والستهَلك  0111يكفي أن نلقي نظرة على اْلرقام: فمن المعلوم أنه منذ عام 

القتصادي واستخدام واستنزاف الثروات والموارد الطبيعية واستعمال الطاقة، وازدادت أيضا الكتلة 

البشرية بكاملها وعدد اْلشخاص بشكل مستمر وبسرعة فائقة. فحينما ننظر إلى حركات الناس 

ع أو والبضائع والمواد المتداولة في كوكبنا نحصل على منحنى نمو مذهل ل يعرف عمليا أي انقطا

توقف أو حد يكتسي أهمية بالغة. ول يمكن إنكار أن  الركود القتصادي والحروب قد أنقصت أحيانا 

سرعة اْلنتاج والحركة، ولكنهما أنتجتا دوما أشكال وفرصا جديدة للنمو والتسارع.نحن نعرف اْلن 

 .ع والتعبئةأن  الحروب كانت دائًما سببا رئيسيا للتسار Paul Virilio بفضل بول فيريليو

وفي الوقت الراهن؟ يتوقف العالم، ليس بسبب أزمة اقتصادية أو نشوب حرب أو كارثة طبيعية: نحن 

البشر، الذين توقفنا عمداً بموجب قرار سياسي! فمعلوم  أن  الفيروس ل ُيتلف طائراتنا ول يدمر 
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ر ذلك. مصانعنا ول يجبرنا على المكوث في بيوتنا بل إن  اختيارنا السياسي و فعلنا الجماعي هو من قر 

 !نحن البشر من يفعل ذلك

 نستطيع فعله! لقد فعلناه

لماذا هو أمر  لفت  للنظر؟ ْلنه منذ أكثر من خمسين سنة من القلق المتزايد بشأن الكوارث الناتجة عن 

حزاب التغي ر المناخي الوشيكة الوقوع، وكل المؤتمرات العالمية الكبرى حول المناخ، عجزت كل أ

الخضر والسياسيات البيئية عن تخفيف سرعة النمو. والحاُل أن  دواليب النمو والتسارع العالميين كانت 

غير مكترثة تماًما بهذه النتقادات والمخاوف، وبجميع التدابير السياسية المتخذة بغية مواجهة اْلزمة 

طارات؟ نَلحظ وقوع انفجار المناخية. عدد السيارات؟ يزداد من سنة إلى أخرى. عدد رحَلت الق

عالمي في السنتين الماضيتين. عدد الشاحنات التي تسير على الطرق؟ عدد الحافَلت؟ عدد الميتروات 

 .؟ عدد سفن الرحَلت البحرية وسفن الحاويات؟ من المؤكد أن  كل هذه اْلرقام ترتفع بسرعة كبيرة

ا يظهر من خَلل الزيادة المذهلة في عدد حركة الطيران: وهذا م -بطبيعة الحال–واْلكثر أهمية هي 

؟ لقد تهاوت اْلرقام في  9191الطائرات والرحَلت والركاب في العالم برمته. واْلن، في شهر أبريل 

كل المجالت، وفي كل مكان من العالم تقريًبا. لقد عرفت انخفاضا على نحو يتعذر تخيله تماما قبل 

ر م رة أخرى إن  كل اْلدلة المتعلقة بإمكانية حدوث أزمة مناخية، بضعة أشهر. إنها معجزة. أقول وأكر 

التي طالما أحسسنا بحدوثها في العديد من اْلماكن في كوكبنا في السنوات القليلة الماضية، وكل 

مقاصدنا السياسية عجزت عن فعل أي شيء ْليقاف أو اْلبطاء من سرعتنا. لقد استغرقنا أكثر من 

ادات لذعة لتراكم رأس المال. ولكن اْلمر متوقف اْلن. ومع ذلك ما زلنا مائتي سنة في توجيه انتق

 ! على قيد الحياة! نحن من يمكن أن نفعل ذلك! لقد فعلناه

 :إنها تجربة جماعية للفاعلية الذاتية التي ل تصدق على اْلطَلق

عادة تشغيله من جديد! نعم، يمكننا أن نسيطر على العالم، أو أن نوقفه على اْلقل! يمكننا إيقافه، وإ

ل يوجد شيء يمكننا القيام به حيال دواليب الرأسمالية وقوة “لذلك، اعتقد أنه من الخطأ الدعاء بأنه 

 !، الخ. بل على العكس تماما، من السهولة بمكان القيام بشيء ما“اْلسواق المالية 

عن خلق مجتمع مختلف، فهذا  -بطبيعة الحال–ورغم ذلك، فإن الحث  على التوقف أمر  مختلف تماما 

. وتوضيح ذلك أن المجتمع الحديث كما كان يسير منذ قرنين من الزمن ل يمكن أن يستقر  أشبه بحادث 

إل بصورة ديناميكية. من المؤكد أن ه ل يمكن أن تقوم مؤسساتنا بأدوارها بدون نمو أو تسارع دائمين. 

ول يمكننا الحفاظ على منظومتنا الصحية، ول على والحاُل أننا سنفقد وظائف ومؤسسات اقتصادية، 
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نظام تقاعدنا، كما ل يمكننا تشغيل مؤسساتنا الثقافية والتربوية، الخ. لهذا السبب، وفي هذه اللحظة 

 .بالذات،نحن على وشك الصطدام

رك، فإنها من المعلوم أن  الدراجة الهوائية المتحركة تحافظ على توازنها ديناميكيا، وطالما أنها تتح

تسير بشكل ثابت، ولكن إذا قل ت سرعتها أو توقفت عن السير، يختل توازنها وتسقط. إن  بلوغ هذا 

المستوى يقتضي منا خلق مجتمع جديد، أو إعادة تشغيل دواليب التسارع من جديد في أقرب وقت 

ام بخطوة كبيرة نحو ممكن. ول اعتقد أن  الحل اْلخير فكرة جي دة ْلن فيروس كورونا سمح لنا بالقي

 .إعادة خلق مجتمع جديد، ومن التوجه نحو تغيير البراديغم المجتمعي

لماذا ليس محبًذا العودة إلى نظام التوازن ديناميكي؟ ْلنه، باختصار شديد، عرف هذا النظام أزمة 

ا الصدد هو حادة، أو باْلحرى سلسلة كاملة من اْلزمات، وهذا منذ فترة من الزمن. والجدير بالذكر بهذ

أن  الحاجة إلى إنتاج النمو باستمرار، وإلى البتكار والتسارع قد أنتجت واقعا اجتماعيا متميزا بنمط 

حياة متسم بطابع عدواني من جميع الجوانب. وقد أدى ذلك إلى هجمات عدوانية على الطبيعة من 

وث. ول يخفى أن  هذا قد خَلل الصناعات الستخَلصية، أو من خَلل المستويات المرتفعة من التل

د العدوانية في العالم السياسي. وأما فيما يتعلق بأولئك الذين لديهم وجهات نظر سياسية متباينة  وط 

 وأنصار البقاء في هذا التحاد Brexiteers )كأنصار خروج بريطانيا من التحاد اْلوربي

Remainers في المملكة المتحدة مثَل، أو أنصار ترومب Trumpians  والديمقراطيون في

الوليات المتحدة( فقد أصبحوا معادين، أكثر وأكثر، لآلخرين بل أصبحوا يرفضون الستماع إلى 

بعضهم البعض. وقد أدى هذا أيضا إلى ظهور شكل  جديد من العتداء الذاتي على المستوى الفردي 

د أجسادها وشخصيتها باسم وهو يتزايد يوميا: وتوضيح ذلك أن  الذوات أصبحت تكافح باستمرار ض

 .تحسين اْلداء على المستوى الذاتي

والجدير بالذكر بهذا الصدد أن  عواقب هذا العدوان ل تتجلى فقط في الحالت المؤكدة المتعلقة 

باْلرهاق في العمل والضطرابات المرتبطة بالتوتر، ولكن أيضا في القلق العام من هذا اْلنهاك ومن 

اوس المرتبطة بالرقابة الذاتية. باْلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم كل الجهود التي خَلل أشكال من الوس

بذلت لزيادة الطاقة المادية والسياسية والنفسية التي تم استثمارها في نظام التسارع فإن  معدلت النمو 

لمالية في القتصادي ليست مرتفعة ومستقرة بما فيه الكفاية: من المعلوم أن  اْلسواق القتصادية وا

إلى درجة أنه حتى أسعار الفائدة السلبية لم تعد قادرة على إنعاش محركات  9111أزمة منذ عام 

النمو. لذلك فإن  نظام التثبيت الديناميكي كما كان يشتغل قبل أزمة فيروس كورونا، قد أنتج أزمات بيئية 

 .واقتصادية وسياسية ونفسية خطيرة
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النظام؟ المَلحظ أن  معظم الناس في مختلف بقاع العالم كانوا واعين إلى حد إذن لماذا العودة إلى هذا 

ما أن  النهيار القتصادي والسياسي والنفسي، واْليكولوجي على وجه الخصوص، قد أصبح وشيك 

الوقوع. غير أن  النطباع العام السائد هو أنه ل أحد بمقدوره أن يفعل شيئا ما ضد اْللة. وكأن  

التكنولوجي هي بمثابة قوانين طبيعية. لقد ” التقدم”ومنطق اْلسواق والعولمة والتسارع و القتصاد

أصبحنا نرى اليوم كيف أن  فيروس كورونا قادر على توقيف بسهولة غير متوقعة كل شيء في 

غضون أسابيع قليلة. من المؤكد، أنها طريقة مجازية في الكَلم: لم يفعل فيروس كورونا أي شيء من 

افعلها “ا القبيل! نحن من فعل ذلك! كان بإمكاننا أن نفعل ذلك! لقد تصرفنا سياسيا! لقد أصبح شعار هذ

 .حقيقة سياسية جديدة.يا له من انتصار للفاعلية الذاتية Nike ، لشركة نايك”فحسب

يجب أن نفهم الطبيعة –وهذا بطبيعة الحال هو أصعب شيء  -وفي هذا المضمار، حتى نمضي قدما

التي أدت إلى توقف المنظومة. ومثلما أن  الطاقة ضرورية ْليقاف ” للفرامل الجتماعية “يقية الحق

الحركة، كما هو معلوم في العلم الفيزيائي، كذلك إيقاف حركة عالمية بهذه الضخامة يتطلب الكثير من 

سي الذي في الطاقة. لذلك فإن  السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما هو مصدر دافع الفاعل السيا

ر إغَلق مدارسنا وجامعاتنا، وإغَلق المصانع أو أمرهم بإنتاج أجهزة طبية  غضون أسابيع قليلة، قر 

بدلً من السيارات، بل الغريب في اْلمر هو إلغاء جميع بطولت كرة القدم في العالم ؟! ما أريد أن 

أصبحت اْلن تجبر منظومتنا على ” ارعالقوة الثقافية نفسها التي أدارت محركات التس“أقوله هنا هو أن  

التوقف. ولعل نا نذك ر عند هذه النقطة بأن  هذه القوة الثقافية تكمن في الرغبة في التحكم والسيطرة. 

 :في شكل وحش L’indisponibilité فيروس كورونا يشير إلى عودة عدم التوافر

” جعل العالم غير متوفر“ـــ بسوم تجدر اْلشارة إلى أنني كنت قد حاولت أن أبي ن في كتابي المو

المحرك الثقافي الذي يغذي قوى نظام التثبيت الديناميكي الذي يكمن في الفكرة والرغبة في توسيع أفق 

ما يمكن توفيره. فليس بخاف  أننا نرفض حدود المعرفة العلمية من خَلل استخدام المراصد الفلكية 

مزيد من التحكم التكنولوجي في العمليات الطبيعية. والمجاهر، على سبيل المثال، ونسعى دوما لل

وهكذا، ازداد تحكمنا في المادة حينما اكتسبنا القدرة على تقسيم الذرة. وعلى هذا النحو،أصبحنا قادرين 

على التحكم في هذه المادة من الداخل، إذا صح التعبير. باْلضافة إلى ذلك، أصبحنا نرفض الحدود 

يكون متوفرا ومتاحا لألفراد من خَلل زيادة الثروة وخفض اْلسعار. كما أننا  القتصادية لما يمكن أن

نحاول جعل العمليات الجتماعية قابلة للتحكم بفضل شبكة عالمية من اللوائح السياسية والنظم القانونية. 

 -على وجه التقريب-وهكذا، ومن خَلل إضفاء الطابع التجاري والقانوني، أصبحت كل جوانب الحياة 

 .متاحًة، متوقعًة، محميًة ومضمونًة من الناحية القانونية
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اليوم إلى عودة عدم التوافر في شكل وحش. والجدير بالذكر  Sars-Co-V2 يشير فيروس كورونا

بهذا الصدد هو أننا لم ندرس هذا الفيروس علميا ول يمكننا التحكم فيه ول حتى معالجته طبيا. كما أننا 

أمر -والحُق يقال–ياسيا أو قانونيا. وليس لدينا أي فكرة عن عواقبه القتصادية. إنه ل نستطيع تقنينه س

ل يمكن ضبطه والتحكم فيه. بل اْلدهى من ذلك أنه قد اتضح أننا ل نستطيع رؤيته أو سماعه أو لمسه 

في  أو شمه. وهو ما يجعله وحشا. قد يكون هذا الفيروس موجودا في أي زاوية مخبأة، أو أن يطفو

الهواء، ومن المحتمل أنه قد سكن في جسم إنسان غريب التقيت به في الشارع أو شخص بجانبي أو 

ربما هو موجود في جسدي! تجب اْلشارة هنا إلى أن  فيروس كورونا هو تجل  ْلسوأ ويَلت الحداثة: 

 .العالم الذي أصبح غير متوافر

وماتنا عن التحكم في هذا الفيروس الذي ل نراه، وينبغي اْلقرار أننا فقدنا نجاعتنا، لذلك عجزت منظ

إلى درجة أن  حواسنا لم تعد قادرة على اْلشارة إلى الخطر. ول شك أن  هذا الخوف يكمن في واقع 

ثمة شعور متزايد بأن المسألة المناخية قد خرجت عن  .La modernité tardive الحداثة المتأخرة

من الممكن تنظيم اْلسواق القتصادية سياسياً، وأن  العالم السياسي  نطاق التحكم والسيطرة، وأنه لم يعد

بعد دونالد ترامب وخروج بريطانيا من التحاد اْلوربي أمر مجهول، وأن العالم كله أصبح في حالة 

اضطراب. لقد أصبح لدينا اْلن اسما وهدفا لهذا القلق: فيروس كورونا غير المتحكم فيه! لقد كان رد 

المي الذي لحظناه متوقعا تماًما: وحري  بنا أن نشير إلى أننا نحاول بذل كل ما في وسعنا من الفعل الع

)واْلمر هنا ليس صدفة إذا ” استعادة التحكم“النواحي العلمية والسياسية والقتصادية والتكنولوجية بغية 

 .(!كان هذا هو شعار أنصار خروج بريطانيا من التحاد اْلوربي

هذا الهدف بوضوح: التحق ق من كل حالة، والعثور على  OMS ظمة الصحة العالميةلقد صاغت من

جميع اْلفراد الذين اتصل بهم الشخص المصاب، وعزل جميع حاملي الفيروس. من الواضح أن اْلمر 

ا هنا متعلق باستعادة التوافر. ومن الواضح أن  هذا اْلمر تافه مادام أنه يتعذر تحقيقه. من المؤكد أن  هذ

ل يعني أنها إستراتيجية فاشلة. هناك أسباب طبية ووبائية وجيهة للتعامل مع هذا الفيروس بالضبط كما 

نفعل. ومع ذلك، يمكن القول بأن  فيروس كورونا يعلمنا أن  هذا الفيروس ليس قدرنا. لذلك كان لزاما 

الطبية والسياسية. كما أن  هذا علينا محاربته بكل ما أوتينا من قوة، وعلى جميع المستويات: العلمية و

 .الفيروس يجعلنا ندرك أن الحياة اْلنسانية هشة بل وأكثر من ذلك، ل يمكن توقعها ول التحكم فيها

 :آن اْلوان لتغيير البراديغم

، التي بفضلها يتم إيقاف ”للفرامل الجتماعية والسياسية“من الناحية الجتماعية ل تختلف القوة المذهلة 

ى عملية التسارع. -أو التخفيف من سرعته، عن المحرك السوسيو العالم الثقافي )والمؤسساتي( الذي غذ 

ومع ذلك، فإن  هذه القوة تغير الوضع بكيفية تجعلنا نعي تمام الوعي نه بإمكاننا،كذوات سياسية، القيام 
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ال. والحاُل أن  فيروس كورونا تجربة جديرة باْلعجاب فيما يتعل ق بالفاعلية الذاتية بفعل سياسي فع 

وكذلك كل أشكال  –المشتركة. يمكننا بل يجب علينا استخدام هذه القوة لمواجهة اْلزمة المناخية 

العدوان اْلخرى. وفي هذا المضمار نقول: لقد آن اْلوان لتغيير البراديغم. ربما تجدر اْلشارة إلى أن  

 .م قديم بشكل صريح في أزمةتغيير البراديغم ل يكون ممكنا إل عندما يدخل براديغ

، تكتفي المؤسسات والعمليات الجتماعية بإتباع القواعد واْلجراءات ”اْلوقات العادية“ْلنه في 

الروتينية القائمة والراسخة بعمق أحيانا قد يبدو فيه التغيير مستحيَل. ضمن هذا السياق يشير علماء 

لت  وابتكار شيء جديد أمر مكلف للغاية طالما بقيت النظم الجتماع إلى أن  تغيير الوضع وإحداث تحو 

 .الجتماعية والقتصادية تشتغل بشكل سليم على مستوى اليومي

ولكن من وقت إلى آخر من مسار التاريخ، وأثناء اْلزمات و/أو البتكارات، هناك لحظات تاريخية من 

ثقافي. في مثل هذه -جتمع سوسيوتجعلنا ل نعرف كيف سوف تستمر جماعة أو م” التشعب“التردد أو 

الحالت، ل يمكن للنماذج السوسيولوجية أو القتصادية التنبؤ بالمستقبل ْلنه مفتوح بشكل أساسي. 

إلى أن ه يمكن أن يولد في هذه اللحظات شيء جديد، حينما  Hannah Arendtتشير حنة أرندت

بحيث يمكن فتح مسار جديد. وأنا أميل  –”دةالول“التي تسميها  –تتوفر القدرة البشرية على البتكار 

إلى تفسير هذه اللحظات على أنها لحظات من التجاوب الجماعي. وعلى هذا النحو، يشعر الفاعلون 

الجتماعيون من الناحية الوجودية أنهم منفعلين ومتأثرين بالوضع، وأن  بإمكانهم التوقف والستماع 

ل العالم الجتماعي الذي يحيط بهم .غير أن  نتيجة والرد على هذا الوضع بالطريقة التي تح لهم وتحو  و 

 .هذا التحول غير متوفرة ْلنها غير متوقعة. ومع ذلك، يمكن أن ُيحدث التغيير

 

Hartmut Rosa, Le miracle et le monstre – un regard sociologique sur le 

Coronavirus, 
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 دوكليرت: فينسنت

 كامو طاعون اآلفات، في الزاوية حجر القياس، 

 

 لعرج مرسلي ترجمة

 

العالية التي تقف في طريق الرعب الذي ل يرحم، وهو ما يعزز ول يزال هناك مخرج أمام الجدران “

موقف المقاومة، فهي ل تحارب العدو فحسب، بل إنها تغير الوضع إلى عالم الممكنات واْلنسانية، 

ومن المثير لَلهتمام أن نَلحظ في هذا الصدد كيف تحولت نظرة كامو إلى وهران، المدينة التي تخيل 

 .سبب هجوم الطاعونأنها قد دمرت فجأة ب

، أصبحت رؤية ”الفصل بينهم“في البداية اْلمر مظلم للغاية، حين شرع في تصور مشروعه بشأن 

وهران أكثر إيجابية، بل وبليغة، بالنسبة لمدينة اعترف لها في نهاية المطاف بحقيقتها وإنسانيتها، 

 .”أثبتت أن اْلنسان أقوى من عمله“

للتفكير حول تنظيم الوقت في زمن اْلزمات، واتخاذ القرارات في  رواية الطاعون هي قراءة مثيرة

 .مواجهة الكوارث، وأهمية الفكر الحر المرتبط دائما بالعمل

في فرنسا، والتي أعيد إصدارها على نحو مستمر من  0205رواية ألبرت كامو، التي نشرت في عام 

ادت شعبيًة جديدًة ومفاجئًة عقب تداعيات ِقَبل غاليمار في عدة طبعات، وترجمت إلى كل اللغات، استع

[. ونجاحه ل ينكر بسبب هذا الحجر 0فيروس كورونا ومحاربة العالم لهذا الوباء منذ بداية تفشيه]

[، وهو يؤثر اْلن على فرنسا منذ التعبئة العامة التي قررها المرسوم 9الواسع النطاق في إيطاليا ]

هذه ليست المرة اْلولى التي تنتقل فيه رواية الطاعون من و«. الحرب»التنفيذي، ورد الفعل إزاء 

كونها عمَل أدبيا كَلسيكيا إلى عرض للمخاوف وآمال مجتمع بأكمله. وقد عرفت اليابان هذه الحالة 

 .[. وهذه المرة، على مستوى العالم أجمع2]9100بعد كارثة فوكوشيما في عام 
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التي ” القصة“عنه قارئو اليوم في الطاعون، هذه من الصعب أن نجزم على وجه التحديد عما يبحث 

ر الدكتور ريو واحدا من أهم اْلطراف الفاعلة في التاريخ، صياغتها حينما شرع في المعركة ضد   قر 

الوباء المتفشي الذي ضرب مدينة وهران والتي وجدت مخرجا لَلنتصار ولو مؤق تا. القراءة هي لغز 

، على اْلقل هذا ما يمكن أن تشهد به أمنية ألبرت كامو فيما أراد أن يشير إلى سر الكائن وعالم أحَلمه

الخاصة به، يعبر في وقت « المفكرات»ينقله في الطاعون، وهذا ما فاتح به أقاربه في رسائل له، في 

بينما مطبعة  0200، واستؤنف في ربيع عام 0221مبكر جدا عن توقعاته حول مشروع ولد في عام 

 ”أسطورة سيزيف”و” الغريب“شر الواحد تلو اْلخر، في جوان ثم في أكتوبر، غاليمار تستعد لن

 المقاومة إلى الفصل من

في أول منشور لها في  ”cahiers“ وهو العنوان الذي أعطته مطبعة غاليمار لـ: دفاتر –في مفكراته 

 مغامرةألبرت كامو يحمل هذه الكلمات، طاعون أو – 0269في عام  ”Blanche“ مجموعة البيضاء

“Peste ou aventure ()لعمله [.” 0]9السلسلة ” ، في رسم لما سيكون 0200في أبريل ” رواية

نحن نموت في العزلة وفي “ضربها الطاعون: ” سعيدة“وهو يتصور مدينة «. دورة العبث»بعد 

ة فهو لم يدرك بعد الموضوعات الرئيسية التي سوف تهيمن في نهاية المطاف على الرواي”. التكدس

بعد أن منحها بعدها الكامل للمغامرة اْلنسانية: التعبئة الجماعية في معركة تنتهي بالنتصار على 

الوباء، والشموخ الفردي ْلولئك الذين يستسلمون ْلغراءات اْلنانية والنطواء على الذات، جمال 

صوير الروح المظلمة اْلخوة التي تظهر أثناء الصراع، في هذه البدايات، كان كامو أكثر اهتماماً بت

، كمثل ذلك الرجل الذي يحب زوجته ”لآلفة“واليائسة من الحالة اْلنسانية التي كشف عنها التعرض 

 [7”.]هناك في نهاية المطاف آخرون“ويتركها أمام قنوات الصرف الصحي عندما أصابها الفيروس: 

وع اْلدبي نحو موضوع انعطافا للمشر 0200تظهر صفحات المفكرة المَلحظات الخاصة به لعام 

الفصل الذي فرضه الحجر الصحي للمدينة المدم رة واحتجاز المرضى في مخيمات، لغاية موتهم أو 

معالجتهم الفتراضية. يتحرك كامو الذي عاد إلى فرنسا نحو المقاومة النشطة، ويطرح على الورق 

وف بما يستحثها. فهو يرسم العديد من اْلفكار التي تظهر بأنه منغمس بشكل كامل في مشروعه وشغ

مشاهد يعتبرها مقنعة، ويحاول ترسيخ معنى لعمله القادم. حتى قبل أن يكتب، يوجد الكتاب في افكره 

 !وفي مفكرات المَلحظات الخاصة به. حكاية مثيرة لقارئيها باْلمس واليوم

ا سواء على ، ألبرت كامو يعلن ْلندريه مالرو، بأنه يحمل له تقديرا كبير0209مارس  02في 

يقال مثل هذا، إنه غريب. »، وأضاف: «رواية عن الطاعون»المستوى اْلدبي والسياسي، وكتابة 

[ وفي 6جدا. ]” طبيعي“ولكن اْلمر يستغرق مني وقتاً طويَلً ْلفسر لكم لماذا هذا الموضوع يبدو لي 

 وخآن، ثانوية بوغيود: لجين جرينييه أستاذه للفلسفة سابقاً بهيب 0209سبتمبر  99رسالة مؤرخة في 
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إن ما أكتبه عن الطاعون ليس وثائقياً بطبيعة الحال، ولكنني جعلت من نفسي وثيقة “[ يشرح له فيها: 5

 [5”. ]ذرائع“جادة وتاريخية وطبية، ْلنها تحتوي على 

وبالنسبة لكامو، فإن المفتاح الروائي الذي ل غنى عنه على اْلطَلق يشكل ضرورة أساسية: حتى 

طيع الخيال أن يكون مسيجا بدللت أخَلقية ورسملة رصيد القصة المرتفع من الواقعية والعمق يست

: الطاعون له 0209أكتوبر  92الجتماعي. وهذا ما يجمله في تعبير مذهل كتبه في مفكراته بتاريخ 

 [1”. ]معنى اجتماعي وميتافيزيقي. وهما نفس الشيء بالضبط

نير مؤسسة الطاعون ليست فقط نتيجة لعتبارات أدبية بل أيضا لخبرات هذه الرسائل والشظايا التي ت

شخصية حاسمة، بدءا بمعرفته عن النازية والفاشية التي انكمشت خَلل رحَلته إلى أوروبا وفهمه 

[. كما كانت هناك بداية الحرب في وهران التي عاشها 2لألنظمة الستبدادية السياسية العميقة بالفعل]

بعد طرده من جريدة باريس المسائية، التي حولت من  0200لى الجزائر في نهاية جانفي عندما عاد إ

 [. 01باريس إلى ليون. في المدينة اْلكبر بشرق الجزائر، يشعر كامو بالكثير من الملل]

[. فلقد أذهلته الرواية 00ومع ذلك، فهو لم يكن مقصرا جداً، وهو ما يرغب في البوح به لجان غرينييه]

، ضحية وباء التيفوس، وقد احُتجب في «محنة زوجته»ي نقلها إليه صديقه إيمانويل روبلز عن الت

معسكر تورين تحت رعاية مسلحين سنغاليين. حاول توثيق مرض الطاعون وجوانبه الطبية، وطلب 

[، التي قابلته عندما كانت طالبة في علم الصيدلة وموظفة في مكتبة 09من صديقته لوسيت موييرر]

 .[02لجامعة في الجزائر، وطلب منها أن ترسل له كتبا عن الموضوع]ا

كما استلهم ألبرت كامو الطاعون من تجاربه الخاصة، وحبسه في وهران في بداية الحرب في عام 

عندما كانت المدينة ترزح تحت إرهاب ورعب الدولة الفرنسية، انفصاله عن زوجته في عام  0200

ق بها في الجزائر حيث كان في العاصمة باريس، حيث غادر للعَلج بعد بعدما منع من اللتحا 0209

ليون في منطقة اللوار العليا في -سور-إصابته بمرض السل. وقد استقر في بانيلير بالقرب من تشامبون

نهاية الصيف، وقد تم غلق الخطوط البحرية عندما اقتحم الجيش اْللماني المنطقة الجنوبية. كتب في 

. التفكير في الهروب عبر اسبانيا، ولكن خطر 0209نوفمبر  00الخاصة به في ” َلحظاتمفكرة الم“

العتقال على الحدود والزج به في السجون اْليبيرية مرتفع للغاية. وعَلوة على ذلك، ل تزال صحته 

 محفوفة بالمخاطر. واْلن أصبح ألبرت كامو وحيداً، وقد انفصل عن زوجته طيلة فترة الحرب، ولكن

 .هذا المنفى يتحول إلى نقطة تحول كبرى طيلة حياته، الطاعون هو شهادته

ألبرت كامو سجينا في فرنسا التي استعبدتها النازية تماماً، يقرر التخلي عن خطته الرامية إلى العودة 

ن إلى وطنه الجزائر، واللتقاء مجددا مع زوجته وأصدقائه. وفي منطقة اللوار العليا، اكتشف العديد م
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أشكال التضامن التي تزخر بها المنطقة، والتي جعلت، وخاصة من منطقة تشامبون سور ليغنون، 

مَلذاً مفضَل لليهود المضطهدين. المقاومة المبكرة انتشرت من سان إتيان إلى ليون وقد تقرب منها 

بانيلير إلى رينيه ألبير كامو وربطته الصداقات مع العديد من المقاومين، من بيير فايول الذي اجتمع في 

ب به في عاصمة جاول، مرورا بالشاعر فرانسيس بونج، اْلب براكوبرجر وبالطبع  لينود الذي رح 

سوار. احتقار فيشي وجبانيته ضد النازية وسياساته -باسكال بيا، صديقه من الجزائر وفي باريس

تنصر على آخر الممانعات [. حتمية الكفاح النشط ت06المعادية للسامية، جعلته ل يكف عن انتقاده]

والتحفظات، يعرف كامو ثمن اللتزامات الجماعية، منذ المغامرات التي عاشها في دار الثقافة في 

الجزائر، مع مسارح الفريق والعمل، في مطابع شارلوت، ثم في الجزائر الجمهورية، المساء 

على وتبعده عن ردود فعل الخوف الجمهورية، مصدر الحقيقة والجمال اْلنساني، ترفع اْلنسان إلى اْل

فضَلً عن إغراءات الَلمبالة. ويجب على المقاومة أن تدافع في داخلها عن هذه القيم اْلنسانية 

المهددة، قيم التضامن والثورة: تختم صداقات نهائية مثل تلك التي ستربط في الحرب المستقبلية ألبرت 

 .[05]كاموس برينيه شار، في ذاكرة كرامة ل مثيل لها

إن اختيار الصراع ضد عدو متفوق جدا، يقوم أيضاً على فهم الخطر اْلساسي الذي تمثله النازية 

بالنسبة للمجتمعات الديمقراطية والكرامة اْلنسانية. وبهذه الصفة، فإن ألبرت كامو، الذي طور بالفعل 

المتطرفة من الطغيان  فكراً سياسياً قوياً والمغمور بالمخاوف والوضوح، مسلح لفهم هذه اْلشكال

والسترقاق للسكان ،وقد تحولت إلى فكرة واضحة جدا من خَلل مقالته معركة سرية، والتي تتابعت 

[ حيث تستمر المغامرة الجماعية التي 01] 0200أوت  90، ثم في اليوم الكبير من 0200من مارس 

ن درس استخلصه ألبرت كامو مع المزيد من الصعوبة، ولكن إذا كان هناك م —ولدت من المقاومة 

من هذه اللحظة الرئيسية في وجوده، فهو قدرة اْلفراد على التسلق إلى ما هو أعلى من أوضاعهم 

وبذل كل التضحيات من أجل أن يعيشوا عمَل مشتركا، ولذلك فمنذ تلك اللحظة أدرك أنه من 

ابة ل يمكن أن تكون إل من الضروري كتابة الرواية لتشهد على ضخامة هذه الكارثة، وأن هذه الكت

رجال ونساء يقودون الصراع، القريب زيادة على ذلك من التزامهم، وهو القرار الذي اتخذه كامو 

حتى ل أكون من أولئك الذين يلتزمون الصمت، ” بجعل الدكتور ريو كاتب وقائع الطاعون قائدا له: 

حول الظلم والعنف اللذين وقعا عليهم، وأن أشهد لصالح هذه اْلحداث، وأن أترك على اْلقل ذكرى 

ولكي نقول ببساطة ما نتعلمه في خضم اْلفات، وبـأن في الناس من اْلشياء التي تعجبنا أكثر من تلك 

بين المقاتلين اْلحياء منهم ” البطولة المدنية“ويعكس هذا البيان الختامي الذي يترجم ”. التي نمقتها

 .واْلموات
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 اْلنسان عمل

اْلنسانية التي تحملها المقاومة ضد النازية يؤدي هكذا في رأينا، إلى توجيه حاسم لكتابة إن اكتشاف 

[ إلى الكفاح ضد 90الطاعون، مرورا بسرد لَلنفصال والمنفى الموجود في اْليجازات اْلولى ]

ون الطغيان واْلشكال المنهجية المبررة، ولتنظيمه، مهما كانت التضحيات. في الحقيقة، كتابة الطاع

يمكن أن تنجح، ونسخة الطاعون النهائية أكملها عند عودته من الوليات المتحدة في أوائل صيف عام 

[، تقدم رواية للمقاومة، أي رواية ألبرت كامو، وفي نفس الوقت على أنها عمل المقاوم 99]0206

يرة من قصة اْلول للوباء. من خَلل صرح أدبي رائع، ينبئ فيه الكاتب القارئ، في الصفحة اْلخ

الكفاح الذي انتهى بالنصر على طغيان الطاعون، إن هذا هو عمل برنارد ريو، الطبيب الذي كان في 

طليعة المعركة، كما نجد هنا من جديد البتكار الرائع لمارسيل بروست الذي شرح في ختام الزمن 

ماحية فجأة لنقاط ضعفها المستعاد أن الرواية العظيمة التي يهيأ فيها الراوي من اْلن فصاعدا، ال

وتراجعاتها، تكمن في الكتاب الذي ينتهي إلى هذا القرار التحرري، والذي هو على وجه التحديد 

 .[92تجسيده المثالي، في البحث عن الوقت الضائع]

إن إعادة تركيز الطاعون على المقاومة ل تستبعد مواضيع النفصال والمنفى، التي تظل حاضرة في 

ها تتسامى بتراض إلى حد التضحية، وهكذا يقرر القاضي أوثون، المحصور في معسكر السرد، ولكن

الحجر الصحي بعد وفاة ابنه الشاب، أنه عند خروجه سيعود إلى هناك لمساعدة القائمين على تقديم 

عن »الرعاية الصحية. الصحفي ريمون رامبرت، الذي قدم من فرنسا إلى وهران للقيام بتقرير 

[، غير مكترث على الطَلق بالوباء الذي ضرب المدينة، فهو يبحث 90« ]معيشية للعرباْلحوال ال

عن أية وسيلة لتركها، فقد تخلى عن خطته اْلولية وألتزم بإصرار على البقاء بجانبهم، ترك كذلك 

منصبه وقرر عدم اللتحاق بخطيبته، شاهد شجاعة الدكتور ريو وأصدقاءه في مواجهة الطاعون، 

ر ريو الذي هو أيضا في حالة انفصال مع زوجته، التي تنقلت من وهران للعَلج ولم تكن تدري الدكتو

أنها لن تستطيع أبدا العودة إليها، هي في الحظر بعيدا. وفي اليوم التالي لوفاة أقرب أصدقائه تارتو، 

ة، أصوات والذي علم بوفاته من خَلل برقية، والدته موجودة، صامتة، في الخارج أصوات المدين

الحياة يبدو أنها قد ولدت من جديد، والوباء على وشك أن يتوقف، ولكن العديد من أحبائهم لم يروهم 

 .منذ زمن التحرير

إن تطور العناوين التي فكر فيها ألبرت كامو لرواية الطاعون ينقل صورة التقدم الذي طرأ على فكر 

ة الكفاح لغاية التحرير، والتي كان من بين أهم المقاومة والذي به يتواجه مع التزامه الذاتي، حرك

( 0209)أوت « المنفصلون»الفاعلين الفكريين فيها. في البداية كان يتصور أن يحمل عنوان روايته 

(، وهي تتحرك وتتباعد تدريجياً عن سجل العواقب المترتبة عن 0209)سبتمبر « السجناء»ثم 
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ات الحميمة، ليتبنى بعد ذلك الكفاح ضد الكارثة واْلخوة الرعب الذي يكسر اْلطر الجتماعية والعَلق

التي تنبثق عنها، ويضخم ذكرى من اختفوا. ول يزال هناك مخرج أمام الجدران العالية التي تقف في 

طريق الرعب الذي ل يرحم، وهو ما يعزز موقف المقاومة، فهي ل تحارب العدو فحسب، بل إنها 

ت واْلنسانية، ومن المثير لَلهتمام أن نَلحظ في هذا الصدد كيف تحولت تغير الوضع إلى عالم الممكنا

 .نظرة كامو إلى وهران، المدينة التي تخيل أنها قد دمرت فجأة بسبب هجوم الطاعون

، أصبحت ”الفصل بينهم“[، حين شرع في تصور مشروعه بشأن 97في البداية اْلمر مظلم للغاية]

يغة، بالنسبة لمدينة اعترف لها في نهاية المطاف بحقيقتها وإنسانيتها، رؤية وهران أكثر إيجابية، بل وبل

زوجته فرانسين وأخواتها، وإيمانويل روبلز الذي هو بمثابة أخيه، ”. أثبتت أن اْلنسان أقوى من عمله“

[، وبموارد لم يحلم بها تسمح 95وعائلة بن يشو يجعَلن منه يكتشف مدينة بجمال أخاذ مثل الجزائر]

للفريق الصغير بالتحايل على تطبيق مراسيم فيشي، على سبيل المثال، من خَلل تنظيم مدرسة هكذا 

خاصة لألطفال اليهود المطرودين من التعليم العام )حرمان آبائهم من الجنسية العامة بإلغاء مرسوم 

اْلفكار  . إذا كانت0209-0200كريميو(. لقد علم كامو اللغة الفرنسية هناك خَلل السنة الدراسية 

اْلولى غامضة وغير دقيقة للرواية التي يخطط لكتابتها تعود إلى المرحلة الوهرانية هذه، فهي ل 

تنفصل عن هذه المدينة المستعادة وعن المعارك اْلولى التي دارت فيها. في تلك اللحظة ذاتها، لم 

وهو سرد الصراع الفردي يدرك كم أن هذا التغير في المنظور سيجلي الكتاب الذي يحمله في داخله، 

 .والجماعي ضد عدو للجميع

[ اْللهام يأتي إلى كامو بوحي من الممكنات 91في حين أن بداية كتابة الطاعون كانت صعبة، ]

والخبرات في الكفاح ضد النازية، ولقد شرح ذلك بدقة شديدة في رسالة موجهة إلى رولن بارت بعد 

ْلخَلق “[ بأنه وضع نفسه خارج التاريخ، وخضع 92له ] عقد من الزمان، رداً على اللوم الموجه

، ألبرت «تقرأ على عدة أوجه»متمنيا لروايته الطاعون أن [”. 21مناهضة للتاريخ ولسياسة العزلة]

قد “وفي هذا المقام «. كمحتوى واضح لكفاح المقاومة اْلوروبية ضد النازية»كامو يعترف بأنه يقدمها 

 .”انتخدم كل مقاومة ضد كل طغي

إن هذه الرواية تربينا على معاداة الشمولية، ومع ذلك فإنها ل تجعل من رواية الطاعون حكاية فلسفية 

أو سياسية، وْلن عمل كامو يرتكز بقوة على النضال اليومي المأساوي الذي يخوضه عدد قليل من 

عدو يكتسحهم، وأخيرا  الرجال ــ وبعض النساء في الخلفية، بما في ذلك زوجة برنار ريو وأمه ــ ضد

يتمكن هؤلء الرجال من إلحاق الهزيمة به. إن الدقة والواقعية التي تتسم بها رواية الطاعون تمنحها 

مسحة روائية ل يمكن إنكارها، نتيجة لستحواذ كامو شخصيا على فكر سياسي حتى لغاية التحذير 

ت، وهي الحقيقة التي أدركتها شخصية تارو النهائي، ثقيلة المغزى وحاملة لألمل المعقول في نفس الوق
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ورفيقه الدكتور ريو، صاحب هذا السجل ]الذي[ ل يمكن أن يكون هو النصر النهائي، والذي ل يمكن 

إل أن يكون شهادة على ما كان ينبغي إنجازه، وما تبقى مما ينبغي إنجازه أيضا، ضد اْلرهاب 

الشخصية، كل الرجال الذين ل يستطيعون أن يكونوا  وسَلحه الذي ل يكل، على الرغم من تمزقاتهم

 .”[20قديسين ويرفضون تقبل اْلفات، إنهم اْلن يكدون ْلن يكونوا أطباء ]

عمله “وفي عدة محطات من عمله، تحدث ألبرت كامو عن أهمية القيام بعمله بشكل جيد، مضيفاً 

ف به وكان هذا الشرط قاعدته الشخصية، واْلمر ذاته ينطب”. كإنسان ق على الدكتور ريو، الذي يعر 

[. يشارك كامو في التفكير الفلسفي والعملي على حد سواء، حول معنى هذا 29بشكل أكثر تحديداً]

اْلنجاز، وعمل الطبيب في مكافحة الطاعون وخراباته، يقوم بذلك كعلمي يبني تشخيصاته على تحاليل 

نه أيضاً على عكس الخبير، فهو يعرف كيف يفسد حقيقية، ويجند العلم لكتشاف اللقاح المنقذ، ولك

[، بعيداً عن موارد مخيلة حرية العقل التي ل غنى 22الحقائق اليقينية المتأتية عن استخدام تقني للعقل]

عنها للحكم واتخاذ القرارات الضرورية بكل وعي، هو يكافح للتغلب بسرعة على الوباء، وهو لم يتيقن 

في وهران، ولكن المَلحظات تظهر أن العمل لبد وأن يتم دون تأخير،  بعد من الشر الذي سينتشر

 .ودون تردد، حتى ل تكون هناك أية خطورة لظاهرة ستسجل

[، الدكتور ريو بصَلبة ل تراجع عنها، 20قبل حاكم المدينة ولجنة الصحة التي طلب استدعاءها ]

طبيب على أن تفشي العدوى آخذ في فاْللف من اْلرواح في خطر، ولبد من إنقاذها، ويصر ال

الزدياد، ومع سرعة وتيرة انتشار المرض، إذا لم يتم وقفه، فإنه يهدد بقتل نصف المدينة في غضون 

شهرين، وبالتالي، ل يهم إذا سمي بالطاعون أو حمى النمو، المهم فقط هو أن توقفوه عن قتل نصف 

صرف كما لو كان من غير المحتمل أل يقتل نصف يجب أل نت“، ويتعين اتخاذ قرار واحد: ”المدينة

الطاعون هو قراءة مثيرة للتأمل في التنظيم في أوقات اْلزمات، ”. المدينة، ْلن ذلك هو ما سيحدث

وفيما يتعلق باتخاذ القرارات في مواجهة الكوارث، بشأن أهمية التفكير الحر المرتبط باستمرار العمل، 

يب بالمدينة، متواضع ومثقف، يظهر بأنه شخصيا قد أدرك الطابع ويتابع كامو عن كثب التزام طب

الستراتيجي للتعبئة المدنية وقيادة الفرق، إنها التجربة الموروثة في إدارة الفرق المسرحية وأمانة 

 .تحرير الصحف اليومية، وبطبيعة الحال عن الكفاح السري في المقاومة، أقنعته بهذه الحقيقة

ريو الكامل، ووعيه بحجم الكارثة القادمة ألزمه بالتغلب على تردداته، التي هي  تطور إدراك الدكتور

متقاسمة ما بين الثقة والقلق، وعلى عكس ميله الطبيعي، يجب أن يتصدى بنفسه لتحدي مأساة التاريخ 

” سهميفكرون في أنف“هذه. فهو يرى من حوله تأثيرات النزعة اْلنسانية ْلخوته من أبناء مدينته، الذين 

، والذين سلوكهم الَلواعي من شأنه التعجيل بقدوم الكارثة. إن ”فقط، والذين ل يؤمنون باْلفات

، ويَلحظ مع «ل يمكن تصديقه»وهو ما « لسنوات»الطاعون يظهر مجددا في الغرب حيث اختفى 
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وأولى هذه [، وكَلهما يقيس درجة الرعب التي تنشرها الكلمة بمجرد النطق بها. 26زميله، الدكتور]

المعارك هو رفض هذه المخاوف المتوارثة عن اْلسَلف التي تخضع البشرية إلى مصير خيالي. ريو 

وكامو يحتجان، لقد حان الوقت لَلنغماس في نظام المعركة، دون وهم، بعزيمة وإصرار: فالواجب 

إزالة هذه العتمات علينا فعله هو العتراف بوضوح بما كان ينبغي علينا العتراف به، وفي النهاية 

عديمة الفائدة واتخاذ التدابير المناسبة، عقب ذلك سيتوقف الطاعون ْلن الطاعون لم يخيل أو خيل 

بطريقة خاطئة. فإذا توقف، وهو اْلكثر ترجيحاً، فإن كل شيء سوف يكون على ما يرام، وفي حالة 

من وسيلة للتعامل معه ثم هزيمته النقيض، فسوف نعرف ماذا يعني، وعما إذا لم تكن في البداية هناك 

 .”لحقا

” يؤدي وظيفته على أخير ما يرام“إن خطة المعركة هذه كانت نتيجة لقناعة راسخة لدى الطبيب بأن 

وأن يكرس نفسه لها على نحو مطلق، وكان هناك إيمان بالعمل اليومي، أما ما تبقى فقد كان يدور 

نتوقف عند ذلك الحد، واْلساس هو القيام بوظيفتك  حول خيوط وحركات تافهة، ولم يكن بوسعنا أن

مكون من « تدريب صحي تطوعي»وقد شجع تارو في خططه ْلنشاء ”. على أخير ما يرام“

« المنشغلة جدا»ممرضات متطوعات، وشركة مساعدات مدنية ومكافحة اْلمراض لتحل محل اْلدارة 

آخر ضيوف الفندق الذي استقر فيه،  [. وهو كما الصحافي رامبرت، أحد العابرين، واحد من22]

والذي كان يعتبر نفسه في البداية بأنه بعيد عن هذه المأساة التي تضرب وهران، وهي المدينة التي ل 

تعني أي شيء بالنسبة له، ثم يتضح فيما بعد غير ذلك ويصبح واحدا من أكثر المقاومين شراسة في 

لى لفت القارئ أن جان تارو كان من المناضلين ضد المعركة ضد الطاعون. يحرص كامو بكل عناية إ

 .عقوبة اْلعدام قبل ذلك، وأنه ما زال يدافع عن إلغاء عقوبة اْلعدام

الصفحات اْلخيرة من القصة تحيي ذكرى تارو، التي أبعدها الوباء، في الوقت الذي كانت تستعد فيه 

، يعترف مريض سابق بأن «اْلفضل هم الذين يذهبون بعيدا»المدينة لَلحتفال بالنصر على الطاعون، 

لم “ضاف وأ”. إنه رجل كان يعرف ما يريد“الدكتور ريو فحصه في نفس المساء من وفاته. واضاف 

ريو مقتط إياها، إن الشهادة هذه هي رغبة في تكريم ”. يكن يتحدث من أجل الحديث، حسًنا، أعجبني

ألبرت كامو لهؤلء الرجال والنساء الذين سقطوا عشية النصر، والذين كانوا رفاقا له في المقاومة 

النهائي لصاحب رواية  وأحبهم على وجه التحديد لهذه الصفات ذاتها من البساطة والبطولة، والبوح

الطاعون، هو أن الدكتور ريو نفسه يرغب في تكريم ألبرت كامو له، هذه المرة للطبيب الذي يحمله 

يكتب ” عمود“في قلبه والذي أدرك أن معركة كهذه يجب أن تدون لتبقى حية من خَلل سرد كامل، 

حذير اْلنسانية من أنها ليست يوما بعد يوم من أجل نقل الشجاعة والمشاق، والهموم والمآسي، ولت

محصنة ضد أية أحزان، فَل يقين نهائي، ول سعادة دائمة إلى اْلبد. إنه من الضروري، ومهما كانت 
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التكلفة يجب أن نتذكر بأن معركة مثل هذه كم من تضحيات تطلبتها، ورفض الغفلة التي سبق وأن 

، أن نستعد لكوارث أخرى، فكريا، «وفقدهمكوتارد، تارو، أولئك واللواتي أحبهم ريو »حملت بالفعل 

 .أخَلقيا. ومن الضروري بعد ذلك أن تبقى ذكرى التجربة العملية حتى نتمكن من خدمة المستقبل

إن الحفاظ على الذاكرة يستدعي اْلدلء بشهادة، أي الكتابة، وهو اختيار الدكتور ريو من خَلل عموده 

المدينة « فرح»الطاعون، ولكنه هو الذي يتذكر كيف أن  ْليام وليالي المعركة، هو كامو الذي كتب

عرف الدكتور ريو ما لم يعرفه هذا الحشد المبتهج، وأنه من «. مهددا دائما»المحررة ل يزال 

المستحيل أن نقرأ في الكتب، بأن بكتيريا الطاعون لن تموت ولن تختفي أبدا، وبأنه يمكن أن تبقى 

، إنها تنتظر بصبر في الغرف، اْلقبية، الصناديق، والمستندات الورقية لعقود نائمة في اْلثاث والكتان

المكتبية، وربما بأنه قد يأتي اليوم الذي، وربما من اجل المأساة وتعليم الناس، قد يوقظ الطاعون 

  جرذانه ويرسلهم ليموتوا في مدينة سعيدة

هو “أن العمل الفني ” مفكراته“في  رواية ريو، جعل منها كامو تحفة فنية، وهو يدرك كما عبر عن ذلك

العمل الفني هو الذي يبقى واقفا بمفرده ]…[ العنصر المادي الوحيد في الكون الذي فيه تناغم داخلي. 

،ل شيء آخر يستطيع ذلك، وهو يكمل غالبا ما يعهده منه المجتمع ، ولكن دائما دون جدوى. ]الفن[ 

عرقنا المشوش، إنه صرخة ألف من الكشافين، وصدى ألف  هو المنتوج الوحيد المنظم الذي يتولد عنه

 .”من المتاهات، إنه المنارة التي ل يمكن إخفاؤها، وهي أفضل شهادة نستطيع أن نمنحها لكرامتنا

بهذا التفكير حول قوة العمل الفني، ألبرت كامو يجد مخرجا لفلسفة العبث حيث يبدو أل أمل يبقى هناك 

عد النظر القوي لدى محاربي الطاعون أتاح لهم أن يروا بدقة أكبر مقدار [، ب02على قيد الحياة]

العمال الممكنة التي يتطلبها وضع يائس، تلك التي تضع فعالية الحرية في مواجهة عنف الطغيان، 

أرشيف “يصبح إنجازك لعملك بشكل جي د ممكن بالقدر الذي توفره لك المعرفة، ويشرح كامو في 

تدريبات الجماهير وهيبة »في الوجود أل تتخلى أبدا عن المعرفة اْلكثر نقدا لـ  يفترض”: “الطاعون

، كما كتب إميل دوركايم خَلل قضية دريفوس، منتقدا جميع أساطير الخضوع، هذا الذي [«00السلطة]

يقود الرجل إلى النتحار الذاتي يضيف كامو؟ وفي مواجهة إغراءات الظَلمية والمليناريزم، فالكاتب 

، استناداً إلى البحث عن العلم والخضوع ”القياس، هو حجر الزاوية في اْلفات“يدافع عن أخَلقيات 

 .للمعرفة، العتراف بأن المرء ل يعلم، إظهار الخيال، بناء العمل على فكرة غير كاملة ولكنها معقلنة

نكون على وعي  إن هذا الموقف اْلخَلقي، اْلخَلقي العملي، هو وحده، هو الذي يمكننا من أن

باْلنسانية، يبدأ بالهتمام بالمطالعة، في إطار المَلحظة الخيرة، ويستمر مع مَلحظات قيدت في 

مفكرة، في حرارة العمل، للحفاظ على آثار الدقة، وينتهي بكتابة محمومة وبالضبط من وقائع بسيطة 
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إلى المخاطر القائمة دائما، في قادرة على الحتفاظ بأفضل ما عند اْلنسان في خضم الكوارث وتنبيهه 

 .”بأن البكتيريا والطاعون ل يموتان ول يختفيان أبدا]…[ نستطيع قراءة “الكتب حيث يردد الكاتب: 

يقول ألبرت كامو إن هذا القياس أصبح في متناول الجميع، ما عليك سوى أن تقرر الكتابة، مثل 

لى اْلنسانية وعلى كل شخص من مكوناتها، الطاعون هو أجمل برهان لقوة كتاب ع —الدكتور ريو 

ل نمل من إعادة  0205إنه يعلم الكرامة اْلنسانية وجمال اْلسلوب، وهذا هو السبب الذي جعلنا منذ 

قراءة هذه الرواية، المؤكدة لعظمة كاتب ولد في الجزائر قبل أربعة وثَلثين عاماً، في أسرة فقيرة 

 .[05موندوفية]

La mesure, seule maîtresse des fléaux. La Peste de Camus 

Par Vincent Duclert ;Mars 2020.Revue Esprit 

 نقاط

. النقد اْلدبي للرواية مهم جدا. 0211عام ” فوليو“مراجع الطاعون التالية تحيل إلى طبعة  [1]

الكاملة  اْلعمال“ولَلطَلع على لمحة عامة، انظر الملف المرفق بنشرها في المجلد الثاني من كتاب 

كروسييه وأندريه عبو -فالينسي، بالتعاون مع ريمون غاي -)الذي حررته جاكلين ليفي ” لمكتبة بليادي

تيريز بلوندو وأوجين كوشكين وفرنسا بَلنيلي وبيار لويس ري وفيليب -وزيدجيجا عبد الكريم وماري 

ليفي -انظر أيضاً، جاكلين .9116فيليب فانني ديفيد إتش ووكر وموريس ويمبيرغ(، باريس، غاليمار، 

عاما  71والعمل الجماعي،  0220، «فوليو»فالنسي تعلق على الطاعون، باريس، غاليمار، كول. 

، فضَلً عن ذلك، من بين المقالت 0222، خريف 02على الطاعون لكامو، دفاتر مالغار، عدد 

، دراسات ”لكامو” الطاعون“ديان: الخيال العلمي واْل“العلمية العديدة، مقالت بريندا بيسيلي، بعنوان 

 .(907-922، الصفحات II) ،2016 | آل إكس052فرنسية، عدد 

مارس  2، لوموند، ”فيروس كورونا تنشط مبيعات الطاعون ،ألبرت كامو في إيطاليا“انظر  [2]

9191. 

، ”ماتصور اْلرض المهجورة، والستماع إلى المفقودين بعد فوكوشي“جمع نيشي ياما يوجي في  [3]

 .، وكذلك من طرف اْلستاذ هيروشي مينو9106/0، 11شارع ديكارت، عدد 

[ ، أعيد 0269] 0209فيفري – 0227ماي  0عالم التراجيديا وروح الثورة )كامو، المفكرات ، [4]

 .(910، ص Folio” ،2013“ .إصدارها. باريس، جالمارد، كولل

 .916نفس المرجع، ص  [5]

ونصوص أخرى، باريس، غاليمار،  0272-0200أندريه مالرو، مراسَلت -ألبرت كامو [6]
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من موقع « الطاعون ْللبرت كامو”. تاريخ كتاب“. ويمكن أن نشير أيضا إلى صفحة 09، ص 9106

مطبعة غاليمار. لحظ أن هذا الموقع غاليمار. موثق بشكل كبير، هو أداة قيمة لدراسات تاريخ 

 .من المؤسف أن النصوص المذكورة ل يحال إليها كثيرا اْلصدار: بيد أنه

جان غرينييه، -، في ألبرت كامو″0209أكتوبر  07ألبرت كامو، رسالة إلى جان غرينييه،  [7]

 11، ص 0210، باريس، غاليمار،0222- 0261مراسَلت 

. [، باريس، غالمار، كولل0260] 0270مارس - 0209جانفي  9ألبرت كامو، المفكرات  [8]

 .70، ص 9102فوليو، “”

، “التفكير البطولي “انظر، لمزيد من التفاصيل، كتابنا كامو. بلدان الحرية، باريس، ستوك، كول.  [9]

9191. 

جان -)ألبرت كامو 0209، كتب إلى جان جرينييه في عام ”اْليام هنا طويلة للغاية“ [10]

 .(مراسَلت، المرجع السابق 0269- 0229جرينييه،

)نفس ” الوقت الحالي، أنا غير نشط في المدينة اْلكثر عدم اكتراث على مستوى العالمفي “ [11]

 .(المرجع

استاذ فخري في جامعة فلوريدا في غاينسفيل، رايموند غاي كروزير جمع لقسم المجموعات  [12]

يير. الخاصة )مكتبة سماثرز المجموعات الخاصة( المراسلة التي بعثها ألبرت كامو إلى فرانسواز مو

التي عهد بها في هذا الموضوع إلى الدراسات « مجموعة ألبرت كامو الخاصة»انظر المقال 

كروسييه لمجموعة ألبرت كامو، وهو مقال يكمل، في نفس -الكاموسية بمناسبة افتتاح ريمون غي 

ة العدد، التطور الدقيق لهذه المجموعة )وسط العديد من المخطوطات واْلرشفة والموارد الوثائقي

-الموجودة في الوليات المتحدة( من قبل المؤرخ أليس كابَلن، أرشيف متقاسم، مجموعة ريموند جاى

(. رسائل لوسيت فرانسواز مويير أونيل ل وجود،في 9107أكتوبر  07)عدد ” كروسييه ألبرت كامو

 المقابل،استعيدت

من مكتبة فاكز للكتب حول  يوماً  07رسالة منه إليها ليسألها عن طلباتها: )استعارة لمدة  [13]

، في اْلعمال الكاملة، الجزء 0200أكتوبر  96)ألبرت كامو، رسالة إلى لوسيت مويير، « الطاعون(

 .70، المرجع السابق، ص 9أ. كامو، المفكرة  [14].(952الثاني، المرجع السابق، الصفحة 

الهائل لليهود أثناء الحرب  والذي أصبح أسطورياً نتيجة لْلنقاذ” قرية البرار“معرض على  [15]

)تحت محافظة ناتالي هاينريش(.  9102جوان  L’EHESS العالمية اْلخيرة، ُعرض في مؤسسة

حول موضوع المقاومة في فرنسا، انظر باتريس كابانيل، من السَلم إلى المقاومة. المقاومون في 

وردية، باريس، ؛ الدار فوق الجبل.السكين ال9107، باريس، فايارد، 0207-0221فرنسا 
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; وتحت اْلدارة المشتركة مع فيليب جوتار، سيملين وأنات ويفيوركا، 9102، 0207-0209ألبن،

 .9102لينيون، باريس،ألبين ميشال،-سور-الجبل ملجأ. استقبال وإنقاذ اليهود في شامبون

، ”كتب. “، ديكانيير ألبرت كاموس، باريس، روبرت لفين، كول”المقاومة“جيانيفيس جويران،  [16]

 .557، ص 9112

، تحرير فرانك بَلنيل، باريس، 0272-0206رينيه شار، كوربيدانس -انظر ألبرت كامو [17

 .(9105، «فوليو» .réd. Coll) 9115غاليمار، 

حررها وقدمتها مشروحة  , 0247- 0200انظر ألبرت كامو، إلى القتال.افتتاحيات وفنون،  [18]

 .(9105، ”فوليو“إعادة طبع كولل ) 9119فالينسي,  –جاكلين ليفي 

 .952أ. كامو، الطاعون، المرجع السابق، ص  [19]

 .62، المرجع السابق، ص II أ. كامو،المفكرة [20]

، هو الفصل الذي عهد به ألبرت كامو إلى 0202كان المنشور اْلولي الوحيد للطاعون، في عام  [21]

ية الذي تصوره جان بار آنال، بول أولرد إصدارات الهضاب الثَلث، وذلك لجزء ميدان الفرنس

وفرانسوا ل تشنال، وهو دبلوماسي شاب في حكومة فيشي، ينشط مع جان لي كيور )مدير المجلة 

 .”المنفيون في الطاعون”اْلدبية الرسالة السرية( هذه المؤسسة الجماعية.ألبرت كامو عنون بـ:

ميشال جاليدي. هذه ا ْلقامة التاريخية، قصر وجد ألبرت كامو مَلذاً في فندي في منزل أم  [22]

 .المقتضبات، الذي يمتلكه أمير كوندي

ليس من قبيل الصدفة أن أحد أوائل النقودات اْلدبية التي تصر على هذا البعد من العمل  [23]

أمريكي قاوم خَلل الحرب العالمية الثانية في -البروستياني هو جيرمين بري، وهو عالم فرنكو

أصبح صديقاً كبيراً ْللبرت كامو في نهاية التحرير. ونحن نشير إلى عمله، من وقت ضائع  الجزائر،

من قبل إصدارات اْلداب  0271إلى وقت مستعاد. مقدمة لعمل مارسيل بروست، الذي نشر في عام 

الجميلة، والذي يطور هذه القراءة الحساسة والمضيئة لكتابة البحث. في صفحة الشكر، يبرز هذه 

رب المذكور ما بين ألبرت كامو وجيرمين بريه بريمن، ْلن هذه اْلخيرة تشكر مارغريت دو الق

برينون )الذي قدمت لي، في اْلعداد المادي لهذا العمل، مساعدتها السخية والذكية(. مارغريت دو 

في  0225برينين هي واحدة من أقرب اْلصدقاء الجزائريين ْللبرت كامو، التي عاش معها في عام 

المنزل الذي كانت تقتسمه رفقة صديقتها جان سيكارد )وكذلك مع كريستيان غاليندو، الذي أحبها(. 

ُسمي على اسم المالك السابق. أما عن السم « ميزون فيتشو»المشيد في أعالي العاصمة الجزائر، و 

الذي كان  ، فينسب لغواش ورسومات تخطيطية من قبل لويس بينيت،”المنزل أمام العالم“المستعار 

على دراية بالمكان، وهو حميمي مع كامو والشباب المقيمين )انظر مراسَلت مع أصدقاء بينستي 
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 9102،”من مكان اْلخر”سيول، بلو أوتور، مجموعات،-سور-بورسان-سانت 0220-0271

)الطاعون « معلومات عن صحتهم»اتصل ريمون رامبرت بالدكتور برنارد ريو للحصول على  [24]

 .(01امو، مرجع سبق ذكره، الصفحة ألبرت ك

(، في نوسيس سوفي دي ليتيه 0222” )لو مينوتاور أو ل هاليت دوران“انظر أ. كامو،  [25]

 .001-50، ص 0259، ”فوليو“(، باريس، غاليمار، كول. 0272)

 .025المفكرة اْلولى، المرجع السابق، ص  [26]

في كل صباحات الصيف «: »ت المَلحظاتمفكرا»، كتب ألبرت كاموس في 0200في أبريل  [27]

على الشواطئ يبدو وكأنها اْلولى في العالم. كل مساء صيفي تأخذ وجه نهاية مهيبة للعالم. كانت 

]…[ في الصباح، جمال اْلجساد البنية على الكثبان الشقراء ]… [ اْلمسيات على البحر بَل قياس. 

إنه ]…[ الضغط المنبعث منا جسد أم ليلة دافئة؟  ليالي من السعادة دون قياس تحت مطر النجوم. هل

بدون شك أجمل صفحات » أنا أتفق تماما مع بنيامين ستورا، الذي كتب إنها ”. حفل زفاف ل ينسى

 .(9110جويلية  1، لوموند، «وهران المدينة حيث يشعر كامو بالملل»)بنيامين ستورا، « وهران

، هكذا كتب إلى “، ليس لدي الكثير مما أستطيع قوله بهذا السوء ككاتب دولة“أكتب أيضا “ [28]

)الرسالة التي استشهد بها أوليفييه تود، ألبرت كامو،  0200لوسيت مويير في الثامن من نوفمبر 

 .(252، ص 0226باريس، غاليمار، 

 .0277، نشرية نادي الكتاب الجيد، فبراير ”حوليات وباء أو رواية العزلة ؟“رولن بارت،  [29]

 .0277جانفي  00على حد تعبير ألبرت كامو في رسالته إلى رولن بارت في  [30]

 .952أ. كامو، الطاعون، مرجع سابق،  [31]

 .(0205)جوان ”. اْلقرب إلي  ليس تارتو القديس، بل ريو الطبيب“ [32]

 أؤمن ، عن عَلقته بالمنطق: أنا لست فيلسوفا. أنا ل0207ديسمبر  91أعلن ألبرت كامو في  [33]

بالمنطق ولست في حاجة ماسة إليه لْليمان بنظام ما. وأنا مهتم بالكيفية التي أتصرف بها. وعلى نحو 

اْلعمال “)مقابلة للخدمة(، في ” أكثر دقة، كيف يمكن للمرء أن يتصرف عندما ل يؤمن باهلل أو العقل

 .(672، المجلد الثاني، أوبريت تيتش، الصفحة ”الكاملة

 .(02)المرجع نفسه، ص ” يعتبر غير مناسب بإصرار“ [34]

 .79-70أ. كامو، الطاعون، المرجع السابق، ص  [35]

 .02المرجع نفسه، ص  [38].02المرجع نفسه، ص  [37].22المرجع نفسه، ص  [36]

لدي أصدقاء في كل مكان، “. ويضيف تارو متوجها إلى ريوكس: 001المرجع نفسه، ص  [39]

 .951المرجع السابق، ص  [40].”ولىوسوف يكونون النواة اْل
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، المفكرة الثانية، مرجع سابق، ص ”جمالية الثورة“[ أ. كامو، 09. ]952المرجع السابق، ص  [41]

071. 

هذا التفكير حول قوة العمل الفني، المعبر بوضوح عن ثورة الحرية ضد تجاوزات الستعباد  [43]

 .0279نسان الثائر، الذي نشر في عام )الثورة(، سيتم استئنافها وستتمدد في كتاب اْل

 .02-01، ص 9119[، باريس، ألف ليلة وليلة، 0121” ]الفردانية والنخب‘إميل دوركايم  ”، [44]

 .917اْلعمال الكاملة، المجلد الثاني، المرجع السابق، ص “، ”أرشيف الطاعون“أ. كامو،  [45]

في سيرتنا الذاتية السياسية واْلدبية ْللبرت . 952أ. كامو، الطاعون، المرجع السابق، الصفحة  (46

كامو، كامو. ومن بلدان الحرية )المرجع السابق(، أكدنا على العَلقة القوية التي كان يحتفظ بها طيلة 

حياته مع الكتاب، يسهر على شكله المادي ومضمونه الفكري. وهذا، ليس فقط من أجل أعماله 

عامل معهم كناشر، نشر في إصدارات شارلوت في الجزائر الخاصة، بل أيضا من أجل جميع الذين يت

 .(”القصص”، و”أمل)“ثم بعد ذلك بباريس ضمن إصدارات غاليمار أين كان يشرف على مجموعتين 

 0201أكتوبر  95انظر إلى مسرحية حالة الحصار التي كتبها ألبرت كامو والتي أخرجها في  [47]

الطاعون، ” أسطورة“رة إخراج عرض مسرحي حول فك“ 0200جان لويس براولت الذي كان منذ 

، اْلعمال الكاملة، المجلد الثاني، المرجع السابق، ”التنبيهات”. )“وهي محاولة أنطونين أرتوود أيضا

-251)المرجع نفسه، ص ” خطاب الطاعون لمواطنيه“يقدم ” أرشيف الطاعون“(. بقية 920ص 

259). 

فيا هي دريان حاليا بولية عنابة بالجزائر المكان الذي ولد مَلحظة )المترجم(/أسرة موندوفية، موندو

فيه ألبرت كامو الحاصل على جائزة نوبل ومبدع رواية الطاعون المخلدة لملحمة المقاومة ضد هذا 

الوباء، والتي تذكرنا بقصة هذا الصراع الملحمي واْلبدي بين قوتين متصارعتين،البقاء والفناء ،والذي 

نه ،ما بين ألوان الفيلسوف واْلحيائي والنفساني، إنها قدرة اْلنسان على التغلب يلونهما كل بألوا

وحافزية النتصار، وبكل تأكيد فاْلنسان هو المنتصر وسيندحر الوباء)الطاعون ،إيبول،كورونا ،أيا 

 . . . وستولد الحياة من جديد وستستمر…( كان الوباء 
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 بتلر: جوديث

 حدود للرأسمالية

Capitalism Has its Limits 

 

  حنيفي جميلة ترجمة

 

وآثاره السياسية  02-وباء كورونا فيروس Judith Butler تناقش الفيلسوفة جوديث بوتلر

يتزامن اْلمر بالحجر الصحي مع اعتراف جديد بترابطنا الكوني  والجتماعية المتصاعدة في أمريكا

جهة نحن مطالبون بحجز أنفسنا في وحدات عائلية أو المتبادل خَلل زمان ومكان جديد للوباء. من 

فضاءات سكنية مشتركة أو منازل فردية، محرومين من التواصل الجتماعي وُمحالين إلى دوائر من 

العزل النسبي؛ ومن جهة أخرى نحن نواجه فيروًسا يعبر الحدود بسرعة، متجاهَل الفكرة العميقة 

اء على التفكير في المساواة والترابط الكوني المتبادل والتزاماتنا للحدود الوطنية. ماهي عواقب هذا الوب

تجاه بعضنا بعضا؟ إن الفيروس ل يمارس عنصرية. يمكننا أن نقول إنه يعاملنا على قدم المساواة، 

ويعرضنا على قدم المساواة لخطر اْلصابة بالمرض، ولفقدان أحد أقربائنا، والعيش في عالم من 

من المناسب التذكير بأن الفيروس يتحرك ويصيب المجتمع البشري ويثبت بأنه التهديد الوشيك. 

عرضة للخطر. ومع ذلك وفي الوقت نفسه، فإن فشل بعض الدول أو المناطق في الستعداد مسبًقا 

)ربما تكون الوليات المتحدة اْلن أكثر الدول شهرة في هذا المضمار(، وفي تعزيز السياسات الوطنية 

حدود )مصحوبة غالًبا برهاب اْلجانب(، وكذلك ظهور رجال اْلعمال الحريصين على وإغَلق ال

من المعاناة الكونية، كلها أمور تشهد على السرعة التي بواسطتها تجد  capitalize الرأسملة

 الَلمساواة الجذرية التي تتضمن القومية، وتفوق الجنس اْلبيض، والعنف ضد المرأة، والكويير

Queer ولين جنسياوالمتح Trans-people  والستغَلل الرأسمالي، كلها تجد طرًقا ْلعادة إنتاج ،

 .وتعزيز قواها داخل مناطق الوباء. لكن هذا ل ينبغي أن يكون أمرا مفاجئا
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إن سياسة الرعاية الصحية في الوليات المتحدة تعالج ذلك بطريقة مميزة. أحد السيناريوهات التي 

 Trump إن الرئيس ترامب .COVID-19 هو إنتاج وتسويق لقاح فعال ضد يمكننا تصورها بالفعل

حريص بشكل واضح على تسجيل النقاط السياسية التي ستضمن إعادة انتخابه، وقد سعى بالفعل إلى 

ممولة من قبل  CureVac شراء )نقًدا( الحقوق اْلمريكية الحصرية للقاح من شركة ألمانية تدعى

أكد وزير الصحة اْللماني، الذي لم يكن ممكنا أن يخفي سروره، للصحافة  الحكومة اْللمانية. لقد

 Karl اْللمانية أن العرض قد تم تقديمه فعَل. وعلق أحد السياسيين اْللمان وهو كارل لوترباخ

Lauterbach  :يجب بكل الوسائل منع البيع الحصري للقاح  محتمل للوليات المتحدة “بقوله

ولن يكون أكثر ” الستخدام الحصري“أعتقد أنه اعترض على بند ”. ة حدوداْلمريكية. للرأسمالي

سروًرا لو تم تطبيق هذا البند نفسه على اْللمان فقط. دعونا نأمل ذلك ْلنه يمكننا أن نتخيل عالماً حيث 

ر أكثر من حيوات كل اْلخرين. وإننا نشاهد ذلك التقدير يحدث بعنف على  الحيوات اْلوروبية تقد 

 .التحاد اْلوروبي حدود

من غير المجدي السؤال مرة أخرى ما الذي كان ترامب يفكر فيه ؟ لقد ُطرح السؤال مرات عديدة في 

حالة من السخط التام بحيث ل يمكن ربما أن نتفاجأ. هذا ل يعني أن غضبنا يقل مع كل حالة جديدة من 

مي. لو نجح ترامب في جهوده غير اْلخَلقي أو اْلجرا self-aggrandizement تعظيم الذات

لشراء اللقاح المحتمل وقصر استخدامه على المواطنين اْلمريكيين فقط، فهل يعتقد أن المواطنين 

اْلمريكيين سيشيدون بجهوده، وهم يشعرون بسعادة غامرة بفكرة نجاتهم من تهديد مميت بينما الشعوب 

واة الجتماعية الراديكالية والستثناء اْلخرى تعاني؟ هل سيحبون حًقا هذا النوع من عدم المسا

في إبرام الصفقات؟ هل يتخيل أن معظم الناس ” الرائعة“اْلمريكي، ويؤكدون، حسب وصفه، طريقته 

يعتقدون أن السوق يجب أن تقرر كيف يتم تطوير اللقاح وتوزيعه؟ هل من الممكن التفكير ضمن عالمه 

أن يتجاوز معقولية السوق في هذا الوقت؟ هل يحق باْلصرار على هاجس الصحة العالمي الذي يجب 

له الفتراض أننا نعيش أيًضا ضمن معايير مثل هذا العالم المتخيل؟ حتى إذا لم يتسن تطبيق هذه القيود 

نين بالكامل لتأمين الوصول  على أساس المواطنة القومية، فسوف نرى بالتأكيد اندفاع اْلثرياء والمؤم 

قبيل عندما يصبح متاًحا، حتى إذا كان نمط التوزيع يضمن أن البعض فقط سوف إلى أي لقاح من هذا ال

يكون لديهم هذا الحق وسيتم التخلي عن اْلخرين بغرض استمرار الندرة وتكثيفها. إن عدم المساواة 

الجتماعية والقتصادية ستؤكدان معا بأن الفيروس يمارس عنصرية. الحق إن الفيروس وحده ل 

ييز، ولكن نحن البشر بالتأكيد نفعل، بالنظر إلى تركيبتنا وحركيتنا بواسطة القوى يمارس أي تم

المتشابكة للقومية والعنصرية وكراهية اْلجانب والرأسمالية. يبدو من المحتمل أننا سنشهد في العام 

 المقبل سيناريو مؤلًما تؤكد فيه بعض الموجودات البشرية حقوقها في العيش على حساب اْلخرين،
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وإعادة كتابة التمييز الزائف بين حيوات متأذية وحيوات غير متأذية؛ أي حياة أولئك الذين يجب 

 .حمايتهم من الموت بأي ثمن، والذين ل تستحق حياتهم الحماية من المرض والموت

 Bernie كل هذا يحدث ضمن سباق الرئاسيات اْلمريكية التي تبدو فيها اْلن فرص بيرني ساندرز

Sanders  في الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي بعيدة للغاية، على الرغم من أن ذلك ليس

هو المرشح اْلول  Biden مستحيَل من الناحية اْلحصائية. إن التوقعات الجديدة التي تجعل بايدن

 Warren الحاسم عارمة خَلل هذه اْلوقات على وجه التحديد ْلن كل من ساندرز ووارن

Elizabeth ن الرعاية الطبيةدافعا ع Medicare  للجميع، وهو برنامج رعاية صحية عام وشامل

يضمن الرعاية الصحية اْلساسية للجميع في البَلد. من شأن مثل هذا البرنامج أن يضع حداً لشركات 

التأمين الخاصة الخاضعة لعتبارات السوق التي تتخلى بانتظام عن المرضى، وتحم ل اْلفراد نفقات 

للدفع، وتديم التسلسل الهرمي الوحشي بين المؤم ن عليه وغير المؤم ن عليه وغير القابل غير قابلة 

للتأمين. يمكن وصف مقاربة ساندرز الشتراكية للرعاية الصحية على نحو أكثر مَلءمة على أنها 

 Elizabeth منظور ديمقراطي اجتماعي ل يختلف اختَلًفا جوهرًيا عما اقترحته إليزابيث وارن

Warren  حقا من حقوق “في المراحل اْلولى من حملتها. من وجهة نظره، تعد التغطية الطبية

، يعني أن لكل إنسان الحق في نوع من الرعاية الصحية الذي هو في حاجة إليها. ولكن لماذا ”اْلنسان

ل نفهمها على أنها التزام اجتماعي ينتج عن العيش في مجتمع مع بعضنا بعضا؟ من أجل فرض 

جماع شعبي على مثل هذه الفكرة، يجب على كل من ساندرز ووارن إقناع الشعب اْلمريكي بأننا نريد إ

العيش في عالم ل ينكر فيه أي منا الرعاية الصحية ْلي واحد منا. بعبارة أخرى، سيتعين علينا 

ض من الموافقة على عالم اجتماعي واقتصادي يكون فيه من غير المقبول جذرًيا أن يتمكن البع

الوصول إلى لقاح يمكن أن ينقذ حياتهم بينما يحرم اْلخرون منه على أساس أنهم ل يستطيعون الدفع 

 .أو ل يمكنهم الدفع أو ضمان تأمين من شأنه أن يدفع بدل عنهم

ت لصالح ساندرز في النتخابات اْلولية في ولية كاليفورنيا إلى جانب غالبية  سبب واحد جعلني أصو 

الديمقراطيين المسجلين، يتمثل في كونه إلى جانب وارن قد دشن طريقة ْلعادة تصور عالمنا كما لو 

على أن الشروط  كان منظما بواسطة رغبة جماعية في مساواة راديكالية، عالم اجتمعنا فيه لْلصرار

المطلوبة للعيش، بما في ذلك الرعاية الطبية، ستكون متاحة على قدم المساواة بغض النظر عمن نحن 

أو ما إذا كان لدينا المال. كان من شأن هذه السياسة أن تثبت تضامنها مع البلدان اْلخرى الملتزمة 

ابرة لألوطان ملتزمة بتحقيق ُمثل بالرعاية الصحية الشاملة، وبذلك ستضع سياسة للرعاية الصحية ع

المساواة. تكشف الستطَلعات الجديدة أن الخيار الوطني ضيق على ترامب وبايدن على وجه التحديد 

حيث يؤدي الوباء إلى وقف الحياة اليومية، مما يزيد من مخاطر المشردين وغير المؤم ن عليهم 
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رؤية عالم ُيلتزم فيه بتوفير السياسة الصحية والفقراء. إن فكرة أننا قد نصبح أشخاًصا يأملون في 

بالتساوي لجميع الحيوات، وفك قبضة السوق عن الرعاية الصحية التي تميز بين المستحقين وأولئك 

الذين يمكن تركهم بسهولة إلى المرض والموت، كانت هذه الفكرة حية لفترة وجيزة. لقد توصلنا إلى 

درز ووارن بهذا الحتمال اْلخر. أدركنا أنه يمكننا ربما البدء فهم أنفسنا بشكل مختلف ولقد نادى سان

في التفكير والتقويم خارج الحدود التي وضعتها الرأسمالية لنا. على الرغم من أن وارن لم يعد 

مرشًحا، ومن غير المرجح أن يستعيد ساندرز زخمه، إل أنه ما يزال يتعين علينا السؤال، خاصة اْلن، 

ما نزال نعارض معاملة جميع الحيوات كما لو كانت ذات قيمة متساوية؟ لماذا ما لماذا نحن كشعب 

يزال البعض يشعر باْلثارة لفكرة أن ترامب سيسعى إلى تأمين لقاح يحمي حياة اْلمريكيين )كما 

د اقتراح الصحة الكونية والعامة المخيال الشتراكي في الوليات  يحددها( قبل كل اْلخرين؟ لقد جد 

حدة، لكن لبد اْلن من النتظار ليصبح محققا كسياسة اجتماعية والتزام عام في هذا البلد. ولسوء المت

الحظ في وقت تفشي الوباء ل أحد منا يستطيع النتظار. من الضروري أن يبقى المثل اْلعلى حيا اْلن 

تظرنا بدل من حملة في الحركات الجتماعية التي تركز اهتمامها على الصراع الطويل اْلمد الذي ين

الرأسماليين ورفضهم، ” الواقعيين“الرئاسيات. هذه الرؤى الشجاعة والمتعاطفة التي لقيت استهزاء 

حازت على الوقت الكاف من البث، واستقطبت الهتمام الكافي، وذلك من أجل السماح لألعداد 

 .يرفي أن ترغب في عالم متغ –وبعضها للمرة اْلولى  -المتزايدة من البشر

 .آمل أننا نستطيع الحفاظ على هذه الرغبة مت قدة

 

 Verso ع:على موق 9191مارس  02تم نشر المقال يوم 

 

https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-has-its-limits 
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 التفاؤل في االستمرار إلى تدعونا التي األسباب بعض

 

 لعرج ليسمر :ترجمة

 

 

الجهود اْلعَلمية الرامية إلى معالجة أزمة فيروس كورونا الحالية، فإن كثيرا من المواقع للمساهمة في 

 ”UP”أتاحت لقرائها حرية الوصول إلى أحدث المقالت المنشورة حول هذا الموضوع، ومن بينها

 .التي ننتقي منها هذه المقالت

روس كورونا. وتنحصر حدود الحياة تتراكم اْلنباء السيئة يوماً بعد يوم حول التطور العالمي لفي

اليومية لمئات المَليين من البشر في جميع القارات بسبب الحجر الصحي والمنزلي. لقد تغيرت حياة 

الجميع في غضون بضعة أيام. فقد انقلبت اْلولويات رأساً على عقب، ويواجه الجميع أسئلة وجودية. 

حياة مستمرة والمستقبل سوف يتغير حتماً بفعل ومع ذلك، يجب أل نقع في الذعر أو اليأس. إن ال

اْلزمة الحالية. فاْلنباء السارة تستطيع أن تتسلل عبر الفجوات التي تركتها تطورات اْلخبار الحارقة. 

هي الحاملة للتفاؤل واْلمل لمستقبلنا. قائمة صغيرة لألسباب التي يمكن العثور عليها والتي تبقينا 

 .نبالرغم من كل شيء متفائلي

 أنقذت أرواح: الهواء تلوث نسبة انخفاض

فتدابير الحجز، والحجر الصحي، والتوقيف المفاجئ للنشاط القتصادي في العديد من البلدان كان له 

عواقب مباشرة: النخفاض الحاد في نسبة تلوث الهواء. وقد قام خبير اقتصادي في مجال الموارد 

الحسابات بشأن آخر البيانات، ووفقاً له فمن المرجح للغاية أن البيئية بجامعة ستانفورد بإجراء بعض 

-COVID عدد اْلرواح التي تم إنقاذها من خَلل الحد من التلوث تتجاوز بكثير الوفيات الناجمة عن

وهذه الحالة تنطبق على الصين بصفة خاصة، وحسب الباحث فإن تخفيض النشاط لمدة شهرين  .19

 .شخصا بالغا 52111طفَل دون سن الخامسة و 0 111كان السبب في إنقاذ حياة 

 بحيرة فينيسيا تتنفس واْلسماك تعود
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تدابير الحجر التي اتخذتها إيطاليا خلفت تأثيراً إيجابيا ومفيداً على بحيرة البندقية. فقد ذكرت صحيفة 

 صفاءها السابق.  المحلية إن القنوات الشهيرة لمدينة دوجز استعادت بالفعل” ل نوفو دي فينيسيا ميستر“

وفي بعض المناطق، تم رصد تجمعات ْلنواع كثيرة من اْلسماك. إن أسبوعا واحدا من الحجر كان 

كافيا ْلن تستعيد البيئة لياقتها. ولبد في هذا المقام من التنويه بأن استراتيجية الحجر كانت سبباً في منع 

مائية، وهو اْلمر الذي أسفر عن عواقب حركة القوارب والترسبات البخارية في مجاري فينيسيا ال

فورية. وطبقاً ْلهل فينيسيا )البندقية(، فقد بات بوسعنا اْلن أن نسبح في القنوات، كما كان يفعل أهل 

 .فينيسيا في خمسينيات القرن العشرين

 الصين في الصفر إلى الوباء انتشار معدل انخفاض

عدم تسجيل أية حالت محلية جديدة لْلصابة  مارس 02فقد أعلنت السلطات الصينية يوم الخميس 

بمرض فيروس كورونا. لقد هبط عداد اْلصابات إلى الصفر في الساعات اْلخيرة، وهي المرة الولى 

منذ ظهور الوباء وإعَلن إجراءات الحجر الصحي الستثنائية، والتي أذهلت العالم كثيرا. وأعاد 

شفياتهم الميدانية التي تم تركيبها على عجل واستأنفوا عملهم الصينيون فتح اْلماكن العامة وأغلقوا مست

مارس لستئناف  02تدريجيا. وطلب من موظفي المطارات اللتحاق بمواقع عملهم يوم الخميس 

 .حركة المرور الجوية في القريب المنظور

 :المناخ لتغير صغيرة استراحة

ة، فمنذ ظهور فيروس كورونا شهدت العديد في هذه المرحلة الزمن معلق والمناخ يستفيد من استراح

من البلدان انخفاضاً كبيراً في انبعاثات الغازات المسببة لَلنحباس الحراري العالمي بنسبة وصلت إلى 

% في بعض المناطق. فقد تم نشر خريطة على نطاق واسع لنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 07

ظهر أن البشر حين يتوقف عن اْلنتاج والحركة يتنفس الصين قبل وأثناء انتشار الوباء، وهو ما أ

الكوكب ويستعيد ألوانه، على كل فترة الراحة هذه لن تدوم، وهي مستمرة مع استمرار الوباء، ْلن 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سوف تبدأ من جديد بمجرد رفع القيود، لقد ذكر اْلمين العام لألمم 

، وذلك ْلن تغير المناخ ناتج عن انبعاث ”نكافح تغير المناخ بالفيروسلن “المتحدة أنطونيو غوتيريس: 

الغازات المسببة لظاهرة النحباس الحراري، والتي ستبقى موجودة ولفترة قادمة طويلة.وعليه يجب ال 

تدع هذا الجهد يذهب هباء منثورا.، فما ُيظِهره هذا النخفاض في النبعاثات الحرارية هو مدى 

 .ي نستطيع بها أن نغير تأثيرنا الهدام على كوكب اْلرض، درس جدير بالتأملالسرعة الت
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 البيولوجي للتنوع مفيدة البرية الحيوانات راحة

فبراير، أعلنت بكين حظرا كامَل على التجار بالحيوانات البرية واستهَلكها، وهو قرار من  90وفي 

أيدت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني هذا المحتمل مرده في إلى ظهور وباء فيروس كورونا. وقد 

إلى التخلص من العادة السيئة المتمثلة في اْلفراط في استهَلك الحيوانات البرية ” القتراح الذي يسعى

ال نوعا من الفقاريات  29 111وقد أجري مؤخرا تحليل لنحو ”. وحماية صحة وحياة السكان بشكل فع 

بالمائة منها يتم شراؤها وبيعها في السوق العالمية، سواء  91حوالي اْلرضية المعروفة وقد تبين أن 

نوعا من الثدييات والطيور والزواحف  7711بصورة قانونية أو غير قانونية. ويمثل هذا أكثر من 

 .والبرمائيات

ا إن هذه اْلزمة الصحية العالمية تدعون“ويقول الصندوق العالمي للحياة من أجل الطبيعة في بيان له: 

إلى ضرورة إنهاء الستخدام غير المستدام للحيوانات المهددة بالنقراض ” »إلى دق ناقوس الخطر

 .“ وْلعضائها، غريبة عن اْللفة، لَلستهَلك الغذائي ولقيمتها الطبية المنتظرة

مارس، أعلن  02وأثناء زيارته لمعهد باستور يوم الخميس  تذكر اْلهمية الحاسمة للبحوث في فرنسا

 مليارات يورو في ميزانية البحوث: والواقع أن أزمة 7الرئيس ماكرون عن قرار زيادة قدرها 

COVID-19  ذكرتنا بالطبيعة الحيوية للبحث العلمي والحاجة إلى الستثمار فيه بكثافة إلى اْلمد

 .، كما أكد ذلك في تغريدة له”البعيد، وهو جهد غير مسبوق منذ فترة ما بعد الحرب

إنه أوان مساعدة اْلخرين في مكافحة فيروس كورونا، من مؤات  امة في الموضة والكمالياتتعبئة ع

هينيسي لويس فويتون إلى أولاير ومرورا بصغار المصممين الفرنسيين. خَلل الحروب اْلخيرة، 

وضع الصناعيون شبكات وسَلسل إنتاجهم في خدمة الجيوش. وقال رئيس الدولة إن المعركة ضد 

ونا هي حرب، واليوم قطاع الكماليات عليه إعَلن التعبئة.شركات أولاير، ديور، فيروس كور

جيفانشي، غارلن مطالبة بإعادة هيكلة سَلسل تصنيع العطور ومستحضرات التجميل ْلنتاج السائل 

الهيدروكحولي الذي تشتد الحاجة إليه حالياً. ويصرخ بعض أصحاب النوايا السيئة بأن ذلك انقَلبا في 

 .سويق، ولكن موظفو هذه الشركات يقولون إنهم سعداء وفخورون بخدمة قضايا المصلحة العامةالت

وفي الوقت نفسه، بدأ عدد من صغار مصممي اْلزياء في صنع أقنعة واقية، في النورماندي، في 

الف  711الف و 011الشمال، وفي الغرب الكبير. وتأمل خياطات سَلسل النتاج في صناعة ما بين 

 .ع أسبوعياقنا
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 العائلي الطهي عودة

القلق والعطالة ولكن أيضاً اللتفات إلى ملذات المائدة وهو أمر طبيعي، المَليين من اْليطاليين 

والفرنسيين، المحجورين في منازلهم بسبب الوباء، استداروا في اتجاه واحد: هو مطابخهم. وطبقاً لنقابة 

اْليطاليين يطبخون أثناء هذه الفترة من البطالة القسرية، فقد ارتفعت الفَلحة كولديرتي فإن العديد من 

% منذ بداية الحجر الوطني في التاسع من مارس. وقالت المنظمة في بيان 11مبيعات الطحين بنسبة 

لها إن ذلك يعد ازدهارا للخبز والمكرونة والكعك المنزلي المصنع من طرف اْلسر اْليطالية. الزيادة 

%( تعزز هذا التجاه، وفقاً للبيانات التي قدمتها سلسلة 91%( والحليب )91السكر ) في مبيعات

العودة إلى اْلطعمة المصنوعة  .Coldiretti ، والتي استشهدت بها نقابةCoop المتاجر الكبرى

ر منزليا، اْلطباق الشعبية الجيدة، لقد جاء دور الوباء الخَلصي لنا من الوجبات السريعة واْلطعمة غي

 .الصحية

 فيروس كورونا وأوبرا على الهواء

ولَلنتهاء )مؤقتا( من استعراضنا ْلسباب بقائنا متفائلين في هذه اْلوقات الصعبة، فمثَل لقد وجد 

اْليطاليون في الموسيقى والغناء مهربا من قلقهم. عابسين في بيوتهم بسبب الحجر، والموسيقى تخرج 

ن، في كل مكان، تنبعث من قلوبهم، ثنائيا أو فرادى. طريقة من شرفاتهم في روما، ونابولي، وميَل

 .لطيفة لتشجيع الذات وللحفاظ على المعنويات مرتفعة

 

raisons de rester optimistes au temps du corona 

19 mars 202019 mars 2020Par Rédaction UP’ Magazine 
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 كورونا جائحة حول فلسفية مالحظات

 

 بناني لحكيم العرب عز

 

يطيب لي أن أقتسم مع السيدات والسادة القراء نص المحاضرة التي ألقيتها عبر وسيلة التواصل 

، بدعوة كريمة من 9191أبريل  01فيسبوك، في إطار سلسلة محاضرات الجامعة الشعبية يوم السبت 

 .اسماعيل بمكناسالدكتور مصطفى مريزق مؤسس الجامعة وأستاذ التعليم العالي بجامعة مولي 

 ما الذي يبرر تدخل الفيلسوف ليدلي برأيه في الموضوع، موضوع جائحة كورونا؟

هذه الجائحة حدث القرن بامتياز، وهو حدث يرفع تحديا كبيرا أمام كل المتدخلين في المجال: سواء 

عب أخذ فكرة كان عالما طبيبا أو مؤرخا أو فاعَل سياسيا أو فيلسوفا يحاول أن يفهم. ولكنه من الص

تاريخ المخاطر التي تحدق باْلنسان دون العودة إلى منظور اْلنتروبولوجيا التاريخية، قبل أن ننتقل 

المتجدد  02باختصار إلى المنظور الطبي ومفهوم المناعة؛ ثم سنتساءل إلى أي حد نعتبر فيه كوفيد 

ح السؤال اْلشكالي والمفتوح: ما حدثا تاريخيا قابَل للتفسير مثل اْلوبئة القديمة بالمغرب. وسنطر

 العمل مع الفيروسات ؟

المتجدد تحديا حقيقيا أمام الفيلسوف. ما هو  02يرفع كورونا  اْلشكال الفلسفي كمقدمة إلى الموضوع،

 بالضبط؟

 Peter Singerبيتر زينغر Hans Jonas ويوناس Habermas اهتم الفَلسفة أمثال هابرماس

البشرية، واعتبروا في كتبهم عن مستقبل اْلنسانية والبيئة والتضامن العالمي بإشكالية مستقبل الطبيعة 

 manipulation والتعديل الوراثي eugénisme أن اْلنسانية تواجه إشكاليات تحسين النسل

génétique  والتدخل في الخَليا الجذعية والستنساخ وتجميد البويضات إلى حين إيجاد الوقت

بعد تجاوز عتبة الشيخوخة والبيئة والرفق بالحيوان واْلوزون والمخاطر التي  المناسب لتخصيبها حتى

 .تهدد اْلنسانية إذا ما تدخل اْلنسان بصورة متهورة في الطبيعة

انتبه هابرماس وهانس جوناس إلى الكوارث المحدقة بنا واتهمه خصومه بأنه يضخم من هول تدخل 

نفسها كانت ستصنع الكرسي لو كانت تمتلك ساعدي اْلنسان. التقنية في الطبيعة، لسيما وأن الطبيعة 
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دار السجال هنا حول عواقب تدخل اْلنسان في الطبيعة. وإذا ما وضعنا حدودا أخَلقية على الطبيعة 

 .سنتجنب بالتأكيد المخلفات الكارثية المرتقبة

العالم المتحكم فيها  احتل الفيلسوف مع هابرماس موقع الهجوم: فكر الفيلسوف في الطبيعة من موقع

الذي يخضعها لخدمة اْلنسان. واعتمد الفيلسوف على التجارب الجارية في السر وفي العلن داخل 

 .المختبرات الدولية والبرامج العلمية التي تجيزها اللجان اْلخَلقية

ت أنها تغير الوضع اليوم، ودخلنا وضعا نعتبره غير مسبوق، مع أن اْلنسانية قد عرفته من قبل وحسب

 قد تجاوزته. والحال أننا نعود من جديد من موقع الهجوم على الطبيعة إلى موقع الهروب من الطبيعة: 

 .هذا هو منظور األنتروبولوجيا التاريخية

هذا الموقف هو الذي درس سلوك اْلنسان من موقع الفرار عند توقع الخطر: وهو ما نسميه اليوم 

ذلك. تحكي أدبيات اْلنتروبولوجيا التاريخية كيف أن اْلنسان لم يكن الحجر الصحي والتباعد وما إلى 

في البداية سيد الطبيعة في حضرة الحيوانات الكاسرة التي كانت أكثر منه قوة وبطشا. يحكي علماء 

كيف أن اْلنسان كان يبدو صغيرا وضعيفاً بالمقارنة مع الحيوانات التي كان يعيش  Polemos معهد

ا وبقايا طعامها، فيأكل الميتة والفضَلت المتبقية. وما ساعد اْلنسان على البقاء هو أنه عالة على فتاته

تميز بخصائص الجبن والتخاذل، فكان الفرار أقدم لديه من الهجوم وكان الجبان السعيد يضمن لنفسه 

يزة حظوظا أقوى في البقاء على قيد الحياة، وكان الجبن وهو تجنب المواجهة غريزة أقوى من غر

الحرب. ومع التعاقب التاريخي أصبحت المقاومة أكثر ذكاء من الفرار وأصبح التمييز موجودا بين 

 Kritik der zynischen سلوتردايك Sloterdijk Peter) .البطل والمتردد والجبان

Vernunft وبعدما كان اْلنسان الجبان يقتات من بقايا الحيوانات 017ص  0212، فرانكفورت .

ظل إلى اليوم يحتفظ في ذاكرته التاريخية بالكابوس المرعب الذي كانت تشكله تلك  الكاسرة،

الحيوانات، فحول الخنافس والنسور والدببة واْلسود والخفافيش إلى رموز وطنية ودينية واختزلها في 

 .نماذج مصغرة، تظهر مدى اْلعجاب بها ومدى الرعب الدفين منها في الَلشعور الجماعي

اْلنسان أن يتحكم في الطبيعة بعدما استطاع صناعة السَلح واكتشاف النار. ومن بين  وقد استطاع

عَلمات السيادة على الطبيعة تطوير القدرة على قهر الموت. وأعود من جديد إلى سلوتاردايك ْلبراز 

 : كيف كانت ممارسة الطب طريقة أخرى في ممارسة القتال

 المنظور الطبي ومفهوم المناعة

ْلمراض مثل السيدا أو السرطان بفقدان المناعة بطريقة مكتسبة، أو ضعف المناعة نتيجة الوهن تتميز ا

الذي يعتري الوظائف اْلساسية. ويتميز الجسد السليم بمناعة قوية، وما يصدق على صحة اْلفراد 



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

184        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

( كيف أن 0212” )نقد العقل الكلبي“يصدق على صحة الجماعة. وقد أثار سلوتاردايك في كتاب 

مصطلح المناعة في الصطَلح الطبي أو الحصانة البرلمانية أو الديبلوماسية قد ورد في اْلصل من 

اللغة العسكرية. بل إن لغة الطب لغة عسكرية. نقوم بعملية جراحية كما نقوم بعملية عسكرية ونقاوم 

كما نرفع من نسبة  هجوم البكتريا والفيروسات كما نقاوم هجوم العدو ونرفع من نسبة الكريات البيضاء

الجنود للدفاع عن الحصن. ونختبئ بموجب الحجر الصحي كما يختبئ الجنود في الخنادق والمَلجئ 

 Les (0221ولكن سلوتاردايك انتقل خطوة إضافية في كتبه الموالية ) Bunker اْلسمنتية المحصنة

sphères  الحتماء بمجاله الحيوي ليعتبر أن اْلنسان ليس شيئا آخر غير جهاز بيولوجي يقوم على

 .كما استند إلى قدراته الدفاعية لمواجهة المخاطر الخارجية، منذ أن خرج اْلنسان من السافانا

وقد ظهرت طرق مختلفة لمواجهة الموت وتحملها، كأن نعتبرها قدرا طبيعيا، فكان الراهب ل يحس 

سلطة الدول وعايش القوى  بحرج أمام الموت بينما تحيز الطبيب للحياة ضد الموت وشارك في

المسيطرة على الحياة. وتعاظمت ثقة المرضى في اْلطباء بقدر ما كانوا يثقون من قبل في السحرة 

والمشعوذين. وأصبح الطب يعيش في دواليب السلطة والبَلطات، إلى درجة أن هناك ما ادعى أن بقاء 

طباء في اْلصل. وكانوا يهتمون بالمرضى الفلسفة في العالم اْلسَلمي يرجع إلى أن الفَلسفة كانوا أ

أكثر من اهتمامهم بالمرض ذاته، ويعالجون مخلفات اْلمراض عوض معالجة اْلسباب. وقد ظل هذا 

 .أمرا طبيعيا في الطب إلى اليوم

 :هنا آتي إلى التحدي الموضوع أمام الثقافة الطبية

لم يكن هدف الطب عامة هو ( : “0269 -0126كما جاء في كتاب الطبيب النمساوي لودفيج فليك )

عن الوضع العادي السليم ” النحراف“، بل هو معرفة حالت ”العادية“معرفة الظواهر المطردة 

في الكتاب الذي يحمل عنوان: نشأة الواقعة العلمية وتطورها. مقدمة إلى أسلوب التفكير ” للجسد.

 Ludwik Fleck : Entstehung und Entwicklung einer والتفكير الجماعي

wissenschaftlichen Tatsache (1935).  وقد كان فليك من المصادر اْلساسية التي ألهمت

اكتشاف ممارسة العلم كممارسة اجتماعية تدرس في سوسيولوجية  Thomas Kuhn توماس كون

مقدمة المعرفة العلمية والصراعات الجتماعية والمصالح الفردية والجماعية. فقد ذكر توماس كون في 

كتاب بنية الثورات العلمية/ أو النقَلبات العلمية وفق ترجمة اْلستاذ الراحل سالم يفوت، كيف كان 

فليك سباقا إلى فكرة إنشاء سوسيولوجية الجماعة العلمية. بمعنى أننا ندرس الجماعة العلمية، في حالة 

 .رسة واْلسرة وما إلى ذلكإذا ما وجدت، كما ندرس الفئات الجتماعية اْلخرى كالمقاولة والمد

)بالمعنى ” السوية“لم يكن هدف الطب عامة، من زاوية الجماعة العلمية، هو معرفة الظواهر المطردة 
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 G. Canguilhem العام الذي ل يدخل في التفاصيل التي يمكن متابعتها في أعمال الفرنسي كانجيليم

 .السليم للجسدعن الوضع السوي ” النحراف“، بل هو معرفة حالت 

كما أن صياغة قوانين مطردة حول اْلحوال المرضية ل تتعلق باْلفراد أنفسهم إل على نحو جد 

اختبار ”. إحصائي“مجرد، إلى درجة أن القواعد المكتشفة أو القوانين ل تعتبر صحيحة إل على نحو 

 .مدى نجاعة دواء ما هو اختباره على عينة تمثيلية على المستوى العالمي

كما أن الهدف من ممارسة الطب عملي خالص، فهو ل يسعى إلى توسيع معارفنا النظرية بقدر ما 

يهدف إلى التحكم في اْلمراض. فكل التصورات والنماذج والفروض العلمية التي تحاول أن تقدم 

 تفسيرا نظريا للمَلحظات المرضية مطالبة بأن تحقق النجاح على المدى القريب. أما الدراسات

المجردة العامة فهي غير مقنعة داخل الطب. توجد هوة فاصلة بين المعرفة العالمة بالكتب 

والمَلحظات التجريبية. في الغالب ما ل تستطيع المشاكل الطارئة في الطب من أن تصف بما يكفي 

 ْلصليالحالت المرضية الفردية بحكم الحاجة الماسة إلى تحصيل نتائج على المدى القريب )المرجع ا

(XX)) 

كان فليك يجمع بين مهنة الطبيب والباحث في اْلوبئة وكان يبحث عن المصل أو اللقاح لعَلج 

التيفوس، فكان يجمع بين البحث النظري والتطبيقي. ل يهتم فقط بمخلفات اْلمراض بل كذلك 

طب بالعَلج قلل باْلسباب، ومن هنا أهمية دراسة علم اْلوبئة في ارتباطه بالصحة. غير أن ارتباط ال

 .من أهمية الدراسات النظرية، مثل دراسة الباركتيريا والفيروسات

بطبيعة الحال، اكتشف الباحثون اللقاحات والمضادات الحيوية للفيروسات والباكتيريا التي تشكل جزءا 

 من الذاكرة التاريخية مثل التيفوس والجذام والطاعون والسل، وأنشئ مستشفى الطبيب كوكار بفاس

لدراسة اْلمراض المعدية. ولكن مع انقراض مجموعة من اْلمراض المعدية أو تضاؤل احتمالت 

 .اْلصابة بها، تراجع الهتمام بها على المستوى الدولي

 02ما هي وضعية التفكير الحالية في كورونا كوفيد  المتجدد وإشكالية الحدث التاريخي 02كوفيد 

؟ حينما يتحدث المؤرخون عن évènement historique خيالمتجدد وكيف تفكر فيها كحدث تاري

تاريخ اْلوبئة بالمغرب )مثل محمد اْلمين البزاز( فهم ينسجون سرديات تثير الظاهرة، في حالة ما إذا 

كانت حدثا معزول أو تحولت إلى ظاهرة، ويبحثون في اسبابها ونتائجها على البنية السكانية 

 .الجتماعية والمعتقدات الدينية والتحولت

 .في هذه الحالة يوجد اختَلف بين الكورونا من جهة وباقي اْلوبئة المرتبطة بالبكتريا أو بالفيروسات

بما أن عوامل تنقل الباكرتريا معروفة عن طريق الحشرات والحيوان أو البشر، عن طريق المستنقعات 
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 .عوامل الجتماعية المختلفةواْلوساخ استطاع المؤرخون أن ينسجوا سرديات تحاول اْلحاطة بال

وعندما ظهر فيروس السيدا تبين وجود فرق واضح من الناحية اْلحصائية بين دول العالم اْلسَلمي 

والدول الغربية من حيث حجم اْلصابة، وتم ابتكار سردية جديدة تفسر هذا الختَلف في نسبة اْلصابة 

طريق الدم والجنس. وقد كانت المفردة البارزة  بعوامل ثقافية ودينية مرتبطة بطرق انتقال العدوى عن

في كل الحمَلت التحسيسية بالمغرب وخارجه هي مفردة السيدا وليس مفردة الفيروس. ما كان يهمنا 

أن نعرفه هو طرق انتقال السيدا والفئات المعرضة للمرض وليس مصدر الفيروس؛ كذلك عندما 

لم يعرف نفس النقاش العمومي الذي عرفه  0212اكتشف فيروس تشمع الكبد من درجة س سنة 

مرض السيدا ْلنه لم يشغل المتخيل الجتماعي بنفس العنف الذي ووجه به فيروس السيدا على 

 .المستوى الدولي

 :نجد أنفسنا في وضعية خاصة 91عندما نصل اليوم إلى كوفيد 

 .بكامل الموضوعيةأول، ل توجد مسافة تاريخية فاصلة وكافية للحديث عن هذا الفيروس 

ثانيا، ل يمكن تفسيره بعوامل النظافة والفقر والتخلف واْلخَلق )كما نفسر ظهور اْلوبئة الناجمة عن 

 .البكتريا(، ْلنه يصيب الجميع في كل أنحاء العالم

ثالثا، توجد طرق حماية من داء فقدان المناعة المكتسب ويمكن اتباع طرق معلومة للوقاية من داء 

كبد الفيروسي وغير الفيروسي، أي أن هذه اْلمراض ليست خارجة عن السيطرة، ما عدا هذا تشمع ال

 .الداء الجديد

رابعا، ل نعلم من أين جاء ول إلى أين يسير. لو كان كائنا حيا ْلصبح إرادَة الحياة بلغة شوبنهاور 

مسبوقة منذ البذرة اْلولى التي ولكان إرادَة القوة بلغة نيتشه وْلتاح لقيم الحياة أن تتطور بصور غير 

َما من كوكب آخر أو من النيازك والمذنبات  .وفدت على اْلرض ُربَّ

د الحياة تهديداً مباشراً وهذا ما لم يتنبأ به أحد. كنا نعتقد إلى حدود  لكننا هنا أمام كائن غير حي يهد 

من مذنبات أو من كواكب  أو extraterrestres اليوم أن التهديد الحقيقي يأتي من كائنات فضائية

متحيرة قد تصطدم باْلرض على بعد بضعة سنوات ضوئية احتسبها علماء الفلك بدقة؛ فكر المخرجون 

السينمائيون في حرب النجوم وفكرت الدول العظمى في حماية اْلرض من المذنبات بوضع صواريخ 

 .حول الكرة اْلرضية وموجهة إلى الفضاء في اتجاه خطر محتمل

ل هذا الفيروس يوما ما في دائرة احتمالت العلماء على المستوى الدولي. وكان توقع التهابات لم يدخ

التنفس الحاد مرتبطا في كل مستشفيات العالم باحتمالت التعرض ْلمراض الجهاز التنفسي، ما دامت 
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ل توجد أمراض يجب أن تحظى بقدر مماثل من الهتمام مثل أمراض السرطان وصحة اْلم والطف

 .واْلمراض العصبية النفسية والقصور الكلوي

ماذا ينفع اليوم أن نقول إن الوباء نتيجة مؤامرة أو نتيجة خطأ غير مقصود في التعامل مع بعض 

 الفيروسات في المختبرات؟

تحاول هذه السرديات الجديدة أن تبحث عن تاريخ هذا الوباء وعن إرهاصاته وعوامله البشرية، كما لو 

، أي من ABC في باب المحتمل والموقع والمرتقب. حقيقًة أن العالم كان يخشى من أسلحةكان يدخل 

اْلسلحة النووية والباكتيرولوجية والتقليدية، ويمكن الحديث عن مؤامرة بشأن اْلسلحة الباكتيرولوجية، 

 لفيروسات ؟ولكن في اْلخير ما العمل مع ا ْلنه يمكن تربية الباكتيريا وتحويلها إلى سَلح إرهابي،

 :نحن هنا أمام واقع جديد يتحدى العالم بالكامل. وال أدري هل باْلمكان نسج حكاية جديدة

  الصعوبة اْلولى وهي أنه يصعب الحديث عن إرهاصات أو أسباب أو عوامل بشرية سبقت ظهور

 الفيروس، ولو كان اْلمر كذلك لنتبهت عشرات المختبرات لذلك،

  ل نستطيع اتهام فئة اجتماعية بنشر العدوى ْلسباب أخَلقية أو دينية أو الصعوبة الثانية هو أننا

عرقية، فَل يميز الفيروس بين الناس ول يعتبر جزاء ول عقابا، ول ندري هل نجد له دواء أو 

 .مصَل قبل أن يتفشى في العالم ويقضي على شرائح اجتماعية كاملة

  القول لكل داء دواء. أفضل هنا إيراد حكمة زهير بن الصعوبة الثالثة أننا ملزمون بالحتراس من

 :أبي سلمى

  ِر فَيهَرم  رأيت المنايا خبط عشواء من ُتِصب ُتِمْتُه ومن ُتخِطئ ُيَعمَّ

عرفت السينما في العقود الماضية ظهور أبطال نصف خفافيش أو نصف عناكب ونصف بشر مثل 

الجبان -على الذي انتقل من مستوى الكائنباتمان وسبايدارمان ولكن السوبرمان يظل هو الجنس اْل

في بداية اْلنسانية إلى الكائن الذي روض الطبيعة وكل الحيوانات والحشرات نفسها وعاد من جديد 

الخائف والمختبئ داخل كهوف اْلسمنت. وتدخل حكاية انتقال العدوى من -إلى نفس وضعية اْلنسان

لمتخيل البدائي الذي جعل الخفاش يشكل تهديدا الخفاش إلى اْلنسان في يوهان في دائرة هذا ا

 .لمستقبل اْلنسان ويعيد اْلنسان إلى وضعه اْلول

  لقد فرضت حالة الخوف والهلع ميكانزمات دفاع بدائية وهي الختباء في الكهوف اْلسمنتية داخل

ع الحجر المجال الخاص، وبدأ المجال العمومي والحياة القتصادية يتعرضان لمخاطر النهيار وشر

الصحي في التأثير على الحياة المشتركة داخل مساكن ضيقة وواطئة وغير قادرة على تحمل 

 .الحتكاك المباشر طيلة النهار والليل
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  عدنا من جديد إلى حياة اْلنسان البدائي الذي كان يختبئ في الكهوف ريثما تمر الجائحة، ولكنه على

ل المجهودات التي بذلها ْلنشاء حياة اقتصادية خَلف البدائي أصبح يتخوف بجدية من ضياع ك

خارج الكهوف. وبما أن هذه الوضعية الجديدة يعيشها اْلنسان كإنسان يفرض علينا المشاركة في 

إيجاد بدائل محلية في أفق الوصول إلى حلول كونية، ما دامت مخلفاته كارثية على مختلف الشعوب 

قتصادية. وإذا كان يكفي إنسان الغابة أن يختبئ في بنسب متفاوتة حسب درجة تأثر البنيات ال

الكهوف ْلنقاذ الحياة، فإن مشكلتنا نحن تتعلق أول بإنقاذ الحياة، واْلداة الوحيدة هي الحجر الصحي 

أول وهي وضع عقار ودواء على المستوى المتوسط، وتتعلق ثانية باستمرارية الحياة وبالتنمية 

 .اْلنسان المستدامة والحفاظ على كرامة

تطرح مشكلة البقاء علينا كما طرحت على إنسان الكهوف في بدء اْلنسانية. مشكلتنا اْلن هي مشكلة 

حماية النوع البشري من الموت، وحماية المرضى والعجزة والحالت المعقدة في الحاضر. ولكن 

 مشكلتنا هي كذلك مشكلة المستقبل، وكيف نعيد اْلمل ونبني المستقبل؟

اليوم تمزقا فعليا بين واجب إنقاذ الحياة، حياتنا وحياة اْلخرين، وواجب الحفاظ على الحد اْلدنى نعيش 

من المؤسسات القتصادية والحركة التجارية، نريد الحفاظ على الحياة دون أن ننهار اقتصاديا 

 :واجتماعيا، وإل سنقول قول الشاعر

 موت واحدما لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت اْلسباب وال
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 المحك على والعنصرية الجائحة الن

 

 الزين شوقي محمد

!”breathe can’t I“ 

 «!التنفُّس أستطيع ال»

ع إلى ألفاظ للسيِّد جورج فلويد قبل أن يلفظ أنفاسه. وكانت أيضاً  كانت هذه آخر مخارج الهواء المتقطِّ

بالوليات المتَّحدة ضدَّ الممارسات العنصرية لبعض الشرطة ضدَّ الريح الهوجاء التي عصفت 

ود. ما معنى أل نستطيع التنفُّس؟ ما النََّفس؟ ما اْلمر الذي يجعل الجو خانقاً وهنا  اْلمريكيين السُّ

؟ ما سرُّ هذا (noosphère) نحو الغَلف العقلي (atmosphère) نتجاوز محض الغَلف الجوي

ى أساس اللون والنتماء؟ ما لعنة هذا الختناق الحضاري بانغَلق اْلبواب والنوافذ التباغض اْلثني عل

يته بالغَلف الَبَشري د الهواء المنعش؟ بل وأضيف ما سمَّ أو  (dermosphère) التي تحول دون تجدُّ

ع بين البشر على أساس اللون، مع أنها مسمَّى البَ « الَبَشرة» َشر التي هي الفاصل العنيد والمروِّ

أو العنصرية المقيتة،  02-ووجودهم المشترك في العالم. هناك شيء في الراهن، بسبب الجائحة كوفيد

صته ببراعة الفيلسوفة اْليطالية دوناتيَل دي سيزاري في كتابها الصادر  ما يحول دون التنفُّس، لخَّ

ختناق صحًي ا أم كل شيء اليوم هو ُعرضة لَل«[1] .سيادة الفيروس؟ الختناق الرأسمالي»حديثاً: 

ة والعاجلة ْليكولوجيا الترويح والتنفيس، بإعادة إزاحة  اقتصادياً أم عنصرياً. هناك الحاجة الماسَّ

المسألة من محض الطرح الميتافيزيقي العريق في روح أو نْفس )بسكون الفاء( إلى الطرح الواقعي في 

 .نفُّس العميق والمنعشالنََّفس )بفتح الفاء(، من سكون الفاه إلى فتح الفاه للت

 

1 

أصل  (pneuma) مع أن النََّفس )بفتح الفاء( له ميتافيزيقا قائمة بذاتها من الرواقية صاحبة النََّفس

التي ل  (Yoga) العالم إلى ابن عربي صاحب نظرية النََّفس اْللهي دون نسيان التقنيات العريقة لليوغا

ل ومداواة انفعالت النْفس. لقد حصل نسيان شبيه بنسيان  تزال فاعلة اليوم في إطار حصري من التأمُّ

الكينونة لدى هايدغر وهو حجب السكون )النَّْفس( للفتح )النََّفس(، بالرتقاء بالنْفس إلى مصاف العتبار 

https://couua.com/2020/06/14/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%8f%d9%88%d9%84%d9%8f%d9%88%d8%ac%d9%92%d9%8a%d9%8e%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8e%d9%91%d9%81%d9%8e%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9/#_ftn1
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د إجراء ميكانيكي في  الفلسفي حول العَلقة بالجسد ومسألة الخلود والبعث، وإرجاع النَفس إلى مجرَّ

دخول الهواء إلى الرئتين وخروجه منهما منذ الرسائل الطبية اْلولى ْلبقراط وجالينوس. كيف احتجب 

رس الفلسفي مع أن له نتائج واعدة وخطيرة منذ الرواقيين وابن عربي حول نظام  سؤال النََّفس في الدَّ

 يمكن فقه المسألة سوى بالتغلُّب على اْلشباه والنظائر والتمييز في العَلقة بالذات والنتماء للعالم؟ ل

غسق الغابة اللغوية بين الذئب والكلب من أجل إنزال اْللفاظ من السماء الميتافيزيقية إلى اْلرضية 

العادية إذا جاز لنا اللجوء إلى فتغنشتاين من أجل َنْحو  فلسفي يكون فيه الستعمال في السياق هو 

 .صلالفي

ق فيها العتبار الميتافيزيقي بتجاوز )أي حجب( الشتقاق  بالفعل نجد أنفسنا أمام أشباه ونظائر تفوَّ

اللغوي اْلصلي والمنطلق العادي اْلصيل: ل يمكن الولوج في الدقائق الصغيرة والمماحكة حول 

أن اللغات العريقة  التفاصيل المتعبة في جذور الكلمات، لكن حسبنا بعض اْلشارات والتنبيهات وهي

 «الَنَفس اْلغريقي»سواء أتعلَّق اْلمر بـ :[2]لها توافق في المدلول حول الكلمات التي تهمنا هنا

(pneuma) وح-النََّفس»أم بـ ، (nèfèš, rūaḥ, nešāmāh) العربي ومقابلها العبري« الَنَسَمة-الرُّ

ر بين النْفس والنَفس أو بين الروح والريح التي تجعل النظائ (souffle) هناك دائماً إشارة إلى الَنْفَخة

صعبة التمييز. التمييز الوحيد هو ذلك الذي سقط من الستعمال التاريخي بفعل الفاصل بين 

د متحف  من الكلمات الشتقاقية المقنَّنة في القواميس  الميتافيزيقي والطبيعي وأضحى مجرَّ

أقل  (esprit, spirit, Geist ; âme, soul, Seele) والموسوعات. ليست الكلمات اْلوروبية

لت هي اْلخرى على أساس ذلك الفاصل الذي أضحى قانوناً فلسفياً في اعتبار سؤال  التباساً، ْلنها تشكَّ

عة  (mind) الذات أو اْلنا، وسؤال الفكر والتفكير، وأسئلة الفلسفة التحليلية حول الذهن واْلسئلة المتفرِّ

والذكاء الصطناعي. يمكن القول بأن هذا المركَّب الفلسفي  (cognition) عنها مثل المعرفة اْلدراكية

 .والبستمولوجي حجب نوعاً ما السؤال البسيط والبديهي للَنَفس بداهة الَبَشرة عينها، جوهر الَبَشر

د مسألة في النََّفس؟ هل المسألة هي السقوط في  هل يمكن بالفعل اختزال المشكلة اْلنسانية إلى مجرَّ

بإرجاع الُبعد اْلنثروبولوجي والوجودي والميتافيزيقي الواسع إلى قضية عضوية أو « التطبيع»شراك 

إيكولوجية، أي البيئة الطبيعية أو الذهنية للوجود اْلنساني في العالم؟ يساعدنا اْلجراء النحوي 

على الذهن وتعيق والتأويلي في الحتراس من افتراس الصور الكثيفة والغازية كالخواطر التي تهجم 

النظر العقلي الصحيح. الرهان هو كيف نقوم بتنقية اللغة والذهن معاً من مجموع الغزاة القادمين من 

كل حدب  وصوب، من المعجم الميتافيزيقي المبهم وإلى غاية الستعمال الفلسفي المزيَّف. هذه الغزوة 

المعاصر، ْلنها توفِّر فقط خداعاً بصرياً  التعيسة هي التي تحول دون الرؤية الواضحة للشرط اْلنساني

ا حول نمط رؤيتنا لألشياء  .ومعوًج 

https://couua.com/2020/06/14/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%8f%d9%88%d9%84%d9%8f%d9%88%d8%ac%d9%92%d9%8a%d9%8e%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8e%d9%91%d9%81%d9%8e%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9/#_ftn2
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مذهلة وهي تناقض في الحدود. غير «![3] الشيء العميق في اْلنسان هو الَبَشرة»عبارة بول فاليري 

ن يختزن على قيم  نفيسة. نقول بأن الَبَشرة هي ُعمق الكائ (oxymore) أن اْلمر يتعلَّق بتناقض ظاهر

مثلما نقول بأن النََّفس هو جوهر هذا الكائن. يكمن وجه اْلشكال واللتباس في جعل سطح الَبَشرة هو 

الُعمق وقد يكون هذا اْلجراء نزوعاً سفسطائياً مشيناً. هل اْلمر كذلك؟ هل بالفعل الَبَشرة هي ُعمق 

البصري الذي توفره لنا العدسة الكائن؟ وهل النََّفس هو جوهر هذا الكائن؟ إذا أردنا مجاوزة الخداع 

الميتافيزيقية، فليس لنا بد  سوى اللجوء إلى النقائض لفكِّ النظائر. يأتي ُعمق الَبَشرة من حيث كونها 

ره موريس ميرلوبونتي  مسقط اْلحاسيس والبرزخ الفاصل/الواصل بين الجسد والعالم الذي صوَّ

َداُخل»باْلجراء اْلسلوبي  ث يجد الجسُد العالَم في ذاته ويحتوي العالُم الجسَد ، حي(chiasme) «التَّ

ا في ثقف نظام الَبَشرة التي يحجبها غاز  من 
َداُخل مهم  جًد  َباُدل الذي يتَّخذ صورة التَّ ته. هذا التَّ برمَّ

رد تمثُّل   تركَّب الُغزاة وهو اللَّون. ل تتميَّز الَبَشرة باللَّون، إن كانت بيضاء أم سوداء، ْلن هذا مجَّ

تاريخياً وثقافياً وأيضاً عنصرياً من ُعمر البشرية )مسألة الرق والعبودية(، بل تتميَّز بما ُيؤسِّس 

جوهرها وصلتها الحميمية بالعالم وهو استقطاب اْلحاسيس بصفتها تجربة اْلنسان في العالم، في 

جربة حميمية من وت…( باْلحوال المتناقضة )حر، برد« شعور»الوقت نفسه تجربة حسيَّة من 

 .(…باْلحوال النفسية والعاطفية )حب، كره« استشعار»

اقتَلع العتراف مرهون   .[4]يمرُّ نظام الحقيقة نفسه على سطح الجسد، من فوكو إلى دو سارتو

ا  بتسليط تأثير  على الجسد في شكل قهر أو تعنيف. بل إن العنصرية ذاتها هي إجراء في نفي الجسد، إمَّ

مرئيته ووضعه في المكان الَلئق به عندما تشكَّل تمثُّل اجتماعي حول المهن اليدوية رمزياً بنزع 

ا حسًي ا بمحاولة التخلُّص منه؛ والجرائم العنصرية ل ُتعدُّ ول ُتحصى،  الخاصة باْلفارقة أو العرب، وإمَّ

رأ النََّفس في هذه آخرها محاولة اعتقال جورج فلويد التي انتهت بإماتته بقطع التنفُّس عنه. كيف نق

ة اْلليمة؟ أليس انقطاع النََّفس هو انهيار سؤال الفهم والتفاهم بين الثقافات؟ كانت هذه مثَلً  القصَّ

اْلطروحة التي انطلقت منها الفيلسوفة اْليطالية دي سيزاري في محاولة أخرى حول أستاذها غادامير: 

ل يمكن القبض على حقيقة الفهم ول «[5]  .(Verstehen ist wie Atmen)الفهم مثل التنفُّس»

تعقُّله ابستمولوجياً مثلما ل يمكن القبض على الهواء، بل إن الفهم هو نمط في الوجود وليس نظاماً في 

 .المعرفة

، فإن الفهم يتعكَّر هو اْلخر (Umwelt) بغياب الشرط اْليكولوجي في الهواء المنعش للعالم المحيط

اراً. ل بمختلف اللَّْوثات اْليديو ياً جبَّ لوجية والعنصرية ويجعل التفاهم بين الثقافات أمراً صعباً وتحدِّ
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نغالي إذا قلنا بأن الشرط التأويلي واْليكولوجي للوجود البشري المشترك في العالم له أصله في النََّفس 

آة الغير وفصله في الفهم. كل سوء فهم هو لوثة عقلية جاءت لُتعكِّر صفو النجَلء الذاتي في مر

مات الحضارة التي  وانجَلء الغير في مرآة الذات، وكل سوء تفاهم هو اْلجهاز الفعلي على مقوِّ

ته دي سيزاري بـ الختناق »أضحت معتلَّة في عمرانها البشري ومختلَّة في وظائفها الحيوية. هذا ما سمَّ

ة الوخيمة»على شاكلة « الرأسمالي التي يحملها فيروس كورونا  (Sars) «المتَلزمة التنفسية الحادَّ

(. التماثل بين عمل الفيروس واختَلل الحضارة مدهش وُيفَهم نيتشوياً، أي بإزاحة المسألة 02-)كوفيد

من نموذج الحقيقة/الخطأ الذي هيمن من أرسطو إلى مدرسة فيينا إلى نموذج الصحة/المرض: هناك 

ض عنصر الحياة، وهناك شيء ف ي اْلنسان ما ُيدمِّر عنصر الفهم والتفاهم، شيء في الحضارة ما ُيقوِّ

   .عنيُت لوثة التَّمركز

 

3 

حمة ى به النسق الميتافيزيقي ب [6]كان ابن عربي قد ربط بين النََّفس والرَّ ناًء على قول نبوي غذَّ

ْحَمن َيأتِيني من قَِبل الَيَمن»واْلنطولوجي المعقَّد لديه:  معكوس ذلك أن اختناق «[7] .إنِّي ْلِجُد َنَفس الرَّ

ل  حمة من العالم وهو َعَرض من أعراض الهزال، بحكم أن ابن عربي يؤوِّ العقل البشري هو انتزاع الرَّ

كن المتين، وُتقال ر« الَيَمن» ة والبأس. النََّفس ساري في العالم« اليمين»مزياً بالرُّ بموجب  [8]للقوَّ

حمة  ث مساري العقل ومسالك الحضارة، فإن الرَّ م في الشَّريان. لكن بتلوُّ ارية مسرى الدَّ حمة السَّ الرَّ

د الست حمة هنا مجرَّ ى الرَّ شعار والعطف. إنها باْلولى التي ترتبط مصيرياً بالنََّفس قد احتجبت. تتعدَّ

حم»منبت البشرية،  ر الَبشرية لَبَشرتها « الرُّ حمة عندما تتنكَّ الجامع ْلواصرها اْلصلية. تحتجب الرَّ

الجامعة باسم اْللوان وُتميِّز هكذا بين اْلصناف واْلشكال. التَّمييز إجراء معرفي ينتهي بأن يصبح 

ري للعزل واْلقصاء. ُندرك لماذا جاء الفهم نظير النََّفس، إجراًء سلطوياً، ْلن التمييز هو مدخل عنص

نمطاً في الكينونة وليس مجالً في المعرفة ومن ثمَّ إجراًء في السلطة. باختراق اللَّوثة المعاصرة 

ر أن يرى فيها البشر بعضهم بعضاً، أطرح ثَلثية هي في  وْلعادة صقل المرآة غير المجلوة التي يتعذَّ

ُصها في نظري جوهر الو نفيس-النَّفيس»جود البشري في العالم وألخِّ نافس-التَّ  .«التَّ

فألن اْلنسان غاية في ذاته، فهو العزيز النَّادر من حيث التميُّز الوجودي عن غيره من الكائنات. إنه 

ائدة النَّفيس الذي يتعالى على كل قيمة زائدة ما دامت قيمته في ذاته وفي كينونته. كل القيم اْلخرى الز

ما هي سوى قيم التميُّز والتمييز من مال بين ثري وفقير، ومعرفة بين عالم وجاهل، وسلطة بين حاكم 

م في  س للتراتب واْلقصاء. كان بوئثيوس قد قدَّ عزاء »ومحكوم. في كل تميُّز وتمييز هناك فاصل ُيؤسِّ

لص للنَّفيس الذي تكمن قيمته أروع درس  حول القيم الزائدة التي ُتعكِّر صفو الجوهر الخا« الفلسفة
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https://couua.com/2020/06/14/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%8f%d9%88%d9%84%d9%8f%d9%88%d8%ac%d9%92%d9%8a%d9%8e%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8e%d9%91%d9%81%d9%8e%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9/#_ftn7
https://couua.com/2020/06/14/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%8f%d9%88%d9%84%d9%8f%d9%88%d8%ac%d9%92%d9%8a%d9%8e%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8e%d9%91%d9%81%d9%8e%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9/#_ftn8


 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

193        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

وغايته في ذاته وفي نمط كينونته في العالم. فهي قيم زائدة تنخرط في نظام التَّنافُس من أجل الملكية 

نافس هناك الحدُّ اْلوسط التَّنفيس الذي هو نتيجة بديهية لْلنسان كائناً صادراً  معة. بين النَّفيس والتَّ والسُّ

نفيس عن كرب  أو عن عبقرية  في ما بات ُيعرف بالروح الموضوعي الذي يتجلَّى في  عن النََّفس. التَّ

اه رونيه  ي التَّنفيس ل محالة إلى التَّنافس تحت طائلة ما سمَّ وائع الحضارية. يؤدِّ نائع والرَّ مختلف الصَّ

غبة في المحاكاة التي هي أصل الثقافة البشرية وفصلها التاريخي والسياسي. هنا ك رغبة جيرار بالرَّ

نافس حول الموضوع  دفينة في النوع البشري، لشعورية في مبناها وصراعية في معناها، تجعل التَّ

نافس بين الذوات على أساس المصلحة والحظوة:  غياب الموضوع هو الذي يجعل »ينزاح نحو التَّ

ًة فحسب، بل ينتشر كالعدوى في الجوار  «[9].ممكناً التنافس الذي ل يزداد ِحدَّ

ل في أعراضه دون جوهره أو ماهيته، كأن يْسلُب َنَفس يكشف  نافس عن مقلوب النَّفيس الذي يتحوَّ التَّ

ر الوجه اْلصلي والخالص الذي يحمله بين  الغير )القتل( أو َنَفسه هو )النتحار(. مقلوب النَّفيس هو تعكُّ

د في ُسلَّم الوجود أن جنبيه كما تكشف عنه رمزية العَلقة بين قابيل وهابيل. يمكن إذاً للنَّف يس المتفرِّ

ر صفوه كما تشهد عليه مختلف الختَللت الحضارية من  يسقط في معكوس العزيز والنَّادر عندما يتكدَّ

د والتميُّز  استعمار وعنصرية وحرب وإرهاب، هي الوجه البشع لما َبُطن في النَّفيس عينه وأسقط التفرُّ

ط النَّفيس في معكوس ما ُيشكِّل جوهره مرهون بالقيام بإزاحة الوجودي الحقيق به. إعادة قراءة سقو

جليلة من الفكرة إلى الكلمة، وبشكل أوسع من اْليديولوجيا إلى عَلجيات اللغة. هناك معالم في العصر 

« في الَبْدِء َكاَن الَكلَِمةُ »ُتبيِّن العودة الضرورية إلى الكلمة، ليس فحسب بموجب مقتضى روحي: 

ا، )إنجيل يوح (، بل كذلك بداع  إيكولوجي: إرجاع 0)العلق:« اْقَرأ باْسِم َربَِّك الِذي َخلَقَ »(؛ 0:0نَّ

 .الستحقاق للنََّفس، أصَلً طبيعياً وفهمياً 

 

4 

منذ بوئثيوس، كان العَلج بالكلمة ل بالفكرة لمقتضى الحال، وهو أن العليل كان بحاجة لما ُيخفِّف 

ا. جاء  فزعه من النقضاء الحتمي وهو الكلمة المداوية للكلوم، ولم يكن بحاجة إلى الفكرة أفقاً ممتًد 

ل اْلنسان بجذوره  (Logotherapy) العَلج بالكَلم د هذه الحاجة في توصُّ عند فيكتور فرنكل لُيوطِّ

وح الطبيعية والروحية وهو النََّفس. إذا كان الجسد يعتلُّ عضوياً وإذا كانت النَّْفس تختلُّ ذهنياً، فإ ن الرُّ

مجاله هو  .(noosphère = Noos) ل يعرف الفتور أو التَّلف، ْلنه َيْسبح في المجال العقلي

الحدث «[10] .الكلمة، على النقيض من اللوغوس اْلغريقي، حدث  خالص»الكلمة، ومن ثمَّ النََّفس: 

 das Licht des) «نور الكلمة»هو مطلع اْلصيل، إشراق النَّادر. هل لذلك عَلقة بعبارة غادامير 

Wortes)غير  .[11]؟ قد نستخلص من هذه العبارات أدباً دينياً قائماً بذاته يرتبط أساساً بحدث الميَلد
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ا أم جهاراً، «هنا واْلن»أن أنطولوجيا النَّفس هي عينها َحَدث، ْلن النََّفس  ، ل ينقطع ليَلً أم نهاراً، سًر 

« ل ُتصاغ الكلمة الكاملة إل في التَّفكير»دث التفكير: شعورياً أم لشعورياً، ويعقد صلة وطيدة بح

ر فيه العقل»و  «[12].الكلمة تعكس على نحو  تام ما ُيفكِّ

ُمها حنه أرنت [13]لقد حصلت راهناً إزاحة نحو الفكر رائدها هايدغر قد نجد منقشعاً في  .[14]ومتمِّ

اعتبار أن أرنت نفسها وفي مناقشتها ، على (noèsis) اللجوء إلى ما ُيؤسِّس الروح وهو الُبعد الفكري

ل  حول شخصية أدولف آيخمان وإسهامه في الحل النهائي [15]لتفاهة الشَّر بناًء على تحقيق مفصَّ

(Endlösung)  للمسألة اليهودية، كيف أن هذا الشَّخص كان في نظر أرنت مسلوب الفكر، ْلن نمط

ن لديه كان آلياً على صورة اْللة البيروقراطي ة التي وصلت إليها الدولة المعاصرة تحت حكم التذهُّ

ر آلياً  ف ُيفكِّر أخَلقياً ول حتى فلسفياً، بل كان ُيفكِّ الحزب الواحد، عنيُت الحزب النازي. لم يكن الموظَّ

وذرائعياً، كاشفاً بذلك عن تفاهته واندحاره بتعكُّر صفو النَّفيس بين جنبيه وسقوطه في البتذال. مع 

ل الفيلسوف نفسه إلى شريك ذلك، يبقى الف كر أو التَّفكير دائماً تحت مغناطيس التفاهة عندما يتحوَّ

فسطائي، بين  يش والمتواطئ مع الشَّر. نجد أنفسنا إذاً أمام لُبس النَّظير بين الفيلسوف الحق والسُّ الطَّ

 .الذئب والكلب في الغسق الغابي

والفكر  (Mindfulness) التدبُّر والوعي الكاملوحده النََّفس، أي الكلمة المنظور إليها بعيون 

ين  ء في مقعد البشرية، بجعل الحدَّ الخالص من أجذاب الحماقة والمصلحة، يمكنه أن يؤسِّس للنَّفيس التبوُّ

س عليها  اْلخرين )التَّنفيس والتَّنافس( ضرورة طبيعية وثقافية، لكن دائماً باليقظة الوجودية المتمرِّ

هان الجليل في التأسيس «. الحتراس من الفتراس»و ما جاز لي نعته بـالنَّفيس نفسه، أ إنه الرِّ

ْليكولوجيا الفكر والعمل، ولتفادي أن نجد أنفسنا من جديد أمام خطأين، أحدهما طبيعي وهو 

جورج فلويد هو َعَرض العتَلل الحضاري لنظام «. العنصرية»واْلخر ثقافي وهو « الجائحة»

. تطلع دائماً من هذه الختَللت والعتَللت أعراض ُتبيِّن لنا عتمة النَّفيس عندما الحكم المبريالي

يكون في مقام التَّمركز، ليس فحسب إزاء نفسه في نوع  من التَّحاُيل على ذاته، بل كذلك إزاء غيره من 

ونية. لعل جائحة كورونا هي منتهى الُحمق في النق ضاض على الشَّرط الكائنات التي منحها عنوان الدُّ

    .الحضارة« اختناق»الحيواني، والعنصرية هي منتهى التَّفاهة في نسف الشَّرط اْلنساني: نشهد 
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ت لو ماذا
َّ
 المرِض؟ حول الفلسفُة  تساءل

 

 العال عبد سامي 

 

لو افتراضاً أنَّ فيلسوفاً يتساءل عن اْلمراض)اْلوبئة، العلَّل الجسمية(، فالستفهام بصدد أوضاعنا    

؟  اً؟ هل تعاني من علة  ما؟ ولماذا أنت مريض  الصحيِة سؤال  جديد  في دائرة الفلسفة:) كيف أنَت صحيَّ

السئلة خاصة إلَّ أنها تمس ما هو عمومي في حالة الوباء. والتفلسُف هل أصابتك اْلوبئُة؟(. ورغم أنَّ 

عادًة يتحدُث من موقع صحة ، موقع قوة وسلطة ، موقع أيديولوجيا، ول يفترض عقَلً مْعتََّلً أو جسداً 

متداعياً. فالعقل كان يتفلسف بكامل طاقته دون نقصان، واْلجساد تخترع لها الفلسفُة سياسات عقَلنية 

في الحياة العامة ارتهاناً باْلنسان. ربما سيكون حال المْرضى غامضاً إلَّ بما اشُتهر عن بعض 

: كجنون نيتشه وألتوسير وربو كارل ماركس وانتفاخات وآلم المعدة عند القديس  الفَلسفة من أمراض 

 .أوغسطين

فة منذ اعتقاد افَلطون أنَّ أهل سؤال المرض الجسدي لم يعترض الفَلسفة إلَّ لماماً، أهملته الفلس    

مدينته الفاضلة لبد أْن يكونوا أصحاء، أشداًء ل يعتورهم نقص عضوي أو بدني. وأنَّه بالضرورة 

يجب استبعاد المرضي وأصحاب العلل الجسمية والنفسية. وليس شرطاً أن يكون الستبعاد ملموساً، بل 

ناس، كما ناقش ميشل فوكو تلك المسألة حين تعاملت قد يظهر بطريقة التعامل والتصنيف الخطأ بين ال

الثقافة الغربية مع الجنون كمس  أو حالة غير عقَلنية. مساحة شاذة على هامش الكوجيتو، أي هي 

فجوة غياب "اْلنا أفكر" في حقب التاريخ. حيث خضع هؤلء المجانين إلى عمليات من العزل 

اْلوبئة. على غرار أمثولة "سفينة المجانين" في القرن الفيزيائي والجتماعي كالمجذومين وأصحاب 

الخامس عشر، إذ كانت تحمل المجانين دون قبطان وتجوب أنهار أوروبا لقذفهم بعيداً عن المدن على 

  .مسافات نائية

قد يكون السبب في ذلك أنَّ المرض يرتهن بالفرد عيناً والجانب الشخصي لم تعبأ به الفلسفة كثيراً،    

شأن خاص ل يمُس اْلخرين، كما أنَّ المرض حال ارتباطه باْلفراد يأخذهم إلى مصير خاص)  ْلنه

موت أو نهاية ما(. والفلسفُة ل تقول شيئاً إزاء المصير الخاطف الذي يأتي كالبرق والرعد، لكونِّها 
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سان ويمارس عليه سلطة ما، ليست ديناً يعدُّ اتباعه بالثواب أو بالعقاب. ول تؤله كائناً متعالياً خارج اْلن

رغم احترامها لقدرته البشرية على اْليمان أياً كانت توجهاته. فالفلسفة هي لياقة التعامل مع آفاق العقل 

لسعادة اْلنسانية في شخص اْلفراد. أي أنَّ الفلسفة عكس أمور المرض، تبحث داخلنا عما هو إنساني 

)النبوئي( الذي نصل إليه إل جمعاً. والجمع ليس قدراً  مشترك وعابر للحدود. ول تحدد المآل البعيد

 .(تحت سقف واحد على غرار الكوارث واْلسكاتولوجيا )اْلخرويات

هؤلء المرضى قوى  -بالنسبة للتراث الغربي -وحتى بصدد الحياة وصراعاتِّها، فلم تمنح الطبيعةُ   

أْن يتخلص من المرضى والعاجزين  مطلوبًة من جهة البأس والكمال. ولذلك كان ْلفَلطون أيضاً 

بأقرب فرصة  ممكنة . فقد كان فيلسوف الُمثل ُيوصي بوضع اْلطفال غير اْلصحاء في العراء حتى 

تلتهمهم الوحوش أو تأكلهم الكواسر على رؤوس الجبال. فهم عندما يكبرون سيصبحون عبئاً على 

ْلغرب أن يواصل فعل التفلسف هذا العمل حتى اْلخرين ولن يكونا أفراداً أقوياء تحتفي بهم الحياة. وا

 .اْلن، وكأنَّ كَلم أفَلطون ظل وصية نافذة في موروثات الفكر الغربي منذ ذلك الوقت

لُيمجد إرادة القوة، فاقد  -رغم اعتَلل صحته وأمراضه الجسمية والنفسية –لكن جاء نيتشه      

فاقد الشيء يعطيه هذه المرة عكس المثل الشائع،  الشيء) نيتشه( يريد تعويضاً لما يفتقد) القوة(. أي

بوش -وافرزت الفلسفة النيتشوية فكرة السوبرمان التي وجدت ترجمتها على صعيد الزعماء)هتلر

ع  –الرأسمالية –ترامب( ولدى اْليديولوجيات المتعاقبة )الماركسية –البن الليبرالية(. دوماً ُتشرِّ

صوى والمذهلة، ولعلَّ ذلك ما جعلها في المقابل مزرعة خصيبة الفلسفة للعقل في حالة قدراته الق

لبكتريا النساق الكبرى التي أفرزت مركزيات حداثية أبادت شعوباً خارج أوروبا) الستعمال( و سببت 

 حروباً عالمية )اْلولى والثانية(.

فيروسات اْلنساق  أي أنَّ الفيروسات ليست غريبة على الفلسفة، لكنها استأثرت بنوع خاص منها وهي

والمذاهب واْليديولوجيات، الفلسفة تاريخياً هي المسؤولة عن بذر هذه اْلصناف) الفسائل( النادرة 

وتصنيعها وترك جيناتها عبر اللغة والثقافة. وجه الطرافة أنَّ الفلسفة تشكل في ذاتها جسداً فكرياً قوياً، 

ية والمذاهب والتحليَلت توجد بالنسية لقوة الفكر أي أن المفاهيم واْلفكار والتنظيرات واْلطر العقل

الذي ينتجها. ورغم قول هيجل إنَّ بومة الحكمة ل تنعق إلَّ وقت الغسق، إلَّ أنَّ الفلسفة مازالت تتجاهل 

 .اْلمراض الجسمية وتتعقب فقط امراض الروح والوهن العقلي

على النفس وعلى اْلخرين معاً، ليس  المَلحظ أنَّ العزل الصحي كما في حالة كورونا بات خوفاً 

ينفصل وجودنا إلَّ توطئة لَللتئام مرة ثانيًة. المشاهد بها كم مهول من الشفقة والهتمام بما ليس أنا. 

وهذا في الحقيقة اضطرار يصل لحد التفهم اْلنساني الحميم. وهو طرح في ماهية الحفاظ والعناية 

جزءاً من مشاكله ومعاناته. والشعار الفلسفي: أن تصبح شريكاً بالعالم، أْن يكون أفضل، ألَّ نكون 
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لآلخر أفضل من تكون لنفسك فقط. وفي هذا الوضع عندما تبتعد، فأنت تقترب رويداً، وتصل بكل 

 .إنسانيتك إلى اْلخر

ه)داخل( اْلخرين مهما تباينت أحوالُّ  هم. وبمناسبة كورونا من المرات القليلة جداً أْن يجد اْلنساُن نفس 

اْليجاد والوجود لْلنسان كنوعين من التعاطف والحتمال والمصير معاً، ثَلُث حالت عبر حالة  

واحدة . حيث أخذ يراقب ويتعرف على العالم المتداعي حولهم، حتى ولو عبر التلفاز ووسائل التواصل. 

مشاعرنا أخذت تَلحقه  يبدو أنَّ المريض ل ينزوي على ناصية الحياة وإْن خضع للعزل الصحي، ْلنَّ 

أينما ذهب. نوُد أْن نقول له: نحن نتابع ما يحدث لحظة بلحظة واْلهم أننا نتألم ْللمك، واننا سُنبقي على 

ها وسط عدوى  ما بيننا رغم الوهم بأننا بمنأى عنك. ْلنَّ تجربة المرض واحدة ، تكرر نفس 

من النفكاك  -رغم المسافات-البشر ل يسمح  الفيروسات)كرونا(. وأنَّ هناك تشابها عجيباً بيننا نحن

 .عنك وجودياً. هي متَلزمة الحياة القصوى التي تقع بيننا بأكثر من شكل  

هذا التزامن الوجودي لون من الحتمال المؤقت بكيان المتابع حساً وعقَلً. ْلن اْلوبئة تكشف كم أننا 

يجدي اصطناع حواجز المكان والثقافة. فجأة كأناس عاطلون عن التواصل بمعناه الفعلي، وأنه ليس 

تسقط كل اْلقنعة والكسسوارات التي تفرق اْلفراد والطبقات ويصبح العالم كرة مطاطية تتقاذفها 

البشري،  –اْلرجل بين القارات. هناك من يعود من مرحلة اْلنسان كمفهوم متطور إلى مكانة اْلدمي

 .ت إليه، هو مزرعة الحياة داخلهْلنَّ جسده هو التربة التي تشد الفيروسا

البشري ُترِجم مباشرة في مظاهر التمريض ووجوه المرضى الشاحبة والخفية،  –وجود الحس اْلدمي

فهناك الكمامات واْلجهزة الطبية المعقدة وغرف العناية الفائقة ونصائح اْلطباء وسيارات السعافات 

د يأتي من هنا وهناك أشكال الموتى وأطياف والطوارئ ونقل المرضى وحركة اْلفراد الحذرين. وق

المعزولين في الحجر الصحي. وصحيح هذه اْلشياء هي رحلة التطور الطبي والمعرفي لْلنسانية، 

لكنها إزاء الموت واْلوبئة القاتلة بمثابة التراب اْلكثر نقاء وفاعلية. كل ما نملك تقديمه لحالت 

اْللم كلما مرت بعيون المتابعين. ليس التراب مادة مفككة  المرضى التي تتواتر هو مجرد مشاهد تنكأ

ها من جديد مع اْلزمنة  أو طينية لصيقة باْلرض، لكنه دورات من الحياة تعلو وتتخلق وتنتج وجودَّ

 .وتطور الحياة اْلنسانية

قطوا والفيروس اللعين) كرونا( جعل إيطاليا على سبيل المثال تمارس طقوساً للدفن غير معتادة لمن س

ضحاياه، أخذ الجنود الجثث في مواكب مهيبة ومصورة نحو محارق كبرى. كأن الشوارع التي يمرون 

بها تحولت إلى طقوس عزاء متلفزة ومرئية من قبل البشر جميعا. أين التراب أنه العنصر الرابع من 

هو الحرق. وهذا  الجسم -تكوين الكون)النار والتراب والهواء والماء(. إذن سيكون مصير تراب البشر

يضيف ألماً فوق آلمنا المتابعة للضحايا اْليطاليين بصيغة) ُهم نحن(!! صور مرعبة من وطأة عدم 
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 !!احتمال اْلرض ْلجسام أصابها الوباء، ولم تعْد الحياةُ إلَّ عدوى بين بعيد وقريب

والتساؤل واختراع نمط من إنَّ الفلسفة ل تصطاد الفيروسات ول تملك، لكنها تهيئ قدرات أوسع للفهم 

الحياة الُحرة التي تكفل العيش السعيد. وهذا هو أساس أن تعيش الفلسفة بين بشر أصحاء بملء الكلمة، 

إنَّها الفكرة غير المباشرة لمقاومة اْلمراض وخلق بيئة إنسانية صالحة للسكنى. وهكذا ُتترجم الفكرة 

قول ناجعة التفكير والستفهام بكل جدة  ممكنة)العقل بيولوجيا:)كائنات صحيحة البدن( وفكرياً في: ع

السليم في الجسم السليم(. ْلنَّ التفلسف أداة معنى وطاقة لحتمال وجودنا المشترك الذي ينال أكبر 

لنفكر ” مساحًة من حياتنا. وفي حالة لو أُضيرت تلك المساحة، فالفلسفة معنيَّة بتطهيرها تحت عنوان:

 .”إنسان مهما يُكن معاً بشكل يحتضن كلَّ 
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 اإلله إلى الفيروس من الالمرئي

 جديدي محمد

 

 الواقع هو ما نعرف نعد ولم بعينه الوهم هو واقعا نعتبره ما لنا بدا حولنا ما في النظر أمعنا كلما     

 يصير بينهما، الفصل إمكانية عدم حد إلى يمتزجان بحيث الواقعي هو الحقيقي كان  وإن حتى حقيقة؟

رنا قديما. صحيح والعكس حقيقي واقعي هو ما  وتطلع شوق لْلنسان بأن ”النفس“ كتاب في أرسطو يذك 

 المرء بها يلتقط التي العين أي بصره، بحاسة يراه بما كبيرة بنسبة يحصلها اْلخيرة وهذه للمعرفة

 يتجاوزها بل فحسب بالعين يكون ل الذي النظر كان ومنها أفكاره ُيشك ل ما ومعلومات معطيات معظم

 .(والرؤيا الرؤية) والمنام اليقظة في والفكر بالعقل النظر إلى

 (اْلله)السماء وفي( الفيروس)اْلرض في بالَلمرئي ومشدودة معلقة حياتنا

 يقين على أننا علما أخرى، أداة أو حاسة أي من بأكثر نراه بما مشروطة أنها معرفتنا لنا تبدو قد     

 هي اْلمثلة وليست.  بالحقيقة الحقيقي من اْلجدر هو نراه ل ما إن بل حقيقي، نراه ما كل ليس بأن تام

 الواقعي بوجودها يقينا ُنسل م ونحن أذهاننا في التي باْلفكار التذكير يكفي إذ السياق، هذا في ينقص ما

 الظلمة في نرى يجعلنا ما هو ولكنه نراه ل الذي الكهربائي، التيار في اْلمر كذلك عينيا يكن لم وإن

 أن الفيزياء علماء أيضا ويخبرنا. إليه الفضل فيه يعود العصرية حياتنا به تعج ما جل إن بل الحالكة

 في نفسه واْلمر.  المجردة بالعين ترى ل ذرات إلى ومواد أجسام من يؤثثه ما كل في ينحل واقعنا

 أن البيولوجيا وعلماء اْلطباء يذكر حيث مساء، صباحا معنا وتعيش بنا تحيط التي المجهرية، الكائنات

ات أجهزة رؤيتها وتتطلب نوع سبعمائة عددها يفوق حياتنا في تصاحبنا التي الطفيليات  إلكترونية ومعد 

 فمن الكبر في الَلمتناهي إلى الصغر في المتناهي من يحيط ما جميع في اْلمر كذلك.  ومتطورة دقيقة

 ونشاطاته، وسلوكاته وتصرفاته اْلنسان حياة في متحكما صار الذي المجهري، الكائن هذا الفيروس،

ل حركاته قل ص البيوت، وفي المدن وفي الدول في الحجر عليه فرض  خسائر وكبده اقتصاده وعط 

 التباعد، إلى التقارب من بينهم فيما وتواصلهم بعضهم مع البشر تعامَلت من غي ر بالمَليير، مالية

 لما وترقب مسبوق غير وهلع رعب زرع مع باْللف، اْلرواح حصده عواقبه من كان ما وأخطر

 .الفيروس بعد ما الوضع إليه سيؤول
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 تشرئب( اْلله) الكبر في الَلمتناهي الَلمرئي إلى الصغر في الَلمتناهي الَلمرئي، هذا من إذن     

 إل تبق لم واْلنسان اْلرض حلول نفدت أن وبعد المطلق من خَلص عن باحثة السماء إلى اْلعناق

 المرء يظل. أسفل مرئي ل به يزيل أعلى لمرئي من الفرج يأتي أن أمل وعلى.  واْلله السماء حلول

 في يسعفه لم المرئي أن رأى أن بعد أزمته من إخراجه على اْلقدر أنه معتقد وهو بالَلمرئي مرتبطا

 .فعال مخرج

 تكشف ل حقائق الَلمرئيات، من كل ها وهي المطلق واْلله والفيروس الذرة حقائق على نقف حينما     

 لدرجة فيه  نحيا الذي الواقع عن التساؤل هذا فينا يثير أل نتائجها، في تنكشف ما بقدر إل نفسها عن

بت مكوناته وأصغر أبسط ْلن ذلك بخَلف وهي للحقيقة أصل وكأنها مكوناته إلى ونركن السذاجة  كذ 

 .الساذجة اعتقاداتنا

 (.اْلله)السماء وفي( الفيروس)اْلرض في بالَلمرئي ومشدودة معلقة حياتنا أصبحت هكذا     
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 الكوروني   اإلنسان

 

 عون باسيل مشير

 

. فاجأنا بحلوله فينا  ، في عمق أعماق الكيان اْلنساني  أصابنا الكورونا في الصميم، في النخاع الشوكي 

. قبل ذلك، كانت على  غير استئذان، فإذا بنا ننتقل من مقام اْلنسان الكوني  إلى مقام اْلنسان الكوروني 

لت  شت ى في هوي ة اْلنسان، من الحيواني ة النتصابي ة إلى الحيواني ة الكوني ة،  اْلنساني ة قد اختبرت تحو 

قي ة والقتصادي ة واْللي ة الروبوتي ة. جميع هذه مروًرا بالحيواني ة الديني ة والجتماعي ة والسياسي ة واْلخَل

المقامات اْلنساني ة أضافت إلى وعي اْلنسان تراكمات  متدافعة جعلته يختزن الكثير من المعاني. غير 

ل اْلخير الذي ألم  بنا يجعلنا نسائل جميع مقامات الهوي ة اْلنساني ة هذه  .أن  التحو 

الخطر المميت الذي ينشره هذا الوباء الكوني  المستخرج من سلسلة قديمة ُيجمع العلماء واْلطب اء على 

أرعبت اْلنساني ة منذ أقدم العصور. في القرن العشرين وحده عانت المجتمعات ويَلت السَللت 

. ل شك  في أن  اْلسئلة 02الكوروني ة المتَلحقة، وكان السابع آخرها، وهو الضيف المقيت كوفيد 

ل يتناول تتدافع في اْل ذهان من أجل فهم هذه الظاهرة الوبائي ة الجامحة الجارفة الجائحة. السؤال اْلو 

هوي ة الفيروس المستجد  وإمكانات تفكيكه وصعقه وتعطيله وقهره قهًرا مبيًنا؛ والثاني يستجلي آثاره 

؛ والثالث يستطلع عواقبه على المست ويات اْلنتروبولوجي ة البيولوجي ة في تركيبة الجسم اْلنساني  الكوني 

والجتماعي ة والقتصادي ة والسياسي ة والبيئي ة. لسُت من الذين يركنون طوًعا إلى التنجيمات البهلواني ة أو 

، مستنيًرا بآراء أهل الختصاص،  المكاشفات الغيبي ة. حسبي أن أنظر في المسرى التكويني  العلمي 

 .تفك ر الرصين الهادئ البن اءحت ى أستطيع أن أدلو بدلوي الفلسفي  في ال

من المعاينات اْلَُول الممكنة أن  الطبيعة الكوني ة تزخر بطاقات هائلة من اْلخصاب واْلغناء واْلبداع، 

قد تنقلب هي بعينها حقوًل جهن مي ة من التدمير الذاتي  الفت اك. المسألة كل ها تتعل ق بقرار اْلنسان في 

اطؤات هياكل النفوذ المالي  في مطالع القرن الحادي والعشرين. ل يأتي مثل هذا القرار من تو

، وأهل النفوذ السياسي   البورصات العالمي ة، وأصحاب شركات السَلح، ومختبرات التصنيع الدوائي 

، ومجموعات التأثير اْليديولوجي  المحتجبة في المحافل الكوني ة. ل يجوز للناس أن  الظاهر والخفي 
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ر وحدها مصير الجنس البشري  يستسلموا لرتكابات هذه المعابد السلطوي ة الك وني ة الخمسة التي تقر 

ة   على كوكب اْلرض. من الواجب أن تنشأ في موازاة هذه القوى الرأسمالي ة الظالمة منتديات  فكري ة  حر 

ر  تستلهم أصفى ما بلغته العلوم اْلنساني ة المعاصرة، وفي طليعتها الفلسفة، من حكمة بليغة في تصو 

 .ياق الكينونات الثَلث العظمى، عنيُت بها الكون والحياة والوعيمقام اْلنسان في س

ل  05في إثر التأم َلت التي تدب رُتها في الثورة اللبناني ة اْلخيرة ) (، فجمعُتها في 9102تشرين اْلو 

دُت النفس وعزمُت على  كتاب  يضع اْلُسس النظري ة ْلصَلح جذري  في المعي ة السياسي ة اللبناني ة ، وط 

دي ة الكوني ة، ا ، وتأصيل التعد  لنصراف الطوعي  إلى أبحاثي الفلسفي ة المتوق فة في فلسفة المعنى اْلنساني 

ني إلى استعادة  واستدخال فكر هايدغر في البيئة الثقافي ة العربي ة. فإذا بظاهرة كوني ة طارئة تضطر 

ات الحياتي ة الضاغطة. ومن ثم ،  ر الفلسفي  في المستجد  أراني أسلك سبيل التدب ر والتأم ل والنظر التفك 

الفلسفي  في أزمة كياني ة عالمي ة أغلقت على الناس في محاجرهم ومعازلهم ومآويهم، وأجبرتهم على 

. في ذلك كل ه إشارة  إلى اقتراب زمن جديد يستلزم اْلصغاء إلى نداءاته، والستجابة  التواصل الُبعدي 

ياته، والضطَلع بمقتضيات ه. في مثل هذا السياق، ل يجوز لنا أن نخضع ْلمَلءات المعابد لتحد 

راتها اْليديولوجي ة، ومصالحها  السلطوي ة الكوني ة الخمسة التي تصر  على إدارة اْلزمة وفاًقا لتصو 

 .النفعي ة، ومآربها النفوذي ة

هذا الستئثار المقيت. ذلك بأن  الفكر الفلسفي  الحر  الناقد البن اء يستنهض الذات إلى مناهضة مثل 

فاْلنسان كائن  فكري  يعشق الطبيعة عشًقا، قبل أن يكون كائًنا منفعي ًا يستنزف الطبيعة استنزاًفا. وما 

 . الكينونة الكوروني ة التي اجتاحته سوى الدليل الدامغ على ضرورة تعزيز الوعي الفكري  النقدي  الذاتي 

ي  الطوعي  ُيفضي باْلنسان إلى التأم ل من غرائب المنطق اْلنساني  أن يظن  بع ُضهم أن  الحجر الصح 

. فالفيلسوف  ، في حين أن  التأم ل الفلسفي  هو، في أصل دعوته، الباعث على الحجر الطوعي  الفلسفي 

ر في إرباكاته، ويحل ل  هو المحجور الحر  الذي ُيطل  من علياء صومعته على وقائع الوجود، يتبص 

م  تعقيداته، ويتدب ر م الكوني  اْلخطر. وما من تأز  مَلبساته، ويستشرف آفاقه، ولسي ما في أزمنة التأز 

ل كينونة الطبيعة التي هي اْلم  الحاضنة. وقد يكون في عيد اْلم  عبرة  بليغة   أخطر من ذلك الذي يعط 

نا الطبيعة في غير ما يفتعله بها القتصاُد الرأسماليُّ المت ُش الذي ينطق ترشدنا إلى احتضان أم  وح 

 .بمنطق التغالب بين اْلمم، والتنافس بين الشركات، والتطاحن بين أسياد المال الكوني  

 9191آذار  90بكفي ا، السبت 

 monliban نشر بالف لم و

 



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

205        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

 

 

  الوباء: حدث

 ...الصحي العزل إلى الالصحي العزل من

 

 لزرق عزيز

 

وواقعي، ْلنه نجح في خلخلة ما ننتظره، بحدوث ما ل ما دللة حدث فيروس كرونا؟ إنه حدث حقيقي 

ننتظره، و تلك سمة الحدث التي يمكن أن يغير مسار اْلشياء، و يقلب الموازين، أو على اْلقل يحيي 

السؤال فينا ويضع فواصَل بين ألفتنا و دهشتنا، بين معرفتنا و جهلنا، بين منتظرنا و ل منتظرنا. فبعد 

حدث في نهر زماننا و فقدنا اْلمل في وقوع حدث، فَل الربيع خلق الحدث و ل أن استدخلنا غياب ال

الحراك خلق الحدث و ل حدث أوقف جنون العالم، أوهم أسياد العالم الناس، بموت الحدث و القطيعة، 

 .فَل شيء يهزم القوة، و يوقف مدية الستمرارية

مطابقا لما حدث، و ما يمكن أن يحدث، الكل إن غياب الحدث بما هو غياب لَلمنتظر، يجعل ما يحدث 

حادث و ل شيء يمكن أن يتغير. إن ما يرعب في غياب الحدث هو تشابه اْليام و السنين، و كأن 

الزمن توقف، أو كأن الزمن لزماني. لقد ألف الناس أن يستقبلوا ما يقع و ما يمكن أن يقع، و كأنهما 

و الذي أفرز الميديوكراسيا، التي أخذت على عاتقها صناعة فعَل ما يجب أن يقع. إن غياب الحدث، ه

الحدث الزائف و جعل التفاهة هي أفق الَلمنتظر، بل عملت بشكل ماكر على التشكيك في وقوع كل 

حدث، و اعتبار كل ما يحدث مصنوع، ْلن الحدث مات )نظرية التواطؤ و المؤامرة(: هكذا ردد 

نع صيني لقهر القوة اْلمريكية، كما رأى البعض أنه صنع العديد من الناس إن فيروس كورونا ص

أمريكي لمحاصرة التنين الصيني. إن استدخال غياب الحدث، و غياب الَلمنتظر، جعلنا ل نتفاجأ من 

عدم حدوث شيء ما، بل ما يفاجئ هو أن يحدث الحدث، الَلمنتظر و هذا ما وقع حاليا، فكرونا فضح 

إنه حدث مصدره ليس التاريخ و السياسة، بل الجغرافية و العلم، إنه  العزل الَلصحي لغياب الحدث،

حدث خلق المفاجأة، و كشف عن جانب آخر للعزل الصحي، حينما أعاد للعالم إمكانية الَلمنتظر وهزم 

 …القوة، و أعاد للزمن إمكانية الحدث و القطيعة
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يولوجي، حيث انتقلنا من اْلنسان ككائن يشهد النظام المعرفي العالمي الجديد، اتساع رقعة الخطاب الب

تكنولجي.  -ثقافي، ووصول إلى اْلنسان ككائن بيو -تارخي، مرورا باْلنسان ككائن بيو -ثقافي

ففيروس كرونا هو صنيع البيوتكنولوجيا، التي تركز على ما هو بيولوجي في اْلنسان، على اعتبار أن 

ختزل الثقافي في التكنولوجي، و تركز على تجذير ما يوحد اْلنسان هو الطبيعي والستهَلكي و ت

سلطة معرفية بيوتكنولوجية من أجل بسط الهيمنة: اْلسلحة البيولوجية، الحرب الكيميائية، صناعة 

 عزيز لزرق: العولمة و نفي المدينة( … ) الفيروسات

ستخف بالبيئة و ، ت”البيوقراطية”هكذا نشأت نخبة من الخبراء تتحكم في العالم يمكن أن نسميها ب

الصحة و اْلنسان، و ترهن العلم بالقتصاد و النزوع نحو الهيمنة. إنها تعمل على فصل ما هو 

بيولوجي عن ما هو بيوغرافي، وبالتالي ففيروس كرونا هو نتيجة حتمية لفصل اْلنسان عن الحياة، 

و هي بذلك تستمر في حيث تصبح المعرفة عمياء تجاه الدور الذي يمكن أن تلعبه داخل المجتمع، 

تعزيز السلطة بوسائل الموت و القهر )إدغار موران، العلم والضمير اْلخَلقي(. لقد برز بعنف 

خطورة العزل الَلصحي للمعرفة و انفصال نظمة المعرفة عن منظومة القيم، إن درس كورونا هو 

 …جعل العزل الصحي للمعرفة هو عزلها عن رهانات المال و اْلعمال

ث فيروس كورونا في سياق واقع لم تعد له تخوم ترسم أفقا لما وراءه )الخيال، الحلم، الممكن، يأتي حد

، و بالتالي أصبح واقعا مفرطا في واقعيته، واقعا استهَلكيا استراتيجيا منتجا لتكرار …(الصدفة

فكر الجذري، النماذج واصطناع الختَلفات، وبهذا المعنى كف الواقع عن أن يكون واقعا )بودريار، ال

أطروحة موت الواقع( لقد احتل الواقع الفتراضي الواقع الفعلي، و أصبح يمارس نوعا من الخلط 

الستراتيجي بين الواقعي و الفتراضي، بين الواقعي و الَلواقعي إننا أمام نوع من التضليل و التضليل 

د الضرب والعنف، القتل و الذاتي، ينخرط فيه الفرد لتزجية الوقت، ومن هنا التطبيع مع مشاه

 اْلرهاب، الحوادث و الكوارث، و كأنها مجرد أفَلم و ليس وقائع حقيقية، وكأنها مشاهد للفرجة: 

أصبح كل من الخبر أو الحدث في وضعية خلط مع التسلية، بكل ما لذلك من تداعيات خطيرة. لقد تم 

لم يعد ينتج أحداثا، و ْلن اْلحداث  حجب الواقع الفعلي بأغلفة الواقع الفتراضي، و ْلن الواقع

أصبحت تنتج داخل المصانع الفتراضية، فبفضل الفيروس كورونا، تبين تهافت العزل الَلصحي 

المتمثل في العزل الفتراضي، حيث تمكن الواقع من النتقام من سلطة الفتراضي. فالفرد الذي تطبع 

ه في وللحياة، استرجع بفضل فيورس كورنا حقه مع مشاهد الرعب الفتراضي، التي ل تهدد استهَلك

في الخوف و الرعب مما يمكن أن يهدد حياته و إنتاجه للحياة، لقد أفصح فيروس كورونا عن بَلغة 

حياتية سيكون من المؤسف أن ل نلتقطها و هي كالتالي: إن العزل الصحي الذي يمكن أن ينقدنا من 

 …العتبار للواقعي و لوقائعيته و احتضانه للحدث الحقيقيموت الواقع، و من موتنا كذلك هو إعادة 
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بعد اْلعَلن عن الحجر الصحي، وجهت سهم النقد للناس الذين انبروا للتبضع، و لكن ماذا كنا ننتظر 

من فرد ندعوه في كل آن و حين لَلستهَلك فالكل متاح، و التبشير بوعد الستمتاع و جنات الملذات، 

ب منه المتناع عن الستهَلك في الوقت الذي قد ل يعود الكل متاحا، بالتأكيد و سخاء الربح، ثم نطل

ستزداد حاجته و تتعمق شراهته، و تتأجج مخاوفه. إنها نتيجة طبيعية لتحول اْلنسان المعاصر إلى 

سلعة داخل سوق، بحيث سخر قواه الحيوية كاستثمار، من أجل جني أقصى ما يمكن من اْلرباح. لذا 

ته بذاته، باْلخر و بالطبيعة، وغدت العَلقات اْلنسانية أساسا مستلبة و جافة، تبحث عن اْلمن فقد صل

و هم الربح وليس عن الحب و اْلنسنة، و هذا ما جعل الفرد يسقط فريسة لَلأمن و للقلق، اللذان 

و يتم يتعمقان أكثر كلما فشل في تحقيق إنسانيته عبر التوحد مع اْلشخاص، وحتى مع اْلشياء. 

تعويض ذلك بانشغالت و مهدئات، كالستغراق في العمل و النغماس في التسلية و كل أنواع الفرجة، 

 و اختزال تجديد الذات و التحرر من الضجر، بنزعة استهَلكية متجددة، تدعو إلى شراء أشياء جديدة. 

شياء مصدر كثافة الحاضر لقد نحا الستهَلك منحا عاطفيا، ليست غايته مراكمة اْلشياء، بل جعل اْل

اْلحساس، إنه يبحث ” شيخوخة”فالمستهلك أصبح مرعوبا ب“المعيش، ومصدرا لتجدد اْلحاسيس، 

بشكل أقل على حجب الموت، بقدر ما يصارع ضد اْلوقات الميتة في الحياة. لقد تكلف الستهَلك 

فهذه الشهية المنفتحة ” ديدة.الفائق بتشبيب بدون توقف المعيش عبر تنشيط الذات و عبر التجارب الج

” الولدة الجديدة“على الستهَلك الفائق تقود إلى إشباعات ذات طبيعة سلعية، توهم الفرد بإمكانية 

وتكثيف الحاضر المعيش. إنها شهية مسكونة بوهم الشباب الخالد، داخل حاضر خالد ل تتوقف حيويته 

عية جديدة تغذ ي نوبة المشتريات، في رحلة البحث الَلزمنية عن تنشيط ديمومته: إننا أمام نزعة مت

 .(عن البدايات المستديمة )جيل ليبوفيتسكي، السعادة المفارقة

لقد وظف النظام الستهَلكي التسلية كوسيلة لمضاعفة الربح و الستهَلك، حينما أوهم الفرد أنه لكي 

ريد أن يتجاوزها عليه أن يقوم يحارب الضجر عليه أن يتسلى، و عندما يشعر برتابة التسلية، و ي

بتسلية أخرى و هكذا دواليك من تسلية إلى تسلية أخرى، و من تزجية للوقت إلى تزجية أخرى، إنه 

وقع في فخ تنويع التسلية، فاللعب تسلية، و الفن تسلية و اْلخبار تسلية، و التفاهة تسلية، الخ. لقد عرى 

الَلصحي هو العزل الستهَلكي داخل سجن التسلية،  فيروس كرونا ما كان يبدو أنه محجب، فالعزل

التي لم تنجح إطَلقا في محاربة الضجر، بل عمقت أكثر اْلحساس به و شلت القدرة على مواجهته، 

فاستفحال النزعة الستهَلكية، جعل اْلنسان المعاصر محروم من ذاته، و من عَلقته بالغير، اللهم تلك 

ه )إريك فروم، فن الحب( . تقوم ميتولوجية السعادة و الرفاه، على مبدأ العَلقة السطحية التي تجمعه ب

السرعة الفائقة و الستعجال في إشباع اللذات و فورية تحقق الرغبات، كل شيء يحدث في عجلة، 

أنواع الصبر ” و تراجع عصر “وذلك مصدر آخر للسعادة و النتشاء. لقد استشرت ثقافة الَلصبر 
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تجربة النتظار عنصرا من عناصر السعادة. آخذ صورة، أراها، أنقلها، أمسحها.  حيث كانت” السعيدة

إنه زمن صفر آجال، زمن ما أريد، عندما أريد و في المكان …تتزاوج هنا اللذة مع تجربة الفورية

 .(الذي أريد.)جيل ليبوفيتسكي، السعادة المفارقة

راك الستهَلك، هو عزله عن التسلية إن العزل الصحي العميق، هو عزل الفرد/ اْلنسان عن ش

المستهلكة، هذا ما يبرر كيف يشتكي الناس في العزل الصحي من الضجر، و عن الحرمان من التسلية 

و من المعاناة بصدد تزجية الوقت، لقد وضعه العزل الصحي في مواجهة ذاته ومواجهة اْلخر، أمام 

 … الم و في صلب العَلقة مع اْلرض والحياةزيف اْلشياء و العَلقات، كما وضعه في مواجهة الع

فبفضل العزل الصحي الذي فرضه فيروس كورونا، أصبح بإمكان كل واحد منا أن يواجه عزله 

الَلصحي، الذي هو باْلساس عزل استهَلكي )في الستهَلك( و عزل فردي، و اكتشف إمكانية 

قوقعة النغَلق على الذات. فقبل كرونا التخلي عن بعض العادات الستهَلكية، و إمكانية الخروج من 

” و العزل الصحي كان البطء مصدر قلق. و هذا ما أطلق عليه الطبيب اْلمريكي لري دوساي داء 

حيث أصبح الفرد سجين وسواس عبادة السرعة، اعتقادا منه أن الزمن يفر )فغالبا ما ” مرض الوقت

ي و لم يعد يتَلءم مع نظام عيشنا، ْلنه يمرق نردد الوقت يطير(، و أن الزمن العادي لم يعد يكف

بسرعة و علينا أن نسارع من أجل اللحاق به. فالسرعة شكل من أشكال استباق الزمن أو النفَلت من 

المستقبل. لكنه في هذه الظرفية يشتكي من تمدد الوقت وبطء سيرورته، لقد أعاد العزل الصحي الفرد 

، كما منحه إمكانية استرجاع الصبر، و التربية على النتظار، كما إلى الجماعة و إلى أواصر النتماء

 …أهداه فرصة تذوق فن البطئ

إن حدث فيروس كورنا، ليس حدثا عاديا، إنه يحدث يضج بالخوف و الرعب و الَلأمان، ليس بسبب 

ثا و عدم الستهَلك، فتلك مخاوف زائفة، بل بسبب تهديده للحياة ككل، و لكونه جعل من الموت حد

ليس فقط حادثا. إن درس فيروس كورونا هو كالتالي: يتعين علينا، أن نكف عن السقوط في مهاوي 

الراهن والظروف واْلحداث التافهة، علينا أن نوقف زحف هذا القدر، الذي جعل الحياة تنحو منحى 

نكون متأنيين في  خطيا، وأن ندرك أنها تتكلم لغة الفصول، فالشجاعة إذن تكمن في أن نأخذ وقتنا، وأن

عَلقتنا بذواتنا أول وفي عَلقتنا مع زحف الراهن، الذي يسرق الزمان منا. إننا نعيش مرحلة عصيبة 

يكاد أغلب الناس يفقدون فيها الشجاعة، بمعنى أن تصمد حتى وإن بدى لك أن كل شيء يدعو إلى 

اهله. فحكمة الشجاعة، تكمن في اْلحباط. و بالتالي فالشجاعة ل تعني أن نجهل معنى الخوف، أو نتج

أن نعيش مخاوفنا ونستشعر بمخاطرها، دون أن نستسلم لها. ولكي يسترجع اْلنسان هذه الشجاعة، 

شبه مفقودة عليه أن يكون قادرا على كشف الحدود الفاصلة بين الظلمة والنور، إنه ليس مع ول ضد. 

قته بذاته، فهو يعتبر نفسه معني بظلمة إنه رسول اْلنسانية، رسول زمانه، تظهر شجاعته في عَل
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الراهن، ويعتبر فضحها جزء من مهمته اْلنسانية، كما تظهر شجاعته، في حمل الناس على رؤية 

الظلمة، حيث ل ينتبهون إليها ْلنهم منغمسون فيها، لكنه ل يكتفي برسم هذه اللوحة القاتمة، فشجاعته 

، و توضيح معالم النور الممكنة والتي ضل الناس الطريق أيضا تكمن في الوعي بتَلزم الظَلم والنور

 .(إليها من فرط الستغراق في الظلمة )سانتيا فلوري، نهاية الشجاعة

فماذا بعد فيروس كرونا، هل سنعد خسائرنا و نعلن حدادنا، ثم نعود إلى ظلمة الراهن مثل سجناء 

 اْلولى في التصالح مع أنوار اْلنسانية؟الكهف اْلفَلطوني، أم أن العالم سيبدأ في تهجي دروسه 
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  كورونا:

 المعاصر عالمنا زمن في التأمل على باعثا الوباء يصير حينما أو

 

 لخميس الحميد عبد

 

 :استهالل

كان العالم ماضيا في حركته الدؤوبة نحو ما ل نستطيع توقعه، يظهر للبعض أنه يسير نحو اْلحسن 

نحو مزيد من التحرر والخَلص والنعتاق، ويظهر للبعض اْلخر أنه ماض نحو اْلسوأ ويشق طريقه 

ويشق طريقه نحو النحطاط والتيه والكاووس، والمهم أن الناس قد ألفوا عالمهم كل حسب فهمه 

وتأويله. لكن فجأة توقف كل شيء، وما كان مألوفا صار باعثا على الستغراب والغرابة، سيشعر 

شري بأنه غريب أمام ما يقع، وزادت الغرابة أكثر أمام السيل العرمرم من اْلنباء واْلخبار الكائن الب

والمعلومات التي تقذفها وسائل اْلعَلم وشبكات التواصل الجتماعي، شرعت القذائف اْلخبارية تأتي 

من ووهان هناك في الصين في أقصى الشرق، ثم ما فتئت أن صارت تأتي من كل حدب وصوب، 

(. غير أن القاسم 02إنه فيروس كورونا المستجد )كوفيد … ناسلت التأويَلت وتناسجت اْلفهاموت

المشترك بين هذه التأويَلت هو الخوف والهلع والرعب، فهل هو خوف من هللا أم خوف من الطبيعة أم 

 خوف من التقنية؟

ر أصحاب النمط اْلول من الخوف بأن ما يحصل هو لعنة إلهية قد حلت  بالبشر بعد تماديهم في يفس 

غيهم وضَللهم، وأن السماء شرعت تعاقب اْلرض بعد سلسلة متتالية من اْلنذارات؛ وهذا هو التأويل 

الثيولوجي. ويحيل النمط الثاني من الخوف على أولئك الذين يرون بأن الطبيعة اليوم تصفي حسابها مع 

لى تسليم خيراتها؛ وهذا هو التأويل اْلنسان الذي تجبر عليها، واستنزف طاقاتها، وأرغمها ع

الرومانسي واْليكولوجي. أما أهل النمط الثالث من الخوف فهم أولئك الذين يعتقدون في نظرية 

المؤامرة؛ ويرون أن هذا الفيروس قد تم تطويره تقنيا ومخبريا في إطار حرب بيولوجية جرثومية بين 

يل الجيوسياسي والحربي. بيد أننا في هذا المقال لن نتتبع القوى المتحكمة اليوم في العالم، وهذا هو التأو
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حجج كل طرف وأدواته في القراءة والتأويل، وإنما غرضنا أبعد من ذلك؛ وهو التأمل الفلسفي في 

الكثير من الظواهر واْلحداث التي نجمت عن انتشار هذا الوباء، في أفق الكشف عن جملة من 

 .عنها” يجيبنا“من اْلسئلة المتروكة لمختبر التاريخ كي المفارقات التي تتولد عنها جملة 

قد يقول قائل؛ وما دخل التفكير الفلسفي في أمر كهذا؟ أ ليست الفلسفة انشغال باْلسئلة الخالدة 

وهذا الوباء هو حدث طارئ … واْلشكالت القصوى والمصيرية كالموت والحرية والسعادة وهللا

كن متى كانت هذه اْلسئلة الخالدة منفصلة عن الوجود الفعلي والحي عابر؟ نحن على وعي تام بذلك؛ ل

للكائن البشري في مسرح التاريخ؟ وهل يستطيع اْلنسان أن يخرج من جلده؟ جلده الذي هو حاضره؟ 

إن الفلسفة لهي بنت زمانها كما يقول هيغل، ولبد أن اْلسئلة الخالدة التي تطرحها وتفكر فيها منذ 

ت بشكل من اْلشكال من المجرى التاريخي الفعلي لحياة البشر، فهل كنا نتصور أن نشأتها قد تولد

فَلسفة القرن العشرين قدموا ما قدموه من فلسفات أصيلة لول أحداثا تاريخية تحولت في ما بعد إلى 

وغيرها، أحداث … أحداث فلسفية؟ عبثية الحرب وسيادة التقنية وهيمنة البيروقراطية ونكوص الديني

 يمكن للفسفة المعاصرة أن تكون من دونها، ولهذا العتبار؛ فإن ما بات يعرف اليوم بفيروس ل

كورونا المستجد، وما خلفه من آثار، وما خلقه من أحداث وظواهر، يملك في نواته، كحدث، ما يجعل 

اية المطاف منه موضوعا جديرا بالتفكير والتأمل. وإن اْلنسان الذي تتحدث عنه الفلسفة ما هو في نه

سوى اْلنسان الذي هو من لحم ودم، يخاف ويفرح ويحزن ويغضب ويحب ويكره ويأكل الطعام 

 .ويمشي في اْلسواق

ليس إذن، فيروس كورونا المستجد هو المهم، ولكن اْلهم هو ما نجم عنه من آثار، وما بعثه من أسئلة 

في هذا المقال، وقد آثرنا التحرر في الكتابة مستجدة ربما كان قد طواها النسيان. وهذا هو مدار تأمَلتنا 

 .بعيدا القواعد اْلكاديمية المعروفة

 والخضوع الحرية مفارقة أو: والجمعانية الفردانية بين

مع مطلع العصر الحديث ونشأة الفلسفة الغربية الحديثة سنجد أنفسنا أمام انقَلب جذري للتصور 

حت تأثير الثورات العلمية الجديدة، وعلى رأسها الثورة الفلسفي القديم؛ ذلك أن تحول عميقا حصل ت

الكوبرنيكية؛ فلم تعد اْلولوية لنظام العالم أو للموضوع، وإنما للذات أو اْلنا، وهو ما يفسر النتقال من 

الهتمام باْلنطولوجيا ـ كمبحث أول ـ إلى الهتمام باْلبيستيمولوجيا. وامتدت آثار ذلك إلى كل مناحي 

وهكذا استطاع اْلنسان اْلوروبي … فظهرت الحركة اْلنسية وحركة اْلصَلح الديني وغيرها الحياة؛

الغربي أن يقطع، عبر سيرورة تاريخية طويلة وقاسية امتدت ْلكثر من قرنين من الزمان، مع نمط 

ه من النظام السياسي، ولعل تجسده البارز قد عبرت عن” تقليدي“من الوجود الجتماعي وشكل ” قديم“
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رت أنه “الثورة الفرنسية التي قال عنها هيغل  إنها تلك المكنسة الهائلة التي سعت إلى إزالة كل ما قد 

 .”يقف في وجهها

مع العصر الحديث لم يعد اْلنسان مجرد ُمْصغ  أو منصت لنظام الوجود/الكل، كما هو الحال عند 

مة اْلغريق، بل صار ذاتا قادرة وفاعلة ل ترتهن إلى نظام الوج ود الكلي، صار ذاتا بانية للعالم ومقوِّ

له من خَلل قدرتها على فهم قوانينه واستيعاب نواميسه؛ ومن ثمة التحكم فيه والسيادة عليه. لم يعد 

اْلنسان مجرد قطعة ذائبة في الكوسموس الكبير والغامض، إنه ـ وْلول مرة ـ أضحى عبارة عن ذات 

رة قبليا، وقابلة للفهم والتحليل، متمركزة في قلب العالم، وقادرة على  تحويله إلى بنية رياضية متصوَّ

ومن ثمة التعديل والتسخير. صحيح أن اْلنسان هش، أو بلغة باسكال؛ ليس سوى قصبة خيزران 

 .بالفكر، ْلنه قصبة مفكرة، ووحدها مفكرة” عظيم“نحيلة، ولكنه 

َمدَّ اْلنسانية بأسباب التحرر والنعتاق من شكل هذا النقَلب الذي دشنه العصر الحديث فتحا هائَل أَ 

وما يتصل بها من مقومات أخرى كالوعي  individualisme الكليات المهيِمنة، وصارت الفردانية

نموذجا إرشاديا عاما حكم اْلزمنة الحديثة … واْلرادة والحرية والذاتية والمسؤولية والفاعلية والكرامة

وهو اْلمر الذي … اسة واْلخَلق والجتماع والقتصاد والفن والدينبرمتها؛ في العلم والمعرفة والسي

 .الذي راود مفكريه” التقدم“بلغ ذروته مع عصر التنوير وحلم 

ي على اْلزمنة الحديثة بدءا من ديكارت ونزعته المونولوجية ر   لقد هيمن التصور الفرداني الذ 

Monologiqueعلى المبدأ اْلرسطي القاضي بفطرية  ، وفَلسفة العقد الجتماعي الذين انقلبوا

الجتماع اْلنساني وانتصروا لفكرة أسبقية الفرد على المدينة، وفَلسفة عصر اْلنوار الذين ناضلوا من 

أجل تحرير الفرد، وبلغ هذا التصور الفرداني الذري مستوى أعلى مع النعطافة التعبيرية التي أحدثتها 

 الثامن عشر، وذلك من خَلل دفاعها عن مبدأ اْلصالة الحركة الرومانسية في نهاية القرن

Authenticité بوصفها وفاء للذات. 

هذا ما حصل في الغرب، لكن شيئا من قبيل هذا لم يحصل عندنا، ذلك أن الفردانية بمفهومها اْليجابي 

الستثناء طبعا( وترزح والفاعل لم تنبث عندنا بعد، فنحن كائنات تستبد بها اْلنانية من جهة )مع قاعدة 

تحت وطأة الكليانيات السياسية والدينية والتاريخية من جهة ثانية، لكن ربما مع ما فرضه فيروس 

كورونا المستجد، من ضرورة البتعاد عن مخالطة الحشود، والقطع مع أشكال التجمهر، يحمل في 

ار تحقيقها على مستوى الوعي، ْلن أحشائه إمكانية جنينية للشعور بالفردانية، ولو مكانيا، في اتنظ

استنبات قيمها الحقيقية على مستوى الوعي أمر بنيوي معقد، ويحتاج تراكمات تاريخية متشعبة. إل أنه 

كما يقول  égoïsme واْلنانية individualisme لبد هنا من ضرورة التفريق بين الفردانية

اءة وتقيم اعتبارا لآلخر بالنظر إليه كذات متفردة ألكسيس دو توكفيل؛ فاْلولى قيمة إيجابية فاعلة وبن
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تملك من الخصائص والسمات ما تملكه اْلنا، وهي مرتبطة كما أسلفنا الذكر باْلزمنة الحديثة، بينما 

الثانية؛ أي اْلنانية، فهي خبيثة وهدامة ومدمرة، ول تنتج عنها سوى الفوضى والعبث، وهي نفي 

العصور البائدة. وقد بدا في الكثير من سلوكات الناس، مع اْلسف،  لآلخر نفيا مطلقا، وتنتمي إلى

مظاهر اْلنانية ل الفردانية؛ حيث التهافت والتسابق اْلعمى والمحموم على السلع والمنتجات والمؤونة 

والدخار والحتكار والتَلعب باْلسعار، وغيرها من السلوكات اْلنانية. لكن ماذا لو سار اْلمر في 

لتخلص من اْلنانية والشعور بالفردانية وتنميتها من خَلل العودة إلى الذات وإخضاعها للسؤال اتجاه ا

والنقد، واْليمان بقدرتها وفاعليتها وأصالتها واستقَلليتها؟ إن الحذر من مصافحة الغير وعناقه، واتخاذ 

النقل العمومية أو أمام مسافة اْلمان الضرورية بيني وبينه، وتجنب الحتكاك المتعسف عليه في وسائل 

المحَلت التجارية أو في الشوارع العامة لهي فرصة لْلسقَللية وعدم حشر أنوفنا كما عودتنا العادة 

الجتماعية السيئة في أمور الغير، وهي كذلك فرصة للقطع مع أشكال التكالية على الغير التي تعج بها 

 .الفاعل والخَلق والمسؤولثقافتنا، ومنح الفرصة للذات كي تبرز في التجاه 

ومن مفارقات كورونا المستجد أنه بقدر ما خلق فينا هذا الشعور الحميمي بالذات خلق فينا كذلك بوادر 

وعي جمعي إيجابي؛ يتجلى في الشعور بالمصير المشترك، وبالتعاطف مع الغير الذي يمر من محنة 

ا وذاك، إنه يخبط خبط عشواء، ولكنه في النهاية الوباء، سواء محليا أو كونيا، فالوباء ل يميز بين هذ

، فهو يصيب الناس من كل اْلجناس واْلعمار واْلعراق والديانات والطبقات. وبقدر ما حوى ”عادل“

من نواة الفردانية، والتحرر من قبضة اْلخر، ومن سلطة العادة، ومن الكليانيات الماحية للذاتية، قزم 

، إجباريا ”حجر“فردانية وضيق منها، ويتجلى ذلك في ما فرضه من في الوقت نفسه هامش الحرية ال

من  épidémie كان أم طوعيا على الناس، ولعل تأمَل متأنيا في الدللة اْليتيمولوجية للفظة الوباء

من جهة ثانية، يبين ذلك بوضوح؛ ففي اللغة العربية يشير الوباء  quarantaine جهة، ولفظة الحجر

سريع النتشار من مكان إلى مكان يصيب اْلنسان والحيوان والنبات، وعادة ما  مرض شديد“إلى كل 

بمعنى ” وب أه“بمعنى أشار إليه، ونقول ” وبأ إليه“والفعل َوَبأَ يتقاطع مع الفعل َبَوأَ، فنقول ” يكون قاتَل

ول جميع من تعني استوخم؛ وهذا يفيد معان هامة جدا فالوباء صار محط إشارة وتدا” استوبأ”عب أه، و

في العالم، وصار يعبئ ذاته، ويشحذ همته وأسلحته ليفتك بنا، كما صار خطبا جلَل وأمرا وخيما 

أه“وفظيعا شديدة الخطورة. أما بوأ فتعني دللت كثيرة منها على سبيل المثال ل الحصر؛  أي ” بوَّ

يد علينا ويهيمن ويتسلط؟ كما أنزله منزلة عالية، ومنحه سلطة رفيعة، أ فليس الوباء الذي حل بنا يتس

ب )بوأ  تعني أيضا أعد  وهي أ وجهز )بوأ البيت( وأقام وسكن واستوطن )بوأ المكان( ورمى وسدد صو 

الرمح نحوه(. أ فليس الوباء يجهز لنا ويعد عدته ليسكن ويقيم بيننا ليسدد ويصوب نحونا؟ فماذا أعددنا 

 من أرضنا وطرده من بيتنا؟ له؟ وما السَلح الذي نملكه لمحاربته وإخراجه
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تعود إلى اْلصل اْلغريقي،  épidémie أما في اللغة الفرنسية فنجد دللة عميقة؛ ذلك أن الكلمة

 وتعني demosأي أعَله أو فوقه( و) au dessus وتعني epi وتتركب من لفظين؛ وهما؛

peuple (والكلمة مجتمعة كأنها تحيل إل ،)ى قوة جبارة تحوم أعَلنا أي الشعب أو الجماعة من الناس

وفوق رؤوسنا تمارس علينا سيطرة ل حول ول قوة لنا أمامها، وهكذا فمن الدللة اللغوية للوباء 

نستشف معنى الخضوع الذي نحن فيه، ومعنى السيادة والسيطرة واْلخضاع الذي يماَرس علينا من 

 .طرف قوة جائحة قاهرة

لحجر الصحي في دول كثيرة من العالم لمحاربة وباء كورونا أمر السلطة العليا للدولة مواطنيها با

زعزع ل محالة الكثير من المبادئ والقواعد الليبرالية، ورأينا كيف أعطى هذا الحجر قوة للدولة، 

وأعاد هيبتها في لكثير من بلدان العالم، وبدا أن تجسده اْلبرز كان في الصين، حيث الشعور بسلطة 

شتراكي الجتماعي أقوى، فما يقرب من المليار ونصف المليار من السكان التزموا الدولة ذات البعد ال

التزاما صارما باْلجراءات الوقائية التي سطرتها الدولة، وهذا أمر ليس بالهين بتاتا وهو نتاج تراكم 

لدول ذات تاريخي ُمَبْنَين. لقد كان التزام الصينيين أكثر من غيرهم، وأدى نتائج أكثر نجاعة منه في ا

 .اْلساس الليبرالي الحرياني

مع الحجر ل صوت يعلو على صوت الدولة كيفما كانت طبيعتها وماهيتها، وبات تدخلها في الشؤون 

لألفراد مشروعا، بل وضروريا. وإذا بحثنا في دللة لفظة الحجر لغة نجد الكثير من ” الخاصة“

وغياب الحرية؛ فالحجر هو المنع، وما فيه منع  المعاني، كلها تصب في اتجاه الخضوع والجبر والقسر

فرض الحجر على “فهو مناف للحرية؛ ذلك أن الحرية بالتعريف هي غياب الموانع، فنقول مثَل 

المنع من التصرف لِصَغر  أو َسَفه  أو “بمعنى منعه من التصرف فيها، والحجر في الشرع هو ” أمَلكه

؛ أي في كنفه وحمايته، ونقول أيضا ”هو في حجره“قول مثَل كما يعني الحجر كذلك الحماية فن”. جنون

، وهو تجويف عظمي يحوي العين وملحقاتها من أوعية وأعصاب (orbit )باْلنجليزية” َمْحَجر العين“

وعضَلت، وهذا كناية عن الحماية؛ فالعين عضو شديد الهشاشة، ولول المحجر ما كانت لُتحمى، 

وظيفة أساسية من وظائف الدولة، وخاصة الدولة المعاصرة التي كثيرا  ومعنى الحماية مفيد جدا؛ ْلنه

ما وصفت بدولة الرعاية، فالدولة التي ل تعتبر مواطنيها بمثابة عين وهي محجرها الذي يحميهم، ليس 

فقط من اْلوبئة بل من جميع اْلخطار التي تهددهم مادية كانت أم معنوية، ل تستحق الحترام. ومن 

تحجير الطين:؛ أي َتْصيُِيره كالحجر، ونقول “المشتقة من الحجر نجد أيضا التحجير فنقول  الدللت

؛ أي إحاطته بالَحَجر، ويستشف من تينك الدللتين أمران غاية في اْلهمية؛ أولهما ”تحجير الحقل“

ْمنيع )من المناعة(، فتصيير الطين حجرا معناه تقويته ونقله من حالة الهشاشة إلى  حالة الصَلبة، التَّ

وكأننا نكسبه مناعة، وأمام غياب أي عَلج للفيروس لحد الساعة يبقى الحجر الصحي أنجع مناعة قبلية 
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استباقية وقائية يمكن أن تقوينا على مواجهة الوباء، وثانيهما التَّْسيِيج؛ أي وضع الحدود، فإحاطة الحقل 

خرى، وهنا يتجلى معنى خلق المسافة بالحجر هو تسييجه وتحديده وتمييزه عن باقي الحقول اْل

الضرورية بين الناس ووضع الحدود بينهم، وإرغامهم على مَلزمة حقولهم/بيوتهم الخاصة اتقاء 

 .انتشار العدوى

 espace“ م، وكان يدل على0011استخدم منذ  la quarantaine أما في اللغة الفرنسية فالحجر

de quarante jours” وهي فترة للصوم في المذهب المسيحي ”يومامساحة اْلربعين “؛ أي ،

الكاثوليكي شاعت منذ القرن الرابع الميَلدي، وهي مستمدة في التراث الكاثوليكي من اْلربعين يوما 

التي صامها يسوع المسيح في الصحراء، وحيدا معتزل الناس في جوع وعطش وفقر وافتقار، وهذه 

وحدة والخلوة، والفتقار والرجاء، وفيها الصوم كذلك، ومعناه المعاني بالغة اْلهمية، ففيها العزلة وال

اْلمساك والمتناع، وترويض النفس، وما يقتضيه ذلك من صبر وأناة وَجلَد  وتحمل. وهذه كلها معاني 

يتضمنها مفهوم الحجر بمعناه الصحي، ْلنه يكسر روتين العادة، ويدخل اْلنسان في نمط وجود مختلف 

دنه. بيد أن الكلمة ستأخذ دللتها الحالية منذ القرن الرابع عشر الميَلدي، فصار ومغاير لدأبه ودي

يشير إلى الفصل والعزل، أي عزل اْلشخاص  la quarantaine sanitaire الحجر الصحي

 .المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية، مع تحديد فترة هذا العزل

أمام مفارقة بين الفردانية والجمعانية؛ الشعور  رأينا إذن كيف أن فيروس كورونا المستجد قد وضعنا

بالفردانية )بالمعاني التي أسلفنا ذكرها( الذي يمكنه أن يفيدنا كمجتمعات متخلفة، إذ ل نهضة دون 

شعور الفرد بقيمته وقدرته وأصالته، والجمعانية؛ أي الشعور بالمصير الجمعي المشترك، وهو الشعور 

يبتها، وأمدها بالقوة الَلزمة بعد سلسلة من الضربات التي تلقتها أمام عودة الذي أعاد للدولة الوطنية ه

القبيلة والعشيرة من جهة، وتصاعد النزعات الهيدونية )اللذانية( والفوضوية واْلصوليات الراديكالية 

ما بعد الرافضة لكل أشكال التعاقد من جهة ثانية. لبد أن مفهوم الدولة سيعاد تعريفه من جديد في عالم 

كورونا، وعلى ضوء ذلك ستتغير جملة من المفاهيم المرتبطة بها من قبيل السلطة السياسية والسيادة 

 …والحرية والقانون

 العمل وسؤال النظر سؤال أو: وللعالم للذات إدراكنا نمط خلخلة

قضية المعرفة هي واحدة من القضايا الفلسفية الشائكة في تاريخ الفلسفة، بل هناك مبحث خاص 

بنظرية المعرفة يندرج في مبحث أعم وهو اْلبيستيمولوجيا، وهو المبحث الذي هيمن كما نعرف في 

قة الفلسفة الحديثة بالخصوص، وأهم مفارقة تساجل حولها الفَلسفة هي دور الحواس والعقل والعَل

وهذه سجالت معروفة، على كل حال، منذ بارميندس وهيراقليطس، مرورا … ينهما ولمن اْلولوية

بالسوفسطائية واْلفَلطونية واْلرسطية، ثم مدارس القرون الوسطى، والتيارات الكبرى في الفلسفة 
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الحواس مصادر الحديثة )العقَلنية والتجريبية(، وصول إلى الفلسفة المعاصرة. لكن رغم كل ذلك تظل 

هامة جدا في إدراكنا للذات وللعالم، إنها نافذتنا على هذا العالم. غير أن تأمَل متأنيا سيجعلنا ندرك أن 

أكثر الحواس التي نوليها أهمية ربما هي البصر، ويليها السمع، ثم الذوق والشم، وأخيرا اللمس. وهكذا 

للمس منزلة دنيا مقارنة بالحواس اْلخرى، فإذا فالغالب على تصوراتنا على ما يبدو هو إنزال حاسة ا

كان الشخص مخيرا باْلبقاء على حاسة واحدة من حواسه، ففي غالب اْلحيان لن تراه يختار اللمس، 

والحال أن اْلمر فيه حيف؛ ذلك أن حاسة اللمس ترتبط ارتباطا وثيقا بالجلد الذي يغلف أجسامنا من كل 

من جلدنا، والجلد هو أول ما يتعرض من جسمنا إلى المؤثرات ناحية، ونحن ل نستطيع أن نخرج 

الخارجية، والجلد به مستقبَلت سطحية تستشعر الضغط الخفيف، ومستقبَلت عميقة تستشعر الضغط 

القوي، وكل مستقبل تنشأ عنه سيالة عصبية ُتنقل عبر اْللياف العصبية فُتترجم على مستوى الباحات 

فيستطيع هذا اْلخير أن يتعرف على نوع أو طبيعة الحساسية الشعورية  العصبية الموجودة في المخ،

واللمس هو الحاسة الوحيدة … ويميزها، كأن يميز مثَل الحرارة عن البرودة، والنعومة عن الخشونة

 .التي تنقل السيالة العصبية عبر اْللياف الموجودة بالنخاع الشوكي، فهي إذن أكثر الحواس شمولية

هذه المعطيات العلمية، ومن الناحية الجمالية، ربما حاسة اللمس هي أكثر حواسنا  لكن بعيدا عن

حميمية؛ فبفضلها نستشعر وجودنا في كل لحظة وحين، بها نتعرف على هويتنا كل صباح حين نستيقظ 

من نوم هادئ أو مضطرب، باللمس نصافح غيرنا ونحضنه ونعانقه ونعبر له عن حبنا، كما قد 

أكثر حميمية في عَلقتنا الجنسية، إذ ل يمكننا تصور هذه العَلقة من دون جلد وهو  نصفعه، اللمس

يَلمس جلدا آخر، وحتى في الستيهامات الجنسية التخِييلية ل تسقط هذه القاعدة، فإذن نحن كائنات 

 لجلد. جلدية ل تستطيع أن تخرج من جلدها، بل إننا نخرج من جلد ونولد منه، بعدما يدخل الجلد في ا

كن مع كورونا كأننا أمام فيروس يحاول أن يرغمنا على أن نخرج من جلدنا، وأن ننفصل بالتالي عن 

ا هو براني أي عن العالم الخارجي وعن  ماهيتنا، لكن هيهات ثم هيهات إننا ننفصل لنتصل، ننفصل عم 

نا، ونصغي ْلتاوينا البعيدة اْلغيار، ولكن نرتد نحو جوانيتنا وغورنا لنكتشف أصالتنا، ونستشعر كينونت

وقعرنا السحيق، وفي هذا الرتداد نحو الذات فائدة عظيمة، فربما ـ وأمام الفائض من الوقت الذي 

والتأمل، التي مع ” النظر“أصبح أمامنا والذي لم نكن نعيره اهتماما ـ يدفعنا ذلك إلى تشغيل ملكة 

م بعض الحالت المعزولة التي هي مجرد انفلتات اْلسف لم تنبت في ثقافتنا منذ عصر النحطاط، الله

 .جاد بها الزمن علينا دون أن نقدرها حق قدرها

ثقافتنا مهووسة بهدر الزمن، الزمن وما أدراك ما الزمن. لقد ُسئل ماكس فيبر ذات يوم عن اْلسباب 

تدخل أروبا إلى لم يكن من الممكن أن “التي جعلت أروبا تدخل الحداثة، وأجاب بحكمة بليغة؛ قائَل: 

وكم من الوقت ضيعنا وها نحن اليوم تائهون في عالم يسير ”. الحداثة إل حينما أصبح للوقت قيمة
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بإيقاع سريع ومخيف، نتفرج كالبلهاء على الفتوحات المدهشة التي يشقها أغيارنا في جغرافيات قريبة 

 .أو بعيدة منا

إنها مهووسة بسؤال العمل. ولكن أي عمل؟ فكثيرا ما تتردد ، بل ”النظر“ثقافتنا أيضا ل قَِبل لها بسؤال 

، وخاصة حينما يتعلق اْلمر ”المفيدة“في ثقافتنا العبارات الحاث ة على العمل، والداعية ٳلى الممارسة 

بتربية النشء، وبالمقابل، فالعبارات المحفزة على التٲمل وٳعمال النظر في المجردات تكاد تكون 

ليس ٳلى كون الطفل غير قادر على القيام بمثل هذه العمليات الذهنية ” العدم“هذا منعدمة، وَمَردُّ 

، كما تحمل صورة مشوهة عن ”النظر“التجريدية، ولكن ٲلن ثقافتنا ـ على ما يبدوـ ل تدرك قيمة 

رتبط ؛ ذلك ٲن العمل عند الغالبية ليس ما كان امتدادا ٳلطار نظري ُمَبْنَين، ولكنه ما ا”العمل“مفهوم 

، وكان من نتائج ذلك ٲن صار الكسب المادي من مال وعمارة وتجارة وربح intérêt بمنفعة وفائدة

ه عن ” النجاح“هو معيار … وادخار الجتماعي، ولعل تٲمَل متٲنيا في هذا المفهوم الشعبي الفج  والمشوَّ

نا الجتماعي، ٳذ العمل يكشف عن فقر حضاري مهول، يتجلى في القحط النظري الذي يسري في جسم

يختزل الحياة كلها في سجن اليومي، وفي عبودية كدحية بئيسة ما تنفك تتٲهب توجسا من اٳلمَلق 

وخشية الفقدان، وهو ما ٲنتج في النهاية ذاتا منفعلة ترزح تحت شروط ووضعيات ل تستوعبها نظريا، 

هي تلك التي اهتمت بجانب النظر  غير ٲن الحضارات الراقية، كما يعلمنا التاريخ وكما يثبت الحاضر،

بغاية بناء الذات الفاعلة والمبدعة والحرة، فبهذا الجانب يشتغل العقل بكل ملكاته، وتنفتح المخيلة بكل 

طاقاتها، ولتحصيل هذا المرمى البعيد ل بد من تعدد المشارب الداخلة في بناء تلك الذات، من آداب 

ا يحصل ذلك يصير مف… وفنون وعلوم هوم العمل مباينا تماما لِما يفهمه الحس الشعبي؛ ٳذ يكون ولم 

ثمرة مباشرة لهذا الزخم النظري المتعدد اٲللوان، زخم يقطع مع كل ٲشكال العوز والضحالة والبؤس، 

التي تحكم قبضتها على وجودنا برمته، فتستغرقنا كلية، وتسلبنا كينونتنا اٲلصيلة، حينما تسد ٲمامنا 

ب عنا الجانب المشرق في الحياة. بهذا النصراف اللحظي عن المحسوسات ربما قد آفاق النظر، وتحج

تشتغل ملكة التفكير والتأمل التجريدي والخيال الخَلق والمبدع، وندرك ما للوقت من أهمية. ول 

 .فردانية فاعلة دون هذه المقومات

 العولمة بدل األممية أو: الوباء درس

رافض،  9كثر الحديث عن العولمة في الزمن الراهن، وتباينت التصورات حولها بين داع لها وبين

ولكن مع اجتياح الوباء )والذي نسميه كذلك بالجائحة من الجتياح والكتساح( يبدو أن العولمة لم تعد 

ء نفسه لم يفلت من بل إن الوبا… مقتصرة على الثقافة والقتصاد والسياسة والقيم والتقنية واْلعَلم

عجلتها الطاحنة، فصارت تجتاحنا اجتياحا، وتكتسحنا اكتساحا مضاعفا. كورونا وباء جائح سريع 

وهذا ما يميزه عن … النتشار والختراق، فهو يخترق الحدود الجغرافية والسياسية والثقافية والدينية
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إن له قدرة هائلة على الكتساح  الكوارث اْلخرى؛ كالزلزل واْلعاصير والبراكين، وحتى الحروب.

والختراق والجتياح، وبالطرق نفسها. ولذلك فالدول والحكومات تلجأ إلى التدخَلت ذاتها، 

 .واْلجراءات عينها، مع فارق في اللوجيستيك والنجاعة واللتزام الشعبي

وف والهلع مع كورونا أصبح العالم اليوم يستشعر أن المصيبة واحدة، وأن المصير واحد، والخ

والرعب واحد، في الصين كما في إيطاليا أو في المغرب أو في أمريكا، ل فرق إذن بين ووهان أو 

نيويورك أو مدريد أو أبي الجعد أو قرية نائية في كوريا الجنوبية، لقد بتنا نشاهد ونسمع بعولمة الوباء، 

 .ية، ويفجر خندق اْلنيةوبعولمة الخوف، وبعولمة الرجاء، وهكذا يكسر كورونا أسوار الهو

اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة “يعرف المفكر البريطاني رولند روبرتسون العولمة بأنها 

كل “بأنها ” العولمة“، ويعرفها مالكوم واتزر مؤلف كتاب ”وعي اْلفراد والمجتمعات بهذا النكماش

” مج سكان العالم في مجتمع عالمي واحدالمستجدات والتطورات التي تسعى بقصد أو بغير قصد إلى د

 .هذا النكماش أو ذلك الدمج تعدى القتصاد والسياسة والثقافة إلى الوباء والجائحة

معلوم أن العولمة تقابل بالرفض والمقاومة من دول الهامش، نظرا لما تخفيه من هيمنة لدول المركز 

في بوتقة الكونية المزعومة، بيد أننا في الغالب وللقوى العظمى، هيمنة ماحية لَلختَلف ومذيبة للهوية 

، ومن المرجح أن العولمة ”ما بعد كورونا المستجد“سنتجه إلى زمن جديد للعالم، يمكن أن نسميه 

بمعناها الكتساحي المتسلط والماحي للهوية لن تعود قادرة على الصمود، ولذلك لبد من الستغناء 

بيد أن استعمالنا هنا لمفهوم اْلممية ل يحيل إلى ما دأبت عليه عنها بمفهوم جديد؛ وهو اْلممية، 

التصورات الشتراكية، والتي تقدم المفهوم كبديل عن العولمة التي التصقت بالتوجهات الليبرالية، وإنما 

، وهذا مبدأ سياسي أخَلقي يتجاوز ”تعاون اْلمم وتكافلها“نقصد بها معنى يكاد يكون حرفيا، وهو؛ 

الضيقة، واْلصولية العنيفة، والشوفينية الراديكالية، و الليبرالية المتوحشة، والشتراكية القومية 

الكليانية، وبالمقابل يهدف هذا المبدأ إلى تعاون سياسي وعلمي واقتصادي وثقافي أكبر بين اْلمم 

كثر لتعزيز والدول والشعوب، ْلن لها مصيرا واحدا ومشتركا؛ بمعنى أنه على شعوب العالم أن تتحد أ

مصالحها المشتركة، وأن تتعاون حكومات العالم، ْلن المصالح المتبادلة طويلة اْلمد وأهم بكثير من 

نزاعاتها. قد تبدو هذه الدعوى يوتوبيا حالمة، ولكنها على اْلقل هي بمثابة مثل أسمى ينبغي نشدانه 

ستقبل اْلنسانية. ذلك أن العالم اليوم باستمرار، والسعي وراء تحقيقه على الدوام، فهو اْلفق اْلسلم لم

، ينبغي أن يكون ”حرب الكل ضد الكل“بات أكثر حاجة من أي وقت مضى للتعاون والتكافل، فعوض 

إن العالم هو بيتنا الكبير جميعا، وعلى هذا البيت أن يعاد ترتيبه وتهيئته بالشكل ”. الكل من أجل الكل“

 .رج أبوابهالذي يأوي كل ساكنيه ول يلفظ أحدا خا
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ل ينبغي أن ننخدع من كلمة التعاون والتكافل بين الشعوب واْلمم، فهي تقتضي التعاون من طرف 

الجميع، وليس التعاون يتم بالتكال والتفرج، إنه ليس فرض كفاية إذا قام به البعض شمل الكل، وإنما 

مسؤوليتها، ومدعوة إلى هو فرض عين، فكل المجتمعات والثقافات والشعوب واْلمم مطالبة بتحمل 

المساهمة من زوايتها، وعليه؛ فعلينا أن نكون نحن كذلك مساهمين في عجلة التعاون، وبالتالي منتجين 

للتعاون ل مجرد مستهلكين له كما هو حالنا اليوم، ومن دون هذا المبدأ لن نتحرر، ولن نحقق 

 .زات غيرناالستقَلل الذاتي، بل نظل تابعين خاضعين ومتفرجين على منج

قدمت الصين درسا للعالم في كيفية تصديها للوباء من جهة، وفي كيفية تعاونها مع الدول التي حل بها 

الوباء من جهة ثانية، ويبدو أن الوليات المتحدة اْلمريكية لم تكن هي من يقود معركة التصدي للوباء، 

ركة، ومن الممكن جدا أن تجد الوليات لقد تنازلت عن هذا الدور للصين التي قدمت نفسها كقائد للمع

المتحدة اْلمريكية نفسها في حاجة إلى مساعدة الصين في حال تفشى الوباء بدرجة أكبر. كل هذه 

المؤشرات وغيرها تدل على تغير وشيك للخريطة الجيوسياسية العالمية، فهي على اْلقل تبين أن العالم 

ن، وأن الصين قوة جديدة باستطاعتها أن تقود العالم. لم يعد فيه مركز واحد، بل أضحى هناك مركزا

وأمام هذه المعطيات؛ إما سيتعمق الصراع أكثر، ويمضي العالم نحو مزيد من الكوارث، وإما نتجه 

 .نحو اْلممية لما فيها من تكافل وتعاون

اْلممية نظرا لما التصق بالعولمة من توصيفات قدحية، فهي ماضية نحوالنحسار واْلفول، ولذلك ف

تطرح نفسها كبديل ممكن، ولكنه بديل صعب المنال، ولبد أن يكون له ثمن، ولبد أن يصاحبه 

الصراع والتصادم والتدافع، ْلن منطق التاريخ هو هكذا، غير أن هذا التصادم لبد وأن يؤول في 

لنوع ا”النهاية إلى تركيب خَلق ومفيد، يظهر فيه كل طرف في الحاجة إلى الطرف اْلخر، ف

 .كما يقول ابن خلدون” اْلنساني ل يتم وجوده إل بالتعاون

 الهباء على الوباء يعري حينما أو: واالستبداد كورونا

أينما حل الستبداد حل معه الخراب والدمار، خراب اْلرواح وخراب اْلبدان وخراب العمران، وكلما 

أحكم الستبداد قبضته على أمة من اْلمم تفشت فيها كل ضروب الرذيلة وصنوف القبح والبشاعة، 

الرحمان لعبد ” طبائع الستبداد ومصارع العباد“وليعرف المرء هذه الحقائق يكفيه أن يطلع على 

الكواكبي، فَل محالة سيشفي غليله، وما في هذا الكتيب الصغير حجما العظيم حمكة مازال مع اْلسف 

كما يقول، بل اْلدهى من ذلك فكأنه يتحدث ” الستبداد هو أصل لكل فساد”صالحا لتوصيف حالنا، ف

ثر هول من الحريق، الستبداد أشد وطأة من الوباء، أك“عما حل بنا مع فيروس كورونا؛ فلنستمع: 

ْيل، أذل للنفس من السؤال ل شك أن فيروس كورونا المستجد قد يقصر مقامه أو ”. أعظم تخريبا من السَّ

يطول بين ظهرانينا، لكنه ل مندوحة ماض نحو النهاية والزوال كما مضت اْلوبئة قبله، فتعود الحياة 
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ا، وهذا هو الفيروس اْلفظع الذي ينبغي على إلى مجراها الطبيعي، ولكن الستبداد باق ومعمر تعمير

الشعوب المتخلفة أن تحاربه، وليست سطوة الستبداد كما قد نفهم تقتصر على مجال السياسة، بل 

اْلدهى واْلمر  أنه منظومة بنيوية متراصة اْلركان تسطو على اْلرواح واْلبدان، فُتفِسد الخَلئق 

الناس إلى التخلق بالرذائل والمكر والخديعة، فتفسد بصائر واْلخَلق؛ إذ إن السلطة المستبدة تدفع 

عوائد كل جيل ”العباد وتعمى أبصارهم، وقد أفاض ابن خلدون في تفسير ذلك في مقدمته الشهيرة؛ ف

كما يقول. بيد أننا لبد أن نشير هاهنا إلى أن المقصود من السلطان في اللغة ” تابعة لعوائد سلطانه

هو الشخص الحاكم الفرد، وإنما السلطة السياسية بصفة عامة؛ أي تلك القوة التي  العربية القديمة ليس

تملكها الدولة من أجل تدبير شؤون اْلفراد والتحكم فيهم وتوجيههم. وما من سلطة سياسية إل وكانت 

وراءها شبكة معقدة من العَلئق والشخوص، أي كل أولئك المنخرطين ماديا ورمزيا في إدارة دواليب 

 .”الرعية“الدولة وشؤون 

أقبح أنواع “أخطر اْلوبئة التي يورثها الستبداد في النفوس هو الجهل فلنستمع مرة أخرى للكواكبي: 

أضر “يا له من قول عظيم. ويضيف: ”. الستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل

ل حاجة لنا ربما لتفسير كيف أن هذه ”. خوفشيء على اْلنسان هو الجهل، وأضر آثار الجهل هو ال

التوصيفات ما زالت صالحة لزماننا؛ إذ إنها تضع اْلصبع تماما على موطن الداء، بل الوباء، إن 

الجهل صار هو البضاعة الرائجة التي ل تبور في أوطاننا المتخلفة، وقد سخرت له اْلنظمة السياسية 

ل هو الغاية القصوى التي يسعى وراءها مهندسو البرامج مختلف الوسائل واْلدوات، وصار التجهي

وصناع القرار والمصير، بإرادتهم أو بغير إرادتهم، فقد أفرغوا المدرسة من محتواها، وأصبحت 

وظيفتها توطين الجهل في العقول بدل محاربته، فانتفى العقل من اْلساس، ولشك أن الجهل يورث 

عمال عقولهم، فأضحوا عبيدا لسلطان الهوى والجهالة. ول شك الخوف، وهكذا أضحى الناس يهابون إ

أن للخوف آفات ومفاسد ضارة، ل باٳلنسان فحسب، بل بالكون كله؛ فهو نفي للشجاعة، وقتل للجرٲة، 

ٳذ ل يمكننا ٳقامة ٲي بنيان، من ٲي ضرب كان، في … وٳبادة للقدرة، وتعطيل لليقظة، وهدم للفعل

م والعلوم والمعارف والعمران وغيرها، من صنوف القول والفعل، والخطاب الوجود والسياسة والقي

 .والسلوك، ونحن نرزح تحت وطٲة الخوف

الخوف قيد يكبل كل الملكات البشرية، ومن ثمة يعدم الكائن اٳلنساني من اٲلساس، فكيف لٳلنسان ٲن 

وحده؟ وكٲنه ٳزاء تمرين يقوى على الحركة والفعل والثٲثير وقد شحذ كل طاقاته لينهجس بالخوف 

قاس يسعى ٳلى تركيز كل طاقته في نقطة وحيدة من روحه وجسمه معا. المكبل بالخوف ل ” يوغا“

يفكر ول يفعل ول يتٲمل ٲو يتساءل، وٳنما ينهجس من دون قدرة على اختيار هواجسه. ربما الخوف 

لفقدان، من المصير، من مقوم ٲساس من مقومات الوجود؛ الخوف من الموت، من الزمان، من ا
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الفراق، من الفقر، من الوباء، من اْلخر، من المستقبل، من المرض، من اٲلزمة، من الشيخوخة، من 

وغيرها من ضروب الخوف التي ربما ل يمكن … العجز، من السجن، من التعذيب، من الخيانة

سة لوجود ا لكائن، غير ٲن هذا الخوف، حصرها، والتي تتشابك في ما بينها لتشكل بنية قاعدية مؤسِّ

لدى السواد اٲلعظم مع اٲلسف الشديد، ل يتعدى المستوى السيكولوجي النفعالي، دون ٲن يرقى ٳلى 

مستوى السؤال الفلسفي اٲلونطولوجي، وهذا ٲكبر مدخل لتفشي الستبداد السياسي وسطوته وتمكنه من 

ن ما تعنيه؛ الترويض، أي التمكن من النفعال ، تعني من بي”السياسة“النفوس، ٳْن نحن فهمنا جيدا ٲن 

الحشود والجماهير، وكل دولة يشعر فيها مواطنوها بالخوف ” قناعات“والتحكم فيه بهدف السطو على 

ل تستحق أن تسمى دولة كما نبهنا إلى ذلك سبينوزا منذ القرن السابع عشر، فالغاية القصوى التي 

الناس وتخويفهم، أو جعلهم يقعون تحت نيرها وبطشها وإنما  جاءت من أجلها الدولة ليست هي إرهاب

تحريرهم من الخوف، وإتاحة الفرصة ْلبدانهم وعقولهم كي تؤدي وظائفها بالشكل المطلوب، وعليه؛ 

 .فحيثما عم وباء الجهل والخوف فاعلم أن ثمة استبدادا

عليهم التجهيل والتنميط والتضليل  لقد سلطت قوى الستبداد على الناس كذلك وسائل اْلعَلم التي تتقيأ

والتخدير، ففتحت المجال للتافهين، وأشاعت الرادءة والقبح، فانحطت اْلذواق والقيم، وصارت وظيفة 

اْلعَلم صنع جوقة من التافهين وزارعي الرداءة، لجعلهم نماذج تحتذى ويحتفى بها وُنِبذ أهل العلم 

، وأبيدت كل ملكاتهم الفكرية والنقدية. حتى صاروا والمعرفة والذوق الرفيع، فعمت بصائر النشء

اْلمة التي ل يشعر كلها أو أكثرها بآلم ”يستعذبون طعم الستبداد ـ إن كان له طعم ـ ويتلذذون به، و

كما يقول الكواكبي مرة أخرى، وفعَل صار الناس يخافون من الحرية، ” الستبداد ل تستحق الحرية

 .رارا، ويحتفلون بكل أشكال العبودية والخضوع، ويلوذون بها انتصاراوتزعجهم، فيلوذون منها ف

لكن ما عَلقة كل هذا بفيروس كورونا المستجد؟ نعم؛ لقد عرى فعَل هذا الفيروس الميكروسكوبي عن 

رفيع، وعن مستوى سلوك ” وعي“معالم الستبداد وآثاره، ورغم أن فئة من الناس أبانت عن منسوب 

الغالبية العظمى بدا الجهل ساطعا في سلوكها، وهذا أمر طبيعي، ما داموا صنيعة  مدني راق، إل أن

لطبائع لستبداد، ويكفي أن نذك ر ببعضها؛ إذ عاين ا كيف ظهر الستهتار بمخاطر الوباء من لدن 

شريحة واسعة، والتسابق المحموم على التبضع وادخار المؤونة، فلقد رأينا كيف تسابق الناس على 

غ المحَلت بأنانية شعواء، في صور أشبه ما تكون بالجراد المنتشر، إن هذا التسابق المحموم إفرا

يكشف عن أبعاد كثيرة من العوز والضحالة والخوف واْلنانية وانعدام الضمير اْلنساني، وفقدان الثقة 

المجهول في خطاب الدولة، وانعدام الطمأنينة، فكل واحد من الناس البسطاء قد شعر بأن مصيره 

متروك لأللطاف اْللهية، وله وحده أمام الجائحة، مثلما ظل دائما متروكا أمام جوائح الفقر والظلم 

 .وهذه كلها من آثار التجهيل الذي غرسه الستبداد في النفوس… والعزلة والبؤس وشظف العيش
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أن يحاول الناس فهم  من النتائج الوخيمة للجهل كما يعلمنا التاريخ سيادة الخرافة واْلوهام؛ فبدل

الظاهرة الوبائية فهما علميا عقَلنيا طفت على السطح تأويَلت خرافية، وسجالت عجائبية تفتقد ْلدنى 

 مقومات السببية، وأن ى لهم بذلك وهم نتاج بنية التجهيل والتخويف؟

افة كل أشكال يبدو إذن أن من نتائج التجهيل أمام الوباء طغيان الخرافة على اْلذهان، ونقصد بالخر

التفكير التي تغيب فيها أدنى شروط المعرفة العلمية والسببية، لذلك رأينا أن نمط الفهم السائد لدى 

السواد اْلعظم في مجتمعاتنا المتخلفة هو التفسير الخرافي البعيد كل البعد عن الفهم السببي للظاهرة 

ها العلمية من المستوى اْلولي إلى الوبائية، وهذا أمر طبيعي ما دامت المدرسه قد فقدت وظيفت

ر فقط لنشر التفاهة  الجامعي؛ إذ هناك تصحرا مخيفا في ما يتعلق بالبحث العلمي، وما دام اْلعَلم ُسخِّ

تعبدية جوفاء منفصلة عن روحه ” طقوس“والرداءة والبَلهة، وما دام الدين عندنا قد اختزل في 

اْلخذ باْلسباب، فقد بدا جليا أننا لم َنْقَو على التصدي للوباء العميقة الحاثة على العلم والفهم والتدبر و

بروح العلم والفهم السببي، وهذا ل يحتاج إلى استدللت كثيرة؛ ذلك أن البحث عن عَلج لهذا الداء 

اقتصر على الدول التي تحترم البحث العلمي، وترصد له اْلمكانيات الهائلة؛ في الصين وفي دول 

وفي الوليات المتحده اْلمريكية وكندا وغيرها من البلدان المالكة ْلدوات المعرفة  أوروبا الغربية

والعلم، بينما ظلت دولنا النائمة تنتظر ما ستجود به مختبرات البحث العلمي عند الغير، فصار خَلصها 

 .مرهونا بهذا الغير، ولعمري فهذه أشد أنواع التبعية شناعة

لخرافة مالكة بناصيتنا، ولبد أن نشير هنا إلى ضرورة التفريق بين نمط في انتظار هذا الخَلص تبقى ا

الفهم الخرافي وبين الرجاء الديني؛ فلسنا نقصد هنا التضرع إلى هللا لرفع الوباء، فهذا أمر طبيعي لدى 

كل المتدينين، بل ومشروع؛ إذ ل تدين دون تضرع ورجاء، ولكنه أمر غير كاف؛ ذلك أن التدين 

والسليم ـ في نظرنا ـ هو الذي يأخذ باْلسباب إلى جانب الرجاء، وهذا هو معنى التوك ل، أما الصحيح 

أن تربط مصيرك بالرجاء وحده دون اْلخذ باْلسباب، فهذا معناه التواكل والهباء، صحيح أن هناك فئة 

ل والتواكل، من الناس فهمت هذا اْلمر جيدا، لكن مع اْلسف هناك فئة أخرى واسعة تخلط بين التوك  

ومن هذا المنطلق نفهم استهتارها بخطورة الوباء، بل واستهتارها بالحياة، منتظرة خَلصها من السماء، 

غير أنه لو أعلنت مختبرات البحث العلمي عند الغير توصلها إلى العَلج لرأيت هؤلء هم أول 

 .د أنواع الفصام خطورةالمحتفلين وأول المهرولين نحو الخَلص العلمي السببي، ولعمري فهذه أش

الحقيقة المرة أننا مجتمعات متفرجة على الفتوحات العلمية التي يشقها غيرنا، مجتمعات متواكلة تائهة 

في خضم الجهل والخرافة، تعيش كل أشكال التبعية والتشظي والفصام، وهذه كلها من نتائج الستبداد، 

وباء الجهل ليست مصَل يحقن بين عشية  حيث ل ظَلل إل ظَلل الهباء. وإن مناعة الوعي ضد

وضحاها، بل إنها تكتسب عبر سيرورة طويلة من التراكم التاريخي، وربما آن اْلوان للدولة أن تفهم 
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أن انعدام ثقة الناس فيها، وعدم المتثال الطوعي ْلجراءاتها الوقائية الحترازية، ليس أمرا غريبا، بل 

مختلف أشكال الفساد القيمي الذي ربتهم عليه؛ من ريع ورشوة  هو محصلة طبيعية وعادية نابعة من

ففي هذا الجو الفاسد تربت اْلجيال وترعرعت؛ سياسيون كاذبون … وانتهازية وكذب ومكر وتضليل

… وانتهازيون، مؤسسات ريعية ل تحترم القانون في مختلف القطاعات في الصحة والقضاء والتعليم

فهم أن تخريب قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة، هو الذي أدخلها في وغيرها كثير. كما عليها أن ت

هذا الرتباك، وصع ب عليها التواصل مع أفرادها، وهي التي غيبتهم أمدا من الدهر ليس بيسير. أ 

فليست أمام الدولة فرصة تاريخية ْلعادة النظر في سياساتها العامة في أفق بلورة تعاقد اجتماعي 

 وسياسي جديد؟

 :األمل ضفاف على

قد يرى البعض في ما كتبناه في صفحات هذا المقال ضربا من الطوباوية، وقد يراه البعض اْلخر 

ضربا من العدمية، لكن كل ذلك ل يهم، وإنما المهم هو أننا أمام فرصة تاريخية ْلعادة النظر في 

المحلي. لكن الذي يهمنا هنا ما مقومات وجودنا، بهدف تأسيس تعاقدات جديدة على المستويين العالمي و

هو محلي خاص بنا، فيبدو أن الكثير من اْلمال الواسعة التي لحت في اْلفق، وينبغي أن نراهن عليها 

 .بعد أن تمضي الجائحة

على الدولة أن تباشر اْلصَلح الضروري الصادق والفوري، فهذه فرصتها التاريخية، ْلنها، في كيفية 

قدرا ل يستهان به من الثقة في عَلقتها بمواطنيها. ورغم ما هناك من اختَللت تصديها للوباء، أعادت 

ونقائص، ل أحد ينكر دورها الفعال الذي فاجأ ربما الكثير من المتتبعين، حتى أنه بدا في بعض 

 اْلحيان أنها تتقدم خطوة على الشعب، لكن هذا الشعب، كما أسلفنا الذكر، قد نعذره ْلنه نتاج التجهيل

 .الطويل الذي مورس عليه

يبدو اْلصَلح أسلم طريق ْلعادة بناء التعاقدات الجديدة، وهو اْلصَلح الذي ستقوده الدولة مع كل 

الشركاء من المجتمع المدني والنخب المثقفة، شريطة أن تصلح النخبة السياسية ذاتها، وأن تعيد النظر 

ر خطابها، وت رفع من منسوب الوعي لديها، وأول هذه المداخل نحو في ماهيتها وأدوات اشتغالها، وُتطوِّ

اْلصَلح؛ هو التعليم، وقد كتب المختصون وقالوا أحسن مما يمكن أن نقوله في هذا المقال، ذلك أنه ل 

مشروع نهضوي من غير تعليم عصري ونقدي وممنهج ومنصف وبان  لْلنسان. التعليم هو الجوهر 

الملحة للتعليم ولواحقه جلية في أزمة كورونا كما أسلفنا الذكر،  وما تبقى هي لواحق، وقد بدت حاجتنا

فهو … فإذا صلح التعليم صلحت كل المجالت اْلخرى من صحة وقضاء وإدارة واقتصاد وإعَلم

 .العماد الذي ينهض عليه البناء كله
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الديموقراطية وأريجها إذا حصلت هذه الشروط ل مندوحة أننا سنخرج من هباء الستبداد لنتنفس عبق 

الذي لم يَلمس ديارنا قط، ولم تبزغ شمسه على ضفافنا وتخومنا. فهل يا ترى أن ما بعد كورونا هي 

فرصتنا التاريخية للفكاك من إسار التأخر التاريخي والتخلص من دياجير البؤس الثقافي والعوز 

 الحضاري؟

 .بةإنه اْلمل ينادينا إلى ضفافه، فهبوا يا معشر المغار
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 الكورونا كوجيتو

 

 العال عبد سامي

 

فجأة تحول اْلنا أفكر) على خلفية كورونا( إلى اْلنا فيُروس ُيْحَذر منه. البدايُة ليست الفكر بحد ذاته 

كما يؤكد ديكارت، بل الجسم بقدرته على ممارسة الحياة والتأثير في المحيطين. هو اْلن كوجيتو 

بامتياز، أي أنَّه يطرح وجود اْلنسان الحي بقدر ما يمثل عدوى لآلخرين. الصيغة التي قد العدوى 

” ، بكلمات أخرى I am infecting, therefore I am”أنا اُْعِدي، إذن أنا موجود“تصبح مبتذلة: 

 -لكنها صيغة تتحاور .coronavirus cogito ”أنا مصدر العدوى إذن أنا موضوع للعزل الصحي

مع جميع أنماط الكوجيتو بمعناه المثالي واْلنطولوجي والمعرفي وتكشف حدود  -اقشناها فلسفياً لو ن

 .المجتمعات وإلى أي مدى تمارس سياسات الوقاية من اْلوبئة

يعيد ترتيب شؤون العقل  biological cogito إذا اردنا توضيحاً فلسفياً، فهو من ثمَّ كوجيتو بيولوجي

َلقة باْلخرين. فلقد اثبت كورونا استحالة التحكم في الحياة وانعدام الهيمنة على والسياسة والعيش والع

الطبيعة وبالوقت نفسه يصعب النغماس في أية انشطة جمعية . ها هو وجه اللغاز إزاء مسألة 

الفيروسات الوبائية: أنَّ تضع اْلنسان في احراج تواصلي يبطل قدرتنا على اْلخرية. لكن ما هي 

 تلك الفكرة؟ وكيف يتحول الفرد من اْلنا أفكر إلى أنا أُفيرس اْلخر؟جوانب 

، ْلنَّ الوجود الحي أصبح مقدمًة وليس نتيجًة، أصبح وباًء قابَلً  I am”أنا موجود“المشكلة تكمن في 

لَلنتشار. الفيروس ينبهنا إلى وجودك البيولوجي بالمقام اْلول، يجعلك موضوعاً للحذر والترقب 

والبتعاد. وبالتالي ليس فعل الكينونة هو الذي سيجعلك ظاهراً، بل فعل العدوى هو الذي والتربص 

سيضعك تحت عَلمة استفهام. وْلجل البتعاد عنك وعني يشترط أْن تخلع كلَّ سمات وجودك جانباً إلَّ 

إحداهما  من حدي الحياة والموت. وهما امكانيتان على الحافة الحرجة من وجودنا، والتي قد تتزحزح

 .لصالح اْلخرى

بعدما اجتاح فيروس كورونا الكرة اْلرضية، لم تعْد الكائنات الدقيقة إلَّ على صلة  مُهولة ، مخيفة ، 

بعالمنا الكبير. عَلقة غامضة لدرجة السرية التامة، ل نقول أكثر مما قد ندرك آثارها أحياناً. وليس ثمة 
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طة  إلى أبعدها، ولسنا في حاجة إلى برهان. الفيروس غير انفصال  بينهما وبين حياتنا من أقرب نق

مرئي، بيد أنَّه يجعلنا ُنبرر ما نقوم به. لقد فرض عمليات عزل لألصحاء والمرضي بتداخل الضوء 

والنهار على الكرة اْلرضية. أي ذهبت حياتنا الكونية باتجاه انعدام أي تواصل حسي وطبيعي، انتفت 

نمثل فيه إلَّ مجرد حاملي فيروسات. السؤال التلقائي: هل الحياة ممارسة   الحياة في الوقت الذي لم

 .(لتبريرات حين تقطعت أوصال وجودنا المشترك عالمياً؟) اْلقامة بغرض الحماية من الفيروسات

لو تخيلنا هذه العَلقة، فلن تكون غير سردية ُمطولة عالمياً حول وجودنا )هنا واْلن( بأي وقت. 

ع من المحافظة على وجودنا الصحي ْلطول فترة ممكنة، كل جماعة تكتب خَلصها فالحاضر نو

بآداب ولياقات التعامل مع الحياة. هكذا تبدأ سطور الفيروسات واْلوبئة في الكتابة حول ما كنا وسنكون 

في الغد أيضاً. والحقيقة أنَّ الزمن أول ما تقطعه الفيروسات وأخر ما تدشنه في كل مرة تجتاح 

رض. أي هي تعيد الحياة كحاضر دوماً إلى سيرتها المبكرة، فالفيروس يكمن ويعيش مَليين السنيين اْل

وها قد أتت بجحافل العدوى بفضل كورونا … دون أن يموت ول يحياً إلَّ بظروف مواتية ستأتي يوماً 

تصور ظروفاً طبيعية ومشتقاته. هذا المناخ العام من الرعب إزاء انتشاره على نطاق واسع يجعلنا ل ن

 .فقط قد هيئت له، لكنه يجول ويصول بأرجاء العالم على خريطة اْلوبئة

إلى حالة من احتمال البدائية. عودة  -دون زمن –ولذلك الفكرة اْلولى أنَّ الفيروسات تعيدنا مباشرة 

صفحات الكتاب  الحياة البدائية إلى واجهة أنماط العيش في العالم مرة أخرى. وهنا ربما يظهر مفتتح

المتخيل، ْلن الفيروسات تكتب بحروف هي اْلثار الدالة عليها. ولم تُكن وحدها هي الظاهرة في حالة 

كورونا، بل أُضيف إليها تراكم اْلفعال البشرية التي أظهرت سمات بدائية ل تخطئ اْلولى. وتبدأ في 

لبتعاد عن اْلخرين. رغم أنَّ إظهار صفحات البشرية التي حبرت بالعنف وممارسة الستئثار وا

التعاطف على البعد يبدو هو اللغة الجارية عبر وسائل التصال والتقارير الواردة من المنظمات 

 .الدولية، فالتقارب مع مسافات الجغرافيا ظهر كعملية تواصل غير مرئية هي اْلخرى

للغة التي تتحدث بها هي لغة الفيروسات ل تعطينا أية فرصة للفهم والستيعاب، فهي ل تتكلم، وا

المرض وانتقال الوباء من مكان ْلخر. والنتائج من جنس المقدمات، فطالما أنَّ الفيروس مرتبط بجسم 

الحياة داخلنا) لحم اْلنا(، فقد خضعنا للمنطق نفسه، هذا العزل الذي أحال العالم إلى مجموعات من 

ة فيروسية يتهرب مواطنوها من أي مجال عام، لحوم البشر السائبين. وغدت الدول أكمات بيولوجي

لئذين بالبيوتات المنعزلة، لقد ضاقت الكرة اْلرضية فجأة وغدت ُجحراً نائياً) كهفاً( هو العزل 

 .الصحي عن نظام الَحجر إزاء العدوى أو خوفاً من تفاقم الحالت المصابة

لى أقاليم، واْلقاليم إلى مجتمعات  تأكلها بملء الكلمة، انفكت الخرائط الجيوسياسية لعالمنا المعاصر إ

عدوى الفيروس وتترصدها ليل نهار. برز التاريخ الوبائي للبشر على مساحات متقطعة من أجسام 
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تعبر الحدود، لكنها كحال كورونا تنقل المرض بسرعة  لم تكن متوقعة. ربما ْلول وهلة أصبح الجسم 

 الم. تداخل البيولوجي والسياسي والوبائي إلى درجة الذهول. هو الخريطة الفعلية لعَلقتنا بالحياة والع

فَل تستطيع الخروج عن القطيع المترامي داخل المنازل واْلقامات المنعزلة، كل قطيع يأخذ حذرة 

طائعاً وإلَّ فالخطر وشيك. أنت عندئذ قد أدرت عقارب ساعتك البيولوجية عند حدود اللتزام بحفظ 

 .اْلخرين. كمن يحفظ أجسام الحيوانات المقطعة في أوعية تبريد تجهيزاً لألكلالجسم دون مَلمسة 

لكن لمن تجهز أجسام الناس في عالمنا اْلخذ في)النكماش(؟! بالطبع ألهبت اْلنظمة السياسية آذان 

 مواطنيها بمزيد من التخويف. وتعاملت معهم فرادى باعتبارهم أجساماً قابلة للتحلُّل وليسوا مواطنين

بالمعنى الحقوقي السياسي. وكررت بث الرعب من فيروس يحمل المفاجأة بطبيعته الوبائية ونتيجة 

انتشار صور الضحايا من الصين إلى إيطاليا، ومن أمريكا إلى فرنسا، ومن انجلترا إلى ألمانيا، ومن 

والسبب هو  الغرب إلى الشرق. باتت الدول بؤراً فيروسية تقتات على مساحة التواصل بين البشر،

على لحم الحياة والموت. أي لبد أْن يجيئ  -بافتراض أن البشر هم البيئة الخصبة -التعامل المرضي

 .اْلنسان بكل مرة تنتشر فيها فيروسات قاتلة كياناً لحمياً ناقَلً للعدوى

إرادة الخوف والرعب يجعَلن اْلنسان) اْلنا أفكر( لقمة سائغة لمآرب أي نظام سياسي، يفقدانه 

الرفض، كيف يرفض، ولماذا يفكر أو حتى يتأمل ماذا يجري له وهو واقع تحت ضغط أمر يستند إلى 

حيوانيته المباشرة؟ بل يحيله إلى مجرد عبء  حيواني ينتظر الرعاية والطعام والغذاء دون التطلع إلى 

. وقد حاولت اْلنظمة المستبدة استغَلل كورونا لختبار قدرتها على  ضبط الحياة العامة. تدس أي شيء 

القوة واوامر السلطة فيما يخيف الناس من أخبار واحصائيات حول الضحايا واعداد المصابين. على 

افتراض أْن المواطن حيوان قابل ْلن ُيساس، ُيقاد، يخضع لألوامر محققاً ما يراد له من المبيت مبكراً 

الهوس العَلمي الذي يختلط فيه الحابل بالنابل،  واْلقامة الوقائية دون تمرد. شريطة إحاطته بمناخ من

 .”ثقافة الضفادع“الغث بالثمين، الفعلي بالمزيف، ومع اختفاء أساليب الشفافية تسود 

حيث يعم المجال العام مناخ  من النقيق العَلمي المتواصل والفوضوي من هنا وهناك. واْلنظمة 

هي المعلومات الحقيقية حول المرض، ول ما إذا كان تستهدف زيادَة هذا التشويش، فَل أحد يعرف ما 

وباًء أم ل، وليس هناك من يقول ما يجري بدقة. هكذا حول الفيروس اْلجواء الثقافية إلى أبواق دعائية 

تتراجع للدفاع عن مواقف من الشعوب ومكانتها ل معها. فالدول اْلقل ديمقراطية هي التي تعتبر 

الضالة التي ل تستحق شيئاً. وبدلً من وجود فيروس واحد يعربد داخل  شعوبها قطعاناً من الخراف

 .المجتمعات، هجمت فيروسات التخلف والديكتاتورية وأصوات الجهل على أجسام الشعوب
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والشعار البائن كالتالي: ُعودوا إلى اْلنا البيولوجي) على طريقة الفيروس(، شريطة أْن يظل هذا اْلنا 

حيوي. ْلنَّ تلك الدول ل ترى جدوى من مكافحة لفيروس كورونا، إذا انتج فيروس أو ذاك في نطاقه ال

الفكر في اْلوضاع السائدة. ولهذا ستكون هذه الدول حواضن جلدية تشحن مراكز اْلحساس الحي إزاء 

ة اْلنا  . ينبغي لك ألَّ تتساءل، أل تناقش، نحن مرضى على أَِسر  أي فكر وعدوى جنباً إلى جنب 

ب. ولو ابيح لألنظمة السياسية المتخلفة أن تعلن اْلفراح، لفعلت ْلنَّ الفيروس يلتقي مع أهدافها وحس

 .القاضية على أي نقاش عام حول ممارساتها

الفيروس سياسياً يختطف اْلنا أفكر لصالح سلطة الهيمنة. يلغي وجودك تماماً، وفي النهاية يجعلنا 

ر أو مصاب، أو مصاب قابل للمعافاة. ليس الفكر ضرورياً، أرقاماً بين: شخص مترقب تحت الختبا

بل المهم أنك أصبحت جسماً ليس أكثر. ولو فكرت مجرد التفكير في أمور السياسة، فإنك ستثير غرائز 

كنت منذ سنوات مجرد قطيع في شوارع الثورات الربيعية، يتم ” أنا“السلطة المستبدة. والمفارقة أنك كـ 

انخرط في مظاهرات سياسية. لكنك حالياً أمسيت كتلة من اللحم الُمعدي، مجرد  ترصده ومَلحقته لو

كتلة مملوءة بالفيروسات، يجب تحاشيك ووضعك في مساحة ل تبرحها. وأنت لست خطراً على نفسك 

 .والمحيطين حولك، بل خطراً على كل إنسان محتمل آخر، على الحياة

ية أية جدوى ول أي تأثير يذكر، فالمجال العام ل يقبل أي رمز لم يعد لكَلم اْلنا ول لرمزيته اْلنسان

تحرري من نوع ما، الرمز هو الجسم الذي يعكس العدوى أو يقي منها محاطاً بإجراءات هيمنة) 

سياسية طبية(. وبدت الدول قوية بمقدار ما تضبطك إيقاع الجسام المنعزلة. الدول آلية توزيع لكل 

ارع الفارغة. حظر التجول، المستشفيات المتنقلة، الطوارئ، نشر الكمامات، مواطنيها ومراقبة الشو

ضبط الجموع وتذويب نقاط الختناق الجماهيري. كلها حدود اْلنا بيولوجياً فقط، لقد تم سلخ رمزيته 

وألصقت بالسمع والطاعة إلى حدود العزلة المشبعة بالرعب والخوف. ولحق ذلك إجراءات التحكم في 

سلع والغذاء والدواء. إذن وقَع اْلنا في ممارسة الكينونة عند درجة الحس البدائي ولم يذهب حركة ال

 .أكثر من ذلك
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 أنطولوجية كإشكالية والموت كورونا

 

 الحميد عبد احسيني

 

يعيش العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، حالة من القلق الوجودي الكبير، بسبب جائحة كورونا التي 

أرواح العشرات كل يوم، والدول المتقدمة في البحث العلمي متجندة ْليجاد مضاد  -وما تزال – أزهقت

فعال ْليقاف هذا النزيف الذي أبى كل شيء إل التوقف، فَل صوت يعلو اليوم على صوت الموت 

لهذا اْلسود. إن فكرة الموت إشكالية قديمة قدم الوجود البشري، وواقعة أنطولوجية ل محيد عنها، 

حاولت من خَلل ورقتي هذه أن أقارب هذا المفهوم من عدة جوانب منها؛ الموت والقلق الوجودي 

اْلنساني، الموت والتاريخ، الموت والديانات السماوية ) اْلسَلم والمسيحية واليهودية نموذجاً( الموت 

 .كإشكال أو إشكالية أنطلوجية فردية كانت أم جماعية، ثم الفلسفة والموت

ي الناس تماماً أن وجودهم سينتهي أخيراً دون معرفة الزمان أو المكان أو الطريقة التي سيموتون يع

وما تدري نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن هللا عليم “بها. قال هللا تعالى: 

(. 51مشيدة )النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج ” ( ويقول أيضاً : 20خبير )لقمان 

ومن الممكن القول؛ بأن الخوف من الموت أمر شائع وعام لدى البشر. وذلك أن الموت يقتحم أفكارنا 

وحياتنا بطرق شتى وْلسباب متعددة سواًء أكانت هذه اْلسباب بيئية خارجية كموت عزيز مثَلً أم 

وهكذا. فما معنى قلق …ا يحبط عملهنفسيًة داخليًة كمرض يصيب اْلنسان. أو اكتئاب يعتريه. أو عندم

الموت؟ وهل يعتبر إشكالً أم مشكلة وجودية؟ أم هما معا؟ كيف نظر الفَلسفة للموت؟ و ما عَلقة 

 الروح بالجسد؟. وما عَلقة الموت بالسعادة؟

 :الموت وقلق…اْلنسان

ل يغيبان  –الحقيقة في  –إذا كان الموت والقلق منه ل يمثَلن أمام أذهاننا وخواطرنا في كل لحظة 

ق.م إذ  717عام ” هيراقليطس“كثيرا عن فكرنا وحياتنا ومجتمعنا. ويذكرنا ذلك الفيلسوف اْلغريقي 

ومن بين معاني هذا القول: أن كل  All that we see is death يقول: إن كل ما نراه هو الموت

نحن  Dying  ي عن الحتضارشيء اَيل إلى زوال، ومن بين العبارات المأثورة في التراث العالم
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نحتضر منذ اللحظة التي نولد فيها، وذكرنا ذلك بأن الحياة مستمرة، وأنها على الرغم من استمرارها 

 .فإنها مرتبطة دائما بالموت. إن الموت أمر متناقض؛ إنه قوة تدميرية للحياة

سماوية بالموت. فللموت تنبع جذور دراسة قلق الموت من فحص مسألة الموت. وقد اهتمت الديانات ال

أهمية مركزية في كل ديانة، وفي كل نسق فكري وفلسفي متماسك. ولقد استخدم النوم على أنه شبيه 

كما  . Thanatons على أنه أخ توأم للموت Hypons طبيعي للموت، فصور قدماء اليونان النوم

أنه أعادهم إلى الحياة مرة  أن اليهود لسنين وهم يستيقظون من نومهم في الصباح يشكرون هللا على

ثانية. كذلك صور القراَن الكريم النوم بأنه الوفاة اْلولى لْلنسان في الحياة ولكنها وفاة مؤقتة. ففي 

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل “سورة اْلنعام يقول: 

سبحانه وتعالى: هللا يتوفى اْلنفس حين موتها والتي لم  (. وفي سورة الزمر يقول هللا6مسمى )اْلية 

 .(09تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل اْلخرى إلى أجل مسمى )اْلية 

وتهدئة ثورة أصدقائه وتَلمذته قبل أن ” سقراط“إن الوعي بالموت له تاريخ طويل يسبق محاولة 

ق.م والتي يحتمل أن يرجح أصلها  2111لسومريين عام ل” جلجامش“يتجرع السم. وقد عرفت ملحمة 

إلى ما قبل هذا التاريخ.؛ وتعبر هذه الملحمة عن كل من الرغبة العميقة في النظر إلى الموت والشك 

في أن السحر أو المكر أو الفضيلة أو القوة يمكن أن تحقق هذا الهدف. ولم تكن إطالة العمر وتجديد 

فحسب، بل أيضا على امتداد الحضارة المصرية القديمة ” كتاب الموتى“ الحياة موضوعين بارزين في

أو الكيمياء السحرية في  alchemy التي حلقت بموضوع الموت إلى حد كبير. واهتمت الشيمياء

العصور الوسطى بأمرين أساسيين هما: إطالة العمر، وتحويل المعادن إلى ذهب. وفي هذا 

الوفيات وانخفضت معدلت اْلعمار. وعلى الرغم من أن تجارب  الوسيط زادت بشدة معدلت  العصر

كانت على صفحات رواية. فإن اْلشخاص الحقيقيين قد استكشفوا إمكانية إعطاء ” فرانكنشتين“الدكتور 

في القرن ” الجلفاني“فرصة الحياة مرة أخرى للشخص الذي يبدو أنه ميت. وذلك عن طريق التنبيه 

 .أت العَلقة بين التكنولوجيا والموت منذ وقت مبكرالتاسع عشر. ومن هنا نش

وعلى الرغم من أن علم النفس قد نشأ في أحضان التقاليد الجتماعية والفلسفية حيث كان الموت مشكلة 

” فخنر“وضع  0126بارزة، فإن العلم الجديد كانت لديه أولويات أخرى ليبحثها. ومع ذلك ففي عام 

، ”وليام جيمس” ي كتاباً صغيراً عن الحياة بعد الموت وأعجب به أحد مؤسسي علم النفس التجريب

دراسات  0207عام ” ستانلي هول“عن الخلود على حين أجرى  0201وبهذا العمل وكتب عام 

 .Thanatophobia إمريقية مركبة عن رهاب الموت أو مخوفة الموت

نتحار. كما نلمس اهتمام عن ال” إميل دوركايهم“وكذلك اهتم علم الجتماع بالموت، ككتاب 

اْلنثروبولوجيا الشديد بالموضوع ذاته. فمن الصعب أن نتخيل هذا المجال اْلخير دون فحص مفصل 
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وهو حاصل على ” مشينكوف“قدم  0210للممارسات الجنازة وطقوس الحداد وغير ذلك. وفي عام 

 .Thanatology جائزة نوبل في البيولوجيا الطبية مصطلح علم دراسة الموت والحتضار

التي ترى أن قلق الموت هو ” ميَلني كَلين“ولقلق الموت أهمية فائقة لدى عديد من المنظرين مثل 

أساس كل قلق، ويفترض بعض واضعي نظريات التحليل النفسي أن الخوف من الموت كامن من وراء 

مخادع لقلق الموت،  ما هي إل مظهر” فيفل“كل المخاوف، وأن معظم أنواع القلق اْلخرى كما يذكر 

؛ أن قلق الموت مصدر أساسي لبؤس العصاب خصوصا في النصف الثاني ”كارل يونغ“وكذلك يرى 

من حياة اْلنسان بمختلف أنواعها والتي تضم الكتئاب والفصام والعصاب والنحرافات الجنسية. يمكن 

حللين الوجوديين. وكذلك أن تصنف جميعاً في إطار واحد؛ هو الخوف من الموت. ويرى كثير من الم

” جلليسي“أن المرض العقلي يتكون نتيجة لفشل في تجاوز الخوف من الموت ولقد أعلن ” ألفرد أدلر“

الطبيب النفسي اْلنجليزي، أن الخوف من الموت هو أكبر عامل طبيعي صدمي يصوغ ذهان 

 .الشيخوخة

 :وجودية كمشكلة و كإشكال الموت

 وبين مشكلة Problématique أن نميز أولً بين : اْلشكال لكي نفهم معنى اْلشكالية يجب

problème  أما اْلشكال فهو؛ صفة تطلق على كل شيء يحتوي في داخل ذاته على تناقض، وعلى

تقابل في التجاهات، وعلى تعارض عملي، والمشكلة هي طلب هذه اْلشكالية بوصفها شيئاً يحاول 

يحدثه هذا بطابع اْلشكالي، وبوجوب رفع هذا الطابع وإزالته؛ القضاء عليه، هي الشعور باْللم الذي 

هي تتبع هذه اْلشكالية كما هي في ذاتها أولً، ثم محاولة تفسيرها تفسيراً يصدر عن طبيعة الشيء 

المشكل، ومحاولة تفسير هذا اْلشكال. فالحياة مثَلً؛ تتصف بصفة اْلشكال بطبيعتها، ْلنها نسيج من 

ضات؛ ولكنها ليست مشكلة بالنسبة إلى الرجل الساذج الذي ينساق في تيارها دون اْلضداد والمتناق

القضاء على هذا اْلشكال، وذلك ْلن الشعور  –شعور منه فيها من إشكال، ودون محاولة وبالتالي 

باْلشكال يقتضي من صاحبه أن يكون على درجة عليا من التطور الروحي، وأن يكون ذا فكر ممتاز 

مباشر بالينبوع اْلصلي للوجود والحياة، وأن يكون إلى جانب هذا كله على حظ عظيم من على اتصال 

التعمق الباطن الذي تستحيل معه المعرفة إلى معرفة وحياة معاً؛ وبقدر هذا الحظ تكون درجة اْلدراك. 

هذا إلى جانب ما يقتضيه الموضوع المشكل من شروط صادرة عن طبيعته هو الخاصة، دون غيره 

 .ن الموضوعات المشكلة اْلخرىم

فإذا أردنا الَن أن نطبق هذا على الموت، وجدنا أنه يتصف أولً بصفة اْلشكال. فمن الناحية 

الوجودية، يَلحظ أن الموت؛ فعل فيه قضاء على كل فعل؛ وثانياً: أنه نهاية للحياة بمعنى مشترك؛ فقد 

ا حد النضج والكمال، كما يقال عن ثمرة من الثمار؛ تكون هذه النهاية بمعنى انتهاء اْلمكانيات وبلوغه
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إنها بلغت نهايتها، بمعنى تمام نضجها واستنفاد إمكانيات نموها؛ فقد تكون هذه النهاية بمعنى وقف 

 .اْلمكانيات غير متحقق بعد؛ وقد تكون بمعان  أخرى أيضاً 

من ناحية أخرى: فالكل إن الموت؛ حادث كلي كلية مطلقة من ناحية، جزئي شخصي جزئية مطلقة 

فانون، ولكن كَلً منا يموت وحده ) الموت الفردي( ولبد أن يموت هو نفسه، ول يمكن أن يكون 

واحداً اَخر بديَلً عنه. ولبد أن يموت هو نفسه، ول يمكن أن يكون واحداً اخر بديَلً عنه. وهذا عين 

الموت مباشرة بوصفه موتي أنا الخاص مصدر اْلشكال من ناحية المعرفة: إذ ل سبيل إلى إدراك 

ل أستطيع اْلدراك ومعنى هذا أيضاً؛ أنني ل أستطيع  –حالة موتي أنا الخاص  –ْلنني في هذه الحالة 

ان أدرك الموت إدراكا حقيقيا، ْلن إدراكي للموت سينحصر حينئذ في حضور موت الَخرين ومشاهد 

ومثل هذا اْلدراك ليس إدراكاً حقيقياً للموت كما هو في الَثار الخارجية؛ التي يحدثها هذا الموت. 

ذاته، بل هو إدراك للموت في اَثاره، ول أستطيع أن أقول هنا إنني عند محاولتي إدراك الموت أضع 

نفسي موضع الَخرين الذين يموتون، ْلن المرء ل يمكن أن يحمل عبء الموت لغيره. هذا إلى أنه لو 

راك موقف المرء بالنسبة إلى الموت، فإن هذا ل يفيدني شيئا في معرفة حالة سلمنا جدلً بإمكان إد

الميت نفسه، وإنما يخبرني عن حالة المحتضر فحسب، ل عن حالة الموت نفسها. فما السبيل إذا إلى 

 .إدراك حقيقة الموت؟

بالشخصية والذاتية الموت من الناحية الذاتية يقتضي بالنسبة لمن يمكن أن يصير عنده مشكلة الشعور 

أولً، ْلنه بدون هذا الشعور ل يستطيع اْلنسان إدراك الطابع اْلصلي الجوهري للموت، وهو أنه 

شخصي صرف، ول سبيل إلى إدراكه إدراكاً حقيقياً إل من حيث أنه موتي أنا الخاص، ول يبلغ 

حظة الموت، ْلنني أنا الشعور بالشخصية والوحدة درجة قصوى وأعلى مما هو في هذه اللحظة، ل

الذي أموت وحدي، ول يمكن مطلقاً أن يحل غيري محلي في هذا الموت. ولهذا نجد أنه كلما كان 

الشعور بالشخصية أقوى وأوضح، كان اْلنسان أقدر على إدراك الموت: وبالتالي على أن يكون الموت 

إلى من يكون ضعيف الشعور عنده مشكلة ؛ ولهذا أيضا ل يمكن أن يكون الموت مشكلة بالنسبة 

بالشخصية؟ والنتيجة لهذا هي؛ أن البدائي الساذج، نظراً إلى ضعف شعورهما بالشخصية، ل يمكن أن 

يصير الموت بالنسبة لهما مشكلة، واللحظة التي يبدأ فيها الموت بأن يكون مشكلة بالنسبة إلى إنسان 

جة قوية من الشعور بالشخصية، وبالتالي قد بدأ ما. هي اللحظة التي تؤذن بان هذا اْلنسان قد بلغ در

يحتضر. ولهذا نجد أن التفكير في الموت يقترن به دائما ميَلد حضارة جديدة، فإن ما يصدق على 

وأوضحها تمام ” اشبنجلر“روح اْلفراد؛ يصدق كذلك على روح الحضارات، وهذه فكرة قد فصل فيها 

 .التوضيح

بنوع خاص، ترى بأن الفرد ليس له وجود حقيقي في ذاته، وإنما ” هيغل“إن المثالية اْللمانية مع 
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الوجود الحقيقي هو وجود المطلق، ول قيمة وجودية للفرد إل من حيث كونه مشاركاً في وجود 

وهو اْلنا الذي يضع ” اْلنا المطلق“المطلق، أياً كان اْلسم الذي نعطيه لهذا المطلق، فسواء سميناه 

أو سميناه الروح الكلية وهي تلك الصورة التي تعرض نفسها على مر ” فشته“ل نفسه بنفسه، كما فع

فإن هذا من شأنه أن يحجب عنا إحدى المميزات الجوهرية للموت، ونعني به  -”هيغل“الزمان كما فعل 

ارتباطه بالفردية أو الشخصية أو الذاتية كل الرتباط ولهذا لم يقدر لهذه المثالية أن تضع للموت 

 .ةمشكل

 :الغرب الشرق بين والجسد الروح

َوَيْسأَلُوَنَك َعِن “في الحقيقة، النص القرآني سكت عن قضية الروح، وأرجع أمر ماهيتها إلى هللا، 

َن اْلِعْلِم إِلَّ َقلِيًَل  وُح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِيُتم مِّ وِح ۖ قُِل الرُّ . لكن هذا لم يمنع 17اْلسراء الَية ” الرُّ

فَلسفة اْلسَلم على اختَلف مذاهبهم وتباين مواقفهم التاريخية من تلمس القرائن القمينة بإضاءة ما 

تيسر من مفهوم الروح واستنطاق الشواهد القادرة على ملء مواطن البياض الدللي له وذلك عن 

تمامه صوب طريق التأويل أو المقارنة أو القياس. وفي هذا الصدد نجد الفكر اْلسَلمي قد وجه اه

الجسد باعتباره المقابل الضدي للروح، والموضوع اْلنسب للقياس أو المقارنة المفضية إلى معرفتها 

 .معرفة عقلية

ليس أعقل إل الجسد الطويل ” كان أصم )المعتزلي(ل يثبت للحياة والروح شيئاً غير الجسد ويقول: 

أما أولئك الذين يفصلون ”. هي البدن بعينه النفس“، وكان يقول: ”العريض العميق الذي أراه وأشاهده

الروح عن الجسد والنفس، ويفرقون من ثم بين الروح والجسد فقد جعلوا من هذا اْلخير كياناً كسولً 

سلبياً، تتوزعه طاقتان اْلولى: لهوتية نورانية تنزع إلى كل ما هو أرقى وأسمى والثانية ناسوتية 

م السفلية المظلمة حيث تكمن سعادتها في التدمير، والتمتع بالشهوات نارية. ما فتئت تنجذب إلى العوال

 .واْلغراق فيها

بأن النفس خلها هللا ظلمة من جسم اْلنسان فأسكنها اْلسفل، وجعلها تترد ” اْلشارة الكافية“يفيد صاحب 

روح من نور بين البطن والفرج، ونظرها شاخص دائماً ناحية العالم اْلرضي في حين خلق هللا تعالى ال

العقل اْلول فسكنت أعالي الجسد. ورأي إخوان الصفا في تناسق أعضاء الجسد يؤثر إيجاباً على 

اْلخَلق الحسنة، أما تنافرهما وعدم انسجامها مع بعضها البعض، فقد يؤدي إلى انتفاض اْلخَلق 

 .الوحشية والسلوكات الشنيعة

سَلمي الذي منبعه القراَن واْلحاديث النبوية فقط، بل إن إن ثنائية الروح والجسد لم تكن وليدة الفكر اْل

بهذا الخصوص؛ نابع أيضاً من الفكر الفلسفي اْلغريقي اليوناني،  -الفَلسفة المسلمون –مواقفهم 
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خصوصاً مع سقراط وأفَلطون وأرسطو، إلى حدود المدرسة اْلبيقورية التي اهتمت بقضية الروح 

ما نظر سقراط إلى الجسد كمصدر للشر، لذا يجب ان تنفصل عنه والجسد والموت والسعادة، فلطال

الروح كلية، إن هي أرادت أن تحقق الحرية والخلود اْلبدي، نفس الشيء مع تلميذه أفَلطون؛ الذي 

كمصدر للخطيئة، والذي يقف كحاجز أمام الفكر كي يصل إلى أعلى درجات  -الجسد–نظر إليه 

ية؛ من أكبر المدارس الفلسفية التي عنت بمسألة الموت، فأشد ما الفضيلة، ونجد المدرسة البيقور

أو التناغم و ” للهارمونيا“يؤرق بال اْلنسان حسبها هو الموت، التفكير فيه يجرده من السعادة، وتحقيقه 

ما دمت أوجد فأنا لم أمت، وهذا يؤكد أنني موجود الَن، وإذا “السعادة، لهذا يقول أبيقور: ” اْلتركسيا“

 .”تُّ فلن أوجد، ولن أشعر حينها بأي شيء، فلم التفكير في الموت إذن؟م

ات  يجب أن نعيش اللحظة التي نحياها فقط، وذلك بطلب اللذة؛ التي هي مصدر السعادة، خصوصاً لذَّ

الفضيلة القائمة على التوازن والتساق. وهذا التصور نجد له حديثاً مناقضاً تماماً في الفكر اْلسَلمي، 

رواه مسلم ، وفي قول عند الترمذي ” ُكْنُت َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلقُُبوِر َفُزوُروَها” ث الرسول القائل:حدي

َها ُتَذكِّركُم باْْلِخَرة“أضاف   . ”َفإِنَّ

يغبن الصوفية الجسد ويزهدون في رغباته، ويتجاهلون ميله الطبيعي إلى الراحة والعيش الرغد، ليعود 

د، مجدداً، بعد إدراكه سر الحقيقة. وهي عودة يعبر عنها من خَلل إقباله مجالس السلوى إلى ذلك الجس

والقصوف، والبركة: هي عَلمة حلول الروح في الجسد واَية الصوفي النافذة في انتهاك المحظور 

والتحرر من سلطة العقل والنقل والتشبث في المقابل بالذوق أو شهود العيان والحتفاء بالمحسوس 

أنا َمن أهوى وَمن أهوى أنا نحن “والملموس. يقول الحَلج وهو يستبطن صمت هذه اللحظة القدسية: 

 .روحان َِحلَْلـنا بدنا فـإذا أبصرتـَني أبصرتـَُه و إذا أبصرتـَُه أبصرتـَنـا

تعتبر إشكالية الروح من القضايا الكبرى التي طرحتها الفلسفة اْلسَلمية، إلى جانب قضايا العالم 

؛ أن الروح فانية لكنهم ”ابن سينا”و” الفارابي”و” الكندي“)الوجود( وهللا )الصانع(، فقد تصور كل من 

ينكرون بعث اْلجساد يوم القيامة وحشرها، أي ان هللا يبعث الناس يوم الحشر بأرواحهم دون اْلجساد؛ 

ر أن الروح من أمر هللا، ، إذ تصو”الغزالي“وهي من المسائل الكبرى التي عارضهم فيها حجة اْلسَلم 

والناس يبعثون بأرواحهم وأجسادهم معا، والروح في الحياة الدنيا يجب أن تصقل بالتصوف والزهد 

من أدران الحياة البالية، كي ل تكون سبباً في شقاء الجسد يوم القيامة. أما المعتزلة فقط طرحوا إلى 

 .نية كثيرة وخاضوا في أسماء هللا وصفاتهجانب خلق القران، مسألة التجسيم بناء على آيات قرآ

لبد أن أشير أيضاً إلى نظرة الديانة المسيحية للجسد، يمكنني القول أن المسيحية بهذا الخصوص تنهل 

من تصور أفَلطون للجسد، فإذا كان هذا اْلخير يحتقر الجسد، فإن المسيحية تدعو إلى التفرقة بينهما 

ماتة، وليس أدل على ذلك من عمليات اْلخصاء التي تحدث في إلى درجة التحقير والتجاهل واْل
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الكنائس وأديرة الرهبان في القرون الوسطى، بدعوى إنقاذ رجال الدين من تلبس الشيطان عليهم، وفي 

العهد القديم هناك حكمة مسيحية تقول: إذا كانت عينك تقتادك إلى السقوط ) أي الوقوع في الرذيلة( 

رام ديكارت تطويع الزوج اْلفَلطوني بمنأى عن خلفيته الصوفية الَلهوتية،  فاقتلعها من مكانها.

وحاول استثماره في سياق تأمَلته العقَلنية التي تنفي القول بالعداء والتنافر بين الجسد والروح، فلكل 

مميزاته، فجسد اْلنسان اَلة مركبة من أجزاء متجاورة ومتراصفة حسب تصميم قبلي، تخضع لقوانين 

لميكانيكا والكيمياء واْلحياء وعلم وظائف اْلعضاء والذي يحرك هذه اْلعضاء هما؛ العقل و الروح؛ ا

 .اللذان يجريان في مجموع الجسد

مطرقته على ” نتشه“في الفترة المعاصرة المشوبة بالتفكيك والتحليل والنقد، حمل الفيلسوف اْللماني 

وللحياة بصفة عامة، ْلنها تتأسس على الخنوع  الديانة المسيحية، بما في ذلك نظرتها للجسد،

ل اْلخَلق ول الدين ” والستسَلم والضعف والزهد في نظره، لهذا يقول في كتابه نقيض المسيح: 

” النفس“يَلمسان نقطة واحدة من الواقع في المسيحية. ل شيء سوى حشد من العلل الوهمية )هللا( 

)خَلص( ” خطيئة“حتى الَل حرة؛ حشد من النتائج الوهمية  )اْلرادة الحرة( أو” الروح” )الذات( 

إن غلبة مشاعر القرف على مشاعر المتعة …)غفران الخطايا(؛ عَلقات بين كائنات خيالية” رحمة“

هي علة هذه المتخيَلت اْلخَلقية والدينية: هذا النوع من الغلبة يمدنا بالمبدأ الذي يتأسس عليه 

يحية(، إن الجسد عند نتشه عقل كبير، يتحرر به اْلنسان من قيود )يقصد مبادئ المس” النحطاط

 .الخطيئة اْلبدية، نحو اْلنسان اْلعلى، نحو اْلنسان السوبر، المنفتح على الحياة بكل معانيها

 :وختاما، وفي نفس السياق المقبل على الحياة، قال وليام شكسبير في مسرحية عطيل

 لحظةإذا كان محتماً أن أموت في هذه ال

 إذا سأكون الَن في ذروة السعادة، ْلنني أخشى

 أن روحي التي احتفظت بدواخلها نقية على نحو مطلق

 لن تجد راحة مثل هذه

 .تقودها إلى قدر غير معلوم  

 :بتصرف المعتمدة والمصادر المراجع

 .الموت والعبقرية؛ بدوي عبد الرحمن؛ وكالة المطبوعات الكويت؛ دار القلم بيروت لبنان

 .0221قلق الموت؛ عبد الخالق أحمد محمد، عالم المعرفة؛ 

 .الدار البيضاء -الجسد بين الشرق والغرب؛ العلوي هشام؛ منشورات الزمن؛ مطبعة النجاح الجديدة

 .جمهورية أفَلطون؛ ترجمة زكريا فؤاد؛ فضاء الفن والثقافة
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 .لنقيض المسيح ؛ نتشه فريدريتش؛ ترجمة مصباح علي؛ منشورات الجم

عن الحب والموت؛ زوسكيند باتريك؛ ترجمة .د. الحفار نبيل، تقديم الدليمي لطيفة؛ دار المدى؛ الطبعة 

 .9105اْلولى 

 .القراَن الكريم

 NIETZSCHE (frederiche), le cas wanger, suivi de nietzsche ontre 

wagner,ed, Gallimard, coll.idée.paris.1989,p.16. 
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  91 كوفيد

 االجتماعية للعدالة جديد مانفستو نحو

 

 العياري العربي محمد

 

الى أي حد ووفق أي تصور تصح مقاربة الفيلسوف الكندي الن دونو والحاضرة بعمق في كتابه 

 القائلة بأن البشر والفكار صارا قابلين للتعويض ؟” نظام التفاهة“

قطرية -حيث لم نعد نقتنع كثيرا بالمقولت العبر وكيف تتموضع هذه العبارة في زمن الكوفيد

للسوبرمان الرأسمالي خالق التقنية واليديولوجيا الجاهزة لَلستهَلك تحت أي شمس وبتوقيت 

 ولو بتقديم أو تأخير بعض الساعات أو الدقائق ؟” غرينيتش“

حضارة مصنوعة ” نواجههل نحن بحاجة الى براديغما جديدة لفهم عالم اليوم مثلما كتب الن تورين ل 

ونعيد بناء ذات فاعلة تفك هيمنة قوى السوق والحرب وتفك السحر عن عالم الرأسمالية ” من صور 

 التي اختزلت النسان والعالم في بعد واحد؟

الثابت أننا أصبحنا جاهزين لتعويض البعض من أفكارنا بفعل حالة الستثناء المفروضة بتوقيع كوفيد 

.استثناء في القانون والزمن والسلوكيات والتفكير .استثناء في القانون يعيد الى  02مصنف تحت الرقم 

الذهان مقاربة كارل شميت حول حالة الستثناء التي تنغرس عميقا في خاصرة الدولة الحديثة مثلما 

 .9100بين وحلل ذلك جورجيو أغامبن في الجزء الول من كتابه الثاني ضمن رباعيته الصادرة سنة 

بالمحصلة نحن أمام حالة استثناء أجبرتنا على العيش بأجساد تحترم التباعد الجسدي وعقول تتفاعل 

كما تحدث عالم الجتماع ” سائلة“وتتواصل عبر أزرار تفتح ابوابا نحو عال افتراضي يؤسس لثقافة 

قبضتها يوما بعد زيغمونت باومان. ثقافة اصبحت فخا يصطاد عواطفنا وبقايانا الهشة وتزيد من احكام 

يوم لصالح النشطة السياسية والقتصادية التي تشيئ قواعد البيانات لتحقيق مارب وغايات محددة 

 . تنحصر في تغول العولمة وتفسح المجال لمن يتحكمون بأنماط حياتنا
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في نفس الوقت, أجبرتنا حالة الستثناء على اعادة النظر في الفكار والبشر وحتى في تضاريس 

يطة لن يعاد رسمها بنفس المفاتيح أو نفس المقاسات ,وربما سوف يغدو عالما بَل خرائط )كإفراط خر

 .(في الحلم الستثنائي

ربما سوف تعدل هذه الخرائط لتصبح اكثر فاعلية وبخاصة أكثر استثنائية, حتى ل تجبرنا رأسمالية 

الملعون هذا الذي يسمح بقتله دون النهب على تعويض البشر, وأن ل نستسلم الى مقاربة النسان 

 .خضوع الى القانون أو العرف وحتى في حالة الستثناء

لفهم ما حصل وما سوف يحصل بعد الكورونا بعيدا على الكتابات البوكريفية التي دافعت ولزالت 

عيد على خطابات الهيمنة الرأسمالية والنموذج الوحد لخبراء وتكنوقراط صناديق النهب الدولي, سن

قراءة عالم ما قبل الكورونا ثم عالم الكورونا وأخيرا عالم ما بعد الكورونا بسياقاتها السياسية 

والقتصادية اعتمادا على ما وقع من احداث مهدت السبيل الى تفكيك بنى الممارسة المتسلطة لقوى 

 .منحازة ومدافعة عن الرأسمالية العالمية

تمايزة ومختلفة .ثَلث أزمنة تحيلنا على البنية الجتماعية كما نحن اذا أمام ثَلث عوالم متناقضة م

صاغها المفكر مهدي عامل, حيث ميزها بمرحلة التكون ثم مرحلة التحول وأخيرا مرحلة القطع والتي 

 . تتحدد بالمستوى السياسي القتصادي واليديولوجي

المقاربة مع تعويض البنية سوف نغوص في عالم الكورونا ما قبله وما بعده اعتمادا على هذه 

الجتماعية بدول أو مجموعات سياسية, لنتحدث على خصوصيات المراحل الثَلث على المستوى 

السياسي من خَلل أهم الحداث المميزة لكل مرحلة ,لنصل الى تقديم ما نراه ممكن التحقق على ضوء 

غدا من “لي في كتابه المعنون ب ما تحقق, وربما يكون القول متماهيا مع الطرح الذي قدمه جاك أتا

 ”سوف يحكم العالم؟

 الكورونا قبل ما عالم: أوال

ما ميز هذا العالم يتجاوز حدود هذه الورقة, لكنه زمن التأسيس والتحالفات الكبرى. مرحلة تقسيم العالم 

والحروب والخيارات السياسية والقتصادية التي هندست أبعادا عقَلنية لسياسات ل عقَلنية ترنو نحو 

أطراف -أمام ثنائية مركز السيطرة ,وجعلت أكثر من نصف دول العالم بمثابة التابع للمركز .أصبحنا

كما وصف سمير أمين: مركز يقرر وأطراف تستهلك وتبرر. هو عالم التوحش الرأسمالي. مختبر 

نظريات ميلتون فريدمان وهايك وتنظيرات مدرسة شيكاغو, حيث تميل الكفة نحو خلق الثروة على 

مسؤولية الجتماعية حساب توزيعها وفسح المجال للسوق حتى يلعب دور التعديل وحيث تنحصر ال



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

239        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

لرأس المال في تحقيق الحد القصى من الربح .زمن ريغن وتاتشر وفك الرتباط بين الذهب والدولر. 

 . زمن دعه يعمل دعه يمر دعه يتغول ودعهم ينسحقون

عاصر وتعامل مع عديد ’ هذا المركز الذي تأسس استنادا الى حداثة ملغومة ومشكوك في ماهيتها

زمات التي وان تركت ندبات عميقة وواضحة جدا على جسده المترهل, ال أنه وجد التناقضات وال

أنصاف الحلول لتأجيل الحسم النهائي. لكنه لم يتمكن من اخفاء تناقضاته من على سطح المرآة العاكسة 

لقرارات صناديق النقد والنشاء والتعمير وتصدير الديمقراطية وغيرها .عالم ما قبل الكورونا أو 

رحلة التكون بتعبير مهدي عامل هو زمن خاص بانتقال مجتمع ما من نمط خاص الى نمط اخر. وفي م

هذه المرحلة يلعب الدور السياسي دورا هاما ومسيطرا بالضرورة إضافة الى استبداد الطبقة المتشكلة 

 . والمهيمنة

الثانية .عالم مخطط مارشال  مرحلة ما بعد الحرب العالمية هذه المرحلة )مرحلة ما قبل الكورونا( هى 

سبتمبر  00ْلعادة بناء أروبا وهو زمن تأسيس التحاد اْلوربي. هو عالم حروب النفط وهجمات 

والمحافظين الجدد وعودة روسيا من بعيد وصعود الصين .هذه الكيانات السياسية تعيش تناقضات فيما 

رونا .ومن المهم أن نستعرض البعض بينها تنذر بشيء ما قد يتجلى بوضوح في مرحلة ما بعد الكو

 . منها للفهم والتحليل

بهذه العبارة وصف الن تورين ”. دول تأسست بعد حرب“في تناقضات الجسم اْلوروبي:  -1

وتأسيس النواة الولى لَلتحاد بتوقيع اتفاقية  0279مجموعة دول التحاد اْلوروبي . ومع بزوغ سنة 

لعديد من الحداث والسياقات التي عصفت بالبعض من مكوناته: الفحم في روما, شهد هذا الكيان ا

فلسفية عميقة لمسلمات العقل المؤسس ,عملة موحدة ,دستور موحد سقط بعد استفتاء –مراجعة فكرية 

ول الجيش الجمهوري اليرلندي ول ” ايتا“شعبي, سوق موحدة وغيرها من الحداث .لم تفلح حركة 

( 0261سة ول اللوية الحمراء وحتى أحداث النتفاضة الطَلبية )ماي حركة العمل المباشر الفرن

وحتى المراجعة الفكرية للماركسية والرأسمالية ,كلها لم تفلح في تفكيك جذري لهذا البناء .لكن الملفت 

أن المحدد القتصادي فعل فعله ولو بشكل بطيء في ثنايا هذا الجسم. ويمكن أن نستحضر ما قاله 

أروبا :”فرنسي ماكرون حول التحاد اْلوروبي في حوار تلفزي أوله مغدق واخره محرق الرئيس ال

نسيت أنها مجموعة, بل تصورت نفسها تدريجيا سوقا هدفها النهائي التوسع .والوليات المتحدة تلوح 

وبا بنظرها نحو الصين, كذلك أروبا بأكملها مهددة بقيام عالم ذي قطبين هما الصين وأمريكا, أما أر

 .“ فمصيرها التهميش

فرنسا الرازخة تحت ضغط الملف الجتماعي الحارق وأطياف السترات الصفراء ليست بأحسن حال 

من إنجلترا المنسحبة من التحاد اْلوروبي أو اليونان التي تركت تواجه مصيرها منفردة بعد أزمة 
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ف الى هذا الذي تقدم ذكره مالية خانقة خفف من وخزها الحاد ترياق صندوق النقد الدولي .نضي

دون اغفال  الصراع المفتوح بين ايطاليا وفرنسا حول النفط الليبي وحروب التموقع مباشرة أو بالوكالة 

التحالفات والتموقعات بشأن الملف السوري واليمني وجذاذات حقوق النسان ومنصات النتقال 

 .ان أو الراينالديمقراطي الموزعة على أسرة النزل المطلة على نهر الس

اتحاد أسس لهوية وطنية على أساس قاعدة اقتصادية .هذا الرأى الذي تعود صياغته الى الفيلسوف 

اللماني يورغن هابرماس ,يعبر بعمق على مفاتيح قراءة نقدية ْلروبا المتحدة والغير متجانسة, في 

شتراكي سابقا والمنظمة حديثا نفس الوقت يجعلنا نفكر في مالت هذا الجسم المنهك بدول المعسكر ال

 . الى حدود التحاد اْلوروبي المغلقة في وجه سكان دول الطراف

المة كما كتب المفكر –دول تنتج وتعيد انتاج مواطنيها بطرائق باهتة ومملة من خَلل مقولت الدولة 

 .”بيليغ“

ت الرئاسية المريكية كتب سنوات واثر فوز ترامب بالنتخابا 2في تناقضات الجسم المريكي: منذ -2

 . على تويتر ان العالم ينهار أمام أعيننا” جيرار أرنو“السفير الفرنسي بواشنطن 

يبدو كَلم الديبلوماسي الفرنسي كاستشراف صحيح يمهد لقراءة تحركات الرئيس المريكي الذي دشن 

وحركة  9110بتمبر س 00مرحلة نظام النظام .الوليات المتحدة المريكية التي عاشت أحداث 

انقسمت على نفسها بين مؤيد للعولمة كمستفيد منها وبين من اعتبر أن ما حصل ” احتلوا وول ستريت“

من تحركات اجتماعية هو احد المؤشرات على نهاية هذه الحقبة .هذا الشق الثاني رفع ترامب الى 

يث لم يمكث طويَل ليقوم بسلسلة من رئاسة الوليات المتحدة المريكية ليدير مرحلة ما بعد العولمة, ح

التدابير والجراءات لعل أهمها :النسحاب من التفاق النووي الموقع مع ايران ,النسحاب من اتفاقية 

باريس للمناخ, النسحاب من اتفاق الحد من انتشار الصواريخ الباليستية الموقع مع روسيا ,فرض 

ننسى اتفاقاته مع حركة طالبان وأكراد سوريا .هذه  ضرائب مشددة على المنتجات الصينية ,دون أن

الجراءات لم ترق الى ممثلي الشق الول )المحافظون الجدد( الذين اعتبروا بأن ترامب هدية السماء 

المعبر على عالم أحادي القطب, برز ” طيف الهيمنة الكاملة“الى بوتين وهو المخرب الجيد لما أسموه 

تحاد السوفياتي لذلك سارعوا نحو اقرار تحركات تهدف الى عزل ترامب الى الوجود بعد انهيار ال

 . وارجاعه الى مكتبه كوسيط عقاري

المريكي فان ما صرح به الرئيس الفرنسي –اذا ما أردنا الحديث على تناقضات الجسم اْلوروبي 

 .ماكرون يغني على أية إضافات أخرى
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ان المثال الروسي من جهة والصيني من جهة ثانية يعبر أما عن الجانب الخر لعالم ما قبل كورونا ف

بعمق على تصدعات تصيب النموذج الحادي للعالم .فالصين امبراطورية المليار وثَلث مائة مليون 

دولة: من لنزو الى سمرقند  97نسمة تشق طريق الحرير الجديد عبر خمس قارات ومرورا على 

نوتردام وصول الى نيروبي .طريق يعانق أمواج المحيط  مرورا بإسطنبول نحو موسكو انعطافا على

الهادي والبحر الحمر, بحر البلطيق والبحر السود ,البوسفور والمحيط الطلسي شرقا .الصين بما 

يخوله لها حق الفيتو وبإمكانيات صناعية وبشرية رهيبة, تناور سياسيا واقتصاديا وتنخرط في حلف 

البريكس التي تضم البرازيل والهند وفينزويَل وايران .المارد  مع روسيا لتأسيس مجموعة دول

الصفر يجبر ترامب على تسليط عقوبات اقتصادية على صادراتها لكنه في نفس الوقت يهنئ الرئيس 

الصيني بذكرى انتصار الثورة الشيوعية ويشيد بخصال ماوتسي تونغ .بلد العشر بالمئة نمو اقتصادي 

 .عمة وهادئة يدشن من خَللها عالما جديدا قد تتضح معالمه بعد الكورونايواصل سياسات توسع نا

أما عن روسيا التحادية المنبعثة من ركام التحاد السوفياتي والمفتخرة بقوميتها وتاريخها كما رسمه 

والمصنف كخارطة طريق ومفتاح التمدد والتوسع ” مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي “ألكسندر دوقين في 

تتأخر على الحضور في سوريا. روسيا العاشقة لمياه الذقية وطرطوس وفي ليبيا, والمنتجة لم 

والتي تناور جيدا في أمهات الملفات سوف تساهم في اعادة بناء عالم جديد لعله ” 011اس “لصواريخ 

 . يتكلم الروسية أو الصينية

 الكورونا عالم: ثانيا

حلة التحول, والتي يسميها مرحلة الزمن البنيوي و تتسم هذه المرحلة تقابل برؤية مهدي عامل مر

بصراع ايديولوجي كتكثيف لَلقتصادي الذي هو أثر الفعل السياسي نفسه .عالم الكورونا زمن صور 

مرضى الكوفيد وسيارات السعاف ,زمن التباعد الجسدي والقنعة الواقية ومعدات التعقيم .هذا الزمن 

والعودة الى الذات بوصفها وفاءا لحدث الحقيقة بتعبير الن باديو. زمن  الموغل في تكريس الفردانية

الستخدامات الرمزية للوسائط التقنية لما هو سياسي وعاطفي واقتصادي. زمن الهوية الجمعية التي لم 

يفلح القادة السياسيون في تسييسها, بل رغم سعيهم الى تأكيد نوع من الحتواء الجتماعي ال أنهم لم 

يفلحوا في استعمال منجزات الدولة الحديثة للتعبير عن استعداد هذه الدول لمجابهة ظروف صحية 

 . طارئة

هذه المرحلة قطعت مع مقدسات الدولة الوطنية ومع مسلمات السير الرسمية للدولة الراعية كما أجبرتنا 

حاملة للمعدات الطبية من على تغيير العناوين والتصورات مثلما تغيرت وجهات الطائرات والبواخر ال

 .دولة نحو أخرى
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ولم تنقطع مختبرات البحث عن محاولت فك شيفرة  02دول المركز التي حاولت التصدي الى كوفيد 

هذا الوباء لم تغادر كل التحاليل والستنتاجات جملة واحدة :خفاش صيني. مع اتهامات متبادلة من دولة 

 . نحو أخرى لتغذية الشحن اليديولوجي

دول الطراف العاجزة بفعل قوانين دول المركز يعيش مواطنوها عزلة فكرية مع الفاعلين السياسيين 

تنضاف الى العزلة السياسية مع فضائح بالجملة لمؤسسات مهترئة يجمع بين مواطنيها نقطة مشتركة 

الم موجات دافقة جامعة ولو كحلم استثنائي تقول بان عالم ما بعد كورونا لن يكون كما كان قبل ذلك .ع

من الذاكرة يقابلها ادارة فاشلة لزمة نجحت في ابراز فشل سياسات التكنوقراط الوطني وقد ل يعني 

 . نهاية الكورونا ضرورة نهاية الحلم الستثنائي والتذكر لهذا الفشل المعولم والحجر الشامل

 الكورونا بعد ما عالم: ثالثا

قده وفحص شروط امكان تحققه مضافا اليه بعض المقاربات بقراءة كل ما سبق واعادة تقييمه ون

الخلدونية والماركسية في التاريخ والتغيير الجتماعي, ثم تحليَل للواقع برؤية سياسية, فان المقاربة 

سوف تتركز على امكانات أخرى سوف تفعل فعلها في الجغرافيا والقتصاد. فعالم القوانين الكينزية 

فريدمان لن تجدي نفعا مع حاجيات جديدة ومختلفة لعالم يتعافى من أزمة سوف والفوردية وتوجيهات 

أو سوف يجبرها على الرحيل .ملفات سياسية سوف تغلق من الشرق الوسط الى 02ترحل مع كوفيد 

أروبا الى افريقيا ومعها تبادلت تجارية ضخمة سوف توقع باليان الصيني أو الروبل الروسي بدل من 

دول أو كيانات سياسية تتكتل لترسم خرائط جديدة وعَلقات مغايرة .قد يعاد احياء اتفاقات الدولر .و

اليطالية والدولة الليبية كجبر للخواطر الرومانية المكسورة ” ايني“النفط في ليبيا الموقعة بين شركة 

وتنبعث الروح وعزاءا ْلهالي من ماتوا بسبب الكوفيد. وقد يتغير الدعم السياسي من طرف الى اخر 

والذي يصل البحر المتوسط ببحر قزوين مرورا  9110مجددا في مشروع البحار الخمس الموقع في 

بالبحر السود والمحيط الهادي الى البحر الحمر من جنوب الخليج الى غرب أروبا الى شمال القوقاز 

يان .حدود سوف تفتح مليون نسمة بلهجة الروبل وال 911نحو شرق ايران وصول الى سوريا ليجمع 

ولو مترا بعد اخر في انتظار تدفق مجموعات مهاجرين لتعويض خسارة اقتصادية كبرى ل يمكن لها 

أن تستمر .البعض سوف يسقط كفاعل سياسي اقتصادي والبعض الخر قد يتصدر المشهد وهذه قاعدة 

وري المنتصب في باحة ذهبية صالحة بعد كل أزمة اقتصادية كبرى سوف تنتهي رمزية الثور السط

بورصة وول ستريت والمعبر على قوة القتصاد المريكي المستند على عملة فكت ارتباطها بالذهب 

منذ زمن .كل ما ورد ذكره ليس افراطا في الحلم الستثنائي بقدر ما هو قراءة لتاريخ الزمات منذ 

لثقة في منوال اقتصادي معولم يستوجب أزمة الثَلثينات حتى أزمة السبعينات وما يرافقها من انعدام ا

قد يجعلها  02اعادة التقييم وما يصاحبه من تغييرات سياسية كانت في السابق تتطلب حربا. لكن كوفيد 
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غير موجبة الحدوث ,ولعل السقوط المدوي لرأسمال النهب قد يفرض قراءة جديدة ومتأنية لتوماس 

لنحاور كاتبه وننبش عميقا في تناقضات رأس ” لعشرين رأس المال في القرن الواحد وا“بيكتي وكتابه 

المال وتعيد العتبار الى قضية توزيع الثروة وقلب المعادلة التي تجعل من العائد على الثروة متفوقا 

 .على معدل النمو القتصادي

ئمة تناسب هذه المرحلة مرحلة القطع كما وصفها مهدي عامل وهى مرحلة الهدم لعَلقات النتاج القا

 . لتطفو على السطح تبادلت جديدة وحيث يمارس الفكر تكثيفا لنشاط ايديولوجي يتخذ معنى سياسي

الى هنا ينتهي القول نهاية وصفية تأويلية والواضح للقارئ أن مرحلة ما قبل كورونا أسالت نصيبا 

ستوى المنهج لكنه من وافرا من الحبر مقارنة بمرحلة الكورونا وما بعدها. قد يبدو ذلك اختَلل على م

جانب التقدير الستراتيجي يبدو صحيحا تماما لن ما عايشناه أثناء الكورونا كان نتاجا لمَلحظات 

عينية مستقاة من تجربة يومية يحكمها واجب احترام الحجر الصحي أما عن عالم ما بعد الكورونا فما 

لنقوم لحظتها اما بتوسيع التحليل أو وقع استشرافه مقترن بخطوات سياسية من هذا الفاعل أو ذاك 

 . تعديله

في الفيلم الحامل لنفس العنوان وبتوقيع ” دانييل بليك“وقد يتردد في أرجاء العالم صدى صرخة 

 :”كين لوتش“المخرج 

 اسمي هو دانييل بلييك

 أنا لست رقما تأمينيا ول عَلمة على الشاشة

 أنا أطالب بحقوقي

 شىء أقلأنا مواطن ْل شىء أكثر ول 
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ات ترتيب  الحياة أولوي 

 

 عون باسيل مشير

 

فون في أحكامهم، ول يتنب أون بنهاية البشري ة. فالعلوم  يت فق العلماء على خطر الكورونا، ولكن هم ل يتطر 

. غير أن  مرحلة النتظار العلمي   تستطيع أن تجترح حلوًل طليعي ة في معالجة الختَلل البيولوجي 

الناس في مواجهة الموت المحتمل من دون الستعداد النفسي  المَلئم. عامَلن خطيران وضعت 

لي ة التي يتلب س بها  ة المخاوف الموتي ة التي تنتاب اْلنسان: اْلبطاء في إدراك الهيئات التحو  يضاعفان حد 

هُل المرض فيروس الكورونا، والتري ث الضروري  في اكتشاف الدواء الشافي وتصنيعه وتسويقه. ج

وانتفاُء الدواء يجعَلن اْلنسان يتخي ل الفظائع ويستبق اْلمكانات المفجعة. في أقصى هذه اْلمكانات 

 .ينتصب الموُت قضاًء مبرًما ينتزع الناس من أوهام منعتهم

ل المط   رد يذك رني هذا الستباُق بحكمة الرهباني ات المسيحي ة القديمة التي كانت تحث  الرهبان على التأم 

في جمجة عظمي ة تنتصب في صدر كل  غرفة من غرف الدير. واليقين الروحي  في الممارسة النسكي ة 

ب اْلخَلق، ويرتقي  هذه أن  استباق منظر الموت، وقد نزع عن وجه اْلنسان جمالته المألوفة، يهذ 

ك جوهَر الفنائي   ة التي ُجبلت عليها الكينونة بالنفس إلى مراتب الفضيلة السامية، ويبي ن لكل  متره ب متنس 

، يمكن استحضار الفيلسوف اْللماني  مارتِن هايدغر ) -0112البشري ة. في سياق التفك ر الفلسفي 

( الذي كان يعتقد أن  اختبار الموت الستباقي  هو السبيل الوحيد الذي يتيح للكائن اْلنساني  أن 0256

وبمعنى الكينونة عينها. فالنفرادي ة ل تصح  إل  في  ُيمسك بمعنى وجوده، وبمعنى الكائنات واْلشياء،

الموت. ما خَل هذا الختبار الفردي  الذاتي  اْلقصى، يمكن اْلنسان أن يشارك الناس في سائر 

اختباراته الحياتي ة. ذلك بأن  الموت ينهي وجود الفرد، وُيبطل المشاركة، ويطوي الزمن الذاتي  إلى غير 

 .ر الموت حق ًا إل  من يموترجعة. لذلك ل يختب

بعض  من ا قد يرى في الكورونا جمجة الراهب، وبعض  آخر استباَق الموت الفردي  عند هايدغر. في 

د  ، سحيق القاع. َمن تعوَّ كلتا الحالَين، يشعر الناس اليوم بأن هم أمام ثقب وجودي  أسود، مظلم، خاو 

، يجد نفسه الهروب من الذات والنغماس في الجمهور المغف   ل والضجيج الصاخب واْللهاء الستهَلكي 
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ي ة، والعابري ة الوجودي ة،  ا إلى مواجهة نفسه أمام مرآة النعطابي ة البيولوجي ة، والرتخائي ة الماد  مضطر ً

والزائلي ة التاريخي ة. ذلك بأن  الجسم اْلنساني  شديد النعطاب في جهازه العصبي  ونظامه الَخلَوي  ومبناه 

ة تتراخى وتتهاوى وتتفك ك في الطبيعة وفي البيئة، واْلفراد والجماعات -الجسداني   ، والماد  النفساني 

واْلمم يعبرون عبوًرا أليًما في الحروب والجرائم والفظائع والنتهاكات والتصفيات، واْلزمنة الكوني ة 

 .تتعاقب على إيقاع الستضعاف الذاتي  والتره ل الحضاري  

ر في ل بد  لْل نسان، والحاُل هذه، من أن يغتنم هذه الفرصة التاريخي ة لكي يستجمع قواه الذهني ة، ويتبص 

مصيره ومصير نظرائه البشر، ويسترجع المعنى الذي ُيسبغه هو على حياته. لسُت من محب ي 

ستوي الجماجم، ول من الناظرين إلى الموت نظرة الضطراب المفجوع. فالموت جزء  من الحياة، ل ي

واقًعا سليًما في أفق الحياة إل  إذا هن أت الحياةُ عيُنها اْلنساَن وأبهجته وأشهدته حكمَتها البليغة. غير أن  

لْلنسان إسهاًما أساسي ًا ينبغي أن يضطلع به، ولسي ما في زمن الشدائد. من مستلزمات هذا اْلسهام أن 

في حياته. إذا كان الموت أعظم اْلمور قسًطا يستصفي اْلنسان اْلولوي ات واْلساسي ات والجواهر 

رات والقتناعات والختبارات  .وعدًل بين الناس، فإن  الستعداد له يختلف باختَلف التصو 

إحساسي أن  اختبار استباق الموت أمام هول الكورونا يساعد كل  إنسان على تخي ر اْلمر اْلهم  في 

ًما بمكاشفة وجداني ة عميقة، سحيقة التطل ب، بليغة اْلفصاح.  حياته الشخصي ة. قد يكون اْلمُر اْلهمُّ  تنع 

وقد يكون ابتهاًجا بإنجاز من إنجازات الماضي، أو باستشراِف إمكان  من إمكانات المستقبل. وقد يكون 

فتًحا للذات على مستحيَلت فكري ة أو معنوي ة أو عَلئقي ة كانت تستعصي كلَّ الستعصاء. وقد يكون 

ًَل رهيًفا في خزائن  إخراًجا لطاقة إيجابي ة بن اءة غاَر مدفُنها في غياهب النفس المتأل مة. وقد يكون تأم 

الحَكم الدهري ة التي تنطوي عليها تراثاُت الحضارات اْلنساني ة. وقد يكون شدًوا صافًيا على مقام 

ي ة النعتاق من ضرورات المألوف من الحياة الجارية. وقد يكون ثوراًنا هادئً  ا على كل  العبودي ات الماد 

 .والجتماعي ة واْليديولوجي ة التي تكب ل اْلنسان تكبيًَل 

اء الكورونا يمكنها أن تنقلب فسحًة  في جميع اْلحوال، أعتقد أن  جسامة المخاطر التي تحدق بنا من جر 

القدرة على اْلمساك  نادرًة من السترجاع الذاتي  البن اء. فالناس، في زمن العولمة الجارفة، فقدوا

اعة واْلخبار المسيَّرة  دوا النجراف في سيل اْلحداث الخارجي ة الخد  بذواتهم الباطنة المحجوبة، وتعوَّ

الزائفة. فالحدث الخارجي  ل يبني الذات، والخبر المنشور ل يصقل الكيان. وحده السترجاع الذاتي  

يمنحنا القدرة على ابتداع المعنى اْلنساني  اْلرحب الذي الذي ُتكسبنا إي اه الخلوة الطوعي ة يمكنه أن 

ينبغي لنا أن نعتصم به في مسرى الحياة. فمن يسترهب ذاته المنفردة، ل يستطيع أن يستأنس بصحبة 

اْلخرين وبخيرات الوجود. فالناس يهربون من الذين يهربون من ذواتهم، ويبحثون عن الذين وجدوا 
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 بد  إًذا من معاشرة الذات في صميم جوهرها اْلنساني  حت ى تستقيم الصَلُت ذواتهم وْجًدا رضي ًا. فَل

 .اْلنساني ة، وتسلك اْلحداُث الحياتي ة مسلك البناء واْلغناء

 9191آذار  92بكفي ا، الثنين 

 نشر في الف لم اللبنانية
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 الرابع العالمي النموذج أو الكورونا بعد ما

 

 الزين شوقي محمد

 

[، بحدس مستقبلي لكن برؤية نقدية 0«]ما الذي سَينُتج عن الكورونا؟»في مقال قصير عنوانه 

م المفكر جاك أتالي )ولد بالجزائر سنة  ( انطباعه حول حالة العالم في شقَّين 0202تراجعية، قدَّ

ة/المرض والقتصاد. ُيخيَّل إليَّ أن فكرة أتالي  نتشوية في جوهرها، ْلن منذ نهاية رئيسين؛ هما الصحَّ

القرن التاسع عشر، عصر اْلزمات السياسية والثورات واْلوبئة أيضاً، قطع نتشه مع النموذج المهيمن 

ضه  9711منذ  سنة وهو الصدق/الكذب في اْلطار الحصري للرؤية المنطقية للعالم منذ أرسطو، ليعو 

ة يصبُّ في عنصر بديهي، لكنه مبهم وملغز هو بنموذج جديد هو الصحة/المرض، وأن معيار الحقيق

الجسد العليل. بيَّن أتالي كيف أن اْلوبئة خَلل اْللف سنة اْلخيرة هي التي صنعت الخريطة السياسية 

د في « النموذج اْلول»واْلمنية ْلوروبا الناشئة وقتها؛ أوروبا التي كانت ترزح تحت  الذي كان يتحدَّ

، كانت فيه حصة اْلسد للكنيسة الكاثوليكية في سياسة قمعية ل هوادة فيها الباراديغم الديني/الَلهوتي

ة المشاغبة « الكاثارية»ُتجاه الشقيقة العاقة  « البروتستانتية»إلى غاية إفنائها نهائياً، ثم ُتجاه الضرَّ

 .لحقاً 

طلقة، فكان أن حلَّ جاء وباء الطاعون في القرن الرابع عشر، لُيزعزع الثقة ُتجاه السلطة البابوية الم

يناه  ، وهو الباراديغم «النموذج الثاني»الشُّرطي محل القس؛ أي الولوج في الدولة الحديثة أو ما سمَّ

السياسي/اْلخَلقي الذي هيَّأته فلسفات الحق الطبيعي والحقوق المدنية منذ فولتير وروسو ولوك. لم 

أو اْليديولوجيا فحسب، « الفكرة»لى صعيد يكن النتقال من النموذج اْلول إلى النموذج الثاني ع

ة لروح العصر الوسيط الكهنوتي، بل كانت على صعيد  ض « الحياة»بجعل اْلنوار مضادَّ بأن عوَّ

شخص الطبيب شخص الشُّرطي في سياسة الحياة والحفاظ عليها، حيث شهد القرن التاسع عشر أوج 

شه ومعيار الحقيقة في الصحة والمرض، دلتاي التَّمظهر الكوني للحياة )داروين وأصل اْلنواع، نت

 .(ورؤية العالم والحياة
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ص أتالي النتقالت من السيادة القائمة على العتقاد في  إلى السيادة القائمة على « النموذج اْلول»ُيلخِّ

ث أتالي عن انزيا«. النموذج الثاني»احترام القوة، ثم احترام سيادة دولة الحق والقانون في  ح على يتحدَّ

)القس، ثم الشُّرطي، ثم الطبيب(، وحبَّذُت إجراًء آخر على مستوى « صورة الفاعل»مستوى 

ر لألنطولوجيات المحليَّة والجزئية، ْلن  (holisme) من وجهة نظر ُكَلَّنية« النموذج الفاعل» ل تتنكَّ

ية في سياسة الحقيقة أظهرها ميشيل فو « ميَلد العيادة»كو منذ صورة الفاعلين اْلخرين ليست أقل أهمِّ

هو أن نظام «. رجل القانون»(، مثل صورة 0257« )الحراسة والعقاب»( وإلى غاية 0262)

الخطاب اختلف باختَلف اْلشخاص التي عاتقها سياسة الحقيقة في الميادين الميكروفيزيائية للسلطة، 

 .سواء أتعلَّق اْلمر بالعيادة أم بالسجن أم بالمؤسسة التَّربوية

م؛ أي النتقال من 05-06[ في حدود القرنين 9«]النقَلب النموذجي»دما درس ميشيل دو سارتو عن

هو ُعقدة أو دسيسة هذا  (Baroque) «عصر الباروك»النموذج اْلول إلى النموذج الثاني، وكان 

اء اْلوبئة وانهيار الو حدة العقائدية النتقال، نظراً للرؤية اْلخروية والتشاؤمية للعالم وقتها، من جرَّ

ة على اْلصَلح، بعودة  للكنيسة في طوائف متناحرة، فإنه لمس نوعاً من الحتيال أو الثورة المضادَّ

النموذج الَلهوتي متلبِّساً في الحكم الملكي المطلق )تواطؤ اْلمير والقس(. طبعاً، لم يدم شهر العسل 

لة والملكية المطلقة في أوروبا، ْلن المقاومة طويَلً بين الوحدة العقائدية للكنيسة الكاثوليكية المتآك

جتها الثورتان اْلمريكية ) م( 0562الثقافية والفلسفية في صناعة إنسان العصر كانت على قدم  وساق توَّ

 .م( بمستويات مختلفة من التفاؤل السياسي واْلرهاب الفكري0512والفرنسية )

الذي ُيمثِّله الباراديغم « ذج الثالثالنمو»إلى « النموذج الثاني»كيف حدث النتقال من 

في « الديمقراطية»و« السوق»القتصادي/المالي؟ لم يشرح أتالي المسألة سوى من باب ُعنصرين هما 

الذي يعتمل ضمنياً « الثقاف»كان بمنزلة « الحياة»تعزيز الحقوق الفردية. أميل إلى القول بأن ُعنصر 

اْلشخاص المذكورة من «. الثقافة»وجيا( كانت في مقام )أو اْليديول« الفكرة»في الحضارة، وأن 

دة، ْلن كان على  طرف أتالي )القس، الُشرطي، الطبيب( ما هي سوى صور المثقف في مهام محدَّ

عاتق هذا المثقف أن ُيبرهن للمجتمع كيف يحفظ الحياة من الجوائح. فشل القس )دوره هو الحفاظ على 

(، وانحسر دور الشرطي )دوره هو الحفاظ على اْلمن القومي في  اعتقاد جاف وشعائر يتمُّ تأديتها بتفان 

ة  اْلوقات العصيبة بما يدرأ الحرب اْلهلية(، وتنامى دور الطبيب )دوره هو درأ المرض وجلب الصحَّ

 .(بما يردُّ للحياة استحقاقها

؛ غير أن هؤلء اْلشخاص الذين ُيمثِّلون الثقافة لم يعملوا دون ثقاف  يديرهم  ههم من وراء حجاب  وُيوجِّ

، وتارًة أخرى في النموذج الثاني في صورة «اْليمان»تجلَّى تارًة في النموذج اْلول في صورة 

ة» لعة»، ويتجلَّى في النموذج الثالث في صورة «القوَّ ، حيث تحتوي السوق رمز البضاعة المتنقِّلة «السِّ
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اْلشكال « تسليع»جارة العالمية، بل جرى أيضاً دون حدود جغرافية وجمركية بما يتطلَّبه منطق الت

الرمزية كالفن )اللوحات الزيتية في المزاد العلني( والدين )المواعظ المدفوعة اْلجر من لدن دعاة 

فاعلين مثل بعض الطوائف البروتستانتية( والعلم )الختراعات التقنية، المدنية منها والعسكرية، مثل 

تف الذكيَّة والدرونات أو الطائرات المسيَّرة(. لم يكن النموذج الثاني سوى المواصَلت الَلسلكية كالهوا

معكوس النموذج اْلول، ْلن صورة الراعي أو القائد في اْليديولوجيات الشمولية ذات الحزب الواحد 

)النازية، الستالينية، الفاشية( هي مقلوب صورة القس، وكانت تستعمل الُشرطي في تعزيز ُعضو 

يالدولة ا  .لمهيمنة )الحزب الواحد( بما كان ُيسمَّى وقتها بالبوليس السرِّ

ر النموذج الثاني بالتوكيد أن الحرية ضرورية لنقل البضائع وتنقُّل اْلشخاص،  جاء النموذج الثالث لُيفجِّ

ومن ثمَّ حركة اْلفكار واْلبداع وحرية التعبير والعتقاد )النظام الليبرالي(، ساعدته في ذلك 

ولوجيات الحديثة وعلى رأسها الشبكة )اْلنترنت( والعولمة. ربما يكون رجال البورصة واْلسهم التكن

قد حلُّوا مكان القساوسة باْلمس، فهم المعكوس المادي لما هو رمزي، ما دام الشكل القتصادي 

والرمزي  [ في القرآن بالمعنيين المادي2«]تجارة»والمالي يتلبَّس أدوار الشكل الديني )وردت كلمة 

ر ساحة البورصات واْلسواق المالية العالمية  وبشكل  من المطابقة الستعارية(، ول يمكن سوى تصوُّ

د واغتنام الفرص للظفر بالعوائد المالية في حينها كساحات الحج والطواف في الظفر  في اْلخذ والرَّ

ر متلبَّسة، وكل نموذج من هذه باْلجر. نجد أنفسنا في انتقالت هي في الواقع دوائر متداخلة وأدوا

م بما يصادفه من جوائح  م القيمة المَلئمة للوجود اْلنساني في العالم، وجود متأزِّ النماذج لم ُيقدِّ

اء أوبئة  ث البيئي، فمن جرَّ اء الحتباس الحراري والتلوُّ ومصائب، إن لم تكن أعاصير مدمِّرة من جرَّ

 .(02 كالتي نشهدها اليوم مع الكورونا )كوفيد

يرى أتالي في التضامن العالمي القيمة الوحيدة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تآكل النماذج التنظيمية، 

ة التي تلمُّ باْلنسانية، وهما القوة  السياسية منها والقتصادية، بوجود ُعنصرين لم ُيفلحا في دفع المضرَّ

ن شأنها مجاوزة النحسار الراهن، فإنه والستهَلك. عندما يستحضر أتالي التضامن كقيمة إنسانية م

 «التقمُّص الوجداني»يشير إلى مسألة اختفت في الدراسات الفلسفية منذ دلتاي وماكس شيلر، وهي 

(empathie, Einfühlung).  م التحليل النفسي والفينومينولوجيا تمَّ التخلِّي عن هذا المفهوم الذي دعَّ

التخلي عنه على أنه من بقايا الفلسفة الذاتية. غير أننا نخطئ إذا  بقيمة نظرية وعملية زائدة، أقول تمَّ 

اختزلنا التقمُّص الوجداني في سلوك نفساني هو التعاُطف الذي قد يسقط في فخ النرجسية. إذا كان 

ر « نموذج رابع»هنالك  ا للتصوُّ سيكتسح البشرية هو تنامي هذا السلوك الوجداني الذي سيضع حد ً

القائم على الهوس المفرط في الستهَلك الذي ُيمث ل المأزق الذي وصل إليه النموذج الراهن للعالم 

 .الثالث، ساعدته في ذلك الفردانية الكاسحة، بل واْلنانية المستوطنة
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ل  ما هو عمل هذا التقمُّص الوجداني في النموذج الرابع؟ يمكن القول بأن وباء كورونا العالمي سُيعجِّ

ذج الرابع. سيكون ذلك بتراجع ُحمَّى البيع والشراء )النموذج الثالث( واللتفات إلى في توطين هذا النمو

اه أتالي  بالوعي الجماعي بالنتماء الطبيعي لألرض،  (l’essentiel) «ما هو جوهري أو أساس»سمَّ

هذه الحدود وبأن لهذا الكوكب حدوداً في الموارد الطبيعية )المائية، النباتية، الحيوانية( وبأن الوعي ب

ُبل الوحيدة في تجاوز المحن الحالية. إذا أخذنا على محمل  وعقلنة الستهَلك وترشيد النفقات هي السُّ

التي هي « الَبَشرة»الجد التقمُّص الوجداني ونفضنا عنه ُغبار الذاتوية، نقول بأنه ينتمي إلى جوهر 

بشرة نمط العَلقة بين البشر بالنتماء الجماعي جوهر البشرية نفسها، اسماً ورسماً. لَِم البشرة؟ أسمِّي ال

 .إلى اْلرض

؛ هو أن جوهر البشرية «4المسكونية»كان أغسطين بيرك قد اصطلح على اْلقامة في اْلرض اسم 

مع الوعي بهذه المسكونية على مستوى الوعي بحدود  (habitabilité) هو القابلية للسكن في اْلرض

د )الطاقة، الماء، النبات، الحيوان(. بهذا الوعي يتمُّ توطين التقمُّص اْلرض على مستوى الموار

ُتوفِّر البشرة أساسيات هذا التقمُّص «. النتماء إلى البشرة»الوجداني بناًء على ما اصطلحُت عليه اسم 

)من « بشرياً »على مستوى التعاطف والفهم الذي يعني التفاهم وتأويل الوضعيات اْلنسانية تأويَلً 

 الذي نقطنه طبيعياً الغَلف البشري (géosphère) البشرة(. يضمُّ المجال اْلرضي

(dermosphère) الذي يجعل ممكناً التواصل اْلنساني على المستوى الفكري والثقافي 

(noosphère).  إذا كان التوكيد على المستوى الفكري والروحي والكوكبي أو العولمي قد أنسانا

، فإن مجاوزة المحن الحالية «اْلدمة»بشرة، وإلى اْلصل المتواري فيها، وهو نظام انتمائنا إلى ال

 .مرهون بفقه سؤال البشرة والمسكونية اْلرضية

م التقمُّص الوجداني من وحي البشرة أساسيات المعنى من وحي المعاناة؛ أي ما نختبره في نقطة  ُيقدِّ

م بحماية البشرة التي هي جوهر البشرية. كل عناية التَّماس بين البشرة والعالم. تمرُّ العناية بالعال

بالبشرة هي السلوك الوجداني ُتجاه البشر بدرء ما ُيؤلم هذه البشرة. إنها العناية ببشرة اْلرض )البيئة( 

وببشرة اْلنسانية )الصحة(. ُندرك بأن الوباء ُيوفِّر المنبِّه اْلساس لَللتفات إلى قيمة البشرة التي كانت 

ر فيه داخل الستغَلل الفاحش والمفرط لبشرة اْلرض باستنفاد مواردها، وداخل بمنزلة ا لَلمفكَّ

ُتوفِّر لنا البشرة أساسيات  .(noosphère) الصراع المتعب بين اْليديولوجيات في الطبقة المفكِّرة

التفكير في مستقبل البشرية بوضع الوجدان في ُصلب الوجود، هذا الوجدان الذي يتجاوز محض 

لشعور النفساني باْلخر، والذي قد يميل إلى نوع  من الشعور النرجسي واْلناني بالتواصل مع اْلخر، ا

 .نحو الستشعار باْلخر على سبيل التذاُوت

[1] Les Echos, 20 mars 2020. 

https://couua.com/2020/03/26/%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1/%C3%A9coum%C3%A8ne
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[2] Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, 

coll. «Folio», 2002, chap. III: «L’inversion du pensable. L’histoire 

religieuse du XVIIe siècle». 

أولَئَِك الِذيَن »(؛ 000)التوبة، « إنَّ هللاَ اْشَتَرى ِمَن المْؤِمنِيَن أْنفَُسُهْم َوأْمَوالَُهم بأنَّ لَُهم الَجنَّة» [3]

ََللََة بالُهَدى َفَما َربَحْت ِتَجاَرتُ  إنَّ الِذيَن َيْتلُوَن ِكَتاَب »(؛ 06)البقرة، « ـُهم َوَما َكاُنوا ُمْهَتِديناْشَتُروا الضَّ

ا َرَزْقَناُهم َيْرُجوَن ِتَجاَرًة لَْن َتُبور ََلَة َوأْنَفقُوا ِممَّ َها الِذيَن آَمُنوا »(؛ 92)فاطر، « هللِا َوأَقاُموا الصَّ َيا أيُّ

، « ْن َعَذاب  ألِيم  َهْل أُدلُُّكم َعلَى تَِجاَرة  ُتْنِجيُكْم مِ   .(، إلخ01)الصف 

[4] Augustin Berque, Écoumène. Introduction à l’étude des milieux 

humains, Paris, Belin, 2000 
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ف العالِم  َوْجُه 
ْ
 كمامات خل

 

 العال عبد سامي

 

والخطر، وإشارة إلى الخوف منهما. الكمامة هي العنوان الطارئ للتعبير عن الوقاية، أي صد العدوى 

لكنها أيضاً قد تكون عنواناً لما يحدد العَلقة بكلِّ ما هو قادم. اعَلن  عن حالة  ليس مقصوداً بها أيَّ 

غاً من القصد الُمفرد،  َغاً من الشخص العيني، مفرَّ شخص  بذاته ولو كان مريضاً. ْلنَّها ُتمثل موقفاً مفرَّ

لُه في هذا الستثناء. ول تستهدف عداًء ول قبولً لهذه الشخص أو ذاك، حيث لتبقى رمزاً لما يجب عم

 .ُتمارس الخَرس والصمت في مستوياته اْلعلى من الوجود والفعل

الكمامة ممارسة صحية)طبية( كما نعرف، من هنا تحمل مبررها الخاص الذي ل يقع داخل أيَّة دائرة  

آخر غير اصابة أحدنا لتبدأ احتمالت العدوى. وبهذا تضع الكمامة  أخرى. ْلنَّ اْلوبئة ل تقدم مؤشراً 

نفسها في مفترق طرق مع سواها من أغطية الوجه، لكونها اشارة خطر فوق أعضاء معينة، كالفم 

واْلنف تحديداً. وبات معروفاً أن الكمامة من عَلمات التحضر، ْلنَّها جزء من الوعي وجزء من 

رين وتشكِّل عَلمة لرفع الحدث إلى مرتبة الضرورة. في إلماعة  إلى كوننا تجنيب الحاق اْلذى باْلخ

اً بحياتنا  .نحتمل ما يأتي وإْن كان ُمضر 

هكذا ليست الكمامة نقاباً نسوياً، ْلنَّها خالية من أيَّة بصمات  لهوتية  تْعصب بعضاً من أدمغة البشر 

لواقيات الفيروسية بسبب ميتافيزيقي من أي لون. لصالح مرجعية مقدسة. كما لم يقرر اْلطباء ارتداء ا

وصية طبية بالدرجة اْلولى. تقول رأساً: لتكن اخَلقيات التواصل  -مجرد حمل -كما أن الكمامة تحمل

هي اْلساس إذا كان الحال واقعاً في مهب الجائحة. إذن أُضيف إلى أي إجراء طبي إجراء أخَلقي يقينا 

َلقيات الوقائية ليست منفصلة قيد أنملة عن إجراءات التعامل مع ويقي اْلخر مما نعاني. والخ

 .الفيروس عضوياً 

وهذا التَلزم يستهدف إنسانيتنا التي نرعاها معاً داخل كل فرد، فلن يرتدي الكمامة شخص أيديولوجي 

رسة أو ديني لمجرد الدفاع عما يعتقد، بل للدفاع عن حيويته ومناعته اللتين تجعَلنه قوياً على مما

الحياة. ولذلك ما أكثر العته الَلهوتي حين يقال إن الكمامة هي الوجه المنتظر جراء رفض الناس 
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تمنع ارتداء النقاب، فها هي  -فيما يقول هذا الزعم –لرتداء النقاب. وإذا كانت المجتمعات العلمانية 

 .الطبيعة قد فرضت ارتداء الكمامات وهي أشبه بالنقاب

حاً على الطَلق، فالكمامة تصيب المتدينين وغير المتدينين وحتى الَلدينيين. هذا الهوس ليس صحي

وكان من باب أولى ألَّ ننتظر كي تأتي اْلصابة عشوائياً للزعم بأنَّ اْلجراء الطبي نسخة  مما ينادي به 

أي  -اءالدين. ولو أن أحداث الزمن وظواهره تدور مع اْليمان والكفر كما يقال، ما كان ليصيب الوب

أصحابه أو كان عليه باْلحرى أْن يتجنب المنقبات دون سواهن. وذلك أمر ل يؤكده الواقع بأي  -وباء

 .حال  من اْلحوال

يأمر  -حين يعزل البشر عن بعضهم البعض -يلحق بهذا الركام الذهني زعم  آخر: أنَّ الفيروس

ويمنع معاقرة الملذات الشهوية  بالمعروف وينهى عن المنكر، من حيث كونه يُحول دون الختَلط

العابرة، ويفسد ممارسة الرذائل الجماعية ويفشل عَلقات أصدقاء السوء. وهذا المعنى ليس إلَّ تصوراً 

ساذجاً لما يعنيه الفيروس طبياً. فهو من تلك الجهة يرتبط باْلجسام بَل عنوان ل هوتي فارز، كذلك ل 

أم ذكوراً، والفيروس ذاته قد يصيب الذكور أكثر من اْلناث كما ُيفرق بين الوجوه سواء أكانت اناثاً 

 .قالت بعض اْلحصائيات الطبية

ثم ما اْلهمية الدينية في أنَّ يُحول فيروس دون معاقرة الشهوات؟، هل ذلك معروف ومنصوص عليه 

اً أم أنه حقيقة طبيعية، كأنَّ هناك برنامجاً لهوتياً كونياً يستعمل الفيروسات ْلغراض إيمانية. لو  وحيَّ

كان منصوصاً عليه، فهو أمر  تأويلي قد ل يكون بهذا الحال بالنسبة لفيروس كرونا تحديداً. فالتأويل قد 

ُيخطئ بحسب نقطة النطَلق التي تعتبر الناس على خطيئة دائمة، وأنَّ ما سينال منهم هو العقاب 

جة التمني بإيقاع هذا العقاب) بالعالم كل اْللهي ولو كان بواسطة فيروس دقيق الصغر. ولذلك نتي

العالم( سيفسر أي مظهر مثل الكمامة في هذا الطريق. وتبدو اْلشياء كما لو كانت تتحرك باتجاه ما 

كأنَّ يقال إن الكمامات ل ُتفسد الصَلة مثَلً، مع أنَّها مجرد قطعة قماش معق م …. يؤمن به هؤلء

إذا أجيز  –تصنيف. وأنَّها ل عَلقة لها بالصَلة أصَلً، بل هي صَلة  وتحمل لياقة التعامل اْلنساني بَل

 !!من نوع  إنساني يقدُس اْلنسان في ذاته -ذلك

إنَّ لصق التأويل الديني بالكمامة هو خرافة تأتي وقت اْلزمات التي تحرك الساكن داخلنا وتقدم لمن 

المَلئكة والنبياء وقد يراها غيره وجوه  يعتقد ما يود أْن يراه. كأنَّ يرى أحدهم في السحاب وجوه

في الحالين لن تكون السحب غير السحب لكن الرائي هو من يخلع ما يؤمن به … الشياطين والجان

على عناصر الطبيعة، والخلع ل ُيقدم ول يؤخر، لكنه يظهر إلى أي مدى سيكون عجزنا حيال التعامل 

 .مع الظواهر الوبائية كالفيروسات
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آخر، لو كانت إصابة الفيروسات طبيعية تحت غطاء الَلهوت، فَل يوجد دليل أنها تحقق  ومن جانب

أغراضاً اسكاتولوجية) أخروية(، وانها تعجل بنهاية الزمان، وأنها ترسم الطريق إلى أهداف الديانات. 

ين ليس وذلك دوماً أمر لحق يفسر الطبيعة بالدين أو الدين بالطبيعة دون مبرر لذلك، ْلن الطريق

واحداً. وهذا يضع القول بأن هللا أرسل إلينا كرونا كرسالة إلهية تحت الستفهام. فما هي الوسيلة لقراءة 

الرسالة على افتراض وجودها؟ وهل الفيروس الذي هو مادة طبيعية ينقل التعاليم الدينية) بوذية أو 

 ابراهيمية بإشكال مختلفة(؟

ال الدين كي يقرؤونها هو خدمة أخرى لما يدافعون عنه واستثمار إنَّ ارجاع رسائل الفيروسات إلى رج

نفعي في الخوف والرعب من الموت. ولسيما أنَّهم يعلمون كونهم الوحيدين الذين سيفكُّون شفرات 

 (بوسطجي”) ساعي بريد“الرسائل بما يتفق مع مآربهم!! وواضح إذن أنَّ رجل الدين سيتحول إلى 

postman يكتفي بهذا، بل قد يتدخل في كتابة الرسائل ويقدم وصفات لقراءتها  في اْلخير، ولن

وتفسيرها!! ولقد ظهر دجل الكورونا لدى البوذيين واليهود والمسلمين وغيرهم، وكلهم جادوا على 

المجتمعات بوصفات وتمائم واحجبة ومواد رمزية تتناول أو تعلَّق على الصدور والرؤوس لدرء الوباء 

 !!رورودفع أقدار الش

بمعناه المضاف والظاهري، ْلنَّ القناع ينطوي ضمنياً على نوع من  mask أيضاً الكمامة ليست قناعاً 

 التمثيل والستبدال والحَلل، أي هو استعارة تنقل معنى للوجه. ولذلك فإن كلمة الشخصية

personality ينما الكمامة ترتبط بالقناع الذي يرتديه الشخص تجسداً لما يظهر أمام اْلخرين، ب

عَلمة ل تقول شيئاً غير ما تنقل، هي تبدو شفافة وحيادية ودالة على ما تعبر كما المرض الذي تراه 

تماماً. ْلنها من جنس هذا المرض، من طبيعته القصوى التي تقتل بشكل حيادي ل تفرق بين فقراء 

 .واغنياء، بين رأسماليين واشتراكيين، بين دول عظمى ودول دنيا

الكمامة تقول كثيراً حين ل تتحدث بأي شيء  ول بأي ضوضاء، وهذا سر كونها معروفة في جميع 

الثقافات، وتستعمل داخل كل اْلجواء العاصفة بالفيروسات، وبأغلب المواقف الحرجة التي تقتضيها. 

رضية( في هناك صورة معبرة تم تداولها عبر مواقع التواصل الجتماعي، هي صورة العالم) الكرة اْل

وهي صورة تنم عن وضع وجه العالم كلة خلف كمامة … هيئة وجه ورأس إنساني مرتدياً كمامة 

زرقاء. ولنتخيل أن ذلك معبر عند حدود الرؤية الكلية لوجه العالم مستغرقاً كل شيء، الكائنات 

نفسه( ول شيء واْلنسان واْلجواء. كل شيء ُملوث حتى أن وجه العالم يرتدى واقياً من العالم)من 

سواه. ْلنَّ الوجه يأتي بما يشعرنا بإنسانية الحياة داخلنا في أي مكان. ولذلك ل يتم تبعيض العالم هنا أو 

هناك، شرقاً أو غرباً، شمالً وجنوباً، إنما إذا أصيب مجتمع  بالوباء، فالعالم يترجم ذلك في شكل وجه 

 .ْلخر داخلنا باستمرار
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الكمامة تنطوي على اْلدهاش بحكم أنَّ وجه اْلنسانية هو القابل للعدوى، وكذلك أنَّ المعنى اللطيف أنَّ 

الكمامة اعتراض لما يحول دون بريق هذا الوجه الكوني. إنَّ اْلصابة بالوباء )كورونا( تحذير 

 لما كان ثمة داع  لرتداء الكمامة. هل 
تحذرنا ْلمراض الوجه رغم أنه يعبر عن حدث له تداعياته. وإلَّ

؟ بالطبع العَلمة )الكمامة( تعمل على الَلوعي …من المرحلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من العدوى

في تلك المرحلة، وتجسد بشكل متحضر كيف نتعامل مع اْلصابة دون التنصل من المسؤولية؟ وإذا 

ياتنا. وهي ترقب كان الفيروس غير مرئي، فالكمامة تهمس بهذه المسؤولية إزاء الَلمرئي من ح

ْلخطار قد تكون على مقربة منا بأي وقت. وتحافظ على اْلخر معاًف ومصوناً كأننا نعتبره نحن بشكل 

 .أوسع

من اعَلن  -رغم بداهتها-وتختلف الكمامة بحسب الثقافة التي تبطن استعمالها، فهي مرحلة متقدمة 

وخفة ارتدائها والتخلص منها وتبديلها  اْلزمات، والشعوب التي ل تجيد استعمالها ول تحدد لياقة

والحرص على المسافة التي تبثها هي شعوب  تحتاج إلى مراجعة  المسافات بين اْلنسان واْلخر. لقد 

أصبحت كل شيء إلَّ أنَّ تكون … جعلنا المسافات ايديولوجيًة ولهوتية وميتافيزيقية وسياسية وطبقية

ا مسافات الكمامة)أو التي تشعرنا بها الكمامة ( فهي حرًة.. وهي جميعاً مسافات عنف بالمقا م اْلول. أمَّ

مسافات رعاية واعتذار إنسانيين في شكل أخَلقي طبي. وبما أنَّ الصحة كما ُيقال تاج  على رؤوس 

اْلصحاء، فالكمامات قدرة  على بْذل العطاء بشكل  هادئ ولبق. وهي بالنهاية من نسيج الحياة: فكورونا 

أي أنَّه علينا تطهير … ى الجهاز التنفسي عن طريق اْلنف، والكمامة تطهر الهواء موضعياً يتسرب إل

. فكيف ل ندع وجه اْلنسانية يتنفس بشكل  نقي وبَل أوبئة ؟  !أنفاس الحياة عبرنا كأحياء 
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  91 كوفيد

 المفجعة االختيارات مواجهة في تساعد أن للبيوطيقا يمكن كيف

 

 لعرج مرسلي 

 

 الطبي القرار صنع في صعبة أخَلقية أسئلة 02 – كوفيد جائحة عن الناجم الستثنائي الوضع يثير

 أكثر بشكل الرؤية على يساعدوا أن البيوطيقا لعلماء يمكن اليومية الحياة في والجتماعي. والسياسي

 .وضوًحا

 الصحة بعوالم الخاصة اْلخَلقية القضايا لتحليل التخصصات المتعددي الخبراء هؤلء تدريب يجري

 بشأن آرائهم عن التعبير منهم ُيطلب هذه، اْلزمات أوقات في العامة(. الصحة الصحية، )الرعاية

 .للسكان الصحي الحجر أو الموارد بتخصيص المتعلقة القضايا

 دونيساع فإنهم وبذلك، الضرورة، عند الحكومية المبادرات وانتقاد بتوجيه الخبراء هؤلء يقوم

 حرياتنا تقييد مثل لها، نخضع التي المختلفة القيود وحدود مبررات فهم على الناس وعامة الصحفيين

 أخَلقيات أن من الرغم وعلى ذلك، ومع حالًيا. مجتمعاتنا تواجهها التي والتحديات العام، الصالح باسم

 والممارسة الدراسة من المجال هذا أن إل الشمالية، أمريكا في عاًما 71 من أكثر عمرها اْلحياء علم

 .العام للجمهور معروف غير يزال ل المهنية

 خبراء في البيوطيقا التطبيقية

 تخصصات عدة من ينحدروا أن يمكن والذين التطبيقية البيوطيقا في خبراء هم البيوطيقا علماء

 ركائز إحدى خصصاتالت تعددية تعد التمريض(. علوم الطب، القانون، الجتماعية، العلوم )الفلسفة،

 إل كبيرة، نظريات على يتغذون مفكرون أنهم على إليهم ُينظر ما غالًبا أنه من الرغم على المجال، هذا

 .بشدة اْلخَلق مع تتعارض التي القرارات أو الممارسات انتقاد إلى يتوجهوا أن أيًضا يمكنهم أنه
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 لمقدمي الصحية الشبكة في الصعبة لقراراتا اتخاذ دعم في أدوار لديهم اْلحيان، معظم ففي ذلك، ومع

 بالكشف يتعلق فيما للمرضى حتى أو الموت، على الطبية المساعدة مثل قضايا في الصحية، الرعاية

 المشاركون فيها يكون قد التي المواقف في البحث أخَلقيات في يساهمون أنهم كما الطبية. بياناتهم عن

 .للخطر عرضة أكثر

 باحثون:- جامعيون أساتذة وبعضهم متعددة. أدواًرا ويتولون المنظمات، من ديدالع في يعملون إنهم

 للمهنيين البحث وأخَلقيات الطب مهنة وأخَلقيات آداب يعلمون أيضا فإنهم أخرى، أمور بين ومن

 يعلق أن البيوطيقا في لألستاذ يمكن البيوطيقا. لطَلب وكذلك المستقبل، في الصحة ولمسيري الصحيين

 مجموعات من جزًءا ويكون الستشارية اللجان في ويشارك اْلعَلم، وسائل في الجارية ْلحداثا على

 .التوجيهية المبادئ تطوير في المساعدة أو المعقدة القضايا لتوضيح الخبراء

 السريرية )اْلطيقا الصحية الشبكة مثل مختلفة مؤسسات في يعملون اْلخرون البيوطيقا محترفو

 الحكومة في أو المسؤول(، السلوك البحث، )أخَلقيات والجامعات التنظيمية(، ْلطيقاوا )اْلكلينيكية(

 مختلف ويدعمون الظل، في يعملون ما وغالًبا .(INESSS ،INSPQ ، CCNPPS)مثل

 القرارات اتخاذ أثناء التنفيذيين، والمديرين الصحية الرعاية في المتخصصين أي العَلقة ذات اْلطراف

 .البحث أو السريرية القرارات أو ميةالتنظي السياسية

 المشترك هدفها يتمثل ناقًدا، وأحياًنا وسيًطا، متعددة، أدواًرا اْلحيان، بعض في البيوطيقا عالم يتولى

 واْلحسان والعدالة المسؤولية مثل لمجتمعاتنا اْلخَلقية والمبادئ القيم على الحفاظ ضمان في

  …اْلنسانية والكرامة يةالستقَلل احترام والشفافية، والتضامن

 تخفيف العبء على صناع القرار

 اْلطباء على العبء تخفيف عليهم يجب إذ الحالية: اْلزمة في عنه غنى ل بدور البيوطيقا علماء يقوم

 أن عليهم يجب كما اْلحيان، من كثير في مسبوقة وغير صعبة قرارات اتخاذ عند القرار وصناع

 أفضل يتخذون أنهم من للتأكد وهذا محلهم، يحلوا أن دون رار،الق صناع لدعم حاضرين يكونوا

 .يواجهونها التي المواقف في الممكنة القرارات

 العناية وأسرة التنفس، وأجهزة )اْلقنعة، الموارد تخصيص قضايا مع حالًيا البيوطيقا علماء يتعامل

 على والذين، اْلزمة، سياق في الرعاية ومقدمي المديرين دعم في أيًضا يتدخلون لكنهم المركزة(.

 المسنين: وفيات من الهائل العدد مع للتعامل احتراًما الوسائل أكثر تحديد عليهم يجب المثال، سبيل

 وعائَلتهم؟ بالمتوفين جدير وتعامل الجثث تخزين مكان
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 واألخالق االستعجالي بين التوازن

 وإجراء المشاركين حماية على البحث أخَلقيات لجان في كمستشارين البيوطيقا علماء يسهر كما

 المعتادة، البحث قواعد مع الطوارئ حالة تتواجه ،02-كوفيد جائحة فمع ذلك، ومع جيد. بشكل البحوث

 القضايا من العديد يثير السياق هذا في السريري البحث لكن ولقاح، للعَلج ماسة حاجة في العالم

 .اْلخَلقية

 على جيد مثال هي الكلوروكين باستخدام المتعلقة وأبحاثه اؤولتر ديدييه الفرنسي اْلستاذ حالة إن

 وقد عاًما، ونقاًشا حاًدا جدلً  العَلجية تجاربه وأثارت العَلم، وسائل تناولته اْلخَلقي والجدل ذلك،

 .سياسية قضية القضية وأصبحت العَلج هذا فعالية حول تحفظات عن العلماء من العديد أعرب

 لن فشل أي ْلن ومتزايدة، صارمة مراقبة يتطلب هذا لكن بسرعة، البحث يتقدم أن دوالمؤك المهم فمن 

 علماء على يجب لذلك المشاركين. على وخيمة عواقب أيًضا عنه سينجم بل فحسب، الوقت يضيع

 التحرك خطر أيًضا العتبار في اْلخذ مع والسلوكية، اْلخَلقية للمعايير المتثال ضمان البيوطيقا

 .صحية أزمة سياق في يدشد ببطء

 الوعي، مستوى لرفع ودليل ومدرب كمفكر يعمل أن اْلكاديمي البيوطيقا لعالم يمكن أخرى، ناحية من

 مما اْلكاديمية، بحريته يحتفظ الرئيسية، الجتماعية بالقضايا المتعلقة التحديات وانتقاد تحليل خَلل من

 الحكومة شفافية عدم المثال سبيل على والسياسية، اعيةالجتم القرارات على ناقدة نظرة بإلقاء له يسمح

 الموقع وتحديد الذكية الهواتف تطبيقات استخدام أو الصحي، الحجر لرفع المختلفة السيناريوهات في

 .الحاملين وعزل اْلفراد وتعقب تحديد أجل من الجغرافي

 بنفس- حكوميين كموظفين- يقاالبيوط علماء يتمتع ل الصحية، الشبكة في أو الحكومية المنظمات في

 .مؤسساتهم في وضامن كدليل والعمل محددة أسئلة عن اْلجابة عليهم يجب ذلك، ومع التعبير. حرية

 سبيل )على الصلة ذات القرار صنع أطر يوفروا وأن بسرعة يتفاعلوا أن يجب الحالية، اْلزمة في

 فعالة ستكون التي التدخل خطط تنفيذ وتسهيل لتوجيه الفرز( أو اْلخَلقية الضائقة ْلدارة المثال،

 .وأخَلقية

 فسيفساء المهنة هذه وأهميته. وتنوعه اْلحياء علم أخَلقيات أهمية عن 02 – كوفيد جائحة كشفت

 في بأكملها. المهنة تربط جسور الواقع في هو حواجز بأنه يبدو قد ما التخصصات، ومتعددة معقدة

 مع معها، يتفاعلون التي اْلطراف جميع توجيه في وحفاًزا داعًما وًراد البيوطيقا علماء يلعب الواقع،

 .المجتمع خدمة في النقدية بروحهم الحتفاظ
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 كمفارقة كورونا

 

 العليبي فريد

 

أي معنى يمكن خلعه على وباء أضحى حديث العالم ؟ أي عناء فرضه على البشر وهو يبحث عن 

الموتى ، وجموع المحجورين ، القابعين وراء أبواب بيوتهم نحت معناه على أسرة المرضى وقبور 

هو تجل لها في عالم به انِقباض  شديد لعجز سكانه التائهين  ( constipation) المقفلة ؟ أية تعنية

 ؟ب ،عن ولدة الجديد رغم حمل طويلعلى أرصفة المرض والبؤس والحر

 والطبيعة االنسان

عبر فيروس كورونا عن نفسه كمفارقة ، ففيها ومن خَللها تجلت في صلة باْلجابة عن تلك اْلسئلة 

مَلمحه ، وبرزت معانيه ومعه بدت الطبيعة وهى في أوج غضبها من النسان ، مخضعة إياه الى 

سطوتها ، فارضة عودته الى جادتها ، وهو اْلن مختبئ في مملكة الحضارة ، محكما غلق أبوابها ، 

ه منذ سنوات طويلة ، لكن من يضمن أنه لن ينسى ذلك بعد مدة وجيزة ، مرتعشا ، ضعيفا ، كما لم يكن

 ناسيا خسارته ، ليعود الى تدميرها كما كان دأبه غالبا

إنها حرب الطبيعة على البشر ، و لكنها حرب على نفسها أيضا ، فالبشرية طبيعة ُمقولبة ، و ليس 

بذاتها ) فريدريك أنجلس ( ، بما أعاد الى  النسان سوى ذلك الكائن الطبيعي الذي أدركت معه ذاتها

اْلذهان حقائق مفزعة ، وهى أنها اذا ما تأوهت لبضع ثوان فقط كفت الكائنات العاقلة عن الوجود ) 

نيتشة ( ، وأن ابن الطبيعة الثائر ليس طليق اليدين كما يعتقد، فهو يتحرك ضمن القوانين الضرورية 

كسرها، وأن حريته ليست سوى إدراك لتلك الضرورة عينها )  الناظمة لحركتها ، ول يمكنه أبدا

سبينوزا ، هيجل ، أنجلس ( فللطبيعة جبروتها وهى تقدم أحيانا على تأديب النسان على نحو لم يتوقعه 

. صحيح أنه ُيؤنسنها ، ولكنها في المقابل تطبعه بطابعها ، ومن مَلمح كورونا كمفارقة ما كشفته 

ير في نسبة تركز الملوثات الجوية، وخصوصا ثاني أكسيد النيتروجين، جراء بقاء بيانات عن تراجع كب

السيارات والطائرات في مرابضها وتوقف مصانع عن نشاطها ، بما يعني استعادة النظام والتناسق 

والترتيب ، فكورونا ُيعقلن العالم ويرجع النسان الى رشده ، بدفعه الى حافة الهاوية . ورغم ذلك فإن 
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الطبيعة ل تدمر نفسها فالنتحار ليس من خصالها ، انها ترج فقط نفسها والنسان من ضمنها ، لتتجدد 

وهى في صيرورتها الدائمة ، لقد أساء معاملتها حتى أنه جعل حيوانات تتغذى من لحمها ، ُمسببا 

مجردا جاثما في مكان  خرابا ايكولوجيا ُمفزعا فأفلتت الفيروسات من مخابئها. ولكن النسان ليس كائنا

ما خارج العالم فهو كائن الدولة والمجتمع ) ماركس ( ومن ثمة تطلب اْلمر التفريق بين أصدقاء 

 .الطبيعة وأعدائها

 والعولمة والدولة الوباء

ًنظر الى الوباء و كأنه مناسبة للتخلص من الُمسنين الذين أصبحوا دون فائدة ، فهو يدفعهم الى نهايتهم 

، وعاضدته في ذلك جهود أطباء فحجبوا عنهم أجهزة التنفس في تبجيل لمن هم أصغر سنا ،  المحتومة

ووجدت الدولة في ذلك بعض خَلصها ، فقد أضحى هؤلء عبئا اقتصاديا وجب التحرر منه ، فهم 

ه يتلقون رواتبا ورعاية صحية، بينما انتهى دورهم اْلنتاجي ، ومن ثمة فإن ما تريده تلك الدولة تنفذ

 .الطبيعة دونما انعكاسات أخَلقية ُمقلقة

أما العولمة الُمتعبة بأعباء بروليتاريين ومهمشين متمردين ، و شعوب صانعة للمهاجرين، أكثر من 

صنعها للُمنتجين والمستهلكين ، فقد وجدت في الوباء ضالتها وتحقق غايتها. وإذا كان هناك من إعتبر 

 شيء يمنع من القول أيضا إنه يشتغل ضمن فضائها و يعمل وفق أن كورونا يسير ضد العولمة فإنه ل

رغبتها ، وفي الحالتين فإن المفارقة كامنة في لعن كورونا علنا وعشقها سرا ، بما أعاد الى المالتوسية 

ألقها بترديد أن الغذاء ينمو بمعدل أقل من معدل نمو السكان فقد تضاعف عدد هؤلء خَلل سنوات 

ير الطعام لهم وأصبحت دول كثيرة في ورطة وتفاقمت مشكلة الهجرة ففائض البشر قليلة فصعب توف

قد يأخذ طريقه الى المقابر بفعل كورونا ، محشوا في أكياس من البَلستيك وهو على شاحنات العسكر، 

وسيكون ذلك وفق تلك النظرة أمرا حسنا ، و ل يهم هنا ما إن كان هللا أم الطبيعة هو من سيتكفل 

مهمة فاْلهم هو تحقيقها ، بعد أن توقفت الحروب الكبرى عن تأدية ذلك الدور جراء الرادع النووي بال

. غير أن اْلرض ل تزال ترفل في خيراتها غير المستكشفة ، كما أن الثروات الطائلة توجد بين يدي 

مل وغير ذلك أوليغارشية مالية عالمية جشعة ، وبإمكان تلك الثروات توفير الطعام والصحة والع

 . لسكان اْلرض قاطبة ، وأن المعضلة ليست في فائض السكان وانما في احتكار الثروة

على مدى السنوات اْلخيرة اهتزت صورة الدولة في عدد من البلدان وتبرمت السياسة السائدة من 

ية الفوضى التي أضحت تحكم الشوارع والساحات كما في العالم الفتراضي ، وأصبحت الديمقراط

الليبرالية نفسها ُمزعجة ، وازدادت النزعات الشعبوية والفاشية نفوذا وقوة ،وجاء كورونا ليعلم الناس 

 . النظام بما في ذلك كيفية الوقوف في الطوابير ، كما لو كانوا أطفال في صف ابتدائي لشراء طعامهم

متنطعين منهم فإن الدولة وهى لقد فرض عليهم ترك معابدهم ومَلعبهم ومدارسهم وال هلكوا ، أما ال
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منتوج حضاري، قد أعادت تذكيرهم بطبيعتها الثابتة باعتبارها وحدها من يحتكر العنف ) ماكس فيبر 

( ، وأن بإمكانها متى شاءت اشهار قبضتها في وجوههم . وفي تونس انتشر شريط فيديو يصور رجال 

شارع دون التزام بالحجر الصحي . شرطة وهم يضربون ويشتمون شبانا غامروا بالتجوال في ال

وعندما استنكرت رابطة حقوق النسان ذلك لمها كثيرون مبررين عنف الدولة بفرض القانون ، 

وتعجب حقوقيون وسياسيون معارضون للقمع كيف أصبحوا مدافعين عنه . وفي شتى البلدان تحاول 

هور ، ولكنها تحرص على تأكيد أنها ل تفعل الدولة اْلن ابراز أنيابها باعتبارها التنين الذي يخيف الجم

 . ذلك ضدهم وانما لصالحهم وفي ذلك مفارقة وبائية أخرى .فخلت الشوارع والساحات ال من جندها

 والحرية كورونا

وفي اْلثناء يكشف الوباء عما هو مخفي داخل البشر من غرائز وشرور كاْلنانية والجشع ، بما يعيد 

الطبيعة وهو يسير على قوائم أربعة ، وهذا ما ُيعزز للوهلة اْلولى تلك الفرضية النسان الى الحالة 

الهوبسية ) توماس هوبس ( عن النسان الذي ل يعدو وقد ُترك لطبيعته أن يكون ذئبا لْلنسان قبل أن 

تعبر عن حضورها أيضا ضمن ذلك الصراع …تتقوض أركانها فالخير والفضيلة والعقل والجمال الخ 

تجدد داخل النسان نفسه ، ويؤدي الوباء هنا وظيفة التطهير والتعرية . وذلك الصراع يتجاوز الم

اْلفراد الى الدول فقد تذمر وزير التجارة التونسي من إيطاليا التي سطت على باخرة في عرض البحر 

طو صربيا على كانت تجلب مادة طبية الى بَلده ، ناعيا التحاد اْلوربي ،مقارنا ذلك بما قال إنه س

شحنة كمامات صينية كانت في طريقها الى إيطاليا ، بما فُهم منه أن عصر القرصنة الدولية قد حل، 

أما التهامات المتبادلة بين الصين وأمريكا حول تفشي الفيروس فإنها لم تتوقف ، فالصين ل تزعم 

تغَل منشأه الحيواني بينما تصنيع الفيروس في المخابر اْلمريكية ولكنها تتساءل عمن نشره ، مس

تذمرت ألمانيا تذمرت من لصوصية أمريكية ساعية الى السطو على أبحاثها العلمية المخصصة للقاح 

كورونا . وفي خضم ذلك كله راجت الشائعات واختـــــــلطت السبل حتى أنه أحيانا أضحت الشائعة 

 . حقيقة والحقيقة شائعة

، غزا الملك الفرنسي لويس التاسع تونس 0951مان أنه في سنة ومن مفارقات اْلوبئة في سالف الز

قائدا الحملة الصليبية الثامنة ، ُمخضعا قرطاج ،محاصرا حاضرة تونس، التي تحصن بها حكامها 

الحفصيون غير أن تفشي وباء التيفوس أنقذها ، فقد توفي قسم كبير من جنوده ، بل إنه قضى هو نفسه 

أما الوباء الحالي فقد سرع بمغادرة الجنود الفرنسيين العراق على عجل، ول  نحبه فغادر جيشه خائبا ،

ُيعرف ما إن كان سيعجل برحيل آخرين ، ليس من ذاك البلد وحده وإنما أيضا مما يشبهه من البـــلدان 

 . فلكورونا هنا أيضا مفــارقاته التي ل تــختلف عن مفارقات أسَلفه
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في نيل حريته البيولوجية على اْلقل بعد فقدانه حريته الجتماعية على  تتركز أنظار النسان الراغب

الطب ، ويكثر الحديث عن الجيوش البيضاء غير أن جنودها يعانون فقر السَلح ، أما ثكناتها فشبه 

عاجزة أمام اتساع رقعة الوباء وتتساوى في ذلك البلدان الغنية والفقيرة .باستثناء الصين وريثة مكاسب 

ها و حمَلتها الصحية المبكرة منذ جيش التحرير الشعبي والحزب الشيوعى والمسيرة الكبرى ثورت

حتى اْلطباء الحفاة ، فقد تم غالبا التعامل مع الطب باعتباره تجارة والدواء باعتباره بضاعة ، وتحول 

ا ذلك جراء ذلك المستشفى العمومي الى فضاء للموت والمصحة الخاصة الى متجر وقد عرى كورون

الداء وكشف قبحه أمام المأل بما يدعو اليوم الى استعادة ما سماه ابن الجزار القيرواني طب الفقراء 

 والمساكين حيث التَلزم بين الطبي واليتيقي

واذا كان المصابون يحتاجون تلك الجيوش فإن المحجورين يحتاجون جيوشا أخرى أيضا ، فالصحة 

أين تؤدي العلوم …حاجة الى أخريات نفسية وعقلية وذوقية الخ  البيولوجية وحدها ل تكفي وهناك

اْلنسانية والفلسفة والفنون وظيفتها ، وهناك مخاوف من حجر طويل قد يؤدى الى موجة انتحارية كما 

قلنا ، ومن لم يقتله كورونا سيقتله الجوع والكتئاب ، غير أنه خَلل العزلة يمكن للذوات المتأملة 

ها مسائلة عمقها ، إنها مناسبة لتفلسف الجميع والخَلص من تلك الحالة التي يسخر فيها العودة الى نفس

من الفلسفة ) طاليس ( فالخوف من الوباء يمكن أن يكون سببا للنوم على وسادة اْلوهام و ” العبيد ” 

ما أن هناك الفلسفة تقدم العَلج الى تلك اْلنفس المعذبة بدفع أحزانها وطرد أشجانها) الكندي ( ، ك

 .حاجة الى القتصاد والجتماع للتعامل مع مطلب الطعام الذي تنطلق صرخاته من البطون الخاوية

 وملهاته كورونا مأساة

في لوحة الوباء تعانق الملهاة المأساة ، فأمام الشاحنات العسكرية اْليطالية الناقلة للجثث ، والممرضة 

بعد ثبوت اصابتها ، واْلب الذي رفض أبناؤه وداعه قبل المنتحرة حتى ل تنقل العدوى الى غيرها 

موته في فرنسا ، ومشاهد العراك في المدن والقرى العربية على اْلغذية ، تقف المأساة بكامل قامتها 

في نفس الوقت الذي تقف فيه الملهاة قبالتها ، حيث البابا وهو يحث خطاه في شوارع روما المقفرة ، 

ربون بول البقر توقيا منه ، ومظاهرات مسلمين ضده وقسمهم انه ل يصيب ومجالس يوذيين وهم يش

ال الكفرة ، وحديث عن القرآن والنجيل وتحذيرهما من كورونا منذ قرون خالية ، وقول زعيم ديني 

وراء فيروس كورونا ، بما يذكر برد العالم على رجل الدين في ” رسائل سماوية“عراقي إن هناك 

 .نه ل يمكن قبول ما ل نفهمطاعون كامو : إ

وكان أقصى ما أمكن لْلصَلح الديني التعبير عنه هذه اْليام قول أستاذة عقيدة وفلسفة في جامعة 

اْلزهر المصرية أن الكمامة ل تفسد الصَلة، وتعليق مفتي الديار التونسية اعتناق الدين اْلسَلمي أمام 



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

263        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

أنه عندما تحل الكارثة الوبائية يبقى العلم وحده في ساحة الوافدين من الملل اْلخرى. وفي اْلثناء بدا 

 المواجهة فحتى الكعبة والفاتيكان هجرهما روادهما

وفي تلك اللوحة الكوميدية أيضا نصح مغرد أمريكي من ل قدرة له على توفير ثمن التحليل الطبي، 

اباً أو سليماً ، كما انتشار بالسعال في وجه ثري وانتظار نتيجة فحصه كي يعلم أن كان هو نفسه ، مص

شريط فيديو في مواقع التواصل الجتماعي يهزأ فيه صدام حسين وقد بعث من قبره من كورونا 

مفتخرا بجده القعقاع وبطولته في ملحمة القادسية ، مما أعاد الى اْلذهان في الحالتين الصراعات 

 . المرتبطة بالدين واْلمة والطبقة

 وجيااأليديول و الوباء بين

مع تعذر انتاج لقاح وانعدام الدواء طرح السؤال الى متى سيستمر الحال على هذا المنوال والنسان 

يرفل في قيوده المنزلية ؟ من المرجح أنه بعد مدة لن تطول كثيرا سيصل عدد من الحكام الى أن 

قد أصاب ملوكا الحجر الصحي لم يعد مجديا وسيترك للوباء حرية الجولن بين البشر ، فاذا كان 

ورؤساء في قصورهم المنيعة وجنرالت في ثكناتهم الحصينة فإنه ل شيء يمنعه من إصابة الجميع 

وسيتم شيئا فشيئا التقليل من خطره حتى أن الرئيس البرازيلي قال عنه منذ اْلن إنه إنفلونزا بسيطة 

بر من منافعه ، محذرا من وخدعة إعَلمية ول يبدو الرئيس اْلمريكي متحمسا للحجر فأضراره أك

 .موجة انتحار جراء اْلحباط الناجم عن النعزال في المنازل

ومع انتشار الوباء انتشر الخوف من الموت فبعد أن أضحت الحياة المرفهة جنة يصعب التفريط فيها 

يره انزوى الفرد في عزلته / عبوديته ، متجول بين المطبخ وغرفة النوم وقاعة الجلوس ، منتظرا مص

، وبدت واضحة هشاشة النسان باعتباره جسما قابَل لَلنتهاك الفيروسي القاتل، متحول الى ظاهرة 

 مهملة يمكنها الزوال بسهولة لفتة

قصة النسان مع اْلوبئة قديمة وقد تظل متجددة عبر العصور ، وهى وضعية قصوي يدركها البشر 

وضعهم وهم يقيسون مدى قدرتهم على البقاء  فرادى وجماعات ويكتشفون خَللها أنفسهم متأملين

والتمتع بحريتهم ضمن ذاك المجال بالذات وفي قلب الكارثة الحالية كان طفل يصيح في شرفة منزله 

الباريسي : اننا ل نزال على قيد الحياة ، أما في روما فقد انطلقت الموسيقى واْلهازيج من المعازل / 

فل ، وبدا أن المفارقة الكبرى في عَلقة البشر بعضهم ببعض ماثلة في المنازل ، مؤكدة ما قاله ذلك الط

أن ما يربط بينهم هو في نفس الوقت ما يفرقهم ، حتى أنك ل تجد اليوم ضيرا في القتراب من قط أو 

حصان بينما تهرب من البشر ، وقد يكون أشنع فعل يقدم عليه أحدهم في حقك اْلن هو أن يقبلك ، أما 

حدهم في وجهك فإن ذلك قد يصل الى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون حتى أنه اذا عطس أ
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تم سن عقوبة في إنجلترا ضد من يسعل في وجه شرطي فكورونا لم يوحد دوما البشر كما روجته 

شعارات الوحدة الوطنية واْلخوة اْلنسانية وإنما أجج الصراعات بينهم أيضا ، وقد عبرت أغنية 

  : عن ذلك بهذه الكلماتفرنسية 

  نحن هنا في الشبابيك والشرفات 

  نصفق للمسعفين ل للحكومة

  متضامنون مائة في المائة مع من هم تحت

  ل ننسى…محجورون وثوريون 

 لقد خصخصوا كل شيء وباعوه ْلصحاب المال

  لن يسير المر بعد الن على هذا النحو

 … ْلننا هنا

 منهارةالمستشفيات مآلنة والصحة 

مع الوباء برز الى الواجهة مجددا الصراع اْليديولوجي بين الليبرالية والشتراكية ، والمثير أن وزراء 

ليبراليين في فرنسا واسبانيا لوحوا بالتأميم وتعزير القطاع العام ، أما في أمريكا فإن أحد المتنافسين 

د بنى حملته النتخابية على أن الرئيسيين على ترشيح الحزب الديمقراطي وهو برني ساندرس ق

الشتراكية هي الحل ، غير أن الليبرالية لم تتردد في اتهام الحزب الشيوعي الصيني بالمسؤولية عن 

تفشي الوباء جراء حجب أخباره في البداية ، بالغمز من جهة الديمقراطية المفقودة ، وحاول الرئيس 

، “ 02كوفيد ” بل ما سمته منظمة الصحة العالمية مقا” الفيروس الصيني ” اْلمريكي ترسيخ تسمية 

ونحا اعَلميون ليبراليون بالَلئمة على الشمولية والكليانية ، قائلين انه لو كانت الصين مجتمعا 

ديمقراطيا ما تفشى الفيروس فيها ، ولكن اْلجابة سرعان ما جاءت من إيطاليا وفرنسا وأمريكا 

ى الوباء أيضا محدثا أضرارا أكبر من تلك التي كانت الصين وغيرها ، ففي تلك الديمقراطيات تفش

 .مسرحها

ة في  واذا كان قد بدا كما لو ان العالم قد كان آمنا فجاء الوباء ليزرع فيه الخوف والهلع على حين غر 

دفاع ايديولوجي عن العالم الليبرالي باعتباره أفضل العوالم الممكنة فإن العتراضات على ذلك لم 

فالمدافع والصواريخ والطائرات ما فتئت تحصد اْلرواح التي أين منها ما حصده كورونا الذي تتأخر 

بدا وكأنه يستحث البشر لمحاربته والكف عن محاربة بعضهم البعض فاْلوبئة تفرض في بعض 

 . اْلحيان السَلم على طريقتها
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 والتاريخ الوباء

ري ، مبدل المجتمعات من حال الى حال ، ُمؤذنا يغير الوباء مثله مثل الحروب طبيعة الوجود البش

نزل ”أحيانا بزوال دول وولدة أخرى ، وقد وصف ابن خلدون تأثيره في زمانه بقول مبين ورد فيه 

بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة الثامنة، من الطاعون الجارف، الذي تحيف اْلمم، وذهب 

عمران ومحاها جاء للدول على حين هرمها، وبلوغ الغاية من بأهل الجيل وطوى كثيرا من محاسن ال

مداها، فقلص من ظَللها، وقل من حدها وأوهن من سلطانها وتوادعت إلى التَلشي والضمحَلل 

أحوالها، وانتفض عمران اْلرض انتفاض البشر، فخربت اْلمصار والمصانع، ودرست السبل والمعالم 

ل والقبائل، وتبدل الساكن وكأني بالمشرق الذي نزل به، مثل ما وخلت الديار والمنازل، وضعفت الدو

نزل بالمغرب، ولكن على نسبته ومقدار عمرانه، وكأنما نادى لسان الكون، في العالم بالخمول 

والنقباض، فبادر باْلجابة وهللا وارث اْلرض ومن عليها. وإذا تبدلت اْلحوال جملة فكأنما تبدل الخلق 

، لقد كان الوباء لسان ” عالم بأسره وكأنه خلق جديد، ونشأة مستأنفه وعالم محدثمن أصله، تحول ال

الكون وصرخته في العالم ، وهو الذي وضعه على سكة معنى جديد، من خَلل مفارقاته الكثيرة ، 

فقلبه رأسا على عقب ، غير أنه يظل أعمى قياسا الى الثورات التي تؤدي تلك الوظيفة من حيث 

لعقل و التاريخ وما نَلحظه اليوم أن المجتمعات مريضة وموبوءة بما هو أشد فتكا من اقترانها با

 . كورونا وقد يفرض عليها مداواة نفسها وال كان هَلكها بغيره الذي سيكون من صنعها هي نفسها
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ي ة  الموت على الطوعي   اإلقبال حر 

 

 عون باسيل مشير

 

شأن الكورونا، فإن  البشري ة مقبلة  على أزمنة عسيرة سُيضطر  فيها الناُس  إذا صدق ما يقوله العلماء في

دوه حت ى اْلن. أوجُز خَلصات العلماء في سمات  أربع ترتسم  إلى مساكنة الموت في غير ما ألِفوه وتعو 

ر،  لُه الَخلوي  الجيني  الشديُد التعق د والتعس  ُج عدواني ته على هيئة هذا الفيروس المستثقل الوطأة: تحو  وتوه 

ُع آثاره ومفاعيله وعوارضه في جسم اْلنسان، وعصياُنه  وسرياُنه التخب طي  العشوائي  بين الناس، وتنو 

البنيوي  على اْلمساك العلمي  الصارم. يكفي التأم ل في هذه الخصائص الرهيبة حت ى يتيق ن المرُء أن  

الوجود اْلنساني  ليستقر  في أرجائها لسنوات طويلة  الكورونا كيان  مستجد  طارئ  اسُتدخل على باحات

 .يرتع بيننا، ويلعب بنا، ويلهو لهًوا قاسًيا من دون رقيب أو حسيب

 أن   (0262-0112) ياسبِرس كارل اْللماني   التحليلي   النفس وعالمُ  الوجودي   الفيلسوفُ  لنا يبي ن

ُتها باينتت المعيش من شت ى ضروًبا وجوده مسرى في يختبر اْلنسان  ومرارُتها وكثافُتها وجذري ُتها حد 

 صفة عليها وُيطلق الختبارات، هذه من بضعةً  ياسبِرس يتخي ر اْلنسان. تكتنف التي الوضعي ات بتباين

 التخومي ة الشفيري ة، الحدودي ة، الختبارات هذه من القصوى.

بثاًقا مباشًرا. فاْلشياء ينفرز بعُضها ليس في نظام الموجودات من خلق  أْمري  فوري  ينبثق من العدم ان

من بعض  في سلسلة ل بداية لها ول نهاية. ل بد  من المجازفة خارج اْلسوار العلمي ة لمن يرغب في 

ضت به سيرورات  بيولوجي ة شديدةُ التعقيد  أن يفوز بتلم س  آخر. فيروس الكورونا كائن  طارئ  تمخ 

نه على هذه الشاكلة ، شأُنه في ذلك شأُن أفضت إلى تكوُّ . ولكن ه كان في حي ز اْلمكان العلمي  البيولوجي 

ة.  جميع الممكنات الذاتي ة المقترنة باختبارات اْلنسان، والممكنات الموضوعي ة المرتبطة بتفاعَلت الماد 

لتي ينشط من يدري ماذا يخب ئ لنا الدهر في المقبل من اْلي ام من الممكنات الفيروسي ة اْلخرى الفت اكة ا

اء الفتعالت  ي ة، ويستعد  جزء  آخر لَلنقضاض علينا من جر  جزء  منها تحت مجاهر المختبرات السر 

ر  مجنون ل نظير له على اْلطَلق في  البيئي ة والمناخي ة والغذائي ة والتصنيعي ة التي ننجر  إليها في تهو 
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حكيمًة هادئًة مترق بة. ولكن كيف يتسن ى لنا  تاريخ البشري ة! حسبنا اليوم أن نعايش الكورونا معايشةً 

ا؟  ذلك، ونحن في مواجهة أعتى العدواني ات البيولوجي ة طر ً

ؤ فإن   الميت، اْلنسان عند الفكر ُيبطل الموتُ  كان إذا ل الموت سُبل من سبيل   اختيار على التجر   يعط 

 الجريحة المنثلمة المغتَصبة النفسي ات في المرءُ  يتأم ل أن الضروري   من قاضًيا. تعطيًَل  الحياة معنى

ى ُترجئه، أن غير من الموت تواجه التي عه، أن دون من الفناء وتتحد   روح في العدم وتقارع تطو 

 .اْلنساني   التضامن قيم كل   من العبثي   اليأس

ى كل  التوق عات العلمي ة في جميع البلدان والبيئات. غ ير أن  ل ريب في أن  ِنَسب اْلصابات ستتخط 

اْلخطر هو ِنَسُب اْلصابات في المجتمعات النامية أو المتخل فة أو المضطربة. وهي مجتمعات  يحيا فيها 

ان اْلرض. أظن  أن  ملياًرا واحًدا، على اْلكثر، يعيش اليوم في  ويتنف س ثمانون بالمئة من مجموع سك 

، العادل، فيما الم ليارات السبعة اْلخرى تئن  أنيًنا فظيًعا من ما يشبه الجتماع اْلنساني  الكريم، الحر 

رهبة النعطاب، وهول النحطاط، وجسامة الفساد، وجحيم القتتال القومي  الديني  القبيلي  العشيري  

. لدى هذه اْلغلبي ة البشري ة المعدومة، ولبنان انتمى إليها بعزم وافتخار بفضل طبقته  اْليديولوجي 

النتخابي ة المتخل فة، إحساس  غريب  بأن  الوقت قد حان لَلختيار الحر  بين  السياسي ة الفاسدة وشرائحه

ضرروتين قاهرَتين ل مفر  منهما، عنيُت بهما ضرورة الموت بالعدوى الكوروني ة القاتلة وضرورة 

د والفناء المعيشي    .الموت بلعنة الفقر والجوع والمرض والتشر 

اختبارات اْلنسان في مطالع القرن الحادي والعشرين. فالموت، في  هو اختبار  وجودي  جديد  ينضم  إلى

حتمي ته القاهرة، كان في ما مضى موضوَع اْلرجاء المطلق، إذ إن  الناس يعرفون أن هم مي تون أو 

لون تأجيل النظر في المسألة. ذلك أن  اْلرجاء الفِطن  مائتون، ولئن لم يموتوا بعد، ولكن هم يفض 

ا اختيار سبيل الموت، فكان على اْلغلب محصوًرا في الموزون هو منف سُح الوجود الوحيد الممكن. أم 

 .المروي ات التهذيبي ة والقصص اْلدبي ة

ى بحياته مجازًفا الكورونا، مقارعة الجائعُ  يختار حين  مباني بكل   كفر قد يكون الموت، تخوم حت 

 الشديدة اْلنساني ة الوضعي ة هذه يف ضلوعه. يستوطن الذي الرجاء أنفاس آخر ولفظَ  الوجود،

 .وُمعتمداته ويقيني اته مسل ماته كل   في النظر يعيد أن من للفكر بد   ل الستعصاء،

( أن  0262-0112يبي ن لنا الفيلسوُف الوجودي  وعالُم النفس التحليلي  اْللماني  كارل ياسِبرس )

ُتها وجذري ُتها وكثافُتها ومرارُتها اْلنسان يختبر في مسرى وجوده ضروًبا شت ى من المعيش ت تباين حد 

بتباين الوضعي ات التي تكتنف اْلنسان. يتخي ر ياسبِرس بضعًة من هذه الختبارات، وُيطلق عليها صفة 

، اختباُر اْللم، (Grenzsituationen) القصوى. من هذه الختبارات الحدودي ة، الشفيري ة، التخومي ة
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ل، واختباُر الذنب، واختباُر الصدفة المربكة، واختبار هشاشة العالم واختباُر الصراع والقتتا

ولوثوقي ته، واختباُر الموت. أمام كل  اختبار من هذه الختبارات يبلغ اْلنساُن الحدَّ اْلقصى من 

إمكانات الستيعاب والستدراك والسترجاع والستمساك، إذ إن  مواد  الختبار هي وقائُع ل مفر  منها 

اء الستعصاء الكل ي  اللصيق بمثل هذه النسدادات الضاغطة، يتهي أ لْلنسان،  ول حلَّ لها. من جر 

ا، روحي ًا، على  ا، باطني ًا، صوفي ً بحسب ما يعتقده ياسبرس، أن ينعتق من أسر الضرورة لُيطل  مجازي ً

 .مشارف التجاوز والتعالي والتسامي

ختبارات الصادمة الموقظة اختباَر الختيار الطوعي  بين سبيلَين يجدر بنا اليوم أن نضيف إلى هذه ال

، وهم السواد اْلعظم من  . فالناس الذين يحيون في مجتمعات النحَلل البنيوي  من الموت الحتمي 

البشري ة الحالي ة، ُيلجئهم سرياُن العدوى الزاحفة إلى النكفاء عن ميادين اْلنتاج الزهيد الذي كان يتيحه 

ار لهم ا ش. على قارعات الطُرق وفي هوامش الوجود كان هذا الرهط الجر  لنظاُم النيوليبرالي  المتوح 

ا في سبيل ما ُيمسك به الرمَق من رزق اْلي ام. مثل هذا القتصاد  من الهياكل العظمي ة المنهكة يكد  كد ً

والمرض والموت البطيء. ل اللحظي  العابر ل يستطيع على اْلطَلق النكفاء إلى أكواخ الذل  والجوع 

 .بد  إًذا من المجازفة في مواجهة سبيل آخر من الموت، وقد َكَشر عن أنيابه في هيئة الكورونا الفت اك

مة، كالمجتمعات الكندي ة واْلوسترالي ة والسويدي ة والسويسري ة وسواها، تهب  الدولُة  في المجتمعات المتقد 

اختبار الختيار العذابي  بين ميتة الجوع وميتة الكورونا. غير أن  الدولة إلى نجدة اْلنسان لُتعفيه من 

ها الوعُي  ليست مَلًكا هابًطا من لدن السماء، بل ثمرةُ اختمار الفكر اْلنساني  الراقي التي أعد 

ا اْلنساُن عندنا، فما له ِقبلة  ول ِدبرة ، ًبا لطوارئ الدهر ودواهيه ونوائبه. أم  يهيم هياًما  المستبصر تحس 

على وجه البسيطة، وقد استقر  في روعه أن ه ضحي ة القدر المرسوم منذ اْلزل. أهمل الدولة، وابتهج 

ساتي  العادل، وركن إلى  . أبطل الجتماع العقَلني  المؤس  بالقبيلة وبالزعيم ابتهاج الظافر النتحاري 

ام. لذلك كانت مأساة الكورونا تض رب ضرًبا موجًعا في أصل نشأتها وفي ارتداد النتفاع اْلناني  الهد 

أثرها. فهي في اْلصل تفتضح انحرافات اْلنظومة القتصادي ة النيوليبرالي ة المستفحلة، وفي الرتداد 

ُتظهر التواءات الوعي اْلنساني  الفردي  والجماعي  الذي يرتضي لوجوده أن ينطوي في الذل  والعار 

اء   .عبودي ته الطوعي ة للسلطان السياسي  والديني  اْليديولوجي  والتخل ف والنحطاط من جر 

حين يختار الجائُع مقارعة الكورونا، مجازًفا بحياته حت ى تخوم الموت، يكون قد كفر بكل  مباني 

الوجود، ولفَظ آخر أنفاس الرجاء الذي يستوطن ضلوعه. في هذه الوضعي ة اْلنساني ة الشديدة 

من أن يعيد النظر في كل  مسل ماته ويقيني اته وُمعتمداته. مثُل هذا الختبار  الستعصاء، ل بد  للفكر

القصي  الشفيري  يَلمس عتبات العبث العدمي  حيث تسقط كلُّ العتبارات الستيعابي ة. إذا كان الموُت 

ل معنى ؤ على اختيار سبيل  من سُبل الموت يعط  الحياة  ُيبطل الفكر عند اْلنسان الميت، فإن  التجر 
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ل المرُء في النفسي ات المغتَصبة المنثلمة الجريحة التي تواجه  تعطيًَل قاضًيا. من الضروري  أن يتأم 

عه، وتقارع العدم في روح اليأس العبثي  من  ى الفناء من دون أن تطو  الموت من غير أن ُترجئه، وتتحد 

 .كل  قيم التضامن اْلنساني  

، وهم على يقين من أن ه ُيفضي بهم إلى لسُت بقادر على مخاطبة هؤلء الذ ين يرفضون الحجر الطوعي 

ل  لجتراح الحلول التدبيري ة التي تعيد إلى الناس القدرة على النعتاق من هذا  الهَلك. ولسُت بمؤهَّ

المأزق الختياري  وإرجاء استحقاق الموت. يداخلني شعور  قوي  من الغضب الكريه على جميع الذين 

ناس سُبَل الحياة الكريمة، وشعور  غريب  من الحزن المرير على جميع الذين ما برحوا أعدموا ال

يعشقون العبودي ة في شعائر طاعتهم العمياء زعماَء القبائل التي ينضوون إليها. أفما آن اْلوان لكي 

ر اْلنساُن عندنا وعند غيرنا من استعذاب الذل ، واستحسان الهوان، واستطابة الخنوع ؟ ل يجوز يتحر 

ة الحياة. ل يجوز لنا أن نذبح وعينا بسيف  لنا أن نحيا في استرهاب الموت، ونحن سائرون في جاد 

ون إلى اقتبال وعود الوجود  .اْلقبال الطوعي  على الموت المبكر، ونحن مدعو 

ي الوجودي  اْلعظم الذي سيرتسم في أفق حياتنا في السنوات  المقبلة، إذا ثبت أن  الكورونا هو التحد 

ر في معاني الختيار بين ميتة وميتة، وقد  ة الفكري ة لكي نتبص  فإن  من أضعف اْليمان أن ُنعد  العد 

ا ألزُم الواجبات، فيقضي بأن نتجن د كل نا من أجل إسقاط  انغلقت علينا كلُّ المشارف والمراقي. أم 

 ، وتصن فه في مرتبة الكائن القابل لَلستعباد اْلنظومة السياسي ة القتصادي ة التي تحتقر الفرد اْلنساني 

والستغَلل. ل سبيل آخر غير هذين السبيلين اللذين يتيحان لنا أن نشعر بشيء  من إنساني ة راقية ما 

ا إذا كان من سبيل ثالث أجهله، فهو السبيل  فتئت تنبض فينا نبًضا بطيًئا لكي نؤمن بقيمة الحياة. أم 

بون المرذولون الذين يحتضنون بين النتحاري  الذي سوف يدل ن ا على سلوكه المعدومون المعذ 

أضَلعهم جرثومة الكورونا. هؤلء وحدهم يملكون جرأة هذا السبيل حين سيفتدون بحياتهم هذه 

ار  المجتمعات المنهوبة المتعث رة، وذلك من بعد أن يعانقوا معانقة الوداع مجرمي الحروب، وتج 

المنهوبة، وقاهري الفقراء، وسف احي الميليشيات، وُمذل ي اْلنسان في صميم الهياكل، وأرباب اْلموال 

كرامته. هنا تفترق بنا السُبل، ويصبح الفكُر وحيًدا، يتيًما، مشلوَل العزم واْلرادة، يتأل م في الخفاء من 

 .انفجار الغضب الكوروني  الكوني  
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  الحياة تتزاحم كائنات

 الضحية هو اإلنسان يصبح عندما أو

 

 العلوي حسن

 

ليس النسان وحده من يعيش في العالم؛ والعالم المقصود هنا هو العالم اْلرضي، وليس العالم الكوني 

الذي ل تزال معرفة اْلنسان به ضئيلة. تتزاحم الحيوات على اْلرض منذ البدايات، حيث كان الكائن 

 .المحسوسة مثلهقبل يعيش جنبا إلى جنب مع باقي الكائنات -الما

بعد؛ أي بعد ظهور الكائن الذي أصبح يحمل اسم اْلنسان. -ولم يختلف الوضع في البدايات اْلولى للما

مختلفة، او لنقل من نوع مختلف عما ” كائنات“لكن لم يكن بإمكان الكائن الجديد أن يعرف أنه توجد 

والعيش على الطبيعة فحسب؛ بل منها ما يتخذ ألفه من الكائنات التي سماها حيوانات؛ ل تشاركه الحياة 

 .اْلنسان ذاته، وتحديدا جسده البيولوجي موطنا لسكناها وعيشها

اكتشف اْلنسان عالما آخر؛ قائم الذات من كائنات جديدة عليه، لها خصائصها المميزة لها عن الكائنات 

معرفة. يتشكل العالم المكتشف من المألوفة وعن اْلنسان ذاته، نتيجة لتقدمه في العلم، وتطوره في ال

وتنظمها جميعا خاصية أنها كائنات مجهرية؛ ل ترى )…( البكتريا، والميكروبات، والفيروسات 

 .بالعيف المجردة

وتمكن اْلنسان، بفضل هذا الختراق في مجال فك ألغاز الحياة على اْلرض، من تمييز الصديق من 

أن العدو من الكائنات المجهرية، أنها تزاحمه الحياة، تماما كما  العدو من تلك الكائنات. وأهم ما اكتشفه

زاحم ويزاحم هو نفسه كائنات أخرى؛ اتخذ الكثير منها مادة لغذائه، بعد أن أخضعها للترويض، 

 .والبعض اْلخر منها يزاحمها بالقتل عندما يرى أو يقدر أنها تشكل خطرا عليه

ن، وبين الكائنات المجهرية العدوة؛ بما تدل عليه فكرة المزاحمة ُتجسد المزاحمة على الحياة بين اْلنسا

من معاني المنافسة على الحياة، في الغالب ثقافة الفتراس التي تحكم الحياة البيولوجية عامة؛ وليس 

 .حياة الغابة والحيوانات فقط، كما هو متعارف عليه عند اْلنسان
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لعلمية المتوفرة عنه، هو من النوع الذي يزاحم من هنا فْلن فيروس كورونا، حسب المعلومات ا

اْلنسان الحياة؛ وليس مزاحمته في الحياة فقط؛ إذ يتخذ اْلنسان، ربما، فريسته المفضلة حيث يحوله 

إلى ضحية. واْلمراض شكل من اْلشكال التي تتخذها مزاحمة الكائنات المجهرية، ليس لْلنسان 

ي كثيرا ما تحول حياة اْلنسان إلى جحيم، ومعاناة تفضي وحده، بل للحيوانات أيضا؛ اْلمراض الت

أحيانا إلى الموت وسلب الحياة. تزاحم الحياة وتدافعها؛ هو المبدأ الذي يحكم مشكل الوجود. وهو 

اْلشكالية التي تنوعت مقاربتها بتنوع العصور الثقافية، فلكل عصر ثقافي مقاربته حسب مستوى الفكر 

تلخيص مسار الثقافة في نضالها في ميدان معركة التزاحم في مرحلتين  والعلم في العصر. ويمكن

اثنتين؛ مرحلة كان عنوان المقاربة فيها هو الخير والشر، ومرحلة اتخذت فيها المقاربة عنوان 

 .الضرورة والحرية

 ما فجره الفيروس الفاجعة في وجه اْلنسان، الذي اعتقد لقرنين من الزمن على اْلقل، أنه استطاع

باقتداره العلمي والمعرفي واْلخَلقي، التقليص من مساحة الضرورة في الحياة، لصالح مساحة الحرية 

التي اتسعت وتتسع بفضل ذلك، هو تحدي هذا المنجز العلمي واْلخَلقي الكبير، ويكاد الفيروس يجهز 

 .عليه، عائدا بفكرة الحرية القهقري إلى القريب من درجة الصفر

اْلنسان جبريات ل حصر لها؛ بدءا بالحشر في زوايا المنازل التي تحولت إلى  فرض الفيروس على

مَلجئ او شبه سجون، والجبار على العزلة، وخلق مسافات مع اْلخر الشريك في اْلنسانية، وانتهاء 

 .بسلب الحياة، عندما ينقض على اْلنسان فيحيله ضحية أو فريسة

دره من الطبيعة، ْلنه في هذه الحالة ل يختلف في ميدان معركة قد يبدو أمر الكور طبيعيا، إذا كان مص

التزاحم عن المعروف من فيروسات مثله، عرفها اْلنسان وأصبحت شبه مألوفة لديه. قد يحمل 

 .الكورونا في ذاته شيئا جديدا، يدل على تطوير الطبيعة ْلليات جديدة في معركة التزاحم

ذا صحت فرضية أن فعل اْلنسان هو وراء الفيروس؛ إذ يؤشر لكن الخطير في القصة؛ يتمثل فيما إ

إلى بداية مستقبل مظلم في تاريخ البشرية، التي لم يكن التزاحم على الحياة بين مكوناتها، أمرا غريبا 

عنها وعن تاريخها. فتاريخها مليء بالحروب، وصناعة اْلسلحة. فهو يؤشر إلى بداية ادخال نوع 

فه البشرية من قبل، في مجال التزاحم على الحياة. وهو توظيف كائنات بسيطة جديد من السَلح لم تعر

في بنيتها البيولوجية؛ تكاد تكون تافهة ولكنها شرسة، وهنا المفارقة، سَلحا ضد الشريك في اْلنسانية 

 .والحياة

 بقدر ضعف الفيروس وتفاهته، هو شرس ومتوحش، يأتي على اْلنسان فيحوله ضحية. هذه النتيجة

المأساوية مؤشر قوي على هشاشة اْلنسان رغم قوته، فتراجيديا الحدث تكشف عن هذه المفارقة: أن 

كورونا قوته في ضعفه، بينما اْلنسان ضعفه في قوته. واْلسئلة التي تفرض نفسها في أجواء الحدث 
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يفه ضد اْلنسانية؟ وتوظ” السَلح“الزلزال كثيرة منها: أي نوع من اْلنسان هذا الذي بإمكانه انتاج هذا 

على ماذا يدل؟ وإلى ماذا يؤشر؟ أل يدل على السقوط اْلخَلقي لْلنسان، وعلى اْلجهاز على المنجز 

قبل حيث لم -اْلخَلقي الذي بذلت في سبيله التضحيات الجسام؟ أل يدل على الرتكاس إلى مرحلة الما

 .وين كما يثبته التاريخيسلم من افتراس الكائن البشري، نظيره في البيولوجيا والتك
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 إدارته يمكن ال مما الهلع…الكورونا زمن في الخوف سيولة

 

 قني الزهرة

 

 ”نفسه الخوف هو نخافه أن البد الذي الوحيد الشيء“

 9122 روزفلت، فرانكلين

منذ سنوات  [i]باومانإن التحذيرات التي وجهها االسوسيولوجي والفيلسوف المعاصر زيغمونت         

والنشغال بأجندة الوقاية  covid-19)) اكتسبت اليوم راهنية جديدة بسبب أزمة/فيروس كورونا

والحجر الصحي/المنزلي، فالمدن الكبيرة حول العالم تحولت كلها إلى حواجز، بينما ُيستعبد الناس في 

ء العالم وارتفاع حالت العالم الذي تحول إلى سجن ضخم، فمع تفشي الفيروس وانتشاره عبر أرجا

اْلصابات والوفيات بمختلف الدول أصبح الخوف يتصدر المشهد اْلنساني /العالمي، فالخوف في زمن 

الكورونا هو الشعور المسيطر على كل فرد، الخوف من العدوى، الخوف من المصافحة والتصال 

الخوف من انهيار أنظمة  البشري الخوف من اْلشياء واْلسطح الخوف من اْلخرين وعلى اْلخرين،

إلخ، وهو ما تجسد في مقولة ز. باومان: …الرعاية الصحية، الخوف من الموت، الخوف من المجهول

حيث ‹‹[ii] سيولة الخوف تعني أنه ل يمكن الشعور باْلمان طوال الوقت حتى مع أقرب الناس إليك›› 

ًيا كان أو معنوًيا، على عَلق تنا باْلشياء واْلسطح المحيطة، تسرب الخوف على كل ما يحيط بنا ماد 

وجعلنا نتصرف معها بطريقة مغايرة بل ننظر إليها بطريقة مغايرة ليس كما اعتدنا على النظر إليها 

من قبل، تسرب نحو اْلشخاص المحيطين، نحو العائدين من السفر، نحو الماديات كأكياس البقالة 

، أو لمس مقابض أبواب المنزل والسيارة والمكتب، والنفايات والرتياب من التعامل مع اْلوراق النقدية

أو شاشات التلفاز وأصبح كل ما اعتاد عليه إنسان الحداثة وظن أنه تحت سيطرته الكاملة، يتسرب 

 .[iii]ويسيل منه شيًئا فشيًئا، وهو ما يعكس مفهوم سيولة الخوف

لسائل، فلم يعد يقتصر ومن ثمة، فقد خلقت أزمة كورونا، حالة من الخوف العالمي/الكوني ا       

اْلمر على أنها حالة بيولوجية صحية، بل تعدت ذلك لتكون ظاهرة نفسية واجتماعية، أو كتجربة 

https://couua.com/2020/11/23/%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%84%d8%b9-%d9%85%d9%85%d8%a7/#_edn1
https://couua.com/2020/11/23/%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%84%d8%b9-%d9%85%d9%85%d8%a7/#_edn2
https://couua.com/2020/11/23/%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%84%d8%b9-%d9%85%d9%85%d8%a7/#_edn3
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انسانية فريدة من نوعها، حيث ولدت داخل اْلنسان شعورا داخليا بالهشاشة والخوف، وقد أثبتت إحدى 

المغرب، )هيئة حكومية لْلحصاء( عن الدراسات الحديثة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، ب

بالمئة من اْلسر التي شملتها الدراسة  01التداعيات النفسية والجتماعية لجائحة كورونا، أن أَْزيد من 

عانت، وبسبب الجائحة القلق والخوف، ورهاب اْلماكن المغلقة، واضطرابات النوم، وفرط الحساسية 

بالمئة من المبحوثين أبدوا قلقاً متراوحاً بين  51سة ذاتها أن والتوتر العصبي، والملل. كما كشفت الدرا

المتوسط والشديد، بشأن الخوف من اْلصابة بالعدوى، وفقدان العمل، والوفاة بسبب الجائحة، وعدم 

القدرة على تموين اْلسرة، والخوف على المستقبل الدراسي لألبناء، وعدم استثمار وقت الفراغ. وبين 

لملل والضجر، من سلطان التكرارية والعتيادية، يلقيان بظَللهما على المعيش هذا وذاك، كان ا

 [iv]اليومي، وُيْثمر َمزيداً من التوتر والعنف واْللم والخوف

وعن تحليله للخوف ألقى زيغمونت باومان على عاتقه مهمة توصيف الوضع اْلنساني المعاصر        

: هل يعتبر الوضع اْلنساني الراهن ارهاصا أم وفق إشكال يتموضع في صميم الراهن بامتياز وهو

نموذجا آليا أم استشرافا أم نذيرا بما هو آت؟، واصفا في كتابه الخوف السائل المجتمع الحديث بأنه 

آلية تحاول أن تجعل حياة الناس مليئة بالخوف قابلة للعيش، فالكوارث الصادرة عن أفعال البشر ››

ية، في أماكن يصعب التنبؤ بها واْلهم من ذلك كله هو أن الشر تأتي من عالم غامض وتضرب بعشوائ

الصادر عن هذه اْلفعال غير اْلخَلقية للبشر يبدو غير قابل لْلدارة باْلساس على نحو متزايد غير 

 ‹‹[v].إننا نخشى مما ل يمكننا إدارته…مسبوق

ة من هذا العصر السائل حالة الخوف تلك التي أفرد لها باومان كتابا مستقَل، وكنتيجة متوقع       

في ظل حركة السيولة، كل شيء يمكن أن يحدث ولكن ل شيء يمكن أن نفعله في ثقة ›› يقول باومان: 

واطمئنان، فتتولد حالة من )الَليقين تجمع ما بين اْلحساس بالجهل )استحالة معرفة ما سيحدث( 

، فالخوف ‹‹[vi]ول تحديده والعجز )منع ما سيحدث( واْلحساس بالخوف دون أن نستطيع إدراكه

هيمن على كل ما يحيط بنا باْلشياء واْلشخاص، ليتسرب إلى حالة من الضبابية والَليقين نحو كل 

 .شيء وأي شيء

إن السمة البارزة للوضع الراهن في عالمنا المعاصر هي الخوف من كل شيء وهو خوف معمم 

فاْلنسان الذي سقط ” الخوف الكوني“ يعصف بكينونة اْلنسان والوجود اْلنساني يستحق أن نطلق عنه

في سجن الخوف، صار يشعر بالتهديد الدائم من المستقبل والخوف المستمر من مصيره المجهول، إنه 

كما وصفه سيغموند فرويد، وفي ظل كل هذا الخوف السائل من كل شيء، والذي ” قلق الحضارة“

اطر مهمته هو، تقول هبة رؤوف عزت في يستبيح كل شيء، يشعر الفرد بأن مواجهة التهديدات والمخ

لقد حررت العولمة الخوف من حدوده المعلومة ››مقدمتها لكتاب الخوف السائل لزيغمونت باومان: 

https://couua.com/2020/11/23/%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%84%d8%b9-%d9%85%d9%85%d8%a7/#_edn4
https://couua.com/2020/11/23/%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%84%d8%b9-%d9%85%d9%85%d8%a7/#_edn5
https://couua.com/2020/11/23/%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%84%d8%b9-%d9%85%d9%85%d8%a7/#_edn6
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ليصبح أي شيء موضعا للخوف، واْلمراض الجديدة، والفيروسات التي تقاوم المضاد الحيوي، 

ام، والخوف من إرهاب أصبح يضرب والمسمنة المفرطة التي تحملها السعرات الحرارية في الطع

المسارح والمباريات الرياضية. كل شيء مخيف، وكل ما يملكه إنسان الحداثة هو إحكام إغَلق بابه 

جيدا في المنزل والسيارة والمكتب وكل مكان يتحرك فيه وأن يكون على حذر طوال الوقت من الهاكر 

، إنها مجتمعات الخطر ‹‹[vii]به أثناء القيام بعملهالذي سيختطف بريده اللكتروني والكاميرا التي تراق

 .والمخاطرة التي أهدتنا إياها النيوليبرالية المتوحشة

خَلصة القول، تدل الرؤية الباومانية على استشراف تشاؤمي للمستقبل ل يخلو من الرهبة والخطر 

كتابه الخوف السائل:  كونها تصب في باب اْلنذار والتنبيه على سلبية القادم يقول زيغمونت باومان في

فالبشرية تمتلك كافة اْلسلحة الَلزمة لَلنتحار الجمعي لتدمير نفسها وما تبقى من حياة على هذا “

، لألسف تبدو هذه النظرة الستشرافية لباومان قوية جدا وتنذر بما هو آت من شر ”[viii]الكوكب

لها تحبس في نفق من الخوف محتوم ل محال، فالعالم كله ينجرف نحو الفوضى والغموض والبشرية ك

والهلع وتزداد يوماً بعد يوم مخاوف جميع شعوب العالم، وعليه في ظل هذا الوضع الستثنائي الذي 

تمر به البشرية وفي ظل شموخ الَليقين والَلمعنى، وفي خضم كل ما نعيشه اليوم من خوف وقلق 

تحت وطأة هذا الفيروس التاجي؟ وفي  وفقدان شغف الحياة، ما الذي سقط فينا وانهزم واستحال خرابا

من ورطتنا الجماعية الكبرى، ما الدرس الذي يمكن أن نستخلصه من أزمة ” الَلمخرج“جحيم 

كورونا؟ هل الخوف والمزيد من العزلة، أم هو إعادة النظر في وضع اْلنسان اليوم وفي صلته بغيره 

ي مسلك ابستمولوجي يمكن أن نسلكه للخروج بما يوحد البشرية ويعيدها إلى سكة اْلنسانية الحقة؟ أ

 من هذا المأزق اْلنطولوجي؟

 

[i]-] [i م ببولندا، 0297نوفمبر  02زيغمونت باومان: هو مفكر وعالم اجتماع بولندي من مواليد

م ْلسرة يهودية فقيرة استقر في انجلترا بعد ما تم طرده من بولندا عام 9105جانفي  2وتوفي في: 

مدرسة ››م بتهمة معاداة السامية، يجمع الكاتب بين علم الجتماع والفلسفة ويحذو حذو 0250

الحداثة ”و” للحداثة الصلبة“في نقدها للحداثة وهو صاحب الشتقاق الصطَلحي ‹‹ رانكفورتف

، والذي يظهر من خَلل عناوين كتبه، بروفسور علم الجتماع في جامعة ليدز )ومنذ عام ”السائلة

ما م أستاذ متقاعد( ُعرف باومان بسبب تحليَلته للعَلقة بين الحداثة والهولوكوست، وأيضاً 0221

 .يتعلق بالمذهبية المادية )الستهَلكية( لما بعد الحداثة

[ii]-  ،زيغمونت باومان، الخوف السائل، تر: حجاج أبو جبر )بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر

 .02م( ص9105، 0ط
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[iii]  – الخوف ذو الوجهين في زمن الكورونا، مؤمنون بَل حدود لألبحاث العزيز عبد أسماء ،

 م9191والنشر، أفريل 

[iv]-  ،9191يونيو  19عبد الرحيم العطري، )من الحجر إلى الضجر(، مجلة الدوحة، قطر. 

[v]- 099زيغمونت باومان، الخوف السائل، مصدر سابق، ص. 

[vi]-  ،زيغمونت باومان، الحداثة السائلة، تر: حجاج أبو جبر )بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر

 .22ص  م(9106 0ط

[vii]-  02مقدمة هبة رؤوف عزت، زيغمونت باومان، كتاب الخوف السائل، مصدر سابق، ص. 

[viii]- 015المصدر نفسه، ص. 
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  اإلستكالب وثقافة الكورونا زمن

 

 بكرّية رجاء

 

د الجائحة مرور بعد عليك اْلستقواء فكرة عن ستصفح كيف ه لمجر   قِناِعكَ  لون يمي ز لم حارس أن 

ك اكتشف وإذ. ذاتكَ  إل   تشبهُ  ل ال تي صوتِكَ  بنبراتِ  وانشغلَ   يقنعوه لم ال ذي العربي   بماركة موشوم أن 

دريب مدرسة في ته إطار في ولو يحب ك أن الت  تة، مهم   على بشعة رائحة اْلي ام هذه تفوح. عاداكَ  المؤق 

جاري ة المجم عات أبواب َمتْ  كل ما استثناء ودون الت  د عربي   ساق منها تقد   ”بحاجي اته،،،، للتزو 

 ب.رجاء

ت على انشغال العالم باستفحال جائحة الكورونا، لم يخطر خَللها ببالي ولو للحظة أن  شهور ثَلثة مر 

اسخة أن مسب بات هذه الجائحة في أشِعَل قلمي  بجمِرها أو رمادها لسبب بسيط يتعل ق بقناعتي الر 

ة برئيس  معظمها سياسي ة بحتة. يعلو زئبق إصابتها وينخفض على وتر جلسات الت حقيق الخاص 

رون اْلرتفاع المدهش لنسبة المصابين  الحكومة، وفبركات أو تصريحات السي د ترامب، إذا كيف تفس 

حالة، يوما على جلسة الت حقيق مع رئيس الحكومة؟ كل ما  60وم واحد وتسل قِه برمشِة إرادة حت ى خَلل ي

فر، وإذ يقلق تقلق معه الكورونا وتبدأ  اكتسب حضورا انخفضت نسبة المصابين حد  بلوغها الص 

 !بالتسل ق

لكن  ما يشغلني فعَل، جائحة أخرى تقابُل هذه الجائحة وتسير يدا بيد إلى جانبها على مقاس اْلقلي ة 

اخل، حد  أن نا نشعر بالعجز إزاء تفاقمها هي جائحة العنصري ة. تت سع رقعتها وتجهر  الفلسطيني ة في الد 

يتول فجأة وتعاديِه ْلن ه  يتولي ة حد  أن ك تكره الد  أصبح سائَل لتعقيم الجمهور الفلسطيني من برائحتها الد 

د  رأسه حت ى أخمص قدميه، وأعني ال ذي يخرج للمجم عات الت جاري ة خصوصا في المدن المختلطة للتزو 

كر. تستفحل بشاعتها بمعزل عم ن تكون أنت رجل أم  ء الذ  بمستلزماته اليومي ة في زمن الكورونا سي 

غير دون أن يملك أحد ذريعة لمهاجمة أصحابها، فتعليمات امرأة، طفل أم شاب. وتطيح بالكبير و الص 

فع، لكن  اْلسهام اْلخير ْلحد  الكورونا وقوانين الوقاية والت عقيم أصبحت ذريعة لْلمتناع عن الل مس والد 

ق  اس الجائحة على مدخل مركز التسو  ، حيفا(( شك ل فارقة في قصم القش ة لظهر البعير، ”بانوراما“حر 
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ا بعيري و د أن تتخي ل أَن رجَل ما أو أمراة يقفان أمامك ليجس  نفيري، وتعليمات سَلمتهما معا. فمجر 

نبض جسدك بآلة غير معق مة سثيرك بحجم مهاجمة فايروس لعين ل تعرفه هو أيضا لجسدك، 

ح دماغك وينزع ات زان فكرك.  د أن ك بَل قناع واق سيسو  ويهاجمانك كما يهاجمك هو حين يشاء لمجر 

ة  ر تعليمات الوقاية الُملِزمة وتصاب بحك  وحين ستتلف ت وتجده أمامك مكشوف اْلنف والفم ستتذك 

مرض ل تعرف تماما من أين سينقض  عليك، إن ك تستعيد فجأة عافية تقديراتك لمعادلة الت قارب الخاطئة 

اكتة زمنا تحت جلدك في  بين البشر. سوف تستنفر دون تخطيط ول تقدير، ورب ما تستدعي الجيوش الس 

ثكم عنها لخمتني بداية في وجهي ثم  كبريائي. كيف ستصفح  ويل. وحالة اْلستنفار ال تي أحد  سباتها الط 

د أن ه حارس لم يمي ز لون قناعَك وانشغَل بنبراِت  عن فكرة اْلستقواء عليك بعد مرور الجائحة لمجر 

بماركة العربي  ال ذي لم يقنعوه في مدرسة  صوتك ال تي ل تشبه إل  ذاتك. وإذ اكتشف أن ك موشوم

ته المؤق تة، عاداَك؟ تفوح، هذه اْلي ام، رائحة بشعة على أبواب  الت دريب أن يحب ك ولو في إطار مهم 

د بحاجي اته. لقد فهمنا جي دا كم  َمْت منها ساق عربي  للتزو  عات الت جاري ة ودون استثناء كل ما تقد  المجم 

ى من أصباغِه الكثيره. والحادثة عينها تضعني، لآلن، انمسخ وجه المكان ا ل ذي ُكن ا نعرفُه أو أن ُه تعر 

 .في حالة استنفار بالغة ل يمكنني المرور عنها مر  الكرام ولو كرمى ْلب الجائحة ونسلها

 حدث هكذا

ق بان وراما يوم عيد، عانيت من التهاب حاد في أذني اضطررت معه التوق ف قسرا أمام مركز التسو 

يدلي ة. القناع الواقي نسيته في يدي لضطرابي ووجعي. خط طت أن أدخل  للحصول على قطرة من الص 

خول“حين اعترضني الحارس مجه زا بقامة اليوكالبتوس،  جل ” ل يمكنك الد  را. ترك الر  صرخ محذ 

حدث، لم أجتر  ال ذي انشغل بفحص حرارته ودفعني بيديه اْلثنتين. وكي أكون صادقة لم أستوعب ما 

فكرة أن يدفعني حارس باب )َخلَق( من المفروض أن ه تلق ى دورة في آداب الت عامل مع الجمهور قبل أن 

قت فيه للحظة ونفضت يدي  في الهواء منعا  د أن ي لم أضع قناعا واقيا. حد  يحتل  مكانه أمام الباب، لمجر 

ل في كَلمه ووجهه. صوته العدائي  جعلني أشك  بهوي ة المكان ال ذي أقصده  للتقاط الفايروس ال ذي يتجو 

د بحاجي اتي. لم يتوق ف، تابع صراخه وسط دهشتي وغضبي،  خول!“مرارا للتزو  ووضع ” ل يمكنك الد 

نعم حرارتي ارتفعت يا هذا لنفعالي “آلتُه المضحكة على جبهتي دون أن يعق مها ليقيس حرارتي. 

لتماديه أن أصرخ به وأبعده عن طريقي بعد أن ثب ُت القناع على كان الحل  ” الش ديد من قل ة أصلك

باب والقذع. نثر كَلما تدحرجت معه ألوف الفايروسات الحي ة في  وجهي. لكن  الفيلم لم ينته، بدأ بالس 

ما ال ذي يستحق  كل  هذا “شوارع الكرمل دفعة واحدة. ساءلت قلبي بعصبي ة حد  اختَلل توازني، 

ب راخ والس  يدلي ة وبحثت عن ” اب؟الص  كان قد مي ز عروبتي ووفق ذلك برمج ردود فعله. تركُت الص 

ع؟ لم أفهم، قال.  رئيسه. سألته: لماذا ل تضع حارسا على حارسك المتخل ف أخَلقي ا في مدخل المجم 
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ننا أن  حارسَك المصون، يا سي دي، يطيح بالبشر، يدفع بيديِه وقدميِه، يشتم ويسب  ويبصق، لم ل تخبرو“

ما ستراه اْلن في “ ”. ماذا حدث؟“كَلبا جارحة تحرس مداخل أسواقكم بدل البشر؟ بهت لونه، 

جة اْلنفاس، وأضفت ”الكاميرا ال تي ل تتابعها أمامك إسمع، إذا لم تعالج اْلمر خَلل “، أجبت متهد 

خرجُت ” واتيدقائق سترى أسماءكم في كل  مكان، وقبل أن أخرج ألجم كلبك ال ذي يترب ص بخط

حينذاك عف ر ” ليتك تصير بمقامها!“فوجدت الكلب فالتا وبدون قناع واق. سألني، أأنا زبالة؟ ابتسمت، 

د  ق, بصق، شتم، هد  اخلين والخارجين إلى مركز التسو  جاجية وواجهات الد  بصاقه وُسبابه الواجهة الز 

أنت أحمق تعرف ذلك، وستدفع “..والتقط صورة لحضرتي داخل السي ارة. فتحت الشب اك وهمست له، 

، وذهبت. ارتعدُت من الغضب، وعف رت الش ارع بسرعتي ووقودي، فمديره لم يلجمه ”ثمن حمقك هذا

وأنا أخرج وصياحه وشتمه ْلصولي أصبح ثقافة تستشري منذ زمن بعيد في دمه ودماء قومه كالماء 

كين على شرعي   ة وجودنا على أرضنا الت اريخي ة. نحن أصحاب منذ اختراع قانون القومي ة وسن ِه بحد  الس 

 المكان بتنا ضيوفا وافدين وغرباء على مدن مطوب ة ل تزال بأسمائها العربي ة، وحيفا ليست آخرها

 اْلستكالب ثقافة

نادرا ما يحدث، ولكن ها بفني ة عالية انشق ت عن الت سمية اْلم ونزلت من عمق المرايا المسمومة ال تي 

جُل ” قانون القومي ة“رئيس الحكومة من خَللها. رافد من روافد يمي زنا  كر. استصدر الر  سي ئ الذ 

فِض واْللغاء، إذلل لوجودنا ومسحا لحقوقنا وخرقا لتعريفاتنا القومي ة  بركاته، هو وحزبه، من قاِع الر 

ولة، وأعني يفر ب مواطني الد  زهم وفق أشكالهم، والمذهبي ة على حد  سواء. هذا القانون ال ذي يعر 

اس مداخل  ريقة تماما يصطاد حر  ونبرات أصواتهم، وأسلوب نطقهم للحروف العبري ة. هكذا وبهذه الط 

سات بأشكالها وانتماءاتها المرتادين العرب ويمث لون بقومي تهم ودمهم غير  عات الت جاري ة والمؤس  المجم 

. يشتمونهم، يدفعونهم )بجحاشة( نادرة الت صريف  مع أفعال الن بذ والهجاء. يلعنون ويبصقون، النقي 

وأحيانا يضربونهم. وفي أحايين أخرى يقتلونهم كما حدث للش اب محمود يونس من عارة عن بعد 

د أن ه لم يضع قناعا على وجهه ق عن بعد حاوية زبالة، فأوقعوه صريعا لمجر   !صفر، وإياد الحَل 

اس الفعلي ين لتجاوزات الكورونا إن  أسوأ ما يجري هذه اْلي ام أن تأخذ المدار ج أفواج الحر  س، ال تي ُتخرِّ

عات الت جارية تحديدا، القانون ْليديها وتستغل  الجائحة البائسة  سات والمجم  وتلصقهم على مداخل المؤس 

ذريعة كي تشتغل فينا بعنصري ة ونقمة. بقل ة أخَلق وغياب لمعايير الث قافة المجتمعي ة ال تي تفخر بها 

” دولة لكل  مواطنيها” ولة. لقد هدمت منظومة الحراسة كل  ما عرفناه حت ى اْلن عن أسطورة، الد  

خ المخجل لشرائح  ابق الحالي بنيامين نتنياهو هو عنوان هذا الت فس  الكاذبة ورئيس الحكومة الس 

صوصا المجتمعات في المدن المختلطة خصوصا. إذ تم  اقتطاع شريحة العرب في المدن المختلطة خ

اس المداخل والمفترقات، ورغبات ” قانون القومي ة“عبر قانونِه العنصري،  وجعلهم نهبا ْلمزجة حر 



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

280        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

الفئة العنصري ة ال تي ل تكف عن المناداة بموت العرب كي تخلو لهم ساحة البشاعة. هو يتحم ل 

َلمي ة حين خرج في دعايتِه اْلنتخ ابي ة كي يحر ض مسؤولي ة زج  اْلخَلق في خندق العتمة والظ 

وابق تجتاح ”العرب يتدف قون“المنتخبين على الخروج واْلقتراع ْلن   ، كأن  عصابة من ذوي الس 

ىء تحريضه بفني ة  رقات ومراكز اْلقتراع. لهذا الحد  كان بشعا أن تصغي إليه وهو يهج  الش وارع والط 

ة إعَلمي ة عربي ة أن   س. هو هو من أعلن في حواره عبر منص  اب المشتركة  وتمر  ت ” ول إشي“نو  وذو 

المفهوم الحداثي السبا ق عن دوني ة العرب في دولة استصدرت قرارا برلماني ا منذ بدء احتَللها أن  

ولة ستكون  ه أن يرمي مواطنيه ”. لكل  مواطنيها“الد  ل ل يهم  جل ال ذي يخاطر بأمن اليهود أو  هذا الر 

ئاب حين تتزاحم فيِه وعليهِ   .المصائب أيضا للذ 

با حارسا هاجمني حين واْللم بالخزي شعور داهمني لقد  الحراسة مدرسة سليل مدر 

د أن  القناع المزي ف ذائع الت فاهة هو اْلخر كان بيدي  ونسيت بفعل   يت هذه اْلي ام لمجر  ذائعة الص 

م به أنفي. الش تائم ال تي سمعتها الت قذيع، شراسة الحوار وبش وت شطبت عارض صحي  أن أغم  اعة الص 

د أهدافا بوجه كل  ذبابة تؤز  حول  قطات العابرة، كما أنستني المرأة ال تي تسد  صفحي المحتمل عن الس 

ورة ل  وت والص  وجهها. ببساطة رسمت لي صورة معل قة اْلن على مدخل كل  مجم ع تجاري  بالص 

يج مدارس دخيلة على تعترف بغير قناعاتها. تزي ف صور البشر العابرين ْلن  كل  ما يح دث خر 

 ..الحقائق وبامتياز

 

 جمهور ببساطة ألّننا الجريمة، وصناعةِ  والُعنفِ  القسوة في شركاء أّننا ُنَصّدق تكادُ  ال ونحن“..

س العالم هذا إنسانّية ضربت َلوثة   أيُّ . الهدف هُ  ضميره، لتنتزع الِحقد بوباء الُمَسوِّ  بورق تلفُّ

 ب.رجاء ”المبتذلة؟ الّشجاعة بتلكَ  الموتى ثاّلجةِ  في وُتخّبُئهُ  سيلوفان

 

 الاّلثقافة بعد ما

ولة ليست خطوة عارضةـ ول هي نتاج حالة طارئة  سات الث قافي ة في الد  أن تفقد الث قة بواجهات المؤس 

 .تدخلنا الحكومة وتخرجنا منها برشاقة أرجحة طفلة فوق َحْبلة

الَلثقافة تعني اختَلل الت وازن بينك وبين من هم خارج دينك وقومي تك، وأخَلقك وأُفُق المكان ومحيطه 

ك فيه أقوام  غيرك. أقوام تمتلُك حضارة وقومي ات وأخَلق ل تشبهك، وعليك أنت المغموس  ال ذي تتحر 

وداء وتشحنها بزيت بزيت قل ة اْلنتماء لبركات الخليقة أن تؤس س عالم مفاهيمك خارج علبتك  الس 

سمائهم وشوارعهم. وعليك أن تقول شكرا لكل  من يمر  عن دمامتك الجسدي ة, الفكري ة أو الن فسي ة 
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قعة ال تي تمشيان عليها معا. وأن تتنف س في نسيج  المفترضة ويرضى بأن تكون شريكُه في ذات الر 

ن  ما يحدث في الواقع أن  قانون الت واصل مَلبسِك والتباس مفاهيمك لئَل تعتدي على مساحات غيرك, لك

وحي ة تجاوزَك بكثير حين حوِصرَت  مع مستويات القلب، قلبك، لتهذيب ما تعرفه عن الث قافة الر 

 .باْلسَلك الش ائكِة والممنوعات من كل  حدب وصوب، فَل أنت وصلَت إليهم ول هم َفِهموا عليك

ثقافة أيضا، أن ترتبك أمام مفاهيم   تك معا، فترش  جرح روحك ملحاً يذوُب والَل  جديدة تغزو حولَك وقو 

امة،  ويشعُط، ولذلك نحن ل نبرأُ، بل نزداد اختَلل وتراجعا في منظومة تسحبنا إليها، إلى عمقها َكحو 

َص في لهوت الغرِق كي ينتشلنا منها. فهل ُتطابق الث فافة القلب أم المخي لة، وفق هذا  ونحتاج من يتخص 

أس؟ نسأل ْلن نا وفق موسم التصو   ن فك  الر  ر وكَلهما منشقان عن مسار الش ريان اْلزرق ال ذي يلو 

الث قافة الجديد لحقوق اْلقلي ات، نفهم أن  الت ثاقَف يعني أن تفهم هامَشَك وأنت تتسل ح بتفاصيل ما يخيطه 

ع اْلخر على مقاس شكلك وأصولك. لقد فهمنا أصولَنا هذه اْلي ام أكثر من أ ي  وقت مضى حين وز 

ل  شيء“صورنا رئيس الحكومة كطرود فارغة على الفضاء. كأن  أدواته في الت عبير خانته وفض  ” الَل 

ة منذ وقت بعيد أن نا نشبه لحد  بعيد الـ)جوييم( ال ذين درسناهم  ل مر  على أي  شيء آخر. كن ا نكتشف ْلو 

ت هوي ة حروفهم في عقولنا وجيوبنا. فجأة تنفتح في الث الث ابتدائي ولم ينجح أستاذ الل غة العبري   ة أن يذو 

من الخطأ؟  ف على أصولك صدفة، وفي الز  ادة ونبدأ باستنشاق مذاق التمي ز. أليس مؤلما أن تتعر  السد 

ثقافة،  فقات على أنواعها وأعيادها.. كل  هذا يحدث في زمن الَل  موسم النتخابات اْلولى، الث انية، والص 

ذوق . ما نسيُه الجميُع في هذه والَل  اعترف بحق  اْلخر عليك ولو دار في فلك كوِنَك الش خصي  ، والَل 

ولة يشمل الوزراء والن بَلء والُهبَلء متَن الحقوق اْلساسي لتشريعات البرلمان منذ صعود بن  الد 

أ من القانون العام الش امل  لمجمل مواطني غوريون للرئاسة وإقراره قانون اْلقلي ات كجزء ل يتجز 

خيل يشمل المقيم، فكيف انقلبت المعايير فجأة، وأنشأنا جدارا عازل  ولة، ويعني أن  ما يسري على الد  الد 

كاء  حد اْلنساني والقومي، هدفها إضعاف الذ  ة العزل الش عوري لتشجيع التو  بين اْلصلَْين؟ إن ها خط 

ة الش عوري لدى الن اس، وحملهم على الت عايش مع التخل   ف العاطفي كجزء من مفهوم الث قافة العام 

ن الت قليدي   ثقافة فكرة حضاري ة خارقة للُمكو  ولة وال ذي َيعَتِبُر الَل  ث“المعتمدة في الد  ، نافذ ”الر 

َلحي ة  ..الص 

 القاتلة القلب هوّيات

ط بكل  شيء حولك، إل  قلبك. هو ال ذي يحتفظ بهوي اتك كل ها. هوي ة أعدائك، هوي ة ُعشاقَِك  يمكنك أن تفر 

هوايُة أكتافك وأنت ترد  ضربات الجزاء عن رأسَك حين يسل طون نقمتهم عليك مثَل، هوي ة أوجاعك، 

ق على  هواية لسانك، وهوي ة فرحك. كل ها أسماء جمع ما عدا فرحك، يأتي واحدا م لكن ه يتفو  غير مقس 
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ِصَيِغ الَجمِع كل ها عبر فقاعِة وثب  عالية للقلب في فضاِء الكون، تعيد لرئتيك الحياة سليمة معافاة 

 ..وتكفي

ع قانون التخل ف  فكيف تصير هذه الهوي ات مؤلمة لهذا الحد؟ حين تكون زنجي ا أو عربي ا في دولة تشر 

ط مسموح أن تتجاوز الخطوط الحمراء ضد  مؤونة لم” القومي ة“النساني،  طاتها, وضمن هذا المخط  خط 

ا، وسريعا،  غط على الزناد رشيقا جد  اْلقلي ات، خصوصا إذا صدر عن وزير مثَل، حين أصبح الض 

غبة في القمع، قمع  وقاتَل جدا. هوي تان سقطتا في امتحان الخوف، واْلصرار على الجبن أو الر 

ك، وللغرابة الفادحة أن هما كَلهما تعانيان من أمراض مزمنة، مصطفى يونس| الضحي ة تحت طائلة الش  

د. مع فارق اْلمكنة فالقاتل  رع والث اني التوح  ل يعاني من مرض الص  َق| القدس. اْلو  عارة وإياد الحَل 

 .واحد، اْلسلوب واحد والت نكيل بخوف الضحي ة واحد

ى للن وبة. هذه الن وبات ُينَتَظُر أن مصطفى يونس: اْلنفعال وانهيار القدرة على  فاع عن الن فس أد  الد 

يطرة  اس الكورونا المحترمين عبر الت ثبيت واْلحتواء، لكن  الغريب أن  فن  الس  ُيسيَطُر َعلْيها من قبِل ُحر 

صاص. في دولة القانون يسيطرون على المرض  عليه كان مبتكرا جدا، إذ تم  إِسكاُت فزِعِه رميا بالر 

فاع عن القلب. كنُت أبحث بانفعال بد جدجة الَفَشك وقنابل الغاز، يا للهول! لهذا الحد  ضي عوا وسائل الد 

يطرة  ة فيديوهات تتعل ق بالحادثة أن  الس  عن مصدر يكشف أمامي الحقيقة. ُذهلُت حين وجدُت عبر عد 

اس، وأن  دوري اتهم لف ت حولُه وه و صريع ألِمِه وبطريقة على يونس جرت بفني ة عالية لدى الحر 

أ من حروفها. نعم سيطروا عليه ولكن  ُمخزية، مخجلة عارية من مَلبسها. عاهرة حد  أن  العهر يتبر 

 .سيطرة كاملة فاضت معها روحه

طُه بطاقة الت أمين الوطني اْلسرائيلي، على اعتبار أن ه أحد مواطني  ق: على صدره ِعقد  تتوس  إياد الحَل 

د، وترافقُُه مساِعَدة. برغم ذلك لم  القدس الش رقي ة، كوثيقة شاِهدة على إعاقِتِه. طفل  كبير مصاب  بالتوح 

يَلحظ الجيُش اْلخَلقي  جدا بطاقَتُه ول عينيِه الفزعة، ول هربه بفعل الخوف ال ذي استوله حين 

مت ألواُنهم الغريبة منه. صرخت الُمساعدةُ،  ة ولم يس” هو معاق“تقد  معوا غير َجَرِس ْلكثر من مر 

ها. ركضوا خلفه حت ى حشروه في زاوية للم  القُمامة  اْلعاقة ال ذي انتقل إليهم، فأفرغ رؤوسهم من ُمخِّ

بيَن،  هم بانتمائه لخلي ة من المخر  د شكَّ قريبا من درِج اْلقصى. وسط فزعِه وصراخِه المرعوب تأك 

ته،  كين تخرج من بطاقة اْلعاقة خاص  صاَص عليِه عن بعد صفر، طلقتين ويبدو لحظوا الس  فأطلقوا الر 

در ونَجوا من فكرة موتهم الُمحق ق  .في الص 

فاع“والغريب فيما يحدث أن  أداء الش رطِة المهنيِّ ِجًدا يوازي أداء آخر أشد  مهني ة لجيش  المنتشر ” الد 

جل  بكثرة في القدس الش رقي ة ومحيط اْلقصى. فهل صدفة أن يدعس ش رطي أمريكي على رقبة الر 

اْلسود حت ى الموت مقابل ش رطي إسرائيلي يدعُس ُمباشرًة على القلب ثم  ُيطلُِق َرصاَصُه الحي  في 
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دِر على أن ه سرب عصافير مارقة فيقتلها بذات الُبرود والحيادي ة دون أن يرف  له جفن؟ ما نعيُشُه  الص 

عب ال تي يخرجونها سينمائي   ب على القتل، والفرق أن  هذه اْلي ام يشبه أفَلم الر  ا بعد سنوات من التدر 

ة حدَّ نبوغ المنف ذ في توزيع اْلدوار.  ينمائي انتقلت إلى الش ارع بفعل الممارسة الِفج  تقني ة اْلخراج الس 

يها جميعا بفني ة عالية، لكن واقعيا ما عدنا نحتاج ْلبواب التخص صات ْلن  الفن   فني ا لن أخبركم بأن ُه يؤد 

ق أن نا شركاء في القسوة والُعنِف  ما يموت هذه اْلي ام، وينسحب من المشهد. عمو ونحن ل تكاُد ُنَصد 

س بوباء  نا ببساطة جمهور الهدف. أيُّ لَوثة  ضربت إنساني ة هذا العالم الُمَسوِّ وصناعِة الجريمة، ْلن 

جِة  الموتى بتلك الش جاعة الِحقد؟ لتنتزَع ضميرهُ، تلف ُه بورق سيلوفان وُتخب ئُه في ثَل 

والُمرعُب ِبحق أن  ارتياد هذا الن وع من اْلفَلم أصبح باهتا وبَل معنى ْلن  ما ينتِجُه الش ارع  المبتذلة؟ 

 .يتجاوز الواقع المفبرك لتناُغمِه الُمذهل مع إيقاع الش ارع الحقيقي

بامتَلك صاحب القناع والخَلصة أن  سياسة المحاسبة على سقوط قناع عن الوجه يوازي الش ك   

َلح، واستحقاِقِه الَقتل. والحال أن  رزالَة الُمحاَسَبة تجري بسهولة وِدق ة وبَل تكبيت  لضمير القاتل،  الس 

ول تنَسوا َتنضوي تحَت طائلِة القانون في الوضعين، فأداء شركات الحراسة يطابق أداء الجيش 

َلحي ات، وهذا مائر ال تي ل تزال ُتولي  والش رطة وكَلهما يملكان ذات الص  ما يثير القلق ويستفز  الض 

بيعي في ممارسة حري اته بكرامة  .اعتبارا لقيمة اْلنسان، وحق ة الط 

 الّسؤال جمر

ق ومحمود يونس أن يغي را  ا نتوق ع؟ هل استطاع إياد الحَل  هل تبدو اْلن صورة الث قافة أشد  ُبهوتا مم 

الخاسرة؟ هل فهمنا منطق العنف المستشري في أداءات ” مواطنيها دولة لكل  “منطق المعادلة؟ معادلة 

اخل، القابضين على جمر اختَلف  ثقافة؟ نحُن، فلسطيني ي الد  القانون بحق  ما يسم ى بمواطني الَل 

ا اْلن؟ ْلن  القسوة تول د قسوة وْلن  بشاعة الجريمة في تنفيذ القانون مع  اْلنتماء؟  ؤال ملح  لماذا يبدو الس 

يات. ففي الن صف اْلخر من الكون أمريكا  عيف تسحق المنطق، وتخل  بتوازن المسم  المواطن الض 

ود ذات الحرب الش رسة مع شرطة عنصري ة ُتشاِحن مواطنيها على خلفي ة لونهم  تحديدا يعيش الس 

أعد  هذه  وعرقهم، ول تتوانى عن الت مثيل باستفزازهم وخنقهم في محاولة ْلذللهم. وما وصلني وأنا

ود ول دت مقاومة مضاعفة من  طور أن  الحملة الش عواء ال تي قادتها الش رطة اْلمريكي ة ضد  الس  الس 

ة وليات، كارولينا الش مالي ة، وحديثا جورجيا ويت هم  د في عد  الجمهور اْلسود ال ذي بدأ يحاسب ويتوع 

ود في أمريكا. حملة شعواء ا وُمت ِهما،  الش رطة اْلسرائيلي ة بقتل الس  د  اْلسرائيلي عليها ُمستَفز  خرج الر 

رة  لكن لم يخطر ببالِه ما فعله الن ازيون باليهود في ألمانيا، كأن  الت اريخ ل يملك ذاكرة ول مرايا مقع 

لها ر مقلوبة من أو   .تعكُس الصو 
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 !اليهود ضدّ  عنصرّية

يطي رون من أصابعِهم حروفها، اليهوُد  في أمريكا، ال تي يدب  معظم اْلسرائيليين على أربع حين

هذا ما صرخت به الجماهير الغاضبة، ” الفلسطيني ون ل يتنف سون“متَّهمون بقتل جورج فلويد، والش عار، 

والت ظاهرات الحاشدة ال تي خرجت في مدينتي مينابولس وأتَلنتا تت هم اليهود بالمسؤولي ة عن قتل جورج 

 .فلويد

ؤل فة، أن  الجيش اْلسرائيلي يتعاون مع الش رطة اْلمريكي ة لضطهاد الش عب، وأن  تبريرات اْللوف   الم 

ُل طبعة عن ذات الممارسة ال تي  ما يمارسه الش رطي  اْلبيض مع الُمواِطن اْلسود من أصل إفريقي ُيشكِّ

ق  اْلنسان في ينتهجها الش رطي  اْلسرائيلي مع الفلسطيني. واْلصرار على الن ضال من أجل انتزاع ح

تِه ولونه. وأن تبدأ هذه الت ظاهرات الكاسحة جماهير مؤل فة من بلد  العيش بكرامة بمعزل عن قومي 

مير العالمي ال ذي غرق في سبات طويل ردحا طويَل، فهي أ لقيادات  الحري ات، أمريكا، قضي ة مثيرة للض 

ة دكتاتوري ة طريقا ورديا إلى المنابر والمناصب واْلستحواذ ع لى أحادي ة القرار، وفق سياسة القو 

طات  عوها لصالح مخط  الن اعمة. هؤلء حازوا على ما يشبه سيطرة مطلقة ضمن القوانين ال تي شر 

رؤوسهم اْلستعماري ة. سيطروا متجاوزين إرادة الش عب المنغمس بقوِت يومه. هذه اليقظة المدهشة 

بقات الكادحة خصوصا، ل تتوق ف عند ولية  واحدة بل تنتقل بالعدوى من مدينة إلى أخرى في للط 

ة الش رعي ة اْلنساني ة، وجاهزي تها لجتياِح العالم بمعاول الغضب ال تي  أمريكا ويبدو أن ها تراهُن على قو 

ة الث انية بذات الحمي ة واْلصرار  ود يقودون هذا النقَلب للمر  استشرت في كل  شيء، والمثير أن  الس 

دين الظل   فق الحار وباء الكورونا ال ذي متوع  م ال ذي يجرف العالم بات جاه الهاوية، ول يعنيهم وسط هذا الد 

راوة  .يجتاح أمريكا بذات الحرارة والض 

فهل يفهم المستكلبون اْلن أن  نقمتهم تنقلب اْلن عليهم بذات اْللي ات ال تي جه زوها لدفِن موتاهم؟ وأعني 

عدالة جحافل اْلرقام ال تي عادوها و ثقافة والَل  ضو الَل  دعسوا على رقابها وأنوفها؟ هل يستوعب محر 

حر ينقلب تماما على ِسحرهم، أم أن هم ينتظرون أن  ناد أن  الس  عِس على الز  هِس والد  ضو منطق الد  مرو 

اِس مواِقِعها كي يفهموا أن  حري ة اْلنس ان تجتاح العالم الفوضى وتشتعَل حاويات الن فِط الباقية بحر 

ا َطرحوا وجمعوا، وأن  حرائق ستأتي على اْلخضر واليابس إذا استهانوا بشروطها؟  ثمينة، وأثمن مم 

 حيفاااا ،232 حزيران،16 
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 الموبـــوءة والحداثة 91 كوفيد

  القديم الشرق من القادمة السماء لعنة كورونا كان هل

 المعولمة قيمه حول المتمركز الغرب لتأديب

 

 بصري محمد

 

الحشد الكبير والجروح العجيبة .. بللت عيني  كثيراً حتى “ـي اوليجيري : يقول الشاعر اليطالي دانت

 ”.أصبحتا راغبتين في البكاء لكي تبكيا

العابرة للقارات ، الفيروس التاجي بدون تاج ملكي هو  la Gouillotineكورونا اللغز المقصلة

قبور اكادية سحيقة.نمط موبوء من التفكير في المآلت  الصورة اللعينة ْلسطورة الموت المنبعثة من

المحزنة ْلنسانية تتخبط يمينا وشمال بحثا عن الخَلص. دوامة تشبه انطولوجيا سحرية تغترف 

كينونتها من أشرس الزمات الوجودية التي إصطدم بها انسان ما بعد الحرب الكونية الثانية. . 

ول ديونيزوس الله الغريقي المشؤوم ا لذي يعيد انتاج نفسه وخلقها هو البن غير الشرعي لزيوس يح 

نفسه الى ثور كي ينفلت من العقاب، هو صورة ميثولوجية لعودة المسيح الذي يموت ثم يعود للخَلص 

في العقل الديني النجيلي الخَلصي ديونيسوس هو اله النشوة والخمر هذه الخيرة ستتحول الى حسرة 

لموت الوشيك الوبائي في الغرب المخبول اسطوريا . .بتنا نشتم روائح الموت في وتشاؤم بعد تحقق ا

الجدران وفي الطرقات وعلى نواصي و جادات وشوارع المدن هكذا تحدث طبيب امريكي هورئيس 

مختبرات البئة المعدية. في واشنطون عاصمة الحداثة المريكية . الجوائح ليست إل لعنات ابدية 

 .رق مهد البدايات تَلحق مجون الحداثة العاهرةقادمة من الش

كورونا المقصلة التي تستأصل النفوس وهي غير مستعدة لشجاعة المواجهة .هو قدر مأساوي ان 

يعيش النسان الحداثي اخر حروبه مع كائن ل يــــُــــــــــــــرى، حرب بدون روائح البارود ول فرقعة 

و صليل السيوف.الموت التاجي الذي يصرع موتاه وهو يحدق في الرصاص او دوي وقعقعة المدافع ا
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اعينهم البائسة باْلجهاز على ارواحهم في غرف الموت واْلنعاش حين تتحول المشافي الى نعوش 

 .صلبة ثابثة..صَلبة الحداثة الماكرة

ل ل زال الطب المعاصر العاجز اختباريا ومعرفيا عن مجرد إعاقة هذا الجندي الوردي الخفي المجهو

رهينة التصور التقليدي الكَلسيكي: ان الفيروسات والبكتيريا هي كائنات تظهر من تلقاء نفسها وُتطور 

 ارشميد بوكيه-وفيلسكس louis pasteur ذاتها بذاتها وهو نزال قديم نشب بين لويس باستور

Féliix-Archiméde Pouchet (1862/1800)1 .اء الكلب الطبيبان اختلفا في دورة انتشار د

 .وتفشي التيفوئيد في فرنسا وايطاليا

الطب المعاصر مازال اسير مقولته الخائبة التي سيطرت على البحوث الكلينيكية في القرن التاسع 

عشر وأرهقت الجسد البشري واستثمرت فيه عضويا ووبائيا.حين يصبح المرض تعاسة محققة وغاية 

ى اصبحت بديَل اقتصاديا ْلرقام المال واْلعمال والبورصات غير نبيلة لستئصال الجوائح.ارقام الموت

العالمية القلق الناري الذي تحدثه، يلهب القتصاد او تنتعش السياسة. .اضحى الجسد البشري مستعمرة 

 .وبائية لجوائح السياسيين ورجال العمال والصيادلة الكبار مصنعي ادوية الموت

يليسيين رعاة معابد ارتيموس وميَلنوس فجر الفلسفة والفَلسفة . التي ايطاليا وريثة ايونيا والفَلسفة الم

قدمت اغنية فيزوف للعالم وعانقت فيها كشوفات دافينتشي وكوبيرنكوس ودانييَل ذي سيلفا وريناتو 

كاشيوبوليو و اميليو كورانيا وغيرهم.. سماء اوروبا العجوز باتت ترزح تحت ويَلت الخمول التقني 

.لم تعد الجراحة نشطة فيها بعدما غاب خيالها الطبي والعلمي بعد انحسار الكشوفات والبيوإتيقي 

ايطاليا الغجرية الحسناء الجيداء الميساء صاحبة الجسم  9فولتا وجلفاني .“الفيزيائية والعلمية مع 

ض جاذبيتها وافقدها تقدير  الممتشق افرغها الفيروس الحذب الَلمرئي من حضورها الجذاب وقو 

لشقاء واْلصدقاء.باتت ايطاليا الموبوءة تدفع ثمنا باهضا لجمالها التاريخي، لسياستها و تطرفها ا

اليميني وخروجها عن القطيع القوطي ذلك ارهقا كثيرا. كورونا جعل البشر يشبهون كَلب صيد 

قنعهم الحراسة الجائعة.اقنعة وكمامات في كل التجاهات افقدهم الحس بجمالية الجسد النساني.ا

بهشاشة ضميرهم السياسي وافتــــــك منهم نزوعهم للخير والقيم واْلخَلق. باتت ايطاليا حسناء 

معزولة في بيت حريم اوروبي مخذول .مؤسف جدا ان تصبح السياسية والدبلوماسية الغربية 

لمتغطرس واْلمريكية اسيرة كمامات الكَلب .للكمامة مفعلوها السحري الذي لم يخطر ببال السياسي ا

 .الذي يبشر شعوبه بالموت من فوق شرفة بيته البيض التاجي

 العادلة الجرثومة
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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بالتهاب رئوي كوروني خطب في الناس يتوعد 

البريطانيين بالوباء والموت السريع وفقدان الحبة. كورونا ل يميز بين رئيس يلبس معطفا اسودا 

وربطة عنق بنية ول بين فقير يرتدي قماشا بالكاد يواري جسده الضعيف ل يميز بين رئيس الوزراء 

السرائيلي المتغطرس المشكوك في اصابته وبين رئيس ديوانه او بين اسير فلسطيني مغلوب على 

ميز بين امره متروك لمصيره. ربما الكورونا هي الجرثومة الوحيدة العادلة والمستقيمة التي ل ت

 ….الطبقات الجتماعية 

هو كم من الغباء …..هو كم من الغباء الذي يعامل به الساسة الغربيون شعوبهم وشعوب العالم البائس

الذي يعامل به الساسة الغربيون شعوبهم وشعوب العالم ل يقل غباءا عن توزيع الموت المجاني في 

يفتك باْلغبياء الذين ل يسمعون القول ول  الحروب، ربما الفيروس التاجي كان اذكى منهم، انه

يحيطون باْلمر شيئا. الضحايا اقتربوا الى المليون في العالم كله وتكون البشرية المستهترة امام 

طاعون جديد اسودا قاتما يمكنه ان يغير خارطة العالم و يدشن قيامة جديدة تندثر فيها غربان الشر التي 

تقذف به شعوبها.. يجب ان ُيترك المر للبيولوجيين والطباء فهم  ل تعي ما تقول .ول تدري ما

فرسان العصر واثبت العلم والطب تفوقه على رعونة السياسيين الذين فتك الكورونا بعقولهم قبل الفتك 

 ..بأدغتهم و مؤخراتهم الكريهة

 صينية دشـــــــــرة الى سيتحول كورونا بعد العالم

والمتعفنة والتي ل تميز بين اللحوم الطبيعية في التغدية واللحوم المسمومة كالخفافيش الحداثة المريضة 

والجرذان وبقايا امعاء الكَلب والحمير هي الحداثة الكريهة سنتحول الى اجساد طيعة حمقاء، رعونتها 

الكَلسيكي ل تختلف عن رعونة الدمغة التي تصدق بسرعة .الحداثة التافهة بدأت بوادرها في العصر 

 michel باعتباره مرجع ومسكن السحر التنويري.في كتاب المراقبة والعقاب لميشال فوكو

foucault  يؤرخ هذا الفيلسوف صاحب التفسير الرهيب للجسد لكيمياء السلطة وهي تتَلعب بأجسادنا

ف.يتم حينها سيصبح الوضع البيولوجي والفيزيولوجي لْلنسان موضوع التحقير والتطويع والتجفي

تجفيف اجسامنا لصالح السلطة ثم بعد ذلك يتم تسخيف العقل .ومنه يتم تقسيمنا الى اجسام نافعة اخرى 

ميتافيزيقية وثالثة طيعة كأجسام العساكر والجنود الخيرين نتحول الى دمى سياسية حسب 

فس الزمرة الدموية الى اجساد ميكانيكية روبوتات لنا ن poupeés poulitique فوكــــــــــــــــــــو

وذات الترتيب الجيني .اجسام عديمة الكرامة لها نفس الردود ونفس الختَلجات والعادات. العالم بعد 

كورونا سيصبح صينيا باقتدار وامتياز كبيرين منضبط جدا الى حد التورم، الناس بوجوههم بشر لكن 

لنسانية وتذوب العولمة لصالح الدولة بأفعالهم اللت بائسة.منضبة هزيلة وبالمرة ستنهار القيم ا

الجسد الكفء هو الجسم القادر على النتاج القتصادي على … الوطنية الضيقة. وتبدأ التفاهة السياسية
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سندخل جغرافيا سياسية جديدة وعالم …الجسم اللي الدقيق… النجاب المبرمج كما هو في الصين 

وعى ومبعثرين ْلنه عالم ما بعد النفط و الفيول اصفر منضبط ومجرد وصامط سيكون فيه العرب ج

 ..والسترزاق البترولي

 ؟ السياسي للتطويع بيولوجية استراتيجيا كورونا يكون ان يمكن هل

انتشار هذا الفيروس كورونا لم يكن بريئا ابدا منذ البداية رغم ضحالة التفسير التآمري كونه تحليل 

لعقَلني ايضا .عندما فتك بالصين وهي قوة ناهضة وشيوعية رخو وغير دقيق وغير منهجي ومشبوه 

الهوى و اليديولوجيا في ذات الوقت براغماتية وليبرالية الطموح في اقتصادها وتمثل ضغطا كبيرا 

على اقتصاد الغرب وهوسا كبيرا له ثم انتقال الفيروس بسرعة الى الشعب اْليراني وطهران هي 

ر بالنموذج المريكي وقوة نووية ناهضة تهدد العمق الستراتيجي عاصمة الرفض والمماطلة والكف

للوليات غير المتحدة في الخليج وإسرائيل، تم إنتقال العدوى بسرعة قاتلة ليطاليا اليمينية والشوفينية 

النزعة باعتبار ورثة موسيليني هم من يحكمون اليوم عاصمة المسيحية الرعوية وقبلة الحجيج 

ذكر المَلسنات والحرج الذي وقعت فيه المانيا وفرنسا مع الشباب الجديد الذين يملكون الكاثوليك ونت

مثلث الموت الذي …القرار السياسي اليطالي خاصة الخَلف حول الهجرة والحدود واتفاقيات شينغن 

عشش فيه كورونا اي الصين و ايرا ن وايطاليا والتي تمثل قوى التمرد الدولي المخملي هي اليوم 

تتلقى تأديبا بيولوجيا وعصا كورونية ومقتا فيروسيا الى حد بكاء الرئيس اليطالي ونحيب رئيس 

وزرائه كالثكالى. العالم اليوم يعيش انتقاما امريكيا اوروبيا اسودا ْلعادة صناعة انطولوجيا سياسية 

 .حسب الهوى النجلوساكسوني

ميا خطيرا على شاكلة الطاعون القاتل السود قد يبدو المر في اول وهلة مرضا قاتَل ووباءا عال

والجذري اللذان فتكا بنصف سكان ارو ربا في القرن الثالث عشر، حيث ابيدت المَليين في القرون 

% من القوى البشرية .كما يؤكد التاريخ الوسيط تتبعها حالت  07% او 71الوسطى بما يقارب 

عيا وعكسيا مع مناعة اْلنسان. انواع النفلونزا تفوق الحروب وبعض الوبئة الناعمة التي تطورت طبي

الذي توفى بسببها H1N1 نوعا اخرها انفلونزا الدجاج والخنازير و السارس و النفلونزا السبانية 55

ضف الى ذلك النفلونزا الروسية وبعض  0202/0201مليون من الجنس البيض بين عامي  71

ن التيفوييد والجمرة الخبيثة والحمى السيوية الصفراء . هي الوبئة الفيروسية الحمراء ناهيك ع

امراض لم يهتز لها الشعور الجمعي واْلعَلمي كما اهتز للكورونا الذي لم تتجاوز ضحاياه من القتلى 

في اقل تقديراتها عشرات اللف ان صدقت التحقيقات الصحفية. وهي مستمرة تلتهم البشر كالديان 

 .يور اسوية شرسةالتي تقع تحت رحمة ط
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الكورونا هو فيروس سياسي وإيديولوجي أهتز له الضمير اليديولوجي والقتصادي ربما تقف من 

خلفه عصابات الحق البيولوجي والكيد الطبيعي؟ وربما يحقق جملة من الغايات التآمرية؟ . ربما هو 

جسم البشري او هو وباء فيروس مسرذب من مختبرات الويل والخزي والتبشير البيوإتيقي الخاذل لل

ترعرع في مختبرات الحروب البيولوجية .كان حريا بالمجتمع السياسي النساني اللتفات الى 

المراض التي تحصد المَليين من البشر كأنواع السرطانات القاتلة وبعض امراض المرتبطة بفقدان 

 .ت م افعله الكورونا اعَلمياالعضاء الوظيفي. ما تحصده النفلونزا العادية يفوق اللف المرا

ماذا يريدون من الرباك الخَلقي والسياسي والقتصادي و الروحي الذي طال التجمعات الروحية 

العالمية بل اغلقها مؤقتا واحترازيا. ؟ مالسر في التبشير اليديولوجي بكورونا. الذي ل يعدو كونه 

 فيروس بيولوجي وسياسي بغيض

 .لسعيدة للبشرنيتشه والنهايات غير ا

قدم نفسه كنبي كشاهد على  Ainsi parlait Zarathoustra ”هكذا تكلم زرادشت“نيتشه في كتاب 

إن …تمرد النسان الثائر القائم من أوحال الدجل القوطي اْلري .زرادشت القادم من الشرق الساحر

ْلرتيموسي .. .كل كتاب للشرق غواية الحسناء الميساء التي ل ُتقاوم جاذبيتها ول عذوبة أصلها ا

الغرب المشؤوم ومثقفيه يحنون الى مهبط الوحي والحضارات .الشرق هو باكورة الثقافة النسانية 

ومعدن العقل والعرفان المبجل يعتقدون فيه مصدر السحر والهرطقة والويَلت والشؤم الذي يسكن 

عالمي التاريخي. سدوم وعمورة اقبية الهرامات ولعنات تتصيد فاتحيه من النابشين في التراث ال

.أدومة وصبييم قرى العهر والتمرد الديني مهبط وحي سيدنا لوط .خسف بها الرب وسلط عليها ريحا 

صرصرا عاتية .الشرق ليس مصدرا فقط للبدايات والنبوات هو مصدر للعنات والوبئة كل من يكتب 

رية عليه ان يجيد فن التحليق في يجب ان يشرب خمرة عتيقة قادمة من العصور الكيشية والنسطو

التاريخ . كلما تقادمت هذه الخمرة . زاد لهيب ثمالتها وأسكرت ذائقها لذات اسطورية .تساءل فتحي 

ما الذي يجعل وثنيا متمردا وكافرا بالقيم يعتنق ديانة هذا ” الهوية والحرية “المسكيني في كتابه 

رواية الفارسية كان نبي..يسترسل المفكر في هذا الخير في ال” زرادشت “الغنوصي المجوسي 

كل كتابات الما بعد و واقعية الملهمة بداية ” مالسر في هذا الطمع الميتافيزيقي“تساؤلته الغرائبية 

بروح الحضارات لهيغل مرورا بموسيقى فاغنر حتى شوبنهاور اشعار دانتي وكآبة نيتشة الَلمتناهية 

من سكون الشرق وغيبه السرمدي وأساطيره المنذرة بالفناء  شبقيات سيغموند فرويد اخذت عبقها

ر الوبئة عبر استشراف المستقبل اللعين ليوم القيامة يبدأ  القريب .الغرب المتمركز حول حداثته يصد 

بتفشي اوبئة قاتلة تحصد الرواح وتفتك بالبنيات العقلية والنظامية للبشر تنهار كل النساق 

سطوري وكهانة سنيمائية، حين تصبح الصناعة السينمائية عرافة وضرب من والمؤسسات تحت تأثير ا
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الزبكية.الغرب وهو يكتب افكاره الفلسفية ويرصف الحانه وينظم اشعاره  Chamanisme الشامانية

وحتى أفَلمه السنمائية حانق شديد الغيرة من وعود هللا للمشارقة اصحاب البشرة السمراء الفاتحة 

ء. هو متوجس من اللعنة التي تهدد اولئك الذين يتَلعبون بمصائر البشر اصحاب والعين السودا

التعالي الثقافي والوهم العلمي .في الخير الحقيقة ليست ال مجازات ملفقة لم تعد هناك حقيقة بيولوجية 

 Washington ”واشنطن دنزل‘أو طبية بل لعنات ووعيد الهي..نهاية العالم كما يصورها فيلم 

Denzel بعنوان الكتاب الغامض” The Book of Eli الفيلم من إخراج ” ليلي“أي النجيل المفقود

الخوين هيوز، تأليف غاري ويتا،يصور نهاية كارثية للعالم بعد حرب نووية مدمرة ووبائية قاتلة، 

م تبشيري ينتقل البطل من الشرق الى الغرب المريكي ْلعادة تسليم الرسائل اليسوعية .ربما هو فيل

ليرفع الظلم والغبن عن المؤمنين لكن الفيلم “بشارة عيسى الخَلصية “يؤمن بعودة المسيح المخلص 

يؤرخ للغرب المتخاذل الجاهل الداعر الفاسق الذي يستقي حكمه من الشرق .روح الرض ومركزها 

ن انبياء هللا من هناك هو اكسير الخلود الذي يفوح من الكاديين والراميين والبراهمييين والمحمديي

مروا من قدس القداس فليبحث الغرب عن انبياء جدد لن هللا ينقدونه من اوبئته وأمراضه قد اغلق 

 .السماء امام كل كذاب مغرور

 الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــش

السياسة الكويت جان شارل سورينا ترجمة ابراهيم البجَلتي . تاريخ الطب الم المعرفة مطابع  – 1

 926طبعة اولى ص 

 925نفس المرجع ص  – 2
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  البشرية الذات واقع في تأمالت

 كورونا جائحة زمن

 

 دبوسي سارة

 

 :مقدمة

لم يكن بإمكان العقل البشري أن يتوقع حدوث مثل هكذا حدثا كونيا تاريخيا من مثل هذه الجائحة الغير 

جمعاء، حيث كثر الحديث عن الذات البشرية زمن الجائحة، وأغلبها المسبوقة في تاريخ اْلنسانية 

يصب في كيفية الحفاظ عن الذات البشرية وتجنب الوقوع في أزمة الرعاية الصحية، ومن ذلك تجنب 

ما بات يعرف اليوم بالعدوى السلبية كالعنصرية وعزل اْلعداء وتقوية الحدود القومية، والتفكير 

تضامن العالمي، ومن ذلك صار الحفاظ على الذات البشرية في شتى أصقاع بمجتمع بديل قوامه ال

وهذا ما يجعلنا نولى أنظارنا مجددا   المعمورة من أهم المشاغل التي أولها الفكر البشري باْلهتمام

(. فكيف تناول 0202” )سَلفوي جيجيك” بعض الفَلسفة من أفكار شأن السلوفيني  نحو ما دونه 

 ئحة بالدراسة والتحليل؟جيجك هذه الجا

 :التحليل

ليست الكورونا مجرد فيروس طبيعي كباقي الفيروسات اْلخرى التي يتم معالجتها طبيا والتصدي لها 

ساهم في خلخلة  بالعلم، وإنما هي مفهوم جديد وغريب عن الواقع اْلنساني المعيش، حتى أنه 

جعل هذا الفيروس من اْلنسان الذي بلغ الكون واْلشياء معا في حيز وجيز من الزمن، فقد   نظام

أقصى درجات العلم والمعرفة إنسانا خاويا من المعرفة مفرغا من شتى أبعاده المعرفية واْلخَلقية، 

معلنا بالتالي عن انتهاء اْلسطورة القائلة بأن اْلنسان هو المحور المركزي للكون وذلك لعجزه أمام 

 .هذا الكائن الَلمرئي

و أن هذه الغرابة التي رافقت هذا الفيروس قد أسالت العديد من اْلقَلم التي ما انفكت وفي تقديرنا يبد

تفكر في حلول عملية ْلجل تجاوز أفق العيش الذي حتمه هذا الفيروس، و رغم أن جائحة كورونا قد 
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وذلك لتأثره بالمحلل النفسي جاك   استبعد البعض أن تكون موضوع اهتمام سَلفوي جيجك،

في نسخة إلكترونية عالج ” وباء”    ب بالثقافة الشعبية، إل أنه قد ألف كتابا هاما عنونه و  لكون

ضمنه آثار اْلزمة على عقولنا وعلى النظام القتصادي والجتماعي والذي استشرف ضمنه ما سيؤول 

” ل تهلعوا“إليه النظام السياسي العالمي جراء الفيروس، حيث انطلق ضمنه من عبارة اْلعَلم الشهيرة 

الجديدة للعالم كواقع الغلق والطوارئ الذي رأى بأنه سيفضي ل محالة إلى   معلنا بذلك عن الصورة

 .أفق استبدادي حتى ولو تعززت الروابط المجتمعية

تبدو إذن دعوة جيجك إلى عدم الهلع إشارة إلى بعث الطمأنينة في الذات البشرية جراء ما شهدته من 

ليها الفيروس ذاك الكائن الغريب الَلمرئي الذي جعل منها تعاني العدوى السلبية واقع مفزع فرضه ع

كالعنصرية وحب الذات هذا فضَل عن نزعة الحيرة وفقدان المعنى من الحياة التي باتت بعيون الذات 

 .أفقا ضيقا مليئا بالمفارقات

ب عن الجائحة والذي مرده إلى ففي دراسته لمفارقات الوباء تناول جيجيك مشكل الخوف الكوني المترت

العديد من المفارقات التي بات عليها اْلنسان اليوم جراء انتشار الفيروس عبر العالم، مبينا في اْلثناء 

مفارقات التقدم التكنولوجي الذي جعل من الذات البشرية مستقلة عن الطبيعة وفي تبعية تامة لتقلباتها 

 .لمي أو البربرية كما يسميها هو السبب الرئيسي لتفشي هذا الوباءفي اْلن ذاته، ما يعني أن التقدم الع

ومن أهم المفارقات التي تناولها بالدرس بأسلوبه الفلسفي المميز الذي يجمع بين الفلسفة الماركسية 

والتحليل النفسي مع الثقافة الشعبية، ضمن كتابه المذكور آنفا هو كيفية محاربة الفيروس في العالم 

طلب التضامن العالمي الغير مشروط. حيث انطلق من تحليل الموجة الستهَلكية التي تزامنت والذي يت

مع بداية انتشار الفيروس في العالم مبرزا في اْلن ذاته أهم مفارقات اللحظة الراهنة ليقر في اْلخير 

يدا من الشيوعية بأن الخيار الوحيد الذي يمنع البشرية من الوقوع في الهمجية عليها أن تسلك نهجا جد

معتبرا أن النظام الرأسمالي بشتى أدواته لم يعد بمستطاعه مجابهة الوضع اْلنساني الراهن الذي رافق 

ظهور فيروس كورونا ما يعني أن هذا الفيروس قد يكون هو اللحظة الحاسمة التي ستغير المنظومة 

ة إليه ْلجل إيقاف هذا الوباء المترتب السياسية العالمية. ليكون بذلك النظام الشيوعي هو الحل بالنسب

 .العالمية بحسب رأيه  عن البربرية

والذي تساءل   من ذلك يذهب جيجك أبعد من الواقع بكثير حينما تناول واقع السوق المعولم

كتابه عن آليات اشتغاله وهل بمستطاعها أن تحمينا من الفوضى والجوع في حال تفشي الوباء   ضمن

هذا ما نرصد مخلفاته منذ ظهور الوباء. ليقر في اْلخير بأهمية العمل الجماعي،  عبر العالم وربما

مقابل الموت البطيئ لعولمة السوق ، والتي تميل إلى خلق أفق مليء باْلزمات واْلوبئة. ليقر في 
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اْلخير بأن هذا الوباء لم يكشف عن عجز السوق المعولم فحسب بل إنه قد رفع النقاب أيضا عن عجز 

 .عبوية القوميةالش

إن دعوة جيجك إلى إعتماد النظام الشيوعي بدل الرأسمالي لم تتأتى من فراغ وإنما مرده إلى الواقع 

البشري الراهن المترتب عن الفيروس وما أفرزه من مفارقات عديدة أوجبت التفكير من جديد في 

مة التي خلفها الوباء شأن التفكير الشيوعية ليس بمعناها القديم وإنما بصيغة جديدة تتماشى وأوقات اْلز

 . في إنشاء نظام عالمي للرعاية الصحة والعمل على إيجاد حلول بناءة للتحكم في القتصاد العالمي

فما فرضته الجائحة اليوم على اْلنسان من نمط حياتي جديد استلزم إعادة التأمل في الراهن الذي باتت 

بمستطاعها السيطرة على العالم وعلى الطبيعة بل إنها صارت حبيست عليه الذات البشرية التي لم يعد 

يراود مكانه من جديد  ذاتها ولم يعد بمستطاعها السيطرة حتى على ذاتها. لذلك وجدنا اْلنسان اليوم 

حبيس واقعه الجديد الذي أوجبته عليه جائحة كورونا لتكون بذلك الذات البشرية اليوم ذاتا كئيبة حزينة 

 .ي أفقها الذاتي الضيق بعيدا عن كل معنى وجوديتعيش ف

 :خاتمة

فما ترتب عن هذا الوباء من مفارقات متعددة جعلت من اْلنسان عاجزا بين ما يكون وما يجب أن 

يكون وذلك ْلنه يريد الحفاظ عن ذاته من لعنة الوباء أمام ضرورة المحافظة عن اقتصاده وسياسته 

فكرة العالم القرية المفتوح وتحل محلها فكرة العالم المغلق الذي أوجدته المحلية والدولية لتنتهي بذلك 

تالذات البشرية لنفسها اليوم من خَلل اتباعها ْلجراءات العزل الصحي إل أن ذلك ليس بالحل اْلقدر 

 .على مجابهة الجاحة بل لزم التضامن العالمي الَلمشروط لشتى الذوات

ت عليها الذات البشرية اليوم من ميل نحو التفرد والعزلة من أجل الحفاظ أما عن حالة الستثناء التي بات

فرضها الوضع الوبائي عبر العالم، على أن ل   على الذات من كل مكروه نأمل أن تكون مرحلة عابرة

تعود الذات البشرية مجددا إلى ردود الفعل الحزينة التي شهدها إنسان العصور الوسطى كالتصوف 

 .ذي انتابه حينما انتشر الطاعون في اْلرضوالتخريف ال
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 رأسمالية؟ بدون 91 كورونا بعد العالم حقا هل

 الجائحة بعد ما توقعات قراءة محاولة 

 

 العبودي شفيق

 

 و 02 الكورونا وباء حول اْلعَلمية المنابر من العديد عبر حاليا يكتب ما مع التفاعل سياق في     

 ” رواية في الجويطي المغربي الروائي قال كما الكتابة ْلن و الجائحة، إنتهاء بعد العالم مآلت

 ترفض زهارهأ صارت و الغناء، عن طيوره صمتت بلد في المتبقي الوحيد المقاومة فعل هي ”المغاربة

 أمام ْلننا و اللحظة. أسئلة عن جواب و الصحي للحجر مقاومة أيضا هي و الصباح، في تتفتح أن

 الموت بينما بيولوجيا، و تجريبيا للجسد نهاية هي الوفاة أن عتبرنا إذا خاصة الوفاة و الموت إشكالية

 غير 02 الكورونا زمن في حناأصب ْلننا و لْلنجاز. قابل كمشروع اْلنساني للوجود تَلشي عن عبارة

 فجأة العالم أن إذن اْلكيد بالموت. يوصف أن يصح ما بين و وفاة نعتبره ما بين الفصل على قادرين

 قرية العالم أن مقولة بذلك مكذبة البعض بعضها عن مقطوعة متناثرة جزر عن عبارة صار و تغير

 الموت رائحة بسبب و اللكترونية. ائلوس عبر التواصل و اْلخبار تناقل مستوى على اللهم صغيرة

 و اْلعمال رجال و السياسيين لجوائح وبائية مستعمرة البشري الجسد صار مكان كل في المنتشرة

 نسبة ارتفعت التي اْلعَلم وسائل على نظرة نلقي أن فيكفي الموت، أدوية مصنعي و الكبار الصيادلة

 لكي اْلجتماعية( التواصل )وسائل الناس من للعامة ةالمتاح الشعبية اْلعَلم وسائل كذا و مشاهدتها

 أرقام عن إقتصاديا بديَل أصبحت الموتى أرقام أن لدرجة المرعبة اْلعداد و اْلرقام على نتعرف

 معابد رعاة الميليسيين الفَلسفة و أيونيا وريثة إيطاليا هي فها اْلعمال. و المال و العالمية البورصات

 و سيلفا دي دانيَل و كوبيرنكوس و دافينشي كشوفات فيها عانقت التي طالياإي ميَلنوس، و أريتموس

 و الصين من دعما منتظرة عامة أوربا لها تنَكَرت و مشلولة أصبحت العالم، يوليو كاتشيو ريناتو

 كوبا هو و أل عاما ستين من أكثر منذ محاصر صغير بلد من دعما التاريخ سخرية من و روسيا
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 فأي اْلسس. أزمة من نوع عن تَعبِر باعتبارها للحداثة نيتشه تعريف لألذهان أعاد ما هو و الشيوعية.

 .الرأسمالي النظام أسس هو و واضح، الجواب طبعا أزمة؟ في أسس

 الصدمة هول استيعاب بعد المفكرين و الفَلسفة من مجموعة حاول الوجودي القلق هذا ظل في و   

 بعدما الرأسمالية وجه ماء إنقاذ حاولوا نقل لم إن أسس أزمة تعاني التي الحداثة هذه وجه ماء إنقاذ

 بشعارات تغنت طالما التي و بذلك، اْلعتراف تفاوتات مع أجمع للعالم سوءاتها و عوراتها انكشفت

 في تكن لم التي إلخ،… الكرامة و الرفاهية و المساواة و اْلنسان حقوق و الديمقراطية و الحرية

 و الرأسماليين، أنانية عن اللحظة كشفت اْلنتاج، وسائل على السيطرة و القوة يمتلكون لمن إل الحقيقة

 فضلوا بعدما إنسانيتهم عدم و الثروة من المزيد مراكمة سوى يكن لم الذي و لهم بالنسبة اْلهم عن

 و غير ل نتاجلْل أداة مجرد الرأسمالية لدى اْلنسان المعدمين، الفقراء و العمال بحياة اْلرباح مبادلة

 قبَل، المرات الف سقط بعدما 02 الكورنا مع سقط الذي اْلنساني جوهره و بعده من له تجريد هو

 يختلفون ل و الوسطى، القرون قراصنة عن شيء في يختلفون ل الرأسماليين أن عن الكورنا كشفت

 فائض من المزيد رقةس هو الرأسماليين همُ  اْلفَلم، في نشاهدهم الذين الدماء مصاصي عن أيضا

 مشيل الفرنسي السوسيولوجي و الفيلسوف عبارة تجد هنا الكادحين. و العمال عرق حساب على القيمة

 أي إذن للتراجيديا. الكبرى العودة أسماه ما أو الكورونا أزمة بين قابل عندما مشروعيتها مافيزولي

 بصدده؟ نحن التراجيديا من نوع

 من العديد تدخل فقد الصدد هذا في و الكورونا، بعد ما ينتظرنا ما وه اعتقادي في الترجيديا    

 أنه على مجمعين الوباء، بعد ما العالم عن للحديث السياسيين و المفكرين و الستراتيجيين و المنظرين

 أو القومية الدولة إلى للعودة داع   بين اْلختَلف. هذا كيفية في مختلفين لكنه قبله ما عن مختلفا سيكون

 من عالميا القوى موازين تحول أو اْلجتماعية الرعاية دولة أو الدولة رأسمالية أو الوطنية الدولة

 حرب نشوب توقع من هناك و الصين، حول التمركز إلى اْلمريكية المتحدة الوليات حول التمركز

 التي تلك تفاؤلال في إيغال أكثرها طبعا و التوقعات من غيرها إلى رابعة أو ثالثة عالمية عسكرية

 للفهم مني محاولة منها اْلنطَلق و معها التفاعل أردت التي النقطة هي و الرأسمالية، إنهيار تتوقع

 تحديدا العالم وجه ما إذن طويل. أمد منذ النقاش هذا بمثل كثيرا اهتموا سياسيين و فَلسفة على باْلتكاء

 الرأسمالية؟ بعد ما ىإل التحول بصدد نحن فعَل هل كورونا؟ وباء انتهاء بعد

 الذي القول هو و ،”الكلمات بخداع يبدأ المدينة انحراف بأن“ قال عندما محقا أفَلطون كان كم     

 بالكلمات الناس خداع يستطيع غيرهم من و الكلمات، بخداع يبدأ العالم انحرف بأن للقول تعميمه يجوز

 هناك الوباء، ضد اْلطباء و الباحثون و العلمات يخوضه الذي الصراع هامش فعلى المثقفين. سوى

 إنقاذ إلى يهدفون الذين هوادة، بدون و الرأسمالية مثقفوا و منظروا يخوضه نظري فكري اخر صراع
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 لذلك ْلن اْلسقاط أقول ل حتى الكراهية و الفضح و التشهير و النقد مشنقة من الرأسمالية عنق

 العالم ْلن اْلطاحة؟ أو اْلسقاط هذا يحدث أن مكني كيف حتى و ل، أم متوفرة هي إن سنرى شروطه

 من العملية لهذه ما بقدر و قياسية بسرعة نشره و رأيه عن للتعبير الجميع أمام مفتوحا صارح اْلن

 كان عندما سابقا التعتيم بدور يقوم كان بعدما اْلعَلم أن بحيث الكثير السلبيات من لها فإن إيجابية

 في مصيب هو و التعمية بدور أحدهم تعبير حد على اليوم يقوم صار ا،م جهة طرف من فيه متحكما

 العلمي للمنهج يفتقرون الذين القراء تصيب اليوم المتدفقة للمعرفة الهائل الكم و المنشورات فحجم ذلك،

 موران إدغار إليه دعا ما هو أقول ما على خيردليل و الجديدة، المعرفية الموجة مع فينساقون بالتعمية

 هو بالعالم المقصود طبعا العالم، تنقذ منفتحة عقَلنية يسميه ما نحو الوجدان و العقَلنية بين تَلحم نم

 على حاليا الرأسمالية إنقاذ إلى الساعين الفَلسفة و المفكرين من العديد إلى إضافة الرأسمالية، عالم

 المهولة اْلرقام تقديم إلى حاجة في لست السياق هذا في و مقنعا. يعد لم الذي الشيء أخَلقيا، اْلقل

 مسبوق غير إنهيار بصدد أننا للشك مجال يدع ل بما تؤكد التي و الن الرأسمالي العالم وضعية حول

 الشركات بصدد أو فقدانه، طريق في هم أو عملهم فقدوا الذين الموظفين و العمال عدد مستوى على إن

 زمن دخلنا أننا عن تتحدث التي اْلرقام تلك و رجعة، غير إلى أو مؤقتا أبوابها أغلقت التي المعامل و

 الوسائل كل عبر متاحة حاليا اْلرقام هذه ْلن الركود و اْلنكماش بذلك تجاوزنا و اْلقتصادي الكساد

 النظام إنهيار سيشهد الكورونا بعد العالم أن يعتقد من على أركز أن يهمني لذا اْلنترنيت، شبكات على

 الموضوع تحديد يقتضي مما التنبؤ. جانب خاصة التاريخ علم خانة في يدخل لعمري اهذ و الرأسمالي،

 و اْليديولوجية و اْلقتصادية للسيرورات الفعلية الحركة لمعرفة حاليا بناؤه المطلوب للتاريخ النظري

 جتماعيإ نظام من إنتقال أمام فعَل نحن هل سؤال: عن اْلجابة من أو القول من تمكننا التي السياسية

 حوله المنظرون هؤلء إختلف الذي و الرأسمالية؟ بعد جديد إنتاج نمط إلى الرأسمالي النظام هو قائم

 نمط هو أم إشتراكية. رأسمالية بكونه مضحك بشكل أحدهم وصفه كما أو إشتراكية يعتبره من بين

 المنظرين أو الدارسين من يرالكث يقع هنا و اْلقتصاد. علم في ل و التاريخ علم في يذكر لم جديد إنتاج

 أيضا، الجدلية المادية حتى و التاريخية للمادية تام جهل في التاريخ عبر النتيجة و السبب بين الخلط في

 و سبب اْلولى باعتبار الرأسمالي، النظام انهيار و الكورونا بين الميكانيكي  الربط خَلل من ذلك و

 أن ”نظرية مقدمات“  كتابه في موضحا عامل المهدي اللبناني رالمفك منهم حذر ما هذا و نتيجة، الثانية

 بشكل التاريخ تعليل إلى يؤدي أن شأنه من التاريخية الظاهرة تفسير في للسببية التجريبي المفهوم تبني

 هي اْلحداث بين السببية العَلقة أن يعتبر التفسير هذا مثل ْلن فهمه. إستحالة إلى نقل لم إن خاطىء

 الصحيح الفهم بينما نتيجة. و كأثر الَلحق و كسبب السابق الحدث فيها يتحدد تتابع َلقةع وجدت إن

 يكون أن المستحيل من السبب أن هو مقدمته في خلدون ابن قبله و المهدي ذلك يوضح كما للتاريخ
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 يرغ و مرئية اْلحداث ظاهر إلى فتخرج اْلحداث، تتولد بها محددة، إجتماعية عَلقة كونه عدا حدثا

 كما باعتباره هذا باْلنتقال التوقع فإن لذلك التجريبية. بالعين مرئية غير هذه العَلقة و مترابطة،

 التي طبيعته و شكله يحددوا أن دون 02 الكورونا وباء طبعا معه و تاريخيا حدثا هؤلء يصوره

 واقع شرح يمكن ل لهذا و للتاريخ، علمي غير مفهوم صياغة أمام جعلهم الذي اْلمر عليها، سيكون

 اْلسباب إلى الذهاب كمجرد الرأسمالية بانهيار المبشرون و المنظرون هؤلء يتوقعه كما معين

 إزاء فعَل كنا ما إذا إنتاجه طور في هي التي و (02 الكورونا )زمن اْلن حاضرة تعتبر التي الماضية

 ما عامل المهدي تعبير حد على تاريخال ْلن لماذا؟ إنهيارها. دعاة حسب الرأسمالية بعد ما إلى إنتقال

 ملموسا يكن لم جديدا ُتْنتِج بل القائمة، اْلجتماعية العَلقات إنتاج تعيد ل نوعية تاريخية تحولت ُينِتج

 ُيْنتِجَ  أن يجب تاريخيا حدثا 02 الكورونا بعد الرأسمالية بانهيار القول يكون حتى إذن مسبق. زمن في

 طياته بين يحمل ل نظام  بمعنى نوعية، تحولت و جديدا نظاما حاليا ئمالقا نفسه النظام عن عوضا

 اْلثار في بل أحداث، هي حيث من فيها توجد ل اْلحداث تاريخية ْلن الرأسمالية، من شيء

 صفة تحقق ل صاخبة كونها رغم اْلحداث من الكثير ْلن عنها، الصادرة ”الَلمسبوقة“ اْلجتماعية

 ينطبق الشيء نفس و اْلجتماعية، البنية في تحولت تجري أن دون انتهت و بدأت اأنه طالما التاريخية

 أن نقول متى إذن العالمية. اْلجتماعية البنية في تغييرات إلى يؤدي لم إذا اْلن الكورونا زمن على

 ل التي و ةالرأسمالي للنظام بديلة إجتماعية بنية العالم ُيْنِتجُ  عندما ببساطة تاريخي؟ حدث 02 الكورونا

 اْلن؟ التحول هذا على مؤشرات هناك هل إذن إشتراكية. إنتاج عَلقات هي كونها في اْلختَلف يمكن

 الذي البديل عن الحديث عليهم كان الرأسمالي النظام بانهيار المبشرون اصحابنا أراد لو باختصار    

 إنتاج نمط إل رأسمالي إنتاج نمط نم التحول بصدد أننا أي قائمة، رأسمالية إنتاج عَلقات مقام سيقوم

 بانهيار قالوا من أغلب أن بحيث حدث هذا من شيء ل لكن اْلشتراكي. اْلنتاج نمط هو و أل له نقيض

 كتابه في سنيفر أولريش اْللماني اْلقتصادي العالم الكورونا زمن قبل حتى مقدمتهم في و الرأسمالية

 اْلعمال هذه في القراءات كل و ”.القيود من المحررة السوق إقتصاد إخفاق أسباب الرأسمالية: إنهيار“

 بما عليه السابقة الكتابات في أو رجة من الفيروس هذا أحدثه ما و الكرونا زمن في سواء التنظيرية

 فتتعدد اْلقطاعي، النظام أنقاض على انبثاقه منذ الرأسمالي للنظام المَلزم اْلزمة لواقع تشريح هي

 أغلب في الحروب عبر غيره و المالي الرأسمال تدوير ْلعادة متنفسات بخلق دوما هايتجاوز و أزماته

 أن اعتبار على الحدثي، التاريخ و التاريخ نظرية بين التمييز ضرورة إلى يدفعنا هذا كل اْلوقات،

 به لخاصا الحقل في القائمة العَلقات دائم بشكل و فعليا َغَيرَ  إذا إل شيئا، يساوي ل ذاته في الحدث

 البنى بتغيير بالفعل قام إذا إل حدثا الكورونا يعتبر ل هنا من نفسه. الحقل هذا على بذلك مؤثرا

 صيرورة سوى الحقيقة في ليست التاريخ حركة فإن هنا من و جديدة، بنى إلى للمجتمع اْلجتماعية
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 صيرورة. في اْلجتماعية البنية هو حركيته في العامل المهدي حسب التاريخ ْلن اْلجتماعية، البنى

 نظام إلى التحول صيرورة في في حالية المتاحة المؤشرات عبر الرأسمالي النظام حركية هل إذن

 تاريخية، ضرورة هو التحول هذا باعتبار بنعم الجواب يمكن العلمية و النظرية الناحية من إشتراكي؟

 إما الرأسمالي النظام بانهيار القول ذلكل النظر. و الدرس محك يعتبر ما هو واقعيا المهمة انجاز لكن

 اْلجر مدفوعي موظفين أو الرأسمالية فتات لستجداء البرجوازيين المثقفين المتملقين عن صادر أنه

 ل هؤلء كل و بالدعاء. يحاربون الذين و الحالمين من مجموعة أو ذلك حان متى الخطر ناقوس لدق

 هي التحول عملية لن السياسة، في نظرية يمتلكون حتى لميالع بالمعنى التاريخ في  نظرية يمتلكون

 هذه و ثوريا، تحويله و عليه للسيطرة أساسي شرط النظرية الواقع معرفة ْلن و سياسية، باْلساس

 طالما واضح اْلمر هذا و تحتاجه، الذي النظري الوضوح السياسية الممارسة إعطاء شأنها من المعرفة

 بما اْلجتماعية المستويات كل يخترق حقيقة الصراع هذا أن و السياسة، هو تعريفا الطبقي الصراع أن

 كيف و الرأسمالية؟ بعد ما نحو تحول فعَل هو هل التاريخ، معنى عن البحث و النظرية طبعا فيها

 التاريخية؟ المهام إنجاز عبر فاعل بفعل أم نفسه تلقاء من هل ذلك؟ سيحدث

 إشتراكي أي منه أعلى إنتاج نمط إلى رأسمالي إنتاج نمط من التحول عملية أن يخبرنا التاريخ علم   

 حزب عليه يطلق حزب في للثروة المنتجة الطبقة تنظيم أهمها أليات و أدوات من تقتضيه ما تقتضي

 هذا عدا الرأسمالي. النظام ضد الصراع في المنخرط و اللينينية الماركسية المرجعية ذو البروليتاريا

 ــ الرأسمالية إنهيار بعد بالضبط نعرف ل إلى رأسمالي إنتاج نمط من بالتحول ــ القائل الفكر يصبح

 بالتالي و بثورته، القيام عن يعجز فإنه الفكر يموت عندما و له، موت ذلك في و التاريخ عن معزول

 ضبطبال عنه تعبر ما هو و  كسرها. ضرورة اْلجتماعي التاريخ عليه يفرض حين بنيته سجين يصبح

 فجر إنبَلج غداة عليه ستكون ما و ضعفها أوج في الرأسمالية أن بحيث موضوعيا الراهنة اللحظة

 الحركة قادة أثبت فقد بالمقابل و همجية، و شراسة أكثر ذلك مع لكن وضوحا أكثر سيكون الكورونا

 الوضع هذا واجهةم عن عاجزون أنهم التحول و اْلنتقال عملية يقودوا أن المفروض من الذين العمالية

 المثال، سبيل على المغرب لها التابعة حتى و الرأسمالية الدول من العديد في كما إيطاليا ففي بجدية.

 اْلنتاج، يتوقف أل أجل من الضغط في والحكومة العمل أرباب مع كامل بشكل النقابيون القادة تعاون

 من خوفا اْلنتاج على هوالحفاظ انك همهم بل الحسبان، في العمال سَلمة معيار يضعوا أن دون

 في اْلرواح إنقاذ يأتي لهم فبالنسبة آخر، تصور لهم كان اْليطاليين العمال لكن. القتصادي النهيار

 من المصانع بإغَلق العمل أرباب إقناع في فشلهم بعد اْلضرابات تنظيم في فبدأوا اْلولى. المرتبة

 العمال بدأ عندما إل موقفهم النقابيون القادة يغير ولم أمانا. رأكث تجعله بطريقة العمل تنظيم إعادة أجل

 كانوا القيادة، موقع في يكونوا أن من وبدل الحاسمة. اْلجراءات تلك اتخاذ في العمل أماكن في
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 و السياسية بالمعرفة تزويدهم لها الموكول السياسية اْلداة أن يعني مما الوضع يتطلبه عما متخلفين

 أفقها يكون أن يعدو ل و طبقيا متعاونة اْلخرى هي باْلحرى أو موجودة غير زمةالَل النظرية

 .إصَلحيا

د بريطانيا في و     وجود من الرغم على اْلحزاب، باقي حال هو كما أنشطته جميع العمال حزب جم 

 الحركة قادة ساير مكان، كل وفي الجائحة. أثناء العمل في الستمرار من تمكنهم التي التكنولوجيا

 للطبقة عمل خطة إعداد عوض السائدة، للطبقة المعيبة المخططات نشيط، أو ضمني بشكل العمالية،

 اْلحداث مسار يغيروا أن والمصانع، اْلحياء في العمال تعبئة خَلل من القادة، لهؤلء يمكن العاملة.

 بالضبط الوقت نفس في الرأسمالية للطبقة استسَلمهم على مؤشر بذلك القيام ورفضهم كبيرة. بسرعة

 في التوتر بؤر إلى بالنظر و م،0292 منذ اْلطَلق على أزمتها أعمق اْلخيرة هذه فيه تدخل الذي

 تخوض شيوعية تنظيمات 01 من أقل حوالى الواجهة في نجد بؤرة 52 عددها يفوق التي حاليا العالم

 و الشيوعي الحزب إسم تحت العالم نبلدا من بلد أي منها يخلو يكاد ل بينما الرأسمالية، ضد الحرب

 يعني مما التاريخي بدوره اْلضطَلع على قادر غير لكنه القبيل، هذا من شيء أو اْلشتراكي الحزب

 يتطلب. أسيا شرق جنوب و الشيلي في ربما التفاوتات بعض مع ذاتيا مشلول الرأسمالية نقيض أن

 النقابات وضع يجب أنه يعني وهذا القائمة، العاملة الطبقة لمنظمات جذرية هزة إجراء إذن الوضع

 هذا ينطبق و. البيروقراطيات ضد هوادة بدون حرب من يقتضيه بما ْلعضائها المباشرة الرقابة تحت

 التي مصالحها عن للتعبير كوسيلة بعيد زمن منذ العاملة الطبقة أسستها التي اْلحزاب تلك على أيضا

 في أخرى عمالية أحزاب إنشاء و للقادة، كامل ديمقراطي انتخاب بعملية بدءا جذري، تغيير إلى تحتاج

 و الرأسمالية ْليديولوجية اْلساس النقيض باعتبارها لينينية ماركسية بمرجعية إليها تفتقر التي البلدان

 .اْلضطهاد و اْلستغَلل واقع على العلمية اْلجابة

 القريب الزمن في مستبعدة حاليا رأسمالي بعد ما نظام إلى التحول عملية واقعيا و موضوعيا إذن    

 نفسه، إنتاج سيعيد و باق   الرأسمالي فالنظام بالتالي و مستحيلة، نقل لم إن مباشرة كورونا بعد ما أي

 السيطرة عن اْلعَلن و العالم بلدان كافة في الصحي الحجر إنتهاء بعد غدا العالم وجه سيكون فماذا

 الجائحة؟ على التامة

 و الكورونا زمن بها يقوم لزال و الرأسمالي النظام بها قام التي اْلجراءات في أول يكمن بالجوا    

 أنهما اْلوروبي المركزي والبنك اْلمريكي الفيدرالي اْلحتياطي من كل أعلن بحيث قبلها، حتى

 عن الحكومة أعلنت بريطانيا وفي القتصاد. شرايين في واليوروهات الدولرات مليارات سيضخان

 كل تعلن كما اْلجمالي. المحلي الناتج من ٪07 يعادل ما أي إسترليني، جنيه مليار 271 بقيمة حزمة

 من حزم عن المغرب، بلدنا حتى فيها بما اْلخرى البلدان وجميع وألمانيا، وإسبانيا وفرنسا إيطاليا من
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 يجدون القتصادية الكارثة يواجهون عندما عمَلؤه، و الرأسمالي النظام أن جيدا لحظوا مماثل. حجم

 توزيع إعادة عبر الرأسماليين، جيوب إلى اْلموال تلك معظم ستذهب الحظ لسوء لكن فجأة، الموارد

 تضخيم على فقط ستعمل فإنها ذلك على وعَلوة العمال، أو الصحية الخدمات إلى وليس خبيثة،

 التضحيات يقدموا أن العمال من بُيطل سوف لحقة مرحلة وفي أصَل. المرتفعة العام الدين مستويات

 اْلراضي، مصادرة و اْلسعار، في المتتالية الزيادات و الضرائب من المزيد فرض و الدين، هذا ْلداء

 و المشروعة بحقوقهم المطالبة عن الكف و التقشف من لشهور أو لسنوات باْلستعداد الناس مطالبة و

 ــ طلب مليون 971 حوالي إلى الجائحة بعد ليهع الطلب سيصل الذي الشغل في الحق رأسهاــ على

 أنذاك و عافيتنا نستعيد حتى الوقت يلزمنا و الكثير فيها خسرنا خانقة أزمة من خرجنا أننا طائلة تحت

 من كم و مرضا و فقرا سيموتون كم و سيجوعون الناس من كم تتصوروا أن لكم و بمطالبكم، مرحبا

 أحَلم من كم و ستتشتت، العائَلت من كم و الدراسة متابعة على قدرتهم عدم جراء سيزدادون اْلميين

 هذا من و مضادة، قوة تقابلها قوة لكل يقول العلم منطق طبعا ستبور، مشروعة حقوقا تكون أن تعدو ل

 الطبقة )حزب الطبقي المعبر غياب في الجياع إنتفاضات في بعفوية للشارع الناس سيخرج المنطلق

 من تقدمه ما لديها ليس ْلنه العنف من المزيد إلى اْلنظمة ستدفع التي و اللينيني( الماركسي العاملة

 لحقا. سُتْفَرض التي التسيير مصاريف و العام الدين إستيزادة جراء الجماهير لمطالب لْلستجابة حلول

 حوالي يأ- اْلمريكية اْلسر أغنى من ٪0 امتلكت مثَل، المتحدة الوليات ففي موجودة الثروة أن مع

 معهد أجراها دراسة كشفت كما .9102 عام دولر تريليون 27 بقيمة ثروة -أسرة مليون 0,9

 تكون أن يمكن الذي الوقت في» أنه: 9105 عام (ICAEW) وويلز إنجلترا في القانونيين المحاسبين

 النقد في ائضف المتحدة المملكة شركات لثلثي كان اْلحزمة، شد على مركزة السكان أغلبية أفكار فيه

 بها تحتفظ التي النقدية والحتياطيات الودائع مستوى عرف الحين ذلك ومنذ بل فقط، هذا وليس

 هائلة بنسبة وزادت ،9101 عام في ٪1 بنسبة النقدية الودائع نمت كبيرا، ارتفاعا البريطانية الشركات

 سكان أغنى من ٪0 متلكي Suisse: Credit لـ ووفقا «.الماضية الخمس السنوات خَلل ٪70 بلغت

 أقل سوى فقرا اْلكثر البالغين من ٪71 يمتلك ل حين في العالمية، الثروة من ٪71 يقارب ما العالم

 بالمعنى اْلقل على مستبعة، كونية حرب وقوع احتمال أن كما العالمية، الثروة إجمالي من ٪0 من

 .للحروب الكَلسيكي
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 وكورونا الوهم

 

 منعم الفيتوري

 

ة انتشار وباء كورونا ، كان للعلم دور  في وقته حين دخل ميادين المعامل والمختبرات  بعد اشتداد وحد 

ليكتشف لقاحاً يضمن للبشرية حق  وجودها وعيشها الكريم من جديد ، وليرفع الكرت اْلحمر في وجه 

ل الحياة حول العالم .بينما يكتشف العلم ويجري تجاربه لتف عيل وضمان فاعلي ة الفايروس الذي عط 

التبرير الَلأخَلقي الذي  اللقاح ضد  كورونا ، كان للجاهلين ، وللمغفلين رأي آخر بشأن كورونا .ف

” يرتكبه المسلمون في حق  دينهم بشأن الفايروس المستجد  ، يذك رني بكَلم باول كورتز في كتابه 

ين وما فوق العادي  لبشرية تحتاج لما يلب ي حاجتها الروحية ، إذ كانت ا” اْلغواء المتسامي : نقد الد 

فاخترعت الِحيل ] المعجزات [ كتعبير عن ارتواء النفس البشرية .وهذا ما نشاهده من سخافة وتفاهة 

رجال الدين اليوم . منهم من يرى بأن الفايروس جندي من جنود هللا ، ومنهم من يراه عقاباً للبشري ة 

ر والزنا والتعري ونواديه وحفَلت الموسيقى المختلطة. كل ذلك على ما تقترفه من آثام وشرب الخم

ين وجعله اْلس في هذه المعركة المصيرية .محاولة تبرير أن الدين هو  يدل  على ِحيل تريد إنقاذ الد 

ين واْليمان به عند أتباعه إن اتبعوا  الُمنقذ لنا من خطر الفايروس ، هي محاولة فاشلة ، وستفشُل الد 

ل . فاْلله الذي ُيوصف عند الصوفية بأنه إله المحب ة أو إله الرحمة عاجز عن إنقاذ البشرية منهج العق

ين ..ففي هذه المرحلة الحرجة انبرى  من الغرق في وحل الفايروس ، وهذا أول اختبار يفشل فيه الد 

ب واْلجهزة والكشوفات والتدابير الوقائية ، الغير ين  العلم للدفاع عن البشرية عبر الط  واردة في الد 

طبعاً . مع أن الفايروس داهم العالم فجأة إل أن العلم رغم بعض القصور كان في محل ه ولو تأخر قليَلً 

فإن العلم سينتصر على الفايروس اْلن أو بعد أيام .المهم أن الِحيل الدينية تهوي بالدين وباْلله إلى 

والبحث العلمي الذي اخترعه اْلنسان دون تدخل كائن القاع ، وتزيد بل ة للطين . ما ينقذنا هو العلم 

غيبي يربض في مملكته ، وكان قد خلق جنة وناراً ليعذبنا أو ليرهقنا وليختبر إيماننا به. وأبسط مثال : 

واء ؛  اء والد  ر لنا الفايروس لنمرض به ونموت به ، ولنرع رحمته وكما يقال : خلق اله الد  اْلله قد 

ين . جي د . سنموت عبر الفايروس وسيأتي يوم القيامة لماذا ؟! لكي يخت بر إيماننا كما يردظ غوغاء الد 

وندخل الجحيم أو جهن م وُنشوى هناك مع الكف ار ، هذه معادلة غير منطقي ة بتاتاً ، مع أن رجال الدين 
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الها داخل الفهم ، يستعملونها لتبرير الدين ، ول يعلمون أنها أمر ل يملك العقل منهجا لفهمها أو ْلعم

يقول باول كورتز ] اْلنسان يبحُث عن المعنى المطلق  مع أنها تضع الدين واْلله في مأزق  ل أخَلقي

ليكون جواباً على المآسي التي يواجهها في الحياة . إن ها أساطيُر العزاء والسحر الذي يمكننا من 

لموت [ وفي اْلخير ، النظرة للفايروس من الهروب من محدودية الوضع البشري ، فناء الحياة ونهاية ا

منظور ديني تعزز ثقافة الهروب واللتجاء للوهم .يقول باول كورتز ] ليس ثم ة من آلهة ستنقذنا ، 

علينا أن ننقذ أنفسنا ، خصوصاً من حماقات وأخطاء أسَلفنا [ وأضيُف ، من حماقات وأخطاء الذين 

روا للعالم أن  وهمهم على  يشاركوننا الحياة اليوم ، الذي يت بعون الوهم في كل  أمر ، ويجدون مكاناً ليبر 

 حق  
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  الكورونا: ضد  الكورونا في التفكير

 االخر مركزية الغاء و الذات الى العودة

 

 االمين محمد بوجنان

 

من منهجة ، إن الختَلف و الندية التي عرضها الفكر الفلسفي على مر العصور على مستويات عدة 

مفهمة، و أشكلة، لم يقدر على زحزحة المبتغى الذي اشتغل عليه المتفلسفة اي التفكير في المآل و 

النا  -المصير ، الذي سيحتل مساحة واسعه و مميزة في رحلة البحث في عن سؤال الذاتية و البيذاتية

بح الديالكتيك المنهج اْلصيل ، اين يص”أو من المشاركة و العيش معا الى الوحدة و العزل“ -والغير

” النسان والطبيعة“أو ” النسان و اْلنسان“، فعَلقة ” إما التحدي ،اما الخضوع“لفهم حقيقة الوجود 

مشدودة بهذه الثنائية الخسارة او النتصار، و هذا ما برز في المشهد التراجيدي في الفترة المعاصرة 

: التحدي السيكولوجي ، التحدي القتصادي والتحدي بظهور عدة تحديات تواجه الموجود النساني 

العالم مع الخرين الى الوجود  -في–الخ، ما ادى الى تغير أسلوب العيش: من الوجود …الباثولوجي 

 .عزلة مع الذات، مع استبدال مقولة الخير و الشر كأسس للقيم الخلقية بمقولة الصحة و المرض -في–

 .الوجود بطبي هيدغر: الكورونا و الوجود

اتاح الفرصة من جديد لفهم الكثير من  ”ETRE ET ETANT ” ان التمييز بين الوجود و الموجود

القضايا المتعلقة بالكينونة التي اسقطتها الميتافيزيقا الكَلسيكية ، حيث تفطن هيدغر أن الزمان هو 

الذي اجتاح العالم  -02-كوفيد -الفق المتعالي الذي نطل من خَلله على الوجود ، فالوباء المعاصر

سيعيد استحضار فلسفة هيدغر واقعيا. ان هيدغر يميز بين الوجود النساني العازم و الموجود النساني 

الساقط ، ْلنه يكون عازما عندما يرتد الى لحظة ميَلده ثم التفكير في المستقبل ، ليقرر ما يفعله في 

النبثاقات ، رجعت هذه التساؤلت المحرجة بعد الحاضر، هذه اللحظات الثَلث أطلق عليها هيدغر 

الوعي باْلزمة الصحية التي تهدد الوجود البشري، اين اشكلة العقل الواقع الموبوء محاول عَلج 

محاولة ” ، ماذا يجب ان نفعل اْلن ؟ ”النسان ما بعد الكورونا” جراجه :كيف سيكون المستقبل؟ 
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لعل ”. البحث عن العلل والسباب” حدث في الحاضر؟ هل للماضي دخل في ما ي” تجاوز الزمة

السئلة الثالث الناجمة عن النبثاقات الزمانية ، ترد اْلنسان الى التمركز حول ذاته والتفكير في قدره و 

 -الموت الفراد داخل المجتمع اليومي بشكل فضيع و متزايد –مصيره ، فالقدر يخص مصائر اْلفراد 

امام الموت ، أي الصراع  -وجه-وجود النساني وحده، فظهر الوجود وجها لاما الثاني يتصل بالم

الحياة و الموت . ان الوجود النساني يسبق ذاته متجها نحو موته في لحظة ترقب و تبصر منتظرا 

مصيره في ظل تنامي الصابات التي بلغت ذروة الخطر، حتى أصبح الموت يسكن كيان الوجود 

تمر عليه. إن معايشة الموت يوميا اعلنت ولدة القلق و الخوف كظاهرتين النساني في كل لحظة 

مَلزمتين للوجود ، فارتبط القلق بالمستقبل المجهول لغياب العَلج المناسب لهذا المرض، اما الخوف 

اتصل بترقب نهاية مأساوية لتحقيق حرية الدزاين ، بالتالي ل يستطيع إتمام مشروعه الوجودي. و هنا 

بصدد مقاربة فلسفية للموت و ليس الوفاة ، على الرغم من تشابههما بدرجات متفاوتة .الوفاة هي نحن 

نهاية الجسد تجريبيا و بيولوجيا، اما الموت هو تَلشي الوجود النساني كمشروع قابل لْلنجاز. فنجد 

ي لحظة البشرية جمعاء اليوم تعزي وجدها في مشهد مروع وتودع موطنها بصورة تراجيدية ، ف

فالكورونا أدخلت النسان المعاصر في مرحلة احتضار  –أي وجود النسان إزاء الموت  –احتضار 

مترقبا موته ، متبصرا وفاته ، المر الذي بث في النفوس الهم و الهتمام الناتج عن تبدد و تشتت 

 الموجود اْلنساني في الوجود الواقعي الذي فرض عليه بشكل مرعب

 اليوم؟ عالقة أي االخر و األنا: تفرق الكورونا و تجمع الفلسفة

في الوعي لزم الفكر الفلسفي بدءا من فكرة مدنية اْلنسان الرسطية ،  l’autre ان حضور الغير

لتمتد الى العصر الحديث فتعيد ترتيب عَلقة النسان باْلنسان من خَلل مفهوم الخير المطلق الكانطي 

فَلسفة العقد الجتماعي و فَلسفة النوار من خَلل تجسيد القيم التي او عَلقة النسان بالدولة مع 

تربط الجماعة البشرية: العدالة ،المساواة و الحرية ، ليصل هذا البناء الفلسفي الى اوج اكتماله في 

الحداثة ، ليبني الخطاب الفلسفي المعاصر جهازا فلسفيا مهيبا ،  -بعد-الفترة المعاصرة مع فَلسفة ما

 .و الى حضور الغير و العمل معه على وجه المحبوبية و الحترام، المعاشرة و التواصليدع

أضحى الخر الرفيق المَلزم لوجودنا، ل يمكن اختزاله ول الغاؤه كونه الوجه الثاني لذواتنا، ْلن 

”: انيالوجودية مذهب أنس“عَلقة النسان بذاته ليست معزولة عن الخر، حيث يقول سارتر في كتابه 

، وفيه يقرر النسان ما ان يكون intersubjectivité و هكذا ، نكتشف حال عالما نسمي بينذاتية

ان النسان في “، ان هذه القولة الفلسفية تبعث المثل الصيني القائل : ” عليه و ما يكون عليه الخرون

عولمة كإيديولوجيا ترمي ان هذا المشروع سيتوج في الخير الى بزوغ فجر ال”. حد ذاته نصف انسان

الى استبدال مقولة الخير كقيمة أخَلقية بمقولة السعادة والرفاهية. لتعلن بذلك عن ميَلد أمركة العالم و 
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جمع شتات البشرية في قارب واحد ، فالكوكبة، الشوملة، العولمة كلها مفاهيم تعبر عن اليديولوجيا 

م من بعض ، ورسم افق من خَلله نطل على التي وضعت السس الفلسفية لتقريب البشر بعصه

الخرين المشابهين لنا في اْلدمية و المختلفين عنا ثقافيا، اذ يتم كل هذا عن طريق العمل على تعزيز 

و الغاء الحدود ” سياسيا، اقتصاديا ، ثقافيا وأنطولوجيا  ” autrui اواصر التواصل بين الذات و الغير

مهما تباعدت المصار و القطار، إل أن الوباء الغى مفهومية التجمع و  القليمية ,العرقية و الثنية،

الجتماع كونهما خطر يفتك بالمقومات الصحية لَلنا ، فبعدما كان وجود الخر ضروري لفهم الذات ، 

أصبح هذا الخر نفسه الجحيم الذي يهدد الذات ، فحدث انعطاف خطير في طريقة الحياة مع ظهور 

عمل تفكيك العَلقات النسانية المباشرة ، ما ادى الى النفَلت من الحتكاك بالغير و  هذا الفيروس

حافظ ” التعامل معه ، أو محاولة القتراب منه، فدشن النسان اليوم حجر الساس لحياة جيدة قوامها 

ميشه نمط ، ان هذا التغير المفاجئ في حياتنا و ازاحة وجود الخر من اْلنا و ته”على نفسك بنفسك

جديد من العيش لم يألفه النسان بتاتا ، كما لم يعرف عن الوحدة ال خَلل مشاهدة الفَلم الخيالية أو 

قراءة الروايات المصطنعة التي تقص عن عزل البشر ، ال ان ما كان خياليا أصبح اليوم واقعيا أثار 

ب هو كل ما لم يكون مألوفا نسمع عنه في النفس غرابة . فلما هذه الغرابة ؟ ان ما يبدو عجيبا و غري

دون ان نعايشه ، فالوحدة أصبحت اليوم واقعا مفروضا علينا بشكل غريب ، ما دفعتنا الى اعادة 

 .التصالح مع ذواتنا ، و التعرف عليها من جديد

 :العزل الى االنعزال من:  مقلوبا الوجود

، اما الثاني إكراه فلسفي ناتج عن ارادة متفجرةخيار ان الفرق بين جلي بن النعزال والعزل، فاْلول 

فرض نفسه على البشرية لغايات صحية ، ففي النعزال تقوقع حول اشكاليات مرهقة و انغَلق على 

الذات لتنفجر من جوانيتها مشاريع فلسفية كبرى ، اما في العزل ابعاد و ابتعاد عبرت عن روتينية 

 .قبل موتهاالحياة لتفجر الذات من داخلها لتموت 

شرع أرسطو في التأكيد على ضرورة الجتماع البشري في المدينة السياسية حيث صرح انه ل يمكن 

ان يعيش ال الله أو الوحش ، مؤكدا على الطبع الجتماعي لْلنسان الذي يبتغي المؤانسة و التعايش 

ض عن هذه الفكرة في مؤلفه مع الخرين ، رافضا الوحدة التي ل تمشى وإنسانيته ،ال نيتشه يستعي

لكي يعيش النسان وحيدا، عليه أن يكون حيوانا، أو إلها، قال أرسطو . تبقى :” ” أفول الصنام بقوله 

، يبدو ان العزلة من مميزات الفيلسوف لن غوغاء ” حالة ثالثة، عليه أن يكون الثنين معا .. فيلسوفا 

، و تبعد كل أشكال البداع الفكري . فالطبيعة الجتماعية  الحياة الجتماعية ، ترسخ للركود و التحجر

تذيب العقول المنفردة و الفكار المتمايزة في عقل واحد أين تنصهر الفكار في بوتقة واحدة، متعالية 

 “. عن شعورنا ال وهي العقل الجمعي ، و هنا يفقد النسان الحس النقدي و مهارة التأمل في ذاته 
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عالمي سيعولم الوحدة و العزلة، ال أن هناك اختَلف بين بين عزلة الفَلسفة و عزلتنا  الكورونا كوباء

نحن ، حيث ابتغى الفَلسفة من الخلوة البتعاد عن اليومي بوصفه وباء الفكر ، حيث يصف نيتشه 

الجتماع بالقطيع ، الدواب الجريئة ، ان هذا التوصيف يشخص اْلرهاق ، التعب و المرض الذي 

به الجتماع ، حيث جاءت أفكار نيتشه تؤكد على النزوع نحو الوحدة و التباعد كونها مؤشر على يشب

الصحة ، القوة و الوفرة الوافرة ، وهي نفس التعاليم التي تحدث بها زاردشت الذي فضل العزلة بدل 

ادشت بعوان هكذا تكلم زر“من بهَلونية الخر و سذاجته ، يقول نتيشه في الجزء الثالث من كتاب 

أنت وطني أيتها العزلة، لقد طال اغترابي في بَلد المتوحشين فها أنذا أعود اليك أيها الوطن :” العودة 

نعم انه زرادشت نيتشه الذي هجر حَلوة وطنه و غادر دفء اهله ، متجها ” . وعيناي تذرف الدموع

أفكار نتيشه تتويج ْلفكار  الى جبل متفردا في عزلة حتى انكشفت سريرته ، و توقدت حكمته ، ان

دوستوفيسكي التي كرست للرؤية النعزالية لسيما رواية اْلخوة كارامازوف التي تناولت الكثير 

القضايا الجوهرية التي تمس اْلنسان وتحيره في العصر الذي يعيشه أهمها : الخير والشر، الغريزة و 

إن من الصعب على “فيسكي في بؤس الخر: النانية، في قيمة البتعاد والعزلة. حيث يقول دوستو

شخص غيري أن يعرف عمق اْللم الذي أعانيه، وذلك لسبب بسيط .. هو أنه ليس أنا بل آخر، ثم أنه 

ة وإباء  ”!يعز  على المرء دائماً أن يسل م بألم غيره .. كما لو كان ذلك عز 

الغابة السوداء الواقعة في جبال كما اختار هيدغر الحجر الفكري داخل الكوخ الذي بناه في أعماق 

، فعَل ” دروب تؤدي الى ل مكان” اْللب، ليطل على العالم و يكتب أهم أعماله الفلسفية، من ابرزها 

هي تلك الطرق التي سلكها هيدغر في متاهات الغابة التي ل تؤدي الى منفذ و ل مخرج مستشكَل 

إن اليومي ينتج الوجود النساني الساقط ،أي  الحرية كقضية انطولوجية تستحق التفكير و الفهم.

 .انغماس الموجود النساني في مشاغل الحياة اليومية ما يؤدي الى سوء تفسير ذاته

في الختام تروي الميثولوجيا الغريقية ان بروميثيوس سرق النار من اللهة و منحها كهبة للبشر، 

العذاب لَلبد ، فكبلته بأغَلل حديدية على صخرة فغضبت اللهة منه و حكمت عليه العائلة اللهية ب

في قمة الجبل لينهش طائر الرخ من كبده نتيجة أفعاله ، استمتع البشر بقبس النار البروميثي على مر 

العصور ال ان جاء العصر الذي أساء فيها النسان استخدامه للنار الموهوبة فأحرقته بوباء قاتل فتاك 

فهل من سبيل الى استعادة تلك النار لَلنعتاق من هذه الجائحة ؟ ال يمكن ،  026كوفيد -عرف طبيا ب

 .الذي من رماده يحيا من جديد ؟ phoenix أن نكون كطائر الفنيق
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  :الحال واقع

 كورونا :حول فلسفية شذرات

 

 المقدم ايت الدين نور

 

 من إليه النظر يقتضي العالم هذا في واْلن هنا مايجري حول فلسفية زاوية من وجودنا إلى النظر

 :زاويتين

 في والمتحكمة المحتكرة الكبرى القوى بين والسياسي القتصادي بالصراع وتتعلق : اْلولى الزاوية

 والسَلح بالجند المشخص الصراع من المعسكرات أو القوى هذه انتقلت حيث العالمي؛ القتصاد

 مرئية ل خفية جنود خلق نحو الصراع وهو مشخص؛أل غير جديد صراع إلى لممتلكاته واستعراض

 واْلسقاط للهيمنة الحرب من جديدا نوعا أغدت التي البيولوجية بالحرب عليه يطلق ما وهي بيولوجياً؛

 يسودها الشطرنج بلعبة شبيهة الراهنة الحرب في جديدة لعبة إنها…واقتصادياتها الشعوب في والتحكم

 تتخذ استراتيجيه انها…عقلياً  ومآلها ونتائجها حساباتها في التفكير مع الساحة في نتائجها تدبير صمت

 حسابات لناجعة مقياساً  الدولي الجتماعي الحقل ومن لحساباتها أساسية قاعدة البيولوجي المختبر من

 القتصادية المنظومة على بالخسارة أو بالفائدة تعود خسائر أو أرباح من يجنيه قد وما المختبر ذلك

 ومحلياً  عالمياً 

 متوازنة أصبحت وقد قوى بين حرب هي الدولي الجمع تجتاح التي الجديدة القتصادية الحرب هذه إن

 كل واستوعبت ذلك أدركت وقد _للقارات،،، العابرة والقنابل النووية اْلسلحة _ عسكرياً  ومتساوية

 كشرط لها المدمرة النووية الحروب من لمزيد اْليكلوجية تحمل عدم وأمام خصوصاً  ، ذلك اْلطراف

 …البشري للوجود

 لن عليها نعيش التي اْلرض هذه أن الكبرى القتصادية القوى كل فيها تعرف الراهنة المرحلة إن

 تنفع لن .خاسر الجميع وسيصبح اْلنسانية بمصير سيعجل ْلنه واْللي الفتاك بالسَلح الحرب تتحمل

 هنا من تشترطه، بل العالم بهذا مرتبطة وسياسته واقتصاده اْلنسان مدام خاسر؛ ؛ رابح ورقة معه
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 كمصدر اْلرض هذه على تحافظ لكن نعم، اْلنسان تقتل جديدة وحروب صراعات عن البحث ضرورة

 لدولة قوة كإرادة القتصادي لسيادة وكشرط …”البحار المعادن البترول ” الدوام على موعودة لثروة

 أخر، على معين تحالف أو معسكر أو

 الرأسمالي النظام تاريخ لزمت صيرورة إنها بل اليوم وليدة ليست القائمة الصامتة الحرب هذه

 لَلتجاه والمعاكس المعاند الشتراكي الفكر ظهور مع خصوصاً  علميتين حربين من عرفة وما الحداثي

 لكن …المثقفون عموم يعرفه التاريخ وهذا …معسكرين إلى العالم انقسم حيث ؛ السائد الرأسمالي

 الذاكرة في كبتا أو ثأراً  أو ضغينة يخفي أنه هو غطائه ينكشف أن بد ل والذي التاريخ هذا في الخفي

 تقوده التي الرأسمالي الفريق طرف من الثانية العالمية الحرب في واضطهدت وعذبت دمرت دول لدى

 منطلق بين الفرق نعلم ونحن …الشيوعي الشتراكي الفريق غرار على اْلمريكية المتحدة الوليات

 في البرجماتية وبالتالي الملكية في والستقَللية السوق في الحرية مبدأ من تنطلق فاْلولى :الفلسفتين

 والمساواة العدالة مبدأ من تنطلق التي الشتراكية الفلسفة مبادئ عكس وكلها…القتصادية المعاملة

 القرن ثمانينات نهاية مع الجميع ضن والتي المكبوتة الفلسفة هذه …الجتماعي والتكافل والتضامن

 وموت التاريخ نهاية بإعَلن الرأسمالية الفلسفة قيم عليها وانتصرت وانهزمت اضمحلت أنها الماضي

 عند متوقعة غير وبحسابات جديدة حلة في اليوم يعود مرحلي ووهم ضن سوى فماهي…اْلنسان

 السابقة الحسابات لتصحيح وبداية لجرح انفتاح أو لمكبوت عودة أنها نقول لذلك…الرأسمالية العقلية

 ؟ جديد وتاريخ لمنعطف بداية أنها أم ؟ اْلنسان وموت التاريخ نهاية فعَلً  هي فهل الفلسفتين؟ بين

 أو بشكل   تأخد لم دول هي الحالي القرن مطلع في وناجع فعال بشكل اقتصادها برز التي الدول إن

 غير وتهديدا خطرا تشكل جعلها مما الرأسمالية، الفلسفة جوهر تشكل التي الكلية والقاعدة المبدأ بآخر

 والفريق …تجلياته أبرز اْلمريكية المتحدة الوليات تمثل والتي السائد الرأسمالي القتصاد على معلن

 الجيل هذا أمام الطريق يسد أن مستعمراته وعبر يحاول بذلك وهو اْلمر واستوعب أدرك الرأسمالي

 المنقحة الشتراكية الفلسفية مرجعيته من اقتصادياً  يتغذى طياته في يزال ول الذي القتصاد من الجديد

 تنسى ولن لم …وكوريا واليابان الصين أن نقول لذلك …جديد ثوب   في لتغدو الحالي القرن بداية مع

 لذلك…أرضها في ببعيدة ليست تاريخية مرحلة في لحقها الذي النووي والرعب والضطهاد الهزيمة

 شتى في قوتها وضاعفت الضعف نقط وراجعت قواها استجمعت بعدما للمواجهة تعود اليوم هاهي

 قوة من الرأسمالي الفريق يمتلكه ما تجاوزت ربما بل…والمعرفية والعسكرية القتصادية المجَلت

 …”بين و بين” وتحالف ونووية عسكرية

 أخرى بدول مدعومة بذلك وهي وتضامنا وتنظيمياً  اقتصادياً  للعالم وظاهرة اْلن كواجهة الصين تعود

 وأن لبد الصدد هذا وفي ؟…مستقبَل سيكشفها التاريخ لزال ْلهداف علنا وليس سرا التوجه نفس من
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 الجديد الجيل القتصاد ذات لدول اْلكبر الحلف هي تكون أن الممكن من ألمانيا بأن وأقول أجازف

 لم اْلخرى هي ألمانيا باعتبار دائرتها من وتنفلت الرأسمالية الرقابة من كلي بشكل ستتحرر بعدما

 وتحالفهم الجيران بها فعله وما تاريخها تنسى

 أدت اقتصادياً  قوية تنافسية مرحلة وبلغو واقتصاديا عسكرياً  اْلخر قوة طرف كل أدرك بعدما إذن

 ودفع عزز الذي الشيء 9111 سنة من بدأ المالي الركود أزمة في السقوط إلى الرأسمالي بالفريق

 النفس في الثقة من نوع وهو العالمية الواجهة إلى – …الصين ؛ اليابان – الجديد الفريق اقتصاد

 بداية و العالمي الرأسمالي الهائل ممثل اْلخر على حربية غير بوسائل الحرب ْلعَلن وبداية

 الثأر ْلعادة كبداية والعلمي القتصادي الرهان لكسب قوة إرادة بناء نحو وذلك تبعيته في الستقَللية

 الرأسمالية الذاكرة في لجرح كانفتاح وعودته المنسي بسيادة يسمح بشكل  

 اليكولوجي الحقل مستوى على اختَللت هناك أن وتعي تعلم القوى كل اليوم، أن وهي أخرى، نقطة

 أمام متساوية العالم،أنها هذا لتدمير يكفي ما لديها ” بين البين ” الدولية والتحالفات القوى وكل

 ستجعل سلبية نتائج من ستسفره وما الورقة هذه أن يعلم اْلستراتيجي جانبه من الكل لكن …السَلح

 هي الجديدة اْلستراتيجية كانت لذلك بالمرة، واختفائه اْلنسان أفول تفتح ورقة أنها بل خاسراً  الجميع

 والفريق …ذلك ضالة البيولوجية المختبرات فكانت ماكرة علمية فنية بوسائل جديدة حرب ابتكار

 أخرى استراتيجيات استيعاب على وقادر استراتيجيه هكذا ومدرك مستوعب اقتصاديا الصاعد الجديد

 العمَلق فيها يتحرك التي القتصادية الساحة في يتحرك أصبح مدام الرأسمالي الفريق عن بمنأى

 ؟…ضده المنافسة عن وبرهن الرأسمالي

 للصراع ورقة هي ذاتها طبيعة تلقاء من بتطورها أو اْلنسان صنع من سواء الفيروسات أصبحت هكذا

 الخصم وإضعاف البشر /اْلنسان قتل هي العسكرية الحرب في الغرض مدام والمستقبلي الحالي

 متعددة أشكال عبر البيولوجية الحرب ستؤديه أذن الغرض نفس…والمنتصر القوي للطرف وإخضاعه

 فنجاعة…اْلمس فيروس عن تطورت التي الفيروسات أشكال من شكل إل اليوم فيروس وما ومختلفة

 لم التي البالية غياره قطع تغيير إل به ويدفع القتصادي الشرط على يحافظ أنه هو الفيروسي القتتال

 حيث …والصواريخ بالقنابل المسلح الحربي القتتال عكس الدوام، على لعجلته الحركة بدور تقوم تعد

 وجودنا لشروط الكلي التدمير …القذرة البشرية اللعبة هذه إنهاء إلى حتما ستؤدي

 فهذه أنطلوجية،-السسيو الزاوية من فلسفياً  إليه النظر يمكن اليوم؛ يقع الذي لهذا الثانية للزاوية بالنسبة

 السيادة وهم في المتجلية الحداثة أوهام وهي اْلنسان أوهام من كثير عن لنا كشفت الجديدة الحرب

 والعالم ذاتا أو العالم على سيداً  اْلنسان جعلت الغربية الحداثة باعتبار !العالم على لْلنسان والقوة

 هذه عشر، السابع القرن في ”ديكارت رينيه ”الفرنسي الفيلسوف دشنها التي الفلسفة وهي…موضوعاً 
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 ل هنا بالذكر ونخص ،” الحداثة نقاد ”- المعاصرة المرحلة في الفَلسفة من الكثير أنتقدها التي الفلسفة

 لمقالته متطلع كل حيث ،” م 0256_0112 هايدكر مارتن ” المعاصر اْللماني الفيلسوف الحصر

 اْللمانية بميونخ‘ للتقنية العليا بالمدرسة 0272 نونبر 01 في ألقاها التي المحاضرة وخصوصاً  وكتبه

 الرجل يميز بحيث بعينها، الغربية للحداثة انتقاد إل هو ما الحديثة التقنية لماهية انتقاده أن على سيجد ؛‘

 السمات فهذه الحديث، العلم جوهر بماهية التقنية :هي أبرزها أساسية سمات بخمس الحديث العصر

 للحداثة وانتقاداته تحليَلته موضوع لوحدها تشكل وكأنها خاصة مكانة ”هايدغر” لها يفرد الخامسة

 واْلن؟ هنا يجري بما عَلقته وما ؟ ذلك فكيف

 الذي الخطير المنعطف أو التحول وهي ”ديكارت” مع بدأت التي والموضوع الذات ثنائية انبثاق فمع

 والعالم الكون ”على=في ” مفكرة وذات سيداً  اْلنسان الحداثة نصبت بحيث الحديث العصر مع برز

 والطبيعي الكوني للوجود نسياناً  كرست الجديدة العَلقة هذه ،(والستغَلل للتفكير) كموضوع

 الحديث التاريخ في وتقوت ونمت كبرت العالم مع اْلنسان تعامل في الحديثة العَلقة فهذه…واْلنساني

 التي المعاصرة التكنولوجية والثورة الحديثة،،، الصناعية الثورة أبرزها الثورات، من مجموعة عبر

 وتسميتنا وتحليلنا موقفنا حسب ليغدو والطبيعي اْلصلي وجوده عن ما شيئاً  ينحرف اْلنسان جعلت

 التقنية تتوسطه كائن أصبح والحالي الراهن البشري الكائن أن ذلك ومعنى ،” الوساطة كائن ” بكونه

 هذه فأصبحت الخ…والقتصادي والجتماعي والنطلوجي المعيشي وجوده مجالت شتى في ومنطقها

 فيه يعيش الذي الطبيعي العالم وبين بينة وحاجزاً  حاجباً  المادية واْللية التقنية الوساطة

 ؟ ذلك فكيف توضيحه، من بد ل ميتافيزيقي لمشروع حاملة التقنية تصبح ومنه…ويحتضنه

 إذ الطبيعية، شفرته حتى لمس تعديل عليه وقع بذلك فهو الوساطة؛ كائن هو الحاضر اْلنسان بأن قلنا

 أصبح بحيث ” طبيعي-’ال‘- التقنو ” كائن أصبح بل السابقة، الفلسفة في كان كما طبيعي كائن يعد لم

 منذ عليه فتسيطر…وعقاقير أشعة من الطبية، التقنية تتوسطه الرحم في انبثاقه بدايات منذ الجنين

 لينقدف الدخيل الغريب لهذا مهمته ليترك …فيتَلشى الطبيعي، المحيط ذلك وبين بينه وتحول البداية،

 المغلف منطقها قبول على قبل ذي من روضته التي التقنية فتحتضنه العالم هذا الى النسان/المولود

 السعادة حساب على هذا كل جوهرها، في والمزيفة شكلها، في الموعودة والسعادة والرفاه الرقي بمكر

 ذلك يعد لم نموذجاً  الرحم)التقنية، ميتافيزيقا دمرته التي الطبيعي العالم في اْلبد إلى والمفقودة الحقيقية

 هناك وانما بالمرة نهايته ننكر ول /ببعيد وليس السابق في كان كما الجنيني للوجود الطبيعي المجال

 .الطبيعي الوجود لهذا تدريجي اختفاء

 قدس بساطة بكل ْلنه درجاتها، بأقصى التعاسة يعيش كائن الحاضر إنسان وهو الوساطة إنسان إن

 لوجوده أصلية وهوية كشرعية الطبيعية شروطه عن وفضلها والصناعي والداتي التقني العقل



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

311        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

 تمسكه ظل في عذابه ويزداد وجوده، عذاب ثمة لذلك المشرعن غير شرعنة يريد بذلك فهو ومعيشه،

 يبنيه لزال الذي للوهم انكشاف إل هو ما وغداً  اليوم الحال وواقع…العولمية الرأسمالية تطور بشروط

 في اْلنسانية حالة ” ٩١ كوفيد كرونا ” كلمة عرت لقد…والحقيقة الصواب فيه ويعتقد الوساطة إنسان

 من الكونية خطاب فصار ؟؟ الحداثة ذاكرة في المعلقة والزيف اْلوهام من الكثير وحطمت العالم

 برجماتية -وثوقية -دغمائية لتجاهات المؤدلجة والخطابات الجتماعية والعدالة الديمقراطية مبادئ

 في إننا بل ذاتها، مراجعة ضرورة اْلنسانية من تستدعي لحظة في بذلك إننا ؟! كان خطاب …في

 والغبي اْلبله ذلك حتى واْلنسانية؟ اْلنسان مفهوم طرح إعادة ضرورة علينا يلح تاريخي منعطف

 أسئلته طرح ويعيد يطرح أن عليه الضروري من العالم يحكم أن يريد الذي ،”التحكم بحمى المريض”

 أن على اليوم نفهم لذلك حماقاته؟، ليفهم…جمعاء اْلنسانية ذاتية وفي ذاته في إنسانية-والَل الغبية

 في الوهمي المسار هذا ضمن مساره وفي فيه التفكير أعادة فرصة لنا يمنح وكأنه اْلنسان في الخير

  .اْلنسان بلغها وعصرنه حضارة أرقى

 ومغادرة بالفناء العتراف إرادة دون البقاء حب إلى اْلنسان نزعة مدى 02 كوفد جائحة أيضاً  أفهمتنا

 اْلنسان مدام الماكرة والمؤامرات القتتال فلماذا ؟، بذلك وعيه من بالرغم المجهول إلى العالم هذا

 تحكم التي العَلقة ترتيب أعادت من لبد ومنه إرادته؟ من بالرغم وينتهي سيفنى أنه مسبقاً  يدرك

 وليس العالم هذا من ،فاْلنسان!اليكولوجية تيمة باستحضار وذلك العالم هذا في اْلنسان بأخيه اْلنسان

 الحياة اْلرض ففي..ويعانقها ويحتضنها ويرعاها اْلرض إلى يعود وأن لبد لذلك…خارجه من

 اْلنسان أخيه على وفرضه اْلنسان وصنعه انزاح الذي المستبد الستغَللي النظام في وليس والمعيش

 الرأسمالية بأن دوما تذكرنا التي الماركسية إلى نعود الصدد وبهذا ؟…ْلخيه اْلنسان استغَلل ْلجل

 ؟ جنازتها ْلعَلن تدق بدأت قد ساعتها فهل ؟”! قبرها حفارة” كنظام نفسها

 اليوم الحال واقع نفهم أن نحاول ما بقدر أخرى، على أطروحات أو لنظام ننتصر أو نمجد ل هنا نحن

 فيه النخراط للجميع بد ل فلسفي إشكال هو اليوم إشكال أن أساس على تاريخية، فلسفية زاوية من

 السكوت عوض الفكري، التاريخ في الراقي اْلنساني التفكير لصالح يسجل كوني فلسفي نداء ْليصال

 أجندات لصالح تعمل التي والكاذبة الزائفة واْلعَلمية اْليديولوجية اْلطروحات لضجيج الباب وفتح

 بالتفكير خاص إشكال هو…،أو أو حربية أو صحية أزمة من البشري الكون في اليوم يقع فما…معينة

 اْلولى الدرجة من الصرف الفلسفي

 العدالة من تجعل عريضة ايديولجية قاعدة من ينطلق الشيوعي-الشتراكي الفكر اْلقل على إذن،

 الرأسمالي التوجه مقابل في -توجهه كيفية في الرسوم احتساب بدون وهذا-نظامها أساس الجتماعية

 الجحيم إلى اْلخر وليذهب أنا، ْلنتفع ” قاعدتها التالية المقولة في تجد مغايرة بأيديولوجية يعمل الذي
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 هذا استغَلل ْلجل والتحالف والخداع المكر سوق السوق، حرية وبروز والعدالة الحق غياب ،أي”

 هو، همها الرأسمالية الحداثة أن كتاباته أسطر خلف ” هايدجر ” مع تعلمنا ومنه…لذاك العقل

 تجميعها ثم التصنيع عبر تحويلها ثم الطبيعة من طاقات استخراج عبر الَلنهائي المفرط الستغَلل

 في فائض فوقع وأوجه؟ ذروته وصل قد التحويل ثم الستغَلل أليس توزيعها،،،إذن ثم وتخزينها

 مكر خلق عبر التخزين هذا تصريف في رأسمالياً -اقتصاديا التفكير من ولبد والتخزين؟ اْلنتاج

 سبعة عن يزيد ما لعيش كاف الحديثة اْللة ظهور مع ذروته بلغ الذي والتخزين التحويل أليس .معين؟

 ترى ل التي التافهة القتصادية السياسة هذه فلماذا وأعراقهم؟ ثقافاتهم بمختلف العالم في إنسان مليار

 المعمور؟؟ لشعوب الستغَللية والسيادة الرأسمال تجميع مع المتحالفة إرادتها إل

 انقلب وقد الساحر سحر ” ذاته حد في هو اْلبله، الساحر سحر أو المناورة أو الفايروس إذن، أليس

 أن اليوم تريد اضطهدت قد القريب الماضي في إذن حين كانت وقد جديدة قوة أن أم .؟” صاحبه على

 نظامها تبني أن أرادت شعوب على النووية القنابل قذف الذي المجرم محاكمة أو الثأر،؟ ترد

 إلى اْلخرون وليذهب أنا ْلنتفع ” بمنطق الدخيل المجرم هذا وهيمنة توصيات عن بعيداً  واستقَلليتها

 وقد …الكونية اْلنسانية والقيم الحضارة وحدة في يوماً  يفكر ولم يتعلم لم الذي المجرم إنه ،”! الجحيم

 ؟! ذلك إدراكه موعد حان

ً  فهي والقضايا لألمور فهمها في وبسيطة ساذجة، الناس عامة أن إلى ننبه وأن بد ل سوسيولوجاً،  غالبا

 معه فتتفاعل…والديني والسياسي اْلعَلمي الخطاب وراء فتنساق يحدث؛ الذي هذا تدرك ل

 الشعوب؛ ثقافات ضمن اْلفراد وعي نسبة حسب تختلف طبعاً  المسألة وهذه…وأحاسيسها بمشاعرها

 إشكالي كقلق والثقافي الفكري مناخه حسب كل والحياة الوجود سؤال تطرح ل أنها ذلك يعني أن دون

 وجد؟ أينما اْلنسان عند انطولوجي

 شعوب بنتها التي اْلوهام يهدم أن استطاع أنه ”٩١ كوفد فيروس” المسمى هذا بفضل أيضاً  يحدث ما

 العالم وقيادة والتقدم الحداثة دول حول -الرأسمالي اْلقتصادوي المنطق ترتيب في- الثالث العالم دول

 الذي الحال واقع صورة زيف أمام تنهار وأن لبد أوهام ؟…والتنظيم والتقدم اْلنسان رعاية وهم إنه

 بالشكل تؤسسه ولم اْلنسان قيمة اْلخرى هي اْلخيرة اْلونة في أهملت قد الدولة تلك أن على يشهد

 أجياله ونوعية العصر ومنطق يناسب ل الذي الحداثوي إرثها على فقط فاقتصرت الكافي

 اْلنسان تجاه اْلنسان أزمة وهي اللحظة، أزمة في أسقطها الذي الشيء…الصاعدة

 بناء ْلعادة الوحيد المسلك هو ومعرفيا وتربوياً  أخَلقياً  اْلنسان بناء ضرورة أن أولئك و هؤلء سيفهم

 الذي اْلنسان ذلك…والحالي الحداثي لْلنسان الرتكاسي الفعل جراء يحتضر الذي العالم هذا وتعمير

 اْلنسانية سيد هو فيه نوجد الذي العالم أو اْلرض هذه باعتبار الكلوجي-الطبيعي الشرط سيستحضر
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 يمكن ل طبيعي كأن اْلنسان بأن منا اعتبارا الحداثة، مبادئ ذلك إلى ذهبت كما العكس، وليس جمعاء

 !…بالمجان وجودنا شروط ويوفر يقدم الذي العالم هذا أحضان في إل حالياً  وجوده يتحقق أو يوجد أن

 اْلنساني التاريخ سيدرك اليوم العالمي البشري المجتمع إن ؟ .إذن عليها نحافظ أن بمقدورنا أليس

 :القيم بعدها في الوجودية بالحياة الهتمام أهمية مدى الشعوب ستعي بحيث المنسي، اْلصيل

 والتربة والماء كالهواء لآلخر، اْلنصات وحسن التسامح،والمحبة،والتواصل،والتعايش،والتضامن،

  .بهم والهتمام…والحيوان والشجر

 الخوف مسجوني :من أغلبهم وجعل العالم مجتمعات ْلفراد المعتادة الحياة سلب قد اليوم فيروسنا إن

 حقيقة ؟، ما حقيقة يخفي أنه الحقيقة في الذي والميتافيزيقي، والسياسي اْلعَلمي الخوف ذلك العالمي،

 بعدما فجأة المواطن أو الرعية على نزلت ( استبدادية أحيانا ) سياسية وقرارات قوانين عبر السجن

 مما أفرادها، خوف من أكثر الدولة خوف يكون ومنه تحكمهم، التي القوانين مشروعية وهم اغلبهم ألف

 هو الحال، واقع عليه ويشهد اليوم يقع ما إن وذاك؟؟؟ هذا بين المؤامرة أسئلة طرح شرعية يبرر

 الرأسمال عولمة تتجاوز إنسانية حضارية وحدة إطار في الممزق، اْلنسانية عالم بناء ْلعادة فرصة

 كونية كانطية قيم وفق الخير اْلخَلقي وجوده ويبني يتعلم بشري عالم نحو الضيق المادي

 أن يمكن ل اليوم يقع ما لن اليوم، يقع ما حول كلمته ليقول التاريخ ننتظر وأن لبد إذن، اْلخير وفي

 يمكن لحظة أية وفي ” العالم خيرات في متحكمون وبلهاء بؤساء” أمام ْلننا الجوانب؛ كل من به نحيط

 في اْلقل على نواياه حسن على يظهر وان الشيوعي-الشتراكي التوجه فحتى العالم؛ توجه يغيروا أن

 البشري الكائن ذلك يد في أخرى لغاية تخضع البراكسيسية الممارسة أن إل والنظرية الفكرية منطلقاته

 كائن -العالم هذا في اْلغلبية وهم- العرضي اْلنسان هذا بذلك ليصبح اْلنساني المبدأ فيه مات وقد

 العصر فإنسانية لذلك …”السيطرة وحب الخاصة والمصلحة اْلنانية ” الشر؛ نزعة تحكمه شرير

 المستحوذة هي الشر إرادة مادامت الشر ثم الشر إل تلقى لن (وجودها؟؟ يعجل لم إن)المستقبل وإنسانية

 …اْلنساني العالم جمالية على
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 كورونا؟ فيروس بعد ”جديدا عالما”سنشهد هل

 

 ياسين أ.كرام

 

 ما وهناك قبل ما هناك“ سيكون الوباء هذا بعد كقبله، يكون لن كورونا فيروس بعد العالم وضع         

 الديمقراطي النظام الدولي، القتصاد العالمي، النظام كورونا: فيروس بعد سيتغير شيء كل ،”بعد

 معه سنشهد ،”جديدا عالما“ باْلحرى أو ،”جديدا عالميا نموذجا“ سيخلق الفيروس هذا الليبرالي،

 ،”رأسها على تسير كانت البشرية“ أن  كشف الوباء هذا. عميقة وثقافية واجتماعية اقتصادية تحولت

 المشهد هذا وأمام ،”للمعنى صارخ تهديد“ إنه ،”وأخَلقية إنسانية أزمة أكبر قسيخل“ كورونا فيروس

 .الفن سوى لنا خَلص ول عزاء ل أنه البعض يرى التراجيدي

 تصور فهي واحدة، رؤية في تصب كلها ولكن وتأثيراته، كورنا بفيروس المتعلقة اْلحكام تعددت لقد

 من مشروعيتها تستمد أحكام جديد. عالم وبداية ”عالم بنهاية“ نذري للعالم كارثيا ”أبوكاليبسيا“ مشهدا لنا

 تغيير“ إمكانيات حول أفكار وتتسرب تنسل حتى صراع، حدث،كل كل تترصد التي الماركسية الروح

 أحكام الحل؟ والحداثة. التقنية تساءل التي الهيدجرية التحليَلت إلى أيضا تستند أنها كما ،”العالم

 أن اْلنسان على وتسلطها، العظمى القوى بشاعة عن اْلنسان، حقيقة كشف الوباء أخَلقية: ومواعظ

 العلم، أخلقة في تصب كلها أحكام اْلنسان، إنسانية استرجاع يجب بالحيوان، بالبيئة، بالصحة، أكثر يهم

 أدعياء الدينية، اْلخَلقية النزعة من مشروعيتها تستمد أحكام السياسة، أخلقة القتصاد، أخلقة

 الدين رجال أما هللا، باسم تتكلم اْلخيرة الفئة هذه أن سوى الدين رجال وبين بينهم فرق ل !اْلنسانية

 نفس يتقاسمان الواقع في ولكن ومتناقضان مختلفان الظاهر في اْلنسانية. باسم فيتكلمون العلمانيين

 التغيير، سلطة اْلخَلقية اباتالخط تملك مدى أي إلى ولكن اْلخَلقية. بالخطابات العالم إغراق الدور:

   اْلنسانية؟ مسارات توجيه وإعادة

 ما”ال هذا أن ،”كسابقه يكون لن كورونا فيروس مابعد العالم وضع”أطروحة: عن المدافعين نظر في

 التسيير، منظومة في تحول أيضا هو وإنما أخرى، إلى مرحلة من زمني انتقال مجرد فقط ليس ”بعد

 يقطع جديد عالمي نظام إلى النتقال أيضا يعني ”بعد ما“ الدول، بين العَلقات في الجتماع، نمط في
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، تجاه جديدة ورؤية الحالي، النظام مع الصلة  دولية وتكتَلت عَلقات تشكل الطبيعة، تجاه الحيوان 

 دنج كورونا ”بعد ما“ لتعبير تروج التي الخطابات في قليَل تمعننا لو جديدة. قوى موازين وفق جديدة

-حدث بكل تتربص البعدية الخطابات هذه لها. امتداد أنها لنقل أو الحداثة بعد ما من أفكارها تستمد أنها

 المراحل هذه مثل في البوكاليبسية. لنظرياتها لتنتصر الوضع في تستثمر حتى باْلنسانية تلم مصيبة

 الليبرالية، الديمقراطية ،السوق اقتصاد التقني، العلم الحداثة: مرتكزات على الخطابات هذه تثور

 التحليَلت حبيسة تتبقى ما كثيرا ولكن جزئيا صحيحة هي والتحليَلت الخطابات هذه الفردانية.

 أن أبين أن سأحاول المقال، هذا في عنه. يكشف وما الواقع إلى تنظر ول اللغة، ومزايدات النظرية،

 للنظام العميقة البنيات تمس لن سطحية، بتحولت زمني انتقال مجرد سوى يكون لن كورونا ”بعد ما“

 .  عميقة وسياسية وثقافية اجتماعية تحولت نشهد ولن الحالي، العالمي

 المجال ففي قبل، ما عالم عن العمق في مختلفا يكون لن كورونا فيروس مابعد العالم الواقع، في        

 قواعد وفق سلوكاتهم ُيَكيفون اْلفراد وجعل جديدا، اجتماعيا نمطا فرض الوباء أن أكيد الجتماعي،

 في تغير الضرورة، حالت في إل الخروج وعدم ممكن قدر بأكبر البيوت التزام الصحية: السَلمة

 بين مسافة على الحفاظ والمَلمسة، التقبيل تجنب اْلخرين: مع الجسدي والتواصل الحتفاء آليات

 تعبيرا اْلكثر الشعار والمساجد. المَلعب غلق والجامعات، المدارس غلق التجمعات، منع اْلشخاص،

 هذه أن أكيد“”Stay at home”.”Restez chez vous  ،”بيتك في ابق“ هو: التحول هذا عن

 اْلشخاص نفسية على كبيرا تأثيرا لها وأن البشري، الجتماع نمط في عميق تحول عن تعبر السلوكات

 حضور عدم واْلحباب، اْلصدقاء بين تباعد أمه، أو ابنه عناق يستطيع ل أب العاطفي: جانبهم وعلى

 لتحول يؤسس هذا هل لكن اْلفراد. نفسية على تأثيره له هذا واْلصدقاء،كل اْلقارب لتوديع الجنائز

 بعد ما مرحلة في جديد اجتماعي نمط عن الحديث يمكن البشري؟هل الجتماع نمط في راديكالي

 الجتماعي أبدا،النموذج البشري؟ الجتماع نمط يخص فيما كورونا بعد وما ماقبل هناك كورونا؟هل

 النمط الوباء.في بزوال ستزول ثابتة، وليست عرضية حالة هي دائمة، وليس استثنائية حالة هو الحالي

 فإن أكثر دقيقين نكون أن أردنا إذا كورنا، قبل ما نفسه هو كورونا بعد للعالم:ما الحالي الجتماعي

 لحظة مع تأسس الذي الجتماعي النمط هو الحقيقة في وإنما ”بعد ما”يكون لن ”بلق ما“ عن المختلف

 أن أردنا إذا بعده. ما وليس نفسه الكورونا راهن هو: متخلف هو ما الزمني، وامتدادها نفسها الوباء

 زمةأ خلقته الذي الحالي الجتماعي النمط هو الوباء هذا ظل في والراديكالي الجديد الشيء عن نتكلم

 ما طبيعته. إلى الجتماعي النمط ويعود الوباء زوال بعد سيزول اجتماعي نمط هو ولكن كورونا،

 بها يمر والتي حالت هكذا مثل في اْلنسان تَلحق التي النفسية اْلثار فقط هي الوباء هذا بعد يستمد
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 إلى عودة وإنما جديد اجتماعي نموذج هناك يكون لن كورونا مابعد منه. تضرروا الذين اْلشخاص

 .العادي الجتماعي النمط

 ورصد التحولت، هذه لرصد والجتماعية اْلنسانية للعلوم مهمة اْلزمة هذه ستكون وبالمقابل،

 أفعالنا. وردود سلوكاتنا فهم على مستقبَل تساعدنا ْلنها استثنائية أوضاع هكذا مثل في اْلفراد سلوكات

 عن وتكشف اْلنسانية الذات أغوار ترصد التي الفنية واْلعمال اْلدبية للروايات موضوعا تكون ربما

 من ولكن اْلنسانية. اْلزمات هذه لول بلوغها يمكن ل التي وعواطفها ومآسيها وآلمها مشاعرها

 امتداد ومن معرفية تراكمات من مواقفها تبني والتي الجبل سفح على من تنظر التي الفلسفية الناحية

 .تكهنات مجرد يبقى الفلسفي بمعناه ”مابعد“ عن لحديثا فإن طويل، تاريخي

 أن إل البعض، بعضها عن وتخليها الدول، بعض أنانية عن الوباء كشف ربما السياسي، المجال في

 فمثَل العَلقات. قطع عن ول التحادات، تفكك عن ول العالمي النظام انهيار عن أبدا يكشف ل ذلك

 قدم قديمة هي بل كورونا وباء سببها ليس اْلوروبي التحاد دول بين والتصدعات الصراعات

 اْلعضاء. الدول بين القتصادي التكافؤ عدم بينها من موضوعية أسباب إلى وتعود نفسها التحادات

 النظام يفكك الذي هو ليس ولكن بينهما فيما والتكتَلت الدول تَلحم مدى على اختبار هو الوباء ربما

 فرصة أمام يكون بحيث سيحدث، ما هو تماما العكس ربما الدولية. العَلقات على ويقضي العالمي

 بين جديدة عَلقات ستفرض للوباء القتصادية النعكاسات أن اْلخطاء.أكيد وتدارك الحسابات لمراجعة

 سيم لم الوباء هذا ْلن فيه. القوى موازين من يغير ولن الحالي العالمي النظام يهدد لن أبدا ولكن الدول

 شهدت الدول هذه العالم،وكل دول كل في تقريبا انتشر وإنما بعينها دول حاصر أو أخرى دون قارة

 كل سيجعل لألزمة الديمقراطي التقسيم أن إل نفسها ليست التأثيرات أن صحيح اقتصاداتها. في تباطؤا

 الدول بين لرحَلتا في توقف من اليوم يجري ما هو تغير الذي الشيء إن متقاربة. خطوط على الدول

 خلقه الذي العالمي النظام هذا فهو”الجديد العالمي النظام“ عن نتكلم أن أردنا إذا الزيارات. وإلغاء

 بين التجارية المبادلت تراجع الزمني: وامتداده الوباء لحظة واللحظة؛ اْلن نشاهده ما هو الوباء،

 ارتفاع السياحة، في مداخيل صفر اْلنتاج، نع المصانع توقف البترول، ْلسعار تاريخي انهيار الدول،

 في المفرط المجتمع من الندرة، اقتصاد إلى الوفرة اقتصاد من التحول مستوياتها، أعلى إلى البطالة

 يبق لم أصَل المحلي، القتصاد إلى العالمي القتصاد من الضروري، الستهَلك مجتمع إلى الستهَلك

 الوضع هذا سيمتد هل ولكن الوباء، هذا مع يتشكل بدأ حديث -تقليدي المع بقاياه. إل العالمي النظام من

 واللحظة اْلن تحدث العالمي القتصادي للنظام والجذرية الراديكالية التحولت كورونا؟إن مابعد إلى

 .الوباء زوال مع التقليدي -الجديد النظام هذا وسيزول الوباء( )لحظة
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 أن أكيد الوباء، مرحلة في مواطنيها مع تتعاملبها التي اْلليات نفسب تتعامل الليبرالية الدول مازالت

 تختلف ل الحجر قواعد احترام فرض آليات في ولكن تنقَلتهم، وعلى المواطنين على رقابة هناك

 أما المالية. فرضالغرامات في أساسا والمتمثلة العادية الحياة في القوانين احترام آليات عن كثيرا

اط. بلغة الحجر تفرض تاتوريةفمازالتالديك اْلنظمة  الرقابية وأجهزتها الدول بعض جعل الوباء السو 

 تنقَلت حصري بشكل تمس   رقابة هي ولكن الشخصية، حرياتهم على وتضيق المواطنين على تهمين

 اوهذ اللبرالية، الديمقراطية اْلنظمة ذات الدول في ”الدكتاتورية”من لنوع أسست الرقابة هذه اْلفراد.

 الوباء. قبل ما مع الوباء أحداثها التي القطيعة هي هذه كورنا، فيروس فرضه الذي الجديد الوضع هو

 الوضع خطورة فرغم كَل، الوباء؟ مابعد مرحلة في جديدة سياسية أنظمة عن الحديث يمكن هل ولكن

 تمردهم ونويعلن الحجر قواعد يخترقون البلدان كل في اْلفراد بعض مازال المواطنين صحة على

 التي الليبرالية امتدادللحرية هو مواطنيها عصيان الليبرالية للدول بالنسبة فأما اْلنظمة، على

 على متوقف الحجر فرض الدكتاتورية الدول وفي حرياتهم. عن الت خلي السهل من نشأواعليها،وليس

 الحجر لقواعد اانتهاكمواطنيه يعود الدكتاتوريةل البلدان بعض في السواط. ضربات قوة مدى

 المواطنين خروج نفسر كيف وإل والَلمبالة المسؤولية وعدم الوعي نقص إلى التجمعات ومواصلة

 الحجر انتهاك أن لنا يبدو لهذا تافهة؟ ْلمور الخروج في واستمراريتها والمتقدمة المتحضرة الدول في

 ظل في الصحة العامة. والممتلكات المصلحة على التعدي لثقافة امتداد هو الدكتاتورية الدول بعض في

 امتداد هو الصحية السَلمة لقواعد الصحية المنظمات تعليمات عمومية،واختراق ملكية هي الوباء هذا

 .العادية اْليام في العمومية اْلمَلك لنتهاك

 على مسؤول، غير واع، غير شعب غير: ل قيمية أحكام اْلخَلقية، الخطابات الوضع؟ هذا نعالج كيف

 الحلول إيجاد في التفكير يستطيع ل الذي فكرنا حال ذلك بالدبابة. بالقوة، الحجر تفرض أن الدولة

 احترام أردنا اْلخَلقية.إذا والتربية اْلحكام خارج التفكير يستطيع الدكتاتورية،ول معطيات خارج

 .العامة الملكية احترام نعيد أن أول علينا الحجر قواعد

 عن تكشف أخَلقية أزمة يشهد العالم أن يعتبر من هناك عالمية؟ أخَلقية أزمة عن الوباء يكشف هل

 تقدم الدول بينها. فيما كذلكتضامن يوجد الدول، بين وتنافس تسابق يوجد وكما اْلنسانية. القيم ضياع

 وعن القتصادي النظام بشاعة عن الحديث يمكن ل الوباء، من المتضررة لألسرة مالية إعانات

 إعانات تخصيص منخَلل التوازنات فرض إلى الدول تسعى الذي الوقت في المتوحشة اليةالرأسم

 أن إل الدولة عاتق على تقع اْلعانات هذه أن من الرغم على اْلزمة، هذه من للخروج لمواطنيها مالية

 التفريط دون القتصاد إنقاذ في التفكير إن فيها. التفريط يمكن ل المواطنين كرامة أن أيضا بين الوضع

 بالرعاية اهتمتكذلك والليبرالي الحر بالقتصاد تؤمن التي الدول أن يكشف المواطنين وكرامة حياة في
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 تفقد لم اْلنسانية أن يبين المواطنين حياة في التفريط دون القتصاد إنقاذ في التفكير إن الجتماعية.

 المتضررين، المواطنين لمساعدة يريةالخ الجمعيات قبل من كبير تضامن اْلخَلقية.هناك بوصلتها

 ربما أو البعض لها يروج التي اْلبوكاليبسية بالصورة أخَلقي، انهيار نشهد ل نحن الَلجئين. وحتى

 .”الماضي من حال أسوء أو أفضل لسنا“ نحن

 أن القول يمكن الذي الحد إلى اْلصعدة: جميع على جذرية تحولت يشهد الوباء لحظة في العالم إن

 بين والحديث، التقليدي الجتماع صور بين يجمع واْلن،عالم اللحظة نعيشه جديدا عالما ناكه

 في عالم السلم: وحالة الحرب حالة بين الندرة، واقتصاد الوفرة اقتصاد بين والليبرالية، الدكتاتورية

 والمباني الصناعية للمنشئات خراب دون دمار، دون عنف، دون ”حرب“ ولكن ”حرب“ حالة

 بين التباعد فرض جديد وضع الخوف، ونشر والقتصاد، الحياة عجلة عرقل بالمقابل ولكنه العمرانية،

 ولكن منازلهم في الجميع وأحيائهم، بيوتهم وألزمهم بينهم قرب بالمقابل ولكنه تنقَلتهم، وألغى الناس

 يقدم ما هو الدين ول فةالفلس ول الفن التكنولوجيا.ل بفضل اْلخرين ومع العالم مع متواصل الجميع

 حياتنا على ذلك تأثير مدى نتصور أن يمكن هل الوضع هذا مثل في العلم. يقدمه ما مثل لْلنسان اْلمل

 لن ذلك أن إل كبيرة اقتصادية تداعيات الوباء هذا بعد العالم سيشهد أكيد!انترنيت دون عيشها ونمط

 وعودة والديمقراطية الليبرالية القيم وتراجع رأسماليال النظام وانهيار العالمي النظام تفكك إلى يؤدي

 تسيير وطريقة الوباء مع التعامل آليات ْلن الغربية، الدول وانهيار الشمولية، واْلنظمة الشتراكية

 تخرج ول الحالي، العالمي النظام اشتغال منطق عن تخرج ل لها المقدمة والحلول أنتجها التي اْلزمة

 .لمبادئها تكريس بل الحداثة على ثورة توجد ل الحداثة، إلى تستند التي التفكير آليات عن
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ج الفيروس إلى مفتوحة رسالة  المتوَّ

 

 المحجوب عبدالمنعم

 

 كورونا، عزيزي

أنت ما زلت تبدو هادئاً حتى بعد مرور شهرين على خروجك إلى الشوارع واْلعَلن عن نفسك بكل 

ف بحزم مع أنفسهمثقة. كنَت تعمل بسرعة   .وصمت قبل أن يكتشفك البشر ويبدؤوا التصر 

إن شيئاً ما سيئاً يحدث دائماً، لكن البشر ل يتقبلون حدوث اْلشياء بسرعة، هم يحتاجون إلى بعض 

الوقت، وعندما ينتبهون في نهاية المطاف يجدون أنهم قد خسروا الكثير، فيحاولون وهم ُيحصون 

 ً  .بأسرع ما يمكن خسائرهم أن يجدوا حَل 

ج، ولكن بعد أن ترحل، أو بعد أن تختبئ  أنا شخصياً ل أعتقد أنك سوف تموت أيها الفيروس المتو 

استعداداً لدورة جديدة، سوف يعيد البشر فتح اْلبواب والنوافذ، ويشعرون بالحياة تحت ضوء الشمس 

لتعلن عن نفسك في شكل جيني  التي تشع من أجل الجميع، ثم سوف ينسونك قليَلً، وبعد ذلك تعود 

ر قادر على التكي ف مع جميع اللقاحات الموجودة، آنذاك سوف تثير الرعب مرة أخرى في  جديد متطو 

انتظار لقاح جديد، هكذا دواليك، طبعاً أنا أتمنى أن يصبح البشر بعد كل هذه التجارب قادرين مثلك 

مناعة فورية ضد نوعك الذكي؛ وعلى كل حال،  على التكي ف الحيوي وأن تصبح أجسامهم قابلة لتوليد

فإن البشر والفيروسات نوعان ل يختلفان إلى ذلك الحد إذا اعتبرناهما من الكائنات الحي ة التي تعيش 

 .في مجال واحد وتحاول السيطرة عليه

أنت فعَلً سبب أنطولوجي  بارع، ولكن الوقت الذي يكتسب فيه البشر صفة التكي ف التلقائي مع 

ات الطبيعة الحيوية لم يحن بعد، وما زال بإمكانك أن تلعب على المسرح وحدك فاْلنسان  مستجد 

بالرغم من كل التكنولوجيات الفائقة التي تحيط به ما زال في عمق مشاعره وأنفعالته كائناً بدائي اً 

 .يرقص حول النار
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ا والجدري والتيفوئيد، بطيئين تماماً لقد كان أسَلفك القدامى: الطاعون، ذلك الموت اْلسود، والكولير

وكانوا يستغرقون عدة أشهر لَلنتقال من بلد إلى بلد، وإلى بضع سنوات لَلنقال من قارة إلى قارة، 

ولكن نوعَك تعل م بمرور الوقت وبدأت الوتيرة تتسارع، حتى شهدنا فصولً متتالية من سَللتك: أيدز 

وإيبول، في زمن قياسي، واْلن ها نحن البشر نواجهك  وسارس وإنفلونزا خنازير وإنفلونزا طيور

 .02وحدنا أيها الكوفيدا 

أقول وحدنا ْلن البشر في الحرب مع أسَلفك كانوا يستعينون باْللهة واْلنبياء والقديسين، وأحياناً 

رة بالسحرة، أما أحفاد البشر في حربهم الحالية فإنهم يقفون وحدهم. يبدو أن اْللهة قالت لهم بعبا

 .صريحة ل لبس فيها: هذه حربكم وحدكم، إذهبوا أنتم وعلماءكم فقاتلوا

هل تعرف؟ هذه نقطة تهمك كثيراً، لم يؤرخ أحد ْلول وباء ظهر على سطح الكرة اْلرضية وأدى إلى 

موت اْللف من البشر، ولكن حرب أسَلفك على العالم تركت على كل حال أثراً في النصوص التي 

سها البشر،  وعرفنا أن العالم قد تبادلت عليه أجناس من البدائيين. ذاكرتنا المشتركة تقول لنا أن قد 

ر البشر حيوياً وجعلتهم أكثر تحم َلً وقدرة على التكي ف مع  حروبكم على العالم قد ساهمت في تطو 

 .الن وازل. أنا شخصياً أشكر نوعكم على هذا التفعيل الجيني

دت البشرية أوبئة إنني أبحث عن جانب إيجابي في  تاريخ البشر الطويل مع الفيروسات. لقد هد 

اً أبداً  شت استقرار الحياة على اْلرض، علماً أن اْلنسان لم يكن مستقر  وكوارث طبيعية كثيرة شو 

ده،  فتاريخه سردي ات متواصلة من الكوارث، لكن مثلما كانت الكوارث الطبيعية تفيد نظام الطبيعة وتجد 

ر بنفسه بل فإن اْلوبئة أ فادت النظام الحيوي، وخاصًة بنية اْلنسان الذي ل يبدو أنه قادر على التطو 

ي جسمه  ق لقد كان الرجل يتمي ز بشعر يغط  ض للطفرات ويتكي ف معها بمرور الوقت. هل تصد  يتعر 

ين أكبر وأطول، وشفتين غلظتين، وقدمين ضخمتين، ويدين كبيرتين مفلطحتين، وكان  بالكامل، وفك 

المرأة بثديين طويلين، وعجيزة ضخمة، وأظافر طويلة )حسناً هذه اْلخيرة ما زالت حتى اْلن ويمكنَك 

أن تسقطها من الحساب(. ثم ماذا حدث؟ بفضل أسَلفَك أيها الفيروس، بالتحالف مع الكوارث الطبيعية، 

باً بعض الشيء، وهذا ما نسميه اْلن أناقًة وجمالً. هل تر ى؟ أنت لست شراً في كل صار اْلنسان مشذ 

 .اْلزمنة

لكان البشر قد ” مازاما“لكنني أعاتبك قليَلً، فلو كنَت طوفاناً مثل طوفان نوح، أو بركاناً مثل بركان 

د الصراع بين الخير والشر، وتنتصر للخير فيزيد  اعتبروك جزءا من جند الرب، وصرت أيقونة تجس 

بة رفيعة في معابدهم. حسناً ولكنك لم تتكل م بعد بالرغم من تمجيد إله السماء والتهليل باسمه وتنال مرت

أن اْللف من البشر يموتون وبالرغم من أن حكومات البشر جميعاً تؤمن بإله السماء الذي قد يكون 

 .أرسلك في مهمة عاجلة للمزيد من تهذيب صورة اْلنسان وجعلها أقل همجيةً 
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م يرها العالم منذ الحرب العالمية الثانية أصبحت مشهداً إن الشوارع الخالية والمدن المهجورة التي ل

يومياً معتاداً، والكثير من الدول نشرت جيوشها في الشوارع والساحات، كأنك قمت بانقَلب عسكري 

ضد حكوماتها، ليس هذا فقط أنت سيطرت أيضاُ على أموال وثروات المصانع والشركات التي أغلقت 

ت الجميع سيغلقون أبوابهم سواء استقبلوك أم رفضوك، أليس كذلك؟ هذا أبوابها في وجهك، عموماً كان

ينب هنا إلى أن تجارب البشر مع اْلوبئة لم تعلمهم بعد ضرورة ابتكار آلية كوني ة جديدة بعيدة عن 

ي ” رأسمالية المرض“ ي يعتمد على التوزيع اْلس  ي غير خط  لون إلى نظام صح  أي –وتجعلهم يتوص 

وأن ينسوا لبعض الوقت غريزتهم الدنيئة لَلستثمار في  –آلية انتشارك أنت بالذاتبالستفادة من 

 .أمراض العالم وكوارثه

إن البشر الذين يموتون يتحولون في نشرات اْلخبار إلى مجرد أرقام تخلو من الدللة اْلنسانية، إنه 

عرف أن شراهة البشر نوع من الترميز البارد القاسي، وهذا أمر يثير اْلسى والحزن، ولكنني أ

لتك إلى فيروس سياسي بامتياز، ل، ل تسألني عن التشب ث  الوحشية لَلستثمار في المصائب حو 

بالحدود السياسية، فتلك بالطبع مسألة عملية يجب التغاضي عنها ْلنها جزء من إدارة الصراع مع 

 .اْلسطول الكوني المفاجئ الذي تقوده

ث معك عن  في التفكير البشري، فأنت لست مرئياً، ونحن البشر ل نتحدث إل ” زلةفلسفة النا“لن أتحد 

مع من نراهم، ثم أنك لم تتكل م بعد، ولكن مهَلً أنت مرئي  بدرجة ما، ولكنني ل أملك مجهراً ضوئياً 

 .لكي أتحدث معك، ولهذا السبب أكتب هذه الرسالة التي أرجو أن تقرأها

، وأنا كذلك، كما أننا جم د سكان عاديين لهذا الكوكب  –أعني الفيروسات والبشر–يعاً أنت حي  مجر 

الذي لم يوجد من أجل أحد من ا، حسناً هذه نقطة جيدة لمواصلة النقاش. عندما ظهرَت للمرة اْلولى 

كنت أعتقد أنك العولمة في صورتها المطلقة، ولكنك في الواقع جعلت اْلمور تختلط، فأنت بعد أن 

مكان، جعلت البشر يميلون إلى التقوقع في جحور كبيرة تسمى دولً، فرضوا  اجتحت الحدود في كل

العزلة على أنفسهم، فصلوا بين القارات، ثم بين البلدان في كل قارة، ثم بين المدن في كل بلد، ثم بين 

ا اْلحياء في كل مدينة، ثم بين البيوت في كل حي، وها هم البشر يعودون إلى اْلسرة النووية التي كن

د  نتحدث عن زوالها القريب فإذا بنا نكتشف أنها الملجأ الوحيد. واْلن: هل قمَت بذلك ْلنك تريد أن تجد 

رت أن تعيد تشكيل  مشاعرنا وانفعالتنا البدائية وتحييها من جديد؟ أم أنك ستقضي علينا تماماً ْلنك قر 

هل ستكون قادراً على الحياة دون  القارات، ثم تحيل العالم الباريوني إلى فضاء مفتوح يناسبك؟ لكن

، ”نأكلها“خلية كبيرة ل تعثر عليها إل في أجسام البشر والكائنات الحية اْلخرى )مثل الحيوانات التي 

ل تحديداً؟ هل يمكن أن نتفاوض؟  نعم(؟ ماذا تفض 
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ث الهواء، وصار الماء أكثر نقاًء، واختفى الضجيج،  هذه أشياء في الفترة الماضية انخفضت نسبة تلو 

ل، زاد الذعر، انهارت الثقة، انتشر الحجر  كنا نتمنى حدوثها، ولكن في نفس الوقت فُِرض حظر التجو 

الصحي، انهارت أسواق المال، تم إغَلق المدارس ودور العبادة والمتاحف والمسارح، وتوقفت 

مات جديدة، وتحولت مما رسة الحب  إلى اْلنشطة الرياضية، وصار اللمس والتقبيل والعناق محر 

 .باختصار: اختل  روتين الحياة… عَلمات سبراني ة

أعرف مثل جميع البشر أنك تضاعف الخير، مثلما تضاعف الشر، لكنك ل تأبه للخير أو الشر كما 

لوا معاً  د فكرة اخَلقية، أنت احتَلل، فهل يمكن أن تتوص  إلى  –أنتم والبشر–أعتقد، ْلنك لست مجر 

بالنسبة للطرفين، أي أن يترك لك البشر خَلياهم فتدخلها وتغادرها كما تشاء وتبقى دستور يكفل الحياة 

اً، ويبقون هم أحياء في الوقت نفسه ويستفيدون من مزاياك الجينية؟ ماذا عن بروتوكول تعايش  حي 

 محايد بين الطرفين؟ أليست هذه منفعة تبادلية جديرة بالهتمام؟

جسمي الضعيف مفتوحة لستقبالك أيها الفيروس الذي تعبر اْلزمنة مثل رسالتي، فإن خَليا … ختاماً 

والقارات، وها أنا اْلن أطوف شوارع بروكسل الخالية بحثاً عنك ْلنني أعتقد أننا نستطيع الحديث باسم 

نوا آلف  نوك في خَلياهم كما وط  نوعْينا، النوع البشري والنوع الفيروسي، فهل يمكن للبشر أن يوط 

من عائلتك عبر تاريخهم الطويل، ويجعلوا من هذه الخَليا سطحاً ْللعابك التي ل تزعجهم  الفيروسات

 أو تصيبهم بالنفلونزا القاتلة؟

 .أتمنى لك الستجابة لهذا النداء الذي سينقذ البشر، وينقذ سَللتك القادمة، وداعاً 
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 الموت؟ دوامة هو أم للنجاة زورق كورونا فيروس

 

 خضراوي رائد

  

هذه حكمة صينية من بين آلف المثال الشعبية ” أردت أن تلعب، فعليك أن تعرف قواعد وزمن اللعبة

في بلد المليار ونصف نسمة، أستخلصتها مع بداية لعبة إقتصادية تلتها أزمة وبائية عالمية، وإستنتجت 

وطيدة ببعضهما البعض، فالتفسير تفسيرين إثنين لظاهرة الكورونا كل منهما يؤسس لآلخر وفي عَلقة 

الثاني تفرع من التفسير ْلن اْلول حسب رأينا هو اْلساس والثاني هو الغاية والهدف الرئيس، لكن 

 .القتصادي واْلجتماعي والسياسي كما لحظنا جميعا  المراد منهما في نهاية اْلمر هو التغيير

حدود البحار والمحيطات، منذ الوهلة  إذن منذ ان إنتشر فيروس كورونا اصقاع اْلرض وتجاوز

اْلولى راودتنا الكثير من اْلسئلة حول هذا الحدث العالمي ، لماذا ظهر في الصين ؟ أل يمكن أن يكون 

رصاصة ثانية بإتجاه الصين بعد ملف اْليغور؟ هل هو بالفعل فيروس انتقل من الحيوان؟ وهل أن 

إنتقل الفيروس بصفة سريعة الى إيران ومن ثم إيطاليا؟ لماذا الخفاش بالفعل أحد أسباب إنتشاره ؟ لماذا 

يعيش هذا الفيروس ساعات طوال ولماذا تختلف المدة من مكان الى مكان؟ لما تسجل الدول المتقدمة 

إرتفاعا سريعا وملحوظا ؟ لماذا دخلت الوليات المتحدة السباق متأخرة ؟ لماذا أصيب به السياسين في 

حول الفيروس مختلفا عن أشقائها اْلوروبين،   ب؟ لماذا كان رد فعل بريطانياأوروبا قبل الشعو

بريطانيا التي خرجت من اْلتحاد اْلوروبي في اواخر شهر جانفي الفارط والتي دعت الى تطبيق 

 .في دعوة صريحة الى عدم تطبيق الحظر الصحي” مناعة القطيع“فلسفة 

 .اْلول قبل الثاني بالتفسير لقننط اي الساس قبل الغاية شرح نحاول سوف

 (الغاية) الثاني التفسير

 اْلعمال عن للبحث التملق مستخدمين الخاصة اْلعمال أصحاب المقاولون يتحرك كارثة كل بعد“

 برج في حدث مثلما الحكومة، ميزانية من الدولرات مليارات إنفاق ذلك يلى سيئ، بشكل الُمنجزة

هكذا بدأت الكاتبة ” الفقراء يعانيه الذي الزدراء عن كشفت التي الكارثة كاترينا، وإعصار جرينفل

 .نعومي_كَلين حديثها عن إستفادة الحكومات من اْلزمات
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نعومي كَلين هي كاتبة وصحفية كندية كان لي فرصة اْلطَلع ولو بإقتضاب على احد ابرز كتبها 

هذا الكتاب الذي ” ة الكوارثصعود رأسمالي“وهي دراسات في اْلقتصاد السياسي #عقيدة_الصدمة 

طالعت البعض من اجزائه منذ سنة ونصف، عدت إليه مع بداية أزمة الكورونا ْلكمال ما تبقى لي 

 لها البلدان تعرض كيفية عن ؛ الصدمة عن كتابا أؤلف إني » منه، تقول نعمومي كَلين في هذا الكتاب

 تلك تعرض كيفية وعن ؛ الطبيعية لكوارثوا والنقَلبات اْلرهابية والهجومات الحروب طريق عن ،

 عن الناتجين والضياع الخوف يستغلون الذين والسياسيين الشركات خَلل من ، ثانية لصدمة البلدان

 اْلشخاص إخضاع كيفية عن ، وأيضا ؛ القتصادية بالصدمة معالجة فرض أجل من اْلولى الصدمة

 وذلك ، الحاجة دعت حال في ، ثالثة لصدمة ، الصدمية السياسات هذه مقاومة على يتجرأون الذي

 «والمحققين والجنود الشرطة عناصر أيدي على

يمكن اعتبار هذا الكتاب أبرز واهم المؤلفات عن القتصاد السياسي والجتماعي والجتماعي المطبق 

مجموعة  بعد دراسة اجرتها الكاتبة على 9112في العالم منذ اكثر من ثَلثين عاما، اؤلف الكتاب سنة 

 .من الحداث والزمات السياسية والجتماعية

والصدمة بإعتباره مفهوما سيكلوجيا تعتبر الكاتبة أنه نشأ في خمسينات القرن الماضي ضمن ابحاث 

ويدعى أيوين كاميرون والذي مولته وكالة الستخبرات اْلمريكية من أجل  احد اْلطباء النفسانيبن

مة الكهربائية على أدمغة المرضى النفسيين بهدف تحويل أدمغتهم إلى تطوير ابحاثه عن استخدام الصد

 .صفحة بيضاء ْلعادة كتابة المعلومات المَلئمة عليها

هنا تشبه الكاتبة بين الصدمة الكهربائية التي يتعرض لها المريض النفسي والصدمة التي تتعرض لها 

سات إقتصادية واجتماعية دون ان تتحرك الشعوب بعد كل كارثة حيث يمكن لهم تطبيق ما شاء من سيا

لتلك الشعوب جفن واحد فهم في صدمة من الكارثة، وتذكر الكاتبة امثلة عديدة فقد انتشرت نظرية 

دول شرق آسيا   رأسمالية الكوارث والعَلج بالصدمة العديد من الدول بوليفيا بولندا روسيا وصول الى

بة أيضا انها سافرت إلى سريَلنكا، بعد أشهر من كارثة القتصادية ، تذكر الكات 0225بعد كارثة 

تسونامي، لترى بأم عينها نسخة أخرى من صعود رأس مالية الكوارث : فقد تواطأ المستثمرون 

اْلجانب والبنوك الدولية ْلستغَلل جو الهلع الذي يعيشه متاسكنوا الشواطئ وتسليم الساحل الجميل 

ت كبيرة، وُمنع الصيادون من العودة لقراهم، ثم تسرد الكاتبة مثال لرجال أعمال سارعوا ببناء منتجعا

بعد أن ضرب إعصار كاترينا مدينة نيو أورليانز، فقد فاق سكانها بعد صدمة اْلعصار الذي   آخر

شتتهم أن مساكنهم ومستشفياتهم ومدارسهم العامة لن ُيعاد فتحها فهي الطريقة الوحيدة التي إستغلتها 

قيق اهدافها فقد استغلت لحظات صدمة المجتمعات لبدء هندسة اجتماعية واقتصادية الشركات لتح

 .راديكالية
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أثناء تغطيتها لكارثة كاترينا تقول الكاتبة أن العضو الجمهوري بالكونغرس المريكي ريتشارد بيكر، 

 صرح قائَل

 ذكرت ما في «فعلها هللا لكن ،فعلها بإمكاننا يكن لم الشعبية. أورليانز نيو مساكن من تخلصنا أخيًرا،»

ح أورليانز بنيو العقارات مستثمري أغنى أحد كانيزارو جوزيف للمستثمر  آخر تصريح  بمعنى صر 

 مع جديد، من عليها البدء يمكننا بيضاء صفحة لدينا أن أعتقد» الكونغرس عضو لتصريح مشابه

 «للغاية كبيرة فرص تأتي البيضاء الصفحة

ح على ان كارثة الكورونا وان كان ظهورها ل ارادة لْلنسان فيه فإن الغايات هكذا يتجلى لنا ويتض

 .المرتقبة بعد الكارثة سوف تساهم بقدر كافي في تغييرات إقتصادية وإجتماعية وسياسية شتى

 (األساس) األول التفسير

إنتشاره لم يكن أعتقد وأكاد أجزم أن ظهور فيروس كورونا وان كان عاديا مثل اي فيروس آخر فإن 

 .عاديا بالمرة وأن اْلرقام التي تحصى حوله ل أساس لها من الصحة

سوف اعود بالزمن قليَل الى شهر جانفي وفيفري، في تلك الفترة الجميع لم يكن يسمع بمدينة ووهان، 

تساءلت حينها مثل الكثيرين عن هذه المدينة؟ عن تاريخها وعن موقعها في دولة عرفت بقوتها 

 .اعيةالصن

توصلنا الى ان مدينة ووهان هي أكبر المدن في وسط الصين من حيث تعداد السكاني، بها الكثير من 

مصانع الفولذ والحديد، وهي اليوم من بين مراكز الصناعات المعدنية إذ يصنع فيها ستون بالمئة من 

 سكك الحديد للقطارات السريعة في الصين

 .لعمال بنحو خمسة مَليين عاملوتستقطب مصانعها عدداً هائَل من ا

ووهان مدينة عمَلقة في التقنيات الحديثة أيضاً، تتراوح بين صناعة الكمبيوترات والطب الحيوي، بها 

مصنع لتجهيز السيارات لها شراكة  711مصانع السيارات وحوالي  01شركة يابانية وقرابة  061

 .صناعية مع فرنسا

سنوات حين قمت بكتابة نص  2وتذكرنا في ذات الوقت أني منذ تيقنا بأنها مدينة صناعية بإمتياز 

مسرحي موجه لألطفال بعنوان الرداء اْلخضر وهو نص يحاكي أزمة الطبيعة أمام شجع اْلنسان ) 

مسرحية بيئية تعليمية( في ذلك الوقت وانا اكتب تلك المسرحية تناولت العديد من اْلبحاث والدراسات 

أن الصين   دراسات عن مخاطر البيئية حاضرا ومستقبَل وجدت دراسة تقولالبيئية، ومن بين تلك ال

تصدر ثلث الغازات الدفيئة التي تساهم في إرتفاع درجة حرارة اْلرض وهو ما يسمى بظاهرة 
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الحتباس الحراري وبذلك تحتل المرتبة اْلولى عالميا في التلوث البيئي، تليها الوليات المتحدة 

ا فهو التحاد الوروبي، وتعتبر مقاطقة خوبي التي تضم مدينة ووهان ابرز المدن اْلمريكية اما ثالث

مدن من  6الكثر تلوثا بإحتوائها  9105تلوثا للهواء حيث وضعتها وزارة البيئة الصينية سنة 

في تصنيف. فقد اعتبرت وزارة البيئة الصينية انذاك ان الهواء في تلك المدن ملوث  01  بين

والتي يسهل استنشاقها وتسبب أمراضا بالجهاز  ”BM 2.5“ لضارة المعروفة باسمبالجسيمات ا

 .التنفسي

وهذا الرتفاع في مستويات الضباب الدخاني في إقليم خبي له أثر كبير على العاصمة بكين التي يحيط 

 اتخذت الصين سياسة بيئية صارمة، وخصصت مليارات الدولرات لتنفيذ 9100بها اْلقليم، ومنذ 

 .تلك السياسات

هذا من جهتها اوردت منظمة الصحة العالمية تقريرا انذاك تقول فيه أن تسعة من أصل عشرة أشخاص 

مَليين شخص يموتون كل عام بسبب  5في العالم يتنفسون هواء ملوثا، وقد قالت المنظمة أن حوالي 

ث تتغلغل عميًقا داخل الرئتي ن ونظام القلب واْلوعية الدموية، التعرض لجسيمات دقيقة في الهواء الملوَّ

مما يتسب ب في أمراض تشمل السكتة الدماغية، وأمراض القلب، وسرطان الرئة، وأمراض النسداد 

 .الرئوي المزمن والتهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك اللتهاب الرئوي

لكلمة الواحدة أن سنة أتذكر جيدا اني وجدت مقال تناول تحذيرا من أحد علماء البيئة الذي قال با

هي سنة الحسم وإنها تمثل موعدا نهائيا لتخاذ الخطوات الكفيلة بالتصدي لظاهرة اْلحتاس  9191

حذر فيه أكثر  9102الحراري، عدت ْلبحث عن ذلك المقال فوجدت تقريرا آخر حديث يعود الى سنة 

مات قرارا حاسما بتخفيض ستكون كارثية إن لم تتخذ الحكو 9191من ألف عالم بيئي من ان سنة 

نسبة الغازات في الهواء، وان النسان لن تكون له فرصة اخرى وان الجيال القادمة لن تجد كوكبا 

 .سليما

 .سنة09 قبل صيحاتها انطلقت التحذيرات هذه كل

 99سنوات تقريبا كان الحدث اْلهم في ما يتعلق بموضوع المناخ هو اتفاقية باريس في  7ولكن قبل 

تحت مسمي اتفاقية باريس  مقر المم المتحدة من رؤساء دول العالم في 057حيث وقع  9106أفريل 

للتغير المناخي وكان ذلك الحدث اْلكبر علي الطَلق لتفاق عدد كبير من البلدان في يوم واحد أكثر 

 .تاريخ النفاذ في تطبيق التفاقية 9191من اي وقت مضي ويمثل سنة 

 

 



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

327        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

 باريس اتفاقية ماهي

هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، وتشكلت بنوده عقب العديد من المفاوضات التي عقدت في مؤتمر 

 .للتغير المناخي 90اْلمم المتحدة الـ 

وأهم البنود التي نص عليها هذا التفاق هي وقف ارتفاع حرارة اْلرض والحتفاظ بها أقل بدرجتين 

 .درجة مئوية 0.7الثورة الصناعية وتكثيف الجهود لتقليلها إلى مئويتين قياساً على عصر ما قبل 

كما جاء في التفاق أيضاً بند ينص على تقليص شدة انبعاث الغازات المسببة لَلحتباس الحراري وذلك 

 .بالحد من استهَلك الطاقة والستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات

مساهمات أكبر في سبيل خفض النبعاثات، بينما يتعين على الدول  يتطلب من الدول المتقدمة تقديم

 .النامية مواصلة تحسين جهودها في التصدي لَلحتباس الحراري في ضوء أوضاعها الوطنية

للدول النامية والفقيرة  9191ويلزم التفاق الدول الغنية بتقديم مئة مليار دولر سنوياً بدءاً من عام 

 .تمويل اختيار الطاقات البديلة والطاقة المتجددوذلك لمساعدتها على 

هذه التفاقية رفضها الرئيس اْلمريكي ترامب وعبر عن عدم رضاه، وقبل سنة من تاريخ النفاذ في 

قدم ترامب الوثائق المطلوبة للخروج، في تلك الفترة نفسها ظهرت اخبار عن  9102التفاقية أي سنة 

الثقة من الرئيس المريكي، ول أحد في ذلك الوقت يعرف دعوات من أعضاء في الكونغرس لسحب 

السباب، إذن لماذا خرج ترامب من اتفاقية باريس؟ ما مصلحته من ذلك؟ لماذا يريد الكونغرس يحب 

اْلمر يبدو اْلمر واضحا فإتفاقية باريس لمناخ هي إنفاق بين التحاد الوروبي والصين   الثقة منه؟

ين منظمة المم المتحدة البيئة ومنظمة الصحة العالمية وهو تعاون ثنائي اتفق بدعم من شراكة ثنائية ب

 .9101عليه بين المنظمتين بشأن التصدي للمخاطر البيئية على الصحة سنة 

وقف ترامب الرأسمالي وداعميه من الجمهوريين في الكونغرس من المستثمرين الكبار واصحاب المال 

شل الحركة القتصادية، هذا القرار رفضه الديمقراطيين الذين تيقنوا ضد اتفاقية باريس لنها سوف ت

ان قرار ترامب سوف يجعل امريكا تحلق خارج السرب، وهذا ما جعلهم يطلبون سحب الثقة منه، في 

ظهر ملف اْليغور من جديد لصد الصين عن مشروعها الكوروني، ضحت الصين  9102أواخر 

وعها مع داعميها من اوروبا. ظهر الفيروس في الصين ولكنه في بعيدها السنوي من أجل تطبيق مشر

 .نفس الوقت أظهر قوة الصين، طبقت الصين الحجر الصحي فتراجعت نسبة الغازات

ترامب الذي طبق الحجر الصحي متأخرا، هاهو اْلن يظهر نفسه أمام العالم أكثر تضررا بعدد الوفيات 

 .انها تقف خلف ظهور فيروس ويتهم مخابر ووهانوالمصابين، وفي نفس الوقت يتهم الصين ب
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في النهاية أقولها وأنا متأكد ان العالم اْلن تقوده الصين والتحاد الوروبي، أما الوليات المتحدة 

اْلمريكية فهي اْلن تبحث عن طريقة حتى ل تستسلم للحراك القتصادي الجديد، إتفاقية باريس للمناخ 

لت بخروج بريطانيا من اْلتحاد اْلوروبي وارادت  02د المشهورة هي اتفاقية كوفي السرية، فقد عج 

انهاء العصر الذهبي للوليات المتحدة اْلمريكية، ل تنتهي ازمة الكورونا ما لم تتفق الصين والوليات 

 .المتحدة اْلمريكية

لتكنولوجيا ان شعوب العالم سوف تشهد تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية، سوف تلعب فيها ا

دورا هاما، سوف تتَلشى قوة النفط مع مرور الزمن، وسوف تأخذ مكانها الطاقات البديلة، سوف يلعب 

التسوق اْللكتروني دورا بارزا في القتصاد العالمي، سوف تصعد العمَلت اللكترونية مقابل تراجع 

 .ملحوظ للعمَلت الملموسة
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ا من اإلنسان إنقاذ روب 
ُ
 أ

 

 عون باسيل مشير

 

ُيجمع أهُل البصيرة على القول بأن  اْلنظمة الرأسمالي ة والشيوعي ة واْليديولوجيات القومي ة والديني ة 

راتها  ت باْلنساني ة أي ما ضرر. اجتهدت جميُع هذه اْلنظمة واْليديولوجيات في النتصار لتصو  أضر 

فة، فأهملت  الشخص اْلنساني  في صميم جوهره، وعمق كيانه، وأصالة المعرفي ة والمسلكي ة المتطر 

ي ته، وجميل وعيه، ومسعى عقله، ورهافة وجدانه. لذلك ل يمكن أن تنفصل مأساة  كرامته، ومعنى حر 

عائها القدرَة على صون اْلنسان  الكورونا عن هذا المسرى التسل طي  الذي ات بعته هذه اْلنظمة في اد 

 .ه وتطويرهورعايته وإنعاشه وتعزيز

أفدُح ما ُيحزنني أن أرى التراث الفكري  اْلنساني  المبثوث في تضاعيف جميع الحضارات يذبل ويذوي 

وينكفئ، وقد أوشكت أن تجهز عليه مثُل هذه اْلنظومات الفكري ة والسياسي ة الملتوية. في هذا السياق، ل 

تجل ى في عصر النهضة وعصر اْلنوار وعصر بد  من العتراف بأن  اْلسهام الفكري  اْلُروب ي  الذي 

الحداثة رسم لْلنساني ة سبيًَل راقًيا من التدب ر الحصيف الواعد. غير أن  رقي  هذا اْلسهام اْلُروب ي  

لته تعطيًَل جسيًما عوامُل النحراف التي أصابت اْلنظمة السياسي ة الغربي ة، ولسي ما خارج أسوار  عط 

وامتحنته امتحاًنا قاسًيا ارتداداُت الفكر الغربي  العبثي ة التي أصابت هذه  المجتمعات اْلُروب ي ة،

المجتمعات منذ منتصف القرن العشرين وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، وأذل ته إذلًل قبيًحا 

سي ة تواطؤاُت القوى الخفي ة التي تضرب في أعماق المباني الفكري ة والحياتي ة وفي مسرى المحافل السيا

 .والمنتديات القتصادي ة والمجامع العلمي ة

إذا ما نظر المرء في هوي ة القوى المؤث رة في زمن الكورونا، ألفى نفَسه محاًطا بحلقتين عظيمتين من 

سَلسل اْلسر والعبودي ة. الحلقة اْلولى تضم  أربعة بلدان عظمى تؤث ر تأثيًرا فاعًَل مباشًرا في مسرى 

ا الوليات المت حدة اْلِمريكي ة والصين والت حاد اْلروب ي  وروسيا، فيما الحلقة الثانية اْلحداث، عنيُت به

تشتمل على قوى تخطيطي ة إنتاجي ة عابرة الحدود، أل وهي دوائر الستخبارات العالمي ة، ومنتديات 

، وتجم ع ُمصنِّعي الدواء ومختبرات اْلبحاث ال علمي ة العلني ة البورصات والنفوذ المصرفي  المالي 
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ي ة كالماسوني ة والصهيوني ة ومنتدى المستنيرين )اْليلُّميناتي(  والمكتومة، ومحافل اللئتامات السر 

ا ينتهك حدود  ومنتدى المغفَّلين )اْلنونيُمس(، وما شاكل ذلك من أخَلط بشري ة تتواصل تواصًَل منفعي ً

ع مصا نع اْلسلحة الناري ة والضوئي ة والنووي ة والكيميائي ة الدَول والدساتير والنواميس والشرائع، وتجمُّ

والبيولوجي ة، وشركات اْلعَلم العالمي ة اْلخطبوطي ة الضخمة في جميع هيئاتها المقروءة والمسموعة 

 .والمرئي ة واْللكتروني ة

التأثير في فَل أهل العرب، ول أهل أفريقيا، ول أهل الهند، ول أهل أِمريكا الجنوبي ة، قادرون على 

م الكوني  الذي  مجرى اْلحداث الكوني ة الحاسمة. ول هم يستطيعون أن يتدب روا مسائل الخروج من التأز 

، وقد اعتلن اعتَلًنا مربًكا في  أفضى بنا إلى هذا الضطراب البنيوي  الناشب في ثنايا الوجود الحي 

نة  اقتراًنا وثيًقا باْلهمال المسلكي  فيروس الكورونا. اقتناعي الراسخ هو أن  جائحة كورونا مقتر

، أي بالسياسة العالمي ة التي ُتفَرض علينا فرًدا فرًدا في دوائر الستعباد هذه. لقد أصبحنا عبيَد  الكوني 

التصنيع المتفل ت، والتسويق المجنون، واْلعَلم المسيَّر، والمنفعي ة الهوجاء، والتسل طي ة الجامحة. غير 

ل أن  السؤال اْلخط ر الذي ينبثق من معاينة الضطراب الكوني  ل بد  له من أن يستفسر عن أسباب تحوُّ

 .الرقي  اْلنساني  الحديث، ولسي ما في أُروب ا، إلى سيل  جارف من النحطاط والستفساد

د أحوال النقَلب الذي أصاب الفكر اْلنساني  الحديث، خصوًصا في  لن يجرؤ كثيرون على ترص 

ي ع ة من هذه القوى الكوني ة اْلربع. أجازف فأستطلع كيف انتقلت التحر  لت التي انتابت كلَّ قو  ن التحو 

أُروب ا من طور الستبداد )القرون الوسطى(، إلى طور الستبداد المستنير )القرن الثامن عشر(، إلى 

موقراطي ة )القرن التاسع عشر حت ى منتصف القرن العشرين(، و من ثم  إلى طور طور اْلنسي ة الدِّ

شة والستهَلكي ة  التفكيكي ة والعدمي ة في الفكر، وطور الفردي ة العبثي ة في الجتماع، والرأسمالي ة المتوح 

المفرطة والمضاربة المصرفي ة اْلسهمي ة الفتراضي ة في القتصاد والسياسة. وأجازف فأستجلي 

لت الوليات المت حدة اْلِمريكي ة م ن براءة التأسيس اْلصلي ة والتعاطف الكوني  باقتضاب كيف تحو 

الودود إلى انحرافات الرأسمالي ة المستقبحة وغلواء الستعَلء والستكبار والهيمنة، وكيف تقهقرت 

روسيا من مرحلة الستبداد اْلمبراطوري  المستنير إلى مرحلة الستبداد الشيوعي  المهلِك، وما لبثت 

ت إلى مرحلة اليقظة ا لت أن ارتد  ة بشيء  من القتدار المسكوني  المنعطب، وكيف تبد  لقومي ة المزهو 

سماُت الحضارة الصيني ة من زمن الصوفي ة الِحْكمي ة اْلصلي ة إلى زمن النتهازي ة القتصادي ة اْللي ة 

 .الروبوتي ة، مروًرا بما ُيدعى بالثورة الثقافي ة الجتماعي ة الماوي ة

لت الكوني ة الخطيرة. فكل  عناصر الكون ل يظن ن  أحد  أن  جائ حة الكورونا منعزلة  عن سياق هذه التحو 

يقترن بعُضها ببعض اقتران العل ة بالمعلول. والحياة الكوني ة شبكة  من الرتباطات العميقة تنشط من 

ج اتها واستثمار أقاصي اْلرض إلى أقاصيها، فتؤث ر تأثيًرا بالًغا في توجيه الحياة اْلنساني ة وضبط تمو 



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

331        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

تفاعَلتها. حزني العظيم أن  أطوار الفكر اْلنساني  الراقي، وهو ما ُيدعى باْلنسي ة المتجل ية في جميع 

ة اْلُروب ي ة، خنقتها النحرافاُت القتصادي ة والسياسي ة التي أصابت الوعي  هذه البلدان، ولسي ما في القار 

من الخلوة الكوروني ة أن نستذكر أقوال الفيلسوف اْللماني  اْلنساني  فرًدا وجماعًة. من المفيد في ز

رل ) ( في وصي ته الفلسفي ة التي ُنشرت بعد وفاته حاملًة عنواًنا بليًغا أورُد 0221-0172إدموند هوسِّ

ل منه: أزمة العلوم اْلُروب ي ة. في اعتقاده أن ها أزمة  ناشئة  من التناقض بين علوم  (Krisis) الجزء اْلو 

، إذ هو سبب  من ال طبيعة وعلوم الحياة اْلنساني ة. فالعلم الحديث ل يستطيع أن يشفي الوعي اْلُروب ي 

ي ة، يجر  في تطبيقاته التقني ة على أُروب ا أبشَع أصناف البربري ة  .أسباب اْلزمة اْلُروب 

ابة. من عواقب هذا الحقيقة أن  العلوم شيَّأت الواقع، وجعلته موضوًعا للتسل ط الذهني  والهيمنة  الحس 

ليس  (Lebenswelt) التشييء سيطرةُ القتصاد الخانقة على مجرى الوجود. فالعالم اْلنساني  الحي  

، بل تجدر مقاربته مقاربًة تليق بخصوصي ته، وبكرامة الوجود  ي  التجريبي  موضوًعا للبحث الماد 

ة المت ، والمود  ضامنة، والتشارك البن اء المغني. ل يجوز، اْلنساني  المبني  على التعاطف الوجداني 

ة  عظيمة  بين علوم الطبيعة بجميع أشيائها وعلوم الحياة، ولكأن  الحياة عصي ة   والحال هذه، أن تنشأ هو 

، أو لكأن  اْلشياء هي كل  الحياة. فالقتصاد ليس كل  الوجود، والسياسة ليست كل   على التدب ر الهني 

ي  “ت كل  الوجود. ل ُينتشل اْلنساُن من هذا الوجود، والتقنية ليس ، على نحو ما ُيفصح عنه ”الغَرق الشك 

رل، إل  بإعادة تأهيل العقل المتعاطف مع سن ة الحياة اْلنساني ة ومنعتها وكرامتها وخصوصي تها  .هوسِّ

ل ذاًتا تتفك ر في العا رل في اْلنسان، وقد تحوَّ لم، وموضوًعا قابًَل في هذا الكتاب الوصي ة يتأم ل هوسِّ

. رأيي أن  أُروب ا فقدت بعًضا من إنسي تها الفكري ة ومن رقي ها  لألخذ والتحليل والتشريح الختباري 

لتها إلى موضوع  لَلختبار  ا في التاريخ، وحوَّ
اْلنساني  حين أهملت الذاَت اْلنساني ة فاعًَل أساسي ً

، ولسي ما في مختبرات العلوم والقت ا الحقيقة اْلصلي ة القْبلي ة الكوني ة العشوائي  صاد والسياسة. أم 

الشاملة، فهي أن  الذات اْلنساني ة ترتبط ارتباًطا وثيًقا بعالم الحياة. غير أن  المسكونة اضطربت في 

زمن ما بعد الحداثة ْلن  اْلنظومات السياسي ة واْليديولوجيات القومي ة والديني ة سلخت الذات عن الحياة، 

 .دتها في هيئة واحدة خانقة، عنيُت بها هيئة الخضوع الَعبدي  والستهَلك المميتفجم  

، وتقتبل  عالم الحياة هو التربة اْلصلي ة التي تحتضن تفت حات الوجود اْلنساني  الفردي  والجماعي 

هما. في انفعالت الوعي في سعيه إلى إدراك معاني التَلقي الكياني  والنشاط اْلبداعي  في جميع أبعاد

ي ة والمساواة  مستطاع اْلرث الفكري  اْلنساني  اْلُروب ي  أن يهب البشري ة مثاًل راقًيا من الكرامة والحر 

ة، نجمت عن تسل ط تأويل  خاطئ تناول إسهاًما جليًَل من  ة. غير أن ه ابُتلي بأزمة بنيوي ة حاد  واْلخو 

كارتي  الحسابي   الرياضي  التتب عي  التدقيقي  وهيمنته على الوجود إسهاماته، عنيُت به التأويل الدِّ

. وما القتصاد العالمي  سوى الوريث الشرعي  لمثل هذا الفكر العلمي  التعق بي  الستغَللي   اْلنساني 
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مي  المفرط،  له إلى بركان مت قد من اْلنتاج التضخ  الستئثاري  الذي ُيطبق على عالم الحياة، ويحو 

هوالستهَلك الحتبا  .سي  الموجَّ

ل خروج من اْلزمة إل  بتحرير الحياة من براثن الحسابي ة اْلنتاجي ة اْللي ة، وإخضاع العلوم ْلرشاد 

ة الواعية القادرة على  الفكر اْلنساني  الذي تقوده الفلسفة من أجل إعادة اكتشاف الذات اْلنساني ة الحر 

م ببركات الوجود على غير ما تفرضه علينا ا ْلعَلمي اُت السوقي ة الفتراضي ة المزي فة. ذلك بأن  التنع 

علمي ة المسعى اْلنساني  ل تقتصر على إذلل الناس واْلشياء والكائنات والموجودات، وإخضاع الكل  

، بل تقوم العلمي ة السليمة على انتهاج سبيل  جديد من  لمقياس التحليل الستقصائي  الختزالي  النفعي 

ر، الزاهد في المقتنى، الراغب في احتضان تدف ق ا لحياة في عالم اْلنسان الحكيم المستنير المتبص 

 .الملتقى، التائق إلى المرتقى

 mon libanنشر النص سلفا في الف لم و
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 السوسيولوجي للتفكير كموضوع كورونا جائحة

 

 امباركي محمد

 

 االجتماعية والخبرة المنهجي الحذر بين السوسيولوجيا،

يعتقد العديد من الباحثين في حقل علم الجتماع أن لحظة إخضاع جائحة كرورنا لمجهر التحليل 

السوسيولوجي لم تحن بعد، و بالتالي فإن أية قراءة لتداعياتها القتصادية والجتماعية والنفسية والقيمية 

عية المرتبطة بها وما بعدها، تبقي و تمثَلتها على صعيد الفرد والجماعة ومختلف التفاعَلت الجتما

من باب فرضيات وأفكار أولية، ويرجع هذا العتقاد الى كون أن هاته الجائحة رغم الهزات القوية 

التي أحدثتها عالميا ومحليا ، فإن الوقائع الجارية غير كافية لبلورة مقاربة علمية تمتح من مناهج 

لتفكيك أبعادها وتأثيراتها حاضرا ومستقبَل، وبالتالي البحث السوسيولوجي والنظريات السوسيولوجية 

تشكيل براديغمات تسعف على تفسيرها و تجعل نتائج البحوث والدراسات قابلة للتعميم الى هذا الحد 

 .أوذاك، والمقاربة النظرية أو المقاربات النظرية ذات مصداقية

  مال المسافة الزمنية والبستيمولوجيةيستلزمان ضرورة إع” الحقيقة العلمية “إن توخي الموضوعية و 

ل شك أن هذا العتقاد ل يخلو من صوابية في سياق نوع من الحذر المنهجي الذي يستدعي التروي 

ومراقبة تحولت الظاهرة المدروسة قبل إحاطتها بالقراءة العلمية. لكن هذا ل يمنع الباحثين 

وإنتاج القول السوسيولوجي حول ” التدخل ” ة من السوسيولوجين أو غيرهم في حقل العلوم اْلنساني

الجائحة طالما أن مفعول هذا المخلوق المجهري والعدو غير المرئي ، قوي وبادي للناس في حياتهم 

اليومية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وعلى جميع المستويات القتصادية، السياسية، الجتماعية 

جية والمسافة الزمنية والمعرفية ل تعطي الحق للباحث السوسيولوجي والنفسية، وبالتالي فاليقظة المنه

النتظار أو ترقب اكتمال ذروة الجائحة ثم اختفائها ليدلو بدلوه، أو ينتظر المناداة عليه لَلنخراط في 

ضد الجائحة من موقع الخبرة الجتماعية كما كان الحال بفرنسا، حيث لما صرح ” الحرب “مخطط 

بأن التصدي لفيروس كورونا هو بمثابة حرب، كانت اللجنة العلمية ” ماكرون ” نسي الرئيس الفر

تضم عالم  9191مارس  00المشكلة من طرف وزير الصحة والمكلفة بتدبير الجائحة بتاريخ 
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، وذلك  Laëtitia Atlani-Duault وعالمة النتروبولوجياDaniel Benamouzig  الجتماع

قصد تسليط الضوء من وجهة علمية على قضايا عدة منها تنظيم النتخابات بطلب من الرئيس الفرنسي 

البلدية ومستوى الحجر الصحي المطلوب تطبيقه في المجتمع الفرنسي باْلضافة الى إطَلق عدة 

مشاريع علمية متعددة يرتبط بعضها بحقل العلوم اْلنسانية والجتماعية تشتغل على جائحة كورونا من 

المعلومات العلمية والطبية على الساكنة ومنصات التواصل الجتماعي والتدبير  حيث تأثير تدفق

 .(0المؤسساتي للجائحة )

إننا أمام التدخل السوسيولوجي كخبرة اجتماعية تحت الطلب ، عذا النوع من التدخل هو محط خَلف 

منها أن تصبح خبرة السوسيولوجيا ل تستحق العناء إذا كان مطلوب ” كبير بين علماء الجتماع، ف 

(، وبالتالي من الصعب الحديث عن استقَللية الفعل السوسيولوجي الذي 9” )معرفية موجهة للخبراء

يتجاوز مواكبة ومصاحبة السياسات العمومية الى ممارسة السؤال والتشريح السوسيولوجيين على 

ثين ينظرون الى عدم إشراك الفعل الجتماعي على مستوى الدولة والمجتمع. ولو أن العديد من الباح

علماء الجتماع في خطط مواجهة الجائحة خاصة في بلدان العالم الثالث هو استمرا للتجاهل 

بيير “المؤسسساتي لدور السوسيولوجيا باعتبارها علم مزعج على حد تعبير عالم الجتماع الفرنسي 

 (2” )سيولوجيا، فألنها علم مزعج من خَلل قوله أنه إذا كنا نتوخى الدقة حول علمية السو” بورديو

سنحاول في هذا المقال طرح بعض اْلفكار اْلولية واْلسئلة المفتوحة على الجتهاد النظري والبحث 

 .الميداني والتي قد تجعل من القراءة أو القراءات السوسيولوجية ممكنة وقابلة للتطوير والتجاوز

 “ الكوارث رأسمالية ”و كورونا

المعروفة بكورونا قد  02في مواجهة جائحة كورونا ، يتحدث العديد من الفَلسفة عن أن جائحة كوفيد 

فتحت للبشرية أفقا آخر للبحث عن نماذج سياسية وأنماط عيش جديدة تصالح اْلنسان بالطبيعة وتبعده 

الكوارث كما  عن سلطة المال والستهَلك والمراقبة المؤسساتية والرقمية وكل مخلفات رأسمالية

، 9115في كتابها اْلفضل مبيعا في العام “الصحافية الكندية نعومي كَلين ” صاغت هذا المفهوم

ففي هذا الكتاب ترى كَلين أن …،”عقيدة الصدمة : صعود رأسمالية الكوارث” والذي حمل عنوان 

اْلنفاق الجتماعي  برامج الخصصة وتخفيف الرقابة الحكومية أو إلغائها، والستقطاعات العميقة في

غالبا ما تفرض بعد وقوع كوارث ضخمة، سواء كانت هذه الكوارث طبيعية أو من صنع اْلنسان، 

حيث يحدث هذا كله قبل أن يتمكن ضحايا الحرب أو الكارثة الطبيعية من تجميع أنفسهم والمطالبة بما 

ائحة جزء من استراتيجية (، ويعزز هذه اْلطروحة أنصار اْليكولوجية باعتبار الج0” )هو لهم 

عن عزمها التخفيض من  9191مدروسة لتدمير البيئة ، فقد أعلنت أمريكا في مطلع فيفري/شباط 

ة بنسبة% ح  مة العالمي ة للص  ( وها نحن نشهد قرار الرئيس 7.” )72مساهمتها في ميزاني ة المنظ 
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إجراء مراجعة  المية بدعوى القاضي بتوقيف الدعم المالي لمنظمة الصحة الع” ترامب ” اْلمريكي

 .لتقييم دورها في سوء اْلدارة الشديد والتعتيم على تفشي فيروس كورونا

على ضوء ما سبق، يمكن الجزم أن الجائحة المزعجة ، قد تمكنت على المستوى البستيمولوجي من 

لمتوحشة وتقديس خلخلة العديد من المفاهيم والبراديغمات التي ارتبطت بنظام العولمة والليبرالية ا

قوانين السوق وتسليع الخدمات وتكريس دمقراطية تمثيلية وصلت الى نهايتها والدفاع عن الحداثة في 

ظل النظام الرأسمالي باعتباره أرقى درجات تطور البشرية والمجتمعات اْلنسانية وعند بابه تتوقف 

خبرنا فيروس كورونا بقوة أن ” كن عجلة التاريخ أو نهاية التاريخ على حد قول فرانسيس فوكوياما، ل

البشرية كلها يجب أن تبحث عن مسار جديد يتخلى عن العقيدة النيوليبرالية من أجل سياسة مضادة 

لألزمة، اجتماعية وبيئية. إن المسار الجديد سيحمي ويعزز الخدمات العامة مثل المستشفيات التي 

حح المسار الجديد ْلثار العولمة من خَلل عانت من تخفيضات مجنونة في أوروبا لسنوات. سوف يص

” من شأنها حماية استقَللت ذاتية أساسية (démondialisées) إنشاء مناطق متحررة من العولمة

( ، لكن سرعان ما انهارت هذه البراديغمات كالخدمة العمومية، الحكامة، العدالة الجتماعية و 6)

عات الحيوية لحماية صحة ووجود اْلنسان أل وهي الخ، على مستوى إحدى أهم القطا…تكافؤ الفرص

المنظومة الصحية باعتبارها مجال حقيقي وحيوي لصراع طبقي محتد أصبحت فيه الخدمة الصحية 

متاحة لمن يؤدي أكثر في ظل رفع الدولة ليدها عن هذا المرفق وتحويله الى سوق حقيقية لخواص 

ورا حماية لحياته في ظل العجز المهول هاجسهم اْلول هو الربح، أصبح نصف العالم محج

للمستشفيات على مستوى الطاقة الستيعابية والموارد البشرية الطبية والشبه الطبية، وتحولت السياسة 

في الحقيقة، هناك غياب الفاعلين، ” العَلجية الى سياسة انتقائية في سياق ما يعرف بمناعة الجميع. 

تى الهتمام؛ ما يبدو واضحا اْلن هو تفضيل الفيروس )كورونا( وغياب المعنى، وغياب اْلفكار، بل ح

استهداف كبار السن. كما ليس لدينا إلى حدود الساعة عَلج ول لقاح، ليس لدينا أي سَلح، أيادينا 

فارغة، نحن محبوسون ومنعزلون.. مهجورون يجب علينا أل نتصل ببعضنا البعض، وفوق هذا وذاك 

 .(5) يجب أن نلزم البيت

والتي ” المتقدم ” إن حالة الحجر الصحي لما تتحول الى جواب على أزمة المنظومة الصحية في العالم 

أصبحت محكومة بمنطق التسليع والربح، قد تمتد مفاعيلها الى مستويات أعمق مرتبطة بقيم وسلوكات 

البقاء والتعلق وردود أفعال المجتمع وعَلقة أفراده ببعضهم البعض وبذواتهم وبالزمن حيث غريزة 

بالحياة يسموان على كل المعتقدات اْلخرى و يصبح الرهان أول على العلم ، وثانيا على التعاضد 

الجماعي والتضامن خاصة وأن الشيئي المزعج الذي أوضحه الوباء، هو أن حالة الطوارئ، التي 

لماضي كانت هناك أوبئة اعتادت عليها الحكومات لبعض الوقت، أصبحت بالفعل الحالة الطبيعية. في ا
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أكثر خطورة، ولكن لم يخطر ببال أحد أن تعلن حالة الطوارئ لهذا السبب مثل الحالة الراهنة، والتي 

( نصف الكرة اْلرضية معزول عن أقربائه، عن محيطه، بقدر ما 1” ) تمنعنا حتى من التحرك.

اكبة اْلبناء قيد التمدرس عن بعد، تغيرات تقاليد وطقوس الحياة اليومية حيث عودة مفهوم اْلسرة، مو

تصالح الرجل مع المطبخ، مع الغسيل، البستنة، الرياضة المنزلية، القراءة بالنسبة للطبقة 

تغيرت أيضا طقوس الموت حيث يرحل أحبائنا دون توديعهم في مراسيم جنائزية مهيبة، …المتوسطة

لى المقبرة، من مدينة الى أخرى داخل نفس ودون أن تكون لنا القدرة على نقل الجثث من مكان الوفاة ا

الموت مع جائحة كورونا أصبح طقسا …البلد، من بلد الى آخر كما كان يحصل قبل المرحلة الوبائية

 …يوميا ليس له الوقت الكافي للترحم والتوديع

وهناك،  إن العَلقة بالزمن لم تعد كما كانت سابقا، الحديث عن الزمن الجتماعي الذي يحلق عاليا هنا

الزمن السياسي المرتبط بأجندات معينة يقع فيها الستقطاب والستقطاب المضاد وصراع المشاريع 

السياسية، الزمن القتصادي الذي تأثثه السياسات العمومية وقوانين المالية ومشاريع الستثمار 

، الزمن الثقافي الذي والتشغيل وتدبير الموارد والصراع حول عدالة توزيع الثروة اجتماعيا ومجاليا

كان يعج بالحياة من خَلل المهرجانات واْلمسيات السينمائية والمسرحية والشعرية والتشكيلية وتوقيع 

الكتب وعقد الندوات ومسائلة حضور المثقف واستقَلليته وعَلقته بسلطة التمويل المادي 

كل اْلزمنة …ونالزمن يعلو فوق زمن كور…كل اْلزمنة توقفت إل زمن كورونا…والرمزي

لقد تسبب وقوع الوباء في ” أصبحت افتراضية ارتباطا بتحول الفضاء العمومي الى فضاء افتراضي..

الحجر الصحي فرض العيش في …توقف اْلزمنة العادية: الزمن المدرسي، زمن العمل، زمن التسلية

اْلعَلمية من أجل  حيث نصائح كثيرة صادرة عن القنوات…الزمن الحاضر الذي يجب تنظيمه وتملكه

تنظيم استعمال الزمن، تنويع اْلنشطة، باختصار إعادة بناء الزمن الجتماعي. هذا الشكل من الحضور 

مفروض علينا طالما أن اْلغلب منا مرتبط بشبكة النترنيت عن طريق اللوحات اللكترونية، الهواتف 

لكن كل هذا الحضور ”. ب الى كل مكانالذها” باْلخرين و” نلتقي ” وأدوات أخرى مما يتيح لنا أن 

 (2” )يتمحور حول مستقبل المرض 

لم تتضح رأسمالية الكوارث كرأسمالية مفترسة فقط على مستوى عَلقة المركز بالمحيط أو الهامش 

كما يقول سمير أمين حيث استمرار الحصار اْلمريكي على إيران وهي في أوج المواجهة مع جائحة 

صعيد عَلقة المركز بالمركز والتي جسدتها بعض المشاهد المؤلمة في إيطاليا  كورونا، بل أيضا على

مهد الحضارة والفن والثقافة والرياضة والعشق الصوفي للحياة، تحولت الى بؤرة وبائية وسط أوربا، 

فوجدت نفسها يتيمة أمام الجيران وأصدقاء الحضارة والتاريخ، فلم يجد الشعب اْليطالي كعادته غير 

الخوف هو ” بقوله أن ” جورجيو أغامبين “كما يسميها الفيلسوف اْليطالي ” العارية ” نتصار للحياة ال
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مستشار سيء، لكنه يجلب الكثير من اْلشياء التي ل ترغب برؤيتها. المشكلة ليست في إبداء الرأي 

شيء تظهره حول خطورة المرض، بل في التشكيك في العواقب اْلخَلقية والسياسية للوباء. أول 

من  (La vie nue) .موجة الذعر التي شلت البلد بوضوح هو أن مجتمعنا يؤمن فقط بالحياة العارية

ظروف المعيشة الطبيعية والعَلقات -الواضح أن اْليطاليين على استعداد للتضحية عملًيا بكل شيء 

على أن يقعوا في  – الجتماعية والعمل وحتى الصداقات واْلمراض والمعتقدات الدينية والسياسية

(. وهكذا كان التعبير الشعبي اْلنسب عن النتصار للحياة العارية هو 01” )خطر اْلصابة بالمرض.

 Fratelli إنشاد النساء اْليطاليات من شرفات منازلهن أغنية اْلخوة والتضامن )إخوة إيطاليا

d’Italia ) ولمبالة ذوي القربى على حد  كشكل من أشكال التشبث باْلمل والحياة واستنكار أنانية

الشاعر طرفة بن العبد في معلقته : وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام  قول

 . المهند

يعلمنا تاريخ اْلوبئة أن هاته اْلخيرة بقدرما كانت وبال على البشرية أدت ثمنه غاليا، بقدرما كانت من 

ع النماذج القديمة وولدة أنظمة جديدة. وفي هذا اْلطار يتحدث الشروط الموضوعية ْلحداث القطيعة م

العديد من المفكرين عن الرتباط الجدلي والعضوي بين الوباء الفتاك والقطيعة التاريخية ومن ضمنهم 

أن أكبر التغييرات الكبرى كانت محصلة ” الذي يقول  Walter Scheidel ” المؤرخ النمساوي

عة أنماط من القطائع العنيفة قادرة على الحد من أوجه الَلمساواة : الحرب لصدمات قاسية جدا ، أرب

 (00” )لما تقترن بالتعبئة الجماهيرية، الثورات، إفَلس الدول واْلوبئة القاتلة 

مرشحة لزعزعة المنطق الذي سيتحكم مستقبَل في التحالفات  02أل يعني هذا أن جائحة كوفيد 

للجائحة والنهيار ” الناجح “الحضور الوازن للصين من خَلل تدبيرها والتكتَلت الدولية خاصة مع 

المحتمل لَلتحاد اْلوروبي الذي بدأت معالمه في التخلي عن إيطاليا وهي تواجه الحصاد القاتل 

للفيروس فلجأت الى طلب الدعم من الصين وكوبا وكوريا ثم القرصنة الدولية للمعدات والمستلزمات 

أنا ومن بعدي ” مة السياسية الكبرى وفي مقدمتها أمريكا، تحمي نفسها تحت شعار الطبية كأن اْلنظ

؟. فهل سوف تشهد الجائحة على ولدة عَلقة غير متكافئة بين المركز واْلطراف في قلب “.الطوفان 

وآخر متقدم في الشمال ” ثالث” المركز الرأسمالي وبالتالي نجد أنفسنا وجه لوجه مع جنوب أوربي 

بعد التجربة المتفوقة ْللمانيا في مواجهة كورونا؟ الى أي حد سيكون عالم مابعد الجائحة قائما  خاصة

والعولمة ” رأسمالية الكوارث ” على تحالفات وتكتَلت تحكمها قيم التضامن والتعاون التي ضربتها 

خَلل أسلحتها الليبرالية المتوحشة عرض الحائط؟ أم أن هذه اْلخيرة قادرة على تجاوز أزمتها من 

الستراتيجية على المستوى القتصادي والنقدي والحرب البكتيرية وصياغة تحالفت جديدة يحكمها 

في أزمة التبعية والمديونية طالما أن دول ” العالم الثالث “منطق توازن القوة والمصلحة وإغراق دول 
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ى المستوى الدولي وهشاشة الجنوب ستؤدي فاتورة الجائحة بتكلفة أكثر في ظل موقعها الضعيف عل

منظوماتها الصحية والتربوية وقلة مواردها وفي ظل أيضا هامشية الحركات المناهضة للرأسمالية 

أفقا “وانخراط جزء كبير منها في الدفاع عن القيم الليبرالية والتخلي عن اْلفق الشتراكي باعتباره 

 ن خَلل بداية التسعينات؟غير قابل للتحقق خاصة بعد سقوط جدار برلي” ميثولويجيا

 :والمجتمع الدولة بين ، المغرب في كورونا جائحة

والقادمة من إيطاليا لم يكن  9191مارس  9إن دخول الحالة الولى لفيروس كورونا الى المغرب مند 

مثيرا للقلق والستنفار سواء من قبل الدولة أو المجتمع . ظل هذا الموقف غير المكترث سائدا مع 

البوادر اْلولى لنتشار الجائحة حيث اعتبرها رئيس الحكومة مجرد أنفلونزا، وانقسم المجتمع بين 

الَلمبالة أو السخرية أو تتبع ما يجري خارج البلد خاصة في مدينة ووهان بالصين. لكن بعد تسجيل 

المجال الجوي  تطور خريطة المصابين تسارعت اْلجراءات الحترازية من قبل الدولة من قبيل إغَلق

والبحري، إجراء المباريات الرياضية بدون جمهور ثم توقيفها كلية، توقيف الدراسة، إلغاء الملتقيات 

الفنية والمنتديات والمؤتمرات، منع التجمعات، إغَلق المساجد والمقاهي والمطاعم، خلق صندوق 

خبة والخواص واْلشخاص تدبير الجائحة وتمويله عن طريق مساهمات المؤسسات العمومية والمنت

الذاتيين، فرض حالة الطوارئ الصحية ميدانيا قبل التنصيص عليها تشريعيا وتشكيل لجنة اليقظة 

القتصادية وسن تدابير المساعدة الجتماعية للفئات المتوقفة عن العمل في القطاع المهيكل وغير 

ت الواقية وتسريع إنتاجها محليا المهيكل وللمقاولت الصغرى والمتوسطة، ثم فرض ارتداء الكماما

وكذلك بناء مستشفيات ميدانية بالستعانة بالجيش والطب العسكري وتوسيع خريطة المراكز 

 ..الستشفائية بالجهات ْلجراء الختبارات

ضد كورونا و ” الحرب ” فماهي المَلحظات التي يمكن تسجيلها حول تنزيل هذه الستراتيجية في 

سساتيا بشكل مزدوج من طرف وزارة الصحة عبر المخطط الوطني لمواجهة التي تم تدبيرها مؤ

الجائحة ، ووزارة المالية من خَلل لجنة اليقظة القتصادية، وظل الفاعل الميداني المركزي والمرئي 

 هو وزراة الداخلية وزارة الصحة؟

 الصحية المنظومة بعجر الرسمي واْلقرار الوقائية االستراتيجية تثمين

حصل شبه إجماع وسط أغلب الفئات و النخب حتى المعارضة منها على أن استراتيجية الدولة في لقد 

المعروف بكورورنا، بمختلف مكوناتها ومراحلها كانت استباقية وناجعة وتتماشى  02مواجهة كوفيد 

مع إمكانيات البلد على المستوى القتصادي والجتماعي وبشكل خاص على المستوى الصحي الذي 

كانت أزمته قائمة فقط أن الجائحة كانت بمثابة الشرارة التي أماطت اللثام عن تلك اْلزمة، وبالتالي لم 
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يعد خافيا أو مزعجا أن تعلو اْلصوات الداعية الى محاكمة النماذج التنموية والسياسات العمومية 

حيث عملت السياسات  السابقة في مجالت الصحة والتعليم والتنمية القتصادية والجتماعية ككل،

العمومية السابقة على إفراغ المدرسة العمومية من مضامينها العقَلنية وعدم تشجيع البحث العلمي 

 Hôpital) وتدمير المستشفى العمومي الذي انتقل من مؤسسة عمومية الى مستشفى مقاولة

entreprise) العَلج الى  في ظل زحف المصحات الخاصة وتحول المواطن من كونه له الحق في

زبون يتلقى العَلجات حسب قدراته المالية وحظوته الرمزية وذلك من خَلل خوصصة الخدمات 

الصحية وتردي ظروف اشتغال اْلطقم الصحية وتواضع الحوافز المادية والمعنوية، وهذا ما يفسر 

ين أصبح عدد حقيقة اسباب الهجرة الجماعية لألطر والكفاءات من أطباء ومهندسين نحو الخارج والذ

منهم ضمن نساء ورجال الصحة من يتصدر معركة التصدي للفيروس في العديد من البلدان الغربية. 

بالمغرب كانت سنة الحتجاجات القوية للفئات الصحية من أطباء وممرضين  9102كما أن سنة 

الجائحة وفي ظل كشف …وطلبة كليات الطب وكذلك استقالة العديد من اْلطباء من القطاع العام

لمحدودية المنظومة الصحية والضرورة القصوى لمباشرة إجراءات استعجالية من طرف الدولة 

لستدراك الخصاص، تذكر الكثيرون على مستوى منصات التواصل الجتماعي واْلعَلم الرقمي 

خاصة المرافعات القوية داخل البرلمان الداعية الى تمويل أكثر للمنظومة الصحية وتجويد خدماتها و

من طرف برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي في سياق دفاعهم عن الزيادة في ميزانية وزارة الصحة، 

و ضرورة إقرار ضريبة على الثروة لدعم التعليم والصحة وترسيخ العدالة الضريبية وتجريم اْلثراء 

 .والبرلمانياتغير المشروع. وهي مقترحات لقيت الرفض والتصدي من طرف أغلبية البرلمانيين 

من هنا، وفي ظل الرهان المجتمعي على التدبير الناجح لمعركة التصدي للجائحة، وحديث النخب 

الرسمية والمعارضة على أن مستقبل المغرب ما بعد الجائحة، ينبغي صناعته اْلن في قلب المعركة 

على العتراف ضدها، يظل السؤال المؤرق هو : الى أي حد قد تشكل تداعيات الجائحة مؤشرا 

الرسمي بفشل الختيارات السابقة، وبالتالي درسا بليغا للقطع مع السياسات الليبرالية المتوحشة القائمة 

 . على خوصصة القطاعات الستراتيجية وتسليع الخدمات الجتماعية خاصة الصحة والتعليم؟

 والدين العلم بين الجائحة

كيف كانت طبيعة القبول الجتماعي للجائحة؟ كيف تمثلها الفرد ككائن اجتماعي؟، كيف تأرجح هذا 

القبول والتمثل بين منطق علمي يبحث عن تفسير منطقي ومعقول لها من حيث اْلسباب وطريقة 

ا جاء للجائحة واعتبارها جند من جنود هللا كم” التجنيد اْلجباري “المواجهة، ومنطق ديني لجأ الى 

سلطها هللا على عباده لعقابهم على ” على لسان المين العام لجماعة العدل والحسان بقوله أن الجائحة 

أعمالهم وكي يرجعوا عن غيهم فهي جند من جنود هللا يسخرها هللا سبحانه تعالى عز وجل ليؤدب بها 



 [فلسفة الجائحة] كورونا من منظور فالسفة العصر
 

340        www.couua.com  0202 ماي/  6الكتاب  -كتب كوة الرقمية       

 

تكبير والدعاء الجماعي من (؟، وكذلك مسيرات جماعية للتهليل وال09” )اْلنسان ليرجع إلى موله 

أجل إبعاد فيروس كورونا؟، وهي مسيرات ليلية نظمتها بعض الجماعات السلفية في بعض المدن 

المغربية التي تنتعش فيها خاصة فاس وطنجة، مرددين أدعية دينية سيما بعد إغَلق المساجد وإعَلن 

ت هذه المسيرات استنكارا واسعا حتى حالة الطوارئ الصحية معتقدين أنها مؤامرة ضد الدين. وقد أثار

أن ” إدريس الصنهاجي ” في علم الجتماع ” من داخل أوساط رجال الدين أنفسهم. ويؤكد الدكتور 

الفئات التي نزلت الى الشوارع في بعض المدن بخلفية دينية هي ضحية للسياسات الرسمية للدولة 

ن خمسين سنة، لكن هذا ل يبرر سلوكها باعتباره المغربية التي استثمرت في الجهل والفقر منذ أزيد م

(، وفي نفس النازلة يقول الباحث السوسيولوجي الدكتور 02“)سلوك مدان يعرض حياة الناس للخطر 

التكبير والتهليل والصلوات واْلدعية حق فردي، لكن التحريض بها على الموت  ” نورالدين الزاهي “

 (00الفردي والجماعي جرم أخَلقي.)

النظام المغربي كان في مراحل سابقة ولزال، يستثمر في الدين كمصدر من مصادر الشرعية  إن

في ضرب اليسار ورموزه بدء من توريط الشبيبة اْلسَلمية في ” اْلسَلم السياسي “ويوظف تيارات 

كلت والهجوم على الجامعة المغربية التي ش 0257اغتيال القائد النقابي والسياسي عمر بن جلون سنة 

مصدرا حقيقيا ْلزعاج النظام، وذلك لستئصال الفصائل التقدمية واليسارية من الحرم الجامعي، ثم 

بأقل تكلفة. واْلن نشهد على ” الربيع الديمقراطي “الستعانة بحزب العدالة والتنمية لتجاوز لحظة 

وراء مسيرات  تصديه لجزء من حركة اْلسَلم السياسي خاصة بعض الجماعات السلفية التي كانت

الذي قال في ” ابو النعيم ” التهليل والتكبير حيث تمت محاكمة أحد الدعاة السلفيين المتطرفين المسمى 

شريط فيدويوأنه يشكك في وجود الوباء أصَل معتبرا إغَلق المساجد فضيحة وأن المغرب ارتد عن 

جماعات تقود حمَلت التكفير ضد اْلسَلم. ول بد هنا من استحضار أنه الى تاريخ قريب كانت هذه ال

وكذلك تم توظيفها و تعبئتها بشكل قوي ْلجهاض حراك ” علمانيين” مثقفين متنورين وقادة سياسيين 

 .9100فبراير سنة  91

على ضوء التدافع الملحوظ بين المنطق العلمي والمنطق الديني في العَلقة بالجائحة، هل ستشكل 

( محفزا على التأسيس لعَلقة مغايرة  07” ) الدين لصالح العلم تواري رجال ” الجائحة التي بينت 

بالدين تتأسس على أولوية العلم في التفسير والتحليل والتخطيط من خَلل الرفع من ميزانية البحث 

العلمي وتشجيع مختبرات البحث وعلمنة المدرسة العمومية، وبالتالي دفع الدين نحو الفضاء الخاص 

بالحق في المعتقد والتفكير والضمير من الواجب ضمانها؟ أل تشكل واقعة  كحرية شخصية مرتبطة

إغَلق المساجد والتي أثارت فقط امتعاض واحتجاج البعض من النخب والجماعات الدينية اْليدولوجية 

والمتمذهبة والتي فشل رهانها على خلق فتنة مجتمعية، مؤشرا دال على عدم مصداقية النظرة الى 
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” محمد الناجي ” مغربي باعتباره تخترقه النزعة المحافظة بشكل عميق وشامل؟ أو ما عبر المجتمع ال

من اْلشياء التي أثرت في مثَل إغَلق المساجد، رغم أنه كان ” عن الشعور العلماني الكامن قائَل : 

بالشعور  ”للضرورة ، ولكنه كان شيئا أساسي بحكم أن المجتمع المغربي منفتح وفيه نوع من ما أسميه 

أنا “، فهو موجود في العيش اليومي حتى وإن لم يتحدث عنه أحد، فهو ل يقول “العلماني الكامن 

 (06” )ولكنه في واقعه يفعل أشياء تسير في هذا التجاه” علماني 

 للدولة واألمنية االجتماعية والمقاربة الممانع الهامش بين الصحي، الحجر

ماي،  91ثم تمديدها الى  9191أبريل  91مارس الى  91من  منذ إعَلن حالة الطوارئ الصحية

كيف …شكلت سياسة الحجر الصحي اللحظة المركزية في الخطة الرسمية لمواجهة جائحة كرورنا

تعامل المغاربة مع سياسة الحجر الصحي؟ ؟ الى أي حد مارسوها؟ ماهي طبيعة تدبير الدولة لحالة 

الى مصدر قلق للدولة والطبقة البورجوازية والشرائح ” الهامش ” الطوارئ الصحية؟ كيف تحول 

 ”العليا من الطبقة المتوسطة؟

من الواضح أن اْلغلبية الساحقة من المجتمع تفاعلت بشكل إيجابي مع مخطط الدولة لمواجهة الجائحة، 

 11ن أنجز بواسطة اْلنترنيت، أ” سونيرجيا”و” ليكونوميست“فقد أبانت نتائج بحث مشترك بين يومية 

في المائة من المغاربة، في المتوسط، يؤيدون تدابير الحجر الصحي، ويعتبرون أنها اتخذت في الوقت 

(، ومن تجليات هذا التأييد، تدفق قيم التضامن والتعاضد وحمَلت واسعة لحث الناس 05” )المناسب 

كعد في ….ا في داركبق” على التزام التدابير الوقائية ومنها العزلة الصحية بالمنازل تحت شعار 

وهي حمَلت نشطها بشكل ”. بقا في دارك وحس بغيرك..” ، ”تحمي نفسك وعائلتك وبلدك.…دارك

مشترك وبدون تنسيق كل من رواد منصات التواصل الجتماعي من خَلل التدوينات والفيديوهات 

ت غير حكومية ، والقنوات اْلعَلمية الرسمية وغير الرسمية وجمعيا( Le Hashtag) ” الهاشتاغ”و

ورجال ونساء السلطة المحلية عبر الجولن بين الدروب والزقة واْلسواق حيث نزلت قوات اْلمن 

ومدرعات الجيش والسلطات العمومية إلى الشارع من أجل بث الطمئنان وإبراز القوة. وقد استخدمت 

)الُمنادي(، أمَل ” احبر  “السلطات أبواق المساجد ومكبرات الصوت في الشارع واستعانت حتى بالـ 

 .منهم في إقناع من لم يقتنع بعد بالتزام منزله، مع تكييف الخطاب بحسب المناطق واللهجات المتكلمة

إن التعبير الرسمي اْلبرز عن استثنائية اللحظة وأخطارها المحدقة، هو ما قاله وزير الداخلية خَلل 

نحن في مركب واحد، إما أن : “ 9191مارس  92اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب يوم الثنين 

:داعيا المغاربة الى وضع الثقة في ”. ننجو جميعا أو نغرق جميعا، ولكن بفضل جهود الجميع سننجو

 ..إجراءات السلطة والتعاون معها، على اْلقل بالجلوس في منازلهم وعدم الخروج إل للضرورة
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نه اْلخَلل بحالة الطوارئ الصحية، إل أنه وقعت لكن رغم التعبئة الشاملة لتدبير كل ما من شأ

انفَلتات عديدة ظلت تتوسع يوم بعد يوم وتكثفت المقاربة اْلمنية والمَلحقات القضائية تفعيَل 

المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  9.91.929للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 

أن عدد اْلشخاص ” ها، حيث ذكر بَلغ لرئاسة النيابة العامة الطوارئ الصحية وإجراءات اْلعَلن عن

 760ألفا و 27، بلغ حوالي  9191أبريل  92موضوع متابعات قضائية الى حدود يوم الخميس 

شخصا من أجل عدم ارتداء الكمامة  0220شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 

نسبة اْلخيرة المرشحة لَلرتفاع، من جهة أولى بصعوبة % ، ويمكن تفسير هذه ال07الواقية بنسبة 

التطبيع الجتماعي مع تكميم الوجه كشكل من أشكال مقاومة إكراهات حالة الطوارئ الصحية والتدابير 

الوقائية كالمسافة الجتماعية اْلمنة والتباعد الجسدي، ومن جهة ثانية نظرا لمفارقات الخطاب الرسمي 

تاج كمية هائلة من الكمامات بشكل يتجاوز طلب السوق الجتماعية ، لكن الذي ظل يتحدث عن إن

احتجاجات قوية وسط المجتمع عبر عنها المواطنون في منصات التواصل الجتماعي ووسائل اْلعَلم 

جراء افتقادها بمحَلت البيع مما أثار الستغراب حول فرضية احتكارها واختفائها واصبح الحديث 

وذلك تعبيرا عن ” الكمامة موجودة بوفرة في التلفزة المغربية “و أن ” امة الشبح الكم“رائجا حول 

السخرية من حديث اْلعَلم الرسمي والكَلم المتكرر لوزير الصناعة والتجارة والقتصاد اْلخضر 

والرقمي حول قدرة المغرب على إنتاج ستة مليون كمامة يوميا، وقد اعترف هذا الخير بسوء التدبير 

 ”.ذي اعترى عملية توزيع الكمامات حول نقط بيعها في البَلدال

حقيقة أن اْلحاطة بدللت هذه المعطيات ومعاني هذه التصرفات المتمردة تستوجب بالدرجة اْلولى 

” ” ماكس فيبر “، ذلك ْلنه كما يقول “عدم انضباطهم “استقراء المعنى الذي يضفيه الموقوفين على 

حده القادر على إعطاء معنى لتصرفاته وسلوكاته التي يصدرها اتجاه الفاعل الجتماعي هو و

(، لكن هذا ل يمنع من افتراض أن إحصائيات 01” )اْلخرين، ثم جعل هذه العَلقة مفهومة وواضحة 

الموقوفين قضائيا بتهمة خرق الطوارئ الصحية، ل تحتاج الى قراءة تفكيكية للكشف عن الطبيعة 

في السياسات العمومية للدولة، ” غير المرئي ” الموقوفة. إنها الهامش المبعد،  السوسيولوجية للفئات

إنها الفئات الجتماعية ضحية الستبعاد الجتماعي على مستوى المدرسة، الشغل، الصحة، السكن، 

وقد تتداخل في تفسير تمثَلت هذا الهامش للعدوى وإدراكه للتدابير الوقائية كالحجر الصحي …الترفيه

منع التجوال في الفضاء العمومي والتباعد الجتماعي، جدلية الهشاشة و اْلقصاء الجتماعي و

ِل اْلُمْؤِمُنوَن ” والتأطير الديني المطمئن  ِ َفْلَيَتَوكَّ ُ لََنا ُهَو َمْوَلَنا َوَعلَى هللاَّ ” قُْل لَْن ُيِصيَبَنا إِلَّ َما َكَتَب هللاَّ

ة تمثَلت سلبية إزاءه كواقع سوسيولوجي وإزاء سلوكياته وردود (، كما يد يكون ضحي70التوبة )

أفعاله من طرف الكتلة الطبقية المهيمنة و التي تتمتع بالرأسمال الجتماعي والرمزي الواسع من حيث 
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الثروة، التعليم، السكن الواسع أو الفاخر، السياحة داخليا وخارجيا، وبالتالي ففي زمن اْلوبئة غاليا ما 

 .نتاج تهميش الهامش الذي يكون هو الضحية المؤهل لستقبال ضربات القنبلة الوبائيةيعاد إ

من هنا، فمن الراجح أن بعض أشكال الممانعة المعلنة اجتماعيا ضد الحجر الصحي والتباعد 

الجتماعي، هي بطريقة أو بأخرى، تعبير عن الغضب، عن فقدان الثقة في المؤسسات الرسمية محليا 

عازف سياسيا وانتخابيا أو أنه يمارس لعبة التصويت والتعبئة ” مواطن الهامش ” طالما أن ومركزيا 

كلما استدعي لذلك بمنطق المنفعة وتتحول عَلقته بالسلطة المحلية الى عَلقة زبون يقدم خدمات في 

أو الحراكات خَلل فترات النتخابات ” جاهزيته النتخابية و البلطجية “مناسبات معينة، وبالتالي رغم 

الجتماعية، فهو يعي جيدا أنه غير حاضر في البرامج القتصادية والجتماعية لدولة تطلب منه اْلن 

أن يمكث في منزله حماية لصحته وصحة أسرته وبَلده وهو المحروم من الحماية الجتماعية؟ كيف 

جائعة، بحثا عن لقمة العيش؟  يمكنه أن ينعزل في بيت يتطلع دوما الى النفكاك من عقاله وعقال أفواه

بيت تأويه أسرة ممتدة ظلت تتوالد لعل وعسى يكون النسل مصدرا للرزق والنجاة من براثن الفقر 

تتحدث اْلحصائيات الرسمية في المغرب عن حوالي أربعة مَليين يقطنون في سكن غير …والحاجة؟

رفة واحدة. هذا ناهيك عن اتساع لئق وحاط بالكرامة، وحوالي مليون مغربي ومغربية يتقاسمون غ

خريطة الفقر والفقراء حيث تشير تقارير المندوبية السامية للتخطيط عن وجود أزيد من أربع مَليين 

فقير في المغرب والتي كان من المنتظر تحيينها وضبطها في إطار استعداد الحكومة ْلنجاز مشروع 

 .الدعم والحماية الجتماعية من أجل تفعيل برنامج” السجل الجتماعي“أطلق عليه 

الموجه للفئات الهشة أو الفقيرة، اصطدمت أليات الدعم ” السجل الجتماعي “أمام تأخر إنجاز هذا 

الجتماعي للفئات الفقيرة بمعايير وطرق تدبيرها حيث فطنت الدولة المغربية الى أنه ل يمكن ضمان 

لصحي دون تقديم إعانات مالية للفئات ضحايا تدبير أمثل لحالة الطوارئ الصحية وسياسة الحجر ا

القصاء الجتماعي، العاطلون، العاملون في القطاع المهيكل و غير المهيكل، المزاولون للمهن الهشة 

أو ما يسمى بالعالم الرابع، لكن رغم محاولت توسيع خريطة المستفيدين اعتمادا على معيار التسجيل 

والصندوق الوطني للضمان الجتماعي والعاملين في القطاع  (RAMED) في نظام المساعدة الطبية

غير المهيكل، ظل الدعم محدودا من حيث قيمته المالية بالنظر الى حدة التفاوتات الطبقية وقوة الطلب 

الجتماعي وهيمنة اْلسرة الممتدة داخل أوساط الهامش. وقد كان التخفيف من ضغوطات هذا 

م عن طريق ثقافة التضامن السري خاصة من طرف اْلقارب الخصاص الجتماعي المهول يت

المقيمين بالخارج، لكن إغَلق قنوات السفر ودخول الجميع في العزلة الصحية ، حال دون هذه الوسيلة 

 .التضامنية الهامة
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إن المقاومة الجتماعية لسياسة الحجر الصحي ،هي بشكل من اْلشكال تعبير عن دفاع الهامش عن 

اية لحقه في الوجود الجتماعي، وهي ميكانيزمات ل تعني رفض الدولة أو القانون، بل إنها نفسه وحم

” مرئية أفقية ” ذات أبعاد سوسيوثقافية وقيمية تعكس التشبث بالهوية الجتماعية كهوية جماعية تضمن 

تليق بمجتمع ما يسعى الى إعادة بناء سريعة لفردانية ل ” إبعاد عمودي ” عبر تضامن تحتي في مقابل 

قبل رأسمالي على مستوى البنى الذهنية، ورأسمالي جدا على صعيد الستهَلك والبحث عن الكماليات 

 .والنخراط في التكنولوجيات الحديثة

الصحي ” التسونامي ” أمام هذه الوقائع التي ل ترتفع، يبقى السؤال العريض هو : هل 

سيحمل معه بوادر العدالة الجتماعية بطريقة تقطع مع  والسوسيواقتصادي والقيمي لجائحة كورونا،

 ؟“إغناء الغني وإفقار الفقير ” سياسات 

إن الجائحة ل تختار ضحاياها حسب اْلصل الجتماعي، لكن السياسة القتصادية الليبرالية المأزومة 

لجتماعية والمجالية في مجال التنمية تجعل من العدد اْلكبر من الضحايا هم ضحايا سابقون للتفاوتات ا

 .وبالتالي تزداد معاناتهم في حالت اْلوبئة والطوارئ

 المغربية المدرسة في الرقمية والعدالة الريع وسؤال”  المابعد”  أنشطة

من تداعيات الجائحة، وفي إطار الستراتيجية الوقائية منها، صدر قرار وقف الدراسة بشكل مؤقت 

 .المتمدرسين واعتماد التعليم عن بعدوإفراغ المؤسسات التعليمية من 

ل شك أنه من الصعب الحكم على النجاعة التربوية والمردودية التعلمية لهذه اْللية، لكن في ظل 

ضعف المواكبة اْلسرية وغياب العدالة الرقمية كإحدى أوجه غياب العدالة الجتماعية، ل يمكن 

فؤ الفرص التربوية بين من يملك موارد رقمية تصور تحقيق الستمرارية البيداغوجية و مبدأ تكا

كالهاتف والحاسوب والقدرة على ولوج النترنيت ومن يملك فقط هاتف من الطراز القديم أو ليس في 

متناوله صبيب النترنيت أو ل يملك الحاسوب؟. إن ل تكافؤ الفرص التربوية هو انعكاس لَلتكافؤ 

 .الفرص الجتماعية

ي كشفت عنها جائحة كورونا في المنظومة التعليمة لم تكن مفاجئة أو جديدة، فقط إن الختَللت الت

أنها أماطت اللثام عن عجز حقيقي في تدبير التعليم عن بعد بالنسبة للمتمدرسين المنحدرين من اْلسر 

الفقيرة ومن اْلوساط القروية، كما وضعت موضع مساءلة حقيقية مؤسسات التعليم الخاص حيث لجأت 

إلى مراسلة رئيس الحكومة فور إحداث صندوق تدبير ” ابطة أرباب مدارس التعليم الخاصر“

ومواجهة تداعيات الجائحة الصحية والجتماعية والقتصادية لَلستفادة من الصندوق مما أثار استياء 

 عارما وانتقادات واسعة وسط المجتمع وعلى صعيد شبكات التواصل الجتماعي، واْلدهى من ذلك هو
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اتجاه غالبية تلك المؤسسات الى استخَلص الواجبات من اْلباء خَلل شهر مارس، وفي نفس الوقت 

دفع العاملين فيها الى ادعاء الطرد والتوجه الى الصندوق الوطني للضمان الجتماعي لَلستفادة من 

ثارة هذه (. ورغم إ02الدعم الذي برمجته الدولة من خَلل صندوق تدبير ومواجهة جائحة كورون..)

النازلة لغضب وزير الشغل واْلدماج المهني خَلل جلسة منعقدة بمجلس المستشارين، حيث استنكر 

بشدة ما أقدمت عليه عدة مقاولت خاصة وضمنها مؤسسات التعليم، من تحايل على القانون في اْلدلء 

مستعرضا  للجهات المسؤولة بمعطيات كاذبة ومضللة في سبيل الحصول على دعم غير مستحق،

أرقاما مروعة عن أعداد طلبات المستخدمين المنخرطين في صندوق الضمان الجتماعي، إل أن 

التعليم الخاص لقي دعم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وقد فسر الكثيرون ” لوبي“مطلب 

 .لحزبهذا الدعم باعتبار التعليم الخاص خزانا استثماريا وقاعدة سوسيولوجية خلفية ل

أن المشاكل التي ظلت تعتري النظام التعليمي في المغرب على مستوى شروطه البيداغوجية 

ومردوديته التربوية ظلت مصدر قلق لألسر خاصة الفقيرة منها والمتوسطة رغم تعاقب اْلصَلحات 

إل  والمواثيق ورؤى اْلصَلح، حيث ظلت المدرسة العمومية حقَل لختبار مشاريع إصَلحية لم تعمل

هائل من المعطلين وتكريس الطبقية و إذكاء الحتجاجات الفئوية ضد نظام التعاقد ” جيش “فرز 

وقانون اْلطار الذي استهدف مجانية التعليم، فتوجهت معظم السر نحو التعليم الخاص، وتضاعف هذا 

ن أن يكون القلق في زمن كورونا في ظل توجس نساء ورجال التعليم وخبراء التربية والتكوين م

 .التعليم عن بعد مصدرا حقيقيا ْلعادة إنتاج طبقية التعليم ونخبويته

ومن جانب آخر، فالمثير لَلنتباه هو في كيفية تفجير الجائحة لمغرب رقمي كامن حيث أصبحنا أمام 

شبه تعميم للرقمنة شمل عَلقة الناس بالفضاء العمومي الخارجي، بالمدرسة، بالعمل، بحالة الحجر 

حي، بالتسوق، بل أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا انها على تشتغل على مشروع للتدبير الرقمي الص

للوباء والذي اعتمدته دول سابقة ونجحت فيه وعلى رأسها كوريا الجنوبية ثم الصين، سنغافورة 

بين وبيانات الهواتف الذكية ْلجل عزل المصا” الديجيتال ” وبريطانيا، ويقوم هذا المشروع على حل 

بفيروس كورونا المستجد وتحقيق التباعد الجتماعي استعدادا للمراحل الوبائية المقبلة التي سيعرفها 

 .(91المغرب )

 األبعاد ثالثي حجر ضحايا والنساء وبائية كبؤرة المقاولة

من اْلكيد أن التدابير الحترازية في مواجهة جائحة كورونا، كان لها تأثير قوي على القتصاد 

المغربي والنسيج المقاولتي بشكل خاص، إذ لجأ جزء منه الى تقليص اليد العاملة وخاصة المقاولت 

وخاصة المقاولت  (Téletravai) الصغرى والمتوسطة ولجأ الجزء اْلخر الى العمل عن بعد

 مطرود من العمل ، وهنا من الضروري استحضار أن الستراتيجية 51111المهيكلة، فأصبحنا أمام 
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” الوقائية التي تبنتها الدولة المغربية قد تكون ناجعة من الناحية الصحية في حماية الحياة تحت شعار 

، لكن انعكاساتها السلبية حاضرا ومستقبَل “اْلرواح أولى من القتصاد ” أو ” الحياة ثم القتصاد 

في  0ى كورونا الى %عل” الحرب” ستظل قوية وممتدة حيث من المتوقع أن تنزل نسبة النمو في ظل

ظل تراجع القتصاد العالمي وتعرض القطاعات الستراتيجية في البَلد ْلضرارملحوظة وخاصة 

الستثمارات الخارجية، السياحة وعائدات المغاربة المقيمين بالخارج سيما مع تداعيات الجائحة 

 .الطبيعة، أي الجفاف

والمقاولة في زمن كورونا، هو النتقال المجالي لكن المثير للمَلحظة ونحن نتحدث عن القتصاد 

للجائحة حيث تحولت كوباء مستورد من خارج المغرب ثم الى حالة وبائية داخلية يتسارع انتشارها 

عن طريق وحدتين : اْلسرة والمقاولة، فالعديد من الوقائع والمعطيات توضح انتشار العدوى وسط 

اْلخص المقاولت كما حصل بالدار البيضاء، طنجة، العرائش البؤر المهنية أي المراكز التجارية وب

، مما طرح جملة من التساؤلت من قبيل : ماهي درجة احترام المقاولت في المغرب لمعايير …وفاس

السَلمة الصحية قبل الجائحة وفي زمنها؟ الى أي حد تلتزم الوحدات اْلنتاجية بقواعد الصحة والسَلمة 

نة الشغل من خَل لجنة الصحة والسَلمة المهنية وطب الشغل وتفعيل مراقبة المنصوص عليها في مدو

مفتشي الشغل؟ وهل إجراء اْلغَلق هو الجواب اْلنسب على هذا الواقع؟ ماهي انعكاسات اْلغَلق 

على حياة المقاولة والعاملين والعامَلت؟ وماهي طبيعة المساعدات التي يقدمها صندوق تدبير ومواجهة 

مقاولت التي توقفت؟ والى أي حد بمقدور هذه اْلعانات إنقاذ المقاولت من الكساد واليد كورونا لل

 العاملة من شبح العطالة ؟

إن ما ينبغي استحضاره في الحديث عن البؤر المهنية، هو أن أغلب ضحاياها نساء، تشكل النساء في 

وفي نفس الوقت في مقدمة المواجهة زمن عولمة الليبرالية المتوحشة وعولمة اْلوبئة ،أغلب الضحايا 

مع كورونا كما يحصل في قطاع الصحة والتمريض والنظافة ،وكذلك ضحايا العنف الذكوري داخل 

الحجر الصحي الذي هن المسؤولت عن تدبيره وتوفير شروط آمنة للمقيمين فيه ومنهم الرجال 

اعي في الخارج على حساب نساء المضطهدين )بكسر الطاء ( الذين ينتقمون من ظروف القهر الجتم

مناضَلت داخل بيوت العزل فيتحول الحجر الى حجر مزدوج : حجر كورونا وحجر السلطة 

، العديد من تقارير  02الذكورية، وقد عكست هذا الواقع المستجد الناتج عن الوباء المستجد كوفيد 

اجراءات عاجلة لحماية هؤلء النساء المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والتي دعت الدول الى اتخاذ 

من مختلف أشكال وممارسات الضطهاد المادي والمعنوي والجنسي طيلة مرحلة الحجر الصحي، 

وتسطير برامج استعجالية للمواكبة النفسية والجتماعية للنساء ضحايا هذا العنف والَلئي ينحدر 
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ْلعالة أسرهم وبالتالي يجمعن بين  معظمهن من أوساط اجتماعية هشة ، وعدد كبير منهم يشتغلن

 .العنف القتصادي والعنف الزوجي وعنف الجائحة

 السوسيولوجي للتفكير كموضوع كورونا جائحة

إن الدينامية المفتوحة لتأثيرات جائحة كورونا تحبل بالكثير من المؤشرات التي تجعل من الباحث في 

، قادرا الشتغال على كورونا كموضوع مجال العلوم اْلنسانية وفي السوسيولوجيا بشكل خاص

للمقاربة السوسيولوجية، وبالنتيجة استشراف بعض الفرضيات المتعلقة بلحظة حدوث الوباء وانتشاره 

وكذلك لحظة بما بعد التغلب عليه وحيثيات تجاوز مخلفاته على المستوى السياسي والقتصادي 

بر الميدان للتحقق من صدقيتها، وذلك انطَلقا والسوسيوثقافي والقيمي، وهي فرضيات تحتاج الى مخت

 : من العديد من اْلسئلة المفتوحة التي قد تكون بمثابة اْلرضية اْلشكالية التي تقف فوقها، من قبيل

كيف عاش المغاربة واقع الحجر الصحي؟ كيف كانت العَلقات الجتماعية بين اْلسر ككل، بين 

ازداد العنف القائم على النوع في هذه الفترة،؟ كيف أثرت اْلزواج والزوجات داخل البيوت؟ لماذا 

طبيعة السكن وجودة الحياة بالمحاجر الصحية على العَلقة بين مكونات اْلسرة، بين ساكنة الحياء 

، بين المجتمع والسلطة؟ كيف انعكست الفوارق الطبقية والمجالية على نوعية الحجر “العشوائية “

الى حجر طبقي في ظل جائحة ل تميز ضمن مستهدفيها بين الصحي الدي تحول هو أيضا 

البورجوازي والبروليتاري ولكن شروط مواجهتها تتحدد أساسا بالموقع الطبقي ودرجة الستفادة من 

الخيرات المادية والرمزية ؟ كيف سيكون سلوك المغاربة بعد انتهاء فترة حالة الطوارئ والحجر 

ل الروابط الجتماعية القائمة على الحس الجماعي و الحتكاك الصحي؟ أية تغيرات يمكن أن تطا

الجسدي عن طريق المصافحة والعناق وتبادل الزيارات وتنظيم الطقوس الجماعية في اْلفراح 

واْلتراح؟ أية مَلمح جديدة قد تطرأ على عَلقة المواطن بالفضاء العمومي الذي أصبح متخيَل رقميا 

حالة الطوارئ ” خوارج ”شي الفيروس، إل من رجالت السلطة ووظل شبه مهجور طيلة فترة تف

الصحية ؟ لماذا يشكل زمن اْلوبئة زمنا حيويا لعودة الخطاب الديني وإنتاج شيوخه وجماعاته 

” الطب الشعبي ” لوصفات عَلجية تتراوح بين إنكار الجائحة واعتبارها فقط عقابا إلهيا، وبين انتعاش 

كن تفسير التدافع القوي بين الدين والعلم في تمثل وإدراك الجائحة وطرق المؤطر دينيا؟، كيف يم

التعامل معها ؟، أية عَلقة يمكن صياغتها بين الدولة والمجتمع والنخب في مغرب ما بعد كورونا؟ من 

فقدان الثقة والحذر الى استعادة مفهوم الدولة لمشروعيته التي سترتبط بشكل أساسي بقدرة الدولة نفسها 

على قيادة البَلد الى بر اْلمان بتكلفة أقل على المستوى الخسائر البشرية ولقتصادية والجتماعية 

وتوزيع الخدمات الجتماعية بشكل عادل خاصة في الصحة والسكن والتعليم والشغل؟ وبالتالي هل 

ر الصحية ستقابل الدولة النخراط الشبه مجتمعي في استراتيجيتها الوقائية على صعيد التدابي
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واْلجراءات القتصادية والجتماعية والمؤسساتية، بتدشين مرحلة أخرى من التدبير السياسي قوامه 

إرادة سياسية واضحة في القطع مع البنية المركزية للقرار السياسي في اتجاه استئناف حلقات النتقال 

دولة والمجتمع وبينهما؟ أم أن الديمقراطي التي كانت تتعطل في كل مرة وحين نتيجة تناقضات داخل ال

هذه البنية المركزية والتي في حالة نجاعة تدبيرها لمرحلة الجائحة، ستكون بمثابة الدافع القوي ْلعادة 

من حيث تعزيز آليات ” منطق حالة الطوارئ ” إنتاجها مستقبَل أي ما بعد كورونا وبالتالي استمرا ر

ا للمرحلة السابقة اْلمر الذي سوف يشكل تهديدا حقيقيا المراقبة واقعيا ورقميا والتي شكلت عنوان

شبيهة  9191فهل ستكون جائحة عام …للحقوق والحريات وتكريس الطابع المخزني للدولة؟ 

بالدار البيضاء؟، طبعا المقارنة غير جائزة نظرا لختَلف  9112ماي  06باْلحداث اْلرهابية بتاريخ 

يشتركان في كونهما خطرا على الدولة والمجتمع ومواجهتهما  السياق وطبيعة الخطر، لكن المنعطفين

استدعت التفافا شبه مجتمعي ونوعا من اْلجماع الوطني كانت من نتائجه المفارقة أن تراجعت الحقوق 

 من أجل جفيف منابع التهديد والخطر ؟” الحرب “والحريات في معمعان 

لجائحة كورونا، أي اْلحاطة المعرفية بأليات اشتغالها ” البصيرة البستيمولوجية ” أخيرا وفي سياق 

الداخلية والخارجية وديناميتها حاضرا ومستقبَل ، هل بإمكان هذه اْلحاطة أن تؤدي الى تحولت 

ابستيموجية مدوية داخل حقل العلوم اْلنسانية في المغرب بشكل عام وعلم الجتماع خاصة، تجعل من 

على قطاع الصحة لتعزيز بعض المساهمات الفردية القليلة والهامة  حقل السوسيولوجيا ينفتح أكثر

(، لتحقيق نوع من التراكم 90” )سوسيولوجيا الصحة )مقاربات نظرية(” “محمد عبابو” ككتاب 

المعرفي والتجريبي ومن ثمة توسيع وتنويع أفق التفكير وإعادة بناء حقل البحث السوسيولوجي من 

 ولوجيا الصحة، فنشهد على الولدة المبكرة لسوسيولوجا اْلوبئة؟سوسيولوجيا الطب الى سوسي

(Sociologie des pandémies)  ؟.وتتصالح مرة أخرى السوسيولوجيا والتاريخ، على اعتبار

وتاريخنا غني باْلوبئة …كل أسئلتها أسئلة تاريخية….أنه ل يمكن للسوسيولوجيا إل أن تكون تاريخية

 .لذات تنتظر بشغف التشخيص والتشريح السوسيوتاريخيينالتي تتشكل كبؤر قائمة ا

 : الهوامش

Coronavirus : qui sont les deux chercheurs en sciences sociales qui éclairent le 

gouverneme nt ? https://www.telerama.fr/ le 19 Mars 2020 

Pierre Bourdieu .Questions de Socilogie. Les éditions de minui. 1984. P : 7 

Pierre Bourdieu .Questions de Socilogie. Les éditions de minui. 1984. P : 19 

“. رأسمالية الكوارث. كيف تجني الحكومات والشركات العالمية أرباحا طائلة من ويَلت الحروب ومصائب البشرية  ”

 01. ص : 9102. نونبر 051ة العدد تأليف أنتوني لوينشتاين. ترجمة أحمد عبد الحميد. عالم المعرف
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/آذار ضــــــــد  اْلوبـــئـــــــــــة، الدفــــــاع على البيئــــــة. ســـونـــيــــــــا شـــــــــاه، لوموند ديبلوماتيك. َماْرس

9191 

 https://dabapress.com/ 21 Mars 2020 .”أدغار موران“حوار مع الفيلسوف الفرنسي 

 7/ اْلحد 0الجتماع الفرنسي الن تورين ترجمه الى العربية توفيق السليماني. العدد اْلسبوعي السبت  حوار مع عالم

 لجريدة أخبار اليوم الورقية 9191أبريل 

 www.cowwa.com كورونا: حوارات الفَلسفة وأشياء أخرى. موقع

Troubles dans le présentisme Entretien avec François Hartog. 

https://www.scienceshumaines.com/ LE 07/04/2020(10)  كورونا: حوارات الفَلسفة وأشياء

 www.cowwa.com أخرى. موقع

PAR RENAUD LAMBERT ET PIERRE RIMBERT. « Jusqu’à la prochaine fin du 

monde ». Le monde diplomatique. N° 793- 67eannée. Avril 2020 .مترس  00موقع لكم

9191. https://lakome2.com/covid19/165022 

بجامعة ”  سوسيولوجيا التحولت القروية والتنمية” ندوة رقمية من تنظيم ماستر” كورونا والرابط الجتماعي “ (13)

 .9191أبريل  0سيدي محمد بن عبد هللا بفاس. اْلربعاء 

 (9191أبريل  2( حوار مع جريدة التحاد الشتراكي الرقمية. الخميس 07و)(14)

 /Ar.telquel.ma .9191ابريل  06إلى  01من  05تيلكيل عربي. عدد  (16)

(17) https://assabah.ma. Le 14 Avril 2020/ 

تدى المعارف. الطبعة اْلولى ماكس فيبر. سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر. د. إكرام عدنني. من (18)

 .29. ص: 9102

 .9191أبريل  06يومية الصباح الرقمية. عدد الخميس  (19)

 -9191أبريل  00. الثَلثاء 2066أنظر أخبار اليوم العدد  (20)

 .…محمد عبابو . التاريخ والمطبعة”. سوسيولوجيا الصحة )مقاربات نظرية(“ (21)
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  ”:اإلستثناء حالة”و كورونا

 والسياسة الوباء بين العالقة في

 

 شرود ادريس

 

 تقديم

من انتشار فيروس  Giergio Agamben أثار موقف جورجيو أغامبين    

وانعكاساته السياسية والحياتية، تساؤلت حول دور الدولة الحديثة في تدبير   Coronavirus كورونا

 .Michel Foucault الوظائف التي تقاوم الموت كما يؤكد ميشيل فوكوالحياة باعتبارها مجموع 

حالة “يشير أغامبين إلى استخدام الحكومات الذرائع ْلثبات جميع حالت الطوارئ وفرض 

التى انطلق من الصين ويتواصل ” وباء كورونا“، وهذا ما حدث مع ”état d’exception اْلستثناء

، ”الجائحة“صريح أغامبين دون أن يَلقي اعتراضات حول خطورة اجتياحه لكوكب اْلرض. لم يمر ت

 Jean Luc بل تعالت اْلعتراضات حتى من أقرب أصدقائه، ونُخص  بالذكر جون لوك نانسي

Nancy.  ر هذا الفيلسوف الفرنسي من العواقب الخَلقية والسياسية لسترجاع موضوعة فقد حذ 

الواقع والقاعدة مع اْلستثناء، في ظل ظروف متمي زة  ؛ حيث تداخل القانون مع”حالة اْلستثناء“

وخطيرة تتطلب الكثير من اليقظة والحكمة، وتغليب قيم التعاطف والتضامن بين اْلفراد والجماعات، 

 . وبين الدول والمؤسسات الدولية

 اْلجراءات: كورونا فيروس -9

من انتشار فيروس كورونا، سارعت الدول والحكومات إلى سن مجموعة من اْلجراءات للحد     

وقد اعتبر الفيلسوف … . واتخذت في بعض الدول صيغة مشددة كالصين، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا،

رة وغير معقولة على  Gieorgio Agamben اْليطالي جورجيو أغامبن هذه اْلجراءات غير ُمبر 

الحركة وتعليق الحياة اليومية  فعلية مع قيود مشددة على’’ حالة استثناء’’اْلطَلق، خاصة بعد إثارة 

وأنشطة العمل في مناطق بأكملها. يشير أغامبين إلى أن المرسوم التنفيذي الذي وافقت عليه الحكومة 
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ُينتج عسكرة حقيقية، وينشر الخوف والرعب ’’ ْلسباب تتعلق بالنظافة والسَلمة العامة’’اْليطالية 

م من طرف وسائل اْلعَل ل ومدع  م والسلطات. يرى أغامبين أن هذه اْلجراءات/القيود خاصة وأنه ُمفع 

ل تتناسب مع التهديد الناجم، وأنه بمجرد استنفاذ اْلرهاب كمبرر لتخاذ تدابير استثنائية، يمكن 

 .(0لختراع وباء أن يقدم الذريعة المثالية لتوسيع نطاق مثل هذه التدابير بما يتجاوز أية قيود)

ل حالة اْلستثناء الحالية إلى قاعدة، في عالم تترابط مكوناته )سرعة يتخوف أغامبين من أن تتحو  

؛ …(اْلوطان والحدود’’ الفيروسات’’التنقل، نشر المعلومات واْلخبار، حركية الناس واْلشياء، عبور 

حيث ظروف المعيشة والعَلقات اْلجتماعية والعمل وحتى الصداقات واْلمراض والمعتقدات الدينية 

 :ي خطر اْلصابة بالمرض، ويتساءل أغامبينف–والسياسية 

 البقاء؟ سوى له قيمة ال الذي المجتمع هو ما –

إن العيش في ظل حظر التجول وإعَلن الحرب ضد عدو غير مرئي يمكنه اْلختباء في أي شخص 

آخر هي أكثر الحروب عبثية. إنها في الواقع حرب أهلية. العدو ليس في الخارج، إنه في الداخل. هكذا 

ف من السلسلة من التقنيات المشؤومة، من  يعلن أغامبين تخوفه من المستقبل وليس من الحاضر؛ التخو 

فمكن المحتمل جدا أن تسعى الحكومات إلى اْلستمرار في ممارسة سيطرة … . السَلك الشائكة

فالمجتمع    ”:الحرية“واسعة النطاق على السكان، وبالتالي التضحية بأهم مطلب حققته اْلنسانية وهو 

ا، يقول جورجيو أغامبين  .الذي يعيش في حالة طوارئ دائمة ل يمكنه أن يكون مجتمعا حر 

 الماضي تجارب تكرار من والخوف ”اْلستثناء حالة“ -3

ترتبط حالة اْلستثناء عند جورجيو أغاميبن بالحرب واْلنتفاضة والمقاومة، و بعملية تعليق العمل     

التصفية الجسدية ليس فقط للخصوم السياسيين، بل لشرائح كاملة من المواطنين بالقانون، وبإمكانية 

تعتبرهم السلطة، لسبب أو ْلخر، غير قابلين لْلندماج السياسي. إنها الصورة التي رسمتها الممارسات 

السياسية لبعض الدول الديكتاتورية والديمقراطية على حد  سواء خَلل العصر الحديث، والتي لزالت 

ثارها موشومة على أنسجة أدمغة معاصرة. فقد بات الخلق الطوعي لحالة طوارئ دائمة، حتى وإن أ

على الصعيد الفني للمصطلح، أحد اْلجراءات الضرورية الهامة التي تلجأ  -ربما-كانت غير ُمعلنة 

ات دول ديمقراطية) دة2إليها الدول المعاصرة، حتى تلك الُمسم   .( في شروط تاريخية محد 

لطرح ” حالة اْلستثناء“، حيث تميل ”الحرب اْلهلية العالمية”يأتي تخوف أغامبين في سياق ما أسماه ب

نفسها كنموذج مهيمن للحكم في السياسة المعاصرة. ُيهدد هذا التحول من إجراء مؤقت واستثنائي إلى 

المفترض أن تؤدي حالة أسلوب للحكم، ويبدأ عندها انعدام التمايز بين الديمقراطية واْلستبداد. ومن 

بليروما( والتي لم تكن  -pleromatic) اْلستثناء إلى العودة إلى الدولة الصلية ذات السلطات المطلقة
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، وتمثل باْلحرى دولة فراغ …تعرف بعد الفصل بين السلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية.. إلخ. 

 .(0كينوما() -kenomatic) قانوني

من حالة طارئة إلى قاعدة، له انعكاسات على الفرد والمجتمع والقانون، ” تثناءحالة اْلس“ إن تحول

الحياة ’’تتوافق مع إقصاء ’’ حالة اْلستثناء’’والسلطة السيادية. ف’’ براديغم السياسة الحياتية’’وعلى 

الذي -وتعليق العمل بالقانون، وعدم التمييز بين دولة تضمن الحق ودولة ُتنشىء المعسكر ’’ العارية

 -’’حدث يكرر نفسه على أساس يومي’’، و’’براديغم خفي للفضاء السياسي للحداثة’’يعتبره أغامبين 

وبالتالي إلغاء الحدود التي تفصل بين الديمقراطيات والديكتاتوريات. فالفاشية والستالينية مثَل، 

نهما استخدمتا إلى حد  استخدمتا ونشرتا ميكانيزمات موجودة أصَل في معظم المجتمعات اْلخرى، بل إ

 .(، يقول ميشيل فوكو7كبير، ورغم جنونهما الداخلي، أفكار وأساليب عقَلنيتنا السياسية)

 التأديب مجتمعات وميالد الجديدة السياسية العقالنية -2

( كمفهوم أبدعه 6”(السياسية الحيوية“مفهوم  Gieorgio Agamben يثير جورجيو أغامبين    

د على الفور كيف  .Michel Foucaul ميشيل فوكوالفيلسوف الفرنسي  ويقول بأن ثمة معنى ُيجس 

بنية أصلية يتضم ن فيها القانون الكائن الحي، وذلك  ” état d’exceptionحالة اْلستثناء“أضحت 

من خَلل تعليق العمل بالقانون نفسه. فقد أبدعت الدولة منذ القرن السابع عشر أساليب وتقنيات 

تتدخل في نسبة مواليد السكان ونموهم وصحتهم، مع اْلستمرار واْللتزام  إنضباطية، وأخذت

 … . الطبيعي والعقد اْلجتماعي في الميدان السياسيبالنظريات التقليدية للسيادة والقانون 

وبينما كانت النظريات السياسية القديمة لزالت قائمة، طور العصر الكَلسيكي في موازاتها عقَلنية 

وف رتها العلوم اْلجتماعية الحديثة، وتكنولوجيا سياسية  نظرية (، مرتكزة على معرفة5سياسية جديدة)

على محورين:  biopouvoir لي بوضوح كبير. ارتكزت السلطة الحيويةمازالت تمي ز الوضع الحا

إلخ ل …البشر، السكان –؛ فألول مرة في التاريخ، صارت المقولت العلمية البشري الجنس محور

، ل كوسيلة تناسل بقدرما هو موضوع الجسد المقولت القانونية موضع اهتمام سياسي مستمر، ومحور

علم جديد، أو على اْلصح تكنولوجيا للجسد بما هو موضوع سلطوي، في استثمار. وببطء، تشكل 

العقَلنية السياسية “(. في ظل هذه 1”)السلطة التأديبية”مواضع متباينة وطرفية. ويسمي فوكو ذلك ب

، أصبحت الدولة تشكل غائية بذاتها، ل قوانين البشر أو الطبيعة، واتجه القانون لتأدية مهام ”الجديدة

صارت حياة السكان وإفناؤهم أيضا خيارات سياسية. بما أن هؤلء السكان ل يمثلون ل أكثر أخرى، و

(. هكذا تحول اْلفراد من رعايا قانونيين إلى 2’’)تهتم به السلطة لمصلحتها الخاصة’’ول أقل مما 

لسياسية كائنات بشرية تعمل، تتاجر وتعيش، وتساهم في زيادة قوة الدولة، وراحت هذه العقَلنية ا

ي بمبدإ المساواة النظري كما يعلنه باستمرار القانون والفلسفة السياسية)  .(01ُتضح 
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تكنولوجيا سلطوية تستهدف تأديب الجنس البشري والجسد ’’ السلطة الحيوية’’  اعتبر فوكو

( ، اعتمادا على مؤسسات مختلفة وأوساط الحجز)السجن مثَل، الذي يمكن اعتباره 00وإخضاعهماا)

الة ’’( براديغم مكشوف للفضاء السياسي للحداثة’’ وأجهزة أمنية وإدارية وممارسات إيديولوجية فع 

اه بول فريليو تمارس هيمنتها على مجموع الجسم اْلجتماعي،  Paul غاية في تحقيق ما سم 

Virilio “سلطة الدولة   وصف الشيء الذي دفع فوكو إلى”. المجتمع الواضح والمفرط في التنظيم

(، والتي تقتضي النضال من أجل التخلص من ذلك 09وع من السلطة اْلشتمالية والكليانية بآن معا)كن

الذي يتمثل في التفريد والتشميل المتزامنين للسلطة الحديثة، وإنماء أشكال ” اْلكراه السياسي المزدوج“

 .(02جديدة من الذاتية برفض نموذج الفردية الذي فرض علينا طوال قرون عدة)

تعزيز سلطها التشميلية والتأديبية وتحكمها في الفرد والمجتمع   إن نجاح الدولة الحديثة في 

ومراقبتهما، يجعل تحاليل جورجيو أغامبين وميشيل فوكو مطلوبة في اللحظة الراهنة لستشراف 

 .والقضاء النهائي عليه Coronavirus مستقبل ما بعد محاصرة فيروس كورونا

 .والخصوصيات اْلحتماالت: ’’كورونا جائحة’’ بعد ما مجتمعات -2

أهداف الدولة الحديثة ونظامها اْلقتصادي واْلجتماعي، ” السلطة الحيوية”و” حالة اْلستثناء“تخدم      

الشيء الذي يفرض عليها معاودة وتكرار تجريب عقَلنيتها السياسية قصد تأهيل قدراتها وقواها 

د ، عصيان، مقاومة، ثورة، انقَلب أو لمواجهة التهديدات واْلخطار المحت ملة أو المفاجئة )رفض، تمر 

فيروس، جرثوم، مرض غريب..(. لقد فرضت التحديات اْلقتصادية والسياسية واْلجتماعية في سياق 

اْلنتقال إلى النظام الرأسمالي على الدولة الحديثة، ابتكار تكنولوجيا مشتملية لتعميم مختلف أنظمة 

بة التي ظهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر. واستمرت في تطبيق تقنية التأديب والمراق

لمراقبة اْلفراد …( على مؤسسات عديدة )مدارس، مستشفيات، ثكنات panoptique المشتمل

والسكان، وطورت إجراءات تأديبية في قطاعات المجتمع التي ُيعنى فيها بدمج اْلنتاج والفائدة 

 .(00والمراقبة)

ر  اء ميشيل فوكو من اعتبار تحاليله لمجتمعات  Gilles Deleuze جيل دولوزحد  قر 

تفكيره اْلخير، خاصة مع إعَلنه عن أن هذه المجتمعات ليست  sociétés disiplinaires التأديب

أبدية. وأكثر من ذلك، فقد كان يعتقد طبعا أننا بدأنا ندخل عصر نموذج جديد من المجتمعات سماها 

 .sociétés de controles مجتمعات المراقبة William Burroughs زويليام بورو

يرى دولوز، أن أزمة مؤسسات اْلنضباط تؤشر على بداية بروز نظام هيمنة جديد، مبني على الرقابة 

ومايكل  Antonio Nigri الشاملة، مرتكزة في ذلك على ما يسميه أنطونيو نيغري
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، والتي هي دائما محايثة للحقل اْلجتماعي ”الديمقراطيآليات التحكم ”ب Michael  Hardt هاردت

لكن على عكس النظام التأديبي؛ فالمراقبة تتوسع خارج البنيات  .… ومنتشرة في عقل وجسد المواطن

المهيكلة للمؤسسات اْلجتماعية عن طريق الشبكات المرنة والمتغيرة. ومن أهم هذه الشبكات؛ وسائل 

 -حسب دولوز-را مركزيا في اْلخبار ونشر المعلومة. لكن المعلومة اْلتصال التي أصبحت تلعب دو

 .(07تتداول في مجتمع بعينه) mots d’ordre أمر-هي منظومة رقابة لكلمات

يمكن اْلن مَلحظة النقاشات  –ففي هذه المجتمعات الجديدة، لن نكون في حاجة إلى أوساط الحجز 

 –السجون والمستشفيات المدارس وضرورة إصَلحها والتساؤلت المكثفة والمتواصلة حول وضعية 

كما يحصل اْلن ’’ التدريس عن ُبعد’’فمثَل، مقابل جمع الُممدرسين في أقسام وحجرات، تم تطبيق تقنية 

مع انتشار فيروس كورونا. كما ستدفع اْلحداث الحالية إلى ابتكار تكنولوجيا متطورة للرصد والتتب ع، 

اسة كالمطارات والموانئ والطرق السي ارة ومضاعفة وسائل وآليات الم راقبة في أمكنة أضحت حس 

، ليس فقط لتقييد ”Protectionisme سياسة حمائية“ويمكن أن تنهج الدول … . ومحطات القطار

الواردات وحماية اْلنتاج الوطني، بل لمراقبة عملية عبور الحدود، وحركية السكان الذين أصبحوا 

، وفحص وتشخيص مرور المواد واْلشياء غير المرئية كالفيروسات ’’اْلوبئة’’متهمين بنقل 

والميكروبات، الشيء الذي سيتطلب ابتكار وسائل مراقبة وحراسة أكثر مهارة وانتشارا، أي جزيئية 

 .(06بمعنى من المعاني)

 خاتمة

في مرحلة جديدة يعتقد اْلساتذة والكتاب والصحفيون والنقاد أن فكر اْلنوار أدخل أوربا والعالم     

، والتي تمي زت بسيادة العقل وضمان الحقوق والمساواة والحرية في مناطق ”عصر الحداثة“حملت إسم 

بعينها من كوكب اْلرض. لكن مع ولوج القرن العشرين وما رافقه من حروب وأزمات، اختلفت 

وهو موقف ” وع لم يكتملالتنوير مشر“اْلراء حول تقييم سيرورة التحديث والتنوير؛ فهناك من قال أن 

فشل مشروع “، وهناك من أعلن عن Jϋrgen Habermas الفيلسوف اْللماني يورغن هابرماس

 .”ما بعد الحداثة“كما عند النقاد الجذريين للحداثة ومفكروا ما ” التنوير

الذي اكتشف الحريات هو الذي اخترع أيضا اْلنضباطات، ” عصر اْلنوار“يرى ميشيل فوكو أن 

شكلت اْلساس التحتي للحريات الشكلية والحقوق. وأن الشكل الحقوقي العام الذي ضمن نظام  والتي

حقوق متساوية، من حيث المبدإ، كان مدعوما ْلوليات صغيرة يومية وفيزيائية، وبكل اْلنظمة 

ع (. يض05السلطوية الميكروسكوبية الَلمساواتية في جوهرها والَلتناظرية التي شكلتها اْلنضباطات)

وخصوصية الدولة الحديثة التي رفعت شعارات إنسانية، ” عصر الحداثة“فوكو يده على تناقضات 

، حيث ابتكرت تكنولوجية تأديبية وعقَلنية سلطوية تتعارض ”المحرقة!“لكنها في الوقت ذاته أباحت 
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مت كليا مع حقوق اْلنسان والكرامة اْلنسانية. إن الترتيبات السلطوية التي رافقت التنوي ر، هي التي دع 

ذكائها ”و” حقنها“نمو تكنولوجيا للمراقبة، ستجد اْلن مع انتشار فيروس كورنا، الوسط المَلئم لتجريب 

 .”الصناعي

 :ويمكن أن ُنعلن، اْلن وهنا، مع الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز

 .(05”)هذا هو أفقنا القادم؛ أي مجتمعات المراقبة بوصفها مجتمعات للضبط“

 :شالهوام 

 .9191مارس  92جورجيو أغامبين: حالة استثناء أثارتها حالة طوارئ بَل دافع، موقع كوة،  -1

2  –Giergio Agamben : « Clarifications » à propos de l’état d’exception et du Covid-

19, L’autre quotidien 

https://www.lautrequotidien.fr/new-blog/2020/3/17/giorgio-agamben-clarifications-

propos-du-covid-19 

(، ترجمة د.ناصر إسماعيل، مدارات لألبحاث والنشر، 019جورجيو أغامبين: حالة اْلستثناء، اْلنسان الحرام ) -3

من كتاب: جورجيو ” اْلستثناء كنموذج للحكم حالة“، )انظر الفصل المعنون ب: 00، ص9107الطبعة اْلولى، 

 .أغامبين: حالة اْلستثناء

 .71و 02(، ص019جورجيو أغامبين: حالة اْلستثناء، اْلنسان الحرام ) -4

 :نَلحظ اْلن، ردود فعل مختلفة تجاه اْلنعكاسات اْلولية لنتشار فيروس كورونا

 .تحادات اْلقليمية والجهويةتبادل اْلتهامات حول مصدر الفيروس، وبداية تصدع اْل-

تحول السلطة من المجتمع إلى الحكومة حتى في المجتمعات الليبرالية، الدعوة إلى تقوية الدولة القطرية وتعزيز -

القومية، تشجيع اْلنغَلق والعزلة اْلقتصادية، والبحث عن اْلستقَللية والتحكم في المصائر الداخلية. انظر سعود 

 .9191مارس  21وباء كورونا، موقع مؤمنون بَل حدود، ” ما بعد“دولية وعالم الشرفات: العَلقات ال

وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، ترجمة جورج أبي صالح، مركز اْلنماء القومي،  -5

 .015لبنان، ، ص-بيروت

قوى المن والجيوش القوية مع تعايش “حين أكد على ظاهرة  -بصيغة أخرى-نفس الموقف عب ر عنه جيل دولوز 

، وهي الدعامة اْلساسية للديكتاتوريات، جيل دولوز وفيلكس غتاري: ما هي الفلسفة؟، ترجمة مطاع ”الديمقراطيات؟

 .091و 002، ص0225صفدي وفريق مركز اْلنماء القومي، مركز اْلنماء القومي، الطبعة اْلولى، 

 .07جورجيو أغامبين: حالة اْلستثناء، ص -6

 .092و099ص  وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، -7

 .092ص وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، -8
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 .096ص وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، -9

 .066ص  وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، -10

السلطة الحيوية نمتتحت ستار حماية اْلفراد وصحتهم، وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو:مسيرة فلسفية،  -11

 .057ص

 .020ص وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، -12

 .022وبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، ص -13

 .052رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، صوبير دريفوس وبول  -14

 99ادريس شرود: الجسد بين فوك ودولوز: من اْلنضباط إلى المراقبة، موقع أنفاس من أجل الثقافة واْلنسان،  -15

 .9101فيراير 

أحمد -كلير بارني: حوارات في الفلسفة واْلدب والتحليل النفسي والسياسة، ترجمة عبد الحي أزرقان -جيل دولوز -16

 .017العلمي، أفريقيا الشرق، ص

 .996ميشيل فوكو: المراقبة والمعاقبة، ولدة السجن، ص -17

 .9105أكتوبر  07جيل دولوز: ما فعل اْلبداع؟ ، ترجمة: أحمد الطريبق، موقع مؤمنون بَل حدود،  -18
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 كورونا زمن في بعد عن التعليم

 

 جبور خالد

 

ل أحد يستطيع إنكار واقع التعليم بالمغرب ومشاكله التـي ل حسر لها، والتـي نعتها الدكتور محمد     

المشكل ’’ ب ’’ أضواء على مشكل التعليم بالمغرب’’ عابد الجابري في كتابه القيم الموسوم ب 

ولت تزيينه وتقديمه فالتعليم ببَلدنا يعاني الويَلت، وهذا واقع ل غبار عليه، رغم كل محا  ’’.المزمن

في أبهى صور؛ إذ ما يكاد يخرج من أزمة حتـى يدخل أخرى، وكأن )اْلصَلحات( المتتالية في هذا 

القطاع ل تزيده إل تأزما، منذ التقويم الهيكلــي، إلى مخطط التعاقد، مرورا بالميثاق الوطنـي للتربية 

ة العمومية، وتتزايد نداءات أصحاب تتوالى شعارات الدفاع عن المدرس  والتكوين وهلم جرا.

الختصاص، من أساتذة، و بيداغوجيين، ومخططين، وعلماء اجتماع وفاعلين سياسيين )رغم قلتهم(، 

رافعين مطالبهم إلى القائمين على الشأن التربوي بإصَلحات جذرية فعلية تعيد المدرسة لمكانتها 

اهمة في تطوير المجتمع، مسلحا بالعلم وبكـل ما الطبيعية: فضاء لبناء اْلنسان بناء يمكنه من المس

أنتجته اْلنسانية من فكر وقيم، وليس مصنعا لتأهيل اليد العاملة المشبعة بقيم التنافس والجشع والمراد 

لقد تأكد في أكثر من مناسبة، وبعد العديد من   منها تحريك عجلة القتصاد وإنعاش السوق مستقبَل.

أزمة المدرسة انعكست على الفرد وعلى   تعلقة بالفضاء التربوي أناْلحداث وخصوصا منها الم

المجتمع، حتـى أصبح مألوفا سماع أخبار من قبيل تلميذ يعنف أستاذا أو أستاذ متهم بالضرب والجرح، 

أو تعليقات المتعلمين الذين يدافعون عن الغش بشتـى الوسائل التـي قد تصل حد الشتم والتهديد، وبرأس 

اْلفعال التـي تجعلنا   ام كاميرات الصحفيين، وكأنه حق انتزع منهم ظلما، وما إلى ذلك منمرفوع أم

نعترف، رغما عنا، بأن اْلمر يتعلق بانحَلل خلقي يصبح عاما أكثر فأكثر، مزيَل النقاب عن واقع 

في هذه نتائج اْلصَلح الحامل   المدرسة والعجز التربوي الذي أصبح ضاربا في أعماق المجتمع.

عن القطاعات العمومية: الصحة   طياته نية الدولة المبيتة لرفع أيديها والتملص من مسؤولياتها

 …(. والمدرسة العمومية )كما صرح بذلك الداودي وبن كيران
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هذه وبدون لغة خشب وإشارات نتائج السياسات النيولبرالية الرامية إلى تحرير هذه القطاعات وجعلها 

ات الخاصة، فـي سوق فيه الربح مضمون. كيف ل والكل بحاجة إلى تدريس تربة خصبة لَلستثمار

أبنائهم؟ كيف ل ول أحد سيسلم من زيارة المستشفى حتـى وإن أبــــى ذلك؟ ادفع تتعلم. ادفع أكثر تتعلم 

منظمة OCDE  لقد تجاوز عدد الطلبة والتَلميذ على المستوى العالمـي حسب تقارير أفضل )؟؟(. 

مليون،  00مليون، وعدد اْلطر في قطاع التربية والتعليم أكثر من  911القتصادي والتنمية  التعاون

الـشـيء الذي جعل لعاب البورجوازية العالمية يسيل على هذا القطاع الضامن ليد عاملة و زبناء 

المدرسة مضمونين سيتم إجبارهم بقوة القانون وسلطة اْلشهار على الندماج والتكيف مع   مستقبليين

فهل ستسلم المدرسة العمومية المغربية من قبضة   الجديدة بما تحمل من برامج و بيداغوجيات.

أول التدابير الوقائية التــي اتخذتها الدول لمنع انتشار فيروس   الرأسمال الملتهم لنظيراتها في العالم؟

، بحكم أن هذه الفضاءات تحوي كورونا المستجد كانت هـي إغَلق المدارس والجامعات والمعاهد العليا

أعدادا كبيرة من اْلطفال والشباب، قد يؤدي تفشـي الوباء في صفوفهم إلــى نقل العدوى إلى كل 

أطياف المجتمع وبالتالي عدم القدرة على وضع حد لنتشاره الذي كان يمكن أن يكون أسرع 

لمكوث فـي بيوتهم، وللحفاظ على أغلقت الفضاءات التربوية وطلب من المتعلمين والطلبة ا  وأخطر.

إيجاد حلول تمكن التَلميذ والطلبة من متابعة دروسهم وهم فـي   البيداغوجية، كان لبد من  السيرورة

المنزل )على حد قول من قدم هذا النمط من التعليم في هذه الظرفية(. غاية نبيلة، إذا كان الهدف الوحيد 

فـي   راد تكوينها وتربيتها وإعدادها لخوض غمار المستقبل.واْلوحد منها هو مصلحة هذه الفئة الم

المغرب، خرج العديد من القائمين على قطاع التربية والتعليم يقدمون التعليم عن بعد على أنه أنجع 

حل، وأفضل وسيلة للحيلولة دون هدر الزمن المدرس، وعدم إرباك إيقاع التعلم. فتوالت الوصَلت 

وكأنها محضرة سلفا فـي انتظار الكارثة، وبدأت الدروس تقدم فـي شتــى اْلشهارية بسرعة البرق 

فهل التعليم عن بعد …المنابر: مسطحات، قنوات تلفزيونية، صفحات الفايسبوك، مجموعات واتساب

إن   يهدف إلى ما ذكرناه سلفا، أم أن اْلمر يتعلق بأهداف أخرى بعيدة كل البعد عن مصلحة التلميذ؟

مليار دولر أي ضعف مبيعات السوق العالمية  911على المستوى الدولي وصلت ل  نفقات التعليم

للسيارات، وهذا سبب آخر كفيل بتحويل المدرسة من باخرة ضخمة تقودها الدولة إلى أسطول سفن 

صغيرة أيسر قيادة، تماشيا مع السياسات النيولبرالية، حيث التقشف يسرع تنزيل مشروع لبرلة 

بلدنا تم التخلي شيئا فشيئا عن مبدأ المركزية والتمركز )اْلكاديميات الجهوية بدل وزارة المدرسة.ففــي 

التربية(، و تركت المدرسة لحالها، تدبر كما تدبر المقاولت الخاصة من طرف فاعلين وشركاء، وتم 

 إطار، مرسوم فصل التوظيف عن التكوين، التشغيل 01111تنزيل مراسيم ) مرسوم إحداث مشروع 

اليد ’’بالعقدة( هدفها اْلساسـي خلق نوع من السيولة والمرونة وتكريس الهشاشة تجعل التحكم في 
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’’ مليار دولر، هذه أرباح  70 فما محل التعليم عن بعد في هذا المشروع؟ بالقطاع أسهل.’’ العاملة

النوع من ، رقم ضخم طبعا، لكن إرادة مَلك هذا 9111التعليم عبر النترنيت سنة ’’ شركات 

المقاولت هي الرفع من هذه اْلرباح عبر توسيع ونشر هذا النوع من التعليم على أوسع نطاق. 

الهاجس إذن هاجس اقتصادي )براغماتي( بامتياز، فَل مصلحة تعلو فوق الربح في ظل اقتصاد 

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى لبد من تمحيص انعكاسات التعليم عن بعد بيداغوجيا  السوق.

، لبياجيه( ? Où va l’éducation واجتماعيا. لقد وضح العديد من علماء التربية )أنظر كتاب

وضحوا أن هذا النوع من التعليم يضفـي الطابع الميكانيكـي على العملية التعليمية التعلمية، وبالتالـي 

رس هذا التعليم تستحيل في ظله إمكانية التفاعل الوجدانـي والتواصل المباشر. إضافة إلى ذلك يك

الهواجس الفردانية، ضدا في قيمة العمل الجماعي والتضامن، بحيث يصبح المتعلمون منعزلون 

باْلضافة إلى ما  بعضهم عن بعض، كل واحد أمام شاشته، وكأنه في جزيرة معزولة عن باقي الجزر.

قية التـي يزيد من سبق ذكره حول مساوئ )التعليم( عن بعد ل بد من التركيز على التفاوتات الطب

حدتها. كم عدد المتعلمين الذين يملكون الوسائل التكنولوجية؟ هل يستطيع المياومون توفير هذه الوسائل 

ْلبنائهم علما أنهم يشتغلون ليَل نهارا من أجل توفير قوت يومهم؟ أليس هذا النوع من التعليم موجها 

كلها أسئلة يجيب عنها الواقع   طها بشبكة النترنيت؟نحو قلة قادرة على توفير هذه الوسائل ْلبنائها ورب

    .بَل نفاق اجتماعي وبدون تزيين للكَلم

أن نكون صريحين مع  -قبل كل شـيء –إن الدرس الذي يجب أن تعلمنا إياه جائحة كورونا، هو 

مان أنفسنا، وأن نجرأ على العتراف بفشلنا في قطاع يعتبر العصب الحسـي للمجتمعات، صمام اْل

للشعوب، وقنطرة التقدم والزدهار. ما يجب أن نستخلص من جائحة كورونا التـي سنجتازها كما 

اجتزنا غيرها هو أن سياسة حجب الشمس بالغربال ل تجدي نفعا بل تزيد الطينة بلة على بلة، فلو 

ة والمجتمع كانت مدرستنا مدرسة قوية لما سمعنا وكلنا تعجب وفزع أصوات المتشددين يكفرون الدول

فقط ْلن المساجد أغلقت حفاظا على سَلمة المصلين أول والمجتمع ثانيا، ول رأينا الناس تتعامل مع 

الوباء باستهتار وتحدي وكأنهم مسلحون بمختبرات ولوجيستيك الصين، ولما وجدنا صعوبة في إقناع 

استخَلصها من تجربة  الناس في المكوث في بيوتهم حماية ْلنفسهم وللمجتمع، إن أهم درس يجب

الوباء هو ضرورة اْلنصات لْلرادة الشعبية وإعادة هيكلة المدرسة لتكون قادرة على مواكبة روح 

العصر، وذلك بتكوين البشر الحاملين لمشاريع وجودية ومجتمعية، مسلحين بالفكر النقدي البناء، 

  .والمتشبعين بالقيم اْلنسانية الكونية
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  االستعالء ووهم االعجاز دعوى

 الفقيه جبة المتالعم يلبس عندما او

 

 العلوي حسن

 

إذا نظرنا إلى السجال المتَلزم مع الحدث الزلزال لفيروس كورونا المستجد، في المجتمع المغربي من 

الحضاري؛ سيبدو لنا طبيعيا ومنطقيا. ذلك أن السجال الذي تناقضت حوله وجهات -المنظور الثقافي

النظر والتقييمات والتخمينات حول كورونا، يعكس زمنيين ثقافيين وحضاريين، تاه ويتيه بينهما الكثير 

 .من الناس في مجتمعنا

الزمن اْلول؛ هو زمن الماضي والعصور الوسطى الذي ل زال هيكله الثقافي والمعرفي، هو الذي   

 زال يشكل الخريطة الذهنية، والهندسة يشكل محددات الثقافة لدى الكثيرين منا، وهو الذي أيضا ل

العقلية الموجهة للكثير من السلوك في مجتمعنا، والمنتجة لألفكار والتصورات حول الوجود والحياة 

واْلشياء؛ وبالتبع هي المرجعية اْلساس لبناء المواقف من المستجدات، ومنها المستجد الحدث 

                                  .لوكرونا

ستمرار الماضي الثقافي كبنية معرفية وثقافية، تسكن وتقبع في ل وعينا، هو ما ل ينتبه له ا

المستغربون لما يصدر عن البعض منا ممن نشترك ونتقاسم معه الحياة على أرض هذا الوطن، 

   .ومصدره في الحقيقة ما ترسخ في تلك البنية الَلشعورية العميقة

الة الستغراب الذي قد يصل لدى بعضنا درجة الصدمة، من استمرار وهنا ننبه إلى ضرورة تجاوز ح

مثل هذه النماذج البشرية التراثية؛ والتي تنتج خطابا خارج السياق التاريخي لجائحة كورونا؛ الذي هو 

تاريخ العلم والمعرفة؛ أي التاريخ الذي يفترض أن نبلغ فيه ومعه مستوى وضع الحدود التي تفصل 

  .عن غيره من اْلنشطة الثقافية الموروثة والسائدة في المجتمع العلم وتمييزه

يتعين إذا التركيز على شروط التجاوز والتحول، والشتغال على إنضاج الشروط وتمهيد اْلرضية   

المَلئمة. ويمثل حدث كورونا، وهذا ربما من ايجابياته، فرصة لتدشين مشروع ثقافي مفتوح على أفق 
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عندنا إلى كائن يتصالح مع ذاته وكينونته؛ كائن يعي قيمته، وقيمة حياته في زمنها يتحول معه النسان 

بدون مشروع نقدي ثقافي يحرر النسان بما هو ”. الدين”بعد أن صودرت منه لقرون باسم السلفية و

ى انسان كذات لها كيانها، وكينونتها المستقلة عن أي كينونة ماضية أو حتى حاضرة أو مستقبلية، سيبغ

 استغرابنا مؤبدا تعيشه اْلجيال تباعا

ورغم أن هذا الورش قد تم تدشينه في العقود اْلخيرة من القرن العشرين، فهو ل يزال يحتاج إلى   

التقوية وإلى من يحمل مشعله من اْلجيال الجديدة والمستقبلية، ْلن غاياته لم تنجز بعد؛ بل يحتاج أيضا 

وضع الثقافي والجتماعي، أكدت وتؤكد أن المشروع الذي دشنه مفكرو إلى النقد والتقويم. فتطورات ال

نقد التراث، عانى من عوائق كثيرة، وعرف تراجعات مَلحظة وملموسة؛ إذ لم يستطع الصمود في 

 .الكثير من الساحات؛ إن لم نقل انهزم في بعضها أمام التقليد وقواه

يا، الذي وجدنا أنفسنا مورطين في التزامن معه، الزمن الثاني؛ هو زمن الحداثة والعلم والتكنولوج

وليس العيش فيه؛ فنحن لم ننخرط بعد في اْلفق الروحي لهذا الزمن من موقع المشارك في اْلنجاز؛ 

ينظر إلينا كأننا ضيوف من “المساهم فيه بنصيب ما. إلى درجة أننا نبدو في الزمن الحداثي نشازا: 

    .ول المفكر فتحي المسكيني في اْليمان الحر، كما يق”عصور أخرى في عقر دارنا

الثقافية؛ للعصور الوسطى القديمة هي التي ” الصناعية“غالبية الناس في مجتمعنا ل زالت اْللة    

تصنعهم، وبعد ذلك يقدف بهم القدر دون اختيار منهم في زمن الحداثة والعولمة. ولهذا يعيش المجتمع 

   .الحياة الجمعية. ولعل السجال المشار إليه في البداية مظهر من مظاهرهحالة الفصام الذي تعاني منه 

ما تنتجه الذهنية الماضوية؛ تنتجه على مقاسها، ول يمكن أن ننتظر منها غير ذلك. وهو دليل كاف 

على ضرورة الشتغال على المتعين المشار إليه. في هذا السياق ندلو بمسامة متواضعة حول القضية 

فنقول: ترسخت بفعل التربية التقليدية الموروثة، أفكار وتصورات، تحولت عبر التاريخ إلى المثارة 

مسلمات، منعت وتمنع حاملها حتى من استيعاب وفهم، في الكثير من اْلحيان والحالت، ما يردده من 

هو شعارات أو يتبناه من دعاوى. منها ربطا بسياق موضوع السجال: الخلط بين ما هو ديني، وما 

التي هي في الحقيقة لغة ” الدين“علمي؛ أو لنقل بالتوصيف الدقيق تناول ما ينتمي إلى العلم بلغة 

” العلمي“المتدين، ْلن لغة الدين لغة واحدة؛ هي لغة الدين دون زيادة. والعنوان المؤطر لهذا الخطاب 

لعنوان في الماضي التراثي، المتدين، الذي هو خطاب مستجد ول أقول جديدا؛ إذ لم يكن معروفا بهذا ا

   .”العجاز العلمي“هو ما يسمى 
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وهي دعوى من اختراع اْلصولية المستجدة، أو اْلسَلم السياسي. وهذه الدعوى إذا نظرنا إليها من 

ضالة مضللة، ْلنها كما يقول الشاطبي ” بدعة“السلفية القديمة فهي -وهذا من المفارقات الغريبة-منظور

   .عرب اْلميين، ول هي مما كان معروفا عند السلفليست من معهود ال

دعوى العجاز؛ أسسها نفسية ول أساس علمي لها. هي نتاج لشعور الذات التقليدية التراثية التي تريد   

أن تستمر كما هي، بالخطر الذي يهددها من الحداثة ومنجزاتها، كما ترى وتدعي، أو كما تتوهم. تماما 

قليدية القديمة، التي نشأت كردة فعل على الفكر الجديد الذي حمله غالبا المسلمون كما حدث للسلفية الت

العجم في القرنين الثاني والثالث الهجريين؛ حيث واجهته بالتبديع والتضليل، وبلغ أحيانا درجة 

   .التكفير

ذي وعوض أن يستجيب مدعي العجاز لتحدي الحداثة التي كشفت وعرت ما أغرقه فيه التراث ال

وهذا من إيجابيات الحداثة عليه. بالعمل على تقوية )…( ينسب له العجاز من تخلف وجهل وعجز 

الذات، والسعي إلى امتَلك أدوات العلم والمعرفة التي تحقق الندية والفعالية؛ بدل ذلك انطوى على 

   .ثة والعلمنفسه مدعيا أن أسَلفه وتراثه، وليس هو نفسه، قد سبقوا منذ قرون ما تعرضه الحدا

في مختبر المعرفة التراثية التي يدعي المدعي، انه يمثلها ” العجاز“لنعمل اْلن على اختبار دعوى   

وينطلق منها. تقوم فكرة العجاز القرآني، التي ولدت في أجواء الصراع والجدل الديني بين الفرق 

دينية القديمة؛ غير اْلسَلمية بعد الكَلمية، ثم بين هذه الفرق وبين أصحاب المرجعيات الفكرية وال

ذلك، على معنى اثبات عجز المتحَدى بالقرآن على الستجابة لما طلب منه على سبيل التحدي، رغم 

   .توفر الدواعي لَلستجابة

وتتعلق النصوص التي تأسست عليها الفكرة في البداية، بالدعوة أو طلب انتاج خطاب شبيه بخطاب 

، في ضوء فكرة العجاز التراثية، نجد ”العجاز العلمي“الفكر في دعوى  وبتدقيق  النص القرآني.

أنها تفتقر إلى جميع مقومات مفهوم العجاز بالمعنى التراثي القديم. فالعلم والمعرفة لم يقع التحدي 

بهما في النص القرآني؛ بل عكس ذلك يقعان ضمن مطلوب بعض نصوصه، مثل النصوص التي 

  (…) تفكر والنظر والعتبارتحمل الدعوة إلى ال

ثانيا لم يتحقق في المجال العلمي المدعى فيه العجاز، الشرط الذي يتوقف عليه معنى العجاز 

ومفهومه؛ أي اعجاز النسان، واثبات عدم قدرته على انتاج العلم والمعرفة. ونقيض الدعوى هو 

أنفسهم على أفضاله ” العجاز العلمي“الحاصل تماما كما يشهد له وعليه الواقع الذي يعيش ادعياء 

والعلم الذي أنتجه النسان في هذا السياق؛ أنتجه ليس )…( ونتائجه الصناعية والتكنولوجية والطبية 

      .استجابة لتحد ديني غيبي، وإنما استجابة لمتطلبات حياته في التجويد والتطوير والنمو
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الذين بدل أن يفرض عليهم تخلفهم البحث عن سبل  ما يزيد مواقف أدعياء العجاز مفارقة وغرابة،

التطور والتطوير، فسقطوا في أوهام التفوق والستعَلء اْلخَلقي، أمران وهما. أول أن البنية التراثية 

التي تتغدى منها عقلياتهم، كانت تبيح لنفسها توظيف الدين والمقدس، ووضع ما تعتقد أنه يحميها 

إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ول تنكرونه، فصدقوا به “ك حديث يقول: ومصالحها باسم الدين من ذل

(. 905)القاضي عياض: مقدمة اكمال المعلم، ص ” قلته أو لم أقله، فإني أقول ما يعرف ول ينكر

فلما بينوا أن سبب المتناع عن السؤال ” ما لكم ل تسألون؟“والشواهد في هذا كثيرة، منها أنه سألهم: 

ليس ذلك أردت؛ إنما قلت من تقول علي ما لم أقل يريد “من الوقوع في الكذب، قال لهم:  هو الخوف

( وبعضهم قال نكذب له 927)الكفاية في علم الرواية: ”. عيبي وشين اْلسَلم، أو شيني وعيب اْلسَلم

   .ول نكذب عليه

العلمي فحسب؛ بل كانوا ثانيا ان من يعتبرهم الداعي سلفه، كانوا يرفضون، ليس فكرة العجاز 

يرفضون العلوم نفسها. فالشاطبي وهو واحد من كبارهم ناضل كثيرا في سياق تكريس وتأبيد اْلمية 

؛ ”معهود العرب اْلميين“في الحياة السَلمية، فوضع قاعدة لما يجوز على المسلم وما ل يجوز سماها 

ياة اْلسَلمية، بما في ذلك كل علم لم فقرر أن كل ما ل ينسجم مع ذلك المعهود هو ممنوع في الح

فقد كان في العرب منه شيء “تعرفه العرب ما قبل اْلسَلم ومنها علوم الطبيعة. يقول عن علم الطب: 

)الموافقات ”. ل على ما كان عند اْلوائل، بل مأخوذ من تجارب اْلميين غير مبني على علوم الطبيعة

  (70، 9في أصول الشريعة: ج

إن كثيرا من الناس تجاوزوا الحد في الدعوى “ل الفعل الذي يقوم به المتعالمون اليوم: ويقول عن مث

على القرآن، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين، من علوم الطبيعيات، والتعاليم 

  (71، 9)نفس المصدر: ج”. وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح)…( )الفلسفة( والمنطق 
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  المعدية الجرثومة

Coronavirus  

 

 عاشور يونس

 

قعاً ْلفَلم السينما اْلمريكية الُمخيفة في بداية السبعينات والثمانينات بالتحديد من القرن  ربما لم يكن متو 

ل من تمثيل دراماتيكي افتراضي إلى واقع حقيقي هذه المرة وبعيداً عن الخيال  الماضي أن تتحو 

غدت تلك اْلفَلم تنقل الصورة التمثيلية القديمة إلى مشاهدة عملية واقعية حديثة فيما والتمثيل فكأنما 

أو كورونا  (COVID-19) يخص استفحال هذا النوع الوبائي الجديد الذي أُْصِطلَح على تسميته بـالـ

في  ( والذي أصبح انتشاره عالمياً في عصرنا الحالي حيث بدأ يجتاح معظم الدول ويحصد مزيداً 02)

 .ضخمة عبر انتقال العدوى القاتلة  اْلرواح البشرية وبأعداد

لقد بدأ جذر استشراء هذا الوباء الحيواني الغريب إلى اْلنسان قادماً من الصين الشرقي مروراً بقارات 

العالم الغربي والعربي مما تسب َب في خلق الخوف والهلع والفزع بين اْلفراد والجماعات والدول 

على الصعيد النفسي والفردي والمجتمعي وهذا ما بدا مؤخراً يتجل ى بكل وقائعه وحقائقه  والمجتمعات

للعيان حينما ُتصادف أشخاصاً فتمر  عليهم فإن هم يبتعدوَن عنك ويرفضوَن القتراب إليك، بل البعض 

ه من مثالب ل من الناس آثر أن يمكَث في المنازل بعيداً عن مخاطر هذا الوباء المعدي وما قد ينجم عن

 .ُتحمد عقباها

ني بفيلم أمريكي قديم عنوانه    ” Virus) Killer (Theالجرثومة المعدية” هذا الوباء العالمي ذكر 

ل من يصيبه  ته تدور حول فيروس معدي ينتقل من شخص ْلخر فيتحو  إلى وحش  قاتل   كانت قص 

يبتعدون عن بعضهم البعض وقد سيطر  يفتك باْلخرين، وبدأ الخوف يعم  في تلك المدينة مما جعلهم

إلى الفرار من بعضهم البعض واللجوء إلى مناطق وأماكن أكثر أمناً   الخوف عليهم مما حداهم

واطمئنانا من هذا الداء الخطير وخشية أن يتحول كل  شخص إلى وحش قاتل فيفتك باْلخرين، لكن  هذا 
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م مما تمك ن منهم وأصبحوا وحوشاً يقتلون من يروه الفيروس كان سريع النتشار في انتقال العدوى إليه

في طريقهم إل  أن  بطل هذا الفيلم وكان أمريكيا قد استخدم أسلحًة ناريه ُمحِرقة في مواجهة من يتحول 

ويصيبه هذا الفيروس فكان يدم ر ويحرق من يراه من وحوش، لكن ه في نهاية المطاف لم يسلم هو بذاته 

نهى حياته وكانت معه إمرة قد لذت منه بالفرار عندما اكتشفته ان ه ُمصاب رغم فقد أصابه الفيروس وأ

أن ها كانت تَلزمه في ذهابه وإيابه لكن  هذا الوباء جعلها تلوذ فراراً منه خوفاً على نفسها فابتعدت 

وهربت عبر طريق آمن أوصلها في نهاية المطاف إلى البحر ومن ثمة وجدت هنالك قارباً صغيراً 

 .ركبته وهربت قبل وصول الوحوش المفترسة إليها وُكتَِب لها النجاةف

ة  ح بالقو  هذه الصورة ينقلها هذا الوباء الجديد اليوم إلينا بطريقة واقعية حقيقية من هذا اْلنسان الذي يتبج 

م بمفاصل الحياة فهو إذ يحاول أن يحضر اْلن في كل مكان يغيب عن جميع  والغنى والجاه والتحك 

مكنة، إنه الحاضر والغائب في آن، حاضر في المكان وغائب عن اْلمكنة إن  حضوره لم يعد اْل

حضوراً حقيقياً بل أصبح صورياً وشكلياً وافتراضياً، إنه الكائن الثانوي في تحقيق صورة الهروب نحو 

قدر ما هو النفصال وعدم القتراب والت صال باْلخر إن لم يكن هروبه من ذاته أيضا، فاْلنسان ب

   .اجتماعي بدأ في النحسار إلى انفرادي وانزوائي إلى حد البتعاد

لقد خلق هذا النوع من الوباء هوة بين اْلنا واْلخر مما تسب ب في شل اقتصادات الدول التي ُمنيت 

 .بخسائر فادحة نتيجَة الحدود الَلمتفوحة  مؤخراً 

على صعيد المال والعلم والتقنية وامتَلك المختبرات صحيح أن العالم يستأثر بنفوذ وقوى ل حصر لها 

ي لهذا النوع من  ومراكز اْلبحاث العلمية الكبرى إل  أن ه هذه المرة ضل  عاجزاً وخاوياً أمام التصد 

الفيروس المادي الصغير والخفي فبدلً من إعمال العقل وخلق جسور وتواصل مع اْلخر والت جاه نحو 

تشافات العلمية لمعالجة هذا الوباء بدأ هذا اْلنسان يلقي لومه على اْلخرين خوفاً تحقيق مزيداً من الك

 !.على مصالحه الذاتية والحياتية
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 الحياة وإدارة الفيُروسات

 

 العال عبد سامي

 

سلباً يعدُّ تاريخ الفيروسات جديراً بالبحث والتقصي، ول سيما أنَّه قد أحَدَث تحولً في مسارات الحياة 

وإيجاباً نحو اْلزمنة الراهنة. وَيْجُدر أْن ُيْطرح تاريُخها الكونِي مرتبطاً بقضايا فلسفية وثقافية تخص 

الحقيقة وتنوع الرؤى البيولوجية للعالم والكائنات. إذ هناك عَلقة ضرورية بين انتشار الفيروسات 

تجدد المسألة في كل مرة  على نحو  ومفاهيم الحياة والتْحُضر وخطورة العَلقة باْلخرين. واْلمراض

عاجل، لدرجة أننا معنيون بالتفكير الجذري إزاء وجود أي فيروس على نطاق  عام. فطالما أنَّه ل 

ُد الفعِل على المستوى ذاته من العمومية  .يُخصني مفرداً بقدر ما يخص اْلنسانية، فسيكون رَّ

الحياة، بل إذا طرحنا تعريفاً بسيطاً ومركباً للثقافة،  ربما كانت أولُّ بذور الثقافات البشرية هي إدارة

وقد  .art of life management (فهو)أنَّها فُن إدارة الحياة وإرادتها، إدارة نمط العيش وطقوسه

ل يكون ذلك بالمعنى المعاصر لْلدارة حرفياً وهذا ل يمنع من تطوير مفاهيم إدارة الحياة، لكنه بمعناها 

بحفريات التعامل مع الطبيعة ودقائق اْلشياء) كما يؤكد روسو العودة إلى الطبيعة اْلم(.  العمق المرتبط

ولذلك بمقتضى اْلحوال المتعاقبة، تطورت فنون إدارة الحياة تبعاً لختَلف أنماط اْلقامة، أي عبر 

ف وأدوات تباين الُسكنى في العالم)بعبارة مارتن هيدجر( وكذلك بتحولت المجتمعات وتطور المعار

 .التواصل

وليس أدُل على ذلك من أنَّ الفيروسات ُتوجد بيولوجياً كمعطى ثقافي بصدد كيفية العيش وتقنيات 

النظافة والبيئة. هكذا اسهمت الكائنات الدقيقة في انتاج تصورات الغذاء والقوة الجسمية والترحال 

ع الجسد واْلشياء، وبأية معان  تحدث والزمن والصحة العمومية. لتترتب على ذلك أخَلقيات التعامل م

اْلخطار غير المرئية. وخاصًة أنَّ حروب اْلساطير والجماعات كانت تتزامن مع حروب الفيروسات 

التي وقع في وسطها اْلنسان بالتوازي. فالموت المفاجئ الذي حدَث لجماعات بشرية قديماً نتيجة 

تضافرت السياسات مع اْلساطير في ربط الموت  اْلوبئة كان مجهول المصدر حينذاك، وفي وقته ربما
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بالحياة لتكملة سناريو اْلحداث. ولم توجد تفسيرات علمية ول فلسفية لمعرفة أبعاد هذه الظواهر 

 .الغامضة

كانت الديانات تدرج الموت وتفشي اْلمراض داخل دائرة المقدس. ولم يكن ثمة إطار معرفي كاشف 

اً مع اكتشافات العلوم دون أْن يمر بهذه الخلفية الَل هوتية. وفلسفياً لم تظهر دللة الفيروسات إلَّ عرضَّ

الذي يؤسس للعالم الكبير) اْلشياء  microscopic الحديثة والمعاصرة حول العالم دون المجهري

، وكانت الفيزياء الذرية أحد أطراف بادرة الهتمام بتحولته macroscopic(والمواد كبيرة الحجم

 .وقوانينه

ومع البيولوجيا كانت ثمة دراسات معمقة حول طبيعة الفيروسات في السنوات اْلخيرة من القرن 

عام  Dmitri Ivanovsky التاسع عشر، حين استخدم عالم اْلحياء الروسي ديميتري ايفانوفسكي

ناهية أحد المرشحات ذات المسمات الدقيقة لمعرفة البكتيريا، وقد أثبت وجود هذه الكائنات المت0129

 Martinus الصغر من تجربته البسيطة. ثم تأكدت الفكرة مع العالم الهولندي مارتينيوس بيجيرنيك

Beijerinck  حين اعتبر أنَّ عصارة نبات التبغ المصابة معدية للنباتات السليمة رغم تصفية هذه

لنباتات دون أن العصارة. هذا معناه وجود عدوى تحملها كائنات خفية تترك آثارها على اْلشياء وا

 .(ُترى) وقد أطلق عليها الفيروسات

ليست الفيروسات مرئيًة بالعين المجردة، لكنها تتيح عادًة رؤيَة اْلعراض واْلمراض الناتجة عنها. 

فالمرض العمومي يخص أي إنسان حتى لو كان بعيداً عنه. واْلحساس العمومي نفسه تجاه اْلمراض 

جتماعية والرأي العام. واْلمر الُمرعب أن  المرض الفيروسي ل حدود له ولَّد مفاهيم الدولة والحياة ال

 .من حيث اْلمكانية والنتائج، ذلك أنَّه يسري بقدرات اْلنسان أينما ُوجد

قديماً لم يكن المرض يحمل هذا الخطر المحِدق، نظراً لعدم اتصال اْلنسان باْلخرين على نطاق  واسع. 

هو ُمتاح من أجسام  حتى وإْن افنتها أو نالت من بعضها. واْلنسان لم يكُّن كانت الفيروسات تكتفي بما 

هي الخريطة الحية ” طوبوغرافيا الفيروسات“إلَّ حبيساً لحركة المكان والزمان. وبالتالي ستكون 

 .لفاعلية اْلمراض ودللتها بالنسبة لذهنية المجتمعات وأجسامها الحية

الفيروسات وبخاصة كورونا وكيف يشابه الكرة المليئة باْلبر ولقد ُرسمت خرائط متعددة لشكل 

واْلشواك الَلصقة والتي تكشف أنه حينما يلتصق باْلسطح واْلجسام والجهاز التنفسي ل يترك 

ضحاياه بسهولة . والشكل والفاعلية التي يعمل بها فيروس كورونا جعلت المتابعين يتصورون كونه 

َلم هوليوود) وهذا احتمال قائم في ضوء تقارير صينية تتهم الجيش فيروساً مصن عاً على هيئة أف

اْلمريكي(. كما أنه يستدعي بالمقابل طوبوغرافيا) تضاريس وتفاصيل وخطوط وأشكال( الثقافة 

والتصورات الجارية حول اْلمراض واْلجسام ومكانة اْلنسان وحقوقه. وأخذ يظهر كيف يتم التعامل 
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العالم بدأ يتمايز ثقافياً مع وجود الفيروس ومقاومته بحسب التطور الفكري معه من مجتمع ْلخر. ْلن 

والسياسي الذي يتمتع به أو قد ل ُيشعر به بالوقت نفسه. فلسفياً تثير هذه الفكرة عدَة أسئلة : ما وجه 

الخطر في كورونا كمرض  هو نحن في حالة مرضنا؟! بأي معنى تهدد الفيروسات اْلنسانية؟ ولماذا 

مارس هذا التخويف فيما يخص الجسد كحياة؟! كيف يعكس كورونا نظرتنا السياسية الراهنة حول ت

 !أجسامنا؟

أولً: جاء الجسد)المصاب( من فضاء تواصلي قابل للتجاوز إلى وسيط عدوى، واصبح خطراً على 

ها البعض. لقد اْلجساد اْلخرى. لدرجة أن الحياة تتحول فجأة إلى دائرة من اْلجسام التي تترقب بعض

تم حظر التجُول في المدن اْليطالية خوفاً من انشار كورونا. واصبح الجسد هو العَلقة الفيروسية 

 .اْلولى بجانب كونها عَلمة ومرآة ودللة وتعبيراً عن إدارة الحياة

طة اللتقاء هي ثانياً: ما يهددنا في الجسد هو كوننا نسيجاً واحداً) اْلنسان هو اْلنسان(. المفارقة أنَّ نق

نقطة العدوى، والعزل المحتمل للمرضى اعتراف بما نكونه من تقارب كذلك. وهذا يفسر تاريخ 

العَلقات الحسية بين البشر. فلو كانت اْلجسام مجرد مظهر عابر لما كانت لها تلكم اْلهمية في كل 

كانت تصطاد الفيروسات  اْلحوال. في الصين كانت السلطات المحلية تصطاد اْلجسام المصابة كما لو

 .الطائرة، بطريقة العزل والحجر الصحي

ثالثاً: ل يأتي الرعب من كورونا إلَّ بفهم وضعية اْلنسان اْلخر، وبخاصة إذا كان مريضاً. وهو 

الصورة الممتدة لوجودنا الُغفل، لوجودنا التلقائي. أي أننا نظل في حالة طمأنينة الحياة كلما اتفق، على 

ب شعوراً كهذا على نحو تلقا ئي وبشكل يومي انسيابي. لكننا حينما نشعر بموت اْلخرين، فإننا نرسِّ

اْلخر داخلنا الذي ينادينا تمسكاً بالحياة وأحيانا يأخذ ” خوف من”. “خوف على“أو ” خوف من“هيئة 

ل التي نابع من وجود سياسات الدو” الخوف على”مكانه من وجودنا كأننا نخشى مَلمسته ومعايشته. و

 .تعتني بالمواطنين في أطار حقوق اْلنسان

رابعاً: الفيروسات كشفت بنية المجتمعات، فهناك من اعتبر كورونا مجرد مرض ل يتطلب هذا الخوف 

الهستيري، وهو مجتمعات ل تقيم وزناً لْلنسان ول لمكانته في التاريخ والزمن ْلنها كانت مجتمعات 

مواطنيها. وأنَّ اقتصادها المهترئ أولى العناية من رعايتهم وتكلفة تقوم باْلساس على سلطة تحتقر 

 –العناية بالصحة العمومية تقع بالنسبة إليها في مرتبة أدنى من أي شيء آخر. وتلك المجتمعات 

دول أخطر من الفيروسات على اْلنسانية ل على مواطنيها  –ويدخل فيهال الدول الشرقية والعربية 

اْلنسان ثروة وجودية يجب الحفاظ عليها ول هو إمكانية إبداعية قابل للتطور والنمو، فقط. فَل تعتبر 

لكنه رقم ثقيل الوطأة على عقارب الساعة السكانية وأنَّه عبء سياسي يعصف به مرض فَل يهم أو 

 .يقتله جوع وجهل فَل يهم بالمثل
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بوضوح أنَّ السلطة وظيفتها حماية  بجانب ذلك هناك دول تهتم بمواطنيها في المقام اْلول، بل تعلن

المواطنين من أيَّة أوبئة لها طابع عمومي وأية أوبئة تؤثر على اْليقاع الجتماعي السياسي. وهي دول 

لها تراث يخص قدرة اْلنسان على صناعة الحياة. هي دول حية بالمعنى اْلنساني للكلمة وتشعر 

 .بالثروات البشرية التنموية التي توجد لديها

خامساً: السلطات المستبدة مثل الفيروس تتعامل مع المواطنين باعتبارهم وسيطاً لوجودها ليس أكثر. 

وأن عليهم الخنوع لنظامها الوبائي الذي ل يقل خطورًة عن وباء كورونا. سلطة الستبداد قاتلة كما 

لَّ في إطار ما يشغل ساحتها الفيروسات ل تبقي ول تذر. وهي ل تعتني باْلنسان لكونها ل تحتاج إليه إ

ويجعل اْلخرين طائعين لها. كما تحرص السلطة على نشر عدواها، مورثاتها اينما حلت. لقد حولت 

السلطة فيروس كورونا إلى درجة من درجات القبضة السياسية. وحاولت مَلحقة ضحاياه وإخفاء أثاره 

 .عض الدول العربيةوانتشاره مع التكتم الشديد على وجوده من عدمه كما في ب

سادساً: العَلقة بارزة بين إدارة الحياة ومكافحة الفيروسات. فقد قيل إن العادات الغذائية السيئة لدى 

الصينيين هي سبب ظهور كورونا. لكن المجتمعات التي ل تجيد إدارة الحياة العمومية لن تكون إلَّ بيئة 

خبرة عميقة بالثقافة اْلنسانية العاملة على تأكيد وجود خصبة لنتشار الفيروس. وإدارة الحياة تنتج عن 

اْلنسان وقدراته. ولذلك سرعان ما تخفق المجتمعات والدول في ترويض الفيروسات من حيث فشلها 

 .في إدارة الحياة

وبهذا ترسخ اْلنظمة القمعية فوضى الحياة ل إدارتها، ذلك حتى تستطيع التحكم في أفرادها. وإدارة 

حتاج دوماً مساحة الحريات التي تصل بالبشر إلى مرحلة اْلنسانية. وهذا مغزاه أن الستبداد الحياة ت

هو حضيض البشرية اْلول واْلخير، إنه يرسخ العبودية القميئة التي تجعل اْلذلل جزءاً من حياة 

 .الشعوب ويشكل وعياً مقيتاً لن يفلت منه إلَّ اْلحرار

جة التحضر اْلنساني للمجتمعات، فالصينيون تعاملوا معه بشكل سابعاً: يعكس فيروس كورونا در

إجرائي وبيئي واسع، واعلنوا مؤخراً تقلص رقعة انتشار المرض. وسريعاً تفهم الناس ما معنى 

اْلصابات وكيفية الوقاية منه. وهذا بخَلف الدول العربية التي أحيت النعرات بين الشعوب وبدأ 

والوطني. ورمت الخطابات العَلمية باتجاه أنَّ المصابين جميعهم تصنيف المصابين بين المقيم 

وافدون) سواء أكانوا عاملين أم زائرين(، بينما أهل البَلد هم أهل الصحة والمناعة والرعاية. في 

تمييز ساخر واضح بوجود تصنيف مرضي بين الوافدين وأبناء البلد، وكأن الفيروسات تفصل بين 

 !!هؤلء وأولئك

ل إذن أنَّ الفيروسات وبخاصة كورونا جددت أهمية العَلقة الحميمة بالحياة، وأنَّ فقدانها أمر  الحاص

سهل، لكنه قد يكون أصعب اْلحوال إذا أخذناها على محمل الجد. الحياة جديرة باْلهمية التي توضع 
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ات البشرية(. ولسيما من فيها، ْلنَّها تمثل كياننا اْلنساني الذي ترك هذا التاريخ المذهل )تاريخ الثقاف

 .حيث كونِّها كلية الطابع، تخص أي إنسان كظاهرة هو فيها بشكل أو بآخر

ة لتقديم رؤى عامة حول الحياة وتطوراتها وجوانبها الخصبة، هي تشرع لنا أنماط  والفلسفة مدُعوَّ

امل سيء مع الغذاء أو التخلق بأخَلقيات البيئة تجاه اْلشياء والكائنات. ولو كانت الفيروسات وليدة تع

نتيجة حروب بيولوجية، فالفلسفة تصوغ رؤى إنسانية للحياة تبرز مواقع الرعاية منها وأهمية الحفاظ 

عليها، وفي حالة الحروب تعري الفلسفة أية نزعات عدوانية تتخفى في تقنيات بيولوجية قاتلة. إنَّ 

ن اْلنسان، فكل عدوى ناتجة عن أفكار شائعة الفلسفة ُتحذر من جذور العدوى الوبائية التي تلتهم كيا

م إلى إدارة مشوهة لطبيعة الحياة وقدراتها  .تترج 

إنَّ مفهوم إدارة الحياة مفهوم إنساني بالدرجة اْلولى، يجعل اْلدارة تاريخياً ثَلثية البعاد: رعايًة 

ا بما يحقق أهدافنا اْلنسانية. فالحياة تحتاج رعايًة فائقة ولئقة بقوانينها وتحولته… وقبولً وإبداعاً 

وكذلك تفترض قبولً كما هي متجلية في كافة التفاصيل، فالحياة هي الظاهرة الوحيدة تقريباً التي تبدو 

، علتُّها كامنة في جوهرها لدرجة الكفاية الذاتية. كما أنَّ إدارتَّها من تلك الجهة as it is دائماً كما هي

رت تماماً. وأيُّ تدخل بشري بقوانين وآليات وأدوات تتعارض معها، ل تحتمل نقضها وإلَّ لنها

سرعان ما يأتي بالوبال على اْلنسانية ل على اْلفراد فقط. إنَّ انتشار كورونا الُمرعب جاَء من تلك 

الزاوية، وبات يهدد كوكب البشر كل البشر دون استثناء. ومن زاوية اْلبداع، ليس هناك ما هو أكثر 

وإدهاشاً من الحياة ذاتها، فهي متجددة بغريزتها اْلعمق داخلنا، وهي باستمرار تقنعنا بما تفعل، تلقائية 

. كأنَّها مستقلة من خَللنا سائرًة وفقاً لمعطياتها الداخلية ليس أكثر.  وتنتج ما تريد على نحو مختلف 

التفاصيل في الحياة وحتى لو تماثلت فهي ُتبدع وجودها في كل مرة  بخَلف اْلخرى، دوماً ليست 

 .واحدًة، لكن الكل مؤتلف على نحو  ُمذهل  

ستولِّد رؤى  -لو أُجيز التجريد -health of humanity وهذا هو مصدر القول بأنَّ صحة اْلنسانية

موازية تدعم قوتها على مجابهة المخاطر. وإذا كانت اْلمراض التي تترصدها تظهر كم تغدو إنسانيتنا 

، فإنَّ إنسانيتنا العقَلنية القادرة على المقاومة واْلبداع والتساؤل تظل صامدًة. وهي البيولوجية هشةً 

حالت استثنائية) فائقة( تقفز بمقدمة المشاهد الواردة من كل مكان في العالم على خلفيات كورونا. 

ختَلفها ليست هناك الروح اْلنساني المتوثب في التمسك بالحياة حتى الرمق اْلخير، وأنَّ الثقافات با

ثقافات موت، لكنها تتفنن في إثراء الحياة. والهشاشة لديها قدرة فذة على إظهار التضامن والتَلقي 

 .حولها رغم أنَّهما حسياً غير موجودين )التضامن والتَلقي( بالظاهر

قوى ولذلك فرغم موت اْلفراد، لكنهم يظلون ضحايا متناثرين خطفهم الفيروس على حين غفلة ، بينما ت

أواصر اْلنسانية إلى درجة اْلدهاش تدريجياً. تشعر بالقوة على بث روحها المتجدد رغم التعثر مع هذا 
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المرض أو ذاك. والمقاومة في شكل أعمال اْلطباء والعلماء والساسة هي تجسيد ْلمل داخل كل إنسان 

لمستقبل. هناك من أشار إلى آخر. بل تْدُعونا اْلوضاع إلى زيادة رقعته، إلى البناء عليه، إلى فهم ا

انتظار فقدان اْلحباء وفراقهم نتيجة انتشار كورونا، لكن الحب بعمومه مازال موجوداً، وسيواصل 

 .إمدادنا باْلمل وتحويله إلى إرادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


