
1 الخميس  2٤  مارس  2٠2٠             العدد: ١١٠ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

الخميس  ٢٤  مارس ٢٠٢٠                                   ٢٣ صفحة                                   العدد ١١٠

فيروس »كورونا«
من منظور الفالسفة

نهاية الحضارة 

الغربية وصعود

؟فكرة الفشل

؟

؟

؟

تشومسكي: فيروس كورونا 

هابرماس: علينا أن نكافح

كشف عيوب النظام العالمي 

من أجل إلغاء النيولبيرالية 
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هابرماس وتأثيرات كورونا.. االفتتاحية

عن الشعبوية 
والديمقراطية واألخالق

أثار فيروس كورونا بنسقه السريع في 
ووقوف  المفاجئ،  وظهوره  االنتشار 
العالم عاجًزا أمام عالجه، وتحويل حياة الماليين 

من البشر على وجه األرض إلى حجر صحي 
األنشطة  لمعظم  وتعطيله  إجباري 

مجموعة  أثار  العالم،  في  االقتصادية 
بأبعاد  الفلسفية  األسئلة  من  كبيرة 

محمد بالطيب

أخالقية  وحتى  واقتصادية  واجتماعية  علمية 
اللحظات  من  كورونا  فيروس  يبدو  ونفسّية. 
المفصلّية  -ورّبما  والمهمة  الكبرى 
كذلك- في تاريخ البشرّية، ويحتاج 
خاصة  عميقة  فلسفية  لقراءات 
في ما قد يطرحه من تحوالت 
صعيد  على  أو  اجتماعية 

النظام العالمي نفسه.
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الذي  الفيلسوف  هابرماس،  يورغن 
يطاول القرن من العمر، وأحد رموز مدرسة 
فرنكفورت الفلسفية، كان أحد هؤالء الذي 
الجائحة  لهذه  قراءاتهم  ينتظر  العالم  ظّل 
العميقة  واالجتماعية  الفلسفية  وتأثيراتها 
لمّدة  صامتا  بقائه  وبالرغم  البشرّية.  على 
حواره  أّن  غير  الماضية،  الفترة  في  طويلة 
استقبل  الفرنسية  لوموند  صحيفة  مع 
باحتفاء واسع، وتم تناوله بالتحليل والنقاش 
اوروبا  في  الثقافيين  الفاعلين  مختلف  بين 
عبر  واسع  نطاق  على  وتداوله  والغرب 

اإلعالم الغربي.
هذا  أّن  الحوار  هذا  في  هابرماس  يرى 
»يفرض  فلسفية،  نظر  وجهة  من  الوباء، 
الجميع،  وعلى  الوقت  نفس  في  اليوم، 

تحديا فكريا كان، حتى اآلن، من اختصاص الخبراء«. وأشار هابرماس أّنه »يتعين علينا أن 
نتصرف واضعين نصب أعيننا محدودية معرفتنا«، حيث »تبّين لجميع المواطنين في هذه 
األيام كيف يجب على حكوماتهم اتخاذ قرارات واضعة نصب عينيها محدودية معرفة علماء 
الفيروسات الذين يقدمون لها المشورة«. مؤّكًدا أّنه »سيكون لهذه التجربة غير العادية 

في أدنى الحاالت أثرها على الوعي العام« بحسب تعبيره.
طرحتها  التي  االجتماعي  والتنّظم  السياسي  الصعيد  على  الفكرّية  التحديات  أبرز  من 
واإلجراءات  الحجر  وإجراءات  الّديمقراطية  بين  الجدلّية  العالقة  تلك  هو  كورونا،  جائحة 
المتعلقة بمكافحة هذا الوباء في شكلها االستثنائي، قال هابرماس: »يجب أن يظل تقييد 
حدا  في  هو  االستثناء  هذا  لكن  زمنيا.  جدا  محدودا  بالحرية  تتعلق  مهمة  كثيرة  حقوق 
ذاته مطلوب، كما حاولت أن أبين، بما تفترضه تأمين الحق األساسي في الحياة والسالمة 

الجسدية من حيث هو ذو أولوية«.

التحديات األخالقية التي يطرحها الوباء:
وفي إجابته عن التحديات األخالقية التي تثيرها هذا الوباء، قال الفيلسوف األلماني إن 
الهائلة  األعداد  استقبال  على  المركزة  العناية  وحدات  قدرة  عدم  يشكله  الذي  »الخطر 
إيطاليا   في  ملموسا  واقعا  غدا  وقد  دولنا،  تخشى  خطر  وهو  مستشفياتنا  في  للمرضى 

يفترض سيناريوهات طب الكوارث التي ال نلجأ إليها إال أثناء الحروب«.
الوحدات  تعجز  بحيث  المرضى  من  هائلة  أعدادا  استقبال  يتم  »عندما  أّنه  مضيًفا 
االستشفائية عن توفير العالج الضروري لهم، يضطر الطبيب حتًما إلى اتخاذ قرار مأساوي، 

ألنه في جميع الحاالت ال أخالقي. هذه هي 
الطريقة التي ينشأ عنها إغراء انتهاك مبدأ 
المساواة الصارمة في المعاملة بقطع النظر 
السن،  أو  األصل  أو  االجتماعي  الوضع  عن 
من  السن  بكبار  نضحي  كأن  ذلك،  إلى  وما 

أجل إنقاذ حياة الشباب«.
وافق  لو  »حتى  أّنه  قائاًل  هابرماس  وتابع 
المسنون على ذلك يحدوهم في ذلك حس 
اإلعجاب،  يثير  للذات  نكران  قوامه  أخالقي 
بأن  لنفسه  يسمح  الذي  الطبيب  هو  فمن 
حياة  وقيمة  شخص  حياة  قيمة  بين  يقارن 
شخص آخر وأن يقرر من يجب أن يحيا ومن 
يجب أن يموت؟ إن خطاب القيمة، المستعار 
القياس  على  يشجع  االقتصاد،  مجال  من 
الكمي الذي يتم من وجهة نظر المالحظ. 

من  القرن  يطاول  الــذي  الفيلسوف  هابرماس،  يورغن 

كان  الفلسفية،  فرنكفورت  مــدرســة  رمـــوز  وأحـــد  العمر، 

ــّل الــعــالــم ينتظر قــراءاتــهــم لهذه  أحـــد هــــؤالء الــــذي ظـ

العميقة  واالجــتــمــاعــيــة  الفلسفية  وتــأثــيــراتــهــا  الــجــائــحــة 

لــمــّدة طويلة في  وبــالــرغــم بقائه صامتا  الــبــشــرّيــة.  على 

ــــواره مـــع صــحــيــفــة لــومــونــد  الــفــتــرة الــمــاضــيــة، غــيــر أّن حــ

الفرنسية استقبل باحتفاء واسع، وتم تناوله بالتحليل 

اوروبـــا  فــي  الثقافيين  الفاعلين  مختلف  بــيــن  والــنــقــاش 

والغرب وتداوله على نطاق واسع عبر اإلعالم الغربي.
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ولكن ال يمكن التعامل مع استقاللية الشخص على هذا النحو: ال يمكن أخذها في االعتبار 
أخرى،  ناحية  الشخص. ومن  لوجها مع هذا  آخر، حين نكون وجها  انطالقا من منظور  إال 
ُتبين األخالقيات الطبية عن توافقها مع الدستور وتلبي مبدأ ليس ثمة ما يبرر اختيار حياة 
التي  الحاالت  في  الطبيب،  على  الدستور  يملي  الواقع،  وفي  آخر.  إنسان  حياة  بدل  إنسان 
التي تؤيد  تسمح فقط باتخاذ قرارات مأساوية، أن يستند حصرًيا إلى المؤشرات الطبية 

فرص نجاح العالج السريري المعني بنسبة كبيرة«.
وأشار الفيلسوف األلماني أّنه »في انتظار اتخاذ القرار بشأن الوقت المناسب إلنهاء الحجر، 
فإن حماية الحياة، وتلك مسألة ضرورية ال فقط على المستوى األخالقي ولكن أيًضا على 
المستوى القانوني، قد تجد نفسها في مواجهة منطق الحساب النفعي. عندما يتعلق األمر 
بالتحكيم بين الضرر االقتصادي أو االجتماعي من جهة والحد من الوفيات من جهة أخرى، 
بـ  النفعي: هل يجب أن نكون مستعدين للمخاطرة  يجب على السياسيين مقاومة اإلغراء 
تزايد  وبالتالي  للمرضى،  الهائلة  لألعداد  الرعاية  توفير  على  الصحي  النظام  قدرة  عدم 
معدالت الوفيات، من أجل إنعاش االقتصاد وبالتالي التخفيف من الكارثة االجتماعية ألزمة 
لوفاة  يكترث  ال  قرارا  أي  اتخاذ  من  الدولة  مؤسسات  األساسية  الحقوق  تمنع  اقتصادية؟ 

األشخاص الطبيعيين«.

كورونا والتضامن األوروبي: 
تساءل هابرماس »ما فائدة االتحاد األوروبي إذا لم يثبت في أوقات أزمة كورونا الصعبة 
أن األوروبيين يرصون صفوفهم ويقاتلون معا من أجل مستقبل مشترك؟« كان ذلك في 
معرضه رّده أصال عن سؤال حول لماذا ترفض أوروبا فكرة إنشاء صندوق كورونا، الذي 
الذي  األمر  دولة،   ٢٧ تمويله  ستؤمن 
لألزمة  المالي  العبء  تحمل  من  سيمكن 

بشكل جماعي؟
تساعد  أن  »يجب  أّنه  هابرماس  يرى 
األعضاء  الدول  األخرى  األعضاء  الدول 
بهشاشة  تتميز  والتي  بالديون  المثقلة 
خاص  بشكل  تأثرت  التي  التحتية  البنية 
مثل  عنها،  مسؤولة  تكون  أن  دون  باألزمة 
اليورو،  إنقاذ  أردنا  إذا  وإسبانيا،  إيطاليا 
وبالتالي إنقاذ نواة االتحاد األوروبي الصلبة، 

من ضغط مضاربة األسواق المالية«. 
وتابع الفيلسوف األلماني بالقول: »ال شك 
دعت  الذي  كورونا،  سندات  اقتراح  أن  في 
إجراءات  بفرض  وحده  كفيل  فرنسا،  إليه 
وهذه  الصدد.  هذا  في  فعالة  حمائية 
الطويل  المدى  على  المضمونة  القروض 

الــفــكــرّيــة على الصعيد السياسي  الــتــحــديــات  أبـــرز  مــن 

هو  كورونا،  جائحة  طرحتها  التي  االجتماعي  والتنّظم 

ــــراءات  تــلــك الــعــالقــة الــجــدلــّيــة بــيــن الــّديــمــقــراطــيــة وإجـ

الحجر واإلجــراءات المتعلقة بمكافحة هذا الوباء في 

شكلها االســتــثــنــائــي، قـــال هــابــرمــاس: »يــجــب أن يظل 

تقييد حقوق كثيرة مهمة تتعلق بالحرية محدودا جدا 

زمنيا. لكن هذا االستثناء هو في حدا ذاته مطلوب، كما 

حاولت أن أبين، بما تفترضه تأمين الحق األساسي في 

الحياة والسالمة الجسدية من حيث هو ذو أولوية«.
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من قبل جميع الدول األعضاء في منطقة اليورو هي الوحيدة القادرة على ضمان نفاذ دول 
الجنوب إلى أسواق رأس المال«.

أن  كما  االقتراح.  هذا  عن  الوقت  بمرور  جًدا  مفيًدا  بدياًل  حاًل  أرى  »ال  بالقول:  مؤكًدا 
مناورات تفادي األزمة التي انتهجها وزير المالية األلماني التي ال ينبغي على نظيره الفرنسي 

الموافقة عليها بأي حال من األحوال ليست في مستوى تحديات الظرف«.
يقول هابرماس أّنه طرح سؤاله )المذكور أعاله(،على أنجيال أنجيال ميركل ووزير المالية 
أوالف شولتز، و«لكنهما لم يلقيا باال لألمر البتة؛ وقد ظال حتى يومنا هذا، متمسكين بعناد 
بسياسة األزمة التي اتبعت منذ عشر سنوات ضد احتجاجات دول الجنوب، وفي ذلك مصلحة 

ألمانيا ودول الشمال« بحسب قوله.
وتابع الفيلسوف األلماني: »توجس معظم السياسيين األلمان خيفة من أن أي موقف 
يتجه أكثر نحو المصالحة من شأنه أن يثير استياء ناخبيهم الشديد. وبقدر ما أشعلوا 
الذين يهيمنون على  بأبطالنا  والتباهي  الذات  التمركز حول  فتيل نزعة  بأنفسهم  هم 
التجارة العالمية وأججوها، بقدر دعمت الصحافة هذه النزعة القومية االقتصادية بشكل 

مقارنة  تجريبية  معطيات  وهناك  كبير. 
القومية  النزعة  بهذه  حكومتنا،  أن  تظهر 
عليها  يتعين  ما  تفرض  لم  التجارية، 
فرضه على سكانها معياريا على نحو كاف، 
األوروبية.  الحساسية  التقليل من  وبالتالي 
في  خطئا  ارتكب  قد  ماكرون  كان  وإذا 
في  يتمثل  خطؤه  فإن  ألمانيا،  مع  عالقاته 
إليمان  األولى،  الوهلة  منذ  تقديره،  عدم 
الدولة،  بقومية  المحدود  ميركل  أنجيال 
والذي يتمظهر في مجاالت أخرى«. وإجابة 
عن سؤال: »أّية سردية يمكننا أن نصوغها 
االتحاد  في  جديدة  روح  بث  أجل  من 
الموحد؟«.  وغير  المحبوب  غير  األوروبي 
وللحدود  للحجج  »لس  أّنه  هابرماس  قال 
المختارة فائدة كبيرة في مواجهة مشاعر 
أوروبية  صلبة  نواة  وحدها  االستياء. 
ملموسة  حلول  وتقديم  الفعل  على  قادرة 
للمشاكل القائمة يمكن أن تكون لها قيمة 
كبيرة. وفي هذه المرحلة بالذات علينا أن 

 تساءل هابرماس »ما فائدة االتحاد األوروبي إذا لم يثبت 

فــي أوقــــات أزمـــة كــورونــا الصعبة أن األوروبــيــيــن يــرصــون 

صفوفهم ويقاتلون معا من أجل مستقبل مشترك؟.

وإجابة عن سؤال: »أّية سردية يمكننا أن نصوغها من 

أجل بث روح جديدة في االتحاد األوروبي غير المحبوب 

وغـــيـــر الـــمـــوحـــد؟«. قــــال هـــابـــرمـــاس أّنـــــه »لــــس للحجج 

ولــلــحــدود الــمــخــتــارة فــائــدة كبيرة فــي مــواجــهــة مشاعر 

االستياء. وحدها نواة صلبة أوروبية قادرة على الفعل 

أن  يمكن  القائمة  للمشاكل  ملموسة  حــلــول  وتــقــديــم 

تكون لها قيمة كبيرة. وفي هذه المرحلة بالذات علينا 

أن نكافح من أجل إلغاء النيوليبرالية«.
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نكافح من أجل إلغاء النيوليبرالية«. 

كورونا وخطر الشعبوية: 
من المرجح أن تقوي هذه األزمة الصحية العالمية قوى الشعبوبة 

القومية، التي تهدد أوروبا بالفعل، فكيف نقاومها؟
تقوية  في  األزمة  هذه  دور  عن  السؤال  أّن  هابرماس  يرى 
بلد  من  عنه  اإلجابة  تختلف  مقاومتها،  وكيفي  القومية  الشعبوية 
آلخر. ففي ألمانيا، بحسب هابرماس »استطاع الماضي االشتراكي 
مباشر  أي تمظهر  بقوة من  يحمينا  أن  الحالي  الوقت  في  القومي 
إليديولوجيا أقصى اليمين. ومع ذلك، أغمضت األحزاب والسلطات 
السياسية لفترة طويلة عينها اليمنى تحت يافطة معاداة الشيوعية 

المهيمنة«. 
قوة  المنظم  اليميني  التطرف  »كان  رأيه  فبحسب  فرنسا،  وفي  أّما 
في  الوضع  عليه  مما  أكثر  أخرى  أيديولوجية  جذور  له  ولكن  سياسية، 
ألمانيا: ليس نزعة قومية عرقية بقدر ما هو كيان مؤسساتي قائم في صلب 
الدولة. وأما اليوم، فقد تردى اليسار الفرنسي الذي يتمتع بصيت عالمي كبير 

في متاهة كراهيته االتحاد األوروبي«. 
أّنه »على خالف توماس بيكيتي، على سبيل المثال، من  وأضاف هابرماس 
الواضح أن اليسار لم يعد يفكر في مناهضة الرأسمالية بطريقة متسقة كما 
لو أنه بإمكاننا محاربة الرأسمالية العالمية أو حتى ترويضها انطالقا من هذا 

القارب الواهي وغير المستقر المتمثل في الدولة القومية!«.
القومية  الشعوبية  انتشار  مدى  تفسرون  »كيف  آخر:  سؤال  عن  وإجابة 
األلماني  الفيلسوف  أجاب  األوروبي؟«.  العمومي  والفضاء  الفكري  المجال  في 
بالقول: »قد يكون لشعبوية اليمين الفكري ادعاءات فكرية، وال تعدو أن تكون 
فإن شعبوية  أخرى،  ناحية  واٍه. ومن  بتفكير  ببساطة  يتعلق  فاألمر  إال كذلك. 
اليمين العادي، التي تمتد إلى ما هو أبعد من الطبقات الفقيرة والمهمشة من 

السكان، حقيقة يجب أن تؤخذ على محمل الجد«.
المحفزة  العوامل  من  العديد  تؤثر  الهشة،  الفرعية  الثقافات  »في  بالقول:  وتابع 
وبالتالي المقلقة على تجارب العالم المعاصر: التحول التكنولوجي، والرقمنة التي يشهدها 
مجال العمل، وظاهرة الهجرة، والتزايد المستمر لتنوع أنماط الحياة، إلخ. ترتبط هذه 
ومن  االجتماعي،  وضعه  المرء  فقدان  من  تماما  الواقعية  بالخشية  جهة،  من  المخاوف، 

ناحية أخرى، بتجربة العجز السياسي«.
إلى  األوروبي،  االتحاد  أنحاء  كل  في  تدعو،  التي  اليمين،  شعبوية  آثار  »لكن  مضيًفا: 
التمترس خلف الحدود القومية، تنعكس، في المقام األول، في أمرين: الغضب الناجم عن 
حقيقة أن الدولة القومية فقدت قدرتها على الفعل السياسي ونوع من رد الفعل الدفاعي 

الحدسي في مواجهة التحدي السياسي الحقيقي«.  
وتابع الفيلسوف األلماني قائال: »ولعل ما يعوزنا قطعا هو االعتراف بأن تجاوز هذا المأزق 
اتخاذ  وفي  لديمقراطيتها  ومنتصرة  موحدة  أوروبا  في  فقط  يكمن  الديمقراطي  بعد  ما 

هذه الخطوة بكل شجاعة«.

يـــرى هــابــرمــاس أّن الـــســـؤال عـــن دور هـــذه األزمـــــة في 

تــقــويــة الــشــعــبــويــة الــقــومــيــة وكــيــفــي مــقــاومــتــهــا، تختلف 

ــا، بــحــســب  ــيــ ــانــ ــمــ ــة عـــنـــه مـــــن بـــلـــد آلخــــــــر. فـــفـــي ألــ ــ ــابــ ــ اإلجــ

هــابــرمــاس »اســتــطــاع الــمــاضــي االشــتــراكــي الــقــومــي في 

مباشر  تمظهر  أي  مــن  بقوة  يحمينا  أن  الحالي  الــوقــت 

إليديولوجيا أقصى اليمين.
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إدغار موران: حول

جائحة الكورونا
 ومستقبل اإلنسانية

الذي  العالم  الكورونا فضحت زيف  ال شك أن صدمة وباء 
اختزلت في  العولمة  أن  األزمة  وبيّنت هذه  فيه  نعيش 

شبكة من المعامالت دون تضامن لقد وّفرت حركة العولمة 
حتما االندماج التقني واالقتصادي للكوكب، لكنها لم تبني 
جسور التفاهم بين الشعوب واسقطت فضائل الّصداقة 

والتسامح والتعاون.
أمام  اليوم  يضعنا  »كورونا«  وباء  بأن  القول  ويمكن 
اإلنسانية في عالم  تتعلق بهويتنا  وأمام حقائق  أنفسنا، 

استهالكي متوحش. فما هي رؤية الفيلسوف 
لجائحة  موران  ادغار  الفرنسي 

والعلم  الصحي  والعزل  كورونا 
يتوجب  الذي  وما  والعولمة؟ 

قبل  اليوم  فعله  علينا 
الغد؟.

عبدالباسط غبارة
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تقّدمي  مفّكر   .١٩٢١ سنة  مواليد  من  فرنسي  وفيلسوف  اجتماع  عالم  موران  وإدغار 
مناهض للعولمة وله مواقف مساندة للقضّية الفلسطينّية. صاحب مؤلّفات كثيرة، منها: 
الفكر  إلى  مدخل  مشترك؛  مؤلّف   ،)١٩٦٨( الفجوة   :١٩٦٨ ماي  )١٩٥٩(؛  الذاتي  النقد 
مؤلّف   ،)٢٠٠٣( مستقبل؟  أّي  الجامعة،  )١٩٩٧(؛  الحكمة  الّشعر،  الحّب،  )١٩٩٠(؛  المرّكب 

مشترك؛ الثقافة والبربرّية األوروبّية )٢٠٠٥(؛ أين يسير العالم )٢٠٠٧(.
وباء  انتشار  موران  إدغار  يناقش  الفرنسية،  »لوموند«  صحيفة  مع  معه  أجري  حوار  وفي 
»كورونا«. ويقدم الفيلسوف الفرنسي صاحب »الثقافة والبربرّية األوروبّية« و«إلى أين يسير 
علينا  توجب  أزمات  من  تنتجه  وما  بالعولمة  العارف  موقع  من  الوباء،  لهذا  رؤيته  العالم؟« 
البحث عن حلول عالمية بديلة، ليس أقلها إعادة النظر بأنماط معيشتنا وأهمها اإلستهالك 

المتوحش والروابط العائلية واإلنسانية والمصير البشري المشترك.
الدراسات  أن كل  الكورونا متوقعة؟،  اجابة عن سؤال، هل كانت جائحة  يقول موران في 
المستقبلية للقرن العشرين والتي ترسم ما سياتي انطالقا من معطيات الحاضر اهتّزت 
قيمتها، ما زلنا نتنبأ بما سيأتي سنة ٢٠٢٥ ٢٠٥٠ في حين نعجز عن فهم ٢٠٢٠.ويضيف 
التاريخ، والحقيقة أن أهم ما يجب  إن وعينا لم يستوعب الطفرات غير المتوقعة في حركة 

توقعه هو غير المتوقع، ومن هنا كانت مسلمتي الشهيرة »انتظر نفسك في غير المنتظر«.
وقال موران أنه كان من األقلية التي توقعت سلسلة من الكوارث من بينها االندفاع غير 
المراقب للعولمة االقتصاديةـ التقنية ومن بينها كوارث دمار البيئة ودمار المجتمعات، لكنه 
أكد أنه لم يتوقع كارثة حيوية بهذا الحجم.وأشار موران الى اعالن »بيل غايتس«، في ندوة 
بتاريخ أفريل ٢١٠٢، أن الخطر الذي يتهدد البشرية لن يكون نوويا بل سيكون تهديدا 
اإليبوال  وباء  في  رأى  أنه  موضحا  للصحة 
إعالنا عن خطر كوني لفيروس ما، له قدرة 

عالية على االنتقال والعدوى.
بيل  أن  الفرنسي  الفيلسوف  وأضاف 
غايتس عرض التدابير الضرورية لمواجهة 
باالستعدادات  وأوصى  الفيروس  هذا 
الطبية الضرورية. لكن أحدا لم يأخذ بعين 
االعتبار هذا التحذير في الواليات المتحدة 
العالم،  دول  من  غيرها  في  أو  االمريكية 

يمكن القول بأن وباء »كورونا« يضعنا اليوم أمام أنفسنا، 

وأمام حقائق تتعلق بهويتنا اإلنسانية في عالم استهالكي 

متوحش. فما هي رؤية الفيلسوف الفرنسي ادغار موران 

وما  والعولمة؟  والعلم  الصحي  والــعــزل  كــورونــا  لجائحة 

الذي يتوجب علينا فعله اليوم قبل الغد؟.
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وذلك فقط ألن البذخ العقلي وسلطة العادة ال يقبالن الرسائل المربكة والمرعبة.
يقول  اليقين:حيث  عدم  من  متنوعة  أشكال  أمام  الجائحة  هذه  تضعنا  موران  وبحسب 
»نحن ال نعلم شيئا عن مصدر الفيروس، سوق الحيوانات بمدينة يوهان أو مختبر مجاور، 
وال علم لنا بالتحوالت التي حدثت أو ستحدث على هذا الفيروس خالل انتشاره، ونحن ال 

نعلم متى تتراجع الجائحة وما إذا كان هذا الفيروس سيظل قاتال.
أمام موانع  إلى أي حد بأي شكل سيضعنا اإلغالق الصحي  أيضا  ويضيف نحن ال نعلم 
وحواجز وأنواع من التقسيم والتصنيف. ال علم لنا أيضا كيف ستكون التداعيات السياسية 
واالقتصادية، الوطنية والعالمية لهذه الموانع التي فرضها هذا اإلغالق.نحن ال نعلم أيضا 
ما إذا كنا ننتظر من هذه التدابير األسوء أم األفضل، أو ربما خليط من السيئ والحسن. 

إننا إذن أمام أشكال جديدة ومتنوعة من عدم اليقين.

إلى أي حد يمكن االستفادة من األزمة؟
يجيب ادغار موران قائال »في محاولتي »حول األزمة« )الصادرة عن دار فالماريون( أردت أن 
أؤكد أن كل أزمة، في ظل االرتباك وفقدان اليقين اللذان تخلقهما، تتمظهر في اضطراب 
إلى منع كل أشكال  الذي يسعى حفاظا على توازنه  النظام  قواعد عمل نظام معين، هذا 
إذا لم  المرتدة(، لكّن هذه االنحرافات تصبح توجهات فاعلة  التغذية السلبية   ( االنحراف 

يتم صدها، وإذا ازدادت فاعليتها يمكن أن تصبح قادرة 
على تهديد النظام وتحطيم قواعده«.

وخاصة  الحية،  األنظمة  »في  ويضيف 
يجعل  االنحرافات  تطور  منها،  االجتماعية 
تقدما  أو  تقهقرا  فاعلة:  اتجاهات  منها 
األزمة  أن  القول  يمكننا  وعليه  ثورة.  وربما 
مسارين  ضمن  تتحرك  ما  مجتمع  في 
والتوجه  الخيال  يحّفز  األول  متعارضين: 
أما  البحث عن حلول مستحدثة،  الخالق في 
الثاني فله وجهان، إما أن يكون انكفاء على 
انتظارا  حالة استقرار سابقة، وإما أن يكون 
لما ستجود به العناية اإلالهية على اعتبار أن 
أفعالنا أفعال مذنبين ارتكبوا معاص كانت 

ــــري مــعــه مـــع صــحــيــفــة »لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة،  ــوار أجـ ــ فـــي حـ

ــار وبــــــاء »كــــــورونــــــا«. ويـــقـــدم  ــتـــشـ يـــنـــاقـــش إدغـــــــار مـــــــوران انـ

ــة  ــ ــرّي ــربــ ــبــ ــة والــ ــافــ ــقــ ــثــ الـــفـــيـــلـــســـوف الــــفــــرنــــســــي صــــاحــــب »الــ

األوروبّية« و«إلى أين يسير العالم؟« رؤيته لهذا الوباء، من 

موقع العارف بالعولمة وما تنتجه من أزمات توجب علينا 

البحث عن حلول عالمية بديلة، ليس أقلها إعادة النظر 

بأنماط معيشتنا وأهمها اإلستهالك المتوحش والروابط 

العائلية واإلنسانية والمصير البشري المشترك.
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هذه األزمة نتيجة لها، وقد يكون المذنب متخيال، كبش فداء يجب التضحية به«.
أفكارا كثيرة مارقة ومهّمشة تستعاد وتجد لها موقعا فتنتشر في  الواقع، إن  »في  وتابع 
ضد  العمومية  الخدمات  عن  الدفاع  العناية،  دولة  السيادة،  فكرة  إلى  عودة  مكان:  كل 
الجديدة،  الليبرالية  مواجهة  العولمة،  مواجهة  المحلية،  الثقافة  إلى  العودة  الخوصصة، 
الحاجة إلى سياسات جديدة. وتجد هذه األفكار التعبير عنها في الواقع إذ رأينا في مواجهة 
نقص الخدمات العمومية، انتشار التوجهات التضامنية من قبيل إنتاج األقنعة الواقية في 
المجاني  التسليم  كلفة،  وأقل  أقرب  سلع  أجل  من  محليين  منتجين  تجمع  خاصة،  مصانع 
لالحتياجات، التعاون بين الجيران، الوجبات المجانية لفاقدي المأوى، رعاية األطفال. إضافة 
إلى ذلك يحّفز اإلغالق الصحي قدرة الناس على االنتظام اآللي لتخفيف الضغط بالمطالعة 
األفراد  قدرات  األزمة  حفزت  لقد  التنقل،  حرية  عن  والتعويض  األفالم  أو  الموسيقى  أو 

اإلبداعية«.
ويؤكد ادغار موران أن هذه الجائحة العالمية فّجرت عندنا أزمة صحية حّتمت انغالقا خنق 
االقتصاد وحّول نمط عيش الناس المنفتح على الخارج إلى ارتداد إلى الداخل.وضع جعل 
العولمة في أزمة خانقة.لقد خلقت هذه العولمة أشكاال من االرتباط المتبادل ولكنه ارتباط 
ال موقع فيه للتضامن بين البشر، واألسوأ أنها أثارت ـ في شكل ردود أفعال ـ أشكال انعزال 
عرقي وديني وقومي مثلت سمة العشرية األولى من هذا القرن. وفي غياب مؤسسات دولية 
قادرة على حماية النشاطات التضامنية بين الدول، فقد انقلبت الدول القومية على بعضها 

البعض.
في  واقية  كّمامات  شحنة  اختطفت  التشيك  جمهورية  ان  بقوله  ذلك  على  موران  ويدلل 
طريقها إلى إيطاليا، وحولت الواليات المتحدة األمريكية هي األخرى وجهة شحنة موجهة 
تمتد من  أزمة  إنها  أزمات مترابطة:  الصحية سلسلة  األزمة  فّجرت هذه  لقد  إلى فرنسا. 
الوجودي إلى السياسي مرورا باالقتصاد، ومن الفردي إلى الكوني مرورا بالعائالت واألقاليم 

والدول.
األزمة  تناول هذه  يمكن  وبحسب موران 
في تنوع وجوهها، إذ باعتبارها أزمة كوكبية، 
فإنها تعّري عجز الجنس البشري عن تحقيق 
إنسانيته. وباعتبارها أزمة اقتصادية، فإنها 
تزعزع كل الدغمائيات الموجّهة لالقتصاد 
الفوضى  بمظاهر  مستقبلنا  وتهدد 
الوطنية،  الدولة  أزمة  وباعتبارها  والنقص. 
أعطت  سياسة  في  الخلل  تكشف  فإنها 
العمل،  حساب  على  المال  لرأس  األولوية 

بحسب موران تضعنا هذه الجائحة أمام أشكال متنوعة 

من عدم اليقين:حيث يقول »نحن ال نعلم شيئا عن مصدر 

ــيـــروس، ســــوق الـــحـــيـــوانـــات بــمــديــنــة يـــوهـــان أو مختبر  ــفـ الـ

مجاور، وال علم لنا بالتحوالت التي حدثت أو ستحدث على 

تتراجع  انتشاره، ونحن ال نعلم متى  الفيروس خــالل  هــذا 

الجائحة وما إذا كان هذا الفيروس سيظل قاتال.
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وضحت باالحتياط والوقاية من أجل مزيد من المردودية والتنافسية.
فقراء  بين  التفاوت  أشكال  ساطع  ضوء  تحت  تضع  فإنها  اجتماعية،  أزمة  وباعتبارها 
أثريائه  وبين  واألجداد  واآلباء  األبناء  تضم  ضيقة  مساكن  في  يعيشون  اللذين  العالم 
اللذين يجدون في منتجعاتهم الريفية الرفاهية والسالمة. وباعتبارها أزمة حضارية، فإنها 
تدفعنا إلى الوقوف على غياب التضامن وهيمنة مظاهر التسمم االستهالكي التي طورتها 

حضارتنا.
الثقب  هذا  تفكيرنا،  في  األسود  الثقب  عمق  نكتشف  فيها  فإن  فكرية،  أزمة  وباعتبارها 
الذي منعنا من رؤية تعقيدات الواقع. وباعتبارها أزمة وجودية، فإنها تدفعنا إلى أن نتساءل 
حول نمط عيشنا، وحول احتياجاتنا الحقيقية، وحول تطلعاتنا التي أخفاها اغترابنا في حياتنا 
التي  السعادة  وبين  حقيقتنا  يخفي  الذي  الترفيه  بين  نمّيز  أن  إلى  تدفعنا  كما  اليومية، 

نغنمها في لقائنا باألعمال الفنية الكبرى حيث نلتقي وجها لوجه حقيقة قدرنا اإلنساني.
ويتحدث موران عن تجربته مع العزل الذاتي قائال، لقد تحملت تجربة العزل في ظروف 
الشمس  الطابق األرضي مع حديقة أستطيع االستمتاع فيها بأشعة  جيدة، فلي شقة في 

وباستقبال الربيع، ولي زوجة تعتني بي ولي 
المساعدة،  يد  يقدمون  طيبون  جيران 
كما أني قادر على االتصال بأقاربي وأحبتي 
بالصحافة  االلتقاء  على  وقادر  وأصدقائي، 
عبر  وخاصة  للوضع  تصوري  لتقديم 
غيري  كثيرين  أن  أعلم  لكنني  السكايب. 
ومكتظة  ضيقة  مساكن  في  يعيشون 
سيضيقون ذرعا بهذا اإلغالق، وأن الضحايا 
مأوى  ال  من  هم  الوضع  لهذا  الحقيقيين 

لهم.
حين  الصحي  العزل  أن  موران  واعتبر 
موضحا  سجن،  بمثابة  يصبح  مدته  تطول 
الخروج  تعويض  تستطيع  ال  األفالم  أن 
تعّوض  ال  اللوحية  واألجهزة  السينما،  إلى 
ال  والسكايب  العامة،  المكتبات  زيارة 

يــتــحــدث مــــوران عــن تجربته مــع الــعــزل الــذاتــي قــائــال، لقد 

ــيـــدة، فــلــي شــقــة في  ــــروف جـ تــحــمــلــت تــجــربــة الـــعـــزل فـــي ظـ

ــــي مــــع حـــديـــقـــة أســتــطــيــع االســـتـــمـــتـــاع فــيــهــا  ــ الـــطـــابـــق األرضـ

بأشعة الشمس وباستقبال الربيع، ولي زوجة تعتني بي ولي 

جيران طيبون يقدمون يد المساعدة، كما أني قــادر على 

االتصال بأقاربي وأحبتي وأصدقائي، وقــادر على االلتقاء 

بالصحافة لتقديم تصوري للوضع وخاصة عبر السكايب. 

لكنني أعلم أن كثيرين غيري يعيشون في مساكن ضيقة 

الضحايا  وأن  اإلغـــــالق،  بــهــذا  ذرعـــا  سيضيقون  ومــكــتــظــة 

الحقيقيين لهذا الوضع هم من ال مأوى لهم.



12 الخميس  2٤  مارس  2٠2٠             العدد: ١١٠ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الحميمي  اللقاء  عن  بديال  يكون  أن  يمكن 
كانت  مهما  ـ  المنزلية  واألكالت  باآلخر، 
زيارة  ـ ال تعوض رغبتنا في  صحية ولذيذة 
تكون  لن  الوثائقية  واألفالم  المطاعم، 
الطبيعية  بالمناظر  االستمتاع  عن  البديل 

والمدن والمتاحف.
الضروريات  على  اقتصارنا  إن  الى  واشار 
عن  الكماليات.معربا  إلى  تعّطشنا  يغّذي 
أمله في أن تعلمنا هذه التجربة أن نتجّنب 
االندفاع االستهالكي المحموم الذي تحّركه 
اإلغراءات االشهارية، لنضمن الحصول على 
الصمود  على  قادرة  ومواد  صحية  تغذية 
معنا بدال مما تعودنا عليه من إشباع طارئ 

وفي أغلب األحيان غير ضروري.
موران  يطرح  األزمة  انتهاء  وحول 
تساؤالت عديدة قائال هل سيكون الخروج 
من االغالق نهاية األزمة الكونية أم تعميقا 
أمام  سنكون  هل  تراجعا؟  أم  انفجارا  لها؟ 
غذائية  أزمة  وربما  عالمية  اقتصادية  أزمة 
عالمية؟ هل سنكون أمام استمرار العولمة 
انكماشها؟ كيف سيكون مستقبل هذه  أم 
بعد  األمور  زمام  ستستعيد  هل  العولمة؟ 
بين  المواجهة  ستستمر  هل  اهتزازها؟ 
ستستمر  هل  العالم؟  في  العظمى  القوى 
النزاعات المسلحة التي قلصت الجائحة من 

حدتها؟.
ويضيف هل سيقوم توجه عالمي من أجل 
تحوالت  ستحصل  هل  والتقارب؟  التعاون 

الــحــوار متحدثا عــن والدتـــه العسيرة نتيجة  مـــوران  يختم 

هذه  أن  الــى  مشيرا  اإلسبانية،  باألنفلونزا  والــدتــه  اصــابــة 

الــبــدايــة مــثــلــت قـــوة الــمــقــاومــة الــتــي اســتــمــرت مــعــه طـــوال 

حياته.وأقر موران أن الزخم الحيوي لم يفارقه بل ازداد 

قــوة خــالل هــذه أزمــة جائحة »كــورونــا«.وأكــد أنــه يجد في 

كــل أزمـــة نــوعــا مــن التحفيز، ولكنه اعتبر أزمـــة الــيــوم هي 

األكثر قوة لذلك فإّنها تحفزه بطريقة أقوى.
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سيستمر  هل  الثانية؟  العالمية  الحرب  بعد  حصل  مثلما  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 
هذا المد التضامني الذي أيقظه الحجر الصحي ال فقط مع األطباء والممرضين بل مع كل 
الذين تكفلوا بخدمة المجتمع زمن االغالق العام من قبيل جامعي القمامة ومزودي السلع 
التموينية والخّبازين، هؤالء اللذين ما كان بإمكاننا بدونهم أن نتحّمل وطأة هذه األزمة؟ 
هل سيستعيد الخارجون من االغالق النسق المتسارع واألناني لالستهالك أم سيكون ثمة 
»األنا«  فيها  وتترعرع  الحياة  شاعرية  تمّجد  حضارة  ونحو  وسهلة  بسيطة  حياة  نحو  توجه 

داخل »النحن«؟.
 ويؤكد المفكر الفرنسي الذي عاصر كّل مخاضات القرن العشرين أن عمل كّل نظام 
يهدف دائما لخلق التوازن كلما مّر بمنعطفات، إما بالسعي للعودة إلى األنماط السلوكية 
والتصورات الذهنية الّسابقة، وإما بخلق نظام آخر أكثر تركيبًا يضمن التكيف مع المعطيات 
الجديدة.فيقول ليس بإمكاننا أن نعرف ما إذا كان ما بعد اإلغالق سيعطي لألفكار المجددة 
سيستعيد  والمتداعي  القائم  النظام  هذا  أن  أم  حضورها،  وإمكان  قيمتها  السياسة  في 

توازنه.
ويؤكد موران أن زمن ما بعد الجائحة سيكون زمن مغامرة يغيب فيه اليقين تتطور فيها 

تظل   الخير  قوى  لكن  والشر،  الخير  قوى 
أضعف وأقل حظا. لكن لنعلم أن الشر ليس 
يتحقق،  أن  يمكن  الالمتوقع  وأن  يقينيا، 
العدوين  بين  المستمرة  الحرب  في  وأنه 
الحل  يكون  وتاناتوس  إيروس  األبديين 

األسلم في االنحياز لإليروس.
والدته  عن  متحدثا  الحوار  موران  ويختم 
باألنفلونزا  والدته  اصابة  نتيجة  العسيرة 
اإلسبانية، مشيرا الى أن هذه البداية مثلت 
طوال  معه  استمرت  التي  المقاومة  قوة 
لم  الحيوي  الزخم  أن  موران  حياته.وأقر 
يفارقه بل ازداد قوة خالل هذه أزمة جائحة 
»كورونا«.وأكد أنه يجد في كل أزمة نوعا من 
اليوم هي األكثر  أزمة  اعتبر  التحفيز، ولكنه 

قوة لذلك فإّنها تحفزه بطريقة أقوى.

حــول انتهاء األزمـــة يطرح مـــوران تــســاؤالت عــديــدة قائال 

هــل ســيــكــون الـــخـــروج مــن االغــــالق نــهــايــة األزمــــة الكونية 

أم تعميقا لــهــا؟ انــفــجــارا أم تــراجــعــا؟ هــل ســنــكــون أمــام 

أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة عــالــمــيــة وربـــمـــا أزمـــــة غـــذائـــيـــة عــالــمــيــة؟ 

كيف  انكماشها؟  أم  العولمة  اســتــمــرار  أمــام  سنكون  هــل 

ســيــكــون مــســتــقــبــل هـــذه الــعــولــمــة؟ هـــل ستستعيد زمـــام 

األمور بعد اهتزازها؟ هل ستستمر المواجهة بين القوى 

المسلحة  الــنــزاعــات  ستستمر  هــل  العالم؟  فــي  العظمى 

التي قلصت الجائحة من حدتها؟

يؤكد المفكر الفرنسي الذي عاصر كّل مخاضات 

القرن العشرين أن عمل كّل نظام يهدف دائما 

بالسعي  إمــا  بمنعطفات،  مــّر  كلما  الــتــوازن  لخلق 

ــيـــة والــــتــــصــــورات  ــلـــوكـ ــلــــعــــودة إلــــــى األنـــــمـــــاط الـــسـ لــ

الــذهــنــيــة الـــّســـابـــقـــة، وإمـــــا بــخــلــق نـــظـــام آخــــر أكــثــر 

الــجــديــدة. المعطيات  مــع  التكيف  يضمن  تــركــيــبــًا 

فيقول ليس بإمكاننا أن نعرف ما إذا كان ما بعد 

السياسة  فــي  المجددة  لألفكار  سيعطي  اإلغـــالق 

قــيــمــتــهــا وإمــــكــــان حـــضـــورهـــا، أم أن هــــذا الــنــظــام 

القائم والمتداعي سيستعيد توازنه.
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تشومسكي: فيروس 
كورونا كشف عيوب 

النظام العالمي
همسة يونس

TheMixArab

من عزلته الذاتية في والية أريزونا األمريكية، ظهر نعوم تشومسكي في مقابلتين 
عبر اإلنترنت، مع تلفزيون )ديم ٢٥( وبرنامج الديمقراطية اآلن، لتقديم رؤيته بشأن 
الحدث األبرز الذي يعيشه العالم أجمع وهو جائحة فيروس كورونا المستجد المعروف باسم 

)كوفيد-١٩(.
بمعارضته  –المعروف  تشومسكي  ورأى 
للسياسات األمريكية- أن جائحة كورونا جاءت 
العالمي  النظام  عيوب  عن  كاشف  كتحذير 
المستويين  على  الخلل  وجوانب  نعيشه،  الذي 
أن  إلى  مشيرا  واالقتصادي،  االجتماعي 

تداعيات فيروس كورونا ستكون مؤقتة.
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أكثر  دول  أما  ستكون  الجائحة  تلك  فوات  بعد  المتاحة  الخيارات  أن  أيضا،  ورأى 
أكثر  بناء جذرية لمجتمعاتها وفق شروط  إعادة  أو أخرى تجري  استبدادية ووحشية، 

إنسانية.
 

 التعبئة
دعا الُمفكر األمريكي نعوم تشومسكي إلى ضرورة التعامل مع أزمة فيروس كورونا 
بنفس »الخطاب التعبوي في زمن الحرب«، مشيرا بذلك إلى تعامل الواليات المتحدة 
مع الحرب العالمية الثانية، قائال »نحن بحاجة إلى مثل هذه العقلية للتغلب على األزمة 
على المدى القصير والذي تتمكن فيه الدول الغنية من مساعدة الدول الفقيرة، فإذا 
أردنا التعامل مع هذه األزمة علينا االنتقال إلى شءي ُيشبه التعبئة في زمن الحرب، أن 
بلد غني مثل الواليات المتحدة لديها الكثير من الموارد التي تساعدها على التغلب 
القيام  وتستطيع  الفيروس،  عن  الناتجة  واالجتماعي  االقتصادية  المشكالت  على 
بما فعلته خالل الحرب العالمية الثانية، عندما أعلنت واشنطن التعبئة العامة، ورغم 
انعاش عمليات  على  النهاية ساعد  في  ولكنه  الدين،  كبر  القرار تسبب في  أن هذا 
النمو،  على  قدرتها  استعادت  بعد  وفيما  الكساد،  من  والخروج  األمريكي،  التصنيع 
نحتاج إلى هذه العقلية اآلن من أجل التغلب على هذه األزمة على المدى القصير«، 

بحسب تعبيره.
فيروس  أزمة  أن  تشومسكي،  وأكد 
العالم  صنع  إلى  الناس  تدفع  قد  كورونا 
إذا  خاصة  فيه،  العيش  يريدون  الذي 
المحتاجين  مساعدة  الغنية  الدول  قررت 

عوًضا عن خنقهم.
 

النيوليبرالية الرأسمالية   
»الرأسمالية  أن  تشومسكي  رأى  كما 
الفاشل  التعامل  وراء  تقف  النيوليبرالية« 
كورونا،  جائحة  مع  المتحدة  للواليات 
الفتا إلى أن الوباء العالمي الحالي مؤّشر 
النظام  في  أساسية  مشاكل  وجود  على 

االقتصادي واالجتماعي العالمي.
وقال تشومسكي في هذا الصدد »من 
المعروف منذ فترة طويلة أن األوبئة قد 
تحدث في أي وقت، وكان من المتوقع أن 

ــا الــُمــفــكــر األمـــريـــكـــي نـــعـــوم تــشــومــســكــي إلــــى ضــــرورة  دعــ

ــا بــنــفــس »الــخــطــاب  الــتــعــامــل مـــع أزمـــــة فـــيـــروس كــــورونــ

الــتــعــبــوي فـــي زمــــن الــــحــــرب«، مــشــيــرا بـــذلـــك إلــــى تــعــامــل 

الـــواليـــات الــمــتــحــدة مــع الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، قائال 

»نحن بحاجة إلى مثل هذه العقلية للتغلب على األزمة 

على المدى القصير والذي تتمكن فيه الدول الغنية من 

ــا التعامل مــع هذه  الـــدول الفقيرة، فـــإذا أردنـ مــســاعــدة 

ــــة عــلــيــنــا االنــتــقــال إلـــى شـــء ُيــشــبــه الــتــعــبــئــة فـــي زمــن  األزمـ

الحرب، أن بلد غني مثل الواليات المتحدة لديها الكثير 

من الموارد التي تساعدها على التغلب على المشكالت 

االقتصادية واالجتماعي الناتجة عن الفيروس
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نشهد أزمة وباء كورونا وهو فيروس آخر 
خاصة وأنه نسخة أخرى ُمعدلة من وباء 
لقاحات،  باإلماكن عمل  لذا كان  سارس، 
األوبئة  من  البالد  لحماية  طرق  وتطوير 
كانت  والمعلومات  الُمحتملة،  التاجية 
أكتوبر  في  ننبته،  لم  لكننا  موجودة، 
واسعة  محاكاة  هناك  كانت   ،٢٠١٩
وأظهرت  المتحدة،  الواليات  في  النطاق 
ُمحتمل،  وباء  لخطر  ُمعرض  العالم  أن 
ولكن لم يفعل أحد شيًئا«. وأضاف »األزمة 
السوق  سياسيات  فشل  أثبتت  الحالية 
الخاص  لالستبداد  مصيرنا  سلمنا  حين 
لشركات األدوية التي ال تخضع لمساءلة 
الجمهور، بل لمصلحة نفعية للنيوليبرالية 
السوق  باقتصاد  تتحكم  التي  المتوحشة 
المستوى  على  والطلب  العرض  وفلسفة 
العالمي، حيث الطاعون الجديد المتمثل 

في النيوليبرالية يقودنا إلى الهالك«.
 

 تعامل الدول مع األزمة
مثل  دول  أن  تشومسكي،  وأكد 
وتايوان  الجنوبية،  وكوريا  الصين، 
الفيروس،  احتواء  على  مبكرا  عملت 
ألمانيا  أوروبا،  إلى  وصل  عندما  ثم 
الوقت  في  تحركت  المثال  سبيل  على 
صحي  نظام  لديها  وكان  المناسب، 
ومستشفيات موثوق فيها، وكانت قادرة 
الحصول  دون  بمفردها  التصرف  على 
على مساعدة من اآلخرين، وفي النهاية 
استطاعت احتواء األزمة بصورة معقولة، 
هذه  أخرى  دول  تجاهلت  المقابل،  في 

ــــات  ــــواليـ ــــي الـ ــنــــطــــاق فـ ــة الــ ــ ــعـ ــ ــاكــــاة واسـ كــــانــــت هــــنــــاك مــــحــ

المتحدة، وأظهرت أن العالم ُمعرض لخطر وباء ُمحتمل، 

ولكن لم يفعل أحد شيًئا«. وأضاف »األزمة الحالية أثبتت 

لالستبداد  مصيرنا  سلمنا  حين  السوق  سياسيات  فشل 

ــتــــي ال تـــخـــضـــع لـــمـــســـاءلـــة  ــــاص لــــشــــركــــات األدويــــــــــة الــ ــــخـ الـ

المتوحشة  للنيوليبرالية  نفعية  لمصلحة  بــل  الــجــمــهــور، 

والطلب  العرض  وفلسفة  السوق  باقتصاد  تتحكم  التي 

على المستوى العالمي، حيث الطاعون الجديد المتمثل 

في النيوليبرالية يقودنا إلى الهالك«.
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التحذيرات مثل بريطانيا والواليات المتحدة.
ودرًسا  تحذير  رسالة  األزمة  هذه  تكون  أن  ضرورة  على  األمريكي،  الُمفكر  وشدد 

نتعامل معه اليوم لمنع حدوث انفجار.
الحكومات  التي تطبقها  ومن جانب أخر رأى تشومسكي، أن اإلجراءات االستثنائية 
القوة  واستخدام  بعضها،  في  التجوال  وحظر  والخارجية،  الداخلية  للحدود  إغالق  من 
في تطبيق إجراءات العزل، كما حدث أو يحدث في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ودول أخرى 
من  كثير  في  االستبداد  إلى  والنزوع  الديمقراطية  في  تدهور  إلى  يؤدي  قد  عديدة 

مناطق العالم، يضاف إليها انهيار األسواق والنظام االقتصادي العالمي.
 

كورونا المخاطر والفرص
ووصف تشومسكي ما يمر به العالم خالل هذه األزمة بأنه »لحظة تاريخية حاسمة 
لإلنسان« ليس فقط بسبب فيروس كورونا، بل ألن الفيروس يوقظ الوعي بالعيوب 
بما  قويًا  وليس  معيب  »العالم  تشومسكي،  وقال  البشرية.  تواجهها  التي  العميقة 
الخصائص  من  للتخلص  الكفاية  فيه 
االقتصادي  النظام  في  المختلة  العميقة 
واستبداله  كله،  العالمي  واالجتماعي 
هناك  يكون  كي  إنساني  عالمي  بنظام 
عندما  للبقاء،  قابل  للبشرية  مستقبل 
نتغلب على هذه األزمة بطريقة أو بأخرى 
بين  ستتراوح  المتاحة  الخيارات  فأن 
االستبداد،  شديدة  وحشية  دول  تركيبة 
على  تقوم  للمجتمع  جذرية  بناء  إعادة  أو 
باالحتياجات  تهتم  إنسانية  أكثر  أسس 

البشرية بداًل من الربح الخاص«.
ينتظم  أن  احتمال  »هناك  وأضاف 
بكثير  أفضل  عالم  بخلق  ويقوموا  الناس 
نواجهها  التي  الهائلة  المشاكل  سيواجه 

الكفاية  فيه  بما  قويًا  وليس  معيب  »العالم  تشومسكي:، 

النظام  فــي  المختلة  العميقة  الخصائص  مــن  للتخلص 

بنظام  واستبداله  كله،  العالمي  واالجتماعي  االقتصادي 

قابل  للبشرية  مستقبل  هناك  يكون  كــي  إنساني  عالمي 

للبقاء، عندما نتغلب على هــذه األزمــة بطريقة أو بأخرى 

فأن الخيارات المتاحة ستتراوح بين تركيبة دول وحشية 

شــديــدة االســتــبــداد، أو إعـــادة بناء جــذريــة للمجتمع تقوم 

على أسس أكثر إنسانية تهتم باالحتياجات البشرية بداًل 

من الربح الخاص«.
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الحرب  مشاكل  القريب.  المستقبل  في 
النووية وهو أقرب مما كان عليه من قبل. 
البيئية  الكوارث  مشاكل  إلى  باإلضافة 
بمجرد  منها  تعافي  هناك  يعد  لم  التي 
ليست  وهي  المرحلة  تلك  إلى  وصولنا 

بعيدة، ما لم نتصرف بشكل حاسم«.
قال  كورونا،  جائحة  إيجابيات  وعن 
حمل  التاجي  الفيروس  »إن  تشومسكي، 
الذي  الخطر  من  لنا  تحذيرية  إشارات 
على  وليحثنا  المستقبل،  في  ينتظرنا 

التصرف سريعا واالستعداد«.
 

االجتماعية العزلة 
على  الضوء  تشومسكي  سلط  كما 
الوضع الذي يعيشه نحو أكثر من ٢ مليار 
بـ  يعرف  فيما  الكوكب  هذا  على  شخص 
شكل  وجود  إلى  مشيرا  الصحي«،  »الحجر 
لسنوات  االجتماعية  العزلة  أشكال  من 

وهو مدمر للغاية.
في  اآلن  »نحن  األمريكي  الُمفكر  وقال 
حالة عزلة اجتماعية حقيقية يجب التغلب 
بأية  االجتماعية  الروابط  بإعادة  عليها 
والتي  نوعها  كان  وأيا  ممكنة  طريقة 
بإمكانها مساعدة المحتاجين، وذلك عن 
طريق االتصال بهم، تطوير المنظمات. 
األزمة، قبل أن  الحال قبل هذه  كما كان 
مقبلين  ومنتجين،  أكثر  فعالين  تجعلهم 
للمستقبل،  كثيرة  خطط  وضع  نحو 
مًعا  األشخاص  من  اإلمكان  قدر  وجمع 
التشاور،  لالنضمام،  اإلنترنت  عصر  في 
التي  المشاكل  حل  لمعرفة  التداول 
يواجهونها والعمل عليها. الفكرة ليست 
غير  أمر  هو  لوجه  وجها  التواصل  بأن 
ضروري للبشرية. ولكن سيتم حرمانها 
منه لفترة كما يمكنها تعليقه، ابحثوا عن 
وطوروها  بل  معها  اكملوا  أخرى،  طرق 
قابل  لكنه  سهاًل  األمر  يكون  لن  بعمق. 
في  مشاكل  البشر  واجه  فقد  للتنفيذ 

الماضي«.
في  يكمن  الحل  أن  تشومسكي  ورأى 
فشل  على  للتغلب  االجتماعية«  »الحركة 
استطاع  »العالم  قائال  »النيوليبرالية«، 
 ،٢٠٠٩ في  الخنازير  إنفلونزا  مع  التعامل 
وتعافى مئات آالف الناس، وتم إيجاد لقاح 
بسرعة  تحركنا  حين  الوباء  على  للقضاء 
من  الرغم  على  اليوم،  يحدث  لم  وهذا 
)كانون  ديسمبر  منذ  المعلومات  توفر 
األول( ٢٠١٩، عن أعراض وباء فتاك غير 

معروف مسبباته«.

أفرام نعوم تشومسكي..
 أبرز الفالسفة والمثقفين في العصر الحديث.

-- ولد في ٧ ديسمبر ١٩٢٨ فيالدلفيا، بنسلفانيا.
وعالم  إدراكي  عالم  أنه  إلى  إضافة  أمريكي  وفيلسوف  لسانيات  أستاذ   --

بالمنطق ومؤرخ وناقد وناشط سياسي.
-- كتب تشومسكي عن الحروب والسياسة ووسائل اإلعالم وهو مؤلف ألكثر 

من ١٠٠ كتاب.
-- ُصنف بالمرتبة الثامنة ألكثر المراجع التي يتم االستشهاد بها على اإلطالق 

في قائمة تضم اإلنجيل وكارل ماركس وغيرهم.
-- ُوصف تشومسكي بالشخصية الثقافية البارزة، حيث ُصوت له كـ »أبرز مثقفي 

العالم« في استطالع للرأي عام ٢٠٠٥.
ُيعد  كما  الحديث«  اللسانيات  علم  »أب  بأنه  أيضًا  تشومسكي  يوصف   --

شخصية رئيسية في الفلسفة التحليلية.
»لندن  قبل  من  العشرين«  القرن  »صّناع  كأحد  تشومسكي  نعوم  ير 

ِ

اخت  --
تايمز« في عام ١٩٧٠.

-- في عام ١٩٨٤، تم تكريمه بجائزة  للمساهمات العلمية المتميزة في علم 
النفس.

فاز بجائزة  للمساهمة المتميزة في الصدق والوضوح في اللغة العامة مرتين 
عامي ١٩٨٧، ١٩٨٩.

كيوتو  جائزة  أيًضا  عليها  حصل  التي  المتنوعة  واألوسمة  الجوائز  تشمل   --
وبنجامين   ،١٩٩٦ عام  هيلمهولتز  وميدالية   ،١٩٨٨ عام  األساسية  العلوم  في 

فرانكلين في مجال الكمبيوتر والعلوم المعرفية عام ٩٩٩١.
-- في عام ٢٠١١، ُمنح تشومسكي جائزة سيدني للسالم التي تعزز للسالم 

بالعدالة وممارسة الالعنف.
-- حاصٌل على العديد من الشهادات الفخرية من المؤسسات المرموقة مثل 
وجامعة  بنسلفانيا  وجامعة  ماكجيل  وجامعة  كامبريدج  وجامعة  هارفارد  جامعة 

بكين وغيرها.



19 الخميس  2٤  مارس  2٠2٠             العدد: ١١٠ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

قراءة ميشيل أونفراي لجائحة كورونا:

نهاية الحضارة 
الغربية وصعود

فكرة الفشل
التاريخ القديم بعالم الطب وقد  الفلسفة بما هي عمومية المبادئ وأم العلوم اقترنت في 
اشتهر في ذلك فالسفة كبار ممن وضعوا أسس ذلك العلم ورسخوا فكرة العالج، لكن مع 
أشبه  دائما  بقوا  الذي  المختصين  في  متمركزا  الصحي  المجال  وأصبح  دورهم  انحسر  الزمن 
الطب  تاريخ  في  الناس.  بين  العلمي مكانة  بتحصيلها  اكتسبت  التي  االجتماعية  باألرستقراطية 
قديما كان للفالسفة رأي بل كانوا أساس العملية العالجية وكلمة حكيم التي أطلقت عليهم مرّدها 
أساسا للفلسفة، ثم في فترات متالحقة بدأ الطب يأخذ مسارا خاّصا مركزا على العلوم والبحوث 
الطب كمهنة واختصاص  بين  التداخل  أعادت  المستجدة  أزمة كورونا  الفلسفة، لكن  بعيدا عن 
الجميع وتأثيراتها  أدوات تحليل وتفسير لظاهرة فاجأت  باعتبارها  والنفسية  والعلوم االجتماعية 

تجاوزت ما هو صحي إلى ما هو سياسي واجتماعي واقتصادي.

شريف الزيتوني
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في  الواجهة.  إلى  والمستقبليات  والنفس  االجتماع  علماء  عاد  الجديدة  األزمة  مع 
اللحظة التي بقي العالم أمام واجهة األسئلة الكثيرة حول المستقبل بعد هذه الجائحة 
وما يمكن أن تؤّدي إليه عند مختلف الشعوب، صعد باحثو الفلسفة والمفكرون إلى 
حسب  المسألة  أخذ  كل  االجتماعي،  جانبه  من  يقع  ما  لتفسير  محاولة  في  الواجهة 
رؤيته في التحليل لكن أغلبهم ذهب نحو التحليالت المتشائمة خاصة عند المجتمعات 
المتطّورة تقف اليوم أمام حالة من العجز عن المواجهة سواء في عالقة بما هو صحي 

وخاصة في ما هو اقتصادي بما هو محّرك الحياة في تلك الدول.
الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي كان ممن تناولوا األزمة األخيرة من جوانبها 
ثالث  عالم  نحو  ألوروبا  تحويل  هو  يحصل  ما  أن  معتبرا  واالستشرافية،  الفلسفية 

برامج  لهم  قادة  إلى  الفتقارها  نظرا 
خالل  من  ذلك  عن  عبر  وقد  واضحة 
عودته إلى دراسات وكتابتها نشرها قبل 
بعنوان  له  أشار في كتاب  سنوات عندما 
 – اليهودية  الحضارة  أن  »االنحطاط« 
وأزمة  االنهيار  نحو  تتجه  المسيحية 
ضمن  تندرج  العالمية  كورونا  فيروس 

هذا اإلطار.
العام  ١٩٥٩،  فرنسا  في  أونفراي  ولد 
في  كبرى  مخاضات  عاش  جيل  ضمن 
شكال  تبنى  خالل  ومن  والعالم،  بالده 
أفكار  تبني  عبر  التفكير  في  مختلفا 
الذي  الليبيرالي  للنهج  معادية  يسارية 

ــان لــلــفــالســفــة رأي بـــل كــانــوا  ــاريـــخ الـــطـــب قــديــمــا كــ فـــي تـ

أساس العملية العالجية وكلمة حكيم التي أطلقت عليهم 

مرّدها أساسا للفلسفة، ثم في فترات متالحقة بدأ الطب 

يأخذ مسارا خاّصا مركزا على العلوم والبحوث بعيدا عن 

التداخل  أزمــة كورونا المستجدة أعــادت  الفلسفة، لكن 

بـــيـــن الـــطـــب كــمــهــنــة واخــــتــــصــــاص والــــعــــلــــوم االجــتــمــاعــيــة 

والــنــفــســيــة بــاعــتــبــارهــا أدوات تــحــلــيــل وتــفــســيــر لــظــاهــرة 

فاجأت الجميع.
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سارت فيه سياسة بالده. يعتبر من أكثر 
خالل  ومن  كتابة  الفرنسيين  الفالسفة 
أن  يمكن  ما  يستشرف  أن  يحاول  كتبه 
الالحقة.  السنوات  العالم في  يحصل في 
ينتقدون  الذين  المفكرين  من  وهو 
ويعتبر  األكاديمي  مجالها  في  الفلسفة 
نزولها  دون  لها  قيمة  ال  الفلسفة  أن 
التي  الفكرة  وهي  الشعب،  عامة  إلى 
الشعبية«  »الجامعة  خاللها  من  أسس 
ال  للتعّلم  جديدة  فكرة  رسخ  وفيها 
الناس  لكل  ومفتوحة  للشهادة  تخضع 
تعميم  في  أنفراي  نجح  وقد  تمييز  دون 
المشروع على مدن فرنسية أخرى بعد 
نجاح التجربة األولى في استقبال الكثير 

من الفرنسيين.
يقول  كورونا  أزمة  عن  حديثه  في 
حق  على  البدء،  منذ  كان  إنه  أونفراي 
حين اعتبر أّن الفيروس ليس مجّرد وباء 
»إذا  وأضاف  استعارة.  أيضًا  هو  بل  طبّي 
أردت أن أعبر عن نفسي اآلن كصحافي، 
بالعكس،  والعكس  كسياسي،  وبالتالي 
نظر  في  والبقية  تأتي«.،  »البقية  سأقول: 
ليست  الحائجة  أن  هنا  ربما  أونفراي 
خفاياها  تكشف  قد  مرضّية  حالة  مجّرد 
للتساؤل  فرصة  بل  الحقة،  فترات  في 
والبحث . ويتدّعم كالمه من خالل ربطه 
للفيروس بفئة المتقاعدين عبر تساؤله 
عن استهدافهم والتأثير فيهم هم دون 
الفيروس  يطيح  »لماذا  قائال  غيرهم 
أساسا بطاعني السن الذين ينتمون إلى 
تشّكل-في  فئة  وهي  المتقاعدين؟  فئة 
تقدير بعض خبراء االقتصاد- مجموعة 
مؤّسسات  على  عبئا  وتمّثل  نشيطة  غير 
الرعاية االجتماعّية والصحّية وحّتى على 
قد  وهنا  العالمّية«.  المالّية  المّؤسسات 
استهدافا  هناك  أن  على  الكالم  يفّسر 
على  للتخفيف  الناس  من  الفئة  لتلك 

صناديق التغطية االجتماعية.
الفيلسوف  يشير  ذاته  اإلطار  في 
الوجه  كشفت  الجائحة  إلى  الفرنسي 
كانت  التي  ألوروبا  »المخادع«  الحقيقي 
اقتصادّية  قوة  الشعوب  ذهن  في 
أنها  كيف  الوباء  أظهر  أن  »بعد  عظيمة، 
بصفوف  تلتحق  أن  المحتمل  من  بات 
التي  الكبرى  العالمية  اإلمبراطوريات 
عجزها  بسبب  السقوط،  مآلها  كان 
التي  الطبية  للفرق  األقنعة  صنع  عن 
»ال  أنه  إلى  مشيرا  الضحايا«،  تستقبل 
عّرى  الفيروس  أن  حقيقة  إنكار  يمكن 

ــــح الـــمـــجـــال  ــبـ ــ ــفـــة وأصـ ــفـــالسـ ــــزمـــــن انـــحـــســـر دور الـ ــــع الـ مـ

الصحي متمركزا في المختصين الذي بقوا دائما أشبه 

بتحصيلها  اكتسبت  الــتــي  االجتماعية  بــاألرســتــقــراطــيــة 

العلمي مكانة بين الناس.

ــــام واجــــهــــة األســئــلــة  ــتـــي بـــقـــي الـــعـــالـــم أمــ فــــي الــلــحــظــة الـ

الكثيرة حول المستقبل بعد هذه الجائحة وما يمكن 

أن تـــــــؤّدي إلـــيـــه عـــنـــد مــخــتــلــف الــــشــــعــــوب، صـــعـــد بــاحــثــو 

لتفسير  محاولة  في  الواجهة  إلى  والمفكرون  الفلسفة 

ما يقع من جانبه االجتماعي.
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عّرى  وبالتالي  االقتصادية،  الخيارات 
السياسة المتبعة في فرنسا انطالقا من 
رئيس  ديستان  جيسكار  فاليري  فترة 
حتى   ١٩٧٤ من  الفرنسية  الجمهورية 
١٩٨١، إلى فرانسوا ميتران، وصوال إلى 

إيمانويل ماكرون«.
له  حوار  في  بحّدة  أونفراي  انتقد  وقد 
القادة  الفرنسية  بوان«  »لو  جريدة  مع 
باالستهتار  إياهم  متهما  األوروبيين 
وانعدام الكفاءة ومعتبرا أن أوروبا أضحت 
اليوم »عالما ثالثا جديدا«، معتبرا أن هذا 
الليبرالية  للمنظومة  فشل  هو  الفشل 
بشكل عام في ظل تفكيرها في االقتصاد 
دون أخذها في االعتبار اإلنسان، بل حتى 
تفكيرها في المال لم يمكنها من التحكم 
في األزمة بعد العجز عن مواجهة ارتفاع 
عدد المصابين والفشل في توفير سبل 
الحماية واالضطرار إلى مساعدة الصين 
مليون  وثالمئة  مليار  من  تتعايش  التي 

نسمة.
أكثر  في  تحّدث  الفرنسي  الفيلسوف 
المتوقعة  التأثيرات  عن  فضاء  من 
للفيروس، فأشار إلى أن العالم اليوم يقف 
عاجزا على المواجهة، ورغم أن التوقعات 
التأثير الصحي،  كانت تذهب دائما نحو 
في  حتى  كان  األثر  أن  المفاجأة  لكن 

الجانب االقتصادي والنفسي.
يبدو  الذي  »االنحطاط«،  في  أونفراي 
كتابا مزعجا لألفكار الغربية التي اعتقدت 
ديمومة هيمنتها على العالم، استبق أزمة 
كورونا بأن الغرب يعيش امتحان النهاية 
االنهيار،  نحو  أوروبا  توجه  إلى  وذهب 
االقتصادي،  بالتراجع  أو  بالتفكك  ربما 
وما حصل من ردة الفعل اإليطالية تجاه 
ذلك  في  يذهب  ربما  األوروبي  الجحود 
تفوق  أن  كشف  كورونا  فانتشار  االتجاه، 
أوروبا العلمي واالقتصادي وحتى الفكري 
لم يشفع لها أن تكون في موقع القوة في 

المواجهة.
الفرنسي  الفيلسوف  تحليالت  ربما 
إلى  النظرة  في  األقصى  إلى  ذهبت 
ما  يحصل  لن  ورّبما  أوروبا،  مستقبل 
ذهب إليه قريبا، لكن الحرج الذي تعيشه 
طرح  الجائحة،  ظل  في  العجوز  القارة 
األوروبية  الوحدة  فكرة  قصور  بالفعل 
اللذين  واالقتصادي  الفكري  والتفوق 
ظهور  مع  االختبار  محك  على  يبدوان 
مؤشرات  من  تعتبر  التي  األنانّية  نزعة 

»االنهيار« التي تناولها أونفراي.

ف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي كان ممن تناولوا األزمة 

ما  أن  معتبرا  واالستشرافية،  الفلسفية  جوانبها  مــن  األخــيــرة 

الفتقارها  نظرا  ثالث  عالم  نحو  ألوروبـــا  تحويل  هو  يحصل 

إلـــى قــــادة لــهــم بـــرامـــج واضـــحـــة وقـــد عــبــر عـــن ذلـــك مـــن خــالل 

عودته إلى دراسات وكتابتها نشرها قبل سنوات عندما أشار 

فــي كــتــاب لــه بــعــنــوان »االنــحــطــاط« أن الــحــضــارة الــيــهــوديــة – 

العالمية  كورونا  فيروس  وأزمــة  االنهيار  نحو  تتجه  المسيحية 

تندرج ضمن هذا اإلطار.

إلـــى األقــصــى في  الــفــرنــســي ذهــبــت  ربــمــا تحليالت الفيلسوف 

النظرة إلــى مستقبل أوروبـــا، ورّبــمــا لن يحصل ما ذهــب إليه 

قـــريـــبـــا، لــكــن الـــحـــرج الـــــذي تــعــيــشــه الــــقــــارة الـــعـــجـــوز فـــي ظل 

ــــرح بــالــفــعــل قـــصـــور فـــكـــرة الــــوحــــدة األوروبــــيــــة  الـــجـــائـــحـــة، طـ

ــبـــدوان عــلــى محك  والــتــفــوق الــفــكــري واالقـــتـــصـــادي الــلــذيــن يـ

االختبار مع ظهور نزعة األنانّية
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