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كل صاحـــب
مـــن الطبيعـــي أن يواكـــب ُّ
وكل
ـم بالثقاف ــة والعل ــمُّ ،
قضي ــةُّ ،
وكل مهت ـ ٍّ
أي أزمـــة متـــر باإلنســـانية ،أو
ذي شـــأنٍ َّ
تحي ــط ب ــأي ف ــر ٍد يف الع ــامل ،خاص ـ ًة ونح ــن
نعيـــش يف زمـــن العوملـــة ،التـــي كـــرت
كثــرًا م ــن الحواج ــز والخصوصي ــات ،م ــا
جعـــل حركيـــة األزمـــات واالضطرابـــات
االقتصاديـــة واالجتامعيـــة والصحيـــة
تنتقـــل برسعـــة كبـــرة ،وهـــو مـــا يعـــ ِّرض
الـــدول واملجتمعـــات ملشـــاكل اقتصاديـــة
وسياســـية واجتامعيـــة.
وكان الز ًمـــا عىل العلمــــاء واملفكِّرين
أن ينخرطـــوا يف جهـــود مكافحــــة وباء
كورونـــا املســـتجد ،خاص ًة وأنــــــه عزل
املجتمعـــــات ،وأ ثَّر بشــــــكل مبــــارش
يف الشعــــــائر الدينيــــة الجامعيــة ،مــا
يســـتدعي النظر يف الديـــن َو ْف َق القواعد
املقـــ َّررة يف مثل هـــذه الحاالت.
يف هــذا الحــوار ،يقــ ِّدم الدكتــور عبــد
الرحمــن حلــي قراءتــه لألحــداث الجاريــة
مــن وجهــة نظــر الباحــث يف الدراســات
جوانــب مــن
القرآنيــة والفكريــة ،ويُــرز
َ
أعطــاب النظــام العاملــي املعولَــم ،الــذي
كشــفته هــذه الجائحــة.
والدكتــور عبــد الرحمــن حلــي كاتــب
ســوري مقيــم يف أملانيــا،
جامعــي
وأســتاذ
ٌّ
ٌّ
ومعنــي
متخصــص يف الدراســات القرآنيــة،
ِّ
ٌّ
بقضايــا الفكــر اإلســامي.

املحـور األول :الخطــاب
الديني والتعامـل مع األزمات
االجتماعيـة:
س .1باعتباركــم مــن المشــتغلين
بالفكــــــر اإلسالمــــي والدراســـــات
القرآنيـــة ،فمـــا هــي قراءتكــم لمــا
يجـــري اآلن فــي العالـــم؟

األوبئــة واألزمــات الكــرى ليســت بأمــ ٍر
ٍ
جديــد عــى املجتمعــات اإلنســانية ،فقــد
كل جيــلٍ
أشــكال مختلفــ ًة
ً
شــكل أو
ً
ــف ُّ
أَلِ َ
منهــا ،ســواء أكانــت طبيعيــ ًة أم مــن فعــل
اإلنســان .لكــن الجديــد هــذه املــرة أن الوبــاء
ـص مكانًــا أو مجتم ًعا بعينه ،وأن اتســاع
ال يخـ ُّ
انتشــاره متأثِّــر بنشــاط اإلنســان نفســه ِ
ومنط
حياتــه الحديــث؛ بــل ميكــن القــول إن مــن
ُس ـ َّنة الحيــاة أن يتعــرض اإلنســان البتـ ٍ
ـاءات
وأم ـر ٍ
ـج
اض وعلــل ،أيًّــا كانــت أســبابها ،ومنهـ ُ
تعاملــه معهــا هــو موضــوع التكليــف
اإللهــي واملســؤولية ،بــأن ينهــج يف معالجتهــا
وفــق مــا تخضــع لــه مــن قوانــن وأُســس،
كالتــداوي يف حالــة املــرض ،والتعــاون فيــا
يخــص الجامعــة ،ورفــع األذى ودفعــه حيــث
و ِجــد ،والثقــة الدامئــة املعــززة بالتــوكُّل عــى
اللــه ،والصــر والتــوايص بــه ،ســواء عــى
تح ُّمــل اآلثــار أو يف الســعي إليجــاد الحلــول.
فوبــاء "كورونــا" ال يحتمــل تأويـ ًـا مــا ورائ ًّيــا؛
إذ ال جديــد فيــه ســوى عجــز اإلنســان عــن
الســيطرة عــى انتشــاره ،فقــد مــى أشــ ُّد
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منــه مــن غــر هــذا الضجيــج ،ومل نســمع
بشــأنه مــا نســمعه اليــوم ،بســبب محدوديــة
االنتشــار والقــدرة عــى االحتــواء .وبنــا ًء عــى
هــذه املقارنــة ،ميكــن القــول إن مســؤولية
اإلنســان تجــاه الوبــاء األخــر واضحــ ٌة،
وتتجـ َّـى يف منــط الحيــاة الجديــد الــذي سـ َّهل
انتشــاره ،ويف عــدم مواكبــة البحــوث العلميــة
لهــذا النمــط املتط ـ ِّور مــن الفريوســات ،ويف
أمنــاط االســتجابة ملحــارصة الوبــاء نفســه.
ـي للوبــاء فضـ ًـا عــن كونــه
فــأي تأويــلٍ دينـ ٍّ
تَقَــ ُّو ًل عــى اللــه مــن غــر علــم ،يتجاهــل
تاريــخ األوبئــة ودور اإلنســان يف انتشــارها
ومعالجتهــا والســيطرة عليهــا.
س .2هــل هنـــاك نمــاذج فــي
ً
خاصة
التــراث اإلســامي والفقهــي
للتعامـــــل مــع األوبئــة أو األزمــات
ـا إلــى
االجتماعيـــة التــي تــؤدي مثـ ً
إغــاق المســاجد أو إيقــاف بعــض
الشــعائر الدينيــة الجماعيــة؟
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كــا ذكــرت ،فــإن لألوبئــة تاري ًخــا يرافــق
اإلنســان ،وقــد شــهد التاريــخ اإلســامي
ـاذج مختلفـ ًة مــن األزمــات واألوبئــة ،وقــد
منـ َ
درج املســلمون يف التعامــل معهــا بحســب
مــا تقتضيــه ثقافتهــم الطب َّيــة يف كل زمــان،
فالوبــاء اســم عــر ٌّيب قديــم لــكل مـ ٍ
ـرض عــا ٍّم
منتــر ،وتُســتعمل مشــتقات مــن اللفــظ
نفســه يف ذ ِّم أمكنــة أو أشــياء تنتــر بهــا
األمــراض ،عــى ســبيل التحذيــر منهــا ،كــا

كان يطلــق عــى املــرض املنتــر الــذي يفتــك
بالنــاس" :الطاعــون" ،وقــد تعامل معــه الناس
قد ًميــا بتج ُّنــب الشــخص أو املــكان املصــاب،
حتــى أصبــح الطَّعــن (املصــاب بالطاعــون)
مــرب مثــلٍ ملــن هجــره النــاس كــا يف
شــعر ال َّنابغــة الذُّبيــاين (20ق.هـــ602/م):
ـاس ،أَ ْو
"فَ ِبـ ُّ
ـت كَأَنَّ ِنــي َحـر ٌِج لَ ِعـ ٌن  ..نَ َفــا ُه ال َّنـ ُ
َدنِـ ٌـف طَ ِعـ ُن" .ووردت أحاديــثُ نبويــة تؤكِّــد
هــذه الثقافــة الطبيــة التــي كانــت معهــود ًة
لــدى النــاس قبــل اإلســام مــن اعت ـزال َمــن
أُصيــب بالطاعــون أو املــكان املصــاب بــه أو
مــا يسـ ِّببه ،كالــذي يف املوطــأ" :فــإذا ســمعتم
بــه [الطاعــون] بـ ٍ
ـأرض فــا تدخلوا عليــه ،وإن
وقــع يف ٍ
أرض فــا تخرجــوا فـرا ًرا منــه" ،ومثــة
روايــاتٌ وأخبــار متفاوتــة يف الص َّحــة وبعــض
التفاصيــل ،لكــن ينبغــي أن تُف َهــم جمي ًعــا يف
ضــوء أصــلٍ معـ ٍ
ـروف يف الرشيعــة ،وهــو أن
قضايــا الطــب مرجعهــا العلــم والتجربــة ،وأن
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم كان يتبــع فيها
مــا يعلمــه النــاس يف عــره بهــذا الشــأن،
وهــي ليســت مــن مواضيــع الوحــي والنبـ َّوة
حتــى تكــون موضو ًعــا للنظــر الدينــي يف
اختالفهــا أو تناقضهــا مــع مــا يقتضيــه العلــم،
فهــي أصـ ًـا ال تصلــح شــاه ًدا يف غــر عرصهــا؛
ألن داللتهــا نســبي ٌة ال تتعــ َّدى زمانهــا،
وحجيتهــا ت ْك ُمــن يف داللتهــا أن يتخــذ املريض
دوا ًء أو عال ًجــا مناســ ًبا ،ال يف نفــس الــدواء.
أمــا فيــا يخــص الوبــاء أو الطاعــون،
فكانــت أول حالــة وبائيــة يُتَ َح ـ َّدثُ عنهــا يف
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الـراث اإلســامي هــي (طاعــون َع َمــواس) يف
العقــد الثــاين للهجــرة ،وقــد ثــار جـ ٌ
ـدل بــن
النــاس بشــأنه ،وفيهــم الصحابــة ،وامتنع عمر
بــن الخطــاب ريض اللــه عنــه عــن متابعــة
مســره إىل الشــام بعــد أن علــم بحدوثــه،
وكانــت بينــه وبــن أيب عبيــدة بــن الجــراح
الســبل لتج ُّنــب آثــاره
مراســاتٌ عــن أفضــل ُّ
يف ضــوء فهمهــم للوبــاء يف عرصهــم ،وقــد
اجتهــد النــاس يومهــا يف التعامــل مــع الوبــاء،
كــا مل تغــب حينهــا التأويــاتُ الدينيــة التــي
تستســلم للقــدر ،وكان املؤولــون مــن بــن
ضحايــاه .وتجــاوزت الكتــب التــي ُص ِّنفــت يف
التاريــخ عــن الطاعــون العرشين كتابًــا ،والتي
تعكــس ثقافــة عــر املؤلفــن ،أو تجمــع
املرويــات التــي تــوايس املصــاب بــه.

بــل تفــرض بعــض كتــب السياســة الرشعيــة
ظروفًــا تتعطَّــل فيهــا الرشيعــة ويبقــى فيهــا
املســلمون يقيمــون دينهــم قدر اســتطاعتهم.
وبالتــايل ،فــإ َّن إيقــاف كل مــا مــن شــأنه نــر
الوبــاء يف املجتمــع ،هــو تقديــم ملــا هــو
رضوري أو حاجــي عــى مســتوى الجامعــة
مــن مقاصــد الرشيعــة (حفــظ النفــس) عــى
مــا هــو حاجــي أو تحســيني مــن مقاصدهــا
مــا ينــدرج ضمــن مقصــد (حفــظ الديــن)،
فحفــظ الديــن ال يضيــع بتعطُّــل مؤقَّــت
للجمعــة والجامعــة ،لكــن حفــظ النفــس قــد
يضيــع بــاإلرصار عــى مــا مــن شــأنه أن ينــر
ٍ
تفريــط مــزدو ٍج
الوبــاء أكــر ،فيــؤول إىل
بالنفــس والديــن م ًعــا.

أمــا عــن آثــار األوبئــة واألزمات يف الشــعائر
الدينيــة ومــا يشــبهها ،فيكفــي أن نتذكَّــر أن
كل أحــكام الديــن تخضــع للتخفيــف أو الرفع
أحيانًــا يف الحــاالت االســتثنائية ،حيــث تنعــدم
أو تنقــص فيهــا رشوط الوجوب أو األداء ،فمن
املتفــق عليــه أن أعر ًاضــا كاملــرض والســفر
والخــوف واختــال االســتطاعة واإلكــراه
وغريهــا تؤثــر يف جميــع الشــعائر الدينية عىل
مســتوى الفــرد ،ومــن بــاب أوىل عىل مســتوى
الجامعــة واملجتمــع؛ إذ املخاطــرة بــروط
الســامة قــد تــؤدي إىل تعطُّــل الشــعائر
كل ًّيــا بفنــاء مــن يؤديهــا أو عجزهــم .وتحــي
كتــب التاريــخ تعطُّــل الشــعائر كالجمعــة
ٍ
لظــروف مختلفــة ،كالخــوف،
والجامعــات

س .3لقـــــد كانــــــــــت  -ومـــــا
زالـــــــت  -استجابــــة المؤسســــات
ً
إيجابيـــــة
والشخصيــــات الدينيــــــة
فــي التصــدي للوبــاء ،وأبــرزت مــا
تقتضيــه قواعــد الديــن فــي مثــل
هــذه الحــاالت ،لكــن ظهــر خطــاب
وعظــي انخــرط فــي تأويــل الوبــاء،
ٌّ
وربطـــــه بـــ "العقـــــاب اإللهـــــي".
ً
خاصــــة وأن
فبمــاذا تفســــر هــذا،
مــا وقــع جعــل اإلنســان حتــى فــي
المتقدمــة يشــعر بحــدوث
الــدول
ِّ
نهايــة العالــم؟

لألســف تســيطر الســطحية واالرتجــال
عــى كثرييــن م َّمــن ميتهنــون الوعــظ الدينــي،
ليــس يف هــذه املســألة فقــط ،وإمنــا يف
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أمــور أخــرى كثــرة يُســتَدعى فيهــا الديــن
ونصوصــه ،ويتــ ُّم توظيفهــا خــارج ســياقها
وداللتهــا ،ويعظــم األمــر عندمــا يَق ِْســم
الواعــظ رحمــة اللــه عــى النــاس وهــو غــر
ضامــنٍ لهــا لنفســه ،وكذلــك األمــر عندمــا
ـر مــا ابتــي بــه النــاس عــى أنــه عقــاب
يفـ ِّ
ـي .فكــون األزمــات واألوبئــة عقابًــا هــو
إلهـ ٌّ
اختــص اللــه بــه ،فمــن تدخــل
غيبــي
أمــر
َّ
ٌّ
بــه فقــد تَ َقـ َّو َل عــى اللــه ،بــل إن كثـ ًرا مــن
األزمــات مرتبطـ ٌة بســننٍ علميــة أو اجتامعيــة
يت ـ ُّم اســترشافها مــن قبــل ،فتفســرها بأنهــا
إلهــي يلــزم منــه نســبة العبــث إىل
عقــاب
ٌّ
اللــه؛ إذ ينــزل البــاء حيــث تتح َّقــق رشوط
ـؤت مــن
وقوعــه املاديــة والعلميــة ال حيــث يُـ َ
ـتحق غضــب اللــه وعقابــه.
األفعــال مــا يسـ ُّ
أمــا مــا يوهــم مــن النصــوص واآلثــار أن مــا
ينــزل باإلنســان مــن ابتــاء مــرده تقصــر
مــن اإلنســان وغضــب مــن اللــه ،فينبغــي أن
يُف َهــم عــى أنــه وعـ ٌظ مــن اللــه للنــاس ،وهو
يختــص اللــه بــه وليــس موضو ًعــا
خطــاب
ُّ
يحتــاج تفســ ًرا تاريخيًّــا يســقطه اإلنســان
عــى األحــداث .عــى أن النصــوص واضحـ ٌة أن
مفهــوم عــذاب األُمــم قــد رفعــه اللــه ،وأنــه ال
تــزر وازرة وزر أخــرى.
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إن فـ َّـك هــذا االرتبــاط بــن عمــوم الوبــاء
وبــن األســباب الدينيــة ال يعنــي تعطيــل
دور الديــن والوعــظ الدينــي يف الوقايــة مــن
الوبــاء واإلســهام يف التخلُّــص منــه ،فالحــثُّ
عــى الدعــاء والتكافــل والتعــاون واألخــذ

باألســباب وغــر ذلــك موضوعــاتٌ ينبغــي
علــم
للوعــاظ أن يحثــوا النــاس عليهــا عــن ٍ
بالتنســيق مــع املعنيــن باألمــر.
وباملناســبة ،فــإن هــذا االضط ـراب الدينــي
يف املوقــف تجــاه األوبئــة ال يخــص املســلمني،
كــا أنــه ليــس ظاهــر ًة معــارصة ،فتحــي
بعــض كتــب الـراث مســتن ِكرة تــرف بعــض
الوعــاظ الذيــن جمعــوا النــاس أيــام الطاعــون
للدعــاء ،فكانــوا ســب ًبا يف مضاعفــة انتشــاره
وتوســعه باختــاط األصحــاء باملــرىض.
ُّ
يقدمــه
س .4مــا الــذي يمكـــن أن ِّ
الفكــر اإلسالمـــي المعاصــــر فــي
مثــل هــذه الظـــروف؟

يف ظــل مــا يغلــب عــى الخطــاب الدينــي
توســع
مــن االرتجــال أو التوظيــف ،فــإن ُّ
مجــال
ً
وســائل التواصــل وتن ُّوعهــا يتيــح
ملواجهــة هــذا التزييــف بالتوعيــة ونــر
املعلومــة الدينيــة املدقَّقــة التــي تتكامــل مــع
دور األطبــاء والجهــات املعن َّيــة يف مواجهــة
هــذا الوبــاء ،وهــي فرصــة مجــددة ليقــوم
ٍ
اجعــات نقديــة للمــوروث
املختصــون مبر
ٍ
ومواقــف يتــ ُّم
نصــوص
املتــداول مــن
َ
توظيفهــا خطــأً ،وإخضاعهــا لقواعــد النقــد
العلمــي الرصــن ،بعيـ ًدا عــن العواطــف .أمــا
عــى الصعيــد العلمــي ،فاألمــر أبعــ ُد مــن
الظــرف الراهــن؛ لكــن مــن شــأنه أن يبعــث
االهتــام بحقــو ٍل علميـ ٍة مل تأخــذ حقَّهــا مــن

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

الــدرس ،كالدراســات األخالقيــة واالجتامعيــة
والتاريخيــة املتصلــة بقضايــا تتصــل بالديــن
مــن أجــل تحليلهــا وتحريرهــا علم ًّيــا.

إىل مجتمع ـ ٍ
ـات حيَّ ــة وق ــادرة ع ــى الش ــعور
باالنتـــاء واملواطنـــة والكرامـــة والحريـــة،
حتــى تســتطيع أن تبــذل مــا لديهــا يف ســبيل
تنميـــة بلدانهـــا .أمـــا مشـــاريع التشـــغيل
املســـتعارة والخدمـــات اآلنيـــة والتعليـــم
الوظيف ــي والبح ــث العلم ــي الش ــكيل ،ف ــا
تصنـــع تنميـــ ًة ،ويبقـــى املجتمـــع رهـــن
ال ــدول املص ــدرة واملس ــيطرة .فح ــال معظ ــم
العـــامل العـــريب أنـــه بيئـــ ٌة طـــارد ٌة ألبنائـــه،
إ َّمـــا تضطرهـــم للهـــروب الجئـــن باحثـــن
عـــن األمـــان والكرامـــة ،أو علـــاء باحثـــن
عـــن موطـــنٍ للمعرفـــة ،أو أيـــدي عاملـــة
باحثـــة ع َّمـــن يشـــغلها ،أو كل ذلـــك م ًعـــا.
ومـــن مل يكـــن حالـــه كذلـــك ،فهـــو يفكِّـــر
أصـــا
ً
بهـــذا األفـــق .فـــا توجـــد تنميـــة
حت ــى تضي ــع بوصلته ــا ،وم ــا يُســ َّمى م ــن
مش ــاريع بأنه ــا تنموي ــة فه ــذا ع ــى س ــبيل
االســـتعارة حقيقـــ ًة لكونهـــا مســـتوردةً ،أو
مج ــازًا لكونه ــا قص ــر َة الرؤي ــة أو مح ــدودة.

ـم ه ــو :ه ــل لدين ــا بالفع ــل
الس ــؤال األه ـ ُّ
مش ــاريع تنمي ــة حقيقي ــة يف الع ــامل الع ــريب؟
وأعنــي بذلــك مشــاريع ذات رؤيــة مســتقبلية
ميكـــن اختبارهـــا .إن معظـــم مـــا يُســـ َّمى
تعلي ـ ًـا وتنميــ ًة يف عاملن ــا الع ــريب ذو رؤي ــة
تش ــغيلية آني ــة الس ــتمرار الحي ــاة وامتص ــاص
البطال ــة ،وتأم ــن أك ــر ق ــد ٍر م ــن الرفاهي ــة
والربحيـــة ألقليـــة مـــن النـــاس وتشـــغيل
اآلخري ــن يف فلكه ــا .فالحدي ــث ع ــن التنمي ــة
والنهضـــة يف املجتمعـــات العربيـــة بحاجـــة

س .6هنــــــاك قــــراءات ربطــت
بيــن مــا يجــري وبيــن معادلــة صــراع
الشــرق والغـــــرب ،وأن األمــــــر مــا
إل إعــادة ترتيــب األوراق ،علــى
هــو َّ
أســاس ثنائيــة الغــرب (مركــز) فــي
مقابــل الشــرق (الهامــش)؟

املحور الثـاني :املجتمع
العربــي واستعـادة ســـؤال
اإلنسـان والتنميــة:
س .5إذا كانــت اســتعادة ســؤال
النهضــة والتنميــة فــي المجتمعــات
ً
ً
ً
وضــرورة
تاريخيــة
حتميــة
العربيــة
حضاريـ ًـة ،فــإن هــذه األحــداث أبرزت
تنمــوي ال يضــع
مشــروع
أي
ٍّ
أن َّ
ٍ
اإلنســان فــي القلــب والمركــز فهــو
مســتقبل،
عــول عليــه
ً
مشــروع ال ُي َّ
فهــل هــذا يعنــي أن بوصلــة التنمية
فــي العالــم العربــي بحاجــة إلــى رؤى
ٍ
جديــدة وإعــادة مراجعــة أولوياتنــا
وقواعــد نظرنــا للحيــاة والوجــود؟

مــن الطبيعــي أن تســتثمر القــوى
أي حـ ٍ
ـدث حتــى
املســيطرة وامل ُ ْقتَ ِســمة للعــامل َّ
لــو كانــت أزمــة إنســانية لتعزيــز غطرســتها
أو تنغيــص خصومهــا ،وهــذا مــا نجــده
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واض ًحــا يف الترصيحــات والتلميحــات الصينيــة
واألمريكيــة .لكــن مــن غــر الطبيعــي أن
ينشــغل مــن هــو ضحيــة ســيطرة االثنــن
واســتغاللهام باكتشــاف مــن الــذي اســتهدف
اآلخــر :الــرق أو الغــرب؟ فطاملــا أن العــامل
العــريب مشــدود لتلقــي الصــدى واألثــر الــذي
كل
ترتكــه رضبــة الكــرة التــي يســتهدف بهــا ُّ
فريــق اآلخــر ،فــا فــرق حينهــا َمــن بــدأ
ٍ
بتســديد الرضبــة األوىل ،هــذا لــو افرتضنــا أنها
كانــت بالفعــل كذلــك .لكن مــا نـراه أن الوباء
أحــرج املركــز والهامــش ويه ِّددهــا م ًعــا ،وإن
كان أحدهــا ســ َّدد رميــ ًة مــا ،فهــي رميــة
غبيــة أو أفلتــت منــه بغبــاء ،وســنكون أش ـ َّد
غبــا ًء إذا انشــغلنا بتفكيــك وتحليــل مؤامــرة
ٍ
وقــت ال نســتطيع
مفرتضــة عــى غرينــا ،يف
أن نواجــه مؤام ـر ٍ
ات رصيح ـ ًة ومعلن ـ ًة علينــا
حتــى بالــكالم.
س .7علــى المســتوى العربــي مــا
مســتقبل أو
التغييــرات المحتملــة
ً
التــي يجــب إجراؤهــا برأيــك؟
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األمـــر يتوقـــف عـــى املـــدى الـــذي
سيس ــتغرقه الوب ــاء إىل ح ــن انقش ــاع غ َّمت ــه،
فـــإن مل يطـــل األمـــر ال أتوقـــع تغيـــر ٍ
ات
جوهريـــة أو مه َّمـــة عـــى مســـتوى ســـلوك
األفــراد س ــواء يف الع ــامل الع ــريب أو الغ ــريب،
ـي ،وس ــرجع الن ــاس
فاإلنس ــان عج ــول ون ـ ٌّ
إىل م ــا اعت ــادوه ،ويس ــتأنفون حياته ــم ك ــا

اعتادوهـــا ير ِّممـــون مـــا تركـــه الوبـــاء مـــن
آثــار .أمــا الــدول العربيــة وأصحــاب الق ـرار،
ـال م ــن األف ـراد،
ف ــا يب ــدو أنه ــم أحس ـ ُن ح ـ ً
يف ِّك ــرون باملياوم ــة واملش ــاهرة ،وقلَّ ــة م ــن
يرس ــمون رؤى اس ــترشافية فاعل ــة وحقيقي ــة
َّإل أن تك ــون مرس ــوم ًة له ــم ،فه ــي لصال ــح
م ــن رس ــمها ،وم ــا س ــيجرى م ــن تغيــر ٍ
ات
إمنـــا ســـتكون مـــن صـــدى التغيـــرات
العاملي ــة .فالحكوم ــات الت ــي تعامل ــت م ــع
الربيـــع العـــريب عـــى أنـــه وبـــا ٌء يه ِّددهـــا،
ه ــي أعج ــز ع ــن أن تتج ــاوز وب ــا ًء حقيقيًّ ــا
فضـــا
ً
كالوبـــاء الكـــوروين بخســـائر قليلـــة،
عـــن أن تجـــرح مســـا ًرا جديًّـــا للنهـــوض.
إن العامـــل األشـــد تأثـــ ًرا يف العالقـــات
الدولي ــة ه ــو العام ــل االقتص ــادي ،والع ــامل
حتمـــي
اقتصـــادي
مقبـــل عـــى ركـــو ٍد
ٍّ
ٍّ
ألســـباب غـــر اقتصاديـــة هـــذه املـــرة،
ٍ
وبالتـــايل ســـتحصل تغيـــراتٌ عامليـــة يف
كل م ــن ارته ــن
أمن ــاط كث ــرة ،وس ــيتأثر به ــا ُّ
لقـــرار غـــره .فاألولويـــات التـــي ينبغـــي
أن تـــوىل العنايـــة يف العـــامل العـــريب ،هـــي
التفكـــر الجـــدي بالتحـــول مـــن مســـتور ٍد
ومس ـ ٍ
ـي إىل منت ـ ٍج
ـتهلك وم ــن اقتص ــا ٍد خدم ـ ٍّ
ومكت ـ ٍ
ـف باس ــتثامر امل ــوارد املتاح ــة ،وه ــذا
يقت ــي بال ــرورة تطوي ــر البح ــث العلم ــي
والتعليـــم ،وأن يحظـــى ذلـــك باألولويـــة
القصـــوى ،فالجيـــش األقـــوى الـــذي ميكنـــه
أن يتصـــ َّدى لألوبئـــة هـــم العلـــاء ومـــن
دونه ــم ال يشء ميك ــن أن يس ــتقر يف الحي ــاة.

مركز نهوض للدراسات والنشر
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املحور الثالث :العوملة
حولت النظام العاملي املعولم
َّ
كيانات معزولة متباعدة:
إلى
ٍ
س .8نجحــت حركــة العولمــة
بالتأكيــد فــي توحيــد العالــم علــى
المســتوى التقنــي واالقتصــادي،
ً
كبيــرة علــى
مخاطــر
لكنهــا خلقــت
َ
مســتوى البيئــة واألســلحة النوويــة
واالقتصــاد ،بحيــث منــذ بدايــة
العولمة في التســعينيات والحروب
واألزمــات الماليــة مشــتعلة .فهــل
هــذا يعنــي أن العالــم فــي حاجــة
إلــى منظومــة فكريــة وفلســفية
جديــدة قــادرة علــى قيــادة العالــم؟

ـض النظ ــر ع ــن الوب ــاء الط ــارئ ،ف ــإن
بغ ـ ِّ
العق ــد األخ ــر م ــن الس ــنني كان في ــه م ــن
االرتب ــاك والهــزات م ــا ينب ــئ ع ــن تغيــر ٍ
ات
ســتطال النظــام العاملــي دون وضــوح معــامل
تس ــاعد ع ــى اس ــترشاف من ــط ه ــذا التغي ــر
املحتمـــل ،وكانـــت التحـــوالت يف العـــامل
الع ــريب وردود الفع ــل عليه ــا واآلث ــار الت ــي
أعقبته ــا ه ــي ب ــؤرة ه ــذا التوق ــع ،فلي ــس
خف ًّي ــا أن قضي ــة اللج ــوء وم ــا أعقبه ــا م ــن
منـــو االتجاهـــات اليمينيـــة مثَّلـــت عنـــوان
مســـت بنيـــة االتحـــاد
تحـــوالت أوروبيـــة َّ
األورويب بخـــروج بريطانيـــا منـــه .وبينـــا
تعيـــد األحـــزاب الكـــرى رســـم سياســـاتها
الحتـــواء تهديـــد النزعـــات اليمينيـــة
املتطرف ــة ،ج ــاء ه ــذا الوب ــاء ليح ِّف ــز النظ ــر

نقيضـ ْـن :األول املخاطــر املحتملــة
يف أمريــن َ
لالنفت ــاح وأث ــره يف انتش ــار الوب ــاء ،والث ــاين
العجـــز عـــن مواجهتـــه بانفـــراد .فالـــدول
الت ــي أسس ــت التكت ــات الك ــرى والتكام ــل
االقتص ــادي ه ــي نفس ــها مضط ــرة الي ــوم ألن
تنع ــزل ع ــن بعضه ــا ،ب ــل تع ــزل امل ــدن يف
اإلقلي ــم الواح ــد ،ويف اآلن نفس ــه تحت ــاج إىل
بعضهــا يف مواجهــة هــذا الوبــاء .إن العــامل يف
حال ــة ط ــوارئ وإج ـر ٍ
اءات اس ــتثنائية ،لكنه ــا
دالَّــ ٌة ومؤث ــرة ،وب ــدأت األص ــوات م ــن اآلن
تنع ــى تل ــك املنظوم ــة املهيمن ــة ،وعجزه ــا
يف إدارة األزمـــات ومواجهتهـــا ،وهـــذا رمبـــا
يــرك أثــره يف اتجاهــات الناخبــن يف الغــرب،
والت ــي ق ــد تع ــزز ف ــرص األحــزاب املن ــارصة
للبيئـــة واملناهضـــة للعوملـــة ،لكـــن حاجـــة
االقتصـــاد للتعـــايف ســـتع ِّزز االتجاهـــات
األخـــرى.
هــذا عــى الصعيــد الســيايس ،وهــو املؤثــر
والفاعــل املبــارش .أمــا عــى الصعيــد الفكــري
والفلســفي ،فــإن دراســات نقــد الحداثــة
ســتحظى مبزيـ ٍـد مــن االهتــام واملرشوعيــة،
واألطروحــات الباحثــة عــن بدائــل ســيتج َّدد
ســوقها ،وســتحتل الدراســات األخالقيــة مكانًــا
مهـ ًّـا بوصفهــا موضو ًعــا ومرشو ًعــا إلصــاح
الدولــة واملجتمــع والنظــام العاملــي ،وال يبــدو
أن نظا ًمــا عامل ًّيــا بديـ ًـا محتمـ ًـا ســيكون أكــر
عدالـ ًة ال ســيام إذا كان مــن ســيقوده قطــب
جديــد منوذجــه الصــن أو روســيا ،وخــرة
ـر بخــر .أمــا عــى الصعيــد
العــامل بهــا ال تبـ ِّ
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العلمــي ،فســيحظى البحــث العلمــي مبزيـ ٍـد
مــن الدعــم واالهتــام يف الغــرب.
وإن كان م ــن أم ــلٍ ميك ــن أن ي ــأيت بتغي ـ ٍر
محتمـــلٍ يف العـــامل والسياســـة الدوليـــة،
فـــأول مؤرشاتـــه أن يتوافـــق العـــامل عـــى
إنهـــاء الحـــروب التـــي هـــي الوبـــاء األكـــر
ال ــذي يهــ ِّدد حي ــاة الن ــاس قت ـ ًـا وترشيــ ًدا
وإبـــادة .فـــإن عجـــز العـــامل عـــن إيقـــاف
وبـــاء مـــن صنـــع اإلنســـان يولـــد ضحايـــا
والجئـــن يوميًّـــا ،فـــا أمـــل يف أن يتوافـــق
ٍ
جديـــد أكـــر إنســـاني ًة بفعـــل
نظـــام
عـــى
ٍ
وبـــاء ليـــس مـــن صنعـــه.
س .9هـــــل يمكــــــن أن تــــــؤدي
العولمــــــة إلـــــى تفاقـــــم األزمــــــة
عامــة يتداخــل
الصحيــة إلــى أزمــة َّ
فيهــــــــا الصـحــــــي باالقتصــــــادي
والسياســــي؟
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العـــامل محكـــوم باالقتصـــاد والسياســـة
ـــن بالقـــوة العســـكرية ،ومل يكـــن
املحم َّي ْ
األقويــاء يو ًمــا معنيــن جديًّــا باآلثــار البيئيــة
أو اإلنس ــانية الت ــي ترتتَّ ــب ع ــى سياس ــاتهم
يف الع ــامل ،لك ــن الجدي ــد يف ه ــذا الوب ــاء أن ــه
أصبــح يه ـ ِّدد أســاس القــوة التــي يســتندون
إليهـــا؛ لـــذا إن متـــت مراجعـــة السياســـات
فللحف ــاظ ع ــى أس ــباب الق ــوة والس ــيطرة
وتوق ــي مخاط ــر ش ــبيهة يف املس ــتقبل ،وإن
طـــال أَ َمـــ ُد الوبـــاء دون اكتشـــاف حلـــو ٍل
تحـــ ُّد مـــن انتشـــاره أو تســـتأصله ،فـــإن

التداعيـــات ســـتزداد وقـــد نشـــهد تغـــر ٍ
ات
جذريـــ ًة يف السياســـات ،كأن تنكفـــئ دول
ع ــى نفس ــها وتس ــتأثر مب ــا يح ِّق ــق خالصه ــا،
وتــرك اآلخريــن ملشــكالتهم ،ويحتمــل األمــر
أن يك ــون فرصــ ًة ل ــدو ٍل أخ ــرى أن تس ــتثمر
يف القضاي ــا اإلنس ــانية ،فتصل ــح م ــن خالله ــا
األزمـــات السياســـية بينهـــا وبـــن الـــدول
األخـــرى ،أو بينهـــا وبـــن شـــعوبها ،فـــإذا
عج ــزت ع ــن ذل ــك يف مث ــل ه ــذه األزم ــات
فه ــي مقبل ــة ع ــى أزم ـ ٍ
ـات أشــ َّد ق ــد تهــ ِّدد
وجودهـــا واســـتقرارها.
س .10مــــا الـــدرس الرئــيـــــــــس
الــذي يمكــن استخالصـــه فــي هــذه
المرحلــــة مــن جائحــــة كورونــــا؟

أه ــم ال ــدروس الت ــي ينبغ ــي اس ــتخالصها
بالنس ــبة إىل ال ــدول واألم ــم ،ه ــو أه ــم م ــا
ترش ــد إلي ــه التعلي ــات ملواجه ــة الف ــروس
نفســـه ،أعنـــي تقويـــة املناعـــة واالكتفـــاء
الـــذايت والتمكُّـــن مـــن كل مـــا يســـاعد يف
مواجهـــة األوبئـــة ،وحـــال الـــدول واألمـــم
كذلـــك ،ال تـــدري متـــى يأتيهـــا الوبـــاء،
فهـــي بحاجـــة إىل مناعـــة ذاتيـــة بـــكل
مكوناته ــا الروحي ــة والعلمي ــة واالقتصادي ــة،
فمـــن األولويـــة مبـــكانٍ أن تحقِّـــق الـــدول
الحقيقـــي واكتفاءهـــا الـــذا َّيت،
اســـتقاللها
َّ
وبذلــك تتم َّكــن مــن تكاملهــا مــع اآلخريــن
وال تكـــون عالـــ ًة عليهـــم.
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