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حلَّــت بالعــامل جائحــة وبائيــة ،أحدثــت خوفًــا عامل ًّيــا غــر مســبوق ،وأعــادت اإلنســانية إىل طبيعتهــا األوىل،
قبــل التطــورات املذهلــة يف زمــن الحداثــة والعوملــة؛ طبيعــة أوىل كانــت قامئـ ًة عــى التضامــن ،والعمــل املشــرك،
والرغبــة العا َّمــة يف حاميــة اإلنســان حيثــا كان .كــا ذكَّــرت العــامل بهشاشــة املؤسســات العامليــة اليــوم ،وهشاشــة
النظــام الصحــي العاملــي ،وهشاشــة الــدول الوطنيــة ،وهشاشــة التصنيــف املتحيــز :العــامل األول ،والعــامل الثــاين،
املبــر
والعــامل الثالــث .واألخطــر أنهــا أوقفتنــا عــى األســاطري املؤسســة للنمــوذج الحــدايث (النيوليــرايل)،
ِّ
بـ»الفــردوس األريض» ،بتعبــر عبــد الوهــاب املســري ،والــذي تح ـ َّول إىل «الفــردوس املفقــود» ،كــا رســمت
معاملــه امللحمــة الشــعرية للشــاعر اإلنجليــزي جــون ميلتــون (ت1667 :م) يف عــرة أجـزاء .وأهــم هــذه األســاطري
ـرت (نيوليرباليًّــا) بتحقيقهــا هــي التخلُّــص مــن الخــوف! هــذا الكابــوس امل ُفــزع الــذي ظهــر اليــوم -
التــي بـ َّ
بشــكل رهيــب  -مــع فايــروس كورونــا (.)19-COVID
ـض النظــر عــن مقاربــات موضــوع فايــروس كورونــا يف اإلعــام ،ويف مواقــع التواصــل االجتامعــي عــى
وبغـ ِّ
الخصــوص ،مــن منظــور ٍ
ات مختلفــة :علميــة ،وطبيــة ،وصناعيــة ،واقتصاديــة ،وبيئيــة ،ودينيــة ،وثقافيــة،
وجيوسياســية...؛ فكلهــا منظــورات لهــا مســوغاتها ،ومرتكزاتهــا ،بــل وتعـ ِّـر عــن طبيعــة مقاربــات الظواهــر اليــوم،
وهــي مقاربــات عــر منهاجيــة ،ومتعــ ِّددة االختصاصــات ،ومتعــ ِّددة الحقــول املعرفيــة .ونحــن يف حاجــة إىل
تقديــم مداخــل تفســرية لفهــم الجــذور الفكريــة والفلســفية لظواهــر كهــذه ،بعيـ ًدا عــن النزعــات االختزاليــة
حــق هــذا املنظــور أو ذاك .ويف هــذا الســياق ،ســننطلق يف تقديــم مداخــل تفســرية لظاهــرة
والهجائيــة يف ِّ
الخــوف الرهيــب املصاحــب لفايــروس كورونــا ،مــن األطروحــة الفلســفية التــي قدَّ مهــا الفيلســوف البولنــدي
ذو الجنســية اإلنجليزيــة ،زيجمونــت باومــان (ت2017 :م) ،يف موســوعته حــول الســوائل ،ويف كتابــه «الخــوف
الســائل» عــى الخصــوص .وعليــه ،ســيكون املــروع الفلســفي لهــذا الفيلســوف الناقــد هــو األرضيــة التــي
ننطلــق منهــا للتدليــل عــى أن خــوف كورونــا هــو منتــج حــدا ٌّيث بامتيــاز ،يــذيك عــدم وفــاء الحداثــة بوعودهــا
(الحداثــة واإلبهــام ،ترجمــة حجــاج أبــو جــر) .ويبــدو مــن باومــان مــن كتــاب «أهــل الترشيــع وأهــل التأويــل»
(1987م) إىل آخــر كتبــه ومقاالتــه قبيــل وفاتــه ،مــرو ًرا مبوســوعة الســوائل  -يبــدو مت ًنــا واحـ ًدا ،يحمــل أطروحـ ًة
واحــدةً ،يُعـ َّـر عنهــا بعناويــن مختلفــة ،وبأمثلــة مختلفــة .بــل يســمح هــذا املــن بتغيــر أمثلــة باومــان وتعويضهــا
بأمثلــة أخــرى ،كــا يف حالــة كورونــا يف زماننــا اليــوم .ويبقــى النمــوذج التفســري الــذي يق ِّدمــه باومــان قــاد ًرا -
يل لألمثلــة الجزئيــة املتن ِّوعــة ،مــع حاجتــه
لقوتــه النظريــة والتفســرية وكفايتــه اإلجرائيــة  -عــى االســتيعاب الــك ِّ
إىل تعديــات و»تكييفــات» محــدودة.
زيجمونــت باومــان فيلســوف بولــوين األصــل ،مــن عائلــة يهوديــة ،ويحمــل الجنســية اإلنجليزيــة .وهــو مــن
الفالســفة املاركســيني البارزيــن يف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشين ،وينتســب إىل املدرســة النقديــة والتجديدية
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املاركســية .تأثــر بجــورج زميــل ،وأنطونيــو غرامــي ،وأنتونــو غيدنــز ،وروبــرت كاســتل ،وبيــر بورديــو .اهتـ َّم يف
كتاباتــه األوىل  -يف الخمســينيات والســتينيات  -باالشـراكية الربيطانيــة والطبقــات االجتامعيــة وحــركات العـ َّـال.
وقــد تعــرض للتهجــر مــن بــاده بتهمــة عــداء الســامية يومــذاك .واســتق َّر يف بريطانيــا أســتاذًا لعلــم االجتــاع
والفلســفة بجامعــة ليــدز إىل حــن تقاعــده .اشــتهر أواخــر الثامنينيــات بثالثيــة فكريــة وتحليليــة قـ َّدم فيهــا بعض
املفاهيــم النظريــة والتطبيقيــة ملــا ســيأيت يف أطروحــة الســوائل ،وهــو مــا جســدته كتــب :أهــل الترشيــع وأهــل
التأويــل ( ،)1987والحداثــة والهولوكوســت ( ،)1989والحداثــة واإلبهــام ( .)1991ويف هــذه الكتــب تبلــورت
أفــكاره القريبــة جـ ًّدا مــن مدرســة فرانكفــورت ،رغــم أنــه ال يُحســب عــاد ًة عليهــا ،ورغــم نزعتــه النقديــة البــارزة
وخصوصــا يف كتابــه «الخــوف الســائل» الــذي اســتفاد فيــه مــن مـراث ماكــس هوركهاميــر
يف أطروحــة الســوائل،
ً
وتيــودور أدورنــو ،يف كتابهــا «جــدل التنويــر» .وقــد ذكــر عالقتــه بفكرهــا منــذ كتابــه «الحداثــة واإلبهــام»،
وورد ذكرهــا يف جـ ِّـل كتبــه بعــد ذلــك.
كل مــن هوركهاميــر وأدورنــو يف كتابهــا «جــدل التنويــر» (ترجمــة جــورج كتــورة) أن بحــث إنســان
وقــد أكَّــد ٌّ
ـطوري ،تح ـ َّول إىل خـ ٍ
ـام مثــا ٍّيل مغلــقٍ هــو يف ح ـ ِّد ذاتــه خـ ٌ
ـذري،
عــر التنويــر عــن نظـ ٍ
ـوي وجـ ٍّ
ـوف بنيـ ٍّ
ـوف أسـ ٌّ
مل يعــد يتح َّمــل شــيئًا مــا خــارج النظــام .لذلــك نــدرك اليــوم الخــوف الــذي ينتــاب العــامل مــن فايــروس كورونــا؛
ألنــه مــا زال خــارج النظــام ،وخــارج الســيطرة! فمج ـ َّرد وجــود عنــر مــا  -مثــل الفايــروس  -يف الخــارج هــو
مصــدر الخــوف ،بــل هــو الخــوف ذاتــه .يف هــذا الســياق ،جــاء كتــاب «الحداثــة واإلبهــام» لباومــان ليق ـ ِّدم
ـتفيض ومسـ ٍ
املعطيــات الكثــرة عــى «أطروحــة الخــوف» املالزمــة للتنويــر وللحداثــة ،مــن خــال تحليــلٍ مسـ ٍ
ـتند
عــى التاريــخ وعــى السوســيولوجيا .وميكــن أن نعـ ِّزز اليــوم هــذه األطروحــة مبعطيـ ٍ
ـات يوميــة ال تنتهــي ،ونحــن
نعيــش معركــة مواجهــة خــوف كورونــا أكــر مــن الفايــروس نفســه.
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ألَّــف زيجمونــت باومــان موســوعته املسـ َّـاة بالســوائل ،وتض ـ ُّم الكتــب التاليــة :الحيــاة الســائلة ،والحداثــة
الســائلة ،والخــوف الســائل ،والحــب الســائل :عــن هشاشــة الروابــط اإلنســانية ،واألزمنــة الســائلة :العيــش يف
زمــن الاليقــن ،واملراقبــة الســائلة ،والثقافــة الســائلة ،والــر الســائل :العيــش مــع الالبديــل .وكلهــا برتجمــة
راقيــة وتأصيليــة لألســتاذ حجــاج أبــو جــر ،وتقدميــات وافيــة ومضيئــة ألختنــا وزميلتنــا األســتاذة هبــة رؤوف
عــزت ،أســتاذة العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة ،ومــن منشــورات الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنــر .وتصلــح
أطروحــة باومــان  -يف نظرنــا  -ملعالجــة التداعيــات الســيكولوجية للفايــروس ،واكتســاب قــدرة الفهــم ،ثــم
الوعــي ،ثــم الثقــة يف النفــس للتعامــل مــع وضعيــة كهــذه مســتج َّدة عــى حياتنــا أمــام اإلج ـراءات الصحيــة
واألمنيــة والسياســية الصارمــة وغــر املعتــادة املتخــذة يف كل العــامل يف مواجهــة الجائحــة.
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صــدر أول كتــاب مــن سلســلة الســيولة ســنة (2000م) ،وحمــل عنــوان« :الحداثــة الســائلة» ،وهــو عنــوان يف
الوقــت نفســه يشـكِّل «منوذ ًجــا تفســريًّا» يســعى إىل إنجــاز مه َّمــة الفلســفة  -بتعبــر هيغــل  -أي :فهــم الزمــن
املتغـ ِّـر ،وفهــم التح ـ ُّول العظيــم يف حيــاة اإلنســانية ،وهــو التح ـ ُّول مــن منــط حيــا ٍة كان يبــدو طبيع ًّيــا ومألوفًــا
 عــى مــا فيــه مــن معانــاة  -إىل منـ ٍـط جديـ ٍـد ُمفــز ٍع ومجهــول ،ومبعانــا ٍة أش ـ َّد .منــط ســقطت فيــه املقــوالت
املعرفيــة الكالســيكية التــي كانــت تُســتعمل يف اســتيعاب الحضــور املعطــى للوجــود .فالنمــوذج التفســري الــذي
التوســع التدريجــي املتواصــل
يق ِّدمــه باومــان هــو حكايــة هــذا االنتقــال الفظيــع ،وهــو قصــة العبــور ،وهــو قصــة ُّ
للمســافة التــي تفصــل الظــرف الحيــايت الحــايل عــن نقطــة انطالقــه .إنهــا قصــة وضــع إنســا ٍّين مختلــف عـ َّـا ك َّنــا
نعرفــه أو نألفــه .هــذا النمــوذج التفســري يجعلنــا نفهــم قصــة تباعــد الجديــد عــن القديــم .إنهــا مأســاة رحلــة
الحداثــة! رحلــة نفــي عنــارص امليــاد ،وقتــل مبــادئ التأســيس؛ بعبــارات« :مل يعــد ،»...و»وعــى النقيض مــن،»...
و»ويف مقابــل ،»...و»وعــى العكــس مــن .»...إن رسديــة الحداثــة الســائلة تنطلــق مــن غيــاب «الصالبــة» ،وهــو
غيــاب ينعكــس عــى مــا هــو وجــداين وذهنــي ،أي عــى مســتوى «اليقــن» .فرسديــة الســيولة تبحــث يف القــوة
الرئيســة املســؤولة عــن تغييــب «الصالبــة /اليقــن» .وهــي قــوة داخليــة ،مــن داخــل الحداثــة نفســها ،بنظــر
باومــان؛ قــوة قامئــة عــى إذابــة الكيانــات الثابتــة واملســتمرة ومتييعهــا .وهــي الكيانــات التــي تســتم ُّد قيمتهــا
مــن اســتمراريتها ومــن بقائهــا ومــن ثباتهــا مــن داخلهــا؛ مثــل البنــى االجتامعيــة ،والروابــط اإلنســانية ،والنــاذج
الســلوكية ،والنــاذج القيميــة املعياريــة .فالتحديــث  -مبــا هــو متييــع (ليــس مبضمونــه املعيــاري ولكــن مبعنــاه
الفيزيــايئ) ،وتســييل (مــن الســيولة)  -كان هــو الســمة البــارزة املرافقــة للحداثــة يف رحلتهــا الدراماتيكيــة،
وهــو مــا يســميه باومــان بـــ «التحديــث الوســوايس القهــري اإلدمــاين» .وهــو فعــل قائــم عــى اإلذابــة املتواصلــة،
واإلحــال الرسيــع للبنــى والنــاذج الذائبــة .والغريــب أن فعــل التحديــث كان يرمــي يف بدايتــه إىل تحقيــق
الصالبــة أو إىل تعزيزهــا! بــل كان ضــد تفكيــك الروابــط االجتامعيــة وضــد تقطيعهــا ،لِــا يس ـ ِّببه ذلــك مــن
«فقــدان األمــن الوجــودي» .وعــى هــذا األســاس ،اشــتغل فعــل التحديــث عــى صهــر البنــى القدميــة وإذابتهــا
لقلــة «صالبتهــا» ،وهــو مــا كان مدخـ ًـا النهيــار النظــام القديــم برمتــه .ومل توصلنــا عمليــة اإلذابــة تلــك  -يف
نظــر باومــان  -إىل أشــكالٍ صلبــة كل الصالبــة ،أشــكال محصنــة ضــد الصــدأ والتلــف والتــآكل؛ أي الوصــول إىل
«الكليــة الكاملــة املثــى» بتعبــر أرســطو؛ كليــة ال تقبــل اإلضافــة وال التعديــل ،وال تســتجيب إلغواءاتــه! إنهــا
الحالــة الثابتــة والســاكنة التــي ال تقبــل االنقســام وال تتصــوره .إنهــا الحالــة «الصلبــة»؛ حالــة التحديــث النهــايئ،
التــي ال تضاهيهــا  -يف نظــر رومانســيي الحداثــة  -حــاالت صلبــة أخــرى س ـ َّجلها التاريــخ البــري! أصبــح فعــل
التحديــث  -إذن « -مه َّو ًســا» بعمليــات اإلذابــة والتمييــع والصهــر ،وســيتح َّول هــذا «الهــوس» يف مرحلــة الحداثــة
الســائلة إىل مــداه ،بــل إىل النقيــض مــن هــوس الحداثــة الصلبــة؛ وهــو إزالــة خــط النهايــة مــن أفــق التحديــث.
واشــتغل الفعــل التحديثــي الســائل بقــوة وحيويــة ،بــل بجنــونٍ إلحــداث «الطفـرات التحديثيــة» بــا نهايــة .ويف
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هــذا الســياق ،قــد يبــدو لنــا أنــه وقــع االصطــدام بــن النمــوذج الصلــب والنمــوذج الســائل للحداثــة ،مــن حيــث
االهتاممــات القيميــة والربغامتيــة ،مثــل العالقــة بــن «الصحــة» و»اللياقــة»؛ إذ األوىل تطلــب الثبــات ،وتحمــي
الحالــة مــن الزيــادة أو النقصــان ،وأمــا الثانيــة فــا تقــف عــى ثابــت ،وال تعــرف بالحالــة «النهائيــة» .ففــي هــذا
النمــوذج األخــر مثـ ًـا ،يحتـ ُّـل انعــدام الراحــة مرتبـ ًة أعــى مــن أي شــكلٍ مــن أشــكال الراحــة! كــا يحتـ ُّـل التغـ ُّـر
مرتبـ ًة أعــى مــن أي ثابــت ،مهــا تح َّقــق فيــه مــن الراحــة واملتعــة واألمــن .وبرغــم هــذا االصطــدام البــارز بــن
ــن ،مــن حيــث القيــم ،فــإن «الســيولة» يف الفعــل التحديثــي ليســت نقيضً ــا لنموذجــه «الصلــب»،
النموذ َج ْ
بــل تعكــس انقــاب هــرم القيــم الــذي اتخذتــه الحداثــة الصلبــة ،ويح ِّقــق هدفهــا الواضــح أو الكامــن .ومهــا
بلغــت درجــة «التمييــع» و»التذويــب» ،مبــا مينــع إعــادة تجميــد الكتلــة املنصهــرة ،فــإن عمليــة «التســييل»
ـارم و»مــيء» .منــوذج يســتبعد البدائــل األخــرى ويلغيهــا،
تصــوغ التصــور الحــدايث الصلــب يف قالـ ٍ
ـادي صـ ٍ
ـب مـ ٍّ
ويح ِّررهــا مــن رشعيتهــا وواقعيتهــا .لقــد أصبــح الفعــل التحديثــي مصابًــا بالوســواس القهــري ،ه ُّمــه اإلذابــة
والتمييــع ،حتــى أصبــح قاعــدة ملزمــة ،ونظا ًمــا مســتق ًّرا جدي ـ ًدا بــل ودامئًــا .اعتــره البعــض «نهايــة التاريــخ»،
ومنــه تناســلت نبــوءاتٌ أخــرى كثــرة ،ارتقــت بــه إىل درجــة العقيــدة الراســخة! بــأركان إميانهــا الثالثــة :املرونــة
هــي الثبــات الوحيــد ،والــزوال هــو الــدوام الوحيــد ،والســيولة هــي الصالبــة الوحيــدة .ولكــن ركــن اإلحســان
الكبــر يف هــذه العقيــدة هــو :الاليقــن هــو اليقــن الوحيــد .يعيــش النــاس اليــوم هــذا النظــام باعتبــاره واق ًعــا
مفروضً ــا وملز ًمــا ،مبــا هــو حقائــق اجتامعيــة قاهــرة  -بتعبــر إميــل دوركايــم  -ال تقـ ُّـل «قهريتهــا» عــن قهريــة
األجســام املاديــة الصلبــة .والوعــي بهــذا الواقــع وبهــذه التحــوالت يقتــي الغــوص الفكــري يف واقعنــا االجتامعــي،
وأخــذ صــور فوتوغرافيــة ملجتمـعٍ يف حركــة وتغـ ُّـر مســتمرين ،ونحــن بصــدد االنتقــال مــن محطــة إنســانية كــرى
إىل أخــرى ،جــاء فــروس كورونــا إحــدى عالماتهــا الكــرى.
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إن زمــن الكورونــا الــذي نعيشــه اليــوم هــو زمــن «ســيولة»؛ زمــن يضــع تحديــات الوجــود اإلنســاين املشــرك
عــى املحــكِّ  .فخــروج الفايــروس عــن الســيطرة يؤكِّــد أن اإلنســانية تفتقــد املامرســات الجديــدة ،كــا تفتقــد
أمنــاط الحيــاة الجديــدة ،مبــا يتــاءم والظــروف الجديــدة .رمبــا األمــر مــا زال يتطلــب عمليــات «إذابــة» و»متييــع»
أخــرى! لقــد أكَّــد باومــان أن مــن مميـزات زمــن الســيولة هــو افتقــاد الوجهــة الواضحــة ،وال منلــك إلَّ أن نجــرب،
نتحســس الطريــق يف الظــام ،وهــو مــا يعيشــه العــامل اليــوم .وال منلــك إلَّ «آليــات االســتبدال» ،مــن مثــل
وأن َّ
مــا يت ـ ُّم إنجــازه عــى املســتوى البيئــي واأليكولوجــي ،واســتعامل الطاقــات املتج ـ ِّددة ،وتفكيــك مصانــع الفحــم
واســتبدال بهــا مصانــع الطاقــة النوويــة مثـ ًـا .إن العــامل اليــوم وهــو يواجــه الفايــروس ،يشــعر أكــر مــا يعلــم،
كــا يعيــش  -يف نظــر باومــان  -لحظــة انفصــال الســلطة (مبــا هــي القــدرة عــى فعــل الــيء) عــن السياســة
(مبــا هــي القــدرة عــى تحديــد الــيء الــذي ينبغــي فعلــه) .وهــذا مــا يذكيــه االرتبــاك الــذي نلحظــه يف القـرار
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الســيايس الــدويل ،إن عــى مســتوى الــدول منفــردة ،أو عــى مســتوى املؤسســات الدوليــة :السياســية ،والصحيــة،
واالقتصاديــة ،والبيئيــة ،والعلميــة ،وحتــى الدينيــة .إن العــامل يعيــش ارتبــاكًا ألنــه ال يــدري :مــاذا يفعــل؟ وال
ـض النظــر عــن خلفياتها
يعلــم :مــن ســيفعل؟ لذلــك نفاجــأ ببعــض املبــادرات العفويــة يف بعــض املجتمعــات  -بغـ ِّ
وأســبابها املبــارشة وســياقاتها  -تنتمــي إىل األفعــال الجمعيــة املوروثــة ،مــن الديــن ،أو الثقافــة ،أو القبيلــة ،أو
ـي هــو أن أغلبيــة أهــل األرض مندمــج
أيــة مؤسســة تقليديــة .وهــي محــدودة عــى كل حــال ،لسـ ٍ
ـبب موضوعـ ٍّ
 طواعيـ ًة أو قهـ ًرا  -يف نطــاق الحداثــة ،وشــمله فعــل التحديــث ،الصلــب والســائل ،مبــا صاحبــه مــن تداعيـ ٍـات
ومســتجدات ،مثــل ظواهــر :الخــوف ،والقلــق ،بشــكلٍ غــر مســبوق ،بســبب كورونــا مثـ ًـا.
يس ــتعمل باوم ــان مفه ــوم «الحداث ــة الس ــائلة» باعتب ــاره مفهو ًم ــا تفس ــر ًّيا ،ميل ــك م ــن الق ــدرة النظري ــة
والكف ــاءة اإلجرائي ــة م ــا يجعل ــه ق ــاد ًرا ع ــى تج ــاوز مفه ــوم «م ــا بع ــد الحداث ــة» العاج ــز  -يف نظ ــره  -وع ــى
فه ــم التح ــوالت املس ــتجدة يف الع ــامل ،وتقلب ــات الحداث ــة وك ــذا مس ــارات فع ــل التحدي ــث ،وانعكاس ــاتها ع ــى
الحي ــاة اليومي ــة للن ــاس .ه ــذا الفع ــل التحديث ــي القائ ــم ع ــى «التغ ـ ُّـر» و»الاليق ــن» .ف ــإذا كان ــت الحداث ــة يف
املائ ــة ع ــام املاضي ــة ق ــد جعل ــت م ــن أهدافه ــا الوص ــول إىل حال ــة نهائي ــة م ــن الك ــال ،فق ــد وج ــدت نفس ــها
الي ــوم  -م ــع حال ــة الس ــيولة  -تخ ــوض معرك ــة التقــ ُّدم والتحس ــن ب ــا ح ــدود ،م ــن دون أن تل ــوح حال ــة
نهائيــة يف األُفــق! بــل مل تعــد ترغــب الحداثــة الســائلة يف مثــل حالــة ثابتــة ونهائيــة كهــذه .وليســت الســيولة
نقيضً ــا للصالب ــة ،ك ــا ذكرن ــا ،ب ــل ه ــي أث ــر م ــن آث ــار البح ــث عنه ــا .وعلي ــه ،أصب ــح الجه ــد التحديث ــي مرك ـ ًزا
يف ترس ــيخ فك ــرة النظ ــام وفرض ــه ع ــى أرض الواق ــع ،ترغي ًب ــا أو ترهي ًب ــا .وعلي ــه ،حلَّــت املرون ــة م ــكا َن الصالب ــة،
م ــن منطل ــق أن املراك ــز الصلب ــة كافــ ًة س ــتظل  -ب ــل يج ــب أن تظ ـ َّـل  -قابلــ ًة للذوب ــان ومتتث ــل إلي ــه .فكل ــا
أنجزن ــا بنيــ ًة ثابتــ ًة وع َّززن ــا صالبته ــا ،ال ب ــدَّ م ــن توف ــر تقني ـ ٍ
خاص ــة وف َّعال ــة مصاحب ــة تضم ــن إذابته ــا
ـات َّ
م ــر ًة أخ ــرى ،وتوف ــر الضامن ــات الكافي ــة الت ــي تعطين ــا الح ـ َّـق يف تفكيكه ــا ،ث ــم إع ــادة البن ــاء م ــر ًة أخ ــرى.
وهن ــا تصب ــح البني ــة هشَّ ــ ًة ،أي تصب ــح قابلــ ًة للتفكي ــك مبجــ َّرد البن ــاء .وه ــدف الفع ــل التحديث ــي الس ــائل أن
يوص ــل كل البني ــات الصلب ــة إىل ه ــذا املس ــتوى م ــن الهشاش ــة .ومل يع ــد ه ــدف الفع ــل التحديث ــي الس ــائل
ه ــو التح ُّك ــم يف املس ــتقبل وتثبيت ــه ،ب ــل ض ــان اس ــتقالله وحريت ــه .لق ــد ظ ـ َّـل الفع ــل التحديث ــي الس ــائل -
وم ــا زال  -يخوفن ــا م ــن األش ــياء الثابت ــة املتامس ــكة؛ األش ــياء الت ــي تبق ــى أك ــر م ــا ينبغ ــي .ه ــذا الثب ــات
ال ــذي ميثل ــه يف الثقاف ــة الغربي ــة «ذن ــب فاوس ــت» ،عندم ــا مت َّن ــى أن ميس ــك بلحظ ـ ٍة جميل ـ ٍة ويجعله ــا ت ــدوم
إىل األب ــد ،فعق ــد عقــ ًدا م ــع الش ــيطان ليح ِّق ــق ل ــه ذل ــك .وه ــو م ــا ولَّ ــد الخ ــوف م ــن كل يشء «ل ــزج» ،ث ــم
تحــ َّول إىل ن ــو ٍع م ــن النف ــور الفط ــري ،بتعب ــر س ــارتر .وأصب ــح ه ــذا الخ ــوف ه ــو املحــ ِّرك للفع ــل التاريخ ــي
يف بداي ــة الع ــر الحدي ــث الس ــائل .فالخ ــوف م ــن الس ــيولة وم ــن اللزاج ــة كان نقط ــة تح ــو ٍل منوذجي ــة.
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وعلي ــه ،س ــعى الفع ــل التحديث ــي يف مرحل ــة الصالب ــة إىل صياغ ــة القوال ــب الق ــادرة ع ــى اس ــتيعاب املع ــدن
املنصه ــر ،وإىل ض ــان الحف ــاظ ع ــى تصمي ــم ه ــذه القوال ــب .لق ــد كان يس ــعى إىل الك ــال وإىل االســراحة
ـب وعم ــلٍ ش ـ ٍّ
ـاق .لذل ــك كان العق ــل الح ــدايث الصل ــب يتقــ َّزز م ــن كل جدي ــد .وحت ــى إذا حص ــل
بع ــد تع ـ ٍ
فلي ــس إلَّ إجــرا ًء أوليًّ ــا ينته ــي إىل االس ــتقرار واله ــدوء والراح ــة .إن ــه تح ــول م ــن نُظُ ـ ٍـم وأُط ــر بالي ــة ،م ــن
البني ــات التقليدي ــة ،أصابه ــا الص ــدأ والعف ــن ،إىل أخ ــرى نهائي ــة مالمئ ــة ومثالي ــة ت ـ َّم تصميمه ــا وف ــق حاج ــات
الزبائــن ،وقــادرة عــى الصمــود يف وجــه التاريــخ! وقــادرة عــى الخــروج بســامة مــن كل اضط ـراب ،والعــودة
إىل حال ــة االس ــتقرار والثب ــات .واملتأ ِّم ــل الي ــوم يف خطاب ــات الق ــادة السياس ــيني ع ــى الخص ــوص ،يف مواجه ــة
الفاي ــروس ،يلح ــظ ه ــذه النزع ــة م ــن الطأمن ــة وم ــن التعب ــر ع ــن الثق ــة يف النظ ــام ،ويف قدرت ــه ع ــى اس ــرجاع
عافيت ــه ،وع ــى قدرت ــه ع ــى هزمي ــة الفاي ــروس ،والخ ــروج م ــن حال ــة الط ــوارئ واملواق ــف املتقلِّب ــة ،وم ــن
ح ــاالت الغم ــوض وااللتب ــاس والكوابي ــس الت ــي تط ــارد القامئ ــن ع ــى س ــامة النظ ــام .وه ــم يس ــرجعون -
ـادي يص ــل إىل لحظ ــة
باملناس ــبة  -مثالي ــة عل ــاء اقتص ــاد يف الق ــرن التاس ــع ع ــر عندم ــا ب ـ َّ
ـروا بنمــ ٍّو اقتص ـ ٍّ
تلبي ــة الحاج ــات البرشي ــة كافــ ًة ،وه ــي لحظ ــة «اقتص ــاد مس ــتقر» يحاف ــظ ع ــى إنتاجيت ــه باس ــتمرار! وه ــي
يوتوبيــا تقــوم عــى أيديولوجيــا االســتقرار ،والقفــز عــى معطــى االختــاف والتن ـ ُّوع الــذي يعيــش فيــه العــامل،
مب ــا يس ـبِّب ح ــاالت اضط ـراب ورصاع وتناق ــض املصال ــح .ومل يك ــن مارك ــس وإنجل ــز يوم ــذاك  -وه ــا يف ـكِّكان
ه ــذا «الصه ــر الرأس ــايل»  -إلَّ ش ــابَّ ْي متح ِّم َس ـ ْـن و ُمندف َع ـ ْـن.
إذن ،لقــد رافــق فعــل التحديــث الصلــب نــوع مــن الفعــل الوســاويس القهــري ،بتعبــر باومــان؛ فانتقــل مــن
تذويــب البنيــات قليلــة الصالبــة إىل تذويــب البنيــات مفرطــة الصالبــة ،فأصبــح الهــدف ال يشء ،والحركــة كل
يشء .مــن هنــا حصــل «التحــول العظيــم» يف أقــل مــن قرنَـ ْـن مــن الزمــان ،ووقــع التحــول يف القيــم ،بــن الصالبــة
والســيولة ،مــن قيمــة «طــول البقــاء» إىل قيمــة «رسعــة الــزوال» .فأصبــح العــامل يعيــش حالــة ســيولة ،تعظــم
املرونــة يف قلــب األشــياء ،وتفضِّ ــل الروابــط اإلنســانية التــي يســهل التخــي عنهــا ،والواجبــات التــي يســهل عــدم
االلتـزام بهــا ،وكــذا قواعــد اللعــب التــي ال تــدوم أطـ َ
ـول مــن زمــن اللعبــة التــي نلعبهــا ،وغريهــا.
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ويذهــب باومــان إىل أن كل أ َّمــة قــد دخلــت يف مرحلــة الســيولة ،بحســب ســياقاتها التاريخيــة ،وبرسعـ ٍ
ـات
ٍ
ظــروف مختلفــة ،مــا يســتبعد تكــرار كل انتقــال ،وكل مســار .وأي محاولــة للدمــج القــري
مختلفــة ،ويف
للمســارات ،خــارج ســياقاتها التاريخيــة ،يوقــع كــوارث عظمــى؛ مثــل تجربــة الصــن التــي تعيــش اليــوم  -يف
نظــر باومــان  -تحــدي «الرتاكــم البــدايئ لــرأس املــال» ،مــا ينــذر بتفكيـ ٍ
اب وبفــوىض
ـي كبــر وباضطـر ٍ
ـك اجتامعـ ٍّ
وبعــدم الــرىض .ويحصــل هــذا الرتاكــم البــدايئ يف بيئــة معاديــة للحريــة ،مبــا يصــدم الضحايــا واملصابــن ،أمــام
اإلجـراءات القمعيــة والصارمــة لديكتاتوريــات ال ترحــم؛ ديكتاتوريــات ه ُّمهــا اللحاق بســفينة الحياة االســتهالكية

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

تجســدها الصــن والديكتاتوريــات
اللذيــذة ،ومبجــداف «الحداثــة الســائلة» .وهــذه التجربــة الســائلة اليــوم ِّ
الصغــرة املحيطــة بهــا يف :كوريــا الجنوبيــة ،وســنغافورة ،وتايــوان ،...وحصــل مثلهــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة
يف تجربتــي أملانيــا واليابــان.
رئيســا لحركــة التنويــر ،قــد أعطتنــا «مســتهلكًا مثال ًّيــا» ،عــوض
وعليــه ،فــإن الحريــة التــي كانــت مطل ًبــا ً
«املنتــج املثــايل» الــذي طالــب بــه ماركــس .فأصبحنــا نعيــش حالــة «حريــة ســالبة» بتعبــر باومــان .وهــذه
املشــكلة ذات طبيعــة اجتامعيــة وسياســية وليســت قضيــة ميتافيزيقيــة كــا تو َّهــم بعــض الباحثــن .وســتبقى
ـاض دائــم ،خاص ـ ًة «الحريــة املوجبــة» التــي نعــاين مــن نقـ ٍ
مشــكلة الحريــة يف العــامل اليــوم يف حالــة مخـ ٍ
ـص
فيهــا اليــوم زمــن مواجهــة الفايــروس ،ومنعــن يف ترســيخ «الحريــة الســالبة» ،خاصـ ًة عنــد انفصــال الســلطة عــن
السياســة  -كــا ذكرنــا ســلفًا  -يف زمــن ســيولة مســتمرة ،يكــون فيهــا كل يشء ميكــن أن يحــدث ،ولكــن ال يشء
ميكــن أن نفعلــه بثقـ ٍة واطمئنــان .فكــم نلحــظ العــامل اليــوم يف هــذه الظــروف الصحيــة الصعبــة ،وهــو يعيــش
حالــة خــوف وحالــة اليقــن؛ حالــة تجمــع بــن اإلحســاس بالجهــل (أي اســتحالة معرفــة مــا ســيحدث) واإلحســاس
بالعجــز (أي اســتحالة منــع مــا ســيحدث) ،واإلحســاس بالخــوف ،مبــا ال تســتطيع النفــوس وصفــه أو إدراكــه أو
السـ ْـرَ يف حقــل ألغــام ،ننتظــر يف كل لحظــة أو يف كل مــكانٍ انفجــا ًرا ،ولكــن ال أحــد
تحديــده .إنــه خــوف يشــبه َّ
م َّنــا يعــرف زمــان االنفجــار ومكانَــهُ بالضبــط! وهــل يصــل إليــه أو يبقــى يف حــدود غــره فقــط؟ فهــل يكــون
الحــل هــو :اســتعادة الروابــط الصلبــة؟
ـباب متعـ ِّددة .فقــط ع َّممها
لقــد عـ َّزز فايــروس كورونــا منظومــة الخــوف التــي يعيشــها الغــرب منذ مـ َّدة وألسـ ٍ
كورونــا عــى العــامل ،مــن خــال آلــة إعالميــة ضخمــة قــادرة عــى الوصــول إىل كل بقــاع األرض ،بالصــوت والصــورة
واملعلومــة ،الصحيحــة أو الخاطئــة .فأوروبــا مثـ ًـا تعيــش مشــاعر مــن الخــوف املــريض مــن الهــرم والشــيخوخة
(أي أزمــة العمــر والخــوف مــن االنقـراض) ،يف مقابــل مشــاعر أخــرى مــن الخــوف مــن األجانــب ،مهاجريــن أو
الجئــن (وهــم الــدواء الوحيــد للــداء واألزمــة؛ دواء االســتمرارية والبقــاء) ،بتحريـ ٍ
ـض مــن ساســة مه َّوســن بكراهية
األجانــب ،ومولعــن بإشــعال النـران ،وحــرق األشــياء؛ مثــل :برلســكوين يف إيطاليــا ،وســاركوزي يف فرنســا باألمــس،
وبوريــس جونســون يف بريطانيــا ،وترامــب يف أمريــكا اليــوم .إذ تقــوم أيديولوجيتهــم جمي ًعــا  -مــع اختــاف جــز ٍّيئ
يف الســياقات  -عــى تدويــر الخــوف وتحويلــه إىل «رأس مــال انتخــايب» .ويعـ َّزز هــذا «الخــوف الســيايس» بنــوعٍ
ـاذج منــه يف تقاريــر وكالــة الطاقــة الدوليــة التــي تحـذِّر باســتمرار مــن
آخــر هــو «الخــوف االقتصــادي» ،نســمع منـ َ
أن اإلنتــاج العاملــي للبــرول ســيصل إىل ذروتــه ،وســيصل إىل مسـ ٍ
ـتويات منخفضــة غــر عاديــة بدخــول مســتهلكني
جــدد يعانــون مــن نــدرة البــرول؛ مثــل :الصــن والهنــد والربازيــل( .الحظــوا :الصــن حــارضة دامئًــا يف املعادلــة
الدوليــة ،باعتبارهــا عامـ ًـا ســلب ًّيا!) .وتع ـ َّزز هــذا الخــوف مبقـ ٍ
ـاالت يف اإلعــام الغــريب ،كانــت تحمــل عناويــن
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مخيفــة ،مثــل( :النــوع البــري يف خطــر ،جريــدة لومونــد الفرنســية ،أبريــل 2011؛ والغارديــان الربيطانيــة،
 .)2010وقــد حــذَّر كتَّــاب كــر مــن أن أوىل ضحايــا هــذا القلــق والخــوف هــي :الدميقراطيــة؛ إذ ســيتحول
البحــث عــن املــوارد ،واحتكارهــا ،والحفــاظ عــن منــط الحيــاة الكرميــة التــي تعيشــها دول الرفــاه ،ســيتح َّول إىل
خاصــا بهــم،
ســاحة حـ ٍ
ـرب ت ُقطــع فيهــا الرقــاب ،بــن مــن اعتقــدوا بأنهــم أسســوا منطًــا حياتيًّــا ثابتًــا ومســتق ًّرا ًّ
ضــد مــن يه ِّددهــم يف مواردهــم .وهــو منــط يقــوم عــى عقيــدة اســتهالكية ســائلة ،ال تقنــع بالقليــل ،وال تقــف
عنــد حـ ٍّد؛ إنهــا الســعادة األبديــة والســعادة الفوريــة  -بتعبــر باومــان  -التــي توجــد يف «جنــة الســوق» ،مــا
يفــرض تســييج هــذه الجنــة ،التــي تجــري مــن تحتهــا أنهــار البــرول والطاقــة والســلع بــا انقطــاع ،بأســوا ٍر
مق َّدســة عاليــة ومســتعصية الدخــول عــى الغربــاء :الجئــن ومهاجريــن ومل َّونــن! وهــم يتجاهلــون اإلنــذارات
التــي و َّجههــا مف ِّكــرون ،مثــل مــا ذكــره تيــم جاكســون يف كتابــه «رخــاء بــا منــو» عــام  ،2009عندمــا حـذَّر مــن
املنــاخ املعــادي القــادم الــذي ســيواجهه أطفالهــم وأحفادهــم ،ومــا ســتتعرض لــه البيئــة مــن تدمــر ،وفنــاء
حــروب مدمــرة غــر تقليديــة وغــر
األنــواع ،ونــدرة الغــذاء ،والهجــرة الجامعيــة ،وانتشــار األوبئــة ،وانــدالع
ٍ
أخالقيــة ،مثــل الحــروب البيولوجيــة والجرثوميــة .أمــا دعــوات محاربــة الفقــر ،والتنميــة املســتدامة ،وعدالــة
توزيــع الــروات واملــوارد العامليــة ،فليســت إلَّ نفاقًــا وجرمي ـ ًة يف حـ ِّـق العقــل ويف حـ ِّـق اإلنســان .وأمــام هــذا
الخاصــة باســتخدام
الوضــع املفــزع ،يذهــب باومــان إىل أن التــاس الحــل ليــس َّإل يف خــارج الدائــرة املفرغــة َّ
املــوارد والطاقــة وإســاءة اســتخدامها أو اســتغاللها ،ويوجــد داخــل العالقــات واألُرس والجامعــات الرتاحميــة.
ـال لذلــك باملجتمــع االســتهاليك الســائل الــذي يرتبــط فيــه العمــل بالربــح ،وبــن مجتمــع
ويســوق باومــان مثـ ً
الجامعــة الرتاحميــة ،وهــي وحــدة صغــرة محليــة ونشــطة ،يرتبــط فيهــا العمــل باألمانــة للجامعــة واإلخــاص يف
االنتــاء إليهــا .وبالتأكيــد تــرى الحداثــة الســائلة يف هــذه املســلكيات االجتامعيــة مجـ َّرد معطيـ ٍ
ـات كانــت توضــع
يف تقاريــر إثنوغرافيــة ،وتعـ ِّـر عــن منــط حيــا ٍة غابــرة وباليــة ،وغــر قابلــة لالســتعادة يف زمننــا الســائل .وبالتأكيــد
هــذه العمليــة  -عنــد باومــان  -مرتبطـ ٌة برؤيــة جديــدة للتاريــخ ،وبفهــم جديــد للتقــدُّ م ،وتصـ ُّور جديــد لحيــاة
بالخــوف.
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يصطــدم هــذا التصــور الجديــد بقالــب الحداثــة الســائلة والقائــم عــى الصهــر واإلذابــة؛ إذابــة كل متش ـ ِّبث
بالبقــاء ،والتحـ ُّرر مــن «املــايض املســتبد الصلــب» ،و»تدنيــس املقـ َّدس» ،وتحطيــم الــدرع الواقــي الــذي يتشـكَّل
حديــده ومعدنــه مــن املعتقــدات والــوالءات والقيــم الصلبــة املقاومــة للصهــر واإلذابــة .ويف هــذا الســياق ،ت ـ َّم
تذويــب و»تســييل» مقومــات النظــام القديــم؛ مــن الــوالءات التقليديــة والواجبــات والحقــوق املعهــودة ،وكل مــا
يعيــق الحركــة ،ويكبــح املبــادرة .وقــد عـرَّ ألكــي دو توكفيــل عــن منــاذج وطــرقٍ مــن هــذه التحــوالت يف كتابــه
«النظــام القديــم والثــورة الفرنســية» ،وهــو مــن أمهــات األدب الســيايس الكالســييك الفرنــي ،وكان مــن املراجــع

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

األساســية التــي اعتمــد عليهــا باومــان يف نحتــه ملفهــوم الســيولة ،مــن خــال تت ُّبــع عمليــات الصهــر واإلذابــة
قديــم قبــل ثــورة ،1789
ٍ
للبنيــات االجتامعيــة القدميــة ،خاصــ ًة عنــد تحــول املجتمــع الفرنــي مــن مجتمــعٍ
ـام جديــد .وت ـ َّم بذلــك تحريــر املبــادرة مــن قيــود الواجبــات العائليــة ومــن النســيج الكثيــف
إىل مجتم ـعٍ بنظـ ٍ
الــذي مييــز االلتزامــات األخالقيــة ،بتعبــر ماكــس فيــر .وأصبحــت الرابطــة املاليــة هــي التــي تحـ ِّدد املســؤوليات
املشــركة بــن النــاس ،وعــى أساســها يتـ ُّم تبــادل املنفعــة .ويف هــذا الســياق ،نشــأت «العقالنيــة األداتيــة» ،وبــرز
االقتصــاد حاكـ ًـا جديــدً ا مفصـ ً
ـول عــن كل التشــابكات الثقافيــة واألخالقيــة والسياســية التقليديــة ،لكنــه مهيمـ ٌن
عليهــا يف الوقــت نفســه ،ومهيم ـ ٌن عــى منظومــة الحيــاة اإلنســانية .إذن ،أُطلــق العنــان مــع النظــام الســائل
ـذري يحتفــي باالجتناب
ألســاليب الرسعــة والهــروب ،وتـ َّم تفكيــك كل الروابــط وأشــكال االرتباطــات عــى نحـ ٍو جـ ٍّ
ـي ،أو مــا سـ َّـاه أولريــش بــك بـ»الحداثــة األخــرى»؛
بــدل االلتقــاء .وظهــرت مؤسســاتٌ مــن دون مضمــونٍ قيمـ ٍّ
حيــث توجــد األرسة مثـ ًـا مــن دون قيــم األبـ َّوة أو األمومــة!
إن الســيولة  -كــا ذكرنــا  -انعطافـ ٌة جذريـ ٌة يف مســار الحداثــة الصلبــة .ولكــن كورونــا وضعنــا يف مرحلــة مــا
بــن الحداثتَـ ْـن :صالبــة وســيولة ،فكيــف ذلــك؟
إذا كان الفعــل التحديثــي الســائل  -مــن منظــور باومــان  -يقــوم عــى اإلذابــة والصهــر والتمييــع ،مبضمونــه
الفيزيــايئ ،فــإن االجتــاع اإلنســاين الحديــث يف مواجهتــه لكورونــا  -ســواء عــى صعيــد الــدول أو عــى الصعيــد
العاملــي  -ســعى إىل اســتعادة يشء مــن صالبتــه ،أو مــا سـ َّـاه أولريــش بــك بـ»الحداثــة األخــرى» .وتســاعدنا
أســطورة /حقيقــة ميثولوجيــا اإلنســان الحــي امليــت ،أو مــا يُس ـ َّمى بـ»الكيانــات الزومبيــة» ،تســاعدنا يف فهــم
هــذه الوضعيــة التــي نعيشــها اليــوم .لقــد اســتهلكت الســينام األمريكيــة «الحالــة الزومبيــة» كثـ ًرا يف الثامنينيــات
بكثـرٍ مــن االســتنزاف والتشــويه ،وأصبحــت جــز ًءا مــن الثقافــة الشــعبية األمريكيــة .وال يتذكَّــر مدمنــو الســينام
األمريكيــة يف الثامنينيــات مــن هــذه الحالــة إلَّ صــورة الزومبــي املرعبــة عاريــة مــن جذورهــا التاريخيــة والواقعية
الحقيقيــة .فالحالــة الزومبيــة حالــة «ترانســفري مأســاوية» للســود األفارقــة يف ظــل االســتعامر الفرنــي بســانت
دومنيــك التــي ت ُسـ َّمى اليــوم «دولــة هايتــي»؛ مأســاة العـ َّـال الســود يف مـزارع قصــب الســكر يف ظـ ٍ
ـروف قاســية
وغــر إنســانية ،مــع بــؤس وقمــع شــديدين .وهــو مــا جعــل االنتحــار هــو الطريــق الوحيــد عنــد العـ َّـال للخــاص
الفــردي؛ ألنهــم كانــوا يحملــون وعيًــا زائ ًفــا يقــوم عــى أن االنتحــار يبعثهــم بعــد املــوت يف إفريقيــا ،فشــاعت
عــودة «الكيانــات الزومبيــة بعــد املــوت» ،وهــي اعتقــادات هجينــة مــن الثقافــة اإلفريقيــة ،مبضامينهــا الســحرية
يف بعــض جوانبهــا ،والثقافــة الهايتيــة ممزوجــة ببعــض املكونــات املســيحية .وهــو موضــوع أنجــزت حولــه الباحثة
األنرثوبولوجيــة األمريكيــة زورا نيــل هريســتون أبحاثًــا مه َّمــة .كــا أن املستكشــف األمريــي ورد دافيــس بحــث يف
حـ ٍ
ـاالت زومبيــة لبــر يعتقــدون عودتهــم مــن املــوت! واكتشــف يف تحقيقاتــه أن الحالــة الزومبيــة تح َّولــت إىل
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«حالــة كيميائيــة»؛ أي وجــود عالقــة مــع مزيــج مركَّــب مــن مــواد بيولوجيــة وكيميائيــة ونباتيــة ومــواد متضمنــة
لـ»النوروتوكســن» ،وهــي مــوا ُّد ســا َّمة وذات أثــر خطــر يف الجهــاز العصبــي ،ومســؤولة عــن انخفــاض ح ـرارة
الجســم ،وضيــق التن ُّفــس ،وإصابــة الجســد بالعيــاء الشــديد.
إن الحالــة الزومبيــة التــي قــد نعيشــها اليــوم مــع كورونــا ليســت نو ًعــا مــن الرغبــة يف التحـ ُّرر بعــد املــوت،
ك ــا اعتق ــد الزومبي ــون ،وإن كان الع ــامل يعي ــش الكث ــر م ــن الح ــاالت الزومبي ــة م ــع الحداث ــة الصلب ــة قب ــل
الس ــائلة .فالحال ــة الزومبي ــة الت ــي اس ــتثمرها باوم ــان يف أطروحت ــه ح ــول الس ــيولة ،ترتب ــط بع ــودة الكيان ــات
التـــي ماتـــت وفارقـــت الحيـــاة ،أو قُـــل بتعبـــر باومـــان خضعـــت للصهـــر والذوبـــان والتســـييل والتمييـــع.
وه ــي كيان ــات أحياه ــا كورون ــا ،مث ــل :األرسة والطبق ــة والج ــرة والتضام ــن .ولك ــن يب ــدو أنه ــا ع ــودة مؤقت ــة.
فاملجه ــودات قامئ ــة بشــ َّدة للع ــودة إىل لحظ ــة الصالب ــة الت ــي تؤطره ــا حرك ــة الس ــيولة .فالع ــودة املؤقت ــة
للكائن ــات االجتامعي ــة الزومبي ــة س ــتواجه بانهي ــار املفاهي ــم الصلب ــة املؤط ــرة لرسدي ــات الوض ــع اإلنس ــاين.
فه ــل متل ــك اإلرادة اإلنس ــانية املش ــركة املقاوم ــة املصاحب ــة لكورون ــا الق ــدر َة ع ــى بع ــث املفاهي ــم التفس ــرية
ـكل جديــ ًدا أو ص ــور ًة جدي ــدةً؟
الصلب ــة ،وإن أخ ــذت ش ـ ً
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إن إع ــادة املفاهي ــم التفس ــرية الصلب ــة  -يف ه ــذه اللحظ ــة  -مرتبط ـ ٌة بالتص ــدي لس ــيولة الزم ــن ،وانفصال ــه
ع ــن امل ــكان ،واالنتب ــاه إىل خط ــر املراقب ــة الس ــائلة ،وتداعي ــات الخ ــوف الس ــائل .فق ــد وضعن ــا كورون ــا حقيق ـ ًة
يف وضـعٍ أشــبه مبــا يســميه ميشــال فوكــو بـــ ( ،)Panopticonوهــو مفهــوم اســتثمره أيضً ــا باومــان يف تعميــق
رشح مناذج ــه التفس ــرية خاصــ ًة يف الحال ــة التطبيقي ــة ،ودراس ــة األمثل ــة م ــن الحي ــاة اليومي ــة واملؤسس ــات
ـري تراق ــب في ــه زنازي ــن الس ــجناء م ــن كل جان ــب،
االجتامعي ــة .فـــ ( )Panopticonعب ــارة ع ــن س ــجنٍ دائ ـ ٍّ
وتوج ــد ع ــى رؤوس ــهم يف كل زواي ــاه غ ــرف املراقب ــة .وه ــو ص ــورة مناس ــبة للس ــلطة الي ــوم يف زم ــن الكورون ــا.
فف ــي من ــوذج ميش ــال فوك ــو يوض ــع الن ــزالء بامل ــكان ،ومينع ــون م ــن الحرك ــة ،وه ــم محبوس ــون ب ــن ج ــدرانٍ
س ــميكة غليظ ــة ش ــديدة الحراس ــة .وه ــم مضط ــرون إىل التــزام أماكنه ــم املحــ َّددة يف كل األوق ــات؛ ألنه ــم ال
يعلم ــون  -وال س ــبيل له ــم إىل ذل ــك  -أي ــن يوج ــد حراس ــهم .فه ــم حــراس ينعم ــون بالحرك ــة ك ــا يش ــاؤون،
وميلك ــون س ــياد ًة ع ــى الزم ــن وع ــى امل ــكان؛ فه ــم الق ــادرون ع ــى ش ـ ِّـل حرك ــة املرؤوس ــن /املحتجزي ــن يف
امل ــكان ملنعه ــم م ــن الحرك ــة ،وبتنمي ــط إيق ــاع الزم ــن ال ــذي يضط ــرون إىل اإلذع ــان ل ــه .وانط ــوت ه ــذه
الوضعيـــة  -رغ ــم ذلـــك  -عـــى مفارق ــة صارخـــة ،وه ــي أن ســـلطة الرقابـــة ال تنع ــم هـــي نفســـها بحريـــة
الحرك ــة املثالي ــة .فمنط ــق الـــ( - )panopticonوه ــو ن ــوع م ــن الرقاب ــة الصلب ــة ،ومنت ــوج ح ــدا ٌّيث صل ــب
بامتيـــاز  -مكلِّـــف وباهـــظ الثمـــن؛ ألن اإلبق ــاء عـــى النـــزالء داخـــل مـــكان /حيـــز محــ َّدد يتطلـــب نطاقًـــا
واســ ًعا م ــن األع ــال اإلداري ــة الثقيل ــة ،ويتطل ــب األم ــر بناي ـ ٍ
ـات وحر ًاس ــا مراقب ــن يطلب ــون أجــ ًرا ،ورضورة

مركز نهوض للدراسات والنشر
ﻟﻠﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت

االعتن ــاء بالن ــزالء واملحارصي ــن /املراقب ــن يف الحي ــز ،وتوف ــر معاش ــهم ،وتح ُّم ــل املس ــؤولية تج ــاه املصلح ــة
العا َّم ــة للم ــكان وأهله.ك ــا أن املراقب ــة ذاته ــا تتطل ــب ارتباطً ــا بامل ــكان وحض ــو ًرا في ــه ،يف ظ ــل رصا ٍع عني ـ ٍ
ـف
ومس ــتم ٍّر م ــع الن ــزالء .وه ــل تس ــتطيع كل اإلدارات /املراقب ــة االلتــزا َم مبقتضي ــات املراقب ــة والضب ــط؟ وه ــل
نح ــن ح ًّق ــا نعي ــش ه ــذه الوضعي ــة الي ــوم؟ تس ــتعمل ال ــدول الي ــوم أدوات الحداث ــة الصلب ــة يف التعام ــل م ــع
كورون ــا ،لكنه ــا  -لألس ــف  -تعي ــش زم ــن الحداث ــة الس ــائلة؛ أي إن منط ــق الـــ ( )Panopticonأصب ــح مفهو ًم ــا
تفس ــريًّا متج ــاوزًا ،بنظ ــر باوم ــان؛ إذ ال ميك ــن تطبيق ــه يف ع ــر الس ــيولة ،ع ــر نهاي ــة االرتب ــاط املتب ــادل ب ــن
الرؤس ــاء واملرؤوس ــن ،وب ــن رأس امل ــال والعم ــل ،وب ــن الق ــادة وأتباعه ــم ،وب ــن الجي ــوش التقليدي ــة املتحارب ــة.
إن مفه ــوم الس ــلطة الس ــائلة الي ــوم يرف ــض التقيُّ ــد بامل ــكان وم ــا يرتت ــب علي ــه م ــن آث ــار تع ــوق س ــهولة
الحركـــة ،كـــا ترفـــض الســـلطة الســـائلة تبعـــات بنـــاء النظـــام والحفـــاظ عليـــه ،ولـــو كان نظا ًمـــا صح ًّيـــا،
لألس ــف! إن الس ــلطة الس ــائلة ترف ــض تح ُّم ــل التبع ــات والعواق ــب والتكالي ــف .وال نس ــتبعد أن الفاي ــروس
يدخ ــل يف أح ــد أبع ــاده يف اســراتيجية الح ــرب ب ــا تكالي ــف ،أو الح ــرب دون مس ــؤولية؛ إن ــه من ــوذج الح ــرب
الجدي ــدة يف زم ــن الس ــيولة! وه ــو نذي ــر خط ــر كب ــر يهي ــئ األج ــواء لق ــوى عاملي ــة س ــائلة جدي ــدة .فه ــل
الفاي ــروس منت ــوج س ــائل إىل ه ــذا الحــ ِّد؟
نعــم كورونــا منتــوج ســائل ،عـرَّ بوفــاء عــن الحياة الســائلة وعــن مخاوفهــا .فــإذا جعلتنا الســيولة نعيــش حال ًة
عامليـ ًة مفتوحـ ًة ،تقــوم عــى االنتقــال الحــر للرســاميل والســلع والبــر وكل يشء ،وجســدت  -حقيقـ ًة  -العــامل/
القريــة الصغــرة ،فــإن كورونــا بتمــدُّ ده عــى كل العــامل بســط ردا َء الخــوف عــى كل البقــاع وعــى كل النــاس.
وخوفــه جــزء مــن مخــاوف الحداثــة الســائلة ،وقــد حقَّقــت الســيولة «املجتمــع املفتــوح» بشــكلٍ أكــر مــا حلــم
بــه كارل بوبــر .لكــن رسعــان مــا أُحبــط هــذا املجتمــع املفتــوح بســياج «عوملــة ســلبية»  -بتعبــر باومــان  -ذات
نزعــة انتقائيــة ،ال تــر ِّوج إلَّ التجــارة ورأس املــال واملراقبــة واملعلومــات والعنــف واألســلحة والجرميــة واإلرهــاب،
وأضيــف اليــوم كورونــا مــاد ًة للتــداول .وأصبــح «املجتمــع املفتــوح» نقم ـ ًة عــى أهلــه؛ فلــم يعــودوا قادريــن
عــى حفــظ حريتــه وال رعايــة انفتاحــه .فأصبحــوا يعيشــون حالـ ًة مــن التبعيــة والعجــز والبــؤس والخــوف .فلـ َّـا
داهمهــم كورونــا  -يف ســياق عوملــة ســالبة ،ومجتم ـعٍ مفتــوح  -وجــدوا أنفســهم يف مواجهــة قــوى ووضعيـ ٍ
ـات
غــر قادريــن عــى التعامــل معهــا والســيطرة عليهــا ،بــل ال يفهمونهــا! إنهــم خائفــون ألنهــم غــر قادريــن عــى
حاميــة أنفســهم ،وال عــى إغــاق حدودهــم ،وال عــى تأمــن حياتهــم .فــا ســبيل لهــم اليــو َم لتحقيــق «أمنهــم
الصحــي» ،وال ضامنــه ،إن هــم أرادوا االعتــاد عــى أنفســهم داخــل بلدهــم؛ فــا أمــن يف انفصــالٍ عــن بقيــة
العــامل .لقــد أصبــح كورونــا الســلعة املفضَّ لــة يف «أســواق بــا حــدود» ،وأصبــح الخــوف مــع كورونــا حالـ ًة مزاجي ًة
خاصــا بهــا .فهــو قــد منــا وانتــر وال يحتــاج ألي اســتثام ٍر إضــا ٍّيف.
عامليـ ًة متتلــك قــو َة دفـعٍ ذاتيـ ًة ومنطـ َـق تطـ ُّور ًّ
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وعليــه ،أصبــح النــاس يخافــون مــن امتــداد الخــوف ومــن تحوالتــه؛ فهــم يشــعرون بــه عندمــا يوضعــون خلــف
ات مصفَّحــة أو يف مركبـ ٍ
األســوار ،ويف قاعــات ال َحجــر ،يقــف عــى رؤوســهم الح ـراس ،أو يتنقلــون يف ســيار ٍ
ـات
معقَّمــة ،وكلهــا احتياطــات تع ـ ِّزز الشــعور بالخــوف واإلحســاس بالخلــل .يف هــذا الســياق ،تح ـ َّول الخــوف إىل
كائــنٍ ملمـ ٍ
ـوس وموجــو ٍد بشــكلٍ مبــارش ،فاســتجاباتنا لضغوطاتــه تعيــد إنتــاج الهواجــس املخيفــة باعتبارهــا واق ًعــا
تتجســد فيــه كلمــة الخــوف املجـ َّرد وقــد اســتق َّر يف الداخــل ،يشــاركنا كل أنشــطتنا اليوميــة .فــكل األفعــال
يوم ًّيــا َّ
التــي يولدهــا يو ًمــا بعـ ٍـد يــوم متـ ُّده بالدافعيــة والطاقــة إلعــادة إنتــاج نفســه .كــا يســتم ُّد مــن الطاقــة املرتاكمــة
مــن الخــوف التــي نشــأت يف حالــة الحداثــة الصلبــة ،خاصـ ًة يف مراحــل انعطافهــا نحــو الســيولة .وبدايــة الســؤال
الوجــودي املقلــق مــن جديــد :مــن أيــن؟ وإىل أيــن؟ إن دورة الخــوف التــي ينشــط فيهــا كورونــا ال تنفــكُّ -
وهــي تجــدِّ د ذاتهــا ،وتولــد آلياتهــا ،وتزيــد مــن رسعتهــا  -عــن اســتخدام طاقتهــا مــن الهـزات الوجوديــة التــي
يعيشــها العــامل الســائل اليــوم .وبالتأكيــد إنهــا هـزاتٌ رافقــت البرشيــة يف رحلتهــا التاريخيــة ،ومل تســتطع دامئًــا
أن متنعهــا مــن لطــات األقــدار ،بتعبــر املف ِّكــر األخالقــي الــريك بديــع الزمــان ســعيد النــوريس .وهــي لطــات
عجــز اإلنســان عــن تفاديهــا ،بَلْ ـ َه التنبــؤ بهــا ،أو منعهــا ،أو التقليــل مــن مخاطرهــا .إن القــدر  -مــن منظــور
باومــان  -يرمــز إىل الجهــل وإىل العجــز البــري ،وترجــع قوتــه الرهيبــة إىل مــا يعــري ضحايــاه مــن الوهــن .إن
غيــاب االطمئنــان الوجــودي يجعلنــا نقتنــع بالتظاهــر بالعيــش يف أمــان .لقــد جعلتنــا الســيولة  -مــع كورونــا -
ـرت بــه الحداثــة الصلبــة ،وهــو واقــع ال محالــة ومذهــل وال ميكــن التقليــل مــن
نحــس بــأن «التقـ ُّدم» الــذي بـ َّ
قيمتــه ومــن إيجابياتــه الكــرى ،جعلتنــا الســيولة نعيشــه اليــوم واق ًعــا مري ـ ًرا وجربي ـ ًة متط ِّرفــة ،بعــد مــا كان
أمـ ًـا وطمو ًحــا ،بــل صــار تهديـ ًدا يهـ ِّدد الراحــة والســكينة .إنهــا املخاطــر التــي يخفيهــا العــامل املبهــم واملســتقبل
الغامــض .لــذا ترانــا اليــو َم منشــغلني بتحديــد أعـراض الفايــروس ،وطــرق الوقايــة منــه ،وقــد كان العــامل باألمــس
ـغل بتحديــد العالمــات الســبع للرسطــان ،واألع ـراض الخمســة لالكتئــاب ،أو دفــع األرواح الرشيــرة التــي
منشـ ً
تســبِّب ضغــط الــدم ،وزيــادة الكوليســرول ،والســمنة...إلخ .إننــا نبحــث عــن أماكــن نفــرغ فيهــا الخــوف؛
فباألمــس ينصحوننــا بتج ُّنــب التدخــن والوجبــات الرسيعــة واالتصــاالت الجنســية غــر اآلمنــة ،...واليــوم النظافــة،
وعــدم املصافحــة ،ولــزوم البيــوت ،مــع االحتيــاط مــن الشــائعات املتواليــة .لكنهــا تبقــى «نصائــح» و»توجيهــات»
هــي يف ذاتهــا مثــرة للهلــع ،مــا يعـ ِّزز الطاقــة الذاتيــة لتوليــد الخــوف .إن تدويــر الخــوف ال ميكــن فصلــه عــن
أول والسياســية ثانيًــا؛ فــركات الدعايــة واإلعــان تنشــط يف ظـ ٍ
الرغبــة يف األربــاح ،االقتصاديــة ً
ـروف كهــذه مــن
أجــل زيــادة مبيعاتهــا.
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ـي .وهــو مــا يزيــد
لألفـراد .وأصبــح عــرض املخاطــر املهـ ِّددة لهــذه الســامة ميــز ًة رئيسـ ًة ،ورمبــا مــادة ســبقٍ إعالمـ ٍّ
مــن القــوة التســويقية لرأســال الخــوف والســتخداماته السياســية .ويصـ ِّور باومــان هــذه الوضعيــة للعــامل كــا
يظهــر عــى شاشــات التلفزيــون ،ويف مواقــع التواصــل االجتامعــي ،يص ِّورهــا مثــل قطيــع هــم املواطنــون ،تجــري
حاميتهــم مــن مجرمــن أو مــن خطــر  -كورونــا يف حالتنــا  -بفضــل كالب القطيــع .ويذهــب باومــان إىل أنــه مهــا
ـت مــن مجهـ ٍ
ـودات فلــن تســتطيع إزالــة أســباب القلــق أو منعــه .وقــد تنتــر اإلنســانية  -بفضــل العلــاء
بذلـ َ
املرابطــن يف مخترباتهــم  -عــى كورونــا ،ونخــرج مــن هــذه اللحظــة العصيبــة ،ولكــن دائــرة الخــوف املفرغــة
وكــذا أفعالــه املنبعثــة منــه لــن تفقــد شــيئًا مــن قوتهــا الذاتيــة .فالدائــرة الكــرى األساســية التــي أحكــم الخــوف
قبضتــه عليهــا هــي دائــرة :األمــان والثقــة بالنفــس والطأمنينــة ،وأمــا حالــة الخــوف التبعيــة التــي نعيشــها مــع
الفايــروس اآلن فليســت إلَّ دائــرة الســامة ،وهــي دائــرة ثانويــة بالنســبة إىل دائــرة األمــان ،وتتعلَّــق بالحاميــة
مــن تهديــدات الفايــروس ،ومبساســه بســامة األف ـراد وقدراتهــم الصحيــة واملاديــة .فالخــوف يف الدائــرة األوىل
يعــ ِّززه  -يف مرحلــة الســيولة  -تحلُّــل الدولــة الســائلة مــن التزاماتهــا االجتامعيــة ،وهــي مصــدر رشعيتهــا يف
دولــة القــرن العرشيــن ،وتــرك أمــان املواطنــن لتقلبــات الســوق ،بعيـ ًدا عــن املراقبــة السياســية .لقــد تراجعــت
الدولــة الســائلة عــن سياســات الضــان االجتامعــي ،وعــن جـ ِّـل وعــود «دولــة الرفــاه» مــع الحداثــة الصلبــة ،إىل
مسـ ٍ
ـتويات ال تبعــث عــى األمــل وال عــى الثقــة .لقــد امتـ َّدت ســيولة الســوق إىل أســفل جــدران دفاعــات دولــة
الحداثــة الصلبــة ،فتحطمــت الدفاعــات الجمعيــة؛ مثــل :النقابــات العمَّ ليــة ،واألح ـزاب السياســية ،والهيئــات
املدنيــة والحقوقيــة ،فقـ َّوض الســوق متاسـ َـك الضعفــاء ،وأصبــح الفــرد هــو املســؤول وحــده عــن حلولــه ملشــكالته
ات فرديــة ومنفــردة ،مبــوارد وإمكانيـ ٍ
االجتامعيــة ،مــن خــال أفعــا ٍل ومبــادر ٍ
ـات غــر كافيــة .وعليــه ،نكــون يف
وضــع خوصصــة املشــكالت واألزمــات ،وتعميــق الشــعور بالوحــدة والعزلــة ،عــى صعيــد األف ـراد ،وكــذا الــدول
(تجربــة إيطاليــا مــع كورونــا مثـ ًـا) ،مبــا ينبــئ بحـ ٍ
ـاالت ُمفزعــة مــن التشــظي والقلــق والخــوف تنتظــر العــامل،
وليــس كورونــا آخــر أســبابها.
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