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زريق*

ووهان ،برغامو ،ميالنو:

تداعيات فكرية يف زمن كورونا

حتى

هذه اللحظة ،لم تح�صد كورونا
من الأرواح ما يجعلها وباء
فتاك ًا بم�ستوى الطاعون �أو الحمى
الإ�سبانية �أو الحروب الكبرى .وعلى الرغم
من ذالك ،ف�إنها قد تكون �أكثر الأحداث عالمية
وم�شهدية في التاريخ الب�شري ،نظراً �إلى �سرعة
انتقالها من ناحية ،ومواكبتها بالإعالم
الم�صور والتقارير المف�صلة في جميع �أرجاء
المعمورة من ناحية ثانية ،كما �أن
االحتياطات الكثيرة التي ا ّتخذتها مبكراً الدول
والأجهزة ال�صحية �أوجدت م�سافة ما بين
الخوف من المر�ض ،والمر�ض بذاته ،والموت
من المر�ض .هذه الم�سافة �أتاحت للب�شر �إمكان
الت�أمل في معنى الكوارث ،وفي عالقة الب�شر
بالطبيعة ،وفي �س�ؤال ال�شر والعناية الإلهية،
و�س�ؤال عالقة الحياة والموت بال�سيا�سة
والأنظمة ال�سيا�سية .وفي هذا ال�سياق ،ف�إن هذا
الن�ص هو محاولة لفهم بع�ض �أوجه هذه
الأ�سئلة الكبرى.
* كاتب وأكاديمي فلسطيني.

التفكري يف الكارثة
بداية ،حير �س�ؤال الكارثة  -وهو �س�ؤال
ال�شر  -الفكر الديني ،قبل �أن ي�شغل الفكر
الفل�سفي الحق ًا .فمنذ طوفان نوح ،حتى �آخر
الهزات الأر�ضية و�أمواج الت�سونامي التي
�أزهقت �آالف الأرواح البريئة ،بقي ال�س�ؤال
معلق ًا :كيف ولماذا ي�سمح الرب ب�إزهاق هذه
الأرواح؟ وكيف ي�سمح لل�شر ب�أن ينت�صر
وللمعاناة ب�أن ت�سود؟
انتبه الفكر الإن�ساني مبكراً جداً �إلى �أن
وجود ثالث م�سائل ال يمكن �أن ي�ستقيم مع ًا
في اللحظة نف�سها ،وهي )1( :وجود �إله قادر
على كل �شيء؛ ( )2وجود �إله رحوم راغب في
منع ال�شر ودرئه عن الب�شرية؛ ( )3حقيقة
وجود ال�شر والكارثة والمعاناة في العالم.
�إن �إمكان وجود هذه الثالثية في الوقت
نف�سه �ضرب من الم�ستحيل على الم�ستوى
المنطقي .ف�إذا كان الرب قادراً وراغب ًا في درء
ال�شر ،فلماذا يوجد ال�شر في هذا العالم؟ قد
ت�ستقيم المقولة الأولى مع الثالثة (وجود �إله
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قادر مع وجود حالة ال�شر) ،لكن في هذه
الحالة علينا �أن ن�صل �إلى نتيجة تقود �إلى
عدم تحقق المقولة رقم  ،2وهي وجود اللـه
ب�صفته راغب ًا في منع ال�شر ،وهذه فر�ضية
�إ�شكالية و�ضرب من التجديف .وقد ت�ستقيم
المقولة  2مع المقولة ( 3وجود رب راغب في
منع ال�شر مع وجود ال�شر) � ،اّإل �إن هذا يفتر�ض
عدم تحقق المقولة � ،1أي �أن اللـه غير قادر
على منع ال�شر وهو نوع �آخر من التجديف.
�إذا كان الرب رحيم ًا وقادراً على كل �شيء،
يبقى وجود ال�شر مع�ضلة غير قابلة للفهم
والإدراك العقلي.
غير �أن الطريقة التي �أوجدها العقل الديني
لتجاوز هذا الم�أزق المنطقي هي � ّإما اعتبار
ال�شر نوع ًا من العقاب الرباني الناجم عن
فكرة الخطيئة ،و� ّإما اعتبار ال�شر �ضرورة ال بد
منها من �أجل خير �أ�سمى و�أعلى ،و� ّإما التنازل
عن حل المع�ضلة ح ًال يقبل به العقل،
واالكتفاء بالإيمان كحل لهذه المع�ضلة ،وهذا
هو الحل الذي انتهى �إليه دو�ستويف�سكي في
روايته ''الإخوة كارامازوف''.
مع دخول ع�صر النه�ضة الأوروبي،
ا�س ُتبدلت ال�صيغة الثيولوجية لهذه الأ�سئلة
ب�أُخرى فل�سفية .غير �أن الهزة الأر�ضية التي
�ضربت مدينة ل�شبونة البرتغالية في �سنة
 ،1755وهدمت كنائ�سها و�أوقعت ع�شرات
�آالف القتلى ،جددت النقا�ش ب�ش�أن طبيعة
عالقة الب�شر بالطبيعة والكون .وقد �ساهم في
هذا النقا�ش معظم الفال�سفة في تلك الفترة،
ومنهم فولتير ورو�سو وكانط الذين تناولوا
معنى هذه الهزة والدمار الذي جلبته.
وفي حقيقة الأمر ،ا�ستغل بومبال  -حاكم
ل�شبونة  -الهزة والخراب المادي والمعنوي
الذي خلفته كي يعيد بناء المدينة وترميمها
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بموجب ر�ؤية وت�صور جديدين ،كما �أتاحت له
الفر�صة لالنتقام من بع�ض القيادات الفكرية
الدينية ،مثل الجماعات الي�سوعية وقائدها
غابرييل ماالغريدا .ولم يقبل بومبال
بالت�أويالت التي ر�أت في الهزة �إنذاراً �إلهي ًا
�سببه جنوح �أهالي المدينة وابتعادهم عن
الدين ،فا�ستغل المنا�سبة من �أجل �إ�ضعاف قوة
الكني�سة والأر�ستقراطية المتحكمة في المدينة
(بعك�س الأثر الذي تركته الهزة الأر�ضية في
ليما في البيرو� ،إذ زادت في قوة الكني�سة).
� ّأما فل�سفي ًا ف�شكلت الهزة منا�سبة لأبرز
مفكري الع�صر التنويري �أمثال �إيمانويل كانط
للذهاب في عملية العلمنة �إلى مراحل جديدة،
وت�أ�سي�س نظرية تقوم على انف�صال الب�شر عن
الطبيعة .فبنو الب�شر ب�صفتهم المادية هم جزء
من الطبيعة ،لكن وجودهم الذهني والأخالقي
لي�س امتداداً لها ،بل �إنه يتجاوزها ويقف
منف�ص ًال عنها ومتوازي ًا معها.
لقد ا�ستوعب كانط بعمق عملية خروج
الإن�سان من الطبيعة وخروج الطبيعة من
الإن�سان ،واعتبر �أن �أولئك الذين ي�س�ألون
�أنف�سهم وي�س�ألون الطبيعة عن ال�سبب (والأ�صح:
الغاية) في حدوث الهزة الأر�ضية ،وما هو
المغزى منها ،وما هي الإ�شارة التي تر�سلها
�إلينا الطبيعة حين تحدث مثل هذه الهزة
الأر�ضية ،فهم �إنما ي�س�ألون ال�س�ؤال الخط�أ الذي
يقوم على افترا�ض خط�أ فحواه �أن الطبيعة
تتحدث معنا� ،أو �أنها تخاطبنا� ،أو تر�سل �إلينا
ر�سالة .والحقيقة  -مثلما يعتقد كانط  -هي
�أن الطبيعة ال تر�سل �إلينا �أي ر�سالة ،واالعتقاد
�أنها تخاطبنا هو اعتقاد �ساذج ويفتقر �إلى
التوا�ضع ،لأنه يعتبر الإن�سان ك�أنه مركز
الكون ،و�أن الطبيعة توجه نف�سها �إليه
وتخاطبه ،فهذا كله هو بقايا فكر قديم يجب
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التخل�ص منه ،ك�أن الطبيعة تعتني بنا بنوع
ي�شبه العناية الإلهية� .إن هذا التفكير الذي كان
�سائداً جداً �أيام كانط ،ال يزال �شائع ًا اليوم
�أي�ض ًا ،في �أكثر من منا�سبة .فمث ًال عندما
خير بمر�ض ع�ضال ،نقول
ي�صاب �إن�سان ّ
معلقين�'' :إنه ال ي�ستحق ذلك'' ،و�إذا وجد
ال�شخ�ص نف�سه كنزاً في حديقة منزله فقد
نقول�'' :إنه ي�ستحق ذلك''؛ والعك�س �صحيح
�أي�ض ًا ،ف�إذا ما عرفنا �شخ�ص ًا ''�شريراً'' �أ�صابه
مر�ض ما فقد نقول �إن ''الطبيعة تقا�ضيه ،و�إنه
ي�ستحق ذلك''.
يتفهم كانط هذه الرغبة الكامنة لدى بني
الب�شر ،في �أن يعتبروا الأحداث الجارية في
عالم الطبيعة ك�أنها نوع من الثواب والعقاب،
�أو ك�أنها تحدث �ضمن م�شيئة� ،أو �أن لها هدف ًا
هو �إن�صاف بني الب�شر ،فتعاقبهم تارة
وتكـافئهـم تارة �أُخرى.
ال عقاب وال ثواب ،فالطبيعة عمياء في
تعاملها معنا ،وهناك �أ�سباب ميكانيكية �أو
بيولوجية لوقوع الأحداث� ،أي ال وجود
لم�سببات ،وعالقات �سببية مادية لحدوث
الأ�شياء ،فالطبيعة ال تملك �أي غاية �أو هدف
كي تلقن الإن�سان در�س ًا� ،أو ت�سعى لإقامة
العدالة �أو تب�شر بالأخالق� .إن عالم الطبيعة
�شيء والعالم الب�شري �شيء �آخر ،فالعالم
الطبيعي هو عالم ال�ضرورة المادية العمياء
التي ت�سير بح�سب قوانين خا�صة بها ،وال
تعرف العدالةّ � ،أما العالم الإن�ساني فهو عالم
الحرية الذي يعرف الأخالق والعدالة
والواجبات ،ولي�س فيه �أي �شيء طبيعي لأنه
من �صنع العقل الإن�ساني .والأخالق تفتر�ض
الحرية ولذلك فهي في حالة جفاء مع
ال�ضرورة المادية للطبيعة ،والطبيعة تحتكم
�إلى ال�ضرورة المادية وال تعترف بالأخالق

والعدالة� .إن العالم منق�سم �إلى ما هو كائن
كحقيقة مادية و�ضرورة �سببية  -الطبيعة -
و�إلى ما يجب �أن يكون� ،أي الأخالق والعدالة،
بين �ضرورة مادية تحكمها القوانين ال�صارمة
للطبيعة ،وبين الواجبات الأخالقية القائمة
على الحرية� .صحيح �أن الإن�سان لي�س مركز
الطبيعة � ،اّإل �إنه مركز الأخالق ،فهو عبد في
مملكة الطبيعة وملك في مملكة الأخالق ،لأن
جوهر الأخالق هو الحرية ،والإن�سان كائن
حر.
يتركنا كانط �إذاً� ،أمام عالم طبيعي غريب
عنا ،يعمل بموجب قوانينه ال�صارمة ،وال ي�أبه
بنا .وعندما ت�ضربنا الم�صائب الطبيعية فلي�س
هناك من �سبب العتبار ذلك نوع ًا من العقاب
�أو الثواب ،فالأ�شياء تحدث في الطبيعة
ل�ضرورات الطبيعة ولي�س لواجبات �أخالقية،
غير �أن هذه ال�ضرورات الطبيعية المادية هي
�ضرورات عمياء ،وبالتالي ال تتالءم مع �أي
نوع من التو ّقع الذي يفتر�ض التقاء الطبيعة
مع الب�شر في حوار من �أي نوع كان .يدعونا
تحمل عبء الم�صادفة ،والقبول ب�أن
كانط �إلى ّ
ما حدث هو مجرد م�صادفة لها �سبب ،لكن
لي�س لها غاية .وبناء على ذلك ،ف�إنه يدعونا
�إلى التمعن في جراحنا الوجودية المفتوحة،
غير القابلة للت�ضميد ،في عالم هجره اللـه،
وطبيعة هجرها ال�سحر.
التقى فولتير مع كانط في كثير من هذه
النقاط ،لكن رو�سو في ر�سالته ال�شهيرة �إلى
فولتير كان يميل �إلى نوع من الفكر المحافظ
الذي يحاول الدفاع عن فكرة العناية
الطبيعية � ،اّإل �إن �أهم ما جاء في ر�سالة رو�سو
�إلى فولتير ،وهو الأمر الذي ال يزال حا�ضراً
عما تب ّقى
حتى اليوم ،لي�س محاولته الدفاع ّ
من فكر العناية الإلهية �أو الطبيعية ،و�إنما
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ا�ستحالة الف�صل التام بين الطبيعة والب�شر� ،أو
بين فعل الطبيعة وبين فعل الب�شر .و�إذا �شئنا
�أن نطور مقولة رو�سو لقلنا �إنه ال توجد تمام ًا
�أحداث طبيعية �صرفة ،فكل حدث طبيعي هو
حدث اجتماعي �سيا�سي ،لي�س بمعنى �أن له
�أبعاداً �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ،بل
لأن ت�شكل الحدث هو عبارة عن لحظة التقاء
عوامل الطبيعة بعوامل ب�شرية تقع �ضمن
م�س�ؤولية الب�شر والمجتمع والدولة .فلن�ضرب
مث ًال الت�سونامي التي �ضربت نيو �أورلينز في
الواليات المتحدة قبل  15عام ًا� :إن مجرد
هبوب الريح وارتفاع م�ستوى �سطح المياه ،هو
�أحداث طبيعية � ،اّإل �إن نتائجها على حياة
الب�شر و�أمالكهم لي�ست �أمراً طبيعي ًا� ،إذ كان من
الممكن �إعطاء �إنذار م�سبق ،و�إجالء النا�س في
مراحل مبكرة ،وكان من الممكن �أي�ض ًا
تزويدهم بقوارب �إنقاذ مطاطية و�إقامة مراكز
وطواقم �إنقاذ مدربة� ،إلخ .هذه الأمور كلها
لي�ست من �صنع الطبيعة ،و�إنما من �صنع الب�شر
والمجتمع والدولة .فعند الحديث عن الكوارث
الطبيعية مثل كورونا ،علينا �أن ننتبه �إلى �أن
الفيرو�س قد يكون حادث ًا طبيعي ًا في عالم
الطبيعة � اّإل �إن نتائجه وطرق التعامل معه
تتعلق بالتركيبة االجتماعية وال�سيا�سية.
وعليه ،ف�إن النتائج في نهاية الأمر � -أو جزء
منها  -تقع �ضمن م�س�ؤولية الب�شر كب�شر ،حتى
�إن كان الحدث في بدايته يبدو ك�أنه قادم من
عالم الطبيعة.

الفكر الكارثي
ينطلق الفكر ال�سيا�سي الكارثي من الكارثة
باعتبارها الأ�سا�س والمنطلق والمنطق الناظم
برمته ،و�أن الهدف من العقد
للفكر ال�سيا�سي ّ
االجتماعي والم�ؤ�س�سات والدولة هو تحا�شي
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الكارثة ومنع وقوعها ،وبالتالي فهو نوع من
الفكر الوقائي .لقد كان هوب�س �أول َمن �أ�س�س
لهذا النوع من الفهم ال�سيا�سي لطبيعة الدولة
الحديثة.
ففي الحالة الطبيعية  -خارج الدولة -
كانت حياة الب�شر عبارة عن جحيم م�ستمر
لأنه ال �أمان وال ا�ستقرار فيها ،ال �أخالق وال
قواعد تر�شد الب�شر �إلى كيفية الت�صرف ،بل �إن
الكل ي�سعى وراء غرائزه وم�صالحه و�شهواته
من دون �أي �ضابط .وفي هذه الحالة يدخل
الجميع في �صراع م�ستمر مع الجميع ،وت�سود
حالة مطلقة من انعدام الأمن :العقود ال
ُتحترم ،وال معنى لحق الملكية ،وحياة الب�شر
مباحة تمام ًا� ،إنه جحيم حقيقي.
ال ي�ستطيع الأفراد في حالة كهذه االتفاق
على �أي �شيء ،وال وجود لأي قيمة �أو منظومة
معيارية .وبد ًال من �أن يتوافقوا فيما بينهم
على القوانين والأخالق وال�شرائع ف�إنهم
يقيمون عليهم ويوكلون �أمورهم كلها �إلى -
الحوت الأكبر � -صاحب ال�سيادة المطلق،
ويتنازلون عن حريتهم ،فينوب عنهم ويقرر
في �ش�ؤونهم جميع ًا� .إن التنازل عن الحرية
�ضروري لحفظ الأمن والحياة ،فالفرد يتنازل
عن حريته ليحظى بالأمان على حياته ،وكل
ما يح�صل عليه من حقوق �أُخرى تكون
ممنوحة من طرف �صاحب ال�سيادة المطلق
الذي يقرر في �ش�أنها وير�سم حدودها
ويمنحها ويحجبها ب�أمر منه .لكن مع هوب�س،
تحول جوهر الفكر ال�سيا�سي في فهم كيفية
االنتقال من الحالة الطبيعية �إلى الحالة
المدنية والمجتمع المدني ،ولي�س االنتقال من
حالة الخطيئة �إلى حالة الخال�ص (مثلما �ساد
في الفكر ال�سيا�سي الديني في القرون
الو�سطى).
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�إن �أهم ما يميز الفكر الكارثي هو توا�ضعه
الن�سبي ،فالوقود الح�سي الذي يغذي الفكر
الكارثي هو �ضرورة تحا�شي الكارثة والخوف
منها ،وبهذا المعنى ف�إنه ال يتوقع كثيراً من
الدولة و�أجهزة الدولة ،مع �أن الحوت الأكبر -
�صاحب ال�سيادة  -هو �صاحب ال�سيادة
المطلق ويجمع لديه جميع ال�صالحيات
المطلقة ،الأمر الذي يوحي بدولة ديكتاتورية
في كل �شيء � .اّإل �إنه من الناحية الأُخرى ف�إن
الدور المناط والمتوقع من هذا الحوت الأكبر
هو فقط الحد الأدنى من الحماية وحفظ
الأرواح وتحرير المواطن من هاج�س الخوف
ينظر لها هوب�س
المحدق بهّ � .أما الدولة التي ّ
فدولة وا�سعة ال�صالحيات من ناحية ،لكن
مهماتها من ناحية ثانية ،محدودة جداً ،كما
�أن المتوقع منها محدود �أ�ص ًال ،ولي�س لديها
�أي �أجندة �أو رغبة في تحقيق الف�ضيلة �أو
تثقيف المواطن �أو تحقيق رفاهيته �أو
�سعادته ،وال ترى �أن من الواجب عليها �أن
تحقق �أي �شيء من ذلك .الدولة الهوب�سية
وا�سعة ال�صالحيات و�ضيقة المهمات في
الوقت نف�سه ،وبالتالي فهي قد تكون مزيج ًا
من الديكتاتورية والفو�ضوية� .إن هذا المنطق
المحافظ هو� ،إلى حد كبير ،المنطق الذي يف�سر
تطور الفكر الليبرالي في الع�صر الحديث،
وبموجب هذا المنطق ف�إن ما يف�سر الفكر
الليبرالي و�صعوده لي�س كتابات مفكرين مثل
جون لوك و�ستيوارت ميل ،بقدر ما هو الرغبة
في الحياة وفي تجاوز الحروب الدينية التي
حرقت �أوروبا على مدار مئات الأعوام وانتهت
ب�صلح و�ستفاليا في �سنة .1648
�إن جوهر الليبرالية ،بهذا المعنى ،هو تعبير
عن المنطق القائل �إن من الأف�ضل �أن نحيا
ونعي�ش مختلفين عقائدي ًا وفكري ًا كل بح�سب

دينه وفكره وعقيدته ،بد ًال من �أن ن�ستمر في
حرب ال نهاية لها ت�أكل الأخ�ضر والياب�س وال
ُتبقي على �شيء .وكثيرون من المفكرين
ال�سيا�سيين في القرن الع�شرين  -وعلى ر�أ�سهم
جوديث �شكالر وروبرت نوزيك ،و�إيزايا
برلين  -يفهمون الفكر الليبرالي وحتى
منظومة حقوق الإن�سان باعتبارهما ''ليبرالية
الخوف''� ،أي تلك الليبرالية القائمة على تجاوز
وتخطي الم�صائب والكوارث والحروب التي قد
تحل بالب�شرية ،والركون �إلى منظومة ت�ضمن
الحد الأدنى من الحياة وظروف الحياة
الأ�سا�سيين .وبهذا المعنى ف�إنها نظرية
متوا�ضعة وغير طموحة ،لكنها واقعية وقابلة
للتحقيق.
ومن �أجل تو�ضيح معنى هذا الفكر الكارثي
وجوهره ،من المفيد مقارنته بمدر�سة فكرية
�أُخرى تبد�أ من جمهورية �أفالطون وتنتهي
ب�شيوعية كارل مارك�س .و�إذا كان الخوف من
الكارثة هو المنطق الناظم للفكر الهوب�سي وما
جاء بعده ،ف�إن الأمل بالحياة الوافرة
وال�سعيدة هو ما يقف وراء هذا الفكر الذي
(�سيحتج
ن�ستطيع �أن ن�صفه بالفكر اليوتوبي
ّ
مارك�س طبع ًا على هذه الت�سمية!) .والفكر
اليوتوبي هو فكر طموح بطبيعته ،ويعتقد �أن
دور ال�سيا�سة ودور الدولة ال ينح�صران في
�إخراجنا من الحالة الطبيعية  -حالة الحرب
الم�ستمرة  -بل يتعديان ذلك �أي�ض ًا ليحققا لنا
الحياة الكريمة والرغيدة .و�إذا كان هوب�س
يعتقد �أن �إقامة الدولة تحررنا من حالة
الحرب وال�صراع الم�ستمرين ،ف�إن مارك�س
يلفت نظرنا �إلى �أن الحرب وال�صراع لم ينتهيا
قط ،و�إنما انتقلت حالة الحرب من عالم
ال�سيا�سة �إلى عالم ال�سوق واالقت�صاد ،وعلى
المجتمع �أن ينقذ �أفراده من حالة الحرب

ووهان ،برغامو ،ميالنو :تداعيات فكرية يف زمن كورونا

الم�ستمرة في عالم ال�سوق ،والتي تح�صد يومي ًا
ماليين ال�ضحايا من الجوع والفقر.
�إلى جانب الخوف من الدولة الهوب�سية
التي قد تنتهي �إلى دولة نيوليبرالية ال تكترث
لآالم مواطنيها ،مثلما هي الحال في �أميركا
اليوم ،هناك تخوف من نوع �آخر هو التخوف
من الدولة الطموحة التي ت�سعى لرعاية
مواطنيها وحمايتهم وتوفير الغذاء وال�صحة
والتعليم لأفرادها ،لأنه في كثير من الأحيان
ف�إن الدولة التي تحمي هي الدولة التي تتدخل
�أي�ض ًا ،لأن َمن يتوقع من الدولة �أن تت�صرف
كالعائلة المو�سعة من حيث الحماية ،عليه �أن
يتوقع �أي�ض ًا �أن تتدخل كالعائلة في �ش�ؤونه
الحياتية ،وبالتالي ف�إن �س�ؤال كيفية توفير
الحرية وتوفير الحماية في الوقت نف�سه هو
التحدي الأعظم الذي يواجه كل فكر ي�ساري
متنور ومتحرر .وال توجد �أجوبة وا�ضحة
للتوازن المطلوب بين االثنين ،ولهذا لي�س
مفاجئ ًا كيف انتهى بع�ض الي�ساريين
لي�صبحوا من �أن�صار النيوليبرالية.
قد تمثل ال�صين من ناحية والواليات
المتحدة من ناحية �أُخرى حالتين حادتين
بكل ما يتعلق بالتعامل مع كورونا :ال�صين
مثال لدولة تحمي وتتدخل في حياة الأفراد،
و�أميركا ال تحمي وال تتدخل .وال �شك في �أن
�أحد النقا�شات التي بلغت حدة وا�ضحة في
ع�صر كورونا  -و�إن لم تبد�أ مع كورونا  -هو
النقا�ش ب�ش�أن معنى الي�سار واليمين والفوارق
بينهما� ،أي ما هو الفرق بين اليمين والي�سار
عندما يجري التعامل مع �أزمة كورونا؟ لقد
طالب الي�سار بدولة تمنح كثيراً من الحريات
ال�سيا�سية والمدنية للأفراد � -أي �أنه نادى
بدولة نحيفة عندما يدور الحديث عن
ال�سيا�سة ،وطالب بدولة كثيفة وحا�ضرة عندما

مقاالت
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يدور الحديث عن الخدمات االجتماعية
وال�صحية والمادية ،و�س�ؤال الجمع بين الدولة
النحيفة والكثيفة في الوقت نف�سه هو �س�ؤال
زادت راهنيته في ع�صر كورونا ،وطفا على
ال�سطح ب�أ�سئلة كثيراً ما �شغلت الفكر ال�سيا�سي
منذ قرون.

اخلوف من املوت واخلوف من
احلياة
لي�س بعيداً ذلك اليوم الذي �سن�شتاق فيه
جميع ًا �إلى �أيام كورونا ،مثلما ن�شتاق �إلى
البرابرة في ق�صيدة كفافي�س .كان كفافي�س قد
�أنهى ق�صيدته ''في انتظار البرابرة'' بالجملة
التالية ''والآن؟ ومن دون البرابرة ،ما الذي
�سيحدث لنا؟ ه�ؤالء البرابرة كانوا ح ًال من
الحلول''.
كذلك هي كورونا ،كانت لنا ح ًال من
الحلول� .صحيح �أن البرابرة كانوا وهم ًا ،لكن
كورونا حقيقة ،والبرابرة لم يقتلوا في حين
قتلت كورونا ،لكن كالهما يقوم بدور م�شابه
من عدة �أوجه ،و�أهمها ا�ستح�ضار الخوف الذي
يرجىء الحوا�س والم�شاعر الباقية كلها:
الطموح ،والحب ،والجوع ،والنعا�س .الخوف
ي�ؤجل كل �شيء لأنه م�س�ؤول عن غريزة الحياة
والحفاظ عليها ،لكن هناك �شيئ ًا مريح ًا جداً
في هذا الت�أجيل لبقية الهموم والم�شاغل
الأُخرى :المقالة التي يجب �أن ُتنجز ،وال�شغل
الذي يجب �إنها�ؤه ،والوعد الذي وعدناه وعلينا
�أن نفي به ،وحتى التظاهرة ال�سيا�سية الواجب
�إقامتها .هناك تحرر من كثير من االلتزامات
من دون �صراع مع ال�ضمير ،ال بل �أكثر من
ذلك ،فكورونا تحررنا حتى من غ�ضبنا
و�أحقادنا ،وفوق هذا من م�شكالت �صحية
�أُخرى نواجهها لكنها لي�ست ملحة �أو طارئة،
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كارتفاع الوزن �أو من�سوب الكولي�سترول �أو
الوجع في الركبتين .هناك �شيء ما مريح
ومغ ٍر في هذا االنغما�س في الحياة النيئة؛ في
الحياة ب�صفتها ظاهرة بيولوجية �أو ًال وقبل
�أي �شيء ،فهذا االن�شغال الم�ستحكم بعدم
الإ�صابة بالمر�ض ُي�شعرنا كل يوم نعي�شه من
دون الإ�صابة به ،ب�أننا حققنا ن�صراً �صغيراً
على الموت ،لكنه ذو قيمة وي�ستحق االحتفاء
من �أجله بالحياة .ما �أجمل الحياة.
�أعتقد �أن من المهم الإبقاء على هذه
الحكمة المتوا�ضعة � ،اّإل �إنها ك�سائر الحكم
الأُخرى تبقى دائم ًا جزئية وموقتة وت�صف
جزءاً واحداً من الحياة ،وترينا وجه ًا واحداً
من �أوجهها فقط ال غير .الحياة حياة قبل �أن
تكون حكمة ،وللإحاطة بها يجب �أن نعي�شها
ال �أن نختزلها �إلى حكم� ،أو مثلما قال ال�شاعر:
''الخال�صة ،مثل الر�صا�صة في قلب �شاعرها،
حكمة قاتلة''.
� اّإل �إن الإيغال في منطق االنت�صار ال�صغير
على الحياة ربما يكون مدخ ًال �إلى هزيمة
الحياة نف�سها ،لأنه يغرينا بالتعامل مع
الحياة باعتبارها منطقة خطرة حيث ي�صبح
الخوف من الموت هو بحد ذاته الخوف من
الحياة نف�سها ،كما �أن الخوف من الخط�أ قد
ي�صبح هو الخوف من الحقيقة والمعرفة.
الحياة ال ت�أتي �إلينا بك ّليتها ،و�إنما علينا �أن
نذهب �إليها لنقرع �أبوابها �أي�ض ًا ،فالحياة
الآمنة تمام ًا و�أبداً لي�ست حياة ،لأن جوهر
الحياة لي�س البيولوجيا ،و�إنما هي التي تقف
فوق البيولوجيا ،وقد فهمت العرب هذا القلق
�إزاء نوائب الدهر عندما قالت'' :ليت الفتى
حجر''� .إن الأمان المطلق ي�أتي فقط �إذا تحول
الفتى �إلى حجر� ،أي �إذا توقف عن �أن يكون

�إن�سان ًا� ،أي �أنه يتحقق فقط مع الموت .الحياة
هي منطقة خطرة فع ًال ،لكن الأمر كذلك لأنها
الحياة.
�إن الحياة البيولوجية النيئة هي �شرط
الحياة طبع ًا ومن حقنا الدفاع عنها وواجبنا
الحفاظ عليها ،لكننا حين نحتفي بالحياة
ف�إننا ال نحتفي ببيولوجيتها ،بل بالت�سامي
على هذه البيولوجية في حاالت ال�صداقة
والحب والن�ضال والمقاومة والمخاطرة.
وفي نهاية المطاف ،ف�إن جوهر الحياة
لي�س البيولوجيا ،و�إنما الحرية ،ومفتاح
الحرية هو ال�شجاعة لأنها تجعلنا ننغم�س في
الحياة وتجعلها تمطر علينا .وتمتلىء الحياة
بقدر ما ن�ضع فيها من قيم ،لكن هذه القيم
مرهونة دائم ًا بالمخاطرة لأنها ال ت�ضع
ح�سابات الذات وم�صالحها على �أنها
المو�ضوع الوحيد ،فالطموح والحب والكرم
والن�ضال ال�سيا�سي كلها �ضرب من المخاطرة،
�أحيان ًا بم�صالحنا الذاتية ،و�أحيان ًا بحريتنا،
و�أحيان ًا �أُخرى بحياتنا� .إن هذه المخاطر هي
التي تملأ الحياة نف�سها بالمعنى والمغزى
وتجعلها ت�ستحق �أن تعا�ش.
هذه طبع ًا لي�ست دعوة �إلى �أن يهمل النا�س
�صحتهم� ،أو �أن يخرجوا �إلى العالم غير �آبهين
ب�صحة الآخرين� ،أو عدم اتخاذ الحيطة في
�أيام كورونا ،و�إنما الهدف من ذلك كله هو �أنه
ال يمكننا تعميم فل�سفة كورونا وفل�سفة
الخوف باعتبارهما فل�سفة عامة للحياة في
مجملها ،وال تحويل فل�سفة اال�ستثناء �إلى
فل�سفة القاعدة ،وال َج ْعل فل�سفة البقاء فل�سفة
لمجمل الحياة .الخوف �ضروري كي يحافظ
المرء على حياته ،لكن حياة مل�ؤها الخوف
هي حياة ناق�صة حتم ًا وباهتة جداً.

