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حتى اآلن، من المؤكد أن عام ٢٠٢١ لن يرقى إلى مستوى 

تمنياتنا التي ُبحنا بها ونحن ندخل في هذا العام الجديد. 

نحـن نشـهد حالًيـا واحـدة مـن أكثـر األوبئـة المدمرة في 

التاريـخ الحديـث، مـع ١٠٦ مالييـن حالـة مؤكـدة وأكثـر مـن 

مليونـي حالـة وفـاة علـى مسـتوى العالـم. فالتداعيـات 

كورونـا  فيـروس  ألحقهـا  التـي  واالقتصاديـة  البشـرية 

بالعديـد مـن بلـدان العالـم ربمـا تصبـح نقطـة تحـول 

فقـد  بأسـره،  والمسـتقبل  للعالـم  بالنسـبة  مهمـة 

كشـفت األجـواء السـريالية لوبـاء كوفيـد - ١٩ خطـوط 

الصـدع فـي الثقـة بيـن البشـر والـدول؛ بيـن المواطنيـن 

والحكومـات، وهـي تدفعنـا إلـى طرح أسـئلة كبيرة حول 

أنفسـنا وعالقاتنـا االجتماعيـة والحيـاة بوجـه عـام.

العامـة  الصحـة  علـى  فقـط  األزمـة  هـذه  تقتصـر  وال   

والبيئـة أو االقتصـاد، فمـا نشـهده هـو لحظـة الحقيقـة 

ونظامهـا  المتأخـرة  الحداثـة  بأزمـة  يتعلـق  فيمـا 

نتمكـن  ولـن  واسـع وشـامل،  نطـاق  علـى  الرأسـمالي 

مـن العـودة ببسـاطة إلـى »العمـل كالمعتـاد« بعـد أن 

نمـر بهـذه األزمـة، وينبغـي أن تعمـل العلـوم واألبحـاث 

االجتماعيـة وغيرهـا علـى تحليـل هـذه الحقائـق الجديـدة 

معالجتهـا. فـي  بنشـاط  واالنخـراط 

»مــا  االجتماعيــة  الحــركات  مســتقبل 
كورونــا« بعــد 

قريـة  العالـم  أن  بالفعـل   ١٩  - كوفيـد  فيـروس  أثبـت 

صغيـرة، وأوضـح مـدى الترابـط الحقيقـي للعالـم، األمـر 

الـذي وضعنـا أمـام تسـاؤل حقيقـي، ومفـاده هـل هـذا 

القـدر مـن التضامـن اإلنسـاني عالمًيـا الـذي تجّلـى خـالل 

وفـي  قبـل؟،  مـن  العولمـة  تفرضـه  لـم  كورونـا  جائحـة 

معـرض اإلجابـة عـن هـذا التسـاؤل، يـرى معظـم باحثـي 

العلـوم االجتماعيـة أن القـوى التقدميـة وبعـض القـوى 

ضت  اليسارية فشلت في إصالح اإلشكاليات التي تمخَّ

عنهـا العولمـة والحداثـة المتأخـرة التـي تفرضهـا.

أن  ديلـوز«  »جيـل  الفرنسـي  الفيلسـوف  جـادل  وقـد 

العلـوم  باحثـي  مـن  بالقليـل  ليـس  وعـدًدا  اليسـار 

األرثوذكـس،  االقتصادييـن  باسـتثناء  االجتماعيـة، 

يدركون العالم من خالل العالقات التي تبدأ من بعيد، 

وتتحرك إلى األقرب.  ويمكن اإلشارة في هذا السياق 

إلـى ظاهـرة الال مسـاواة االجتماعية باعتبارها نموذًجا 

الدولـي  النظـام  فـي  االسـتغالل  حالـة  ترسـيخ  علـى 

منـذ الحقبـة االسـتعمارية، وتشـكيل اإلمبراطوريـات 

العظمـى. ومـن هنا، جاءت مناشـدات أطلقها علماء 

االجتمـاع لمعالجـة التبعـات االجتماعيـة لالسـتعمار، 

واالنتقـال بعـد ذلـك إلـى معالجـة جـذور االسـتغالل، 

وفضـًلا عـن ذلـك، فـإن كثيًرا مـن الحـركات االجتماعية 

العرضيـة  الديمقراطيـة  بالمشـاركة  تهتـم  اليسـارية 

)أي المرتبطـة بحـدث مـا(.

وفـي هـذا السـياق، يتمثـل مسـتقبل فاعليـة الحـركات 

مـا  مرحلـة  فـي  لهـا  المعرفـي  والتنظيـر  االجتماعيـة 

المقاربـة  االنتقـال مـن  القـدرة علـى  بعـد كورونـا فـي 

التقليديـة )مـن البعيـد إلـى القريـب( إلـى حركـة الذهاب 

بمفهـوم  البـدء  أي  مسـتويات،  عـدة  فـي  واإليـاب 

الحـب  وأخالقيـات  واأُلسـرة  )الجماعـة  القريـب 

أزمة كورونا .. التحديات والفرص

أ. د. ساري حنفي  
بيروت فــي  األمريكية  الجامعة   - االجــتــمــاع  علم  أســتــاذ 



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء

والضيافـة والرعايـة(، ثـم االرتقـاء إلـى مسـتوى الدولـة 

ككل.  واإلنسـانية  الوطنيـة 

ففـي كثيـر مـن بقـاع العالـم، دفعـت أزمة كورونـا وظائف 

ا في اإلغاثة  منظمـات المجتمـع المدني المتمثلـة تاريخيًّ

إلـى  القـرار،  مّتخـذي  فـي  والتأثيـر  والمدافعـة  والتوعيـة 

تفعيـل وظيفـة جديـدة هـي التضامن. ووفًقـا لـ »جوفري 

باليـرز« فـإن اإلغاثـة تختلـف عـن التضامـن فـي كـون هـذا 

األخيـر هـو فعـل اجتماعـي ال يتـم عبـر قيـام األشـخاص 

بالتكاتـف  وإنمـا  الفقـراء«،  »إنقـاذ  لــ  بالتبـرع  ثـراًء  األكثـر 

لمواجهـة الفيـروس واألزمـات، مـن خـالل مبـادرات أكثـر 

عملهـا  فـي  األهليـة  المنظمـات  تقدمـه  مّمـا  فاعليـة 

المعتـاد. اإلغاثـي 

وفـي ظـل أزمـة كبيـرة مثـل جائحـة كورونـا، والتـي ألقـت 

علـى  التركيـز  فـإن  العالـم،  دول  جميـع  علـى  بظاللهـا 

يجـب  األزمـة  هـذه  خـالل  التضامـن  وظيفـة  تفعيـل 

الحـركات  اليـوم  تؤديهـا  التـي  المهمـة  األدوار  ُيخفـي  أّلا 

تنبـع  جديـدة  لمعرفـة  ا  مصـدًر باعتبارهـا  االجتماعيـة، 

ليـس فقـط مـن حسـها العملـي الناتـج عـن نشـاطها 

وحركيتهـا، بـل أيًضـا عـن تنظيـر أكاديمييهـا ومثقفيهـا.

مكافحة التدمير اإليكولوجي

واألنثروبوسـين  العولمـة،  مـرض  هـو   ١٩  - كوفيـد 

)Anthropocene( هـو حلقـة مـن حلقـات التدميـر التـي 

ف منـذ 
ِ
يقـوم بهـا اإلنسـان فـي حـق بيئتـه وكوكبـه، ُعـر

مـدة، أن موطـن هـذا الفيـروس الُمسـتجد هـو بعـض 

يبقيهـا  التـي  الُمستأنسـة،  غيـر  الصغيـرة  الحيوانـات 

 
ٍ

كوجبـات م  وُتقـدَّ والَمطاعـم،  منازلهـم  فـي  الصينّيـون 

ـز االجتماعـي، والتـي تسـتخدم أيًضا  فاخـرة إلظهـار التميُّ

الحـاالت  لبعـض  سـحرية  وعالجـات  طبيـة  كعقـارات 

المستعصية، إن هذه الُمعتقدات ال تنحصر بالصينيين 

وال يجـب تحميـل مسـؤولية انتشـار هـذا الفيـروس بمـا 

نوصـم )إعطـاء أحـكام نمطّيـة ُمسـبقة( بـه الصينييـن 

ألنـواع  وأكلهـم  الطعـام،  فـي  النظافـة«  »انعـدام  مـن 

مختلفـة مـن الحيوانـات بمـا فـي ذلـك القطـط والـكالب 

الحيوانـات  هـذه  مثـل  أكل  ُيعـد  لمـاذا  التسـاؤل  )دون 

غريًبـا جـًدا بينمـا ال نجـد ذلـك عنـد شـعوب أخـرى تـأكل 

الحلـزون مثـًلا!(، الموضوع هو ُمشـاركتنا جميًعا بَتدمير 

ا، ونسـعى إلـى  بيئتنـا بسـبب الجشـع، حيـُث نـأكل كثيـًر

تجميـع الكثيـر مـن المـال، وال نكتفـي بمـا لدينـا بـل نريـد 

المزيـد مـن السـفر )إذ أصبحـت اإلجـازة  الَمزيـد دائًمـا، 

وأحـدث  الفاخـرة  والمالبـس  حصرًيـا(،  السـفر  تعنـي 

سـمحت  لـذا  الَمحمولـة.  الهواتـف  وأحـدث  المـاركات، 

بتحقيـق  والعولمـة  والجشـعة  الريعّيـة  الرأسـمالّية 

ثـروات كبيـرة لحفنـة مـن رجـال األعمال فـي ُمدننا وذلك 

 جـًدا. 
ٍ
 قصيـر

ٍ
فـي وقـت

وقامت الطبقة الوسطى الجديدة والطبقة الوسطى 

الدنيـا الجديـدة بنْسـخ هـذا الجشـع ولو على مسـتويات 

أقـل لعـدم قدرتهـا علـى التقليـد الكامـل، إنهـا ُمحاوالت 

أسـطورّية للوصـول إلـى السـعادة، في ظـل »معدالت 

لهـا، نهايـة  ال  المـوارد  أن  لـو  كمـا  المسـتمرة   النمـو« 

مـن  المزيـد  إلـى  إال  تـؤدي  ال  النمطيـة  هـذه  أن  إال 

والكـوارث  والمـوت  واألوبئـة  الصحيـة  المشـكالت 

الطبيعية: إن التخمة عدو للشهوة، ويربط الفيلسوف 

اللبنانـي »مشـير باسـيل عـون« حـق الدهـاء االقتصـادي 

الوعـي  باطـن  إلـى  النفـاذ  فـن  ُيتقـن  الـذي  المعولـم 

السـليمة.  الرغبـة  بتخريـب مبانـي  المعاصـر،  اإلنسـاني 

التركيـــز على تفعيـــل وظيفة 
األزمـــة  هـــذه  خـــال  التضامـــن 
يجب ألّا يغفـــل األدوار المهمة 
الحـــركات  اليـــوم  تؤديهـــا  التـــي 
االجتماعيـــة، باعتبارهـــا مصدًرا 
لمعرفة جديـــدة تنبع من تنظير 

أكاديمييهـــا ومثقفيهـــا.
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ويسـترجع »عـون« الفيلسـوف الفرنسـي »بـول ريكـور« 

ى  ُتسـمَّ لـة  المتخيَّ »اللـّذة  أن  اعتبـر  الـذي   )٢٠٠٥  -  ١٩١٣(

ـر  وتعبِّ ـم  والتوهُّ ـل  التخيُّ تعنـي  قـد  إًذا  الرغبـة  رغبـة«، 

وهنـا  النفـس،  مـن  شـعوري  وال  عقالنـي  ال  جـزء  عـن 

أن  االسـتهالكي  االقتصـاد  »مخّططـات  تسـتطيع 

علـى  تنقـض  لكـي  الباطنـي  الوعـي  مبانـي  إلـى  تنسـل 

مخيلـة اإلنسـان الراغـب، فتزّيـن لـه الواقـع المشـتهى 

والرسـوم«.  الصـور  بأبهـى 

ويتابـع فـي هـذا الخـط بأمثلـة علـى نتائـج ذلـك: »لسـت 

األرض  مـن  ثمـار  ابتـالع  إلـى  حاجـًة  بالنـاس  أن  أظـن 

المزروعـة ُحقنـت بمـواد مسـتّلة مـن عضويـات أخـرى 

أن  أظـن  ولسـت  الجينّيـة،  بتركيبتهـا  التالعـب  جـرى  أو 

التناقـل  فـي  ضخـم   
ٍ

بتكثيـف ُيسـّر  اإلنسـاني  التواصـل 

الهوائـي  اإلبـالغ  فـي  هائـل  وبتسـريع  المعلوماتـي 

ُيفضيـان كالهمـا إلـى موجـات حارقـة تختـرق األجسـاد، 

أن  أظـن  ولسـت  بالخاليـا...  وتضـّر  األعصـاب،  وتتلـف 

اإلنتـاج الزراعـي ال يكفـي النـاس حتـى يقتلعـوا الغابـات 

ويطـردوا منهـا الحيوانات والحشـرات التي منها تأتيهم 

الفّتاكـة«.    الفيروسـات  ضـروب  جميـع 

نـوع  عـن  البيئـة  أجـل  مـن  النضـال  يمكـن فْصـل  ال  إًذا 

االقتصاد السياسـي وطبيعة النظام االقتصادي الذي 

نريده. إن رأسماليتنا النيوليبرالية ليست فقط طريقة 

إنتـاج بـل هـي أيًضـا تكوينـات اجتماعيـة تنظـم العالقـة 

لألزمـة  تحليـل  أفضـل  وربمـا  والطبيعـة،  البشـر  بيـن 

مـن  جـاء  السـريع«  »للنمـو  الـدول  ـه  توجُّ فـي  الحاليـة 

جانـب االقتصـادي األمريكي »جيمـس جالبريث«، وعالم 

االجتمـاع األلمانـي »كالوس دور«، حيـث ذكـرا أن النمـو 

السـريع يعتمـد علـى اسـتقرار التكاليـف )costs( الثابتة 

للمـواد الخـام والطاقـة علـى المـدى الطويـل، وعندما ال 

يكـون كذلـك، كمـا هـو الحـال اآلن، تتكّثـف المضاربـات 

توزيـع  حـول  نزاعـات  وُتَولَّـد  األربـاح،  وتتقّلـص  الماليـة 

وسـلطات  والمالكيـن  واإلدارة  العمـال  بيـن  األربـاح 

الضرائـب، إضافـة إلـى ذلـك، فـإن تكلفـة التغيـر المناخي 

الكربـون  انبعاثـات  خفـض  محاولـة  إن  حيـث  مرتفعـة، 

التجاريـة  األنشـطة  مـن  العديـد  جعلـت  فأكثـر  أكثـر 

المسـتهلكة غيـر مربحـة، وبالتالـي يقتـرح كال المؤلفْيـن 

األسـس  يدمـج  النمـو،  بطـيء  واعًيـا  »اقتصـاًدا جديـًدا 

آليـات عملـه«.. البيوفيزيائيـة لالقتصـاد فـي 

الجاهزية للمستقبل

بعـد  مـا  لمرحلـة  االسـتعداد  األكاديمييـن  علـى  يتعيـن 

الوبـاء، وكذلـك جميـع الجهـات الفاعلـة فـي المجتمـع 

المدنـي وصانعـي السياسـات العامـة، مـن أجـل تحويـل 

هذه المأسـاة إلى ميزة، ولنتذكر، كان للكسـاد العظيم 

)Great Depression( فـي أوائـل الثالثينيـات مـن القـرن 

الماضـي تأثيـر عميـق فـي جميـع أنحـاء العالـم، وكانـت 

االسـتجابات السياسـية لألزمـات مختلفـة جذرًيـا، لنأخـذ 

الواليـات المتحـدة والصفقـة الجديدة )New Deal( التي 

اقترحهـا الرئيـس »فرانكليـن روزفلـت« بيـن عاَمـي ١٩٣٣ 

و١٩٣٩ مثاًلا، حيث كانت الصفقة عبارة عن سلسلة من 

البرامـج الخاصـة باإلصالحـات الماليـة، وإصـالح قوانيـن 

العمـل، وإصـالح العالقـات بيـن اإلثنيـات، ومشـروعات 

لألشـغال العامـة،  وعلـى النقيض، تعاملـت ألمانيا مع 

األزمة من خالل استبدال النظام النازي بالديمقراطية. 

أجراهـا مـع  ويذكرنـا »ميشـيل فيفيـوركا«، فـي مقابلـة 

صحيفـة ليبراسـيون الفرنسـية، أنـه فـي حقبـة مـا بعـد 

الحـرب العالميـة الثانيـة، أنشـأت المقاومـة الفرنسـية 

األكاديمييـــن  علـــى  يتعيـــن 
بعـــد  مـــا  لمرحلـــة  االســـتعداد 
الوبـــاء، وكذلـــك جميـــع الجهـــات 
ــي  ــع المدنـ ــي المجتمـ ــة فـ الفاعلـ
ــة،  ــات العامـ وصانعـــي السياسـ
مـــن أجـــل تحويـــل هـــذه المأســـاة 

إلـــى ميـــزة.
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فـي عـام ١٩٤٤برنامـج عمـل للمقاومـة، وأسـموه »األيـام 

.)Les Jours heureux( »السـعيدة

مـن الضـروري أن نقـول إنـه لـم يكـن هنـاك فقـط بعـض 

تـم  ولكـن  الديمقراطيـة،  السـتعادة  السياسـية  التدابيـر 

إدراج تدابيـر اقتصاديـة راديكاليـة، إلى جانب بعض التدابير 

االجتماعيـة، وال سـيما تحسـين األجـور، وإعـادة تأسـيس 

للضمـان  شـاملة  وخطـة  المسـتقلة،  العمـال  نقابـات 

االجتماعي، كانت السـنوات الثالثون التالية فعًلا السـنين 

السـمان، أي أياًمـا سـعيًدة حًقـا لفرنسـا، وبالتالـي، علينـا 

أن نقـرر فـي أي اتجـاه سـنذهب، ومـا هـو نمـط حياتنـا لمـا 

بعـد كورونـا، التخطيـط مهـم للغايـة، ولكـن يجـب تعبئـة 

جميـع الموجهيـن األخالقييـن لبنـاء االعتـراف والحظـوة 

االسـتهالكية  والنزعـة  النجوميـة  علـى  ال  المجتمعيـة 

التمييزيـة والتنافسـية، بـل علـى مـدى تضحيـة الفـرد مـن 

أجـل الجماعـة، واجتهـاده فـي خدمتهـا، وهـذا هـو معـراج 

فـي مـدارج اإلنسـان نحـو الكمـال. 

 إن إعـادة انغـراس االقتصـاد فـي المجـال االجتماعـي 

العلـوم  ربـط  دون  يتحقـق  لـن  والثقافـي  والسياسـي 

التـي  بالطريقـة  األخالقيـة،  بالفلسـفة  االجتماعيـة 

اقترحها »بول ريكور«: »هدفنا هو عيش الحياة الطيبة 

 the“( »مـع اآلخريـن ومـن أجلهـم في مؤسسـات عادلة

 Aim of Living the Good Life with and for Others in

Just Institutions”(، أي أن ربـط فكـرة العيـش الكريـم 

ـا دون  واألخالقـي مـع اآلخـر ال يمكـن أن يكـون عمـًلا فرديًّ

إشـراك الجماعـة والمجتمـع، ويتـم ذلـك من خـالل تبنِّي 

أخالقيـات الحـب والتضامـن والضيافـة والعطـف مـع 

اآلخر، وبخاصة عندما يكون اآلخر مهمًشـا، وقد سـعى 

ـي مقاربـات جـادة فـي هـذا السـياق،  الوطـن العربـي لتبنِّ

تماشـت مع اتجاه فرانكوفوني عالمي مناهض للنزعة 

العـودة  بضـرورة  أناشـد  الصـدد،  هـذا  وفـي  النفعيـة، 

إلـى الوعـي األنثروبولوجـي المشـتَرك لإلنسـانية، ليـس 

 )Homo Economicus( »اقتصـادوي«  إنسـان  بصفـة 

والتضامـن،  التعـاون  يؤثـر  إنسـان  وإنمـا  أنانـي(،  )أي 

والـذي تحـدث عنـه »مارسـيل مـوس« )١٨٧٢ - ١٩٥٠( فـي 

دراسـاته عـن الهبـة أو اقتصـاد التبـادل. 

علـى  التغييـر  بضـرورة  ينـادي  األخالقـي  االتجـاه  وهـذا 

مسـتويين: المسـتوى الفردي، بتذكير اإلنسان برسالته 

فـي الحيـاة، ومسـتوى السياسـات العامـة، مـن خـالل 

الثـروة،  وتوزيـع  االجتماعيـة  العدالـة  لتحقيـق  إجـراءات 

بالنسـبة  للدخـل  أدنـى  حـد  وضـع  المثـال،  سـبيل  علـى 

د فـي كل بلـد(، وحـد أعلـى لدخـل الفـرد  للعائـالت )يحـدَّ

)عـن طريق سياسـات ضرائبيـة تصاعدية صارمة(، ولو 

أدى ذلـك إلـى هـروب بعض االسـتثمارات وبـطء النمو، 

وكذلـك مـن خـالل فـرض ضرائـب أعلـى علـى األمـالك. 

وأخيـًرا، فإنـه علينـا قـراءة أزمـة كورونـا على أنهـا اختبار 

إنسـاني وجـودي؛ وأمـام كل اختبـار يبلـغ اإلنسـان الحـد 

لالنعتـاق  ويتهيـأ  االسـتيعاب،  إمكانـات  مـن  األقصـى 

مـن كل مـا هـو مـادي ليسـمو روحانًيـا، ولعـل السـؤال 

الذي يطرح نفسـه بقوة هو: هل وصلت إنسـانيتنا إلى 

هـذا الحـد مـن االنعتـاق والسـمو الوجدانـي؟ لـن يكـون 

لعلومنـا وأبحاثنـا لمرحلـة »مـا بعـد كورونـا« معنـى إال 

 Real( »إذا كنـت مسـلًحا باليوتوبيـا، أو »يوتوبيـا واقعيـة

Utopias(، ألنـه حتـى إذا لـم يكـن مـن الممكـن تحقيقها 

بالكامـل، فسـتوجه أفعالنـا، ال توجـد حيـاة أخالقيـة بـال 

أزمـة  الخـروج مـن  إن  القـول  ثـّم، يمكـن  يوتوبيـا، ومـن 

أجـل  مـن  وذلـك  شـاملة؛  تعبئـة  يسـتوجب  كورونـا 

إعـادة ربـط اإلنسـان بأخيه اإلنسـان، وربطه بالمجتمع 

والطبيعـة. 


