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افتتاحية العدد

بأكمله  العامل  وضعت   19 كوفيد  جائحة  أن  يف  مراء  ال 

أمام تحد هائل، فلم يواجه البرش حتى هذا اليوم وباء بقوة 

قيايس(.  زمن  يف  الكوين  )امتداده  الوباء  هذا  وكثافة  انتشار 

وقعت  اإلنسانية  أن  اليوم  حالتنا  يف  السوداء  املزحة  ولعل 

فيه  هي  الذي  الوقت  يف  فتكا  الفريوسات  أشد  أحد  فخ  يف 

الجديدةوثورة  التقانات  بانتصارات  االنتشاء  حاالت  أعىل  يف 

املعلومات، والذي كانت فيه التأمالت الفلسفية واألخالقية قد 

 Post-humanism بدأت التنظري بالفعل لزمن ما بعد اإلنسان

حيث أفىض كشف املوروث الجيني لإلنسان، والتطور الهائل 

Or- وزراعة األعضاءGenetic grafts ي  عملياتالرتقيع الجين

 Nanotechnology وتقانة الصغائر gan transplantation

إىل والدة مثال"اإلنسان األمثل"مبهارات خارقة،وكل مواصفات 

املناعة مبا ميكن أن يرفع متوسط عمره االفرتايض إىل ما يتجاوز 

القرون الثالثة.

مع ذلك؛ وأمام هول الجائحة، واإلحساس الهائل بالعجز 

اإلنسانليك  بعد  ما  لفلسفة  العلمي  الغرور  تراجع  إزاءه��ا، 

يجربنا عىل العودة إىل مراجعة ما أورده أحد منظري االقتصاد 

وبداية  عرش  الثامن  القرن  نهاية  منذ  اإلنجليزي،  السيايس 

Thomas Malthusمالتوس توماس  عرش،هو  التاسع  القرن 

اختل  كلام  التدخل  عىل  الطبيعة  قدرة  فكرة  طرح  الذي 

التوازن بينها وبني اإلنسان ليك تعيد هذا التوازن عرب وسائل 

التزايد  الحروب واملجاعات واألوبئة. بحسب مالتوس؛ يؤدي 

إىل  االستهالك  الرثوات وجموح  باإلضافة إىل تضخم  السكاين، 

يجعل  مبا  العامل،  توازن  تهدد  بصورة  األرض  موارد  استنزاف 

تدخل الطبيعة عرب ظواهرها وأدواتها حيويا إلعادة االنسجام 

إىل هذا العامل، وضامن قدرته عىل البقاء.

األساطري  يف  حتى  ج��ذورا  هذه  الطبيعة  نجدالنتفاضة 

وتجرب  اإلنسان  طغا  عندما  غلغامش؛  ملحمة  ففي  القدمية، 

وأصدر ضجيجا أصبح يقض مضاجع اآللهةويحرمهم من نعمة 

أن تسلط عليه سلسة  النوم، اجتمعت هذه األخرية وقررت 

اإلغريق  عند  أما  الطبيعي.  بحجمه  تذكره  ليك  الجوائح  من 

النظام Cosmos والالنظام Chaos ليك تتحقق  فتتناوبحالتا 

فقد  هؤالء  وعند  العامل،  هذا  الصريورةيف  ضمن  االستمرارية 

أخذت اآللهة قرار خلق اإلنسان ليس فقط ألن ساكنة األوملب 

إلثارة  اإلنسان  خلق  تقرر  جعلها  ما  وامللل  بالرتابة  أحست 

بعض التسلية، ولكن ألنالجديد ال ميكن أن يقوم إال عىل رفات 

القديم،متاما كام يخرج الحي من امليت!

حتى نعود إىل شجون عاملنا املعارصتحت عصف الوباء، فإن 

ما ميكن مناقشته ليس ما ورائيات هذه الظاهرة بل تداعياتها 

وانعكاساتها؛ وبغض النظر عن التوازن الذي أصبح مفقودا بني 

اإلنسان والطبيعة،فإن السياسات العمومية التي أصبحت متيز 

عاملنا املعارص ما فتئت تقطع حبال العالقةمع تراثهاالكينزي 

السبعينيات  نهاية  Keynesian Theory...فمنذ  املحتشم 

أوربا،انطالقا  يف  االجتامعية  السياسات  تراجع  نلحظ  بدأنا 

الليربايل  التيار  أصبحت  التي   Thatcherismالتاتشريية من 

املهيمن، وصوال إىل تكريس تقليد توجيه التنمية االقتصادية 

تخفيف  آليات  استعامل  العموميةباتجاه  السياسات  يف 

مغرب ما بعد الجائحة
المختار بنعبدلوي
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بالحوافز  تنافسيتها  ودعم  الرشكات،  عىل  الرضيبي  العبء 

االجتامعي  االنتاجي  الوجه  ضامنات  واإلعفاءات،وتشذيب 

الضامنات  أو  باألجور  األمر  تعلق  سواء  العمل،  نظام  يف 

للدول  الدستورية  االلتزامات  يخص  فيام  وحتى  االجتامعية، 

فيام يخص حقوق املواطن يف العملوالصحة والتعليم. 

أكرث من هذا؛ انبثق عن الليربالية نفسها خطاب شعبوي 

الربح  اإلنسان من أجل  بدائية يف  الغرائز  صاعد يستثمرأكرث 

والسلطة، ويفتح الباب أمام عودة الشوفينيات التي تصورت 

اإلنسانية أنها قطعت معها مع نهاية الحرب العاملية، ويفتح 

الباب عىل مرصاعيه أمام عودة املجاعات واألوبئة والحروب 

بني  الفوارق  وتفاقم  توزيعها،  وسوء  الرثوة،  احتكار  بسبب 

أنانية،  بصورة  الطبيعة  واستنزاف  والغنية،  الفقرية  الدول 

قصرية النظر، تلقي عرض الحائط بكل املكاسب الكونية التي 

تحققت منذ القرنني الثامن والتاسع عرش.

هذا التقاطب الكبري الذي نجده بني الدول الغنية والفقرية، 

الطبقية عىل مستوى كل  الفوارق  نلفاه بدوره عىل مستوى 

الوجود  مقومات  هييإحدى  املوجاتالوبائيةالدورية  إن  دولة. 

الطبيعي الذي قد تفاقمه ظواهر التلوث والتغريات املناخية، 

التي ال مندوحة منها لإلنسان؛ لكن ما ال يعقل هو أن ميوت 

يف  منزوين  أو  الشوارع  يف  ومتقدمة  غنية  دول  مواطنون يف 

بيوتهم فقط ألنهم ال يتوفرون عىل تأمني صحي أو ألن الطاقة 

ليس  إذ  املتزايدة؛  للحاالت  للمشايف ال تستجيب  االستيعابية 

من املنطقي أال تتوفر الدول التي تتوفر عىل ميزانيات حربية 

هائلة، وعىل ترسانات نووية واحتياطات اسرتاتيجية ضخمة، 

َّة كافيةلحامية املواطن الذي ُوجدت  عىل مشايف ميدانية وأسرِ

هذه السلطة أصال لخدمته.

إن املُحزن املضحك يف جائحة كورونا أن الدول التي توصف 

بالتحكمية هي من حقق بعض النجاح، ولو النسبي يف احتواء 

الظاهرة، وأن الدول التي ينعم فيها املواطن ب: "الحرية" هي 

"املواطن  وكأن  الحياة،  يف  أو  الصحة  يف  تجاهلت حقه  التي 

الصحة  يف  الحق  عن  يتنازل  أن  إما  عليه  املسكني  العاملي" 

والتعبري واملبادرة؛  التفكري  أو عن حقه يف  والرعاية  والتعليم 

هذا إذا كان يعيش خارج ما نسميه بدول العامل الثالث، التي 

ُخلق املواطنفيها ليك يتحمل جميع األوزار دون أن ينعم بأي 

يحتاجه  الذي  الدرس   19 كوفيد  تقدم  فهل  اإليجابيات!  من 

الفضائيات من هنا  تهليل  العامل؟ لألسف إن من يرصد  هذا 

االنتخابية  الخطابات  يف  للشعبوية  القوية  والنكهة  وهناك، 

املطلوب  الدرس  تقدم  مل  الضاربة  الوباء  قوة  أن  يستنتج 

إلىركوب املوجة، ورأساملال  السياسيني  بقدر ما فتحت شهية 

الجشعإىل االستثامر يف حق الحياة، كام منحت الدول الكربى 

دائرةالبؤس  داخل  نفوذها  مجال  لتوسيع  جديدة  فرصة 

اإلنساين.

من هذا املوقع؛ ال ميكننا النظر إىل املغرب خارج ما يجري 

يف هذا العامل؛ وإذا كان هناك من نقاش عمومي قبل الجائحة 

للشباب  بالنسبة  سيام  ال  الدخل،  من  أدىن  حد  توفري  حول 

الذين هم يف طور البحث عن عمل، وتعميم نظام التغطية 

وإصالح  البرشية،  التنمية  برامج  وتقييم  ومراجعة  الصحية، 

التعليم...فلرمبا أن تجربة الجائحة أكدت عىل هذه األولويات 

وهي  العمومية،  السياسات  توجه  أن  يجب  التي  نفسها 

أولويات تكاد تكون قد أصبحت بديهية تتطلب رضورة إعطاء 

العمومية،  النفقات  وترشيد  االجتامعية،  للسياسات  األولوية 

وربط املسؤولية بالنجاعة واملحاسبة، وتحرير املجال اإلعالمي، 

وجعله يف خدمة قضايا تنمية املواطنة وتوسيع دائرة املشاركة 

يف القرار ، بالصورة التي تحقق انتقاال هادئا ومتوازنا يضمن 

والتنمية  االجتامعية  املطالب  بني  الرضوري  التوازي  تحقق 

املنشودة. 
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جعفر الباز

ي ظل جائحة كورونا
أطفال الشارع �ف

ملف العدد

مـــــــــــدخل عـام

يف ظل األوضاع الثي يعيشها العاملبسبب 

وباء كورونا املستجد، اتخذ املغرب كغريه من 

االحرتازية  االجراءات  من  مجموعة  الدول 

ومحارصة  الوباء  هذا  مواجهة  أجل  من 

عدم انتشاره بني املواطنني، يف السياق ذاته 

أوضحت وزيرة التضامن والتنمية واملساواة 

لحامية  الوزارة وضعت خطة  أن  واألسة، 

الطفولة تسعى اىل توفريسلة من الخدمات 

االستعجالية السيام منها املوجهة لألطفال 

مبؤسسات الرعاية االجتامعية واألطفال يف 

وضعية الشارع، تشمل تعزيز خدمات القرب 

بدوم  االجتامعية  الفئات  ايواء  خالل  من 

مأوى وإدماج أخرين إىل أسهم.

يف خضم هذا املشكل الوبايئ، مل يتغري 

يشء يف حياة األطفال يف وضعية الشارع، ويف 

نظرتهم اىل املستقبل والصحة، فاملالحظ أن 

واقعة الحجر الصحي نجمت عنه العديد من 

التغيريات عىل مستوى الثمثالت االجتامعية 

يف  لألطفال  بالنسبة  اليومية  واملمراسات 

وضعية الشارع، فعىل الرغم من  خطورة 

الوباء وسعة انتقاله مل تستطع هذه العينة 

وااللتزام  والتعايش  العيش  األطفال  من 

بأداب السلوك كأهمية غسل اليدين بشكل 

مستمر، وأهمية وضع مسافة اآلمان فيام 

اليبالون  مازالوا  الكاممات،  وارتداء  بينهم، 

النظافة،  بقواعد  وال  االحرتازية  بالقواعد 

مازالون يعيشون يف البؤر السوداء، ينامون 

يتقاسمون   ، يتصافحون  جامعي،  بشكل 

األزمةبشكل وظيفي. 

وضعية  يف  األط��ف��ال  تعدإشكالية 

زمانيا  متغرية  اجتامعية  إشكالية  الشارع 

بخصوصيات  تتميز  ظاهرة  ومكانيا، 

وحتى  مجالية،اقتصادية،ثقافيةمتجددة. 

يستطيع العاملون االجتامعيون مسايرة هذا 

التغيري والتجديد، بات من الالزم تشخيص 

الوضعية ورصد خصوصيات البؤر السوداء، 

أنشطتهم  ودراس��ة  سلوكاتهم  وتحليل 

نعلم  ونحن  خصوصا  والفكرية،  الدهنية 

أن الطفل يف وضعية الشارع يعيش خارج 

إط�ارالحامية.

ودللة  المفهوم  مدلول  ي 
�ف

الوضعية  الجتماعية
يف سنة 1993 عرفت منظمة اليونيسيف 

األطفال يف وضعية الشارع بأنهم األطفال 

الذين يعيشون يف الشارع، ورغم قضائهم 

أغلب اليوم وبعض الليايل فيه، فهم مايزالون 

عىل عالقة بأسهم.  أما هيئة األمم املتحدة، 

فقد عرفت الطفل يف وضعية الشارع بأنه 

أي طفل، بنتا أو ولدا، أصبح الشارع سكنه 

للحامية  ويفتقد  األس��ايس،  رزقه  ومصدر 

والتوجيه. يف حني يذهب بعض العاملني يف 

حقل رعاية الطفولة إىل التمييز بني فئتني من 

األطفال يف الشارع: األطفال الذين يعيشون 

وجودهم  يتصف  الذين  أي  الشارع  يف 

الذين  واألطفال  باالستمرارية.  الشارع  يف 

يعيشون عىل الشارع، الذين ميارسون مهنا 

عىل  نفسه  الوقت  يف  ولكنهم  الشارع  يف 

اتصال بأسهم و يقضون جزءا من اليوم يف 

سكن يجمعهم مع األسة .

ونظرا لشمولية املفهوم، فمن الباحثني 

الشارع من  من عرف األطفال يف وضعية 

ومعاناتهم  االجتامعية  وضعيتهم  منظور 

ي تواصل
ي  باحث �ف

باحث �ف
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يف  الطفل  أن  يرى  من  ومنهم  النفسية. 

وضعية الشارع هو ذلك الطفل الذي عجزت 

أسته عن تلبية حاجاته األساسية، النفسية 

واالجتامعية، مام دفعه إىل البحث عن فضاء 

حاجاته  ويشبع  حريته  فيه  ميارس  آخر، 

الباحثني  الثالث من  الطرف  أما  األساسية. 

فقد أعطوا تعريفا وسطا، واعتربوا الطفل يف 

وضعية الشارع هو ذلك الطفل - ذكرا كان 

أو أنثى- من يقل عمره عن 18 سنة، يعيش 

وينام ويأكل ويلعب يف الشارع. 

وآخرون  يعمل،  ال  من  األطفال  ومن 

يعملون يف الشارع بشكل غري رسمي وغري 

مرخص له، أما من جهة عالقاتهم بأسهم 

أو منقطعة. ويف نفس  منتظمة  إما  فهي 

السياق قدم الدكتور محمد الدريج تعريفا 

عن الطفل يف الشارع بأنه كل طفل قارص، 

أصبح الشارع له محال إلقامته املعتاد، وال 

يجد حامية كافية .

من خالل التعريفات املشار إليها أعاله، 

الشارع ال  نستنتج أن األطفال يف وضعية 

تستطيع أسهم تلبية حاجاتهم األساسية، 

وامل��أوى،  وامللبس  كالغذاء  املادية  سواء 

والحاجات النفسية كاألمن واالطمئنان، أو 

حاجات التفتح العقيل مثل التعليم. ونضيف 

أن الطفل يف وضعية الشارع هو كل طفل، 

ذكرا كان أم أنثى، يقل عمره عن 18 سنة، 

يقيض معظم وقته يف الشارع، يعيش ظروفا 

يف  ورد  وقد  عاطفيا.  فراغا  ويعاين  قاسية 

تقرير"وضع األطفال يف العامل" الصادر عن 

مكتب اليونيسيف اإلقليمي للرشق األوسط 

وشامل إفريقيا 2006، أن مصطلح األطفال 

يف وضعية الشارع يعد مصطلحا إشكاليا، 

نظرا إلمكانية استعامله كتصنيف للوصم 

الفرد،  متيز  عالمة  والوصم   .Stigmate

فالسلوك واملالبس وطريقة الكالم واملظهر 

واألمراض واإلعاقة أشياء تقولب إما إيجابيا 

أو سلبيا. وتشري القوالب السلبية إىل دونية 

الفرد وإىل خطورته: فالصفات السلبية هي 

التي توظف يف بناء الوصمة.

وميكن لتلك الصفات أن تكون حقيقية 

أو وهمية، مبعنى أنها تفرتض يف الفرد من 

صريورته الخارجية.وميكن الوصم من اختزال 

شخصية الطفل يف وضعية الشارع يف الصفة 

السلبية، بحيث تصبح ترصفاته السلبية هي 

املحدد األسايس لشخصيته. ويف هذه الحال 

ملف العدد : املغرب وخماضات اجلائحة 

ي تواصل
ي  باحث �ف

باحث �ف
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يتخىل املجتمع عن الفرد املوصوم، لكن يف 

الوقت نفسه يظل – املجتمع – فضوليا ويتبع 

سلوكاته ويراقبها. فالوصم تعبري عن العقاب 

الذي يناله طفل الشارع عىل األفعال الشاذة 

التي يقرتفها يف حق نفسه ويف حق املجتمع.

وتشري البحوث والدراسات إىل أن عددا من 

الدول العربية قد تأثرت بإفرازات ظاهرة 

األطفال يف وضعية الشارع ، ألسباب متعددة 

منها الفقر والبطالة، وعدم املساواة يف توزيع 

الرثوات،والتي تعد الدافع الرئييس النتشار 

عمل األطفال ولالنحرافات السلوكية وفقدان 

األمان. فالعالقة اآلمنة التي يسودها الدفء 

األسي واالستقرار النفيس عامل مهم وواٍق 

للطفل، يشعره بالثقة والقدرة عىل مواجهة 

النفيس حسب  باألمن  فالشعور  املشاكل. 

حجر   )Erikson, 1980( إريكسون  إريك 

السوية.1 يف  الشخصية  تكوين  األساس يف 

 John Bowlby"")حني، يفرس )جون بولبي

حب  لعدم  الطفل  إدراك  أن   ))1980

الوالدين أو عدماحرتامهام له، أو إهاملهام 

له،أو تحكمهام فيه،يدفعه إىل تكوين مناذج 

معرفية سلبية عن ذاته وعن مستقبله وعن 

فيه،كام  مرغوب  غري  طفل  اآلخرين،وأنه 

واتساقا  املستقبل2.  من  بالتشاؤم  يشعره 

كذلك مع األفكار التحليلية النفسية،يشري 

امليل  أن  )وي��ن��ي��ك��وت("Winnicott"إىل 

واالتجاه املعادي للمجتمع، يتكون يف مرحلة 

تستجب  مل  إذا  وذل��ك  املبكرة،  الطفولة 

للحاجات  الكفاية،  فيه  البيئة األسية، مبا 

الوجدانية واملادية للطفل، مام ينتج لديه 

شعورا بأن "املحيط العائيل مدين له بيشء 

ما".ويقدموينيكوتWinnicott"فكرة 

الحقيقية"،  غري  والذات  الحقيقية  الذات 

أي "الذات املزيفة" التي تنتج عن املواقف 

فيه  مبا  تكن "حسنة"  لألم،والتي مل  األوىل 

الكفاية، وم�ن ثم مل تتمكن من اإلحساس 

الصدديؤكد  هذا  ويف  رضيعها.  بحاجات 

)سبيتز("spitz"أن العالقات األولية اإليجابية 

بني الطفل وأمه، من شأنها أن تجعل الطفل 

يف مأمن من أن يقع ضحية السلوك الجانح 

مستقبال 3.

األم  بوجود  فقط  تتعلق  ال  فاملسألة 

بشكل مطلق، أي مجرد وجود صوري لها، 

متارسها  التي  األمومة  بنوعية  تتعلق  بل 

ارتباطا  بها  يرتبط  الطفل حتى  اتجاه  األم 

له.  ومشبعا  آمنا  قويا  تعلقا  بها  ويتعلق 

وبالتايل يصبح املطلوب هو ما يطلق عليه 

وينيكوتWinnicott"األمومةالكافية 

الجيدة"4.  م��ن البديهي أن نرجع عوامل 

خروج األطفال إىل الشارع إىل تاريخ الطفل، 

لكن علينا أن نضيف إىل هذه األسباب، داللة 

هذا الترصف بالنسبة للشخص الذي ارتكبه. 

فقط  يتحدد  ال  عموما  اإلنساين  فالسلوك 

باملايض، وإمنا أيضا باملستقبل، آخذين بعني 

االعتبار أن رؤية الشخص ملستقبله يؤثر يف 

سلوكه الحارض .   فاللجوء إىل الجنوح، أو 

إىل ارتكاب الجرمية، يهدف إىل تحقيق غاية 

يف نفس الطفل الجانح. وقد تطرق موريس 

كوسون Maurice Cussonإىل مجموعة من 

الغايات، هي نفسها التي تسيطر عىل سلوك 

طفل الشارع، وهي أربع: الفعل والحركة 

 ،l’appropriation واالستحواذ   ،l’action

 la السيطرة والعدوان l’agression، وأخريا 

 . domination

صعب  اختيار  الشارع  يف  العيش  إن 

من  مبجموعة  يتحدد  ما  وغالبا  وق��اس، 

املراحل؛ ففي املرحلة األوىل يخفي الطفل 

خوفه باللجوء إىل اللغة الحركية يف التعامل 

مع اآلخرين، هذا السلوك نشاهده بشكل 

كبري يف البؤر السوداء التي يقيم فيها األطفال 

يف وضعية الشارع. حيث يبدأ العنف كالميًّا 

والسبب  إىل عنف فعيل.  يتحول  أن  قبل 

هذه  منه  تعاين  الذي  اإلف��الس  إىل  يرجع 

الرشيحة االجتامعية عىل مستوى الذخرية 

اللغوية. 

يف  الطفل  يرتكب  الوقت،  مرور  مع 

وضعية الشارع مجموعة من األفعال الجانحة 

التي من شأنها أن تخرجه من دوامة اإلقصاء 

يعوض  حينئذ  معنى.  لوجوده  وتعطي 

شعوره بامللل والرتابة بارتكاب أفعال الرسقة 

ارتكاب  والعنف والعدوان... كام يلجأ إىل 

ترصفات مجانية، كالتخريب.......

إن هذه النزعات التدمريية لدى الطفل 

يف وضعية الشارع، ماهي إال انعكاس لواقع 

باملخاطر واملخاوف. من جهة  أليم، ميلء 

املخاوف  هذه  من  التخلص  يحاول  فهو 

بارتكابه لألفعال  لتخويف اآلخرين  وأيضا 

الجانحة املخالفة للقانون. ومن جهة أخرى، 

من  للمجتمع  رسالة  توجيه  إىل  يسعى 

أجل انتزاع االعرتاف به كإنسان وكطفل له 

حقوق وهوية ينتمي إليها، ومن أجل هدم 

املسببات.  وهذا ما دفع عامل النفس الفرنيس 

الشارع  يف  الحدث  جنوح  يعترب  الكان"   "

مبثابة حوار عنيف مع اآلخر ، يحاول من 

خالله االعرتاف به كانسان5.

وتحث تأثري جائحة كورونا ، تبني من 

خالل املالحظة أن األطفال ال يستقرون يف 

بؤرة ألخرى،  من  وينتقلون  مكان محدد، 

معرفتهم  فان  وبالتايل  ألخ��ر،  ش��ارع  من 
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ملف العدد : املغرب وخماضات اجلائحة 

عىل  محدودة  تظل  املدينة  بطبورغرافة 

يشعرههم  مام  الدائم  تنقلهم  من  الرغم 

بالغربة وانعدام األمان. أصبحت رغباتهم 

آنية تتغري حسب الظروف الثي يواجهونها 

من  يخافون  ال  انهم  باملفاجئات،  واملليئة 

املرض، بل يخافون من املستقبل، من الغد . 

استسالمهم لواقعهم جعلهم  يعيشون ببعد 

واحد هو الحارض.

عموما، الطفل يف وضعية الشارع ليس 

كغريه من األطفال، فحياته يف الشارع غري 

مستقرة يعيشها يوما بيوم. فبعد كل سلوك 

انحرايف يعيش حياة جديدة، رشعية جديدة، 

عينيه،  أمام  املعامل  واضح  غري  املستقبل 

حارضه مرتبط بإشباع حاجاته اآلنية، يغيب 

 ،Horizon temporelالزمني األفق  عنده 

وال طموح Aspiration لديه.

إن لجوء الطفل يف وضعية الشارع إىل 

العنف والعدوان كأسلوب للحوار والتواصل 

عامل  مواجهة  فرصة  له  يتيح  اآلخ��ر،  مع 

وتأكيد  بالتفوق  شعورا  ومينحه  الشارع، 

الفرنيس  العامل  تعبري  حد  عىل  ال��ذات، 

إقدام  أن  يرى  لوبروتونLebretonالذي 

الحدث عىل املجازفة واملخاطرة، كأنه يعقد 

حلفا رمزيا مع املوت. هذا التعاقد املعنوي 

مينحه الشعور بالوجود والشعور باللذة. ويف 

 Sutherland السياق نفسه يرى سذرالند

السلوك  أن  املخالطة،   نظرية  صاحب 

اإلجرامي سلوك متعلَّم، يتعلمه الطفل من 

محيطه االجتامعي بحسب درجة املخالطة. 

فكلام زاد التقارب يف املخالطة كلام زادت 

إمكانية تعلمه السلوكات العنيفة واملنحرفة 

يف  الطفل  يشل  وبالثايل  جدلية  .فالعالقة 

وضعية الشارع يف عالقته باملحيط ليست 

دامئا من نفس النوع، إذ قد يقع تبادل يف 

األدوار بني طرف آخر، فمن كان يلعب دور 

الرئيس يف لحظة ما قد يلعب دورا ثانويا يف 

لحظة ثالية 6. 

وضعية  يف  الطفل  وضعية  تأملنا  ولو 

يف  كورونا  فريوس  تفيش  ظل  يف  الشارع 

منطا،  يعيش  لوجدناه  املغريب  املجتمع 

الذي  الزمجايل  ارتباطا كليا باالطار  مرتبط 

فرضه الحجر الصحي، حيث أثرت الوضعية 

الوبائية عىل سلوكاته، تثمتالته االجتامعية، 

تحركاته  عىل  اليومية،  حياته  منط  عىل 

مقيدة  أصبحث  التي  أوالجامعية  الفردية 

بالزمان واملكان.

ات مــجــتــمــع  مــــتــــغــــ�ي
ي ظل جائحة 

الشـــارعكنسق �ف
كورونا

نسق  مبثابة  ال��ش��ارع  مجتمع  يعد 

اجتامعي،يخلق لنفسه حدودا وقواعدتجعله 

متميزا عن األنساق األخرى. كام يخلق حالة 

من التوازن بني األنشطة التي متارس داخله، 

بحيث يظل قادرا عىل أداء وظائفه، وفق 

تدرجه ومكانته االجتامعية. 

زمن  يف ظل  اليوم  الشارع  أصبح  لقد 

وميثل  والنشاط،  للحيوية  يفتقد  كورونا، 

تواجد األطفال بالشارع يف ظل هذه الظروف 

الوبائية، حافة التواجد اإلنساين ونوعا من 

القضاء االجتامعي .لكن رغم ذلك، فاألطفال 

يف هذه الوضعية يجعلون من الشارع مكان 

الشارع  ففي  وثقافتهم.  ولهوهم  عيشهم 

يتعايشون مع مخاوفهم وقلقهم ومتردهم.

لذلك ميكننا القول أن الشارع ال ميثل ما هو 

سائد عند العموم، وأنه فراغ مساحي فقط، 

بل هو مساحة للتنشئة االجتامعية، وفضاء 

للمغامرة وللتضامن،ومكان للهروب. 

1 - رضوىفرغيل،أطفال الشوارع، الجنس والعدوانية دراسة نفسية، مكتبة دار العربية للكتاب، القاهرة، الطبعة األوىل 2012، الصفحة 57 .

2 -  املرجع عينه، الصفحة 58.

3 - املرجع عينه الصفحـــة 61. 

4 - املرجع عينه الصفحة  61

5  - د. محمد عباس نور الدين ، انحراف األطفال والشباب ، رؤية نقدية نفسية اجتامعية لواقع ظاهرة الجنوح زيفية التصدي لها ، 2004 ، الصفحة 101.

6 - نفس املرجع عينه ، الصفحة

الهوامش
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إن األطفال يف وضعية الشارع يعانون 

ظروفا  ويعيشون  مستقرة،  غري  أوضاعا 

صعبة، تتصف بالقسوة وعدم األمن. وهم 

ضحايا العنف واالستغالل بجميع أنواعه، ويف 

الوقت نفسه يوفر له�م -الشارع-الشعور 

بالحرية ويتيح لهم إشباع حاجاتهم ورغباتهم 

املكبوتة دون رقيب أو حسيب. 

إمكانية  لهم  توفر  الشارع  يف  فالحياة 

االستطالع. غريزة حب  وتحقيق  املغامرة 

والشعور  التجارب  ينضجومنبكرالكرثة  كام 

الشارع  إىل  الطفل  باالستقاللية.وبخروج 

والعيش وسط دهاليزه وبني البؤر السوداء 

الخاصة به، والتحاقه بجامعة الرفاق يبحث 

من  يتمكن  مل  التي  الجديدة  هويته  عن 

تلمسها داخل األسة. 

اسم  عىل  الطفل  يحصل  البداية،  يف 

حيث  به،  عليه  نودي  إذا  يبايل  ال  شهرة، 

يتم إطالق هذه األلقاببني األطفال بغرض 

االجتامعي.  الوصم  من  التمويه،واالنفالت 

متميزة،  ألبسة  نفسهيلبسون  الوقت  ويف 

ويتكلمون لغة خاصة، وتتكون عندهم خربة 

التعايش والتواصل مع اآلخر. 

وبناء عىل كل ما سبق، يعد الشارع املأوى 

الذييتخذه األطفال محال إلقامتهم الدامئة أو 

املؤقتة؛ أثناء الليل يتغري شكل الشارع خصوا 

،فيعود  الحجر الصحي  ونحن يف مراحل  

كام  بيوتهم،  إىل  أدراجهم  املتأخرين  آخر 

يغادره املرتددون عليه نهاراليرتكوه للسكان 

األصليني: األطفال يف وضعية الشارع. 

التي  الوبائية  الظروف  هذه  ظل  يف 

وضعية  يف  بالطفل  بالدنا،دفعت  تعيشها 

مع  فيالتعامل  أساليبه  تطوير  إىل  الشارع 

هذه الوضعية، والتعايش مع التنوع السائد 

يف العالقات بني أفراد املجموعة. فالطفلفي 

وضعية الشارعال يعيش مبفرده، بل يعيش 

يف مجتمع له عالقاته وقيمه، وبه قنوات 

للتعلم وتقوية القدرات ووسائل الرتهيب 

والرتغيب؛ مجتمع مواز للمجتمع األصيل 

وقيمه  االجتامعية  بضوابطه  الرسمي 

وتقاليده.

ملجتمع  االس��ت��ع��راض  ه���ذا  ب��ع��د 

الشارعكنسق متميز عن األنساق األخرى ، 

يتاح آنيا ، التعرف عىل آراء هؤالء األطفال 

حول وضعيتهم االجتامعية يف ظل جائحة 

وقواعد  االحرتازية  االج��راءات  كورونا؟أثر 

يف  عيشهم  من��ط  ع��ىل  الصحي  الحجر 

الشارع؟ 

التي  الفردية  املقابالت  خالل  ومن 

تباين  أن هناك  تبني  األطفال  أجريت مع 

واختالف يف الرؤى واألجوبة؛فمنهم من هم 

راضون عن وضعيتهم لقدرتهم عىل التعايش 

والتأقلم مع الظرفية الراهنة، وكسب املال 

وإشباع الرغبات.ومنهم من يشعر بالخوف 

والقلق وعدم الرضا عام يتعرضون له من 

مع  التكيف  وصعوبة  وتهميش  اقصاء 

الحجر الصحي وتأثرهم بشكل مبارش من 

االجراءات االحرتازية والصحية مام دفع بهم 

الوضع للرجوع إىل اسهم  أو قبول االيداع 

باحدى املراكز االستعجالية . 

ي 
�ف الأطــفــال  يرفض  لماذا 

وضعية الشارع الولوج للمراكز 
الستعجالية ؟

تعترب الحرية شعار الحياة يف الشارع، 

هي الوجود، محدد من محددات التواجد 

هذا  فإن  باملركز،  إيداعهم  ومبجرد  به. 

الشعور بالحرية يصبح مقيدا باملبادئ والقيم 

املرشوط،  التقييد  هذا  الداخيل.  والقانون 

يجعل الطفل يف وضعية الشارع غري مرتاح، 

فاقدا لحريته أو لشعوره بأنه طفل ملك، 

فيهرب مبجرد ما تسنح له الفرصة؛ يهرب 

من املؤسسة طمعا يف للحصول علىالحرية 

من  عينة  ترصيحات  يف  جاء  ما  حسب 

األطفال، وخصوصا الذين عاشوا مدة طويلة 

يف الشارع وخضعوا لجميع مغرياته. 

للتواجد  الحريةكعامل  جانب  إىل 

الذي  املال  ربح  عامل  هناك  الشارع،  يف 

يعد من مغريات البقاء يف الشارع. وبعد 

اتصالنا املبارش مبصدر املعلومات تبني لنا أن 

اسرتاتيجية العيش عند األطفال يف وضعية 

الشارع تختلف من طفل آلخر، ومن جامعة 

ألخرى؛ فاألهم هو النتيجة. 

أما العامل الثالث، فإنه يتعلق باإلدمان 

عىل املخدرات. ولفهم مشكلة اإلدمان لدى 

األطفال يف وضعيةالشارع البد من التعرف 

التحملواالعتقادية،  ظاهرة  من7:  كل  عىل 

االنسحاب،  أعراض  من  املعاناة  وظاهرة 

أي انسحاب العقار املخدر من متناول يد 

املدمن. وفوق كل ذلك يلزم معرفة األسباب 

الشارع  وضعية  يف  األطفال  تدفع  التي 

أن  األطفال  اعتقاد  هو   لإلدمان.والجواب 

املخدرات  تسبب السعادة واللذة،وتخفف 

األسية  واملشاكل  الحياة  ضغوط  عنهم 

تعطيهم  نفسه  الوقت  ويف  واالجتامعية 

وطلب  املارة  من  االقرتاب  عىل  الشجاعة 

املال منهم دون تردد. علميا فهذا االعتقاد 

تزيد  املخدرات  لألطفلخاطئألن  الشخيص 

الطني بلة، وتضيف مشاكل أخرى يصعب 

الدم  ضغط  كارتفاع  قهرها،  أو  مقاومتها 
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والتوجس  الجسم،  ح��رارة  درجة  وزي��ادة 

اآلخرين،  نوايا  يف  بالشكوالريبة  والشعور 

والسلوك الشاذ واملتكرر، والهلوسات القوية 

إىل جانب  الزائدة  والعصبية  الواضحة،  أو 

العنف، وسعة رضبات القلب مع احتامل 
الوفاة .8

حياة خارج  الشارع  يف  الحياة  عموما، 

إطار الحامية، وفتح أبواب العديد من املراكز 

حال مؤقتا بسبب الجائحة لكن ما هو كائن 

هو هروب األطفال املتكرر من مراكز االيواء، 

عىل الرغم من احتامل تعرضهم للعدوى 

من  املغامرة  يعيشون  لكنهم  الشارع،  يف 

واالجتامعية  النفسية  رغباتهم  تلبية  أجل 

املجهودات  من  الرغم  عىل  واالقتصادية. 

املبدولة من طرف الدولة واملجتمع املدين 

من اجل حامية األطفال يف وضعية الشارع، 

لكن طرق االيداع ومستوى جودتها أثر عىل 

بقاء األطفال يف املراكز واختيارهم بشكل 

متكرر الهروباىل الشارع، اىل مجتمع ينتج 

املعاناة والعنف عرب انتاج عوامل الهشاشة 

الروابط  خالل  من  العوامل  تلك  ورعاية 

االجتامعية السائدة واملهيمنة والثي تسببت 

السلوكاتاالنحرافية  من  مجموعة  بروز  يف 

والعنفية.

ـــل تــغــذي  ـــوام فـــأيـــة ع
العنف؟

لقد درجت األدبيات الرتبوية عىل إرجاع 

مقدمتها  يف  متعددة،  عوامل  إىل  العنف 

العوامل السيكولوجية التي يكون مصدرها 

يف الفرد ذاته وطبيعة التكوين السيكولوجي 

املتزايد  الشعور  أهمها:  من  لشخصيته، 

بالنفس وضعف  الثقة  باإلحباط وضعف 

االستجابة للمعايري االجتامعية، وعدم القدرة 

عىل مواجهة املشكالت التي يعاين منها الفرد، 

والشعور بالعجز عن إقامة عالقات اجتامعية 

سليمة، وكذا الشعور بالفشل والحرمان من 

مبرحلة  املرتبطة  واالضطرابات  العطف، 

تفاقام  يزيدها  وقد  املراهقة  أو  البلوغ 
اإلدمان عىل املخدرات . 9

مسببة  األسي��ة  التنشئة  تعترب  كام 

الجامعة  هي  األسة  تعترب  إذ  للعنف، 

اإلنسانية األوىل التي ميارس فيها الطفل أوىل 

عالقاته اإلنسانية ولذلك فهي املسؤولة عن 

والكثري  االجتامعية  السلوك  أمناط  إكسابه 

7 - عبد الرحامن محمد العيسوي، الجنوح وأطفال الشوارع دار الفكر الجامعي، 2011، الصفحة 121 

8 - املرجع عينه ، الصفحة 126  - فهدعيل الطيار،"العوامل االجتامعية املؤديةللعنف لدى طالب املرحلةالثانوية: دراسةميدانيةملدارسرشق الرياض"،إرشاف أحسن مبارك 

طالب،أطروحة

9 - )ماجستري(جامعةنايفالعربيةللعلوماألمنية،كليةالدراساتالعليا،قساملعلوماالجتامعية، 2005 الصفحة  41 .  

الهوامش
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من مظاهر التوافق ترجع إىل نوع العالقات 

فعال يف  دور  ولألسة  األسة  يف  اإلنسانية 

االنحراف والسلوك العنيف، وذلك ملا تحتله 

األسة من أهمية حيوية يف عملية التنشئة 

االجتامعية للفرد. وميكن أن إيجاز أسباب 

التي ترجع إىل األسة فيام  العنف  سلوك 

ييل:

1.التفكك األسي،

2.التدليل الزائد من الوالدين،

لسلوك  األسة  متابعة  3.ع����دم 

األبناء،
4.الضغوط االقتصادية لألسة. 10

من  واألصدقاء  الرفاق  جامعة  وتعترب 

الجامعات األولية التي لها تأثري عىل شخصية 

الفرد بعد األسة، ومام يقوي من تأثري هذه 

الجامعة عىل الفرد: التشابه والتجانس بني 

أفرادها من حيث العمر واألهداف وامليول 

تقوية  إىل  يؤدي  ذلك  وكل  واالتجاهات. 

تأثريها عىل تشكيل سلوك الفرد وقد وجد 

بعض الباحثني أن جامعة الرفاق قد تكون 

األحيان، خصوصا  بعض  لألسة يف  البديل 

معظم  أشارت  وقد  واملجرمني  للمنحرفني 

الدراسات واألبح�اث التي تناولت موض�وع 

الرفاق وعالقتهم باالنحراف إىل أن معظم 

السجون  يف  عليهم  واملقبوض  املنحرفني 

واملوجودين يف املؤسسات اإلصالحية كانوا 

عىل عالقة بأصدقاء منحرفني .وميكن إيراد 

بعض أسباب سلوك العنف التي ترجع إىل 

الرفاق واألصدقاء يف األمور التالية:

عىل  ال��س��ي��ط��رة  إىل  1.ال���ن���زع���ة 

اآلخرين،

مسايرة  يف  بالفشل  2.ال��ش��ع��ور 

الرفاق،

3.الهروب املتكرر من املدرسة،

4.ال��ش��ع��ور ب��ال��رف��ض م��ن جهة 
الرفاق.11

العنف  يعد  العوامل،  تعددت  مهام 

مع  املمكنة  األخرية  التخاطب  لغة  مبثابة 

الواقع ومع اآلخرين، حيث يعجز الفرد عن 

إيصال صوته بوسائل الحوار العادي، وحيت 

ترتسخ القناعة لديه بالفشل يف إقناعه بكيانه 

وقيمته، وهذا يعني أن العنف عنده آخر 

التواصل  من  اليأس  بعد  املمكنة  الحلول 

اللغوي الحواري ووقوع الشخص يف حالة 

من اليأس من إقناع نفسه أو التحكم فيام 

يقول أو يفعل حيث يغيب عنده االتصال 

املضبوط باآلخرين. 

بعض  ذهبت  فقد  العموم،  وع��ىل 

من  أنه  العنف  تفسري  عىل  النظريات، 

السلوكيات املكتسبة، يف حني تؤكد أخرى 

أنه فطري 12 ،  فبقدر االختالف أو التوافق 

فيام بينهام فإنه ال ميكن االختالف عىل أن 

مجملها ال تعطي الرشعية، وتربر العنف، 

بل تسعى جاهدة إىل وضع الحلول الالزمة 

من  التخفيف  أو  الظاهرة  عىل  للقضاء 

حدة انتشارها يف املجتمع. ومنه، فالعنف 

السائد يف املجتمع هو نتاج تكاميل بني كل 

النظريات، إذ أن جميعها صبت يف منحى 

واحد هو دراسة الظروف املحيطة بالفرد مع 

تشخيص وضعيته االجتامعية.

الشارع  وضعية  ي 
�ف الأطفال 

خارج إطار الحجر الصحي.
بالكثري  السوسيولوجي  الرثات  يحفل 

التحول  مبفهوم  ترتبط  التي  املعارف  من 

االجتامعي بوصفه كل التغيريات الواسعة 
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يف البنى االجتامعية للمجتمع والثي تحدث 

أثرا يف نظم املجتمع وتؤثر يف العالقات بني 

األفراد، ويعرفه البعض بكونه " كل تحول 

يقع يف التنظيم االجتامعي سواء يف بنائه أو 

وظائفه خالل فرتة زمنية13.واملغرب كغريه 

بسبب  اجتامعيا  تحوال  عرف  ال��دول  من 

جائحة كورونا  مام ألزمه إتخاذمجموعة من 

االجراءات االحرتازية من أجل مواجهة هذا 

الوباء ومحارصة عدم انتشاره بني املواطنني. 

وقد ثم يف هذا اإلطار تدخل الدولة السيام 

يف تقديم الخدمات واملساعدات االجتامعية 

حيث  الشارع،  وضعية  يف  األطفل  لفائدة 

ثم فتح فضاءات أو مراكز االيواء الثي ثم 

احداتها خالل مرحلة الحجر الصحي. والثي 

بلغ عددها حاليا 52 مركز وفضاء. مند بداية 

الحجر اىل غاية 15 ماي 2020 ثم سحب ما 

مجموعه 803 طفل من العيش يف الشارع 

منهم 633 ذكور و 170 إناث، وقد ثم يف هذا 

بوسطهم األسي  إدماج 129 طفل  االطار 

وإيواء 184 مبراكز االيواء املستعجل.وتتمينا 

ملا قامت به الدولة ، نظمت  جمعية بيتي 

االجتامعي  االسعاف  جمعية  مع  برشاكة 

الدار البيضاء مجموعة من الجوالت النهارية 

الثي تعيش وضعية  بغية حامية األطفال 

وجنسياتها  العمرية  فئاتها  بكل  الشارع 

املختلفة من هذا الوباء ويف الوقت نفسه 

منه  الوقاية  وكيفية  بأخطاره  تحسيسهم 

اجراءات  واتباع  الوقاية  طرق  باستعامل 

السالمة الصحية.

تعد هذه الجوالت النهارية مبثابة  فرصة 

سلوكات  مالحظة  عىل  الرتبوي  للفريق 

األطفال التي تعيش وضعية الشارع يف ظل 

االجراءات  مع  تعاملهم  وكيفية  الجائحة، 

أطفال  مؤملة،  النتيجة  لكن  االح��رتازي��ة، 

يعيشون يف بؤر سوداء، يف أماكن مهجورة 

، يتبادلون األشياء فيام بينهم، ينامون بشكل 

قوت  ربح  أجل  من  يتسولون  جامعي، 

يومهم ال يحرتمون اجراءات السالمة الصحية 

مام يجعلهم عرضة النتقال العدوى فيام 

بينهم.

 ، البيضاء  ال��دار  مدينة  ش��وارع  تزخر 

بأعداد كبرية من األطفال، الراشدين، املسنني، 

وضعية  يف  الصحراء،  جنوب  املهاجرين 

الشارع، ينامون يف الطرقات، ويكسبون قوت 

يومهم إما بالتسول، كام يعانون من مشكالت 

اجتامعية ونفسية. ملاذا؟ ألن مدينة الدار 

البيضاء، واحدة من املدن التي تعرف تواجد 

الهشة.  االجتامعية  الفئات  من  كبري  عدد 

ومن خصوصيات هذه املدينة، أنها تتسع 

مساحة وسكانا، تتوفر فيها محالت تجارية، 

حدائق وشوارع كبرية وأحياء راقية... ناهيك 

عاماّ يوجد فيها من بؤر سوداء تستجيب 

لحاجياتهم النفسية، االجتامعية، االقتصادية 

وأيضا الحميمية. 

من خالل تقنية املالحظة لألماكن التي 

يتواجد فيها كل الفئات الهشة، تبني يل أنها 

اجتامعية،  اقتصادية،  بخصوصيات  تتميز 

تستجيب لحاجيات الفئة املستهدفة من 

أكل ومال أوما يصطلح عليه بالبلية. لكن 

يف ظل جائحة كورونا، أصبح من الصعب 

عليهم تلبية حاجياتهم مام دفع ببعضهم 

قبول مرافقتهم ملراكز اإليواء التي تم فتحها 

من قبل العامالت، عاملة أنفا ، عاملة الفداء، 

الربنويص سيدي  الشق، عاملة  عاملة عني 

مومن..... يف حني فئات أخرى وافقت عىل 

مرافقتهم ألسهم، لكن الفئة الثالثة منهم 

رفضت اي اقرتاح وقررت البقاء يف الشارع 

عىل الرغم من صعوبة العيش يف الشارع 

فاألمر مل يعد سهال أمام إغالق الدولة لجميع 

كاجراء  العمومية  والفضاءات  املقاهي 

احرتازي ملواجهة جائحة كورونا . 

الوباء،   خطورة   من  الرغم  عىل  لكن 

فهم يرفضون التوجيه، نظرا ألن املكان الذي 

يعيشون فيه  يتوفر عىل كل املقومات، بيئة 

تؤثر عىل رغبتهم يف الخروج حيث كام رصح 

أحدهم '' أنا هنا بخري '' مبعنى أن كل ما 

هو بحاجة إليه متوفر، حيث أنهم  يخرجون 

يف شكل مجموعات بالتناوب للتسول نهارا 

10 - املصدر عينه ، الصفحة  43 / 44 

11 -  نجاة السنويس،"األثرالذي يولدالعنف عىل األطفال ودورالجمعيات األهليةيف مواجهته"،الجمعيةاملرصية العامة لحاميةاألطفال باإلسكندرية، 2002،ص6

12 - ياسمينةبغريش. إشكــــاليةالعنف االجتامعي فــــــي املدن الجديدة،املجلةالعربيةلعلم االجتامع إضافات،العدد 28 خريف 2014 الصفحة 95 .

13 -  عبد اللطيف كيداي ، التحوالت االجتامعية القيمية للشباب املغريب محاولة للرصد والفهم ، مجلة التدريس، العدد 7 السلسلة الجديدةـ  يونيو 2015 ، الصفحة 79 .
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كافية  بغنيمة  ليال  أدراجهم   ويعودون 

للعيش، كام  تساعدهم البؤر السوداء عىل 

االختباء من املراقبة األمنية. 

عىل اعتبار أنها-البؤر السوداء-  أمكنة 

لها أسبابها ومغرياتها التي من شأنها مكانا 

النفسية،  البيولوجية،  حاجياتهم  تلبي  أن 

االجتامعية واالقتصادية وكذلك الحميمية 

والجنسية. مبا أن األطفال يعيشون خارج 

إطار  خارج  يعيشون  فهم  الحامية  إطار 

الحجر الصحي .

رافض  كفضاء  الشارع  مجتمع  يعد   

من  الرغم  ،عىل  ذكوريا  مجتمعا  لإلناث، 

االناث   فحضور  للذكور   العددي  التفوق 

تابت يف مجتمع الشارع خصوصا يف األماكن 

يف  أو  اليها  الولوج  يصعب  الثي  املغلقة 

بعض البؤر السوداء التي تعرف تواجد عدد 

كبري من الفئات العمرية كالسكة  والفيال 

املهجورة مثال؟

إن التعرف عىل االنتامء الجغرايف ألي فرد 

يف املدينة، أصبح معيارا للتعرف عىل هويته 

السوسيو-اقتصادية. فحينام ينتمي الطفل 

لحي منعزل، وحينام يضيق البيت عليه، فإن 

امللجأ الوحيد يبقى هو أزقة الحي. وتدريجيا 

تتسع رقعة استعامل املجال، فيصبح طفاليف 

وضعية الشارع. وهذه ظاهرة نتجت عن 

التمدن والهجرة الداخلية عىل العموم.إن 

عملية االلتقاء باألطفال يف وضعية الشارع، 

ليست لها معايري محددة، بل تحتاج أساسا 

بالشارع وبخصوصياته،  دقيقة  إىل معرفة 

وبرشية  مالية  م��وارد  إىل  كذلك  وتحتاج 

مراحل  عرب  االلتقاء  طرق  وتكون  كافية. 

متتالية،فهي ليست مقننة أو سبق التنظري 

لها يف كتاب أو يف مؤلف .إن طريقة االلتقاء 

ليست محددة، فهي تختلف من مربٍّ آلخر، 

وحسب الظروف سواء تلك املتعلقة بالطفل 

أو باملريب نفسه. فاألهم من كل هذا، هو 

احرتام شعور وكرامة الطفل، والتواصل معه 

كفاعل وليس كضحية، كصاحب حق وليس 

كموضوع للحقوق. 

الخاتمة
جائحة  ظل  يف  الشارع  مجتمع  عرف 

كوروناتحوال اجتامعيا يف وظائفه، يف حريته 

املجالية، مل يعد يتميز مبغريات إقتصادية 

االحرتازية،  االج��راءات  بسبب  واجتامعية 

األطفال يف  نتج عنه تصاعد مخاوف  مام 

وضعية الشارع الذين كانوا يعتمدون عىل 

أجل  من  املهيكلة  غري  واألنشطة  التسول 

العيش والتعايش. إذا تأملنا وضعية األطفال 

الجائحة  تفيش  فيظل  الشارع  وضعية  يف 

مزرية،  اجتامعية  وضعية  يف  لوجدناهم 

مرتبطة ارتباطا كليا مبجتمع له خصوصياته، 

أثرت بشكل مبارش عىل سلوكاتهمومتتالتهم 

االجتامعية.  

ميكانيزمات  من  ميكانيزم  فالشارع 

التنشئة االجتامعية،حيث إنه أكسب األطفال 

يف وضعية الشارع مهارات التعايش،وعلمهم 

جميع األشكال الدفاعية واألساليب العنفية. 

عىل الرغم من خطورة الوباء مازالت عينة 

من األطفال تتوافد عىل البؤر السوداء، تعيش 

عىل دراهم املارة ، ال يحرتمون قواعد التباعد 

االجتامعي. كام أظهرت بعض املؤرشات أنه 

يف خضم هذا املشكل الوبايئ تبنى األطفال 

يف وضعية الشارع اسرتاتجية جديدة للتأقلم 
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والتالءم مع مراحل الحجر الصحي. مبوازاة 

ذلك، تعددت التساؤالت حول مدى احرتام 

هذه العينة من األطفال للقواعد الصحية 

ومنط العالقات االجتامعية السائدة بينهم 

داخل الجامعة. 

عىل الرغم من املجودات التي تبدلها 

الدولة  لحامية األطفال يف وضعية الشارع 

الخدمات  فيها  “كورونا”،مبا  عدوى  من 

مبجرد  لكن  األطفال.  لفائدة  االستعجالية 

مقيدة  حتحريتهم  باملراكزأصب  إيداعهم 

هذاالتقييداملرشوط  الداخيل.  بالقانون 

يف  طمعا  املركز  من  الهروب  إىل  دفعهم 

استعادة الحرية. إىل جانب عامال لحرية،هن 

اكعوا مل أخرى مرتبطة بربحا ملالوا إلدما 

األطفال  مايعربعنها  أو  املخدرات  نعىل 

ب"البلية". 

بالفعل،إنالحياة يف الشارع حياة خارج 

بعد  الصحي.لكنام  الحجر  إطارقواعد 

هؤالء  سيعش  كيف  الصحي  الحجر  رفع 

األطفال ؟ هل هناك اسرتاتجية معتمدة من 

طرفالدولة واملجتمع املدين تهدف اىل تتبع 

هذه العينة من األطفال  يف أسهم ، ويف 

أماكن تواجدهم بالبؤر السوداء ؟  

• أحمد أوزي، سيكولوجية العنف، عنف املؤسسة ومأسسة العنف، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األوىل، 2004.

• بسيمة الحقاوي، التسول يف املغرب من اآلباء إىل األبناء، مقاربة نفسية، اجتامعية، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة األوىل، 2006.

• رضوى فرغيل، أطفال الشوارع، الجنس والعدوانية دراسة نفسية، مكتبة دار العربية للكتاب، القاهرة، الطبعة األوىل 2012، الصفحة 57

• سارة كارمونا بنيتو، البغاء يف شوارع الدار البيضاء، ترجمة عبد الصمد الدياملي، مراجعة عزيز املستقيم، دار توبقال للنرش، الطبعة األوىل، 2008.

• عبد الرحامن محمد العيسوي، الجنوح وأطفال الشوارع دار الفكر الجامعي، 2011، الصفحة 121

• عبد اللطيف كيداي ، التحوالت االجتامعية القيمية للشباب املغريب محاولة للرصد والفهم ، مجلة التدريس، العدد 7 السلسلة الجديدةـ  يونيو 2015 ، الصفحة 79 .

• عبد الله العروي، مفهوم الحرية، دار التنوير للطباعة والنرش، املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 1984. 

• فهد عيل الطيار،"العوامل االجتامعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية: دراسة ميدانية ملدارس رشق الرياض"، إرشاف أحسن مبارك    طالب، أطروحة )ماجستري(

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم االجتامعية، 2005 الصفحة  41

• محسن بوعزيزي، طفولة مقصية: بحث يف العالقة بني اللوغوسواإليتوس، اللغة والتواصل الرتبوي والثقايف مقاربة نفسية وتربوية، تأليف مجموعة من الباحثني الطبعة 

األوىل2008 .

• محمد الدريج، األطفال يف وضعية صعبة، سلسلة شهرية، املعرفة للجميع، العدد 25، 1998.

• محمد عباس نور الدين، أطفال الشوارع، رؤية نقدية، اجتامعية وتربوية للظاهرة بأبعادها املختلفة، مجلة الطفولة و التنمية، العدد 11، مجلد 3، 2003.

• نجاة مجيد، منارة قوارب الشارع مقاربة جديدة إلشكالية الشارع، مكتبة دار األمان، الرباط 2001.

• ياسمينة بغريش. إشكــــالية العنف االجتامعي فــــــي املدن الجديدة ، املجلة العربية لعلم االجتامع إضافات ، العدد 28 خريف 2014 الصفحة 95 .

المراجع
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عبدالوهاب الراجي

ي مواجهة 
�ف السلطة وآليات التدب�ي

)19Covid ( جائحة

ملف العدد

مقدمة:

وآليات  توجيهية  أدوات  للسلطة 

االستقرار  حــدود  يف  لتبقى  تدبريية 

واالستمرار. األفق الطبيعي للسلطة هو 

بالعمران  نفسها؛  الدولة  إليه  تؤول  من 

األزمــات  وبتجاوز  خلدون1  ابن  عند 

كاألوبئة والجوائح عند بروديل2.

المغربية  الخطة  ي 
�ف قراءة 

وس  "الستباقية" لمحاربة ف�ي
كوفيد 19

عىل  يتوقع،  كان  أحد  ال  أنه  األكيد 

هذا  ظهور  ومكان  زمن  اليقني،  وجه 

قلب  الذي  كوفيد19-،  التاجي  الفريوس 

حياة عموم أهل األرض رأسا عىل عقب، 

فقد  منأخرضهاويابسها،  كثريا  وأحرق 

مبا  وال��دول،  املجتمعات  أح��وال  أرب��ك 

اضطرت  متقدمة،إذ  املسامة  ذلك  يف 

مطاراتها،  إغ���الق  األخ����ريةإىل  ه��ذه 

اقتصادها  عجلة  من  مهم  جزء  وإيقاف 

والفنية...  والرياضية  الثقافية  وأنشطتها 

واالرتفاع  أزهقت،  التي  األرواح  بسبب 

التي تقدر  الصاروخي لحاالت اإلصابات 

اآلن بعرشات املاليني.

ه���ذا ال��وض��ع ال��ص��ح��ي ال��خ��اص 

طرح  املقاييس-  بكل  واالس��ت��ث��ن��ايئ- 

من  مجموعة  علينا  يطرح  زال  وم��ا 

أحيانا،  واملزعجة  املقلقة  التساؤالت 

واملحرية واملشككة تارة أخرى... من ذلك 

هذا  مصدر  هي  فعال  لصني  هال  مثال: 

الفريوس؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل هو 

من نتاج الطبيعة أم أنه آت من مخترب 

صيني؟.ثم مل تم التسرت عنه مدة شهور 

قبل اإلعالن الرسمي عن تفشيه؟، وماذا 

نقول ألولئك الذين يتصورون أنه بامتياز 

الصني،  بلد  صورة  أمريكيلتشويه  كيد 

وإضعافه اقتصاديا، وإحراجه أمام الرأي 

الواسع  االكتساح  س  ما  ثم  العاملي؟. 

لهذا الفريوس لعدد من الدول األوروبية 

بعد  ثم  وإيطاليا...  وفرنسا  إسبانيا  مثل 

التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  ذلك 

سواء  منازع،  دون  األوىل  الرتبة  احتلت 

من حيث عدد اإلصابات أو الوفيات، ثم 

والهند...؟.أيضا  والربازيل  روسيا  جاءت 

هناك من يقول بأن هذا الفريوس عبارة 

ساكنة  عدد  تقليص  تستهدف  آلية  عن 

املسنني  خاصة  األريض،  الكوكب  هذا 

ميزانيات  يكلفون  الذين  واملتقاعدين 

أداة إلشغال  أو هو  مهمة  مبالغ  دولهم 

سياسات  لتثبيت  العاملي   العام  الرأي 

معينة، ومترير قرارات مقصودة، أوخلق 

يكن  مل  واقتصادية  سياسية  توازنات 

الظروف  يف  بسهولة  متر  أن  باإلمكان 

التطبيع  وت��رية  ترسيع  مثل  العادية3، 

وهرولة بعض الدول لالرمتاء يف أحضانه؟.

الفريوس  هذا  هل  الشديد  وباإلجامل 

مؤامرة مدبرة بليل أم هو مجرد حدث 

يف  تفاعل  مصدره  ك��ان  س��واء  ع��ادي 

الطبيعة أم خطأ برشي؟

المغربية  الــخــطــة   .I
"الستباقية" لمواجهة كوفيد- 

19

فريوس  جائحة  معركة  املغرب  دخل 

وهو  عليه-  فرضت  التي   19- كوفيد 

ومناخ  صعبة،  اقتصادية  ظ��روف  يف 

فئات  وآمال  وانتظارات  متأزم،  سيايس 

التعليم  املجتمع)رجال  يف  عريضة 

يرغبون  الذين  الدكاترة   / املتعاقدين 

حراك  وضعياتهم/معتقيل  تسوية  يف 

آثار  عن  فضال  وج����رادة...(،  الريف 

عىل  التوايل  عىل  الثالثة  السنة  جفاف 

من  الرغم  عىل  الوطني...  االقتصاد 

املغربية  الدولة  فإن  اإلكراهات،  هذه 

من  مبجموعة  الجائحة  هذه  واجهت 

رىض  نالت  التي  واإلج���راءات  التدابري 

ي العلوم السياسية
باحث �ف
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واملحللني  املسؤولني  من  عدد  وإعجاب 

واملواطنني...، وهذا جرد سيع ومخترص 

ألهم اإلجراءات املتخذة.

ت����روم ه���ذه امل��ق��ال��ة ال��ت��أم��ل 

لجائحة  املغربية  املقاربة  يف  والنظر 

كبري  باهتامم  استأثرت  التي  ك��رون��ا، 

ل��ل��م��س��ؤول��ني امل��غ��ارب��ة وع���دد من 

املغرب  داخ��ل  من  والفاعلني  الرموز 

واعتربوها  بها  أش��ادوا  حيث  وخارجه، 

خطةاستباقيةومدروسةتستحق أن تكون 

بخسوا  آخرين  مقابل  به،  يحتذى  مثاال 

املبذولة، وكشفوا عن  الجهود  بجزء من 

هذه  يف  مهمتنا  فيها.  القصور  أوج��ه 

عىل  الضوء  تسليط  محاولة  هي  املقالة 

يف  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  بعض 

التجربة املغربية يف تدبري الجائحة. قبل 

هذه  إىل  االنتباه  لفت  من  البد  ذلك 

اإلشارات:

مع  التعامل  السهل  م��ن  ليس   -

فريوس كورونا املستجد، فقد أصاب هذا 

أحدث  إذ  العامل  بلدان  معظم  األخ��ري 

زلزال داخلها، بل مس كل جوانب الحياة 

اجتامعية  أو  سياسية  كانت  سواء  فيها، 

أو  فنية  أو  ثقافية  أو  اقتصادية  أو 

آالف  أزهق  فقد  قانونية...  أو  رياضية 

وعطل  األجسام  ماليني  األرواح4وأعطب 

وأوراش  املقاوالت  ماليني  كليا  أو  جزئيا 

العمل وأجهزة للدول، وخلق لها متاعب 

كثرية.

املرض-  هذا  صعوبات  من  يزيد   -

الجائحة أنه خفي ال يرى بالعني املجردة، 

الرذاذ  عرب  األفراد  بني  االنتقال  وسيع 

والعطاس، وأيضا عرب األسطح )الزجاج / 

الحائط / النبات / الخشب / القصدير...(، 

اليشء الذي جعل عددا من الدول تلزم 

طائلة  تحث  الكاممة  بارتداء  مواطنيها 

الغرامة املالية أو العقوبة الحبسية مبا يف 

ذلك عدد من الدول املصنفة يف املراتب 

األوىل عامليا.

- مل تستطيع املنظومة الصحية لعدد 

وعسكريا  اقتصاديا  املتقدمة  الدول  من 

استيعاب ضحايا هذا الفريوس يف بلدانها، 

االنتقادات  مام جعلها عرضة لسيل من 

مثل  للجائحة،  تدبريها  س��وء  بسبب 

إيطاليا وإسبانيا…

الصحية  والبنية  الجائحة  جاءت   -

ي العلوم السياسية
باحث �ف

1 -ابن خلدون.املقدمة.دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.الصحفات من)33إىل38(

2 - فرنان بروديل.هوية فرنسا م2:الناس واألشياء.ص.)21-22-23(

3 - العوملة والجائحة .أوراق من زمن الحجر الصحي Policy Center For The New South.فتح الله ولعلو.ص:)37-38(

4 - السلطات املغربية تفرض حالة طوارىء صحية باململكة كلها اعتبارا من الجمعة ملواجهة وباء كورونا،موقع فرانس 24 .2020

الهوامش
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الكبري  النقص  بسبب  ضعيفة  املغربية 

والتجهيزات  واألطباء،  املمرضني  عدد  يف 

الطبية، فضال عن حرمان عدد كبري من 

املواطنني من التغطية الصحية5...

وفيام ييل جرد سيع ومخترص ألهم 

القرارات واإلجراءات التي اتخذتها الدولة 

املغربية ملحاربة هذا الفريوس والحد من 

خطورته يف أفق التغلب عليه:

الصحة  منظمة  )أك��دت  أن  بعد   •

العاملية أن فريوسا تاجيا جديدا كان سببا 

األشخاص  من  ملجموعة  تنفيس  ملرض 

السلطات  عملت  ووه��ان(6،  مدينة  يف 

العالقني  املغاربة  )إجالء  عىل  املغربية 

وحني  الصينية(7،  ووه��ان  منطقة  يف 

إضافية  قيودا  عليهم  )فرضت  عودتهم 

شملت الحجر اإللزامي ملدة 20 يوما يف 

مستشفى عسكري يف الرباط( 8.

: سجلت أول حالة  •2 مارس 2020 

فوري  وحجر  كورونا  بفريوس  إصابة 

هناك  كان  السياق  هذا  للمخالطني9. يف 

توقع )أن تصبح املراكز الطبية يف املدن 

تعجز  أن  أو  التحمل  عىل  ق��ادرة  غري 

الكتشاف  الفحص  عن  الريفية  املناطق 

الذي  اليشء  معالجته(10،  وعن  املرض 

لتفادي  الالزمة  التدابري  باتخاذ  عجل  

الكارثة.

رئيس  أع��ل��ن   :  2020 م���ارس   2•

الحكومة عن تأجيل التظاهرات الرياضية 

والثقافية يف جميع أنحاء البالد11.

الحكومة  أنشأت   :  2020 مارس   8•

هذا  لتتبع  االقتصادية  اليقظة  "لجنة 

الفريوس"، ورصد انعكاساته عىل االقتصاد 

الوطني وبلورة األجوبة املناسبة للتقليل 

من آثاره12.

الحكومة  :أعلنت   2020 مارس   13•

جميع  لتعليق  اتفاق  إىل  توصلت  أنها 

من  العبارات  ومعابر  الركاب  رحالت 

إسبانيا والجزائر حتى إشعار آخر.

•13 مارس 2020 : تقرر إغالق جميع 

 16 من  ابتداءا  وذلك  مؤقتا،  امل��دارس 

بعد  عن  التعليم  واعتامد   ،2020 مارس 

عرب البوابة اإللكرتونية تلميذ تيس والقناة 

التلفزية الرابعة والثقافية. 

•13 مارس 2020 : أعلنت املندوبية 

اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة 

أجل  من  اإلج���راءات  من  حزمة  عن 

مواجهة الجائحة، إذ قلصت عدد الزوار، 

وقامت بحمالت تحسيسية لفائدة األطر 

عىل  والسجناء  الطبية  وشبه  الطبية 

السواء...

•15 مارس 2020 : تم إعالن تعليق 

باقي  م��ع  ال��دول��ي��ة  ال��رح��الت  جميع 

الدول.

إح��داث  :ت��م   2020 م���ارس   16•

فريوس  جائحة  بتدبري  خاص  "صندوق 

البالد  ملك  لتعليامت  تنفيذا  كورونا" 

يف  م��وارده  بلغت  إذ  السادس،  محمد 

غضون أيام حوايل 22 مليار درهم.13كام 

تم وضع رابط عىل موقع الخزينة العامة 

الذاتيني  األشخاص  إشارة  رهن  للمملكة 

الراغبني يف تقديم تربعاتهم  واالعتباريني 

ساهمت  مرصفية،  تحويالت  طريق  عن 

مهنية  وهيئات  عامة  مؤسسات  فيها 

و...

املجلس  :أص��در   2020 مارس   16  •

العلمي األعىل فتوى تجيز إغالق املساجد 

مؤقتا، وذلك بناء عىل طلب امللك محمد 
السادس بصفته أمريا للمؤمنني. 14

:اجتمعت "هيئة  18 مارس 2020   •

الصحة  وزارة  ب��ني  املشرتكة  العمل 

ملناقشة  الخاصة"  العيادات  وجمعية 

لصالح  الخاصة  العيادات  موارد  حشد 
املستشفيات الحكومية. 15

اململكة  :أعلنت   2020 مارس   19  •

لتكون  الصحية  الطوارئ  حالة  املغربية 

السادسة  من  من  بداية  املفعول  سارية 

مساءا من يوم الجمعة 20 مارس 2020 

تنقل  أصبح  وبذلك  آخ��ر،  إشعار  إىل 

تسلمها  برخصة  مرشوطا  املواطنني 

ذلك  من  ويستثنى  املحلية،  السلطات 

الوقود  ومحطات  بالصيدليات  العاملون 

والعيادات الطبية16…

مجلس  :ص��ادق   2020 مارس   22  •

املتعلق  املرسوم  مرشوع  عىل  الحكومة 

بإعالن حالة الطوارئ بسائر أرجاء البالد 

بداية من 20 مارس 2022.فهذا املرشوع 

يخول للسلطات العمومية املعنية اتخاذ 

السكان  مغادرة  )عدم  الالزمة  التدابري 

ملنازلهم /منع أي تنقل لكل شخص خارج 

القصوى/  ال��رضورة  حالة  يف  إال  املنزل 

اجتامع  او  أوتجمهر  تجمع  أي  منع 

ملجموعة من األشخاص/ إغالق املحالت 

الجريدة  يف  جاء  كام  التجارية...(17، 

الرسمية18.

الصحي  الحجر  ف��رض  مب��ج��رد   •

الجيش  ومدرعات  األمن  قوات  نزلت 
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املدن  شوارع  إىل  العمومية  والسلطات 

ومراكش  وف��اس  البيضاء  مثل  الكربى 

وسال... من أجل بث االطمئنان وإظهار 

مبكرب  السلطات  استعانت  وقد  القوة، 

ال��ص��وت و"ال�����رباح"... ول��إلش��ارة فقد 

بسبب  األفراد  آالف  السلطات  اعتقلت 

خرق حالة الطوارئ.

• كام سارعت السلطات إىل محاربة 

التي  مجموعة من املامرسات والظواهر 

ظل  يف  الجديد  الوضع  أصحابها  استغل 

باملجتمع،  ترض  بسلوكات  للقيام  كورونا 

الخوف  وتنرش  املواطنني،  أحوال  وتربك 

)كل  اعتقال  رشعتفي  والرعب.وهكذا 

صفوف  بني  الهلع  تثري  أخبارا  يبث  من 

التواصل  وس��ائ��ل  امل��واط��ن��ني(19ع��رب 

وجود  يف  يشككون  من  أو  االجتامعي 

فريوس كورنا20. كام شنت السلطة حربا 

شعواء عىل املضاربني واملحتكرين وعدد 

5 -  الخطاب املليك املوجه اىل الربملان يف غرفتي مبناسبة الجلسة االفتتاحية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020

6 - "هل تعيد جائحة كورونا أزمنة األوبئة مجددا إىل املغرب؟"، مهدي الخامل مدونة الجزيرة .2020

7 -"كيف يتعامل املغرب مع وباء كورونا؟"   إيالن بريمان ،موقع الحرة.

8 - "اسرتاتيجية املغرب للتخفيف من التداعيات االقتصادية واالجتامعية لجائحة كورونا"،نوفل النارصي،  موقع الصحيفة.2020

9 - "املغرب: محمد السادس يعلن خطة بقيمة 12,8 مليار دوالر إلنعاش االقتصاد والتصدي لتداعيات فريوس كورونا"،فرانس 24. 2020

10 - "فريوس كورونا يف املغرب: الّتِبعات االقتصادية واالجتامعية".محمداشتاتو،موقع الحرة.2020

11 - العريب الجديد-الرباط .02مارس 2020

12 - نفسه

بتدبري جائحة فريوس  الخاص  اسم"الصندوق  املالية،بإحداث حساب مرصد ألمورخصوصية يحمل  قوانني  وتنفيذ  بإعداد  املرسوم 2.15.426املتعلق  املادة 25من   -  13

كورونا"كوفيد19""

14 - للموقع  اإللكرتوين لوزارة األوقافوالشؤون اإلسالميّة،

15 -"فريوس كورونا يف املغرب: الّتِبعات االقتصادية واالجتامعية"،محمد اشتاتو.م .س .موقع الحرة.2020

16 -الجريدةالرسمية.السنة التاسعة بعد املائة .عدد:6867مكرر.

17 - نفسه

18 - انظر الجريدة الرسمية، السنة التاسعة بعد املائة،عدد : 6867 مكرر، 24 مارس 2020، املادة الثانية من مرسوم رقم : 2.20.293 املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر 

أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة فربوس كورونا- كوفيد19-

19 -العربيالجديد.هشام املنصوري 02أبريل 2020.

 

الهوامش
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سلع  عىل  تهافتوا  الذين  املواطنني  من 

والسكر  الدقيق  مثل  الغذائية  امل��واد 

كبرية  كميات  واشرتوا  الغاز...  وقنينات 

من املتاجر الكربى واملتوسطة خوفا من 

نفاذها بعد إعالن حالة الطوارئ الصحية. 

الحكومة  رئيس  طلب  األجواء  هذه  يف 

العثامين من عامة الناس أن ال يهلعوا، ألن 

تفيش الوباء يف املغرب تحت السيطرة21. 

ذات  مهمة  بخطوات  الدولة  قامت  كام 

للتخفيف  واجتامعي  اقتصادي  بعد 

عىل املواطنني ودعمهم حتى يستطيعوا 

من  والتخفيف  الجائحة  هذه  معايشة 

حدتها عليهم. من ذلك:

باملواد  الوطنية  السوق  تزويد   •

وافرة  بكميات  استهالكا  األكرث  الغذائية 

مثل السكر والشاي واملنتوجات الفالحية 

حيث  ال��غ��از...  والسمكية22وقنينات 

املغربيتان،  القناتانالتلفزيتان  استدعت 

األوىل والثانية، لهذا الغرض وزراء الفالحة 

والصناعة... والتجارة  واملعادن  والطاقة 

املوضوع،  يف  ضافية  رشوحات  لتقديم 

مثل  النظافة،  منتوجات  وف��رت  كام 

املائييإذحددتالحكومة   الكحويل  املحلول 

سعر الكاممة الواحدة يف80,0 درهاميوم 
14 مارس 2020 .23

تعويض  قرار  الحكومة  أخذت   •

األجراء الذين توقفوا عن عملهم بسبب 

عىل  2000دره��م  قدره  مببلغ  الجائحة 

امتداد ثالثة أشهر)أبريل وماي ويونيو(، 

زيادة عىل التعويضات العائلية، وتأجيل 

السكن  )قروض  البنكية  القروض  سداد 

وقروض االستهالك(24.

مليون   4 حوايل  الحكومة  دعمت   •

أسة من القطاع غري املهيكل واملسجلني 

الطبية )رميد(مببلغ  يف نظام املساعدات 

من  تتكون  التي  ل��ألسة  دره��م   800

املكونة  لألسة  درهم  و1000  شخصني 

من ثالثة أو أربعة أفراد و 1200 درهم 
لألسة التي تتجاوز أربعة أفراد. 25

بدوره  البنيك  القطاع  تجند  كام   •

لتقديم مساهامته أو تسهيالته الخاصة، 

الشهرية  األقساط  س��داد  أج��ل  حيث 

عىل  االستهالك  أو  بالسكن  املتعلقة 

ائتامن  خطوط  ومنح  أشهر،  ثالثة  مدى 

إضافية خاصة ملواصلة أنشطة املقاوالت 

عىل  بناء  مناسب،  فائدة  بسعر  وذلك 

طلب للمستفيذمن هذه الخدمات. كام 

جندت مستخدميها ووفرت لهم الرشوط 

-يف  وجعلت  أعاملهم،  ملزاولة  املناسبة 

رهن  اإللكرتونية  شبابيكها  اآلن-  نفس 

جائحة  من  املترضرين  عموم  إش��ارة 
كورونا . 26

املحالت  مكرتي  البالد  ملك  أعفى   •

والحرف  للتجارة  املخصصة  الحبسية 

عدا  ما  والسكنى  والخدمات  واملهن 

الحجر  ف��رتة  خ��الل  وذل��ك  املوظفني، 
الصحي . 27

تأجيل  :ت��م   2020 م���ارس   25  •

املربمجة  والرتقيات  التوظيف  مباريات 

مخصصاتها  لتحويل  املالية  السنة  يف 

كورونا  فريوس  مواجهة  لصندوق  املالية 

باستثناء املباريات التي سبق اإلعالن عن 

نتائجها.28 

أعلنت وزارة الفالحة عن توزيع   •

املدعم  الشعري  من  قنطار  مليون   2.5

لصالح مريب املاشية يف املناطق املترضرة 

من  املطريةابتداءا  التساقطات  قلة  من 
27 مارس 2020. 29

إلزامية  أبريل 2020 :صدر قرار   6  •

البالغ  يف  واضح  هو  كام  الكاممة  وضع 

والصحة  الداخلية  وزارات  بني  املشرتك 

والتجارة،  والصناعة  واملالية  واالقتصاد 

من  اعترب  العامة  النيابة  رئيس  إن  بل 

خالل إحدى دورياته أنه يرتتب عن عدم 

وضعها غرامة مالية من 300 درهم إىل 

1300 درهم، وعقوبة حبسية ترتاوح بني 
شهر وثالثة أشهر. 30

• 7 أبريل 2020 :صوتت لجنة املالية 

بالربملان بشبه إجامع عىل مرسوم بقانون 

مبلغ  بسحب  للحكومة  مبوجبه  يسمح 

الوقاية  خط  باستخدامه  دوالر  مليار   3

والسيولة قابلة للسداد عىل مدى خمس 

سنوات   3 ملدة  سامح  فرتة  مع  سنوات 

بناءا عىل االتفاق املربم مع صندوق النقد 

الدويل سنة 2012 وذلك بهدف الحد من 
وقع األزمة بالبالد.31

وزارة  أطلقت   :  2020 يونيو   1  •

الصحة تطبيق "وقايتنا" للمساعدة عىل 

كشف املصابني واملخالطني. 32 

بالتداب�ي  ــــادة  ش الإ  .II
وس  ف�ي لمحارصة  المتخذة 

كورونا

اإلجراءات  هذه  مجموع  يف  املتأمل 

اتخذها  التي  وال��ق��رارات  وال��ت��داب��ري 

هذا  يف  وشعبا،  وحكومة  ملكا  املغرب، 

االستباقي  الحس  وبذلك  القيايس  الزمن 
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أن  فعال  سيقر  الشمولية...  وبالرؤية 

ناظمة  اسرتاتيجية  أو  خطة  هناك 

واملتنوعة  الكثرية  املبادرات  هذه  لكل 

والجريئة أيضا. ولعل هذا ما حدا بعدد 

واملهتمني  واملفكرين  املسؤولني  من 

املغربية  الجهود  بهذه  والتنويه  لإلشادة 

حتى اعتربها البعض مثاال متميزا ينبغي 

االستنارة به.

الدين  سعد  الحكومة  رئيس  يقول 

العثامين: )إن التدابري املتخذة استطاعت 

تعطيه  وأن  األس��وأ،   بالدنا  تجنب  أن 

الحدث   مستوى  يف  يكون  وأن  تألقا 

بني  من  )إننا  أيضا:  وقال   ،)33 واللحظة 

من  جملة  اتخاذ  إىل  السباقة  ال��دول 

وفرض  واالحرتازية،  الوقائية  اإلجراءات 

كافةأنحاء  يف  الصحية  الطوارئ  حالة 

)إن  يقول:  أن  إىل  الوطني(    ال��رتاب 

من  أزيد  مارس  شهر  منذ  اتخذ  املغرب 

عىل  كورونا  جائحة  لتدبري  350إج��راءا 

املستوى االقتصادي واالجتامعي…( عىل 

حد ادعائه 34.

فرانس  صحيفة  افتتاحية  يف  ج��اء 

يرث  مل  امل��غ��رب  )إن  الفرنسية  س��وار 

بل  فحسب،  ال��دويل  املجتمع  إعجاب 

وذلك  أنفسهم  املغاربة  إعجاب  أث��ار 

وعامل  األجنبية  التجارب  باستغالله 
الوقت…(35

)سيسجل   : الخامل  مهدي  يقول 

باستجابتهم  أبانوا  املغاربة  أن  التاريخ 

عن  الوقائية...  التدابري  مع  وتفاعلهم 

وعي ومسؤولية كبريين(36، بل إن باحثني 

ومراقبني تحدثوا عن لحظة إجامع وطني 

املسرية  زمن  حدث  ما  غرار  عىل  كبري 

21 - نفسه

22 - نفسه

23 - "اسرتاتيجية املغرب للتخفيف من التداعيات االقتصادية واالجتامعية لجائحة كورونا"، نوفل النارصيم س.2020

24 - تقرير تحت عنوان:"اسرتاتيجية املغرب يف مواجهة كوفيد 19"،ص:13، منإصدار "األوراق السياسية"

25 -نفسه.

 26- موقع البوابة الوطني maroc.ma، املجموعة املهنية لبنوك املغرب تتفاعل مع بعض االنتقادات املوجهة لألبناك،

27 -"حصيلة املغرب يف مواجهة جائحة كورونا.. الواقع والتحديات"،نجيب البقايل،موقع حزب العدالة والتنمية.

28 -منشور رقم:03/2020. 25مارس2020.

29 - موقع البوابة الوطني  maroc.ma، توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعري املدعم ملريب املاشية يف املناطق املترضرة من قلة التساقطات املطرية.

30 - الجريدة الرسمية، السنة التاسعة بعد املائة،عدد : 6867 مكرر، 23 مارس 2020، املادة االرابعة من مرسوم بقانونرقم : 2.20.292 املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية 

بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة فربوس كورونا- كوفيد19-

31 -"حصيلة املغرب يف مواجهة جائحة كورونا.. الواقع والتحديات"،نجيب البقاليم س.2020

32 -العريب الجديد.عادل نجدي-الرباط .06يونيو2020.

33 - ترصيح رئيس الحكومة يف الربملان خالل دورة أبريل 2020 بتاريخ االثنني 13 أبريل 2020، أنظر الرابط: رئيس-الحكومة-يف-الربملان/رئيس-الحكومة-اتخذنا-أزيد-من-300-

إجراء-ملواجهة-آثار-جائحة-كورونا.

34 - تم اتخاذ أزيد من 350 إجراء جنب املغرب األسوء خالل مواجهته كورونا، سكينة بنزين،موقع أحدات أنفو.

35 - "إدارة املغرب ألزمة كورونا محل إعجاب داخليا وخارجيا"،موقع الجزيرة،2020.

36 - مقال لـ:مهديالخامل،هل تعيد جائحة "كورونا" أزمنة األوبئة مجددا إىل املغرب؟، مدونة الجزيرة ،

الهوامش
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الخرضاء .

يعد  )فاملغرب  النارصي:  نوفل  يقول 

العاملية ورؤساء  الصحة  بشهادة منظمة 

يحتذى  الدولية منوذجا  والهيئات  الدول 

به يف التعاطي مع هذه األزمة(37، ذلك 

ورؤية  خطة  لديها   ( كانت  الدولة  أن  

الفريوس(38بل  هذا  ملحارصة  واضحة 

وسعة  وحكمة  جرأة  )التاريخ  سيخلد 

إج��راءات  اتخاذ  يف  املغربية  ال��دول��ة 

صحة  عىل  للحفاظ  واستباقية  سيادية 

وكرامة ومستقبل املواطن...(39.

ــة الــخــطــة  ــاس ــك ــت ان  .III
وس  الف�ي تغول  أم  المغربية 

أم...؟

سد  بعد  اآلن  املطروحة  التساؤالت 

الشهادات  هذه  وإيراد  اإلجراءات  تلك 

تلك  وفعالية  نجاعة  م��دى  ما  ه��ي: 

املغاربة، سواء  حياة  واقع  اإلجراءات يف 

أو  نقابية  هيئات  أو  السياسية  كأحزاب 

املدين  املجتمع  جمعيات  أو  حقوقية 

األجهزة  أو  بغرفتيه  الربملان  مؤسسة  أو 

املواطنني40...؟قبل  عموم  أو  التنفيذية 

الرشوع يف مقاربة بعض هذه التساؤالت 

بعرض  القيام  األنسب  من  أن��ه  ن��رى 

بيانات عىل مستوى تفيش هذا الفريوس 

عملية  علينا  لتسهل  العامل  دول  يف 

درجة  لفهم  كآلية  النتائج  بني  املقارنة 

حضور هذا الوباء يف تلك الدول. ونظرا 

فقد  العامل  بلدان  االنفتاح عىل  لصعوبة 

آثرنا من باب االقتصاد ومراعاة املشرتك 

نخرج  ال  مبقارنة  نقوم  أن  البلدان  بني 

فيها املغرب من محيطه، حيث اخرتنا أن 

نتعامل مع املغرب يف محيطه اإلفريقي 

أو العريب، وقد اخرتنا األخري لتقديرنا أن 

املشرتك بينه وبني العرب أكرث من املشرتك 

جدول  فهذا  وعليه  إفريقيا.  وبني  بينه 

يرصد، اىل حدود 9 أكتوبر 2020، العدد 

واملتعافني  والوفيات  لإلصابات  اإلجاميل 

الحاالت اإليجابية املتبقية إىل هذا اليوم 

يف كل الدول العربية:

هو  الجدول  هذا  بسط  من  الهدف 

األرقام-  خالل  من  األقل  -عىل  الوقوف 
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37 - "اسرتاتيجية املغرب للتخفيف من التداعيات االقتصادية واالجتامعية لجائحة كورونا"،نوفل النارصي، م س.2020

38 - نفسه

39 - نفسه

40 - فتح الله ولعلو.العوملةوالجائحة.أوراق من زمن الحجر الصحي Policy Center For The New South.ص.)39-40(

الهوامش

عىل مدى نجاح ونجاعة الخطة املغربية 

هذا  وإضعاف  محاربة  يف  "الناجحة" 

أهدافها  حققت  هل  أي  ال��ف��ريوس؟ 

ومقاصدها املسطرة أم أن الفريوس مترد 

واستمر يف العربدة والتفيش؟

لألرقام  الجافة  القراءة  أن  بدءا  نقر 

أيضا  لها  أخرى  محددات  عن  -مبعزل 

أو  تزيف  أن  شأنها  من  اعتباراتها- 

إذ  الحقيقة،  من  أجزاء  أو  جزءا  تلبس 

الدول  ال ميكن مثال تغييب عدد ساكنة 

ومنطحكمها  االقتصادي  مستواها  وأيضا 

األبعاد  هذه  من  بعد  فكل  السيايس... 

إال وله تأثريه عىل طريقة ومستوى تدبري 

جائحة كوفيد 19، وألن املقام ال يسمح 

لنا بالتفصيل يف تلك العوامل واملؤثرات 

إش��ارات  بتقديم  فقط  سنكتفي  فإننا 

سيعة حول هذا الجدول باالعتامد عىل 

خمسة متغريات:
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- متغري حاالت اإلصابات:

املغرب مصنف يف الدول الثالثة األوىل 

من حيث عدد اإلصابات، إذ بقيت خلفه  

أقل،فعن  إصاباتها  18 دولة عربية عدد 

أية خطة مغربية ناجحة نتكلم؟

- متغريحاالت الوفيات:

احتل املغرب الرتبة الرابعة من حيث 

دولة   17 خلفه  بقيت  إذ  الوفيات  عدد 

عربية عدد وفياتها أقل، فعن أية خطة 

مغربية ناجحة نتكلم؟

- متغرياملتعافني:

املغرب  يحتل  أن  إي��ج��ايب  شيئ 

حاالت  عدد  مستوى  عىل  الثالثة  الرتبة 

باملقابل  لكن  املتعافني،  أو  االستشفاء 

علينا استحضار عدد حاالت اإلصاباتالتي 

مل  بينام  إصابة،   146.262 إىل  وصلت 

  100.000 عتبة  عربية  دولة   13 تصل  

اصابة.

- متغريالحاالت اإليجابية:

من  الرابعة  الرتبة  املغرب  احتل   

ال  التي  اإليجابية  عددالحاالت  حيث 

تزال تعالج، بينام توجد 17 دولة عربية 

هذا  عىل  املغرب  من  أفضل  وضعية  يف 

ناجحة  مغربية  خطة  فعنأية  املستوى، 

نتكلم؟

إذا اعتمدنا فقط عىل مقاربة األرقام 

مؤسفة  عمومها  يف  املحصالت  ف��ان 

رتبا  احتللنا  لكوننا  القلق،  عىل  وتبعث 

تعلق  سواء  البلد،  بسمعة  ترض  متأخرة 

الوفيات  عدد  أو  اإلصابات  بعدد  األمر 

هنا  من  املتبقية.  اإليجابية  الحاالت  أو 

عالقة  حول  مرشوعا  التساؤل  يصبح 

الدعاية  لآلمال مع  املخيبة  النتائج  هذه 

الكبرية والقوية للخطةاملغربية"الناجحة" 

نهجها  التي  "املميزة"  االسرتاتيجية  أو 

كورونا،  فريوس  جائحة  لتدبري  املغرب 

والتي أريد لها أن تكون منوذجا "يحتدى 

به"؟،  فامذا جرى؟

خطوات  اتخذ  املغرب  أن  صحيح 

بها  استطاع  وجريئة،  متعددة  استباقية 

إبطاء عملياتتوالد وتكاثر الفريوس،خاصة 

ملا اعتمد أمرين اثنني هام: ضامن أرزاق 

رشائح مجتمعية مهمة مترضرة من اآلفة، 

الصحية  الطوارئ  حالة  قرار  تنزيله  ثم 

الصحية"،  "العزلة  بإجراء  تعزز  الذي 

أشهر  ثالثة  ح��وايل  امتداد  عىل  وذل��ك 

أبريل+  ونصف ) من 20 مارس إىل 20 

من 20 أبريل إىل 20 ماي+ من 20 ماي 

 10 إىل  يونيو   10 من   + يونيو   10 إىل 

يوليوز( ليعيش املغاربة طوال تلك األيام 

الصحة  وزارة  وجهود  اخبار  إيقاع  عىل 

والعسكر  األمن  رجال  وجوالن  وصولة 

أن  مفهوما  كان  لذا  املحلية.  والسلطات 

تصدر تلك التنويهات واإلشادات بالخطة 

وأن  خاصة  الجائحة،  تدبري  يف  املغربية 

 66 من  فقط  انتقلت  اإلصابة  ح��االت 

اصابة يف 20 مارس اىل 8920 إصابة يف 30 

يونيو، ومن 3 حاالت وفاة إىل 87 وفاة يف 
نفس املدة، أي خالل 103 أيام.41

الصحي،  الحجر  رف��ع  بعد  أن��ه  إال 

وتخفيف حالة الطوارئ، بدأ الوباء، كام 

يقول الحبيب عيك، )يجتاح مدن وقرى 

املنطقة بشكل خطري، ويستبيح عافيتها 

وعزلتها، وهاهو التوتر والسخط والحرية 

وتزىك هذا  املنطقة(42.  أبناء  بني  تتنامى 

االنفالت بالرتخيص للفالحني ببيع أكباش 

األسواق  لبعض  والسامح  األضحى،  عيد 

أضاحيهم. باقتناء  وللمواطنني  بالبيع، 

فالجميع يعلم حجم الحركية االقتصادية 

التي تحدث يف هذه املناسبة من خالل 

مختلف  يف  والسيارات  الشاحنات  تنقل 

عزز  ال��ذي  ال��يشء  البالد،  وق��رى  مدن 
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الفريوس. هذا  وانتشار  تكاثر  حظوظ 

يضاف إىل ذلك اإلسار عىل عدم تأجيل 

الدخول املدريس حتى تتضح الرؤية وتتهيأ 

الرشوط. كل هذه األسباب ساهمت يف 

الحجر  فرتة  بني  مهمول  تطور  إحداث 

وما بعد رفع الحجر، إذسجل املغرب يف 

9 أكتوبر 2020 بالضبط 146.398 حالة 

و20.846  وف��اة  حالة  و2.530  إصابة 

منالحاالت اإليجابية، اليشء الذي يعكس 

لنا الفارق الكبري بني املرحلتني.

ي  ي التدب�ي المغر�رب
قراءة �ف  .IV

لجائحة كوفيد 19

جائحة  خلقته  ال��ذي  الرعب  إن 

كوفيد 19، والخوف الذي نرشته يف البالد 

التي  الجهنمية  اإلعالمية  واآللة  والعباد، 

التي  والتدابري  واإلج��راءات  لها،  سوقت 

اقتحمت األسوار وخرقت الجدران حتى 

الكبري،  قبل  منها  يتفزع  الصغري  أصبح 

وحالة الطوارئ الصحية والعزلة الصحية 

بيوتهم...،كل  يف  املواطنني  رهنتا  اللتان 

هذه الرشوط مل متنع عددا من املفكرين 

للتعبري عن  والباحثني من رفع أصواتهم 

فيام جرى ويجري، وهذه مناذج  آرائهم 

من ذلك:

أثارت  الصحية:  الطوارئ  حالة   •

مسألة اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية 

مجموعة من التساؤالت، ذلك أنه )مل يرد 

عبارة   2011 لسنة  املغريب  الدستور  يف 

هو  كام  اشتقاقا  أو  أصال  الطوارئ  حالة 

 2014 لسنة  املرصي  الدستور  يف  الحال 

)م159( والدستور الجزائري لسنة 2016 

عىل  املغريب  الدستور  نص  )م105(،وإمنا 

حالة  أو  االستثناء  حالة  إعالن  إمكانية 

الدستوري  الفراغ  هذا  أمام  الحصار43. 

خالل  من   - املغربية  السلطات  لجأت 

بالغ مشرتك بني وزاريت الصحة والداخلية 

حركة  تقييد  إىل   2020- مارس   18 يوم 

بيوتهم44.ويف 19  وأمرهم مبالزمة  الناس 

أن  الداخلية  وزارة  أعلنت   2020 مارس 

البالد ستعرف حالة طوارئ صحية بداية 

من 20 مارس إىل 20 ابريل 2020، بينام 

)املرسوم بقانون 2.20.292  املتعلق بسن 

أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية مل 

 22 يف  إال  الحكومة  مجلس  عىل  يعرض 

م��ارس 2020(45.ف��ه��ذه امل��ادة -حسب 

واضحا  )خرقا  متثل  منجب-  املعطي 

للدستور واعتداء عىل السلطة الرشعية، 

وعىل القيمة االعتبارية لرئيس الحكومة. 

كام تشكل تراميا عىل صالحيات الربملان 

بغرفتيه(46،)معنى هذا أن مامرسة حالة 

إىل  تستند  تكن  مل  البداية  يف  الطوارئ 

سند دستوري أو قانوين(.

•رئاسة مجلس النواب: نظرا لظروف 

الجائحة، فقد تم التوافق عىل حضورعدد 

يف  واملستشارين  الربملانيني  من  محدود 

الغرفتني  معا بدل حضور الجميع. فهذا 

أثار  منجب-  املعطي  -حسب  الوضع 

)رئاسة  ألن  املغريب  العام  الرأي  سخرية 

مجلس النواب أصبحت تحتسب النواب 

الصحي  الحجر  ظروف  بسبب  املتغيبني 

اعتامد  عىل  وكمصوتني  بل  كحارضين، 

للدستور  واضح  خرق  وهذا  القوانني. 

يف  بالتفويض  يعرتف  ال  ال��ذي  املغريب 

التصويت(47.

41 - "حلقات مفقودة بني السلطة واملواطن يف تدبري جائحة "كورونا"،الحبيب عيك .موقع العمق املغريب2020.

42 - نفسه.ص:49

43 - الدستور املغريب2011.الفصلني: 59و74.

44 - "فريوس كورونا املستجد: إىل أي حد التزمت الدولة بالدستور؟ "عبد الرحامن عالل، موقع املعهد املغريب لتحليل السياسات.2020

45 - نفسه

46 - نفسه

47 - نفسه

الهوامش
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الداخلية  وزير  ثم  امللك  حضور   •

يؤكد  برئيسها:  الحكومة  تهميش  مقابل 

عالل عبد الرحمن أن املواجهة املغربية 

التنفيذي  )بالحضور  اتسمت  للجائحة 

أو  للمؤمنني  أمريا  بصفته  سواء  للملك 

املسلحة(48،  للقوات  أعىل  قائدا  بصفته 

ويقول املعطي منجب )إن تدبري كورونا 

ما  كل  وأن   للملك"،  محفوظ  "مجال 

الشأن  بهذا  مهمة  ق��رارات  من  اتخذ 

"يخرج من القرص املليك"(49،اليشء الذي 

لرئيس  دستوري  ال  )تهميش  إىل  أدى 

السياسية(. والربملان واألحزاب  الحكومة 

أما هشام املنصوري فإنه يرى أن النظام 

السياسية، يعمل  األزمات  املغريب، خالل 

واألحزاب  الحكومة  عمل  )حجب  عىل 

الخلق  إىل  ان���زوت  التي  السياسية، 

التدابري  ومباركة  باملراقبة  واكتفت 

املتخذة(50، وباملقابل يربز )امللك ووزراء 

عىل  القرص  فرضهم  الذين   - السيادة 

الحكومة- مبعية عدد من التكنوقراطيني( 

يرصح  نجديفإنه  ع��ادل  51وبخصوص 

االشرتايك  للحزب  السيايس  املكتب  بأن 

امتعاضه  عن  له  بيان  يف  عرب  املوحد 

من  الداخلية  وزارة  سلطات  )من متكني 

تدبري  وصالحيات  مبسؤولية  االنفراد 

مع  كورونا  جائحة  تداعيات  مختلف 

األمنية(52.كام  هيمنة عقليتها ومقاربتها 

)لتنازل  الشديد  استغرابه  الحزب  أبدى 

لوزير  صالحيتها  عن  الحكومة  رئاسة 
الداخلية(.51

وجمعيات  املنتخبني  تهميش   •

املجتمع املدين: كان الفتا الغياب الكيل أو 

شبه الكيل لألحزاب السياسية واملنتخبني 

عموما منذ ظهور الجائحة، ولن يشوش 

عىل هذا املعطى ظهور بعض الجمعيات 

املغربيتني  القناتينالتلفزيتني  خالل  -من 

بعض  تجوب  وه��ي  والثانية-  األوىل 

املحلية. السلطات  رفقة  األزقةواألحياء 

ذلك أن )تفويض الحكومة تدبري الحجر 

الصحي لوزارة الداخلية( - كام هو واضح 

ورصيح يف املادة الثالثة من مرسوم رقم: 

2.20.293  املتعلق بإعالن حالة الطوارئ 

الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ، مل 

يرتك مجاال ألي تأويل، اليشء الذي جعل 

حزب  عام  أمني   - وهبي  عبدالطيف 

رئيس  )أن  يؤكد  وامل��ع��ارصة-  األصالة 

الحكومة سعد الدين العثامين تخىل عن 

مهامه الدستورية بعدما تخىل عن دوره 

القطاعات  بني  والتفويض  التنسيق  يف 

فيه  منح   ( الذي  الوقت  الوزارية(54،يف 

عمل  والعامل(  للوالت  أوسع  صالحيات 

عىل)تهميش وإقصاء املؤسسات املنتخبة 

إن  بل  الجهات(55.  وإبعاد دور مجالس 

نوابا من حزب العدالة والتنمية تقدموا 

حول  الداخلية  وزير  إىل  شفوي  بسؤال 

املحلية  الجامعات  دور  تهميش  أسباب 

لجائحة  املستحدثة  اللجنة  تركيبة  من 

العينني   ماء  أمينة  النائبة  أما  كورونا56. 

)مخجل  عندها  الداخلية  وزير  فقرار 

إدارة  يف  املحليني  للمنتخبني  ومهمش 

التدبري  )مقاليد  تسلمت  إذ  الجائحة(، 

أعلن  كام  املنتخبني(57.  محل  املجايل 

رفضه  رصاحة  املوحد  االشرتايك  الحزب 

املجتمع،  قوى  كل   ( الستبعاد  الشديد 

من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات..

يف تدبري تداعيات الجائحة، وعدم األخذ 

الداخلية  وزارة  انفراد  مقابل  برأيها 

بها(58.

الخالصة

املغرب،  التي عاشها  الكبرية  املشكلة 

دول  من  عدد  مثل  يعيشها  ي��زال  وال 

العامل، هي الفصل بني مكونني أو طرفني 

الكربى،  التغيري  رئيسيني يف كل عمليات 

بحيث ال ميكن االستغناء عن أحدهام وإال 

كانت املحاوالت اإلصالحية أو التغيريات 

مؤسساتها  بكل  ف��ال��دول��ة  ضعيفة. 

الربملان/  وأجهزتها)امللك/الحكومة/ 

القيام  عن  وحدها  عاجزة  القضاء...( 

بإصالحات نوعية وناجعة تستوعب من 

خاللها املجتمع بكل أو مبعظم مكوناته 

وهيآته ومنظامته ومواطنيه. 

للطرف  بالنسبة  ال��ش��أن  ك��ذل��ك 

املدين  املجتمع  هيآت  يف  املتمثل  الثاين 

واألحزاب السياسية واملنظامت الحقوقية 

والنقابية وعموم املواطنني. فإذا مل توفر 

الرضورية  الرشوط  الطرف  لهذا  الدولة 

املؤطرة لسلوكه ومامرساته، والتسهيالت 

ما  عادة  فإنه  طاقاته،  لتفريغ  الالزمة 

املسؤولية  ويحمله  األول  الطرف  يلوم 

معرقل  إىل  ويتحول  بل  عليه،  وينقم 

لكل مشاريعه بدعوى القيود والعراقيل 

والكامئن التي ينصبها بني يديه.

الدولة املغربية قد تبنت  صحيح أن 

كبرية  جهودا  وبذلت  متميزة،  خطة 

من  كورونا  ف��ريوس  محاربة  أجل  من 

والتدابري  اإلجراءات  من  منظومة  خالل 

الخطة  هذه  مخرجات  أن  إال  املختلفة، 

بسبب  فاشلة  نقل  مل  إن  كانت ضعيفة 
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االرتفاع الصاروخي لعدد حاالت اإلصابات 

والوفيات التي مل تتوقف.

ترى ما س غياب الجمعيات واألحزاب 

السياسية عن مشهد رصاع الدولة ضد هذا 

تغييب؟   أم  غياب  هو  وهل  الفريوس؟، 

هذا  بدورهاملواجهة  تقومالدولة   متى 

ويحطم  األرواح  يحصد  الذي  الفريوس 

مع  موعدها  أخطأت  فهل  األجسام؟ 

ذلك  غرة؟.  عىل  أخذوا  أنهم  أم  التاريخ 

أن صورة الجمعيات واألحزاب السياسية، 

التعليم والوزراء  إضافة إىل صورة رجال 

والربملانيني واملنتخبني عموما.. ظلت عىل 

وبئيسة  مشوهة  الزمن  من  عقود  مدى 

ومعرضة لكل أشكال اإلهانة والقذف... 

أو  عشية  بني  اليوم،  لها  ي��راد  فكيف 

لتبني  مرقدها  من  تخرج  أن  ضحاها، 

الجهل واألمية وتنتصب  األجيال وتقاوم 

يف وجه الظلم واالستبداد؟. لقد أخطأت 

كام  الجائحة،  هذه  مع  موعدها  الدولة 

أخطأت هذه الجمعيات واألحزاب رشف 

املقاومة والنرص.

48 - مقال لـ:عبد الرحامن عالل، فريوس كورونا املستجد: إىل أي حد التزمت الدولة بالدستور، م س.

49 - "أزمة كورونا تفضح املستور يف »الدميقراطية« املغربية"،املعطي منجب، م س.2020

50 - نفسه

51 - نفسه

52 - "جدل مغريب حول إدارة الطوارئ الصحية"، عادل نجدي، موقع العريب.2020

53 - نفسه

54 - نفسه

55 - "جدل مغريب حول إدارة الطوارئ الصحية"، عادل نجدي، موقع العريب.م.س.-2020.

56 - نفسه

57 - نفسه

58 - نفسه

الهوامش

1 -موقع فرانس24

2 -مدونة الجزيرة

3 -موقع الحرة

4 -موقع الصحيفة

5 -موقع وزارة األوقاف وش. اإلسالمية

6 -الجريدة الرسمية

7 -مركز السياسات من اجل الجنوب الجديد

8 -موقع البوابة الوطني

9 -احداث أنفلو

10 -موقع العمق املغريب

11 -موقع املعهد املغريب لتحليل السياسات

12 -موقع العريب

 13 -العريب الجديد

14 -ابن خلدون.املقدمة.

15 -بروديل.هوية فرنسا .م2 الناس واألشياء.

ونية المعتمدة: المراجع والمواقع اللك�رت
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إسماعيل الرزاوي

النظام الدولي مابعد كورونا....أية سيناريوهات؟؟؟

ملف العدد

مقدمة:

ال��دويل1   النظام  عن  الحديث  إن 

والحاجة إىل تغيريه ليس باألمر املستجد 

الدويل منذ  للنظام  فهوحديث مصاحب 

االتحاد  تفكك  بعد  وخصوصا  تأسيسه 

الثنائيةإالأن  القطبية  ونهاية  السوفيايت 

التغيري  عن  الحديث  األمرأن  يف  الجديد 

هذه املرة ال يتعلق باختالالت يف موازين 

الدول  بني  بحروب  أو  العسكرية  القوى 

العظمى كام جرت العادة، بل بخطر من 

خارج النظام يهدد كل البرشية،واملتمثل 

غري  كورونا  وب��اء  أو  ف��ريوس  تفيش  يف 

كورونا  فريوس  انتشار  لقدطرح  املريئ. 

وما  الدويل  النظام  أسئلة حول مستقبل 

نقطة  سيشكل  الوباء  تفيش  كان  إذا 

والعالقات  القوى  م��وازي��ن  يف  تحول 

الدولية2.

التدابري  ات��و  ت��زاي��داإلج��راء  وم��ع 

للتصدي لتفيش فريوس كورونا املستجد، 

الدول  العديد من  تضمنت حظر  والتي 

وإليها، بدت جائحة كورونا  السفر منها 

مبثابة االمتحان العسري ملفهومي العوملة 

النقاب  كشفت  إذ  املتبادل،  واالعتامد 

ولفلسفة  للعوملة  السلبية  الجوانب  عن 

بكل  ال��دول��ي��ني  واالن��دم��اج  التكامل 

مظاهرهام ) اقتصادي، سيايس، اجتامعي، 

وأمني(، كام وضعت املؤسسات الدولية 

عىل  الضوء  مسلطة  الحقيقة  تحتمجهر 

عجزها يف مواجهة األزمة وعن تقديم أي 

مساعدات للدول املترضرة، بل وعجزها 

يف  املتمثلة  بوظيفتها  القيام  عىل  أيضا 

اقتصاديا  الدويل  النظام  استقرار  ضامن 

وماليا . كورونا املستجد فرض إيقاعه عىل 

العامل وشعوبها، وأصبح عنوانا ألي  دول 

اجتامعي  أو  سيايس  أو  اقتصادي  إجراء 

تتسابق الدول والحكومات التخاذ هبغية 

خلف  الذي  الرسيع  النتشاره  حد  وضع 

 6.287.771 من  أكرث  اآلن  حتى  وراءه 

شخصا   379.941 بحياة  وأودى  مصابا، 

عرب العامل3 

إن ما يعيشه العامل اليوم ينذر   

اقتصادية  كارثة  عىل  العاملمقبل  بأن 

أزمة  –بنكييتجاوز  مايل  وإفالس  وركود 

 .1929 أزم��ة  حتى  يتجاوز  2008ب���ل 

وصدام  جديدة،  باردة  بحرب  ينذر  كام 

بقيادة  ال��رشق  حضارتينأولهام  ب��ني 

بقيادة  الغرب  وثانيهام  وروسيا  الصني 

واالتحاد  األمريكية  املتحدة  الواليات 

منه  مناص  ال  ص��دام  وه��و  األورويب، 

لرسم مالمح عامل جديد متعدد األقطاب 

والهويات4. 

مبا  بالتمعن  اليوم  الخرباء  وينشغل 

تحوالت  من  كورونا  جائحة  عن  سينتج 

للدول،  املحلية  السياسات  مستوى  عىل 

التي  التغريات  مستوى  عىل  وكذلك 

الكربى  ال��ق��وى  م��ن��ظ��ورات  ستطال 

هذه  ستتنافس  واسرتاتيجياتها،حيث 

حتى  تحول  أي  استرشاف  عىل  القوى 

القوة  خريطة  يف  موقعها  بقاء  تضمن 

العاملية.

تحاول الورقة التالية معالجة تداعيات 

أن  يفرتض  وما  العامل  عىل  كورونا  ازمة 

تحدثه من تغريات عىل املستوى الدويل 

املرتبطبآمالت  االقتصادي  شقه  يف  سواء 

 ( ال��دويل  االقتصاد  ومستقبل  العوملة 

من  السيايس،  شقه  أويف   ) األول  الجزء 

خالل رصد ظاهرة التنافس املحموم بني 

قيادة  حول  املتحدة  والواليات  الصني 

ستخلفه  وما  جهة،  من  الدويل  النظام 

ي العالقات الدولية
 باحث �ف

والدبلوماسية
 كلية العلوم القانونية

والقتصادية والجتماعيةسال

اهيم آمال بن�رب
ي العالقات الدولية

 باحثة �ف
والدبلوماسية
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إقليمية  تنظيامت  كورونا عىل  تداعيات 

مؤثرة كاالتحاد األورويب من جهة ثانية) 

الجزء الثاين(.

بعد  ـــا  م الـــعـــالـــم   .I
كورونا...أية تحولت؟

بوش  الرئيس  عاما،برش   29 قبل 

األب يف لقائه مع الكونغرس األمريكيب 

سيادة  عىل  مبني  جديد  دويل  نظام 

 " اإلنسان،  الدميوقراطية واحرتام حقوق 

إننا نتطلع إىل نظام عاملي جديد يصبح 

وأكرث  باإلرهاب  التهديد  إزاء  تحررا  أكرث 

يف  أمنا  وأكرث  العدالة،  إقرار  يف  مناعة 

إىل  نتطلع  إننا  السالم،  أجل  السعي من 

من  بدال  القانون  يسوده  جديد  عامل 

رشيعة الغاب وتعرتف فيه األمم املتحدة 

الحرية  تحقيق  يف  املشرتكة  مبسؤولياتها 

والعدالة"5.

وبعد األحداث التي عرفتها الواليات 

املتحدة األمريكية يف 11 من سبتمرب2001، 

مسار  يف  وتغريات  تحوالت  العامل  شهد 

مل  األح��داث  فتداعيات  ال��دويل،  النظام 

األمريكية  املتحدة  الواليات  عىل  تقترص 

فحسب باعتبارها مرسحا للعمليات، بل 

السياسة  عىل  طرأت  التي  التغيريات  أن 

بصورة  انعكست  األمريكية  الخارجية 

وجعلت  الدولية،  العالقات  عىل  كبرية 

أساسية  تغيريات  تعرف  الدولية  الساحة 

أثبتت  لقد  والتوجهات6.  التحالفات  يف 

الثالثاء  هجامت  تلت  التي  السنوات 

حول  يجري  ما  أن  األم��ري��يك  األس��ود 

تترصف  عاملي  لنظام  هوترسيخ  العامل 

عامل  يف  وكأنها  املتحدة  الواليات  فيه 

أنها  الدوام  عىل  مدعية  القطب،  وحيد 

وموظفة  الدويل،  املجتمع  باسم  تنطق 

أنها  إال  مصالحها،  لخدمة  األح��داث 

التيامرستهالعقودمبعية  الهيمنة  ورغم 

تنجح  مل  الجنسيات،  املتعددة  الرشكات 

يف منع صعود قوى جديدة أو عودة قوى 

الدولية  الساحة  عىل  ملنافستها  تقليدية 

الصيني  الصعود  متنع  أن  استطاعت  فال 

العديدة  امل��ح��اوالت  رغ��م  متكنت  وال 

كرسالصمود  م��ن  الحثيثة  والجهود 

الرويس.

وب��اء  ت��ف��يش  ظ��ل  ويف  وال���ي���وم 

مرحلة  يف  العامل  دخل  كورونااملستجد، 

رسم  إع��ادة  منالتحوالمترحلة  جديدة 

معامل رقعة املنتظم الدويل، وإعادة النظر 

قديبدوللوهلة  واملعايري.  املفاهيم  يف 

تعمل عىل  كوفيد19-  أزمة  وكأن  األوىل 

فقد  القامئة،  املؤسسات  وتقوية  تعزيز 

التقليدية  القومية  الدولة  اضطلعت 

احتواء  يف  املتمثلة  العاجلة  باملهمة 

ومل  االقتصادية،  وتداعياته  الفريوس 

تلعب مؤسسات ما بعد الحرب املتعددة 

يف  وحتى  داع��م.  دور  س��وى  األط��راف 

وليس  القومية،  ال��دول  تقود  أوروب��ا، 

الجائحة،  ضد  الكفاح  األورويب،  االتحاد 

خاطئ  اعتقاد  إىل  هذا  يشري  ذلك،  مع 

بوضوح. فالنظام الدويل يتألف من دول 

بدرجات  كبري،  حد  إىل  األحجام  متنوعة 

متفاوتة من القوة، لكنها جميعا تحتضن 

السيادة  يف  املتمثلة  القدمية  األسطورة 

كام  النظام،  هذا  أن  والواقع  الوطنية. 

أوروب��ا  ح��روب  رم��اد  من  نشأ  نعرفه، 

وعمل  عرش،  السابع  القرن  يف  الدينية 

عىل تعزيز ذاته من خالل االستعامر ثم 

إنهاء االستعامر الذي كان ذاته ردة فعل 
متولدة عن دول قومية جديدة7

ي العالقات الدولية
 باحث �ف

والدبلوماسية
 كلية العلوم القانونية

والقتصادية والجتماعيةسال

1 -  ميكن تعريف النظام الدويل عىل انه تجمع يضم وحدات سياسية مستقلة تتفاعل فيام بينها بتواتر معقول وفقا لعمليات منتظمة، وتلعب القوة دورا رئيسيا يف التفاعل 

بني هذه الوحدات. وإذا كانت معظم الدراسات التي تناولت النظام الدويل قد اعتربت الدولة هي الفاعل األسايس يف السياسة الدولية ، فان هناك عددا آخر من الدراسات تتبنى 

وجهة نظر اشمل وتدمج يف النظام الدويل فواعل أخرى ، كاملنظامت الدولية والرشكات متعددة الجنسيات ، واألفراد .. ينظر جهاد عودة ، النظام الدويل  نظريات وإشكاليات ، دار 

الهدى للنرش والتوزيع ، الطبعة األوىل، 2005 ، ص 10

2 -   ابراهيم أبراش ، النظام الدويل ليس بالتامسك الذي يعتقده البعض . ها هويتغري ..عىل املوقع https://middle-east-online.com   اخر زيارة 3 يونيو2020

3 -   إحصائيات 04 يونيو2020 عىل الساعة 20.52

4 -   محمد الطايع، " نهاية عامل... "كورونا" يضع البرشية أمام تاريخ جديد"، جريدة املساء، عدد 4151، بتاريخ 31 مارس 2020، ص 08 

5 - باتريك هرمان وآخرون: النظام العاملي الجديد، القانون الدويل وسياسة املكيالني، الدار الجامهريية للنرش والتوزيع واإلعالن، الطبعة األوىل 1995 ص )31 32-(.

6 - عبد القادر رزيقاملخادمي، النظام الدويل الجديد، الثابت....واملتغري، طبعة رابعة منقحة ومزيدة 2010، ديوان املطبوعات الجامعية، ص127

7 - يوشكا فيرش، "الفريوس الذي غري العامل"، جريدة الوطن، العدد 9012، بتاريخ 06 مايو2020، ص.17

الهوامش
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الحرب  نهاية  العوملة  انطلقت 

عام  هافانا  ميثاق  مع  الثانية  العاملية 

برتونوودز  مؤمتر  بعد  مبارشة   ،1947

الذي قاده صندوق النقد الدويل والبنك 

الدويل لإلنشاء والتعمري بواشنطن، وكان 

أهم ما جاء يف هذا امليثاق هو االتفاقية 

والتجارة  الجمركية  للتعريفات  العامة 

كتلتني  إىل  انقسامالعامل  لكن   ،GATT

التي  الباردة  الحرب  إطار  متصارعتينفي 

األمريكية  املتحدة  الواليات  تزعمتها 

واالتحاد السوفيايت، مل مينح النفس الالزم 

لالتفاقية الجديدة التي مل تصادق عليها 

حائط  دولة،وبسقوط   23 سوى  آنذاك 

مبراكش   GATTمؤمتر وانعقاد  برلني 

عرفت االتفاقية منعطف اتاريخيا، حيث 

العاملية  التجارة  منظمة  إىل  تحولت 

بداية  والتي وقعت عليها 117 دولة يف 

.1994

كان مؤمتر مراكش الدويل بداية إرساء 

الرئيسية  قاعدته  جديد  عاملي  نظام 

العاملية  التجارة  تحرير  هي  واألساسية 

وإقامة مناطق حرة، لكن بنيته العميقة 

كانت نهاية رعاية الدولة الوطنية تحت 

ورؤوس  اإلنتاج  حركية  تشجيع  غطاء 

الحواجز  وخفض  واالستثامرات  األموال 

وتنهار  النيوليربالية  لتسود  الجمركية، 

معها الحدود والسيادة التقليدية للدول 
الراعية.8

ظهور  لحدود  العوملة،  بلغت  لقد 

وحدودها  عطائها  أوج  كورونا،  فريوس 

التوسعية القصوى، معجلة بإيقاف زحفها 

الدويل عاجال أو آجال، غري أن الوباء سع 

التاريخ وشكل امتحانا عسريا لها، وتهديدا 

لفكرةأن العوملة هي " املرحلة العليا من 

الرأساملية"،منذرا بانهيارها أو عىل األقل 

بانهيار عدد من مفاهيمها التي أضحت 

نظر  يف  فالعوملة  حتمي،  أم��ر  وكأنها 

للبرشية  األمثل  الحل  تكن  مل  الكثريين 

ومل تجد حلوال ألزمات العامل املتمثلة يف 

الفقر وسوء األنظمة الصحية والتعليمية، 

بل عمقتالفجوة بني دول العامل املتقدمة 

والنامية، بل وبرشت بنهاية الدولة والتي 

أنها  تصورها عىل  العوملة  أدبيات  كانت 

مناحي  لكل  املحتكرة  املتسلطة  الدولة 

الحياة العامة.

العوملة  عىل  الجائحة  تأثري  أثار  لقد 

الكثري من الجدل والنقاش، بني مؤيدين 

الدولة  وبعث  أو"تقلصها"  النهيارها 

الوطنية،  السيادة  ومعها  الوطنية 

املنعطف  مبثابة  الجائحة  ومعتربين 

املعايري  معه  ستتغري  ال��ذي  التاريخي 

أن  كابالن  يرى  حيث  العاملية،  واملبادئ 

السيايس  الحدث  جائحة كورونا ستكون 

واالقتصادي األهم الذي سيدشن معظم 

املحتملة  سياسية  الجيو  االضطرابات 

يف  يتعمق  وس��وف  املقبل،  العقد  يف 

أعقابه منوذج جديد للعوملة تدخل إليه 

البرشية، ولن يكون أيضا نهاية للتاريخ، 

وهوالطرحالذييؤيده االقتصادي الربيطاين 

جائحة  أن  يرى  حيث  ليجرين،  فيليب 

مرجحا  دائم،  تأثري  لها  سيكون  كورونا 

أن تكون مبثابة هدية للقوميني الوطنيني 

للهجرة  أك��رب  ضوابط  يريدون  الذين 

ألزمة  االعتبار  كذلك  وستعيد  والتنقل، 

املناخ والوعي البيئي واالستدامة. 

الليرباليني  القادة  أن  ليجرين  ويرى 

عن  لطيفة  بعبارات  يتحدثون  الذين 

يف  للحدود  العابر  التعاون  إىل  الحاجة 

قيودا  فرضوا  مشرتك،  تهديد  مواجهة 

مام  قسوة  أكرث  والتجارة  السفر  عىل 

تجرأ الرئيس األمرييك دونالد ترامب عىل 

العام  الصني  مع  رصاعه  ذروة  يف  فرضه 

كورونا  جائحة  أزمة  أن  واعترب  املايض. 

عوملة،  أق��ل  ع��امل  إىل  بالدخول  تهدد 

فإن  والذعر،  الوباء  يخف  أن  ومبجرد 

االنفتاح عىل  أن  يعتقدون  الذين  أولئك 

الناس واملنتجات من جميع أنحاء العامل 

هويشء جيد، بشكل عام، سيحتاجون إىل 

الدفاع عن ذلك بطرق جديدة ومقنعة، 

فورين  لصحيفة  ليجرين  مقال  بحسب 
بولييس األمريكية. 9

انهيار  لنظرية  املؤيد  التيار  ه��ذا 

العوملة يقابله توجه آخر يقلل روادهمن 

العوملة  املستجدعىل  كورونا  أزمة  تأثري 

يتوقف  لن  تاريخيا  اتجاها  باعتبارها 

عن امليض قدمارغم  أنها قد تواجه بعض 

يف  مشريين  الوباء،  وسط  االنتكاسات 

البلدان  قيام  رضورة  إىل  الوقت  نفسه 

يف  معالجة  والتعاون  التنسيق  بتعزيز 

نظام  تحسني  يف  وكذا  العاملية،  القضايا 

الحوكمة العاملية10 . 

فوكوياما،أن  فرانسيس  وي��ؤك��د 

إمكانية  للدول  ستوفر  كورونا  جائحة 

العديد  وستقدم  برسعة،  والتفكري  الرد 

من  تعامالتها  الحد  عىل  الرشكات  من 

الخارجية، السيام خدمات التزويد باملواد 

املستويني  عىل  وذلك  والسلع،  األولية 

املحيل والدويل، إذ سيكون من  السخيف 

ستعاين  العاملية  الرشكات  بأن  القول 

1. فريوس كوفيد 19- امتحان 

ملبادئ العوملة :
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ملف العدد : املغرب وخماضات اجلائحة 

سيجربها  األساسية،  امل��وارد  يف  شح  من 

عىل   »االكتفاء  التعويل  عىل  محالة  ال 

املنافسة  يف  االستمرار  بغية  ال��ذايت« 

اإلنتاج  يرتاجع  أن  أيضا،  يتوقع  الدولية. 

الدويل، إىل مستواه منذ ما يقرب من 50 

 سنة مضت، أما بخصوص حدوث »تقلص 

للعوملة« فمن الوارد أن يكون، لكن أثره 

لن ميس عمق العالقات الدولية 11.  إن ما 

بقدر  للعوملة  انهيارا  ليس  العامل  يعيشه 

وأنسنتهاأكرث،  لتطويرها  هوفرصة  ما 

قادت  التي  األخطاء  تجنب  أجل  من 

الذي  وهوالطرح  الحالية.  األزم��ة  إىل 

عباس  العراقي  واألكادميي  الكاتب  تبناه 

عوملة  كورونا..  مقالته"فريوس  عقيلفي 

عندما  والحلول"معترباأنالصني  املشاكل 

قررت يف لحظة قلق سيادي عىل السمعة 

ومؤسساته  العامل  تشارك  أال  الوطنية 

الدولية املعنية كامل املعلومات املتوفرة 

الفريوس  تحول  ال��ف��ريوس،  عن  لديها 

كان  صينية  وطنية  مشكلة  من  برسعة 

ميكن احتواؤها هناك إىل مشكلة عاملية 

يعاين منها الجميع وبخسائر أعىل بكثري 

إنسانياً  الصينية،  املحلية  الخسائر  من 

أزمة  أظهرت  نحوما،  واقتصاديا.وعىل 

الفريوس وسعة انتقاله بني قارات العامل 

وتداخل  العاملي  اإلنساين  الرتابط  السبع 

الوطنية،  دولهم  كل  يف  البرش  مصائر 

التعليمية،  أو  الصحية  النواحي  سواء يف 

االقتصادية،  او  أوالسياسية  االجتامعية 

عاملي  تشابه  عن  األزم��ة  كشفت  لقد 

اختبار حكمة  من  واملشاكل،  الهموم  يف 

األزمة،  مواجهة  يف  السياسية  الزعامات 

اإللكرتوين،  التعليم  لتبني  واالضطرار 

للفئات  املقلق  االقتصادي  والعناء 

تعريف  وإعادة  املجتمع،  يف  فقرا  األشد 

العنف  وانتشار  االجتامعية  الصالت 

أساليب  يف  وحتى  بل  وغريها،  االسي 

السخرية من الفريوس. منهنا تبدو هذه 

األزمة مثاال إضافيا عىل العوملة الحتمية 

للتجربة اإلنسانية بكل تنوعاتها الوطنية 

والفردية التي ينبغي أن تساهم يف اتساع 

تعددية  أكرث  وجعله  العوملة  مفهوم 

بالعدالة  وإمياناً  وتعاوناً  ودميقراطية 

االجتامعية.12  

املدى  ولوعىل  للعوملة  أيرتاجع  إن 

سيسفر  ملبادئها  أيتغري  أو  املتوسط، 

بالرضورة عن تغري يف املفاهيم التقليدية 

والحكامة  والتعليم  والصحة  كاألمن 

عىل  يحتم  وهوما  العاملية،  والتنمية 

الدول أن تطور نظاما وحكامة جديدين 

وجهها  عن  أبانت  التي  العوملة  يجعالن 

استجابة  الالأخالقي  والالإنساين،  أكرث 

لحاجيات املجتمعات.

واألرضار  ــــا  كــــورون  .2

البطالة  ارتــفــاع  االقتصادية: 

وأزمة غذاء متوقعة:

مع تفيش فريوس كورونا يف شتى أنحاء 

العامل، كانت اإلشكالية هي حاميةالبرش 

الفريوس  استمرار  مع  اإلصابة،لكن  من 

االقتصادية  األرضار  االنتشارباتاحتواء  يف 

أزومة،  امل  للدول  األكرب  الهم  العاملية 

إىل وضعا  الدول  العديد من  بادرت  لذا 

كتخفيض  التحفيزية  الربامج  من  لعديد 

أسعار الفائدة بتزامن مع قرارات البنك 

تقديم  الدويل  وصندوق  النقد  الدويل 

8 -   عبد العزيز كوكاس، "سيناريوهات عامل ما بعد كورونا، قطبية جديدة واستبداد رقمي وعودة الدولة الوطنية"، جريدة املساء، العدد 4201 بتاريخ 31-30 ماي 2020، ص.06

https://www.aljazeera.net/news/ الجزيرة،  موقع  أخرى؟،  مرحلة  تدخل  أم  نعرفها  التي  العوملة  كورونا  جائحة  تنهي  هل  النظام..  هشاشة   -  9

cultureandart/2020/3/21/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-

D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%، آخر زيارة04 أبريل 2020.

،arabicnews 10 - مقالة خاصة: كيف سيبدوالعامل بعد جائحة فريوس كورونا  الجديد؟، موقع

11 - François Guillaume Lorrain ; » Fukuyama : Nous allons revenir à un libéralisme des années 1950-1960 «, le point ; numéro 2485 , le 9 avril 

2020, p.91-92

https://www.skynewsarabia.com/blog/1339372-  ،2020 أبريل   24 والحلول"،  املشاكل  عوملة  كورونا..  فريوس   " عباس،  -عقيل   12
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الصحية  األزمة  عىل  للتغلب  مالية 

لكن  االقتصادية.  الخسائر  من  والحد 

فيها  مبا  البلدان  جميع  سيتعني  عىل 

إصابة  حاالت  تسجيل  مليتم  التي  تلك 

عىل  ملموسة  اتخاذ خطوات  بالفريوس، 

مواطنيها  لحامية  السياسات   صعيد 

اقتصاداتها،  عىل  األرضار  من  والحد 

خصوصا وأنه ال أحد يستطيع  التنبؤ عن 

لتفيش  الكامل  االقتصادي  باألثر  يقني 

العدوى،  ستستمر  متى  إىل  الفريوس 

وكم عدد البلدان  التي ستبقى فيها، وما 

مدى استدامة وتضافر سياسات املواجهة 

املنسقة والرسيعة التي يتم تبنيها، بيدأن 

العدوى حدث مع  أن تفيش   األكيد هو 

ضعف  بنقطة  العاملي  االقتصاد  مرور 

تزامنت مع بدء نهوضه منذ  أدىن معدل 

حدثت  التي  املالية  األزمة  بعد  شهده 

املثرية  تداعياته  فإن  ولهذا   ،2009 عام 

للقلق عىل االقتصادات  النامية تحتمعىل 

أن  مكان  كل  يف  السياسات  واضعي 

أن  ميكن  االقتصادية  األرضار  أن  يدركوا 
 تنتقل من بلد إىل آخر.13

لقد كان العامل قبل كورونا  مييش بخطى 

غري  ومالية  اقتصادية  نحوأزمة  أكيدة 

الجائحة،انكشف  بحلول  لكن  مسبوقة، 

األعني  عن  يحجب  كان  ال��ذي  الستار 

حقيقة هشاشة االقتصاد العاملي. وليضع 

العامل أمام اختبار جدي، فكل املؤرشات 

تيش بأن االقتصاد العاملي مفلس )حجم 

الناتج الدويل  الدين العام يتجاوز حجم 

الذي  الدمار  حجم  عن  ناهيك  الخام(، 

اقتصادي  دم��ار  من  ال��وب��اء  سيخلفه 

وسيايس واجتامعي، ال ميكن التنبؤ مبدى 

محدوديته يف الزمان واملكان.

هشاشة  الوباءعن  هذا  وإذكشف 

وكفاءة  الحكامة  وضعف  األس���واق 

االقتصاد  ال��دول،ف��إن  بتلك  املسؤولية 

شبكات  يف  شلال  الحقا  سيعرف  العاملي 

التوزيع والتموين، مام سيؤدي إىل ظهور 

القوى  م��وازي��ن  جوهريةيف  تغيريات 

بالكثري  سيدفع  الذي  األمر  االقتصادية، 

من الدول إىل االهتامم الكيل بإعادة بناء 

األولويات  وترتيب  الوطني  اقتصادها 

الرضورية  الحاجيات  تسد  التي  امللحة، 

تلك  استرياد  إىل  اللجوء  دون  ملواطنيها، 

املواد من جهات أخرى. 

يحدث  األرضار  انتقال  إن   

عديدة  قنوات  خالل  من  األرج��ح  عىل 

القيمة  العاملية  فسالسل  التجارة،  أولها 

وتأخر  املصانع  توقف  نتيجة  ستتعطل 

تدفق  سيعرف  كام  ألنشطتها،  استئنافها 

البلدان  تراجعا  عن  األجنبي  املال  رأس 

الفريوس،إضافةإىل  تفيش  من  املترضرة 

واملايل  البرشي  املحيل  املال  رأس  تراجع 

إغالق  بعد  مستغل  غري  ب��ات  وال��ذي 

زد  منازلهم،  العامل يف  املصانع ومكوث 

والسياحة  النقل  قطاعي  أن  ذلك  عىل 

اللذان يشكالن رافدا رئيسيا لإليرادات يف 

سينكمشان  النامية  البلدان  من  العديد 

عىل  القيود  وزيادة  الطلب  تراجع  مع 

يف  الحاد  الهبوط  سيؤدي  السفر،وأخريا 

بالبلدان  إىل أرضار  األولية  السلع  أسعار 

 النامية التي تعتمد عليها من أجل تأمني 

لكل  إليها بشدة.  تحتاج  التي  اإليرادات 

الحكومات  تجنب  عىل  سيكون  هذا 

اللجوء اىل السياسات الحامية التي ميكن 

سالسل  تواجه  التي  األزمات  تفاقم  أن 

عدم  وتزيد  مستويات  العاملية،  القيمة 

بالفعل، بلواألكرث أهمية  اليقني املرتفعة 

تتجنب  أن  الحكومات  عىل  ينبغي  أنه 

األغذية  من  الصادرات  قيود  عىل  فرض 

والعمل  الرضورية،  الطبية  واملنتجات 

بدال من ذلك عىل مساندة زيادة  اإلنتاج 

تزداد  حيث  إىل  امل��وارد  تدفق  وضامن 

الدرس  أن  هي  إليها. والخالصة  الحاجة 

السياسات  واضعو  يعيه  أن  يجب  الذي 

ليس هواالنطواء عىل الذات بل  تشجيع 

عىل  الحفاظ  ع��ىل  األع���امل  منشآت 

مستويات أعىل من املخزون.14   

فإذا أخذنا عىل سبيل املثال الواليات 

األرقام  أن  فسنجد  األمريكية،  املتحدة 

وحدها  األمرييك  باالقتصاد  الخاصة 

الواليات  أعلنت  فقد  باإلجابة،  كفيلة 

املحيل  الناتج  ت��راج��ع  ع��ن  املتحدة 

سنوي  أساس  بنسبة %4.8عىل  اإلجاميل 

يف الفصالألول، بعد منو مستمر منذ عرش 

سنوات 15. فعندما تسلم الرئيس دونالد 

ترمب مهامه يف البيت األبيضكانت قيمة 

الدين األمرييك تبلغ 19.9 ترليون دوالر، 

لكن األرقام الحالية باتت صادمة إذ بلغ 

مستوى الدين أخريا 23.5 ترليون دوالرا ما 

يشكل %109من الناتج املحيل االجاميل 

املرتتبة  الدين  قيمة  أن  غري   . االمرييك 

رعبا  تبدوأكرث  والرشكات  األف��راد  عىل 

 76.8 أخريا  بلغت  إذ  السياسة  لصانعي 

الحكومة  دين  ضعفي   ( دوالر  ترليون 

مليون   6.5 يزداد  الرقم  هذا  األمريكية( 

دوالر يف كل دقيقة وهوما يجعل األفراد 

أعاملهم  بتعطل  يف  مهددين  والرشكات 
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عدم  وبالتايل  الراهنة،  الظروف  ظل  يف 

أن  السيام  ديونهم،  سداد  عىل  قدرتهم 

الحكومة األمريكية التي تحاول إنقاذهم 

نفسها مدينة مببالغ ضخمة، ورغم  هي 

تفادي  حاولت  األمريكية  الحكومة  أن 

 2  ( ترليون دوالر   6 األثر عرب ضخ  هذا 

وهي  والرشكات(  لألفراد  منه  تريليون 

أكرب حزمة تحفيزية يف التاريخ األمرييك، 

إال أنه من املحتمل أن يكون أثرها مؤقتا، 

ما  األمرييك سيعا  االقتصاد  فاألموال يف 

الرشهة،  االستهالك  طبيعة  بفعل  تتبخر 

وسيبقى الدين األمرييك الذي بات كثقب 

أسود، يشكل خطورة غري مسبوقة يف ظل 

والنفقات  اإليرادات  بني  الفجوة  اتساع 

ان  املتوقع  من  الذي   ) املوازنة  )عجز 

يبلغ أعىل مستوى يف مثاين سنوات العام 

الحايل ) أكرث من ترليون دوالر(.

تفيش  استمرار  فإن  آخر،  من جانب 

األمريكية  املتحدة  بالواليات  الفريوس 

سيكون خطريا عىل مستوى تراجع قيمة 

واملعادن  األصول  أمام  سيام  ال  الدوالر، 

األمريكية  اإلدارة  تجد  وقد  النفيسة 

تخفيض  إىل  فتضطر  محارصة  نفسها 

نسبة الفائدة عىل الدوالر من جديد ألن 

سالبة،  ستصبح  حاليا  الصفرية  الفائدة 

عن  املستثمرون  سيتخىل  األرجح  فعىل 

امل��الذات  لصالح  ال��دوالر  يف  االستثامر 

اآلمنة كالذهب الذي قد يشهد تذبذبات 

املقبلة.  الفرتة  خالل  أسعاره  يف  كبرية 

الفريوس  استمرار  أن  خطورة  األك��رث 

العمل  عن  العاطلني  أعداد  من  سيزيد 
وبالتايل ارتفاع طلبات اإلعانة . 16

فقدان  ف��إن  ال��س��ي��اق،  ه��ذا  ويف 

أعداد  وارتفاع  كورونا  بسبب  الوظائف 

إىل  بدوره  سيؤدي  العمل  عن  العاطلني 

بل  النامية فقط  الدول  ليس يف  الكساد 

الواليات  ففي  العظمى،  الدول  يف  حتى 

اقتصاديون  نبه  مثال  األمريكية  املتحدة 

 shub D أمثال  الغذاء  يف  متخصصون 

bgupta إىل أن فريوس كورونا بدأ يؤثر 

البالد،  الغذائيفي  اإلمداد  سالسل  عىل 

  Fitch االستشارات  رشكة  أك��دت  كام 

Solutions عىل أن أنها ترى مخاطر عىل 

اإلنتاج  من  التوريد،  مستويات  جميع 

يؤدي  س��وف  ما  وه��ذا  التسويق،  إىل 

عامليا،  الغذاء  أسعار  تضخم  تسارع  إىل 

القدرة  انخفاض  عن  سيسفر  وبالتايل 

طرحته  وهوما  للمواطنني،  الرشائية 

لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  أيضا 

املتحدة )الفاو(، إذ أكد تبأن هنا كخطرا 

وهذه  للغذاء،  العاملية  اإلمدادات  عىل 

ري  ُمصداّ أه��م  من  وه��ي  كازاخستان 

القمح يف العامل، أوقفت إمدادات القمح 

فيتنام  فعلت  وكذلك  الدول،  كافة  إىل 

يف  لألرز  مورد  أكرب  ثالث  تعترب  والتي 

العامل، وهذا يؤداّي إىل الحامئية الغذائية 

لدى باقي الدول17. ورمبا هذا كان الدافع 

تأمني  فرنساتعتربأن  الذي جعل  الرئييس 

أولوية  يعترب  األزمة  هذه  وسط  الغذاء 

من  الزراعي  النشاط  فاستثنت  مطلقة، 

بعد  البالد  عماّ  الذي  واإلقفال  القيود 

وإبان أزمة كورونا.

العاملية،  املــؤســســات   .3

بعد  ـــا  وم ـــن  زم دوريف  أي 

كوفيد19-:

عن  السؤال  اليوم  طرحوا  الكثريون 

البنك  حجم  من  مؤسسات  اختفاء  س 

الدويل، رغم خطواته  الخجولة وصندوق 

بعد تفيش فريوس كورونا  الدويل،  النقد 

وكان ال بد للدول النامية أن تبحث عن 

ظلت  التي  السياسات  فشل  جواب  عن 

الدولية  املؤسسات  ه��ذه  بها  ت��ويص 

مزيد  تحقيق  هو  همها  كل  كان  والتي 

حساب  ولوعىل  حتى  املايل  من  التوازن 

13 -  CeylaPazarbasioglu, »Agir vite pour limiter le préjudice économique du coronavirus dans les pays en  développement «,  banque Mondiale Blogs, 09 mars 

2020, https://blogs.worldbank.org/fr/voices/agir-vite- pour-limiter-le-prejudice-economique-du-coronavirus-dans-les-pays-en-developpement, vu le 01 Avril 2020 

14 -  الهام نجدية، "يف زمن كورونا...االتحاد األورويب إىل أين؟"، جريدة املساء عدد 4148 بتاريخ 27 مارس 2020، ص.7

15 - "أوروبا تغرق يف كارثة كورونا اقتصادية"، جريدة الغد ، عدد 5646 بتاريخ 1 ماي 2020، ص. 8

16 - أسامة أبوعجمية، "املواجهة بني كورونا والدوالر… النتائج قد تكون كارثية"، جريدة الغد ، 31 مارس 2020

https://www.almayadeen.net/articles/blog/1390582/%D8%  ،2020 أبريل   07 امليادين،  موقع  غذاء"،  أزمة  الغرب..  أبواب  يدق  التايل  "الفريوس  فرحات،  نارص      -  17

A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%82-

%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8- - -%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1%آخر زيارة10 أبريل 2020.

الهوامش
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باعتبارها قطاعات  اجتامعية. 

حول  الجوهري  السؤال  يطرح  اليوم 

مستقبل االقتصاد العاملي بعد كورونا،هل 

الرضورية،  يتعاىف  بالرسعة  أن  ميكنه 

من  يتمكن  أن  قبل  أكرث  سيعاين  انه  أم 

سيكونلمؤسسامتثل  وهل  عرثته  تجاوزه 

النقد  وصندوق  الدويل  مؤسسة  البنك 

يف  دور  املانحة  املؤسسات  وكل  الدويل 
املرحلة املقبلة.  18

القسوة  الفريوس مبنتهى  لقد كشف 

عن نقاط الضعف التي تعيب املؤسسات 

الغالبية العظمى من  التي تعتمد عليها 

الحكومات  هذا  ويشمل  العامل.  سكان 

الوطنية والنظام الدويل. ومن غري املرجح 

أن تنجوالحكومات وال مؤسسات النظام 

الدويل يف هيئتها الحالية من األزمة، وال 
ينبغي لها أن تنجو . 19

املتحدة  األمم  توقعات  تشري   

الدويل  النظام  يتحرك  أنه يف حال مل  إىل 

مبختلف أطيافه اآلن، فإن الوباء ميكن أن 

يقتطع ما يقرب  من 8.5     تريليون دوالر 

مدى  عىل  العاملي  االقتصاد  من  أمرييك 

العامني املقبلني، وهوما سيدفع ب 34.4 

مليون شخص إىل  الفقر املدقع هذا العام 

خالل  إضايف  شخص  مليون   130 ورمبا 

الرشكات  العرشية.  وستتسبب  ه��ذه 

البطالة.  زيادة  يف  فعليا  حاليا  الفاشلة 

وتتوقع منظمة العمل الدولية أن تكون 

ساعات العمل العاملية يف الربع الثاين من 

باملائة مام   10.5 بنسبة  أقل  عام 2020 

كانت عليه قبل األزمة، أي ما يعادل 305 

مليون وظيفة بدوام كامل. 20 

إذن ووفقا لهاته املعطيات، فإنالدول 

اليوم  كورونا  ف��ريوس  بها  انترش  التي 

مؤهلة  وغري  ق��ادرة  غري  وجدتنفسها 

خاصة  تداعياته،  والحتواء  له  للتصدي 

الدخل  ومتوسطة  منخفضة  البلدان 

يف  تراجعا  منها  الكثري  يشهد  والتي 

التنمية  أه���داف  لتحقيق  جهودها 

املستدامة. وهوما يدفعنا للتساؤل حول 

مسؤوليةهيئة االمم املتحدة واملؤسسات 

أوفشل  نجاعة  ومدى  العاملية  املالية 

عىل  ق��ادرة  ال��دول  جعل  يف  توصياتها 

استباق الكوارث التي ميكن أن تلم بها؟ 

وماهي اإلجراءات التي اتخذتها ملساعدة 

الدول عىل تجاوز محنتها؟

هيئة األمم املتحدة:

لتحديد  مشرتكة  مبادرة  إطالق  تم 

وترسيع الجهود الستجابة عاملية منسقة 

وشاملة ومتعددة األطراف لدعم البلدان 

املحتاجة، وملجابهة التأثريات االقتصادية 

والتقدم  ل�كوفيد19-  الهامة  والبرشية 

التنموية.كام  للطارئة  ملموسة  بحلول 

تم إطالق جهد تعاوين لتمكني النقاشات 

عىل  للتغلب  محددة  مقرتحات  حول 

التحديات يف ست مجاالت.

يف  السيولة  لتوسيع  الحاجة   -

االقتصاد العاملي والحفاظ عىل االستقرار 

املايل لحامية مكاسب التنمية.

أوجه هشاشة  ملعالجة  الحاجة   -

املديونية بالنسبة لجميع البلدان النامية 

ملليارات  العيش  وسبل  األرواح  إلنقاذ 

الناس يف جميع أنحاء العامل.

الحاجة لخلق مساحة يستطيع   -

االنخراط  الخاص  والقطاع  دائن  فيها 

ويف  فعالة  حلول  يف  استباقي  بشكل 

الوقت املناسب.

لتعزيز  األساسية  املتطلبات   -

أجل  والتحويالت من  الخارجي  التمويل 

النمو الشامل وخلق فرص العمل.

الرضيبي  الحيز  توسيع  تدابري   -

منع  عرب  املحلية  املوارد  تعبئة  وتعزيز 

التدفقات املالية غري املرشوعة.

وشامل  مستدام  تعاف  ضامن   -

أهداف  التعايف مع  عرب موامئة سياسات 
التنمية املستدامة. 21

البنك الدويل:

الدويل حزمة  البنك  اتخذ  من جانبه 

والرسيعةالتي  الجديدة  مناإلجراءات 

النامية  تساعدالبلدان  أن  شأنها  من 

وتدعيم  الصحية    األنظمة  تقوية  عىل 

الصحة  تدخالت  ودعم  مراقبة  األمراض 

الخاص  القطاع  مع  العامة،والعمل 

عىل  االقتصادات. ذلك  تأثري  تقليل  عىل 

وسيجري تنسيق هذه املساعدات املالية 

عىل املستوى العاملي من خالل السحب 

للتنمية  الدولية  م��وارد  املؤسسة  من 

والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ومؤسسة 

التمويل الدولية. وستنتج هذه  اإلجراءات 

مبوارد  كورونا  فريوس  مكافحة  مساندة 

تصل  األزم��ة  ملواجهة  أولية  منوذجية 

عرب  تتوزع  دوالر،  12  مليار  إىل  قيمتها 

8 مليار دوالر منها موارد جديدة،ويضم 

هذا التمويل ما  يصل إىل 2.7 مليار دوالر 

لإلنشاء  الدويل  البنك  من  جديدا  متويال 

والتعمري، و1.3 مليار دوالر من  املؤسسة 
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الدولية للتنمية عىل أن يستكمل بإعادة 

مليارين  قيمته  ما  أول��وي��ات  ترتيب 

البنك  م��ن  محفظة  ال����دوالرات  م��ن 

مؤسسة  من  دوالر  مليارات  الحالية،و6 

الدولية منها ملياري دوالر من  التمويل 

ستشمل  كام  الحالية،  تسهيالت  التجارة 

الحزمة تقديم املشورة بشأن السياسات 

واملساعدات التقنية استنادا اىل  الخربات 

الدولية،وستوفر  وامل��ع��ارف  العاملية 

وقروضا  منحا  املالية  املساعدات  هذه 

الدولية  من  املؤسسة  الفائدة  منخفضة 

الدخل  منخفضة  للبلدان  التنمية 

لإلنشاء  ال���دويل  البنك  م��ن  وق��روض��ا 

مع  الدخل،  للبلدان  متوسطة  والتعمري 

يف  التي  العمليات  أدوات  كل  استخدام 

الرصف  إجراءات  وتعجيل  البنك  حوزة 

الدولية،وهي  التمويل  مؤسسة  وستزود 

بتعامل  ال��دويل  البنك  مجموعة  درع 

املتعاملني  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع  م��ع 

عملهم   معهابالدعاملالزملمواصلة 

بالوظائف،وستعطيالعروض  واالحتفاظ 

ال���دويل  طائفة  البنك  يقدمها  التي 

متنوعة من التدخالت لتقوية الخدمات 

الصحية والرعاية الصحية األولية،وتعزيز 

التقارير  رصد  األم��راض،ورف��ع  أنشطة 

يف  الصحيني  العاملني  عنهاوتدريب 

املشاركة  وتشجيع  األمامية،  الخطوط 

الجمهور  ثقة  عىل  للحفاظ   املجتمعية 

املقدمة  العالج  وتحسني خدمات  العام، 

للمرىض األشد فقرا وسيسدي  البنك أيضا 

والجوانب  السياسات  بشأن  املشورة 

اىل  البلدان  وص��ول  لضامن  التقنية 

الخربات العاملية.22  

ما  ـــدولي  ال النظام   .  II
ي 

�ف تضارب  كورونا،  أزمة  بعد 
الرؤى؟

الراهنة  األزم��ة  أن  فيه  شك  ال  مام 

بني الصني والواليات املتحدة عىل خلفية 

 19 كوفيد   " بشأن  املستمرة  التجاذبات 

علمية  أزمة  منها  أكرث  سياسية  أزمة   "

نشأته  وطريقة  الفريوس  طبيعة  حول 

وظروف انتشاره . ويتصاعد الحديث يف 

النظام  مستقبل  عن  السياسية  األوساط 

بني  املحموم  التنافس  ظل  يف  ال��دويل 

يف  األمريكية  املتحدة  والواليات  الصني 

عامل ما بعد كورونا . يف وقت كانت جل 

دول الع املتبذل جهدها للحد من ويالت 

جائحة كورونا، اختارت اإلدارة األمريكية 

أن توجه طاقاتها ويف أكرث من مناسبة إىل 

إلقاء اللومعىل الصني يف انتشار الفريوس، 

متارس  فيه  الصني  وقتكانت  يف  فحتى 

اإلمدادات  موزعة  الكاممات  دبلوماسية 

عىل  الجائحة  ملكافحة  الالزمة  الطبية 

مختلف بلدان العامل، قررالرئيس األمرييك 

األمرييك  التمويل  يجمد  أن  ترامب 

إياها  متهام  العاملية  الصحة  ملنظمة 

مبحاباة الصني وخدمة مصالحها.

وباء  أزمــة  مع  الصني  تعامل   .1

كوفيد19

أول  كانت  التي  ال��ص��ني،  متكنت 

وتحديدا  كورونا  فريوس  بها  ظهر  من 

الجائحة  احتواء  من  ووهان  مدينة  يف 

اإلجراءات  بفعل  الوضع  عىل  والسيطرة 

تحفظات  والقت  اتخذتها  التي  الصارمة 

عليها يف البداية قبل أن تتحول إىل منوذج 

ملهم لدول تواجه الفريوس.

القسم  رئيس  نائب  ويكشف   

 " الصينية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  يف  ال��ع��ريب 

الحكومة  جهود  زمان  محمد   ،" شينخوا 

لقد  كورونا  وباء  مواجهة  يف  الصينية 

من  إمكانياتها  كل  الحكومة  وضعت 

وتعاملت  ك��ورون��ا،  ضد  الحرب  أج��ل 

وفرت  حيث  كبري  بحزم  ذلك  سبيل  يف 

يضطروا  ال  الحياة،حتى  سبل  كل  لهم 

الحكومة  أصدرت  كام   . للشارع  للنزول 

املواطنني  لجميع  الصني نرشة صحية  يف 

18 -   "أوروبا تغرق يف كارثة كورونا اقتصادية"، مرجع سابق، ص. 8 

19 - يوشكا فيرش، مرجع سابق، ص.17 

20 - الحكومات واملنظامت الدولية تجتمع ملواجهة تحديات االقتصاد واالستدامة،مركز األمم املتحدة لإلعالم، 29 أيار/مايوhttps://sanaa.sites.unicnetwork.org.2020/ ، متت زيارته بتاريخ 

01 يونيو2020 عىل الساعة 12.45 

21 -  "تقرير  اجتامع قادة العامل رفيع املستوى بشأن متويل التنمية أثناء وما بعد كوفيد19-"، جريدة بيان اليوم، العدد 9014، بتاريخ 2 يونيو2020 ص.9

.EXC/2020/126:22 -  "12 مليار دوالر ملساعدة البلدان عىل التصدي لتفيشيِّ فريوس كورونا"،  البنك الدويل،  بيان صحفي رقم

الهوامش
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ال��ص��ح��ي، وط��ال��ب��ت امل��ؤس��س��ات 

والرشكات املوظفني بالعمل من منازلهم 

ألن التزام املنزل عنرص حاسم يف معركة 
مكافحة كورونا. 23

الطبية  للفرق  كان  آخر  جانب  من 

دور هام يف معركة كورونا حيث انترشت 

يف الخطوط األمامية، وقفت عىل أبواب 

حرارة  درجة  تقيس  السكنية  املجمعات 

املتطوعني  من  شعبية  وأخرى  القاطنني، 

تفحص هوية الغرباء وتقدم التوصيات، 

إضافة إىل فرق تطوف عىل الشقق وتقدم 

تعليامت وتعطي أرقام الطوارئ، وأخرى 

تؤكد عىل االلتزام بإجراءات الوقاية من 

املرض، وارتداء الكاممات، وغسل اليدين 

بعد العودة، ورشب املاء بانتظام، وغريها 

من لزوم الوقاية.

استخدمت  الصني  أن  إىل  يشار 

طائرات بدون طيار مزودة بكامريا ملسح 

الشوارع، وتنبيه الناس الذين نسوا ارتداء 

الكاممات أومطالبة كبار السن بالتوقف 

يف  اللعب  أوورق  الدومينو  لعب  عن 

الشوراع، وتنقلهذ هالطائرات الصور عن 

وبناء  مراقبة،  غرف  إىل  الشوارع  حالة 

أماكنهم  الرشطة من  عليها يصدر رجال 

املغلقة التعليامت.

إشكالية  أمام  تضعنا  أزمةكورونا  إن 

خاصة  األزمات،  إلدارة  األنسب  النظام 

تدبريها  يف  حاليا  األن��ج��ح  أنالنظام 

بشكل  يتلقى  الذي  الصيني  هوالنظام 

نظاما  اعتباره  عىل  انتقادات  مستمر 

األوىل  للوهلة  فيبدو  دميوقراطي،  غري 

األقدر  هي  االستبدادية  األنظمة  بأن 

األقدر  لكونها  الكوارث،  مواجهة  عىل 

ال��ق��وان��ني خدمة  ع��ىل ف��رض وإن��ف��اذ 

صعبا  يعترب  وهوما  العامة،  للمصلحة 

يعترب  حيث  الدميوقراطية  ال��دول  يف 

يقبل  ال  مكتسبا  ال���ذايت  االس��ت��ق��الل 

استجابة  بطء  إىل  باإلضافة  به،  املساس 

واحتواء  مجابهة  يف  دميوقراطية  دول 

أخرىأنبعض  جهة  من  نجد  األزمة.لكن 

الصني  مع  تشرتك  التي  الدميوقراطيات 

فيااللتزام  باملعايري الكونفوشيوسية - مثل 

وكوريا  وسنغافورة  واليابان  كونغ  هونغ 

الجنوبية وتايوان -متكنت من إدارة هذه 

تضاهي  العامليةوبنجاعة  الصحية  األزمة 

الصينية.كاماستطاعتالعديد من  الفعالية 

األخ��رى،  كالنمسا  الدميقراطية  ال��دول 

والربتغال  وأسرتاليا  وأملانيا  ونيوزيالندا 

فيتدبريها  معتمدة  الدول،  من  وغريها 

أن  بيد  بحتة،  دميوقراطية  قواعد  عىل 

شكل  يف  متثل  غريها  وبني  بينها  الفرق 

القيادة املتبعة وإدراك حكامه الصعوبة 

التحدي .

إىل  األزمة  تحويل  وكورونا:  الصني 

فرصة

تدين الصني االتهامات األمريكية حول 

وباء " كوفيد 19 " وترفض استقبال أية 

ذلك،حيث  بشأن  للتحقيق  دولية  لجان 

للسيادة  التقليدي  باملفهوم  تتمسك 

ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية 

للدول.

تحويل  عىل  الصني  حرصت  وق��د 

األزمةإىل فرصة لتحقيق اخرتاقات مهمة 

عىل صعيد العالقات الدولية، وفتح آفاق 

املستوى  عىل  متوقعها  لتعزيز  جديدة 

فيه  تقوقعت  الذي  الوقت  يف  العاملي. 

نفسها،  عىل  املنافسة  الكربى  ال��دول 

مواطنيها  إنقاذ  الوحيد  هاجسها  وبات 

من خطر كورونا.

كبرية،  لها دالالت  رمزية  مبادرة  ويف 

التي  روم��ا  إىل  طائرة  الصني  أرسلت 

فريوس  النتشار  أوروب��ا  مركز  أصبحت 

 ،2020 مارس  من  الثاين عرش  يف  كورونا 

وعىل متنها تسعة خرباء يف مجال الصحة 

الطبية  اإلمدادات  من  طنا  و31  العامة 

العناية املركزة، ومعدات  مبا فيها وحدة 

املضادة  واألدوي���ة  الطبية،  الحامية 

للفريوسات24،يف الوقت ذاته عرض رجل 

األعامل الصيني جاك ما، مؤسسمجموعة 

عيل بابا، التربع بتقديم 500 ألف وحدة 

ومليون  كورونا  بفريوس  اإلصابة  الختبار 

كاممة طبية للواليات املتحدة25.

عىل  الصينية  املساعدات  تقترص  ومل 

أهدت  فقد  فحسب،  الغربية  ال��دول 

جهاز  أل��ف  مرص  الصينية  الحكومة 

كورونا،  ف��ريوس  عن  للكشف  متطور 

لتدريب  الصني عرضا،  تقديم  إضافة إىل 

عىل  املرصية  الطبية  والفرق  األطباء 

مع  التعامل  وطرف  الفريوس  اكتشاف 

من  وغريها  الصحي  والحجر  املصابني 

الفريوس  من  للوقاية  الحديثة  الطرق 

ومحارصته.

أوىل  دفعة  إلىأديسأبابا  ووصلت 

بها  تربع  كان  طبية  وقائية  معدات  من 

املؤسس  والرشيك  الصيني  امليليادير 

عىل  لتوزيعها  ما  جاك  بابا  عيل  لرشكة 

إىل  الصني  وأرسلت  اإلفريقية،  ال��دول 

الجزائر بعثة تضم مجموعة من األطباء 

فضال  التنفسية  األم��راض  يف  املختصني 
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ملف العدد : املغرب وخماضات اجلائحة 

أسة  بينها  من  طبية  مساعدات  عن 

إنعاش26.

الصني  تواجه  ه��ذا  كل  رغ��م  لكن 

سيام  الدول  بعض  من  الذعة  انتقادات 

إخفاء  يف  متورطة  كونها  منها  الغربية 

بعض الحقائق عن الفريوس الذي انطلق 

من" ووهان " مام جعل مجموعة هذه 

الوباء،وفاقم  احتواء  من  تعاين  البلدان 

ومنظومتها  االقتصادية  أزمتها  من 

الصحية،وترى هذه الدول أنه كان يجب 

يف  أوسع  بشكل  تتعاون  أن  الصني  عىل 

وترية  وك��ذا  الفريوس  طبيعة  توضيح 

انتشاره .

الدويل  النظام  مستقبل   .2

يف عامل ما بعد كورونا

بينام يتوقع البعض أال يحدث تغيري 

هندسة  أوتأثر  النظام  بنية  يف  عميق 

الحرب  عن  املوروثة  الدولية  العالقات 

الباردة ) 1991-1947 (، حيث سيستعيد 

النظام الدويل عافيته تدريجيا عندما تبدأ 

الحياة االقتصادية واالجتامعية تعود إىل 

وضعها الطبيعي، ترى مجلة فورين افريز 

أحداث  شأن  كورونا،شأنها  جائحة  أن 

مفصلية يف التاريخ كسقوط جدار برلني 

عامليا  حدثا  برادرز،  ليامن  بنك  أوانهيار 

املدى  تخيل عواقبه عىل  مدمرا يصعب 

البعيد.

سنستأنس  ذل��ك  يف  وللتفصيل 

العالقات  مجال  يف  الباحثني  كبار  بآراء 

العالقات  أستاذ  ي��رى  الدولية،حيث 

هارفارد  جامعة  والتفي  الدوليةستيفن 

يف  ستسهم  كورونا  جائحة  أن  األمريكية 

القومية،  وتعزيز  الوطنية  الدولة  تقوية 

العامل  أنحاء  مختلف  الحكومات يف  وأن 

األزمة  إلدارة  طارئة  إج��راءات  ستتبنى 

املتمثلة يف تفيش الوباء، لكن العديد من 

تلك الحكومات لن ترغب يف التخيل عن 

السلطات الجديدة عندما تنتهي األزمة. 

وترية  الوباء  انتشار  أن يرسع  توقع  كام 

إىل  الغرب  من  والنفوذ  السلطة  تحول 

باستجابة  ذلك  عىل  ويدلل  ال��رشق27، 

الوباء مثل  دول من رشق آسيا ملواجهة 

كوريا الجنوبية وسنغافورة بشكل أفضل 

املتحدة  والواليات  األوروبية  الدول  من 

األمريكية،كام أن تعاطي الصني مع الوباء 

كان جيدا بالرغم من تعرثها يف البداية، 

يسهم  لن  الوباء  فإن هذا  لوالت  ووفقا 

التي  السائدة  العاملية  السياسة  تغيري  يف 

بأن  ذلك  عىل  ودل��ل  ال��رصاع،  يطبعها 

من  البرشية  عىل  م��رت  التي  األوبئة 

القوى  بني  للتنافس  حدا  تضع  مل  قبل 

لحقبة  بداية  نقطة  تكن  ومل  العظمى، 

جديدة من التعاون الدويل وخلص إىل أن 

العامل سيصبح اقل انفتاحا وأقل ازدهارا 

وأقل حرية.

ومن جانبه يعتقد هرني كيسنجر يف 

جورنال  سرتيت  وول  بصحيفة  له  مقال 

الدويل  النظام  ستغري  كورونا  جائحة  إن 

ألحقها  التي  األرضار  أن  لألبد،وأوضح 

بالصحة  املستجد  كورونا  فريوس  تفيش 

االضطرابات  أن  إال  مؤقتة.  تكون  قد 

أطلقها  التي  واالقتصادية  السياسية 

حث  كام   . مقبلة  ألجيال  تستمر  قد 

مبادئ  حامية  عىل  األمريكية  اإلدارة 

مجاال  بصفتها  الليربايل  العاملي  النظام 

جانب  إىل  عليه  الرتكيز  ينبغي  حيويا 

باالقتصاد  ستلحق  التي  األرضار  معالجة 

 ، https://elaph.com/Web/News/2020/03/1285878.html 23 -  مسؤول بارز يكشف يف وكالة شينخوا يكشف ل " ايالف " كيف واجهت الصني كورونا وانترصت عليه ..عىل الرابط التايل

آخر زيارة 2 يونيو2020

24 -  تالحظ اليزابيت براو)Elizabeth Brow ( ، مديرة مرشوع الردع الحديث يف املعهد املليك للخدمات املتحدة ان دول االتحاد األورويب " بتنازلها املخزي عن املسؤولية ، فشلت يف تقديم املساعدة 

الطبية واإلمدادات اليطاليا أثناء تفيش املرض ، واآلن الصني متأل الفراغ .

25 -  محمد الرشقاوي، التحوالت الجيوسياسية لفريوس كورونا وتآكل النيوليربالية ) الجزء 1 ( سلسلة التقارير ، مركز الجزيرة للدراسات ، 23 مارس 2020 ، ص 2

26 -  دبلوماسية الكاممات تعزز حضور الصني عامليا.موقعالعرب ، عىل الرابط التايل https://alarab.co.uk  تم االطالع بتاريخ 1 يونيو2020 ..

27 -  يشري مفهوم تحول القوة ) Power Transition ( إىل فقدان الدولة املهيمنة موقعها القيادي ملصلحة قادم جديد رسيع التنامي، االمر الذي يجعل من االخري كأنه ظل لهذه الدولة املهيمنة. 

وليك يحدث تحول للقوة، يتعني عىل القادم الجديد أن يحصل عىل مصادر للقوة اكرب مام لدى الدولة املهيمنة، أوعىل األقل يحدث تعادال مع املقدرات القومية للدولة القائد، بالشكل الذي يجعل من 

املقدرات القومية لكل منهام تقرتب من حد التساوي.. لالستزادة ينظر .. عالء عبد الحفيظ محمد، تأثريات الصعود الرويس والصيني يف هيكل النظام الدويل يف اطار نظرية تحول القوة ، املجلة العربية 

للعلوم السياسية ، العدد 47 48- ، خريف 2015، ص 10 – 11 ..

28 - هرني كيسنجر : فريوس كورونا سيغري النظام العاملي لألبد  ، عىل املوقع https://www.aljazeera.netآخر زيارة 3 يونيو2020  
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عقدها  بعد  عن  نقاشية  حلقة  ويف 

عنوان  تحت  للسياسات  اإلمارات  مركز 

الجيوسياسية  والتحوالت  كورونا  أزمة   "

العاملية املحتملة " يف الواحد والعرشين 

الربوفيسور  تحدث   ،2020 أبريل  من 

الكربى  القوى  تنافس  عن  ناي  جوزيف 

تتنافس  أن  الطبيعي  من  أنه  إىل  وأشار 

تعلمه  علينا  يتعني  ما  أن  إال  بينها  فيام 

القوى  هذه  بإمكان  هوأن  قوله  حسب 

التنافس والتعاون يف آن واحد، كام يرى 

ناي أن هناك مبالغة كبرية يف تقدير قوة 

قوة  ليست  نظره  حسب  فهي  الصني، 

حققت  أنها  من  الرغم  عظمى،وعىل 

تقدما كبريا يف املجال االقتصادي،إال أنها 

مل تتجاوز الواليات

املتحدة فيام يتعلق بالقوة الشاملة، 

والناعمة  الخشنة  القوة  تشمل  والتي 

وحتى يف املجال االقتصادي فإن معدالت 

قد  للصني  املرتفع  النمواالقتصادي 

ولت.

عىل  روسيا  لوضع  تقييمه  وح��ول 

بأنها  ناي  العاملية29،أفاد  القوة  خارطة 

املتحدةيف  الواليات  أيضا منافسة  تحاول 

تعاين  روسيا  ،لكن  العاملية  القوة  مجال 

من اقتصاد غري متوازن عىل نحو غريب، 

فثلثا صادراتها يعتمد عىل النفط والغاز 

بعيدة  خطة  تفتقد  روسيا  أن  يعترب  إذ 

من  بالرغم  االقتصادي  للنمو  األم��د 

عدد  يف  والعسكري  السيايس  حضورها 

واستنادا عىل هذه  العامل30.  مناطق  من 

يف  ستستمر  املتحدة  فالواليات  الوقائع 

قيادة النظام الدويل.

يس  لسيا ملحلال سكيا ها بيري ما أ

والصحفي الفرنيس،فال يختلف مع معظم 

الباحثني الذين يتوقعونأن فريوس كوفيد 

19- ميكن أن يغري بالفعل مالمح النظام 

العامليويحول مجرى التاريخخاصة يف ظل 

قضائه عىل نسبة كبرية من سكان العامل 

األسود،يف  الطاعون  ذلك  إىل  سبقه  كام 

منتصف القرن الرابع عرش.

كوفيد- ف���إن  ه��اس��يك  وح��س��ب 

يف  اضطرابا  أثار  عنرصامفاجئا  19شكل 

والجيوسياسية.  االقتصادية  الديناميات 

واملالية  االقتصاد  وزير  وصفه  31أوك��ام 

"غري  حدث  مثل  برونولوماير،  الفرنيس 

الهاتف  غريها  كام  متاما  اللعبة"  قواعد 

من  وغريها  االصطناعي  والذكاء  الذيك 

الرغم  فعىل  الحديثة،  التكنولوجيات 

إىل  بعد  يصل  مل  امل��رض  ه��ذا  أن  من 

الصني  عىل  القوي  تأثريه  أن  "ذروته"،إال 

ورمبا  العاملي،   للنمو  وتهديده  وإيران 

االنتخابية  الحملة  يف  ت��أث��ريه  حتى 

الرعاية  قضية  غدت  حيث  األمريكية، 

الطبية موضوعا مركزيا فيها.

ما  وغم  أنهر  عىل  كثريون  ويجمع 

هذه  يف  املتحدة  الواليات  له  تتعرض 

تقدير  سوء  بسبب  ضغوط  من  اآلونة 

انتشار  لخطورة  ترمب  الرئيس  إدارة 

الوباء،لكن الخسائر البرشية واالقتصادية 

التي ستتعرض لها لن تزيحها عن قيادة 

العامل.

من  قوتها  تستمد  ال  فأمريكا 

اقتصادها فحسب، بل من عوامل كثرية، 

األمرييك،  الحلم  وقيم  دميقراطيتها  مثل 

وحيوية شعبها املتفائل دوما باملستقبل، 

املصاعب  عىل  التغلب  عىل  وبالقدرة 

مختلف  استيعاب  يف  الهائلة  ومرونتها 

عرب  األدمغة  أمل��ع  وج��ذب  الثقافات، 

من  أسع  بتعافيها  سيعجل  العامل،مام 

غريها من الدول32.

ورغم ما قد تحقق الصني من تعزيز 

هذه  انتهاء  بعد  االقتصادية  ملكانتها 

سيظل  السيايس  تأثريها  فإن  الجائحة، 

القريب  املدى  عىل  األقل  عىل  محدودا 

واملتوسط ، حيث تربز عوائق كثرية تحول 

دون قيادة الصني للعامل، فهي تفتقد إىل 

حلفاء موثوق بهم يف محيطها اإلقليمي 

يف هذه املرحلة، كام أن الثقافة الصينية 

التصادم  إىل  ع��ادة  تنزع  ال  املساملة 

والسيطرة،باإلضافة إىل أن طبيعة نظامها 

األخ��رى  الشعوب  يلهم  ال  السيايس 

ناعمة  قوة  بامتالك  للصني  يسمح  وال 

ماتستطيع  كل  لذلك  العامل،  يف  مؤثرة 

حضورها  تعزيز  هو  الصني  تفعله  أن 

يف  مركزها  وتقوية  اقتصاديا،  ال��دويل 

بعض املؤسسات الدولية، لكن لن تحقق 

اخرتاقا للنظام الدويل القائم، وقد تحتاج 

إىل سنوات لتكون ندا للواليات املتحدة 

عىل مستوى السياسات الدولية، وبالتايل 

النظام  قيادة  عن  بعيدة  حاليا  فهي 

الدويل33.

لقد جعلت كورونا الدول تفكر جديا 

يف احتاملية تعرضها لتهديدات بيولوجية 

مستقبال، مام سيجعلها تسعى إىل تطوير 

آلياتها العسكرية ملواجهة أيه تهديدات، 

وهوما سيزيد من احتدام سباق التسلح، 

وبالتايل استمرار رصاع القوى. 

الغرب  بني  الرصاعات  أن  والواقع 

يف  خاصة  يوم،  بعد  يوما  تزداد  والرشق 
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تصنيعه  تم  كورونا  بأن  االدعاءات  ظل 

يف املعمل )بالصني(، مام يطرح تساؤالت 

إىل  تسعى  الصني  كانت  إذا  ما  ح��ول 

تصنيع سالح بيولوجي، ثم خرج الفريوس 

عن السيطرة.

وكورونا:  األورويب  3.االتحاد 

االختبار الصعب

متثل جائحة فريوس كورونا املستجد 

األورويب  االتحاد  ملفهوم  حقيقيا  اختبارا 

من  اقتصادي  اتحاد  وأكرب  دويل  كتكتل 

نوعه يف العامل، بالنظر إىل ارتباك املشهد 

عن  الناجمة  الشديدة  واآلثار  األورويب 

برشية  خسائر  إىل  أدت  والتي  األزم��ة، 

دول  يف  للغاية  ف��ادح��ة  واقتصادية 

الحال  إيطاليا كام هو  االتحاد،خاصة يف 

منظمة  جعل  مام  القارة  بلدان  جل  يف 

الصحة العاملية تحذر أوروبا من الرتاخي 

أن  مؤكدة  الفريوس  هذا  مواجهة  يف 

ومن  اإلعصار"،  عني   " يف  تزال  ال  القارة 

جهتها جددت رئيسة املفوضية األوروبية 

دعوتها إىل وضع " خطة مارشال جديدة 

" للتعامل مع األزمة34.

بها  مير  التي  األزم��ة  كشفت  لقد 

العامل بتفيش فريوس كوفيد 19 هشاشة 

األورويب،  االتحاد  دول  بني  العالقات 

وأبانت وجها آخر للدول التي طاملا نادت 

بالوحدة األوروبية والتكافل األورويب، ما 

قد ينذر بتخوفات عىل مستقبل االتحاد 

تفاصيل  الفريوس  فضح  بعدما  ووحدته 

تلك العالقة، فقد اعترب متابعون  أن ما 

يجري يف املعرتك الدويل يف الوقت الراهن 

لالتحاد  حقيقي"  "اختبار  إال  هو  ما 

التاجي"  "الوباء  يرتاكم  حيث  األورويب 

عىل رأس األزمات القادمة بشأن الهجرة 

وسيادة القانون.

أزمة  مع  األورويب  التعاطي 

إيطاليا

هذا  لكارثة  األورويب  التجاهل  أثار 

البلد وهي يف قلب القارة،مشاعراالستياء 

بينا إليطاليني الذين شعروا بأنهم خذلوا 

من قبل الدول األعضاء األخرى يف االتحاد 

األورويب عدة مرات، وذلك يف أوج هجمة 

الالجئني  أزمة  ذروة  ويف  كورونا  فريوس 

 1,7 ح��وايل  وص��ل  عندما   2015 ع��ام 

مليون فرد إىل املناطق الجنوبية لالتحاد 

األورويب، وقد عرب املندوب اإليطايل عن 

امتعاضه من غياب التضامن األورويب إذ 

قال أن " أزمة فريوس كورونا شبيهة بأزمة 

الالجئني، فالبلدان التي مل تتأثر عىل الفور 

لتقديم  استعداد  الغالب عىل  ليست يف 

هذه  لدى  أن  الواضح  ومن   . املساعدة 

التهديد  بشأن  مختلفة  تصورات  الدول 

كورونا  فريوس  أن  نشعر  نحن   . القائم 

إىل  يحتاج  وأوروبيا  عامليا  تهديدا  ميثل 

استجابة أوروبية، لكن الدول األخرى ال 

ترى ذلك بهذه الطريقة35.

من  السلبي  املوقف  هذا  دفع  وقد 

االتحاد األورويب إىل طرح أسئلة جديدة 

حول الغاية من االتحاد الذي كان ينظر 

أكرث  أنه  األوقات عىل  إليه يف وقت من 

تحالف موحد وأكرث اسرتاتيجية ما فوق 

بنية الدولة يف العامل .

سيناريوهات  ث��الث  رص��د  وميكن 

األورويب  االت��ح��اد  ملستقبل  محتملة 

بعد 

لتطورها  ندا يف إدارة السياسة العاملية. وهوما سيرتتب عليه من نفوذ عاملي يشكل رشطاً  29 -إن ما تطلبه روسيا من أمريكا يتلخص يف إبعاد الناتوعن حدودها، وأن تعرتف أمريكا بها رشيكاً 

االقتصادي، وتلبية لطموحها بعيد املدى. وهوتنازل أمرييك ترفضه أمريكا بإجامع وليس ترامب وحده، فضالً عن معارضة أمريكية مبدئية ملا تحدثه روسيا من تطوير لصواريخها البالستية وقدراتها 

العسكرية التكنولوجية.

https://epc.ae/ar/story/joseph-nye-in-an-epc- 30 -جوزيف ناي يف حلقة نقاشية ملركز االمارات للسياسات : " الصني ليست قوة عظمى ، والعوملة االقتصادية تتعرض النتكاسة " عىل املوقع

symposium-china-is-not-a-super-power-economic-globalization-has-received-a-setback اخر زيارة 3 يونيو2020

31 - Pierre Haski, » L’épidémie de coronavirus va-t-elle changer le cours de l’histoire ? « ; le nouvel observateur, le 05 mars 2020.

32 -درس كورونا : التحرر من التبعية الطبية للخارج . وكالة األناضول اإلخبارية ، عىل الرابط التايل  https://www.aa.com.tr/ar ، تم االطالع بتاريخ 1 يونيو2020

33 -  انظر حوار مع األستاذ سعيد الصديقي عىل موقع le Desk بالعريب ..https://ledesk.ma ، آخر زيارة بتاريخ 2 يونيو2020

34 - اوروبا ال تزال يف عني االعصار ودعوات ل " خطة مارشال جديدة " عىل املوقع https://www.dw.comآخر زيارة 3 يونيو2020

35 -  محمد الرشقاوي، التحوالت الجيوسياسية لفريوس كورونا وتآكل النيوليربالية، مرجع سابق ، ص 3

الهوامش
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كورونا:

خلفتها  التي  الخسائر  تساهم  -قد 

أزمة وباء كورونا يف االستجابة التي كانت 

االنفصال  دعوات  إذكاء  يف  منه  مأمولة 

عنه، خاصة بعد أن تلقى االتحاد رضبة 

عنيفة بانفصال بريطانيا عنه أوما يعرف 

بالربيكسيت ؛ 

إدراك  يف  كورونا  أزم��ة  تسهم  -قد 

ملواجهة  بأهميته  األورويب  االتحاد  دول 

للحدود، وأظهرت هذه  العابرة  األزمات 

االقتصاديات  أقوى  حاجة  مدى  األزمة 

أنواع  من  نوع  إىل  واإلقليمية  العاملية 

التعاون الدويل ؛

اعتامد  سيستمر  األرج���ح  -ع��ىل 

وآلياته  ترشيعاته  عىل  األورويب  االتحاد 

وقت  واستغراق  الحالية،  املؤسساتية 

مختلفة  واليات  حلول  البتكار  أط��ول 

املجربة،  الحلول  إىل  أك��رث  واالرت��ك��ان 

بحسب  تدريجية  إصالحات  إجراء  مع 

لتصحيح  األزمة  من  املستفادة  الدروس 

الخطط واملسار36.

خاتمة

ف��ريوس  تفيش  اس��ت��م��رار  ظ��ل  يف 

وإيجاد  له  التصدي  وصعوبة  كورونا 

خسائراجتامعية  ال��ع��امل  يقي  لقاح 

واقتصادية وسياسية فادحة، من الصعب 

الخريطة  عىل  وتداعياته  مبآل  التكهن 

األنظمة  الجيوسياسيةللعاملأوعىل 

املالحظ  لكن  والحكومات،  السياسية 

استثنائية،فبعد  لحظة  يعيش  العامل  أن 

االقتصادات  يف  البديهي  من  كان  أن 

أصبح  العامل  أن  املتقدمة  الصناعية 

لإلنسان، ظهر  املطلقة  للسيطرة  خاضعا 

كائن مجهري، غري نظرة العامل إىل معارفه 

وقدراته، خاصة وأن الدول األكرث تقدما 

للجائحة،  استعدادا  األقل  كانت  وقوة 

فبعد أن أنفقت مليارات الدوالرات عىل 

أقوى  والتطوير وأصبحت متتلك  البحث 

التكنولوجياتوأعتى الجيوش يف العامل، مل 

املتمثل  الخطر  الجد  م�حمل  تأخذ عىل 

التايل  الكبري  التهديد  قدوم  احتامل  يف 

الدول  هذه  الطبيعة.37واليومباتت  من 

الوطنية،  اقتصاداتها  بتقوية  مطالبة 

املبادالت  ألن  أكرث  حاميتها  ومحاولة 

العاملية ستعرف انكامشا، ولوعىل املدى 

املتوسط وستنكب كل الدول عىل مراجعة 

واملثىل،  األنجع  الطريقة  يف  تفكريها 

إلعادة بناء هياكلها االقتصادية.

االقتصادي  العاملي  النظام  إنبوادر 

أن  مركزهابعد  ستغري  أنالقوة  إىل  تشري 

أصبحت الواليات املتحدة األمريكية،وبعد 

األنانيةيف  ال��دول��ة  مبظهر  ظهرت  أن 

التعاطي مع فريوس كورونا،ومل تبد رغبة 

يف التعاون مع حلفائها التقليديني الذين 

تدين لهم مبساهمتهم يف استمرار إنجاح 

يف  املختلفة  سياساتها  ودعموا  إدارتها 

الدولية،  والنزاعات  األزمات  من  العديد 

املديونية  ثقل  تشكومن  وباتت  كام 

يف  ثقته  شعبها  وفقد  عامليا،  املتفاقمة 

ينبني  التي  العاملية  والتجارة  العوملة 

الوقت  ويف  األمرييك،  االقتصاد  عليها 

وكفاءتها  قوتها  الصني  أظهرت  نفسه 

وصمود اقتصادها، كام أبانت دول أخرى 

فقد  األزمات،  مواجهة  علوكعبها يف  عن 

كورونا  جائحة  أزمة  أن  مؤكد  شبه  بات 

ال بد أن يكون لها أبعادها عىل العالقات 

املنتظم  متاسك  وعىل  العامل،  دول  بني 

بدول  تعصف  أن  املتوقع  من  الدولييإذ 

تغري  إىل  سيؤدي  أخرىوهوما  وتقوي 

والنفوذ  السلطة  وتحول  القوى  ميزان 

بأقطاب  العامل  سيحكم  من  لينكشف 

أن  ميكن  أقطاب  جديدة،  اقتصادية 

تتكون من تلك الدول التي متتلك مخزونا 

األساسية، كام سيشكل  املوارد  وفريا من 

كذلك تراجعا ملحوظا يف العوملة، حيث 

أبانت هذه األزمة أن اتفاقيات التعاون 

بني الدول، واتفاقيات التبادل الحر كانت 

شكلية فقط، وال تخدم املصالح املشرتكة، 

والدليل عىل ذلك دول االتحاد األورويب، 

البعض.وتركت  بعضها  عن  تخلت  التي 

الفراغ  لقوى أخرى لسد  املجال مفتوحا 

الذي تركه تراجعها. وهوما وضع القومية 

األوروبية عىل محك االنهيار.

وبشكل  كوروناأبانت  جائحة  إن   

إال  يسري  أن  للعامل  ميكن  واضحأنهال 

بحكامة عادلة ومنصفةوإنسانية تحكمها 

مبا  ال��دول.  سيادة  تحرتم  أخالقية  قيم 

بالتنمية  وثيق  ارتباط  لها  الحكامة  أن 

الدمار  بعد  العامل  سيضطر  عام،  بشكل 

يف  النظر  وإع��ادة  الحكامة،  تخليق  إىل 
أساليبها37
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36 - تداعيات وباء كورونا عىل االتحاد االورويب ومستقبله ، مركز االمارات للسياسات عىل الرابط https://epc.ae/arآخر زيارة 3 يونيو2020

37 -  يوشكا فيرش، مرجع سابق، ص.17
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الية مدارات الهيمنة:بالغة اللي�رب

ملف العدد

الكويتية  املعرفة  عامل  مجلة  نرشت 

الطب  تناول موضوعا طريفا حول  عددا 

وعالقته باإلمربيالية، وهي طرافة مستفزة 

وصادمة والصورة مل تختلف منذ أن نرش 

االمربيايل  كتابه"الطب  ارنولد(   )دافيد 

واملجتمعات املحلية" سنة 1988، فعالقة 

اإلمربيالية  لكن  وثيقة،  باملرض  الطب 

كأيديولوجيا مركبة،ال تهتم بهام إال مبا يلبي 

مطامحها يف تحصيل املنفعة )1(. 

تجاه  للغرب  الدونية  النظرة  لعل 

برغامتيا  تصورا  أفرزت  األخرى  الشعوب 

وليس  املنفعة،  قبل  املصلحة  عىل  يقوم 

لها  يقدمه  ملا  اإلذعان  إال  الشعوب  لكل 

من حلول ،فاألزمات املتتالية و املتسارعة  

خلت  االستعامر  أو  االستبداد  بسبب 

وتنترش  الفوىض  فيها  ترتع  مجتمعات 

يعد  مؤسسا،مل  انتشارا  واألوبئة  األمراض 

الرصاع تقليديا بني القوى العظمى حول 

املستعمرات، ومل يعد مجديا إرسال الجنود 

من أجل اغتصاب األرايض، فهضم الحقوق 

بالحاكم  القبول  عىل  الشعوب  وإرغ��ام 

املستبد، هو املنفذ لتحقيق املصالح دون 

إراقة دم جندي واحد وهذا أصبح بديهيا 

وواقعا.

مترر  الالرشعية  حكومات  خالل  من 

القوانني والقرارات امللزمة واملفروضة قهرا، 

تطلق هذه الحكومات يدها عىل شعوبها 

الغرب  ملصالح  حامية  وتنكيال  بطشا 

الواليات  أن  يعلم  "فالغرب  ومصالحها 

األمريكية مثل العديد من القوى الغربية 

العامل  يف  الدمقرطة  عمليات  من  تخاف 

تغيريا  حتام  سيحدث  ذلك  ألن  العريب 

لألنظمة  الخارجية  السياسات  يف  جذريا 

الحالية "2"،وهكذا يبدو العامل كله متآلفا 

وتضليلها  الشعوب  ومتآمرا يف خيانة  بل 

أكرب  الجديد  العامل  متزعمة  فأمريكا 

مصدر لألزمات واألكاذيب. ليست أمريكا 

وحيدة يف ذلك فالغرب كله يسري سريها 

يف  الكولونياين  فالغرب  منهجها،  وينهج 

دأب مستمر ينتهز كل فرصة لإلبقاء عىل 

سلطته يف مستعمراته القدمية.

أن  عىل  للتدليل  النامذج  هذه  نذكر 

للوصول  السياسة  صهوة  ميتطي  الغرب 

األكرث  الشعوب  االغتناء عىل حساب  إىل 

سعي  هذا  يف  فقرا،بل  واألك��رث  هشاشة 

أماكن  يف  خالقة   يعتربها  فوىض  لنرش 

لالشتعال،ولعل  وأق��رب  حساسية  أكرث 

النموذج األكرث وضوحا عىل ذلك كان هو 

بترصيح  الثانية،فاألسباب  الخليج  حرب 

* نفسه كانت واهية وهو  باول"  "كولن 

أمام  امللف  عرض  الذي  األول  املسؤول 

العراق  أن  مدعيا  املتحدة  األمم  هيئة 

متتلك أسلحة نووية تهدد السلم العاملي 

أكد  العراق  وتدمري  الحرب  انء  ،بعد 

"باول"مرة أخرى أن تقدميه للملف أمام 

للرأي  وتضليال  تآمرا  كان  املتحدة  األمم 

مر  الحرب،  ملرشوع  ،وتسويقا  العاملي 

املرشوع الحريب كله تحت شعار "عاصفة 

الصحراء"* وقد هدأت العاصفة فلننظر ىل 

النتائج !!!؟

القوة  استخدام  تجارب  عززت  "لقد 

أفغانستان  من  كل  واحتالل  العسكرية 

الواليات  صورة  مبارش  بشكل  والعراق  

املتحدة كقوة جديدة أعادت إىل الذاكرة 

زمن  منذ  الدويل  املجتمع  غادرت  صورة 

ليس بالقصري إىل جني استحقاقاتها ودور 

تحويلها  عرب  القامئة  الدولية  املنظامت 

الخارجية  سياستها  يف  فاعلة  أدوات  إىل 

األساسية   وظائفها  مع  يتقاطع  وبشكل 

واألع��راف  القوانني  مضمون  وتحريف 

املصالح  دورها يف خدمة  لتؤدي  الدولية 

نظام  وإعادة  عنها  التخيل  ميكن  ال  التي 
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كام  اآلخرين  ضد  العسكرية  التحالفات 

هو الحال يف الفرتة التي أعقبت تشكيل 

معاهدة  مبوجب  الدويل  العاملي  النظام 

وستفاليا/عام1648م وحتى اندالع الحرب 

العاملية الثانية" (3) إذا كان بني السياسة 

تفاعال، فال ميكن لهام تحقيق  واالقتصاد 

األهداف املسطرة واملقررة إال إذا تلحفت 

تجرد  لعوملة  يرشعن  حضاري  بلحاف 

،وإدماجها  خصوصياتها  من  الشعوب 

كسوق استهالكية.

الوسيلة  ر  تــ�رب الغاية   -  1
حجة المتسلط

وإذا كانت الغاية تربر الوسيلة بتعبري 

ميكيافيل)4(،فإن مطامع الغرب ال تقف 

كوارث،  تحدث  أن  يضريها  حد،وال  عند 

البطيء،  امل��وت  أو  األم��راض  كانتشار 

للعبد  يحق  وال  العبيد  وهم  السيد  فهو 

بعد   يطعمه  من  سيده،فهو  يسائل  أن 

كل  فيه  يزرع  أن  بعد  ويشفيه  تفقريه، 

األمراض.

لعملة  وجهان  والعوملة  اإلمربيالية 

تخطط  و  السيناريوهات  واحدة،تضع 

باستمرار لقلب األنظمة التي تراها مارقة، 

خارجة عن النسق االستهاليك العام، وبعد 

أن كان التآمر مكولسا أصبح اآلن مكشوفا 

مل  الصحة"نحن  وعىل  القوت  عىل  ،تآمر 

دخلنا  ،بل  والهيمنة  االمربيالية  يف  نبق 

يف  جديد  يشء  وه��و  امليكا-امربيالية 

العالقات الدولية ويف التطور اإلنساين ،ألن 

دولة لها إمكانيات من الناحية العسكرية 

قوة الهدم والتحطيم، تقتل 50أو60 مرة 

مجموعة السكان فوق كرة األرضية، وليس 

هناك أي أحد ميكنه أن يتحكم فيها فهذا 

مل يحصل يف تاريخ اإلنسانية، وهذا يحدث 

اآلن ألن عدة دول مبا فيها الدول الغربية 

قبلت بالوضع كام هو عليه)5(.

لكن للرضورة أحكام، فخلق األزمات 

مدبر  وأم��ر  ومقصود،  محكم  تخطيط 

املؤامرة  فنظرية  السبب  لهذا  لغايات 

و  التاريخ  تجارب  من  قوتها  تكتسب 

انتشار  قوة  مدى  واضحا  وبدا  أحداثه، 

محاربتها  إىل  وال��داع��ني  بها،  املؤمنني 

فعال  فهل  معارضتها)6(.  األقل  عىل  أو 

سكان  بقية  عىل  املسيحي  الغرب  يتآمر 

العامل أم هو مجرد تجن ال مربر له ؟ إن 

بل  اليوم،  وليدة  ليست  املؤامرة  نظرية 

واليهودية  اإلسالم  اتهم  فقد  قدمية  هي 

بالتآمر عىل املسيحيني. لكنه اتهام يغيب 

الدليل ، بخالف الغرب املسيحي فمنذ أن 

لتؤكد صدق  تتواىل  واألحداث  العامل  غزا 

االتهام واملستعمرات إىل اآلن ال تزال تجرت 

وأمراض  وفقر  استالب  بني  فهي  تبعاته، 

الكثري  هجرة  ولعل  اجتامعية،  وأوج��اع 

قنطرة  واعتباره  املغرب،  إىل  األفارقة  من 

عبور إىل الضفة األخرى دليال عىل حجم 

الكارثة التي تعيشها شعوب املستعمرات، 

إذا قيل إن الغرب يتآمر فبسبب سياساته 

بلدان  يف  وتوطنه  الطغيان  تحمل  التي 

تلك الشعوب ، فدعم االستبداد وتخريب 

االقتصاد تتبعه سياسة اقتصادية تسويقية 

البلدان  إغ��راق  عىل  تقوم  نافعة،  غري 

مبديونة الفكاك منها. 

رضورة  إىل  بروديل(  )فريدنار  ذهب 

ب��رضورة  ه��ذه  الخانقة  األزم��ة  تجاوز 

اقتصاد  يتكيف  يك  األورويب  االتحاد  حل 

الجديد،  ال���دويل  ال��واق��ع  م��ع  ال��س��وق 

مواجهة  تستطيع  ال  الفقرية  فالشعوب 

حساب  عىل  لشعوب  املتزايد  االغتناء 

عودة  عىل  دليل  هذا  أخرى،ويف  شعوب 

امربيالية  ،وه��ي  جديد  من  االمربيالية 

،فال  االقتصادي  التكتل  بفعل  تتضخم 

مبوجبه  االستهالك  قيمة  عىل  إال  تبقي 

يصبح الفرد محكوما بالقروض واملبادرات 

املداومة  دائرة  يف  تقحمه  التي  البنكية 

ففي  التََّملُّك)7(،  وتوهم  األخ��ذ  عىل 

الثامنينيات ،عندما أخذت حدود التبادل 

أسعار  باملقابل  وترتفع  تتدهور)..(،   .)..(

نفسه،  الوقت  يف  وتتزايد  عامليا،  الفائدة 

القوى  من  املتقدمة  الصناعية  البلدان 

التي تفرضها عىل دخول منتجات البلدان 

النامية إىل أراضيها، وجدت  البلدان الغنية 

نفسها أمام األزمة  الحادة املعروفة بأزمة 

املديونية)8(.

2 - الجائحة سالح

االقتصاد  بفعل سريورة  متآمر  الغرب 

*وإيبوال* وغريها  السيدا   فانتشار  هذه، 

طبيعيا،  يكن  مل  القاتلة،  األم��راض  من 

الغرب  تتهم  صادمة  تقارير  جاءت  فقد 

ديك( )سربيلربو  موثقة،  ،وبأدلة  مبارشة 

نرش  والية)ديالور(  جامعة  يف  بروفيسور 

الليبريية  يف  اوبسريفر(  رسالة  يف )دييل 

شتنرب تتهم فيها الحكومة األمريكية بصنع 

وس إيبوال. ويزعم )برودريك( أن أيبوال  فريرْ

أمريكا يف  ترغب  وراثيا  كائن معدل  هو 

يف  باختباره  وقامت  كسالح  استعامله 

أفريقيا تحت ستار توزيع اللقاحات، كام 

أدرج أسامء كل من كندا واململكة املتحدة، 

مع  وثيق  بشكل  تتعاون  لكونها  وفرنسا 
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ملف العدد : املغرب وخماضات اجلائحة 

أمريكا يف هذا األمر، وأن منظمة الصحة 

بشكل  متورطة  املتحدة  واألمم  العاملية 

ما يف املوضوع)9(. يف الفصل الثامن من 

واملجتمعات  اإلمربيايل  "الطب  كتاب 

املحلية "كتب )ترينس رينجر( مقاال عن 

الجنوبية  روديسيا  يف  األنفلونزا  جائحة 

الشعبية  التفسريات  إىل  فيه  *تطرق 

والدينية  الجائحة .

األفارقة -رغم افتتانهم بالطب الغريب-

األعشاب  فكانت  به،  يثقون  ال  أصبحوا 

هي الطريق إىل العالج، بل اتهموا السحرة 

إىل  سبيل  لهم  يكن  ومل  امل��رض،  بجلب 

العرافني.  إىل  باللجوء  إال  عليهم  التعرف 

انتفاضة  يف  سابقة  ممرضة  تسببت  وقد 

،عندما  سرياليون  مستشفى  يف  عنيفة 

سمعها حشد من الناس، وهي تقول إن 

اإلطالق،  عىل  موجود  غري  إيبوال  فريوس 

ذريعة  مجرد  الحقيقة  يف  أن��ه  زاعمة 

لألطباء تشبه طقوس أكل لحوم البرش يف 

للكثري من  املستشفى، ولألسف مل تحتج 

الوقت إلقناع الناس الذين ال يثقون أصال 

الترصيح  لهذا  ونتيجة  املستشفيات،  يف 

الخطري قام أس املرىض باختيار املعالجني 

واملمرضني  األطباء  من  بدال  التقليديني 

األجانب)10(. 

لعل ربط عالج املرض بالطب الشعبي 

منترش حتى  لدى الشعوب التي تنتمي 

إىل الدول األكرث تحرضا، بل بات مقررا عند 

الكثري من املغاربة أن كوفيد19  ال يحتاج 

عليه  للقضاء  فيكفي  وأطباء  طب  إىل 

تناول خلطة عشبية ولعل السبب يف ذلك 

الجائحة،  راجع إىل عدم معرفة بخطورة 

فترسبت أفكار شعبوية إىل داخل جسم 

مجتمع يتأثر بالشائعة، وتسكن نفسه مع 

وصفة عطار، ويقود الناس إىل مثل هذا 

فتضارب  مكوناته،  بكل  اإلعالم  االعتقاد، 

األقوال، وادعاء كل طرف صدقيته، واتهام 

فتح  والتآمر  والتلفيق  بالتزوير  اآلخ��ر 

املجال لعدم الثقة ، وأصبح مصري اإلنسان 

التصديق والتكذيب، ومل يعد  معلقا بني 

األوامر  أو  النصائح  تقبل  األمر مستساغا 

العدد  حول  وجيهة  أسئلة  الناس  يطرح 

 ، وس  الفريرْ الحقيقي  للذين أصيبوا بهذا 

وكذا عدد املوىت، وهي أسئلة طرحت يف 

سياق رواج الشائعات حول تزوير سبب 

الوفاة.

االنتقال من املؤامرة إىل التزوير، خلق 

مجتمعا مرتبكا مضطربا ال يعول عىل أية 

طمس  يف  عنده  سواء  فالكل   ، مرجعية 

الحقيقة والسري يف نفس الركب، ويف سياق 

الحديث عن املؤامرة أعلن رئيس أساقفة 

تشيربياين  ويس  )خوان  )ليام(الكاردينال 

لقتل  كاذبة  مؤامرة   فريوس)زيكا(  ("أن 

األمم  واصفا  اإلجهاض،  وترشيع  األجنة 

وقال  العرص(.  )ه��ريودوس  ب  املتحدة 

العامل الهندي )م.دوغابرأساد( من منظمة 

فريوس  إن  الدفاعية،  األبحاث  تطوير 

الحرب  من  ج��زءا  يكون   قد   " "أيبوال 

البيولوجية يف العامل، فيام رأى آخرون أنه 

قد يكون من صنع اإلنسان ، أو ساهمت 

بيع  بهدف  انتشاره  يف  األدوي��ة  رشكات 

العالجات)11(.

 )12( واألخ��الق��ي  القيمي  الجانب 

السلطة  واملريض،  الطبيب  بني  مغيب 

صنعت االلتباس باإلعالم والتجارة ، غلبت 

هذه  كانت  أن  بعد  العالج  عىل  الربح 

العالقة بديهية وواضحة بني مريض يطلب 

الشفاء وطبيب يسعى إىل عالجه قد يقع 

الطبيب موجها بسلطة توضح  أن يكون 

الوقائع واملعطيات.املريض يحتاج إىل  له 

دواء، وهذا األخري مقرتن مبؤسسة علمية 

عيىس  بن  عيل  فهذا    . تجارية  وليس 

وزير املقتدر بالله يأمر الطبيب ثابت بن 

قرة مبا ييل: "فكرت  )...( يف أمر َمنرْ يف 

الحبوس، وأنه ال يخلو من كرثة عددهم ، 

وجفاء أماكنهم، أن تنالهم األمراض، وهم 

معوقون عن الترصف يف منافعهم، ولقاء 

يعرض  فيام  األطباء  من  يشاورونه  من 

لهم ، فينبغي أن تفرد لهم أطباء يدخلون 

عليهم يف كل يوم، وتحمل إليهم األدوية 

الحبوس  سائر  يف  ويطوفون  واألرشب��ة، 

ويعالجون فيها املرىض، ويزيحون عللهم 

فيام يحتاجون إليه من األدوية واألرشبة، 

ويتقدم بأن تقام لهم املزورات ملن يحتاج 

إليها منه )13(.

العولمية  -المنظومة   3   
الجديدة

ف قوى عظمى حول  يستمر الرصاع ب�ي
أ باحتمال  مكاسب جديدة، وهو �اع ين�ب
نشوب حروب غ�ي تقليدية تتوسل بكل 
متاح ح�رت لو أدى ذلك لخلخلة كيانات، 
بل تدم�ي كل مكوناتها الوجودية: "لقد تم 
تشجيع العوملة بشكل كبري بفعل التأثريات 

املشرتكة لكل من:ما بعد االستعامر ورعاية 

القوة العظمى ووصاية املؤسسات املالية 

التي تعمل تحت إمرة هذه األخرية، إضافة 
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الذين  ألولئك   )...( املرتيش  السلوك  إىل 

}الفقرية{ الجنوب  مصائر  يف  يتحكمون 

يكون  أن  به  املسلم  غري  فمن   .)14(

الغرب اإلمربيايل، صادقا يف توجهاته نحو 

بلدان الجنوب، ففي املرحلة الكولونيالية 

عندما رأت الدول املستعمرة أن جنودها 

ليسوا يف مأمن من أمراض األماكن الحارة، 

سارعت إىل بعث أطباء متخصصني ملعرفة 

املناسب  العالج  ،وإيجاد  أسباب األمراض 

لها ، ومل يكن ذلك صحوة ضمري بل فقط 

حامية لجنودها.   

بذلت  التي  الجهود  هذه  أن  رغم 

،إال  اإلنسانية  لخدمة  كأعامل  سجلت  

أن نظرة خاطفة تفتح عينيك عىل مدى 

كحقل  الثالث  العامل  إنسان  استخدام 

يف  األبيض  الرجل  خوف  ولعل  تجارب، 

)األنفلونزا(  انتشار  من  إفريقيا  جنوب 

و)البلهارسيا( خري دليل عىل صحة النظرة 

الدونية والتخطيط لحامية كيانه ،واستمرار 

وجوده، فجاءت العناية ببعض الخادمات 

األفريقيات ملا لذلك من مصالح، فالعمل مل 

يكن إنسانيا إال بالقدر الذي يحمي كيانهم 

غريهم."ففي  وطن  يف  أقدامهم  يرسخ  و 

حقبة االستعامر الجديد، لستم يف حاجة 

إىل قوات الجيش للسيطرة عىل البلدان-

يؤكد املهدي املنجرة الباحث املتخصص يف 

املستقبليات-إذ بإمكانكم فقط استخدام 

املكان،  بعني  املوجودة  التحتية  البنيات 

بني  من  الراضني  املتعاونني  وخصوصا 

املجموعات الحاكمة وبعض املرتزقة من 

علم  يعلمون  األشخاص  فهؤالء  املثقفني، 

اليقني، بأنهم لن يظلوا يف السلطة بدون 

املستعمر الجديد)15(.

ليربالية  وَعوََّضها  الليربالية  انتهت 

ما،  مبعنى  متوحشة  عنها  لرَِنُقل  جديدة 

يل من قيمة السوق وتلغي قيمة الفرد،  تُعرْ

معه أصبحت السالمة الصحية مهددة ولو 

اإلشكال  طبيب،  أو  مختص  بوجود خبري 

مل يعد هو البحث عن الشفاء بل أصبح 

إىل  يسعون  من  اك  رشرِ يف  الوقوع  هو 

شفائك.

 

الطب االمبريالي والمجتمعات المحلية :تحرير دافيد أرلوند ،ترجمة د.مصطفى إبراهيم .عالم المعرفة .العدد 236 ص 9.  .1
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ذا المنصب في عهد الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش من 2001إلى عام 2005. *-كولن باول:وزير الخارجية األمريكي الخامس والستون تولى هاّ

*عاصفة الصحراء:انطلقت فجر السابع من يناير 1991لتحرير الكويت من قبضة النظام العراقي وقد أطلق عليها أم المعارك وكان قائدها الجنرال األمريكي نورمان شوارزكوف.

روس غير معروف ،وإن كانت بينات تشير إلى أن خفافيش الفاكهة قد  *إيبوال:تم التعرف على فيروس اإليبوال ألول مرة في عام 1976قرب نهر إيبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأصل الفيرْ

تكون من الكائنات المضيفة له.

روس زيكا لدى الحامل في والدة الرضيع مصابا بصغر الرأس ، وتشوهات خلقية معروفة باسم متالزمة  روس تنقله البعوضة الزاعجة التي تلدغ اإلنسان أثناء النهار، ويمنك أن تسبب عدوى فيرْ *زيكا:فيرْ

زيكا الخلقية ،كشف عنه ألول مرة لدى القرود بأوغندا في عام 1947،ومن تم لدى اإلنسان في عام 1952.

روس يسبب قصورا في الجهاز المناعي لدى البشر ،يجعل الجسم عرضة لإلصابة بأمراض مختلفة ،ويعرف اختصار ب'األيدز(. *السيدا:مرض مزمن،ناجم عن فيرْ

*-روديسيا الجنوبية هي زمبابوي حاليا.

*-دارت حروب دامية بين الكاثوليك والبروتستانت لسنوات،ولوقفها اجتمع قادة القارة إلقرار مجموعة من المبادئ :وكان أبرزها -1مبدأ الوالء القومي -2مبدأ السيادة -3مبدأ عدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول.

المراجع:

1 -المهدي المنجرة :قيمة القيم

2 -المهدي المنجرة :اإلهانة الميكا-امبريالية.

3 - دافيد أرنولد :الطب االمبريالي والمجتمعات المحلية.

4 - حنة أرنت في العنف.

5 -أحمد عوف عبد الرحمن كتاب األمة عدد119

6 -رودولفو ساراتشي :علم األوبئة الطبعة األولى 2015م مؤسسة هنداوي للتعليم والتربية.

7 -الموسوعة الصغيرة عدد 142عام 1984 

المجالت:

1-F .Brodel Magazine littéraire N 212-Novembre 1984 PP.18-24

-2مجلة المنطلق.

-3مجلة نقطة العلمية، عدد شتنبر 2014.

-4مجلة العربي الجديد، 23غشت 2016.

-5دراسات دولية، العدد 35 .
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سعد الخالقي

تأث�ي الجوائح الطبيعية عىل إصالحات العهد 
السعدي خالل القرن 16 م

ملف العدد

التي  الجائحة  طبيعة  أن  املؤكد  من 

نعيشها اليوم وأثرها عىل سياسة الدولة 

السمة  أن  لنقل  الراهن.  وليدة  ليست 

الني غطت مختلف تاريخ املغرب كانت 

جزء  وهي  )السيبة(،  الالنظام  يف  ممثلة 

للسلطة  فالخضوع  الدولة،  ماهية  من 

األعم  الغالب  يف  يتم  ك��ان  املركزية 

اإلدريسية  )الدولة  الجهاد  رشوط  وفق 

واملرابطية املثال األوضح عىل ذلك(. لكن 

تؤثر  الجائحة  كانت  أخرى  حاالت  يف 

عىل املشهد السيايس أيضا :املثال ما وقع 

املساءلة  ،موضوع  السعدية  الدولة  مع 

التاريخية.

السياسية  األحداث  يخص  ال  التاريخ 

واستبدال  املواجهة  عىل  القامئة  املؤثرة 

سلطة بأخرى ، بقدر ما قد يسري يف اتجاه 

)الجفاف/واألوبئة(،  البيئية  التحوالت 

ري مخلفة  والتي كانت تنزل بها بشكل َدورْ

السلبية  االنعكاسات  من  سيالً  ورائها 

سياسية  أكانت  امليادين  ُمجمل  طالت 

أو اقتصادية أو اجتامعية وحتى ذهنية . 

ومن أبرز املعامل املادية لهذا املعطى ما 

وقع زمن الحكم السعدي للدار املغربية 

من  سلسلة  معهم  فيه  عرفت  والتي   ،

اإلصالحات همت معظم املجاالت ؛ بُغية 

بناء مغرب حديث قادر عىل ُمسايرة كل 

 . األورويب  الغرب  يف  الحاصلة  التحوالت 

إال أن هذا املُبتغى ُجوبه بعديد العوائق 

التي أجهضته ومن أهمها هذه الجوائح 

هذه  يف  البالد  رضبت  التي  الطبيعية 

الفرتة التاريخية .

تكمن إشكالية البحث يف اإلجابة عن 

الجوائح  تأثري  أوجه  ما   : التساؤل  هذا 

بارشتها  التي  اإلصالحات  عىل  الطبيعية 

؟  م   16 القرن  خالل  السعدية  الدولة 

للمناخ خصائص وسامت مميزة تنعكس 

يتوزع  والبيئي  الجغرايف  املجال  عىل 

القسم  يف  ومعتدل  رط��ب  نطاق  بني 

وآخر  املتوسطي،  املناخ  يسوده  الشاميل 

املناخ  يسوده  الجنوب  يف  وجاف  حار 

الصحراوي. وقد متيزت النظيمة املناخية 

املائية،  امل��وارد  بضآلة  املغربية  بالبالد 

الجفاف  ظاهرة  شيوع  إىل  أدى  مام 

العصور،  مر  عىل  تاريخها  صبغت  التي 

وساهمت بطريقة غري مبارشة يف نشوب 

أركان  التي رضبت  األزمات  من  العديد 

الدولة. 

الطبيعية  ال��ج��وائ��ح  بعض  تُعد   

يف  املغرب  منها  مرة  تاريخية  محطات 

الجوائح  بعض  أن  ذلك  معينة  لحظات 

من قبيل املجاعات واألوبئة كانت تنزل 

بدولة ُمراكش بشكل دوري مام كان يرتك 

املجال ال عىل املستوى  آثارا سلبية عىل 

الطبيعي وال عىل املستوى البرشي. ولقد 

التاريخية عرب مختلف  تناولت الكتابات 

الدولة  عرفتها  التي  التاريخية  الفرتات 

املغربية ظاهرة الكوارث الطبيعية، ومن 

ذلك ما قاله فيها صاحب روض القرطاس 

"يف سنة إحدى ومثانني وثالمثائة )381ه(

كان قحط شديد ببالد املغرب واألندلس 

املياه جفوفا  وإفريقية، جفت من أجله 

كثريا"1، وكذلك صاحب مؤلف اإلصليت 

التي تناول قضية ضآلة املاء والتأثري الذي 

منحت  التي  التسميات  عىل  مارسته 

لعديد املناطق، ويف هذا اإلطار فقد اعترب 

من  مأخوذ  تافالليت  تسمية  أصل  أن 

كلمة "الفل" والتي تعني املنطقة التي ال 

يقطر فيها مطر2. من أبرز ُعهود الحكم 

السعدية التي نزلت فيها هذه الكوارث، 

ي التاريخ القديم                  
باحث �ف
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املنصور  أحمد  السلطان  عهد  نذكر 

الذهبي، والذي إبتدأ بنزول جفاف تاله 

املفيض  السعال  لجائحة  انتشار  تم  وباء 

للموت، وبني سنوات 1597 م و   1598م 

كانت  شديد  وباء  املغريب  البيت  رضب 

وبعده  سلبية،  دميغرافية  انعكاسات  له 

ذلك  كان  وقد  الطاعون  وباء  نزل  مبدة 

عام 1601 م، والتي أرجعت عدة مصادر 

سبب انقضاء أجل املنصور إليه.

 من األمور التي كانت تزيد من عظم 

الطبيعية  الكوارث  هذه  كون  كارثيتها 

عدد  األعم  الغالب  يف  تصاحبها  كانت 

من موجات املجاعات املعطى الذي كان 

واالجتامعية  االقتصادية  األنظمة  يُصيب 

بالهشاشة  للبالد  الدميغرافية  وك��ذا 

إمكانيات  عىل  التوفر  لعدم  والضعف 

املُجابهة. مام كان يؤدي إىل تعطيل عجلة 

للنشاط  األه��ايل  اعتناق  بفعل  اإلنتاج 

الزراعي،  النشاط  حساب  عىل  الرعوي 

التي  اإلصالح  مخططات  عرقلة  وبالتايل 

كانت تعرفها السلطنة الرشيفة . 

الأوبئة

شديد  وباء  رضب  م   1557 عام  يف 

يف  باالنتشار  بدأ  ومنها  الريف،  منطقة 

إذ  للسلطنة  الشاميل  القسم  مناطق 

طال مدينة تطوان التي أوقع فيها عددا 

كبريا من املوىت منهم الشيخ أبو الحسن 

انتقل  بعدها  ثم  بالفحل3.  املكنى  عيل 

بها  نزل   عند  و  فاس  مدينة  إىل  الوباء 

إال  الحسن هرب  هو وجل سكانها  أبو 

أن هذا مل يحل دون هالك خلق عظيم 

ي التاريخ القديم                  
باحث �ف

1 - إبن أيب زرع ؛ األنيس املطرب  بروض القرطاس ، دار املنصور للطباعة والوراقة ، الرباط ، 1973، ص . 114.

2 -  أنظر إبن أيب محيل ؛ اإلصليت الخريت يف قطع بلعوم العفريت النفريت، مخطوط ، خ .ح ، رقم : 100 ، ص . 95-93-46.

3 - إبن عسكر؛ دوحةالنارش ملحاسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العارش ، تحقيق محمد حجي ، مطبوعات دار املغرب للتأليف والرتجمة والنرش ، الطبعة الثانية ، الرباط 

، 1976 ، ص .44.

الهوامش
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ما  يوم  كل  مييت  كان  فقد  أهاليها  من 

كام  نفس.  وخمسامئة  وألف  ألف  بني 

ما  إىل  وصل  أيضا  اليهود  ساكنة  مس 

وأربعني  مائة   وست  ألف  إىل  يقرب 

هذا  ينحرص  ومل  منهم4.  فردا   )1640(

غزا  بل  الشاميل  القسم  يف  فقط  الوباء 

معظم أجزاء البالد األخرى، ويف مقدمتها 

أوقع  والتي  وأحوازها  مراكش)املدينة( 

بينهم  من  كان  الكثري  الضحايا  من  فيها 

الله  عبد  أبو  املراكشية  الحارضة  مفتي 

الحساين الدرعي5. وبالتايل فقد عم هذا 

املغربية.  ال��دار  مناطق  معظم  الوباء 

خلفها  التي  البرشية  الخسائر  وح��ول 

فقد أشار حاكم أصيلة الربتغايل الكونت 

أن  دولته  إىل  مرسلة  برقية  يف  ريدوندو 

هذا الوباء قد أفنى ما يفوق ثالمثائة ألف 

اعتمدنا  وإذا  املغاربة6.  )300ألف(من 

الرقم املدىل به واستحرضنا يف اآلن  هذا 

الرشيفة  للدولة  السكاين  التعداد  نفسه 

الذي كان ال يزيد عن ثالثة ماليني نسمة 

فإن املغرب بذلك قد فقد حوايل عرشة 

باملائة من سكانه.

 ويف سنة 1580 م نزل بالدار املغربية 

إذ  "كحيكحة"  بوباء  ُعرف  جديد  وباء 

أصاب املغاربة سعاٌل شديد كان يوصل 

صاحبه إىل املوت بعد ثالثة أيام أو أربعة 

أنه  استفحاله  به7، وزاد من  إصابته  من 

سبقته سنوات من القحط أنهكت البالد 

وأدت إىل شيوع ظاهرة الغالء8، وبالتايل 

أحمد  السلطان  حكم  بداية  كانت 

املنصور غري يسرية لكون هذا الوباء قد 

"وقع الناس يف فناء عظيم"9. 

ولقد تعرض املغرب ما بني 1597 و 

1610 م إىل مجموعة من الطواعني التي 

نابته والتي أدخلته يف حالة من الجمود 

إصالحات  ع��دة  نسف  إىل  وأدت   ،10

أطلقها املخزن السعدي خاصة يف عهدة 

املنصور وقد كان أولها هو الذي امتد من 

عام 1597 إىل 1598 م وحسب ما جاء يف 

املصادر فقد كان يودي بألف ضحية كل 

يوم بفاس وحوايل األلفني منهم بعاصمة 

امللك السعدي مراكش يوميا ؛11 مام دفع 

عددا من الجهات بإسبانيا ويف مقدمتها 

منه  درءا  قادس  ملدينة  البلدي  املجلس 

كل  قطع  إىل  إليها  ال��ع��دوى  النتقال 

الروابط السيام التجارية منها التي كانت 

والتي  الزيدانية،  الدولة  مع  تجمعها 

كانت همزة الوصل فيها الثغور املحتلة، 

وقد أشار مجلسها البلدي هذا يف برقية 

له إىل أن هذا الوباء الذي حل باملغرب 

أربعامئة  عن  يزيد  ما  وراءه  خلف  قد 

وخمسني ألفا من املوىت12.

املنصور  السلطان  آثر  كله  هذا  أمام 

ال��خ��روج م��ن م��راك��ش وال��ع��ي��ش يف 

اإلصابة  مخافة  الخيام  تحت  الضواحي 

السلطة  فعالية  عىل  أثر  مام  بعدواه، 

هذا  عند  املسألة  تتوقف  ومل  املركزية، 

الجهوي  املخزن  أيضا  شملت  بل  الحد 

واملحيل الذي فقد جزءا هاما من نفوذه 

التي  والخشية  الهلع  ح��االت  بفعل 

الذي  االجتامعي  واملحيط  أطره  انتابت 

بعدما  األمر  استفحل  وقد  يسوسه،  كان 

النظامية  العسكرية  القوة  إىل  وصل 

الكثري  والوهن  االرتباك  أصابها من  التي 

وأعامل  التمردات  انتشار  عالماته  من 

البالد،  عمت  التي  والتخريب  النهب 

وجعلت املخزن السعدي يعيش يف حالة 

من العجز: "إن قوة السلطان الذي كان 

يسوس البالد قد نالها ضعف شديد حتى 

اضطر إىل االستعانة باألسى )األوروبيني( 

التمرد  ووقع  الشخيص.  حرسه  لتعزيز 

مصانع  بتخريب  وهدد  شتى،  أماكن  يف 

إىل  العامل  اضطر  ما  ونهبها،  السكر 

الوباء  ومن  املتمردين  من  خوفا  الهرب 

الذي ظهر يف بعض تلك املصانع وتركوا 

كل يشء عرضة للنهب"13.

م��ؤام��رات  أو  احتجاج  ألي  َدرءاً 

خارجية قد تُحاك عىل السلطنة الرشيفة 

مستغلة هذا الظرف الذي تعيشه خاصة 

أحمد  املنصور  بادر   ، اإلسبان  لدن  من 

من  احرتازية  إج��راءات  عدة  اتخاذ  إىل 

املُشتغلة  ُب بعدد من األطر  الَنكرْ أهمها 

السلطاين ذات األصول اإلسبانية  بالبالط 

الشك  بدأ  الذين  ومورسكيني  علوج  من 

خفت  أن  وبعد  له.  والئهم  من  ينتابه 

الدولة  بدأت  وتراجعت  الوباء  وطأة 

من  األوض��اع  ترميم  إع��ادة  عىل  تعمل 

عهد  سابق  إىل  األمور  تعيد  ليك  جديد 

الجهود  هذه  لكن  الوباء.  نزول  قبل  ما 

جميعها  ستنسف  السلطان  قادها  التي 

بعدما عاد الوباء من جديد ليرضب الدار 

وهو  تَطُل،  مل  ُسكون  فرتة  بعد  املغربية 

األزمة  تكريس  من  زاد  الذي  املعطى 

واملواجهات التي ستنشأ يف ثناياها، والتي 

انضافت إليها موجة من املجاعة أصابت 

البالد أربع سنوات متتالية ما بني 1604 

و 1608 م وساهمت يف إغراق البلد يف 

الواحدة  تنطفئ  ال  الرصاعات  من  بحر 

منها حتى تربز األخرى. وقد اضطر هذا 
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ملف العدد : املغرب وخماضات اجلائحة 

القعود  إىل  املنصور  السلطان   ، املُستجد 

بفاس التي سار إليها من أجل إنهاء مترد 

الذي  املأمون  الشيخ  محمد  البكر  ولده 

والية  منه  نزع  بعدما  أبيه  عىل  خرج 

العهد كام أرشنا آنفا.

واسعة  ربوع  الوباء يف  انتشار  أمام   

ولده  املنصور  السلطان  أمر  البالد  من 

الذي  مراكش  من  بالخروج  فارس  أيب 

به،  اإلصابة  رش  اتقاء  عليها  نائبه  كان 

الثانية  املوجة  هذه  ويف  تم،  ما  وهذا 

السلطان  أجل  انقىض  الوباء  هذا  من 

أرجع  وق��د  الذهبي،  املنصور  أحمد 

إىل  وفاته  سبب  الحادي  نزهة  صاحب 

"كان  اخرتق جسدالسلطان  الذي  الوباء 

مبحلته  الله  رحمه  املنصور  مرض  ابتداء 

فاس  بظاهر  موضع  ال��زاوي��ة  ظهر  يف 

الجديد قريب منه، يوم األربعاء الحادي 

عرش من ربيع النبوي األنور املبارك من 

عام إثنى عرش وألف فدخل من محلته 

راجعا إىل فاس الجديد، ولزم الفراش إىل 

ليلة االثنني املوايل لتاريخه، فتويف رحمه 

الله، ودفن يوم االثنني عند صالة العرص 

وكانت وفاته بالوباء"14. ومبوته انهار آخر 

السياسية  االضطرابات  أمام  صد  جدار 

التي ستعم األرض املغربية بعده بقيادة 

هذا  الطاعون  وب��اء  أدى  كام  ذريته. 

أعيان  من  مهول  قَدٍر  وفاة  إىل  املذكور 

املدن ورموزها الذين كان يعتمد املخزن 

عىل جزء ليس باليسري منهم، إذ أنه قد 

هلك من "الرشفاء والفقهاء وأعيان فاس 

ما ينيف عىل الستة آالف"15.

المجاعات

لقد لعبت الظروف املناخية املتسمة 

املطرية  التساقطات  انتظام  بعدم 

للمغرب  مالزمة  خاصية  تعد  والتي 

ظهور  إىل  طويلة  ملدد  وبانقطاعها  بل 

تنزل  كانت  التي  القحوط  من  سنوات 

كان  الذي  األمر  ألخرى  فرتة  من  عليه 

املجاعة  وانتشار  الغالء  إىل شيوع  يؤدي 

وقع  ما  ذلك  ومن  األهايل،  صفوف  بني 

باملغرب  "غالء عظيم  م من  سنة 1579 

البقول"16،  بعام  العام  ذلك  عرف  حتى 

وقد كان يساوي ظهور عام جاف إنتاج 

غالء  الغالب  يف  عليه  يتولد  ضعيف 

باقي  عىل  يؤثر  كان  الذي  األمر  شديد. 

النشاطات األخرى.

يستطيعوا  مل  إذا  السكان  كان  قد 

املتعودين  األكل  تركيبة  عىل  الحصول 

وقطاين  وفاكهة  ح��ب��وب  م��ن  عليها 

يف  موجودة  أخرى  تركيبة  إىل  يلجؤون 

قول  والبَ لوط  والبَ رنينة  الكرْ مثل  الطبيعة 

ذبح  عىل  عملوا  كام  سابقا.  املذكورة 

عدد من رؤوس مواشيهم لالستفادة من 

لحومها بفعل عجزهم عن توفري الكأل لها 

وانعدام أماكن الرعي .

امتد  الذي  الجفاف  إىل هذا  ينضاف 

الزيداين،  الحكم  زمن  عديدة  لسنني 

زراعة  حتى  آثاره  من  تسلم  مل  والذي 

قصب السكر، مام أدى إىل هالك الحرث 

4 - روزنربجيربنارو الرتييك حميد ؛ املجاعات واألوبئة يف مغرب القرنني 16 و 17 م ، ترجمة عبد الرحيم حزل ، منشورات دار األمان ، الطبعة الثانية ، الرباط ، 1413 / 2010 ، ص . 82.

5 - إبن عسكر؛ دوحة النارش، مصدر سابق ، ص . 87-86.

6 - روزنربجي برنار  و الرتييك حميد ؛ املجاعات واألوبئة ، مرجع سابق ، ص . 84.

7 -  مجهول ؛ تاريخالدولة السعدية  التمكدارتية، تحقيق عبد الرحيم بنحادة ، دار تينمل للطباعة والنرش ، الطبعة األوىل ، مراكش ، 1994 ، ص . 99.

8 - اإلفراين ؛ نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي،  طبعة هوداس ، باريس ، 1888 ، ص . 247.

9 - مجهول ؛الدولة السعدية ، مصدر سابق ، ص . 99.

10 -  أنظر استيتو محمد ؛ الكوارث الطبيعية يف تاريخ مغرب القرن 16 م ، مجلة كلية اآلداب ، وجدة ، عدد 2 ، 1991 ، ص . 155 – 164 .

11 -  مجهول  ، نفس املصدر ، ص . 99.

12 - روزنربجي برنار و الرتييك حميد ؛ املجاعات واألوبئة ،  ص . 93.

13 - روزنربجي برنار والرتييك حميد، نفس املرجع ، ص . 98.

14 - اإلفراين ؛ نزهة الحادي ، مصدر سابق ، ص . 279.

15 -  القادري محمد بن الطيب ؛ نرش املثاين ألهل القرن الحادي عرش والثاين ، الجزء األول ، تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق ، مكتبة الطالب ، الرباط ، 1986 ، ص . 69.

16 -  القادري محمد بن الطيب ؛نفس املصدر، الجزء الثالث ، ص . 253.

الهوامش
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مبارشة  أثر  الذي  املعطى  وهو  والنسل. 

السعدي.  للمخزن  الرضيبية  املوارد  عىل 

بل وحتى يف عالقته مع القبائل التي كان 

بذمتهم  ما  كل  بتأدية  يطالبونها  جباته 

الجفاف،  أعوام  يف  تدفع  مل  من رضائب 

تفاديه  عىل  يعملون  كانوا  الذي  اليشء 

حتى  األرض  من  صغرية  قطع  بحرث 

أو  املالية  التكاليف  قدر  من  يقلصون 

املادية املفروضة عليهم17 مام كان يفيض 

يف الغالب إىل توتر هذه العالقة الجامعة 

التي  املؤثرة  األشياء  ومن  الطرفني.  بني 

من  املغاربة  من  جزء  عليها  يقدم  كان 

وما  القحوط،  أنواع  شدة  مواجهة  أجل 

يتمخض عنها من نقص مهول يف الغالء 

بسبب  األسعار  "فغلت  لألطفال  قتلهم 

ذلك فبلغ الصاع النبوي من القمح نحو 

وأكل  أزيد،  أو  رشعية  ونصف  درهمني 

املوىت والجيف وذبح األطفال" 18.

الطبيعية  الجوائح  وقــع 
عىل الدولة

أواخر  يف  الطبيعية  الجوائح  أدت 

القرن  ومطلع  عرش  ال��س��ادس  القرن 

دميغرايف  ركود  حدوث  إىل  عرش  السابع 

اعتربت  وق��د  امل��غ��رب19،  داخ��ل  كبري 

ومن  أوىل  بدرجة  الصحراوية  املجاالت 

بعدها البقاع الجبلية بدرجة ثانية خزانا 

دميغرافيا ألنها ظلت بعيدة عن الجوائح 

ويف مقدمتها الطاعون، وهو املعطى الذي 

دفع عددا من القبائل إىل النزول بها يف 

فرتات الكوارث الطبيعية هاته.

املأزوم  العام  الوضع  هذا  انعكس   

تراجع  إذ  االقتصادي  املجال  عىل  سلبا 

عدة  بفعل  الفالحي  السيام  اإلن��ت��اج 

أسباب من أهمها تقلص أعداد الساكنة 

وتراجع  العمل،  عىل  القادرة  النشيطة 

لكون  لألهايل  الرشائية  القدرة  كذلك 

يف  رصفت  املادية  ُمدخراتهم  معظم  أن 

الغذاء  من  األساسية  حاجياتهم  توفري 

الذي غال سعره سيام يف سنوات الجفاف، 

الجارية  االقتتال  أعامل  بفعل  وكذلك 

الحكم  حول  املنصور  أبناء  بني  أطوارها 

والتي دفعتهم إىل االثقال من الواجبات 

الرضيبية املفروضة عىل السكان، ينضاف 

إىل هذا كله تدمري البنية الصناعية للدولة 

السكر  معامل  مقدمتها  ويف  السعدية 

إتخذها سلعة أساسية يف تعامالته  التي 

التجارية الخارجية مع أوروبا األمر الذي 

أدى بهذه التجارة الخارجية إىل أن تهوي 

وخالل  كبري  بشكل  مستوياتها  وترتاجع 

ذاك  ومن  تكن،  مل  أنها  كام  قصري  زمن 

التجارة  تأثر  التجاري  الشق  يف  أيضا 

السلع  التي كانت تتمحور حول  الكربى 

التكميلية التي كانت تنكفئ عىل نفسها 

إن حلت إحدى الكوارث الطبيعية بالدار 

املغربية لكون اإلمكانيات املادية للفئات 

القادرة عىل الرشاء تراجعت وصار َهُمها 

األول هو تأمني املواد الغذائية.

عجلة  توقف  كله  هذا  عن  ترتب 

التبادالت  مستوى  وت��راج��ع  اإلن��ت��اج 

شيوع  إىل  يؤدي  كان  مام   20 التجارية 

تقهقر  وبالتايل  األسعار،  غالء  ظاهرة 

إنهاكها  من  زاد  ومام  السكان؛  وضعية 

معا  واملادية  املالية  مقدراتها  وتقليص 

أشكال  لكل  الزيدانية  ال��دول��ة  منع 

إىل  األوبئة  انتقال  مخافة  التنقالت 

إنسيابية  دون  حال  مام  أخرى  مجاالت 

الحركة االقتصادية يف عموم الدولة. كام 

أرضت كذلك ببيت املال الزيداين وبالتايل 

واألدرع  التنظيمية  الهياكل  كل  عىل 

أنها  باعتبار  املخزنية  ملؤسسته  امليدانية 

التي  الرضيبية  العوائد  تقليص  إىل  أدت 

عليه  تتكئ  م��ايل  مصدر  أه��م  كانت 

خزانتهم املالية بفعل عدم قدرة األهايل 

دفعها  الريفيني عىل  أو  الحرضيني  سواء 

إىل  باإلضافة  الجوائح،  مواطن  السيام يف 

مبارشة  الجبائية  اإلدارة  استطاعة  عدم 

انتقال  . كام كان معتادا مخافة  أعاملها 



51
مجلـة رهانـات

العـدد 52 - 2020

ملف العدد : املغرب وخماضات اجلائحة 

العدوى ألطر املخزن وما قد يحدث من 

جراء انتشارها فيهم من ارتدادات سلبية 

يرخي  كان  ال��ذي  ال��يشء  الدولة.  عىل 

األمنية  الناحية  عىل  السلبية  من  بظالل 

وة األمر الذي  بالبالد التي تصري بفعله رَخرْ

يزيد من أعامل النهب والرسقات بفعل 

الفراغ األمني الذي كانت تُوقرِعه.

اإلنتاجية  القوة  تراجع  يكن  مل   

لالقتصاد السعدي ظرفيا ينتهي بانرصاف 

الجائحة بل أصبح بنيويا بفعل دوريتها، 

وقد تزامن هذا مع تطورات كبرية صار 

يعرفها االقتصاد الدويل انطالقا من القرن 

االقتصادي  الثقل  بدأ  إذ  عرش  السابع 

العاملي يتحول من البحر األبيض املتوسط 

األوربيني  أن  كام  األطلنتي.  املحيط  إىل 

من  احتياجاتهم  مختلف  يجلبون  بدأوا 

الغربية  الهند  أرايض  من  السكر  مادة 

عام  منخفضة  وبأمثان  الربازيل،  وخاصة 

كانوا يشرتون بها هذه املادة من املغرب 

عليه  بنت  أساسيا  ع��امدا  رضب  مام 

وهو  دولتها،  اقتصاد  الزيدانية  الدولة 

موارد  من  حرمانها  إىل  أدى  الذي  األمر 

مهام  جزءا  تغطي  كانت  ومالية  مادية 

من احتياجاتها.

الطبيعية  الكوارث  هذه  أرخت  لقد 

امليدان  عىل  كذلك  السلبية  بظاللها 

وتوطيد  مأسسته  بدل يف  التي  السيايس 

املخزن  جهاز  خالل  من  عمله  أدوات 

املائة  الكثري، وملدة زمنية قاربت  اليشء 

بيت  سالطني  من  عدد  طرف  من  سنة 

الحكم الزيداين الذين تباينت مقارباتهم 

يف االشتغال السيايس، ومن أهمهم يف هذا 

الجانب محمد الشيخ وعبد الله الغالب 

عىل  أبرزهم  هو  الذي  املنصور  وأحمد 

اإلطالق. إال أن مصريها كان هو الفشل، 

يقدر عىل  مل  السعدي  املخزن  أن  لكون 

الطبيعية  الكوارث  مجابهة فرتات وقوع 

التي أنهكته وعرقلته ويف أحايني عديدة 

التي  اإلصالحات  من  نسفت جزءا مهام 

انحباس  إىل  أدى  الذي  اليشء  بها  قام 

السعدية  املالية  عامد  الرضيبية  املوارد 

مام أفقد املخزن قسام هاما من السيولة 

لضامن  عليها  يتكئ  كان  التي  املالية 

متظهر  وقد  السيايس،  نفوذه  دميومة 

األخرية  السنوات  يف  كيل  بشكل  هذا 

التي عاشها املنصور الذهبي، والتي بعد 

بفعل  تكريسها  منسوب  سيزيد  وفاته 

كرثة التمردات التي قادتها القوى املحلية 

الراغبة  األمريية  القوى  تزعمتها  التي  أو 

موارد  لحربها  عبأت  والتي  التسلطن  يف 

العمليات  يف  كلها  كبرية سترصف  مادية 

من  يعبئونها  سوف  والتي  العسكرية، 

األمرين  يُقاسون  الذين  األهايل  أموال 

الطاعون  خاصة  الطبيعية  الكوارث  مع 

واملجاعات؛ مام رفع من منسوب الشك 

الذي  األمر   ، السياسية  مرشوعيتهم  يف 

إنهيار  وت��رية  من  الترسيع  عىل  ساعد 

فقدت  التي  السعدي  املخزن  مؤسسة 

املرشوعية  من  تاما  يكون  يكاد  رصيدا 

من  بها  تتمتع  كانت  التي  السياسية 

قبل.

النتيجة عدد  أيضا يف هذه  ساهمت 

التي أدت إىل  السلطانية  اإلجراءات  من 

أنه كلام  فأكرث، ومن ذلك  أكرث  تعميقها 

إال  مراكش  بدولة  وبائية  جائحة  نزلت 

الحكم  مقرات  وغادروا  الجبال  واحتموا 

السعدية  الدولة  منصور  به  قام  ما  مثل 

أحمد املنصور الذهبي عند ذيوع طاعون 

ملكه  ح��ارضة  غ��ادر  إذ  م   1597 ع��ام 

مراكش ومقر سلطانه البديع ورابط هو 

وعدد من أفراد بطانته يف إحدى املناطق 

الجبلية القريبة منها إىل أن انحرص هذا 

الوباء. وكان هذا الفعل يستغل من قبل 

األهايل ويوظفونه من أجل التخلص ولو 

لحني من نري املخزن والتزاماته. 

من املعطيات التي تناولناها بالدرس 

والتحليل نستنبط أن الكوارث الطبيعية 

هاته قد شكلت آداة تقويض بنيوي أمام 

السلطنة  تطوير  إىل  هادف  تطلع  كل 

17 -  مجهول، تاريخ الدولة السعدية ، ص . 74.

18 -  القادري محمد بن الطيب ؛ نرش املثاين ، الجزء الثاين ، ص . 129.

19 -   املنصوري عثامن ؛ بعض قضايا البحث الدميغرايف يف الفرتة الحديثة ) القرن 16 م منوذجا ( ، كنانيش : منشورات كلية اآلداب ، وجدة ، 1999 ، ص . 87 .

20 - املنصوري عثامن ؛ تأثري الحروب والكوارث عىل النشاط التجاري مبغرب القرن السادس عرش ، أعامل ندوة التجارة يف عالقتها باملجتمع والدولة عرب تاريخ املغرب ، الجزء الثاين ، جامعة الحسن 

الثاين – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، الدار البيضاء ، 1989 ، ص .170 .

الهوامش
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والرفع من االنتاجية االقتصادية لها من 

خالل الرفع من النشاط التجاري الداخيل 

اإلنتاج  فائض  من  وك��ذا  والخارجي 

كثريا  يثري  الذي  املعطى  لكن  الزراعي. 

من عالمات االستفهام هو أن درجة وعي  

الدولة  ورعاياها بهذه املعضلة الطبيعية 

مسألة  يَتعدَّ  مل  املغربية  للدار  املرادفة 

الغذائية؛  للمؤن  تخزين  مخازن  تشييد 

حلول  ابتكار  عىل  العكوف  يتم  مل  إذ 

مجابهتها  عىل  ق��ادرة  بديلة  وتقنيات 

عرب  انعكاساتها  من  الحد  األقل  عىل  أو 

املسقية مثال مبياه  املزروعات  مثال ربط 

أن  إال  الجبال،  مياه  منابع  أو  اآلب��ار 

املواجهة ظلت هي دون تطوير  طرائق 

كبري. 

القاضية  املخزنية  القرارات  ساهمت 

مبنع تصدير عدد من املنتوجات الزراعية 

نحو الخارج وبخاصة أوربا والتي كانت 

بطريقة غري  الفقهاء  فئة  ثناًء من  تلقى 

الجوائح  هذه  حدة  مضاعفة  يف  مبارشة 

عىل  املزارعني  تثني  كانت  إذ  الطبيعية؛ 

الفائض  دام  ما  األرايض  كل  زراعة  عدم 

لن  الخصب  أوقات  يف  املنتج  الزراعي 

يسمح لهم بتصديره، وهو ما كان سيغدي 

أدوات  وسيطور  ويحسنها  مداخيلهم 

الثقافة  نوع  لعبت  كام  كذلك.  اإلنتاج 

التي كان يحملها عدد من املحسوبني عىل 

رواجا  تلقى  كانت  والتي  العاملة  النخبة 

تكريسها،  يف  كبريا  دورا  حينه  يف  كبريا 

الفقيه  يقوله  كان  مبا  نستشهد  وهنا 

رضب  ال��ذي  الطاعون  حول  التمناريت 

الدولة الرشيفة سنة 1597 م، إذ ُعد من 

صرب ساكنة فاس، وواجه "األمر بالتسليم، 

إليهم،  يعد  ومل  سنته  من  عنهم  فارتفع 

فتفرقوا  تارودانت  و  مراكش  أهل  وأما 

له يف البادية والجبال، فكان أكرث وقوعه 

استوىل  حتى  أعيانهم  جل  وانقرض  بهم 

الخراب عىل الحارضتني، ثم مل يزل يعود 

منه  يفرون  وهم  سنة  بعد  سنة  إليهم 

الجائحة   .21" عاما  عرش  اثني  من  مدة 

مشاريع  إنجاز  تعرقل  آلة  العموم  يف 

اإلصالح تلك التي أطلقها سالطني البيت 

الزيداين األمر الذي أدى إىل كبح جامح 

مواكبة  إىل  املتطلعة  املغربية  الدولة 

األورويب  الغرب  يف  املتسارعة  التطورات 

الذي كان يتمتع مبنظومة مناخية مالمئة 

بفعل  االستقرار  نحو  دافعة  ُمعظمها  يف 

التوازن الذي رسمته يف دياره بني اإلنسان 

واملجال . 
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21 - التمناريت ؛ الفوائد الجمة يف إسناد علوم األمة ، تحقيق اليزيد الرايض ، منشورات مطبوعات السنتييس ، الطبعة األوىل ، الدار البيضاء ، 1999 ، ص . 111-110.

الهوامش

ملصادر:

- إبن أيب زرع ؛ األنيس املطرب بروض القرطاس ، دار املنصور للطباعة والوراقة ، الرباط ، 1973 .

- إبن أيب محيل ؛ اإلصليت الخريت يف قطع بلعوم العفريت النفريت، مخطوط ، خ .ح ، رقم : 100 .

- إبن عسكر ؛ دوحة النارش ملحاسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العارش ، تحقيق محمد حجي ، مطبوعات دار املغرب 

للتأليف والرتجمة والنرش ، الطبعة الثانية ، الرباط ، 1976 .

- اإلفراين ؛ نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي ، طبعة هوداس ، باريس ، 1888 .

- التمناريت ؛ الفوائد الجمة يف إسناد علوم األمة ، تحقيق اليزيد الرايض ، منشورات مطبوعات السنتييس ، الطبعة األوىل ، الدار 

البيضاء ، 1999 .

- القادري محمد الطيب ؛ نرش املثاين ألهل القرن الحادي عرش والثاين ، تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق ، األجزاء : األول 

والثاين والثالث ، مكتبة الطالب ، الرباط ، 1986 .

- مجهول ؛ تاريخ الدولة السعدية التمكدارتية، تحقيق عبد الرحيم بنحادة ، دار تينمل للطباعة والنرش ، الطبعة األوىل ، 

مراكش ، 1994 .

املراجع:

- روزنربجي برنار والرتييك حميد ؛ املجاعات واألوبئة يف مغرب القرنني16 و 17 م ، ترجمة عبد الرحيم حزل ، منشورات دار 

األمان ، الطبعة الثانية ، الرباط ، 1413 / 2010 .

- استيتو محمد ؛الكوارث الطبيعية يف تاريخ مغرب القرن 16 م ، مجلة كلية اآلداب ، وجدة ، عدد 2 ، 1991 ، ص.ص . 155 

. 164 –

- املنصوري عثامن :

- بعض قضايا البحث الدميغرايف يف الفرتة الحديثة ) القرن 16 م منوذجا ( ، كنانيش : منشورات كلية اآلداب ، وجدة ، 1999 .

- تأثري الحروب والكوارث عىل النشاط التجاري مبغرب القرن السادس عرش ، أعامل ندوة التجارة يف عالقتها باملجتمع والدولة 

عرب تاريخ املغرب ، الجزء الثاين ، جامعة الحسن الثاين – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، الدار البيضاء ، 1989 ، ص . ص . 167 

. 175 –

المصادر والمراجع
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له الكلخة عبدالإ

وبولوجيا : وقع الجائحة و مآلت الخطاب  الأن�رش

السياسي

ملف العدد

وبولوجيا مهام الأن�رش
منها  جزء  يف  األنرثوبولوجيا  تهتم   

وتحوالته  ال��واق��ع،  خصائص  بتأويل 

الفكرية والثقافية يف تعالق مع ُميُوالَت 

املقرتنة  البدائية  ونزعاتهم  األف���راد 

ك.ل.س���رتاوش)1(،  بحسب  بالتوحش 

ع��ن��د ه��ذه  امل��ج��م��ل  ال���داف���ع يف 

األنرثوبولوجيا كان رهينا بوجود جامعة 

وهي  القبيلة،  داخ��ل  تتحصن  برشية 

بتعبري  سياسية"  "مجموعة  أو  "جامعة" 

الجغرافيا  تحكمها  باسكون"  "ب��ول 

الدائرة  توسعت  بالتاريخ1.اليوم  وتتوجه 

فاستحال العامل كله إىل قبيلة كربى بفعل 

ي. ومعنى هذا أيضا هو  لَمرِ التوجيه الَعورْ

أن الكل بدأ يخضع ملنطق الزعامة القائم 

عىل الرأي الواحد املوجه، واملحدد مبحور 

الخري ومحور الرش، وأيضا الزعيم الواحد 

الذي تتوحد فيه جميع اآلراء والزعامات. 

الوالء  املحري فعال هو هذا  السؤال  لكن 

نفسه  - وقد أصبح تعددا- هو ملن؟  و 

لصالح من؟ 

الكربى  ال��ت��ح��والت  ه��ذه  ظ��ل  يف 

يف  اإلنسان  يعيشها  التي  واملفصلية 

عىل  الراهن  يف  القامئة  الحديث  العرص 

وطائفية،  مذهبية  ورصاع��ات  ح��روب 

وأوبئة...  سياسية،  ركات  وحرِ مجاعات، 

بني  الصلة  رب��ط  ال���رضوري  من  ب��ات 

البعيد والوقائع املستحدثة اآلن،  املايض 

معنيٌّ  اليوم  أنرثوبولوجي  أن  يعني  ما 

بالتاريخ أوال، وهو أرَّاخ مدعوم بالوثيقة 

ال  ذلك  لكن  مكتوبة،  أو  كانت  شفهية 

بل   -املاسبق-  عند  الوقوف  عنده  يعني 

بالهنا  املرشوط  الحارض  هو  يعنيه   ما 

اليوم  أنرثوبولوجي  باختصار  واآلن، 

 )L’Evénement( بالحدث   موجه 

وعليه أن يحدده باعتباره توسطا بني من 

يحتكر السلطة، ومن يسعى إىل إزاحتها 

وتقويضها2. 

 )Acte(فعال يتمظهر  ما  الحدث هو 

وبولوجيا الدين ي أن�رش
 باحث �ف

والسياسة

"يف بداية نشأة اإلنسان و وجوده عىل األرض 

 Incepit-Homoكانت الرغبة يف الحياة عند هذا املوحش

تقوم عىل مقاومة الطبيعة،اليوم األمر مختلف متاما،فالرغبة

يف الحياة عند هذا البدايئ رهينة مبقاومة السلطة"  

جيل دولوز

"نشعر بارتياح كبري حني نرى اآلخرين يتأملون،ونشعر

بارتياح أكرب حني نؤملهم،إنها حقيقة قاسية ولكنها قدمية  

وقوية وأساسية"

ف.نيتشه

النريان الصديقة!!؟ يا إلهي !!أين العدو!!؟  
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وبولوجيا الدين ي أن�رش
 باحث �ف

والسياسة

ملف العدد : املغرب وخماضات اجلائحة 

عن  فلنتحدث    ،)Vécu( ومعاشا 

األف��راد  رصاع  عوض  الحضارات  رصاع 

عند  الحدث  ُل  يَُحمَّ "قد  والجامعات. 

–بتعبري  ال��دالالت  من  بسلسلة  اللزوم 

أحيانا  يشهد  وه��و  ب��رودي��ل-  فرنان 

عرب  ويضم  ا،  ��دٍّ جرِ عميقة  توترات  عىل 

"األسباب"  الزائفة  غري  أو  الزائفة  اللعبة 

لدى  متوفرة  كانت  التي  و"النتائج" 

بلحظة  مسنود  لكنه  األم��س،  مؤرخي 

يشهد  باستمرار  نفسها  تتجاوز  زمنية 

ويضم  ا،  جداّ عميقة  توترات  عىل  أحيانا 

الزائفة  غ��ري  أو  الزائفة  اللعبة  ع��رب 

"األسباب" و"النتائج" التي كانت متوفرة 

لدى مؤرخي األمس، لكنه مسنود بلحظة 

باستمرار".3 تخفي  نفسها  تتجاوز  زمنية 

داخل  رصاعات  بروديل  عند  التوترات 

عن  بحثا  والتأويل  الفهم  يف  الجامعة 

تتجاوز  التي  اللحظات  أما  السيطرة،  

بقايا  عنده   فهي  باستمرار،  نفسها 

الوعي  يف  وأثره  الراهن  يف  التأويل  هذا 

الجمعي.

ي البدء كان  التوحش /
1 - �ف

نسان آلة ثم رقم الإ

لإلنسان  الجديدة  الليربالية  أسست 

إىل  وأعادته  الرقمي،  ثم  اآليل  الجديد 

أصوله األوىل، وهي أصول بدائية ملخصة 

يف الخوف القائم واملرتقب؛ الخوف من 

يف  القريب.  واملجهول  الغريب  البعيد 

بقوى  ملتصقا  الخوف  كان هذا  السابق 

مسنودة  رغبٌة  عليها  السيطرة  الطبيعة؛ 

الخوف  أما  والقوة،  ب��اإلرادة  وموجهة 

نحو  اإلنسان  هذا  تدفع  فرهبة  منها 

وتقديسها.  بها  اإلميان  حد  لها  الخضوع 

والحيوان  للنار،  القداسة  صفة  إعطاء 

هو  والنجوم...الخ،  القمر،  والشمس، 

معنى  إىل  وامل��ريئ  الطبيعي  تحويل 

املقدس  آلهة؛  أصبح  وقد   ،)Trace(وأثر

هويته،  إثبات  يف  البدايئ  اإلنسان  لغة 

بعد أن استحالت هذه الهوية إىل ثقافة 

واعتقاد .

ونحن  األن���وار-  فلسفة   طرحت 

واإلنسان-  للكون  متثالتها   من  ننطلق 

قيام كونية تجسدت يف معاين الليربالية، 

وعدالة  ال��رأي  حرية  يف  تحددت  وقد 

عىل  بعقالنيته  قادر  فاإلنسان  الدولة، 

أن يعطي لألخالق صفة الوجود يف ظل 

القوانني، "فام يؤذيني هو حتام ما يؤذي 

العدالة    .  4 ج.ج.روسو  "بتعبري  اآلخرين 

1 - P.Pascon: trente ans de sociologie du Maroc .n°)155-156(Janvier 1986.P.P)186-187(

2 -  -Brodel Fernen.Histoire et sciences sociales la langue durée.)Ecrit sur l’histoire(.la marein. Série Champ.S.paris1967)P.P 41-83(

3 -  -Ibid.P:49

4 -روسو.ج.جاك.خطاب يف أصل التفاوت،ويف أسسه بني البرش.م.د.ز.ع.تر:بولس غانم ط.1 2009

الهوامش
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فهل  التعاقد،  عىل  قامئة  االجتامعية  

هذه القيم التي جاءت بها فلسفة األنوار 

الواقع  لتفسري  وصالحة  قامئة  الزال��ت 

الذي نعيش فيه أم أن نهايتها كانت مع 

نهاية العرص الذي ظهرت فيه؟

يف حوار له مع األديب والروايئ كراص 

أن  بورديو  5، الحظ  م   )  Crass(  1979

إقصاؤها  ثم  األن��وار  عرص  بعد  الحياة 

التي  الجامعية  فاملبادرة  وبالتدريج، 

لكينونته  وتؤسس  هويته  للفرد  تعطي 

وأناه تم التخيل عنها شيئا فشيئا، توجه 

ذلك  بعد  وعزلته،  استقالله  نحو  الفرد 

يفارقها  ال  حياته  يلف  الغموض  أصبح 

دور  الجديدة  لليربالية  كان  لقد  مطلقا، 

يف  والرغبة  األثر  من  خاٍل  عامل  بناء  يف 

روح  عىل  القامئة  االجتامعية  املشاركة 

باتت  السياسة  املشاركة  كام  املبادرة، 

مقلَّصة ومحدودة، مل يعد باإلمكان فهم 

يصنعه  الذي  القيمي  الكون  تجليات 

السيطرة   يف  رغبته  فاستحالت  اإلنسان، 

املعنى  عن  الدائم  بالبحث  العامل  عىل 

"أو "متاهة  وقد أصبح "طريقا مسدودا 

"بلغة مارتن هايدغر.

الوقائع  تحليل  باإلمكان  يعد  مل 

الفلسفة  مرجعيات  باعتامد  واألحداث 

األنوارية، بعد أن هيمنت هذه الليربالية 

استحال  والثقافة  الوعي  عىل  الجديدة 

موجهة  نشيطة  آلة  إىل  اإلنسان  معها 

االستهالك.  نحو  والتضليل  بالقوة 

محافظة  ث��ورة  العمق  يف  الليربالية 

يف  مرجعها  البعيد  املايض  عىل  تعتمد 

أفالطون  طرح  لقد  الالتيني،  املجتمع 

6 ما يفيد حق اإلنسان  يف "الجمهورية" 

،وجوده  املدينة  إىل  االنتامء  يف  املواطن 

أمام  عنه  والدفاع  ال��رأي  بإبداء  رهني 

هو  والحر   ،  )L’Assemblé(ال��ج��م��ه��ور

ملبدأ  أن يخضعه  بعد  برأيه  يستقل  من 

)دياليكتيك(  والجدل  أوال  املحاججة  

حني  إال  قيمته  ال��رأي  ميتلك  وال  ثانيا، 

ممكنة،  أخرى  آراء  مع  تقابل  يف  يوضع 

من  والعبيد  النساء  أفالطون  ألغى  لذا 

حضور  وم��ن  بل  التصويت،  يف  الحق 

التجمهر أساسا،ألن هذه الفئة ال تتمتع 

فالسياسة مرشوط  الرأي،  يف  باالستقالل 

بالحرية، وهذا أمر مل يكن متاحا يف زمنه 

لهذه الفئة من املجتمع.

و  التفكري  –نظم  العقالنية  تطورت 

العدالة  دائرة  توسعت  ومعها  النظر- 

املدينة  االجتامعية، وتحققت مع ظهور 

يل من قيمة فرد يتمتع  الجديدة التي تُعرْ

بحريته يف إبداء الرأي عندما يتعلق األمر 

يتعلق  عندما  به  واالحتفاظ   بالسياسة، 

الفرد  باملقدس، كام ويحتفظ هذا  األمر 

مبلكيته بقوة القانون فام متلكه يخصك، 

كام  تدحض  اآلخرين،  فتخص  آراؤك  أما 

التقعيد  ويتم  واملناظرة،  بالجدل  تتقوى 

هي  لتصبح  والدساتري  بالقوانني  لها 

والعدالة  الدميقراطية  الدولة،  ماهية 

ملنطق  ال��رأي  فيها  يخضع  االجتامعية 

األغلبية 7.

مبنطق  القيم  ه��ذه  تعويض  ت��م 

املوجهة  وال��خ��س��ارة  ال��رب��ح  ال��س��وق، 

بفعالية االستهالك، هي ما يؤسس ملاهية 

الرأساملية  كانت  الجديدة،  الليربالية 

املحكوم  السوق  بقيم  محكومة  نفسها 

العمل  يف  واملنافسة  الحرية  مببدأ 

واالنتهاج، شعار هذه الليربالية الجديدة 

لكن  مي��ر"،  دعه  يعمل  "دع��ه  هو  كان 

كل  والخروج عن  االنفالت  إىل  آل  الكل 

ما هو قيمي، فكان االنزالق نحو اقتصاد 

السلع  باحتكار  املوجه  السوق  السوق؛ 

الرقيق  )تجارة  البرش  تسليع  ومعها 

أصبح  البرش  واح��دة  بكلمة  البيض( 

بضاعة.

قناعات  –بحسب  أوَّال  لنسجل 

تأسست  هذه  الليربالية  قيم  بورديو-أن 

من قبل أفراد مثقفني لهم امتداد متجذر 

وعميق يف الفلسفة املاركسية8كشغودر، 

وبالري وجوسبان وهذا له داللته، فالحرية 

كال  أن  حقا  املؤسف  املركز،ومن  هي 

وليدة  كانتا  والرأساملية  االشرتاكية  من 

الفلسفة األنوارية، فالدفاع عن الحريات 

واالقتسام العادل للرثوات كام الدفاع عن 

هذا  كل  العمل،  عن  العاطلني  حقوق 

التزامات حقوقية،  أمام  الفرد  يضع  كان 

يف حني أن االنتامء الفكري واأليديولوجي 

املنحى  ذات  املواطنة  بقيم  املسنود 

ذاتية  قناعات  هي  االشرتايك  أو  الليربايل 

إىل  آل  الكل  أن  شخصية،غري  وحرية 

ديكتاتوريات.

بالغة  الجسد/  سلطة   -  2
السوق

قامت النيوليربالية عىل اإللغاء املبارش 

التفكري  فعل  مامرسة  يف  اإلنسان  لدور 

نفسه فالذي يحتل مكانه فيه هو الخبري 

الوعي  تسطيح  )Coach(،ت��م  واملدرب 

مكان  والقوة  ال��ص��دارة  العني  لتحتل 

النخبة  أصبحت  ومعه  والنظر،  التفكر 
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املثقف  املمثلة يف   االنتلجينسا  املثقفة، 

التأثري يف الرأي العام  والعامل عاجزة عن 

هذا  ح��دث  وق��د  توجيهه،  عن  فضال 

وسائل  كل  عرب  مير  مهيمن  خطاب  عرب 

كله  العامل  أصبح  أداته،  الصورة  اإلعالم، 

الكتابة  اإلنسان  عوض  ما  بعد  افرتاضيا، 

الوعي  تسطيح  واملشاهدة،  باملشافهة 

والتناظر،أصبح  التشابه  مبدأيرْ  عرب  مير 

اإلنسان متشابها، االستهالك هو القاعدة، 

والتملك هو من يحدد هويته. بعد ذلك 

يوهم  ما  إىل  االستهالك  معنى  ارتقى 

املاركات  عامل  دخل  اإلنسان  هذا  أن  

عالمة  وهي   ،)Marketing(امل��س��ج��ل��ة

بااإليتيكيت  املوجه  الرثي  عند  مميزة 

)الظهور املميز(.هذه املاركات هي  دليل 

وحجة عىل وجود آخر موسوم بعالمات 

الهشاشة والفقر البالغ حدَّ متظهره كجسد 

 )Marqué(  ل جمعي )Corpus(، مَسجَّ

يف املجاعات والحروب واألوبئة.

الجديد،  الرقمي  اإلن��س��ان  عند 

يف  املسجلة  االشهارية  العالمة  ه��ذه 

السيارات...الخ  وأنواع  واألكل  اللباس، 

يف  مميزين  خرباء  قبل  من  تحددت  قد 

تحديد خصائص الجودة والتميز، العالمة 

هي رمز وقد تحولت إىل سلطة تستدل 

عىل ذاتها بالقهر والغلبة. غالبا ما  تقدم 

املاركات يف التداول املعارص للامركة عىل 

أنها أشياء ذات قيمة ذاتية مفصولة عن 

عالمات  الظاهر  يف  هي  أو  املنتوجات، 

دول  عن"  عبارة  ال��ذات،  عن  مستقلة 

التميمة   كانت  وإذا  ومعزولة"9.  عامئة 

وتدفع  الحظ  تجلب  عالمة  البدايئ  عند 

الليربايل  عند  فهي  )العني(،  واألذى  الرش 

داخل  واالختالف  للتميز  ناقلة  الجديد 

البدايئ  عند  التميمة  املجتمع،  فئات 

الجديد  الليربايل  وعند  الحظ،  تجلب 

العدائية،  واالنفعاالت  العواطف  تجيش 

يحدد  ما  هو  معينة  ماركة  إىل  االنتامء 

باختصارتم  التميز،  أو  الجديدة  الهوية 

تحويل االستهالك إىل قيمة، هي بالذات 

املقدس الجديد؛ فاملقدس هو ما يشعرك 

والتملك  ثانيا  واالختالف  أوال  باالنتامء 

TV5 .1976 5 -حوار تلفزي بني الروايئ كراص وبيري بورديو

6 -أفالطون.الجمهورية .تر .فؤاد زكريا .النارش دار الوفاء االسكندرية2004

7 - Rousseau J.J.Du contrat Social ou Principe du droit politique.  Dart Alihorf 2007)Introduction d’Emil Durkheim(.

TV5 :1976 .8 - حوار تلفزي بني بورديو وكراص

9 -  Paul Mouing. The Semiotics Annual. Review. OF anthropology.  2010. )39-49(
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أخريا.

الدولة  من  النيوليربالية   تصنع  ال 

الخطة  مستوى  عىل  هي  تريده  ما  إال 

االقتصادية التي تهيئ بها املجموع نحو 

معنى  يف  تصب  بذلك  وهي  االستهالك، 

ال  إنسان  املعرفة،  حس  افتقد  إنسان 

باختصار ال يعرف  يعرف حتى حاجاته، 

أن  ولكم  نفسه،  التسوق  معنى  حتى 

يعلمون  خرباء  صنع  مجتمع  يف  تفكروا 

الناس كيفية التسوق واقتناء املشرتيات، 

"ففي املجتمع األمرييك مثال ميكن للفرد 

أن يذهب إىل السوق دون أن يعرف ال 

يرغب يف  الذي  اليشء  وال حتى  الهدف 

أكرث  عن  التخيل  يتم  ما  وغالبا  اقتنائه، 

املشرتيات يف القاممات 10 ".

االقتناء  تجاوز  وقد  يشرتي،  الكل 

يعد  كان  ما  وتحويل  والرضورة  الحاجة 

إثبات  يف  أولويات  إىل  الكامليات  من 

الجديدة،  والكينونة  طة   املَُنمَّ الهوية 

واللباس،  امل��ن��زيل،  األث��اث  فاستبدال 

تحتمل  ال  برسعة  يتم  والسيارات..الخ 

التفكري  و  الفعل  يف  اإلن��س��ان  طاقة 

الجديد من  العوملي  النظام   إذن  .صنع 

واملدرب،  املوجه  فهناك  مكانك،  يفكر 

مجال  يف  الصدارة  يحتل  الذي  والخبري، 

الشعوب  يف  الحياة.  شؤون  يف  التدبري 

يكون  فيها  الوالء   – متوحشة  -املعتربة  

الزعيم  الدين،  ورجل  والساحر  للكاهن 

الخصائص  هو من يتوحد فيه كل هذه 

عندما يظهر تفوقه الرمزي، فهو يداوي، 

يشفي، كام أنه يف تواصل دائم مع قوى 

الغيب، وسيط بني الدنيا واملقدس، الوالء 

يصنعها  التي  النمطية  للصورة  اليوم 

. ف"يف  الخبري، صورته وجيهة ومقدسة 

املوضة  أغلفة.  تتصدر  التي  الصور  كل 

ربة املرأة  -األمريكية واألوروبية- تقبل الخرِ

مبعايري محددة سلفا، هي امرأة يف ربيع 

العمر- ليك ال نقول عرشين سنة-تظهر 

وخالد،  وأب��دي  أخاذ  أسطوري  بجامل 

املمشوق،  القد  الظهور  هذا  يف  يساهم 

اللباس....الخ  الشعر،  العني، لون  نظرات 

تتدخل يد الخبري لتظهر الصورة مفعمة 

بالحياة، جسد بجامل خرايف ، أما الرجل 

فيتعمد الخبري إظهاره بتجاعيده، فصفة 

الذكورة البد وأن متيز مالمحه"11. 

نحو  أفالطون  عند  الفلسفة  تتوجه 

تنتظم  التي  ال��روح  قيمة  من  اإلع��الء 

عليها  وتتأسس  والقوانني  بالرشائع 

بالعدل، فهي يف بحث متناٍم عن عدالة 

 ،)La cité( املدينة  ممكنة ومتحققة يف 

ولنتذكر أن أفالطون أقىص النساء والعبيد 

يفتقران  الجمهورية،ألنهام  هذه  من 

عنده إىل سلطة )حرية( عىل آرائهم،هذا 

اليوم  بالرضورة،  محكوما  كان  اإلقصاء 

ال  والربح،  املنفعة  باسم  اإلقصاء  يتم 

اليومية  الحياة  يف  مشاركا  األسود  يظهر 

إال يف الوقت الذي يريده منطق السوق  

أن يصبح مادة إعالمية وتجارية )العبي 

كرة السلة مثال(.

عىل  املتوحش  املجتمع  يحافظ 

يشبهني  ال  فمن  والفرادة،  الخصوصية 

األل��وان  كام  الوشم  قبيلتي،  من  ليس 

واألصباغ التي يضعها الهنود الحمر عىل 

عىل  التأكيد  من  مستمدة  وجوههم 

الوشم  القبلية،  والخصيصة  الخصوصية 

يف  وخالص  خاص  شكل   )Tatouage(

إثبات تفرد القبيلة ومتيزها عن األخرى12. 

يتم  اإلقصاء  الجديد  الليربايل  املجمع  يف 

باللون فقط، ولكم اآلن أن تتذكروا واقعة 

فمجتمع   ،)2020 فلويد")25ماي  "جون 

حافظ  بالذات  الحدث  هذا  يف  السوق 

فاملقدس  والبدايئ  الفطري  سلوكه  عىل 

البد وأن يكون أبيضا،الطهرانية تحيط به 
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من كل الجوانب )األبيض رمز للطهر يف 

كل الديانات املعتربة ساموية(.

األنرثوبولوجيا إذن ميكن أن تساعدك 

كولني"  و"ب��ول  أوج��ي"  "م��ارك  بحسب 

عىل "رشح تعقيدات العرص الحايل، وأن 

الذي  الواقع  إىل  وتنظر  الراهن،  تفهم 

وقع فريسة حراك يوهم بالتنوع، ويلغي 

الحدود بني األشياء"13. فام بعد الحداثة 

التالقي  إذ يف  األضداد،  بني  تناغم خالق 

الالنظام  و  الرصاع  يتعضد  األضداد  بني 

واالختالف، فنتحدث عن" فوىض خالقة" 

الجديد  العاملي  الالنظام  استعارة  هي 

الجمهور  ويدفع  القيمة،  يصنع  الذي 

منطق  بالذات  هي  معها،  التأقلم  إىل 

السوق فام تراه متناقضا ومتنوعا يغري 

يكون  أن  ميكنه  بل  االشمئزاز،  يثري  وال 

إىل  يستحيل  الاليقني   وخلقا.  إبداعا 

بداهة ونقبله باعتباره كذلك. يف املجتمع 

الليبريايل الجديد "تتكاثر العشائر الصغرية  

حمى  تشتد  حتى  وتتناسل  والقبائل 

عىل  القائم  السباق  من  وأنواع  التناسل 

التنافس يؤدي إىل التنافر والالتجانس"14 

فيه نزوع نحو الغلبة واالستعالء.

قداسة  الجدد/  الغزاة   -  3
الزعيم

تاريخه  من  لحظات  يف  العامل  شهد 

كمؤسسة  لالشرتاكية  امل��دوي  السقوط 

غورباتشوف،  "بريسرتويكا"  مع  سياسية 

سقطت القطبية التي كانت بني االشرتاكية 

واقتصاد  الليربالية  انترصت  والرأساملية، 

املتعددة  الرشكات  فأصبحت  السوق 

املؤسسات  الدولة.  الجنسيات حارضة يف 

التجارية أكرب من الدولة نفسها واستحالت 

بحكم رأساملها إىل رشكات عابرة للقارات، 

وأصبحت قرارات الدولة السياسية رهينة 

بالناتج االقتصادي العام، لنقل وبالتدقيق 

أن نتائج املختربات العلمية والطبية باتت 

هي األخرى موجهة نحو التسويق.

حواَّل التداخل يف اإلنتاج هذه الرشكات 

إىل آلة حرب، هي يف استعداد دائم للهجوم، 

والتحكم  التجارية  السوق  يف  الدخول 

فيه ميكن أن مير عرب خطاب املساعدات 

االجتامعية.  العدالة  كام  اإلنسانية، 

أصبحت هذه اآللة النافذة يف املجتمعات 

تصنع  كام  خصوصياتها  الهويات  تسلب 

اختفت  ودينية،  عرقية  جديدة  هويات 

من الوجود، الدميقراطية القامئة عىل رأي 

األغلبية تهددت بالحرب الجديدة الخفية 

وتبنيها  إليها  الدعوة  وأصبحت  واملعلنة، 

وسياسية  وثقافية  فكرية  قيم  كمنظومة 

جزءا من متاهات العرص.فدخل ج.د.بوش 

الحرب باسم قداسة  اإلل�ه  الذي سينرصه، 

وأخذت حرب الخليج  هنا صفة القداسة 

، ظهر فعال أن هناك محوران فقط. هام 

محور الرش ومحور الخري، منطق القبيلة 

ليس  من  بالذات،  املبدأ  هذا  عىل  يبني 

معي فهو ضدي.

 االنصهار يف السابق بني القبائل كان 

يتم باملصاهرة، عالقة النسب،أما االنصهار 

االقتصادية.  باملصلحة  فيتحقق  اليوم 

يستعيد األنرثوبولوجي الحدث –بحسب 

بروديل-فالحفريات البد أن تشمل الرمزي 

الذاكرة،  يستدعي  متخيال  أصبح  الذي 

أوال  فهو  متاما،  اإلثنوغرايف  يفعل  كام 

كانت  التي  امل��واد  بقايا  يف  عنها  يبحث 

تستعملها القبيلة يف الطقوس والعبادات 

واللغة  ال��زواج،  ومراسم  واالحتفاالت، 

والرصاعات  الحروب  يف  أيضا؛  املتداولة 

القبلية. 

كان الدخول إىل بغداد يف حرب الخليج 

زينت  وقد  بدبابات   )2003 )19م��ارس 

يف  حارضا  والتنافر  التضاد  يبدو  بالورود، 

هذه الصورة: "الحرية محمولة عىل ظهر 

القتل  دبابة"، لكن املتحقق فعال هو أن 

)ال��ورود(.  هنا  الحياة  يسبق  والتهديد 

الجمع بني اليشء ونقيضه استعارة مجتمع 

السوق الذي يدفع مبعنى الحرية يف االتجاه 

استعداد،  فالحرب  وامل��أزوم.  املغلوط  

وانتباه، وتوجس ومراقبة فام هو متجذر 

يف الوعي الجمعي كمعنى نهايئ ال ميكن 

تحويره ليعطي معنى مخالفا، إذ ال يكمن 

10 - Ibid .P :41

11  -Ibid .P :43

12 -Khatibi, abdelkebir. Le Maghreb Pluriel Denoël. Paris 1983 

13 - Mark Angé Paul Colin. L’Enthropologie » Que-Sais-je « P.U.F.2004. P : 5 

14 - Maffesoli. M. Aux creux  des Apparences.pour une éthique de l’esthétique. Table ronde.1991.P :240

الهوامش
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تعويض الدال الصويت للعدالة بصورة دبابة 

مثال، فاملقابل املوضوعي لكلمة عدالة يف 

التجربة  ترسخ عرب  الذي  الخارجي  العامل 

وعليه  هو)امليزان(،  والتاريخ  اإلنسانية 

تحمل  أن  ميكن  ال  الحرية  رمز  فالورود 

الليربالية  استعارات  إن  دبابة.  ظهر  عىل 

مفهومية  وسائل  إىل  استحالت  الجديدة 

لإلدراك أو خلق الواقع املتعارض واملتضاد، 

بذلك  واالستعارات  املنافرة،  حد  البالغ 

تخرج من دائرة الوصف والتقنني، وتلغي 

عام  )الدفاع  واملحاججة،  التخييل  مجال 

نعتربه حقا وعدال وفضيلة(.هذه الليربالية 

ربح  عىل  القائم  السوق  مبنطق  املوجهة 

املعركة بكل الطرق املمكنة واملتاحة يأخذ 

فعال معنى" الفوىض الخالقة" .

ثم  النووية  األسلحة  إن��ت��اج  بعد 

الباليستية  مل تعد الحرب تعني املواجهة، 

األمام،  إىل  قدما  منيض  أن  هو  فاالنتصار 

تم استبدال الحروب العسكرية بالحروب 

الجديدة  الحرب  هي  هذه  البيولوجية، 

والعسكرية.  الطبية  املختربات  مكانها 

لصناعة  الجديدة  الليربالية  تهيأت 

العسكري  املجال  خارج  أخرى  انتصارات 

–أداة  اإلعالم  وسائل  الحديث  عرب  ليتم 

املحارب وسالحه- عىل االنتصار عىل الفقر 

اآلخر   يطال  املدنس  واألوبئة.  واملجاعة 

املؤثر  أو  الخارج عن منظومة االستهالك 

بني  التقابل  أن   " دريدا  يرى"  فعال.  فيها 

املدنس واملتسخ، القذر واملتعفن رضوري 

لفهم معنى الطهرانية، وقد استحالت إىل 

أيديولوجيا15".

املرئية  االستعارة  هذه  عرب  تناسلت 

بالورود"،  املزينة  "الدبابة  وامللموسة 

إىل  انتقلت  املرة  هذه  أخرى  استعارات 

فأثناء  تتعداه،  مل  فقط  والتعبري  اللغة 

"األسلحة  العبارتني  استعامل  تم  الحرب 

الذكية' و"النريان الصديقة". السؤال الذي 

يطرحه األنرثوبولوجي هنا يخص االلتباس 

البحث  القبيلة،  داخ��ل  الفرد  قيمة  يف 

املجاورة،  القبيلة  مع  تقابالته  هويته  يف 

يخترص يف هذا السؤال من هو هذا اآلخر 

الذي يختلف عني، ومن هو هذا اآلخر 

الجديدة ال  الطوبولوجيا  الذي يشابهني، 

تفرق بني إنسان وإنسان، فالسالح ال ميكن 

أن يكون ذكيا، يقتل فقط كام أن النريان 

التي تقتل ال ميكن أن تكون صديقة، األنا 

يف مجتمع السوق، ال تتعرف عىل أناها إال 

داخل دائرة االستهالك والتآزر الذي يوحد 

عصب القبيلة محدد يف العالمات التجارية 

عامل املاركات خارجها يصبح السالح الذي 

يقتلك من صنع صديق !!؟

ــــ�رش  ك والأ الــبــديــهــي   -  4
بداهة

مواجهة  السوسيولوجي  مهنة 

بورديو،  بتعبري   )Habitus( البداهات 

املجتمع،  ناقد  عند  حتمي  أمر  وه��ذا 

السوسيولوجيا هذه املرة، نقد  للبداهات 

طابعا وَخْتام  العادة وأصبح  ما ترسخ يف 

قيمة.  إىل  وتتحول  البرشي  الجسد  عىل 

لننتبه ! تخضع الرشكات العابرة للقارات 

متأصلة  متعددة  لجنسيات  ملكيتها  يف 

يف العامل كله، ويتوىل إدارتها أشخاص من 

جنسيات مختلفة، الوعاء إذن هو ما تقدمه 

عىل مستوى سوق متعدد الدول، القارات 

ذات طابع عاملي ودويل، حجم استثامراتها 

اإلنتاج،  تنوٌع يف  وحجم رأساملها ضخم، 

واإلرادات،  املبيعات  أرق��ام  يف  ارتفاع 

تغطيها،  التي  الجغرافية  املساحة  اتساع 

حيث توفر لها هذه امليزة إمكانية هائلة 

االرِحتكار  ما يجعل   التجارية،  السوق  يف 

يتغلب عىل املنافسة، هذا بديهي، واألكرث 

بداهة استخدامها للتكنولوجيات ووسائل 

االرِتصال الحديثة من العوامل املساعدة يف 

انتشارها، يساعدها هذا يف إقامة تحالفات 

إسرتاتيجية مختلفة بهدف تحقيق مصالح  

املال  يف  االرِحتكار  مشرتكة  ارِقتصادية 

والتسوق أصبح بديهيا، فالتبضع هويايت يف 

املقام األول  )منتوج ياباين، صيني، أمرييك، 

أملاين.. (.

يف صورة إشهارية، تتحدث يابانية عن 

"كرْريم وجه مستحدث الصنع، وجه مرشق 

إذا وضعت  العبارة:  بهذه  مرفوق  وأخاذ 

يابانية"16،  القناع عىل وجهكرِ فأنت  هذا 

عرب  القبيلة  إىل  االنتامء  مبدأ  يتحدث 

منطق املقايضة، االقتصاد محكوم مببدأي 

املعاش والكفاف، أما االنتامء إىل القبيلة 

هو  مركزا  يستحيل  فالهاميش  الكربى، 

فاملنتوج  الجديدة،  الهوية  هوية،  مبثابة 

القبيلة  يف  املرأة  يدخل  ريم(  )الكرْ وحده 

اليابانية.  يف املحصلة ال حرب إال يف سوق 

استهالك املاركات ومواد التجميل.

تنتج  ال��ت��ي  ال���رشك���ات  تعتمد 

امل�����واد ال��ص��ي��دالن��ي��ة ع���ىل إن��ت��اج 

 ،)Parapharmaceutique(م��رف��ق��ات��ه��ا

التطبيب  مب��واد  الرشكات  ه��ذه  وتبدأ 

كياموية  مب���واد  وتنتهي  )األدوي�����ة(، 
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)املوبيدات(، كام تستمر يف الرياضة وقد 

)رشكة  مربحة  تجارية  سوقا  أصبحت 

بايرين األملانية(. ارتفعت أصوات يف أوروبا 

التي  التعويضات  ضخامة  عن  تتحدث 

يتلقاها العب كرة القدم مقابل تلك التي 

يتلقاها العلامء واألطباء بعد ظهور وباء 

كورونا )Covid19(، ال يتعرف  اآلخر عىل 

ليحقق  /ماركة،  وسم  إال من خالل  ذاته 

مكنته  ووالءه،  انتامءه  املوسوم  ه��ذا 

القبيلة الكربى من قروض تسمى صغرى 

فالتملك  داللته،  له  وه��ذا  ومتوسطة، 

بعطلة  وينتهي  وسيارة،  بيت  من  يبدأ 

والسعادة(،  )الرفاهية  السنة  نهاية  يف 

وحاجات أخرى ال تتعدى استبدال أثاث 

البيت.

القوة والخلود رشطان يف بناء القبيلة، 

عىل  يحافظ  الذي  الزعيم  ذلك  يضمن 

نسقها السيايس والعقائدي هو الذي ميتلك 

س الحياة. النيوليربالية  كشفت عن هذا 

قيمة  إىل  والخلود  القوة  وحولت  الرس، 

تجارية. تعيل املراقبة من دور العقاب، كام 

يذهب إىل ذلك السيد فوكو 17، فالجسد 

مقدس عندما يغيب عن األنظار ألنه غري 

يعيل  بالعري،  يتسم  حني  مدنس  مريئ، 

الجسد األنثوي الرقمي من قيمة التحرش 

فعال، ويضع ذلك يف الواجهة العالقة هي 

عالقة بيع ورشاء، السوق اآلن هي سوق 

النخاسة، املجال الرقمي سوق الستقطاب 

متنوع ومتعدد، فالجسد يف املجال الرقمي 

البد أن يتمتع بالتناسق والتناغم والجامل 

وراء  الجامل(،  األجسام/ملكات  )كامل 

هذا االستقطاب القائم عىل اإلثارة املوجه 

القوة والخلود، هناك يف املقابل  بقيمتيرْ 

استقطاب للتطرف واإلدمان عىل األلعاب 

األطفال،  بانتحار  وعالقتها  اإللكرتونية، 

ومعه  تنويعاته،  بكل  االفرتايض  والتسول 

بديهي  هذا  الجديدة،  التقليعات  تقديم 

كام  النجوم  مع  االش��رتاك  بداهة  واألكرث 

اليومي،  روتينهم   يف  العاديني  األف��راد 

السوق يوجه الجمهور نحو عري مقصود، 

باختصار الجسد سلعة.

ينعكس هذا فعال عىل نفسية املثقف، 

فيظهر هذا األخري معزوال ومجاوزا، يشعره 

هذا اإلحساس باالشمئزاز. فالسوق نوعت 

واحد  اتجاه  يف  وحدتها  ثم  الذهنيات 

يقوم عىل تحويل الخاص والحميمي إىل 

والطلب،  العرض  ملنطق  خاضعة  سلعة 

السوق الجديد للتقليعات واملوضة منتوج 

مبحتوى فارغ، وبلغة السيميائيني  عالمة 

فارغة.

عالم  القوي/الإ -�ديــة   5
نسان العاري صناعة الإ

لننتبه إىل حجية العبارات التي توظفها 

الربامج يف وسائل اإلعالم "الحقيقة أوال"، "ما 

وراء الحدث" "فوق السلطة" كيف يبدو 

الخرب مثريا وأخاذا، مستقال ومحايدا، يدفع 

رشيكا  أصبح  أنه  االرِعتقاد  إىل  بالجمهور 

واعيا. نتذكر أن الرشيك يف السياسة عند 

أفالطون، البد و أن يكون حرا وفيلسوفا،ال 

يتأثر بآراء العامة والغوغاء. 

 – شومسيك  –عند  اإلع��الم  وظيفة 

تحويل  تضليال، حيث  بل  إعالما  "ليست 

القضايا واملتغريات  العام إىل  الرأي  انتباه 

التي تقررها النخب السياسية واالقتصادية 

للمشرتيات  املستمر  التدفق  طريق  عن 

نقول  ونحن   ،18 املهمة  غري  واملعلومات 

املعلومة  يطال  فالتضليل  ذلك  من  أكرث 

وغريه،  املختص  يتقاسمها  حني  نفسها 

املوجه  اآلخ��ر  وال��رأي  ال��رأي  فيتجاذبها 

األيديولوجيا)تزييف  كام  السوق،  مبنطق 

الحقائق(. 

/ال�عة  الخ�رب -انتشار   6
النهائية

الولوج  الجديد  الليبريايل  املجتمع  يف 

بالرسعة  يتم  االستهالك  منظومة  إىل 

أوال.  السوق  يدخل  من  مفاده  النهائية 

لنتأمل حدث الجائحة )كوفيد 19(وكيف 

تشخصن يف السوق االعالمية.

جريدة األحداث املغربية شتنرب   .1

15 - دريدا جاك. فاتيمو جياين .الدين يف عاملنا ترجمة:محمد الغايل، حسن العمراين.دار توبقال للنرش.ط.2004.

16 - Paul Mouing. The Semiotics Annual. Review. OF anthropology.op ;cit .p :48

17 - جيل دولوز "املعرفة والسلطة" ترجمة: سامل يفوت .املركز الثقايف العريب ط1. 1987 .ص:37

18 -  تشومسيك نعوم .السيطرة عىل اإلعالم .االنجازات الهائلة للربوبا غندا.تعريب أميمة عبداللطيف  .مكتبة الرشوق الدولية. ط2. 2005.ص:351
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2020: "انتهت املرحلة األوىل من اللقاح 

مضاعفات  أي��ة  تسجيل  دون  الصيني 

املرحلة  انتظار  يف  متطوع   600 عىل 

األسبوع  من  ابتداء  التجارب  من  الثانية 

الجاري".

شتنرب  يف     Le Parisien  .2

ملؤسسة  "وفقا  األسبوع:  نفس  2020من 

التجارب  فإن   Estrazinka إستارازينكا 

يف  األوىل  للمرة  توقفت  التي  الرسيرية 

السادس من شتنرب تم تعليقها بالفعل مرة 

املرضية  األع��راض  ظهرت  أن  بعد  أخرى 

عىل املرأة الثانية".

Le Parisien: "هناك حوايل 40   .3

مرحلة  يف  كورونا  لفريوس  مختلفا  لقاحا 

التقارير  وحسب  الرسيرية،  التجارب 

اإلخبارية والعلمية  تتقدم األبحاث برسعة 

فائقة، حيث هناك  240 لقاحا يف مرحلة 

التجارب  يف  لقاحا  و40  املثري،  التطور 

من  النهائية  املراحل  يف  و9  الرسسية، 

التجارب عىل األشخاص".

Le Parisien : "يف كل يوم تقدم   .4

لديها،حيث  األبحاث  تطورات  املختربات 

تظهر التجارب أن لقاح أكسفورد ميكن أن 

يؤدي إىل استجابة مناعية فيام تم توقيع 

كا   رتازينرْ إسرْ مؤسسة  مع  واسعة  اتفاقية 

اململكة  إىل  جرعة  100مليون  لتقديم 

املتحدة وحدها."

يف  خبري  سيلفا.  مارك  الخبري  رأي   -

للعلوم  أويغون  جامعة  من  اللقاحات 

:)Le Parisien( والصحة

 - "إذا كانت هناك حالتان فهذا يعني 

أن األعراض بدأت بالظهور كنمط خطي... 

االضطراب  من  ثالثة  حالة  ظهرت  إذا 

هذا  إنهاء  فيمكن  اللقاح  يف  العصبي 

اللقاح".

النتائج،  عن  السوق  منطق  يتحدث 

إليقاف  بينها  فيام  تتنافس  فالرشكات 

معركة  يف  وس  الَفريرْ عىل  االنتصار  العدو، 

يف  الكربى  للرشكات  فيها  الحسم  يكون 

بالرسعة  مرشوط  وهذا  األدوية،  صناعة 

النهائية، من يدخل السوق أوال. نتحدث 

هنا عن حرب الكل ضد الكل وهي فرضية 

ج.لوك مؤداها التنازل عن الحرب لصالح 

الدولة)السلم  معنى  فيه  تتلخص  زعيم 

يكون  أن  يلزم  اليوم  معا(.  وال��ح��رب 

الزعامة   للفرد حق يف دولة  تتنازل فيها 

بالرسعة  املوجهة   االسرتاتيجيات  عن 

النهائية.

ــر،  7 -الـــرأي والـــرأي الآخ
يهام بالتنافر والتناظر الإ

يوجد برنامج "االتجاه املعاكس" برأيني 

متعارضني، وقبل ذلك تطرح أسئلة عامة 

محددة من قبل معد الربنامج.

بني  املستمر  )الجدل  الحلقة  عنوان 

أطباء العامل حول طبيعة كورونا، هل هو 

طبيعي أم معدل؟(، نسبة عدد املشاهدين 

واملتابعني للربنامج تفرس الطابع الشعبوي 

اآلراء،الوصول  بسط  هي  الفكرة  ه،  املوجَّ

إىل الحقيقة الَحكم هو املشاهد.

األسئلة األوىل-املطروحة من قبل معد 

الربنامج-تصب يف قناعات الجمهور و متس 

 ،)Pathos( بالعواطف  املتعلق  الجانب 

للفريوس  "الوجود  القناعات  مؤدى هذه 

أصال"، هي شعبوية غايتها إثارة االنفعاالت 

ألنها أسئلة ستظل معلقة بدون جواب فيها 

.)Préjugement( حكم مسبق

نامج: الأسئلة ال�رب

"ملاذا بدأ بعض العلامء يغريون آراءهم 

((؟ ملاذا   Covid19 وس فرَيرْ حول طبيعة 

وسا  فرَيرْ ليس  أنه  مقتنعني  كثريون  بات 

بل  األصلية،  كورونا  عائلة  من  طبيعيا 

ه ومحمل  وس ملعوب فيه وموجَّ هو فرَيرْ

بأسلحة خاصة ملواجهة اإلنسان؟ أليست 

الجهات التي تالعبت برتكيبة الفريوس هي 

وشعوب  باقتصاديات  اآلن  تتالعب  التي 

العامل لغايات يف نفس يعقوب؟ ثم ملاذا 

باتت دول العامل تعود إىل حياتها الطبيعية 

شيئا فشيئا، رغم أنها مل تحصل عىل اللقاح 

بعد؟ ثم ملاذا بدأت وسائل اإلعالم الدولية 

أليست  ؟  كورونا  جائحة  النتهاء  تروج 

هي نفسها التي كانت تتسابق قبل أيام 

عدد  حول  العاجلة  األخبار  إذاع��ة  عىل 

ضحاياه ومدى انتشاره الرهيب يف أنحاء 

املعمورة؟ هل أدت زوبعة كورونا الغرض 

املطلوب؟

يكون  أن  ميكن  أال  باملقابل،  لكن 

باقي  فريوس كورونا فريوس طبيعيا مثل 

بأن  نقول  ال  مل��اذا  الفريوسات؟  مئات 

بأسلحة  نفسها  تسلح  باتت  الفريوسات 

يستخدمها  التي  األدوية  ملقاومة  جديدة 

اإلنسان ضدها ؟ أليس من املبالغة القول 

أن الفريوس منتوج مخربي؟ أليس العقل 

وسا  فريرْ يضع  أن  من  بكثري  أكرث  البرشي 

من طراز)Covid19( ؟ أال ميكن أن تكون 

املعارك الدائرة اآلن بني العلامء األمريكيني 
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مسألة تصفية حسابات؟"

ه  لننتبه أوال إىل أن السؤال األخري موجَّ

املقصد،  يف  السابقة  األسئلة  يشبه  وال 

بالخانة  الخاصة  األسئلة  ويدخل يف زمرة 

الشعبوي،  املنحى  أسئلة ذات  األوىل، أي 

يف هذا السؤال حكم وإدانة،يف حني أن كل 

األسئلة األخرى تتمتع بالحيادية، وتدفع يف 

اتجاه اإلقرار أن الفريوس طبيعي.

يتلقى  الذي  الجمهور  أن  إىل  لننتبه 

وغري  املثقف  ،فيه  عام  جمهور  األسئلة 

الجمهور  املتخصص وغريه، هذا  املثقف، 

يتابع.  أن  قبل  ي��دي��ن  أن  م��ن  الب��د 

موجهة  الربنامج  هذا  يف  الدعوة  كانت 

يف  كل    )PROFESSEURS(لألستاذين

والطب  املناعة  أستاذ يف  األول  تخصصه، 

والثاين  الزغبي(،  )أدي��ب  التجديدي 

والعناية  التنفس  أم��راض  يف  استشاري 

املشددة )حسن طواف(. 

معلقة  الربنامج  يف  األسئلة  بقيت 

وس  فريرْ عن  يتحدث  رأي  بني  وموزعة 

يف  ل.  م��ع��دَّ أن��ه  يؤكد  وآخ��ر  طبيعي، 

وجهة  يف  التباين  السياسية،  الحوارات 

النظر ممكن، واالحتفاظ بالرأي والتشبث 

به قد تحكمه خلفية أيديولوجية وفكرية 

وثقافية وحتى ذاتية، فاملحاور قد ال يقتنع 

برأي املخالف،ال يراه مالمئا وال منسجام. 

يف املجال الطبي والعلمي املخربي، يجب 

لتصب يف حقيقة  األسئلة  تدليل  بتم  أن 

واحدة هي الحقيقة العلمية، الحسم ليس 

يف وسائل اإلعالم بل يف املختربات وعيادة 

الطبيب. 

لغة الطب محددة بالبحث والتجربة 

التي تقود إىل التحقق واليقني، والخطاب 

دامئني.  ونقاش  سجال  مدار  كان  حوله 

يبني "جيل  دويوز" املالبسات والظروف 

يف  ال��ع��ي��ادي  الطب  فيها  ظهر  التي 

 19 خطابية"  "تشكيلة  فالطب  القرن18. 

الجمهور،  ب��رأي  عالقة  له  وهوخطاب 

واألحداث  باملؤسسات  ارتباط  وله  كام 

السياسية واالعتقادات واملامرسات الدينية 

واملعامالت االقتصادية20، ما يؤكده السيد 

"دولوز" فعال هو أن الطب العيادي كان 

موجها بإرادة معرفية وعلمية )الترشيح(، 

–ضد  معارض  رأي  للجمهور  كان  وإذا 

واختياره  محرما،  كان  فألنه  الترشيح- 

الجمهور  عند  معناه  علمية  برؤية  ولو 

التدخل يف املقدس اإللٌهي. التشكيلتني –

دولوز،  يؤكد  متعارضني  الخطابني-  لنقل 

الطبيب  رؤية  عىل  يقوم  األول  الخطاب 

موجهة  والثانية  واملتخصص،  العامل 

ليست  بينهام  والعالقة  اإللهي،  باملقدس 

عالقة "تقابل أو تناظر أو تبعية مبارشة  أو 

عالقة رمزية21.

التطورات اآلن ال متس الطب وال علم 

كقيمة  متقدما  أصبح  أن  بعد  الترشيح، 

لكنه  األعضاء(،  )زرع  وعلمية  معرفية 

تطور يدمج  العلمي يف الشعبوي، يلغي 

الطب  يعد  مل  يثبتها،  أن  الحقائق عوض 

والكليات  العلمية  باملؤسسات  مسنودا 

بل  الطبية،  واملختربات  البحث  ومعاهد 

أصبح موجها برؤوس األموال )التجارة يف 

األعضاء البرشية(.

يوطوبيا   / ف الأول�ي -أساط�ي  8
العودة

تعني العودة يف الديني رجوع السلم 

والعدل إىل العامل، فاملسيح سيمأل األرض 

عدال ونورا و معه "ال ترفع أمة عىل أمة 

سيفا وال يتلقون فنون الحرب بعد ذلك 

أبدا")ميخا 3:4(. ويف سفر أشعيا "ويحدث 

يف آخر األيام أن هيكل الرب أسمى من 

األمم  بني  املسيح  فيقيض  الجبال،  كل 

فيطبعون  الكثرية،  الشعوب  ويحكم 

وال  مناجل  ورماحهم  محاريث  سيوفهم 

ترفع أمة سيفا وال يتدربون عىل الحرب 

اإلسالم  ويف   ."  )2:2-4 )أشعيا  بعد  فيام 

يعود املهدي املنتظر بعد الغيبة الكربى، 

األرُض  لتُمأَل  الراشدة  الخالفة  تعود  كام 

سلام وعدال.

املرتهنة  اليوطوبيات  يف  نعرفه  مام 

بإفراغ  مرشوط   لم  السيِّ أن  هو  بالواقع 

من  عميق  انتقال  توحشه،  من  الوعي 

الحق  للفرد  يكون  اإلنصاف،  إىل  العدالة 

تحررت  أن  بعد  الدولة  إىل  االنتامء  يف 

تسليع  وتجردت من  السوق،  من سلطة 

الفلسفة  األنرثوبولوجيا  تجاور  أنرْ  القيم. 

19 - جيل دولوز"املعرفة والسلطة".مرجع سابق.ص:87

20 - نفسه.ص:87 

21 -نفسه

الهوامش



64
مجلـة رهانـات
العـدد 52 - 2020

فهذا حتمي، هي عند أفالطون "نقد لفكر 

الذي  لليومي  رصد  والعوام"  الجمهور 

إىل  ليستحيل  البرشي  السلوك  يف  يرتسخ 

املدينة  إىل  االنتامء   ،)Habitus(.بداهات

مرشوطا  ك��ان  األن��وار  فالسفة  بحسب 

اآليل  املجتمع  يف   ،22 والعدالة  بالحرية 

والرقمي الحق يف متلك املعلومة هو حق 

يف حياة مفرغة من القلق، حق يف كينونة 

الكائن ليتسنى له بعد ذلك تفسري وجوده 

واالطمئنان،  باالستقرار  عليه  واالستدالل 

األخ��الق،  ع��دال��ة  ع��ن   متنامي  بحث 

متجسدة يف دولة الحق والقانون.

جائحة كورونا جزء من كابوس رهيب 

مرتقب، هذا كالم" شومسيك" من داخل 

عنده  اإلنسان  )الكهف(،  الحجر  يف  بيته 

يلغي  ع��امل  صنع  عىل  دائ��م  إرصار  يف 

ليستبدلها  والدميقراطية  العدالة  فيه 

. )Doxocratie(بدكتاتورية الرأي

 ما هو العامل الذي نريد أن نحيا فيه؟ 

والجواب  األن��وار،  فالسفة  طرحه  سؤال 

عند سبينوزا كان يف ارِيقاف تسلط املقدس 

التدين  يف  الجمعي.الحرية  الوعي  عىل 

الفرد  املجتمع،  داخ��ل  للفرد  استقالل 

عادلة  دولة  تأسيس  يف  يساهم  املستقل 

التساكن  لصالح  واملواجهة  الحرب  تلغي 

والتعايش والتسامح، الحرية اليوم تكتيس 

معنى آخر هي عدم تسلط قوانني السوق 

عىل الكفاءة يف االختيار.

اقتصاد  فشل  عن  تعبري  الجائحة   

التي  الليربالية  املنظومة  فشل  السوق، 

مجاالت  وتوسيع  األرباح،  تنظيم  تعتمد 

العسكرية  ال��ح��روب  يف  االس��ت��ث��امر 

والتكنولوجية والبيولوجية، وهي بعد هذا 

الجمهور  لتمثالت  دائم  تسويق  يف  كله 

الرقمية( والبضاعة  الجسد)املصنع  حول 

كان  األجسام(.  الجامل/كامل  )ملكات 

االستثامر  شومسيك،  حسب  املمكن  من 

التعرف  تم  أن  بعد  العلمي  البحث  يف 

التعرف  ، معه تم   )SARS( وس عىل فريرْ

عىل الفريوس القادم )االستثامر يف البحث 

العلمي بدل االستثامر يف كرميات الوجه(. 

اتجاه  يف  التوسع  عىل  املعرفة  توقفت 

إنقاذ اإلنسان من الرش، وقد أصبح تافها 

اخرتقت  أن  بعد  أرن��دت"  "حنة  بتعبري 

انهارت  معها  اإلنسان  ثقافة  البداهات 

معنى  يف  تصب  التي  العقالنية  معاين 

والتنوع.مهمة   االختالف  يف  الفرد  حرية 

أترثوبولوجيي اليوم داخل القبيلة الكربى 

الوقوع  الفكر من  الجديدة هي تحصني 

يف الضار، تعميق النافع يف الحياة اليومية 

لألفراد، الكشف عن البداهات  ووضعها  

يف سياق النقد والتحليل. 

القبيلة الكربى الوالء ملن ولصالح من؟ 

سؤال وجهناه يف هذا املقال منذ البداية. 

ويتظلم،  يغزو،يتسلط،  اليوم  الزعيم 

يه  نسقا بدائيا قدميا، جسد  عرِ يستعيد يف الَورْ

وقد تحول إىل منظومة من القوة القاهرة 

وهي   ،)23( بالغلبة  خلدون  ابن  سامها 

منظومة مفرغة من الحس بالجامل، هذا 

ما قاله عرَّاف القبيلة العريب الناطق باسمها 

)ومن ال يظلم الناس يظلم(*و)الظلم من 

–كام  الجمعي  الوعي  النفوس(*.*  شيم 

العاملي-ال يلغي هذا الفعل Acte البدايئ 

من وجدانه. هي حرب معلنة "الكل ضد 

املجتمعات  يف  الفرد  يحتاجه  ما  الكل" 

الجديدة هو الحق يف دولة عادلة تؤمن 

له الروح قبل البدن، وقد عادت إىل قلقها 

وقد  الحجر)الكهف(  إىل  رجوع  األوالين، 

أصبح رضورة.

العربية :
1 - ابن خلدون .املقدمة. دار العودة بريوت .ط9

2 - أفالطون.الجمهورية .تر .فؤاد زكريا .النارش دار الوفاء االسكندرية2004 

3 -تشومسيك نعوم السيطرة عىل اإلعالم .االنجازات الهائلة للربوباغندا. تعريب أميمة عبداللطيف  .مكتبة الرشوق الدولية. 

ط2. 2005.

لئحة المراجع والمصادر:

23 -ابن خلدون. املقدمة .دار العودة بريوت .ط9 
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ي
إبراهيم الخملي�رش

ي زمن الوباء
خطاب القيم �ف

نسانية اتيجيات التنمية الإ واس�رت

ملف العدد

ــــة: ســـــؤال  ــــدم ــــق م
واستشكال

مرة  الجوائح  وقع  عىل  العامل  يفيق 

وتحوالته  التاريخية  مسارته  يف  مرة  تلو 

املجتمعية؛ ويبقى السؤال الغائب حول 

الفضاء  هذا  كونية  يف  اإلنسان  وجودية 

وكيف؟  يكون؟  مباذا  بطبيعته،  املتغري 

العلمية  التفسريات  تربح  فلم  ومل��اذا؟، 

مع  املستمر  الوباء  لجائحة  والتاريخية 

العلمية،  األنظار  يف  شك  من  يحتويها 

سياق  يف  التحول  لهذا  التفسري  وقلق 

كنتيجة  والعمرانية،  املجتمع  تداوالت 

القيم  لشكليات  املفاجئ  التغري  لهذا 

األخالقية داخل الفضاء العاملي.

أمام  اليوم  اإلنسانية  أن  ري��ب  ال 

أنشطة  عن  ناشئة  معرسة؛  معضلة 

ومن  دائرتها  يف  وتحوم  ذاته  اإلنسان 

القيم  أزمة  البيولوجيا  أزمة  هي  صنعه 

والوجود  املعرفة  ازمة  بل  األحياء  أزمة 

بألوان مفهومية ال تنحرص؛ كلها تنم عن 

املمكن  يكون  مباذا  مؤداه:  متعرث  سؤال 

الخالص  ممكن  الحضاري؟  اإلن��س��اين 

مرتاوح  الجديد  اإلنساين  البعث  وممكن 

ومشكل  القيم  يف  نكوص  مشكل  بني 

طقوس التنميط، واستباحة الخصوصيات 

والدمار  الفتك  أسلحة  وإنتاج  الثقافية، 

القيم  تكون  كيف  العنف.  وتأسيس 

الفضاء  هذا  يف  الفعل  لتحسني  م��وردا 

العاملي الجديد؛ وتوفري املناعة األخالقية 

ومحاربة النهم املتفاقم يف شؤون السوق 

واالستهالك والثقافة.

بني  املتسارع  الجديد  التجاس  هذا 

البرش  متكن  ما  بقدر  والوجود  اإلنسان 

من مكاسب يف طواعية التسخري وتدبري 

الحياة فإنه صنع يف الوقت ذاته إشكاالت 

تستدعي  قبلها؛  ملا  مستأنفة  جديدة 

حوارا يف شأن رضورة تركيب أخالق لها؛ 

حارتها،  يف  الناشئ  الخلل  لصور  مكافئة 

القيمية  ال��ت��وازن��ات  بناء  عىل  ق��ادرة 

بالتجاوز  التفكري  يحفز  ما  املحارصة؛ 

واالعتبار واالختبار.

يشري طه عبد الرحمن يف كتابه سؤال 

ذات  اإلنسان  هوية   " كون  إىل  األخالق 

بغري  إنسان  ال  أن  كام  أخالقية،  صبغة 

عنه  األخالقية  انتفت  ف��إذا  أخ��الق"1، 

انتفت إنسانيته ونكست، وعىل األفضل؛ 

أال يجمع يف وجوديته بني األضداد؛ ولو 

من حني آلخر،  ترصفاته  تتأرجح يف  أنها 

العمراين  التغيري  عمليات  تكون  فعادة 

بالتبدل واإلبادة، أو إنشاء منوذج جديد 

محل األول؛ باعتبار أن العامل فضاء لتدافع 

املنظومات القيمية عىل استمرار.

القيمي يف وضع  إن مسألة الخطاب 

الوباء تتصل بشبكة من املفاهيم الرائجة 

املتشابكة يف كيان اإلنسان، مبا هي اتساق 

ابستمولوجي داخل الجامعة؛ قد أعادت 

كام  والعمل؛  الفكر  ملفهوم  تسويغا 

تحتويه منظومة االستخالف عىل اختالف 

الكون  ع��امل  يف  مفهومها؛  يف  األن��ظ��ار 

املجتمع  نظام  فإنها  وبذلك  واملجتمع، 

وتصورات اإلنسان التي تحتاج للمراجعة 

للعامل  )تحني رؤيته  كل حني إىل تحيني، 

وتنظيم التفاعل مع التغريات السائرة(؛ 

الجديدة  القيمية  الخطابة  فتكون 

من  األدىن  الحد  يف   " هي  كام  املنتظرة 

القيم  صعيد  ع��ىل  امل��ش��رتك  القاسم 

واملعايري األساسية اإلنسانية...، إنها تنشا 

من االجامع املتوافق بشأنه عىل سلسلة 

من  جملة  ومن  اإللزامية،  القيم  من 

باعتبار   2 إبطالها"  يتعذر  التي  املعايري 

 كلية الآداب، جامعة
محمد الخامس الرباط
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عدة،  محاذير  ذو  هنا  القيم  أن خطاب 

يخضع  الذي  الجديد،  التأسيس  محذور 

واأليديولوجية  املرجعية  ملعيار  القيم 

واملفاهيم ... ومحذور يف طبيعة الخطاب 

والهيمنة وتربير  للسطو  يف كونه مسلك 

بالوجود  )اإلنسان  يربط  الذي  الفعل 

والطبيعة(.

او  الوباء  بؤس  تقليص  نطاق  ويف   

هذا  حدة  برفع  املوبوء؛  املجتمع  إحياء 

من  املستجد(  )كورونا  الجائحي  الوقع 

العمل الوظيفي لخطاب القيم يف دوائر 

املجتمع وسلوكه، إىل أن يقوم بتخفيف 

وطأة البؤس لتلك الظروف التي تعرب يف 

حضارية  حرب  أو  بيولوجية  حرب  أنها 

عىل  اإلنسان  ح��رب  إىل  سببها  يعزى 

اإلنسان أخيه. جاء هذا التأسيس املنهجي 

لهذا التحرير املقايل وفق األسئلة التالية: 

أية  أو  قيم؟  وأي  القيم؟  خطاب  ملاذا 

هوية ألية قيم يف زمن الوباء؟

تحرير  ارتأينا  التصور  هذا  عىل  بناء 

املنهجية  املحورة  وفق  اإلشكال  هذا 

التالية:

الواقع  وســيــاق  القيم  خطاب   -

املوبوء  

العمران،  الوجود  وفضاء  اإلنسان   -

جدل العالقة واألبعاد 

ــي  ــوع ال ومـــدركـــات  ــم  ــي ــق ال  -

الجامعي   

التنمية،  واسرتاتيجيات  الوباء   -

رضورة الرجعى

وسياق  القيم  خطاب   )1
الواقع الموبوء

-القيم من حيث املفهوم

واملواقف  األشياء  عىل  القيمة  ترتكز 

للسلوك،  كمعيار  القيمة  تقف  محدد 

اإلط��ارات  عن  عبارة   " القيم  فتكون 

تربط  التي  السائدة  العامة  املرجعية 

اتجاهات الفرد فيام بينها، وتعمل كدالئل 

والسلوك من  الخربة  تقويم  تستخدم يف 

األهداف  عن  خروجها  أو  اتفاقها  حيث 

األساسية للحياة"3.

فالقيم هي مستوى أو معيار لالنتقاء 

اجتامعية  ممكنات  أو  بدائل  بني  من 

يف  االجتامعي  الشخص  أم��ام  متاحة؛ 

املوقف االجتامع )...( وعىل هذا األساس 

فإن للقيم اعتبارا منهجيا؛ يف الحكم عىل 

كل فعل أو ترصيف، مفهوم أو مامرسة 

ووجدانية  عقلية  معايري  مبا هي  ملعنى، 

تظهر يف األفراد واملجتمع؛ سلوكا بحكم 

انفعاالته مع الخربات وتفاعالته الواقعية 

بإرادة حرة.

بنية  عىل  يطلق  القيم  خطاب  بينام 

الوجدان  يف  اعتبار  ذات  قيمية؛  فكر 

نسيج  يقدمه  وما  العمران،  يف  ومكانة 

الكالم من معاين معيارية لسلوك إنساين 

وبذلك  مخصص،  ومكان  معني  زمان  يف 

وسمع  املتكلم  منقول  يشمل  فهو 

ملشهد،  وشاهد  قارئ  وق��راءة  السامع 

لذلك كان خطاب القيم جامع من قضايا 

ضمنيات  فيها  تعتمد  بنيوية  ومفاهيم 

غايئ  موضوع  ذات  وفلسفية  مرجعية 

قصدي. 

ــاق الــكــوين  ــي ــس ــم وال ــي ــق -ال

الراهن

إن البلية الجديدة عن الوباء يف شهود 

بجائحة  فاجعه  الذي  الراهن،  الوضع 

فريوسية، مل يكن عبثا أو صدما. ففي البدء 

انطلقت  املعارص؛  التاريخ  مساقات  ويف 

وأردفتها   ،AIDSاإلي��دز فريوس  جائحة 

جائحة أنفلونزا الطيور، إىل فريوس إيبوال

 –  1SARSالسارس فريوس  ثم   ،Ebola

األنفلونزا،  أنواع  من  العديد  ظهور  ثم 

  tuberculosesالسل مرض  من  وأنواع 

التي برهنت عن خلل يف تركيب األنظمة 

1 - إبن أيب زرع ؛ األنيس املطرب  بروض القرطاس ، دار املنصور للطباعة والوراقة ، الرباط ، 1973، ص . 114.

2 -  أنظر إبن أيب محيل ؛ اإلصليت الخريت يف قطع بلعوم العفريت النفريت، مخطوط ، خ .ح ، رقم : 100 ، ص . 95-93-46.

3 - إبن عسكر؛ دوحةالنارش ملحاسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العارش ، تحقيق محمد حجي ، مطبوعات دار املغرب للتأليف والرتجمة والنرش ، الطبعة الثانية ، الرباط 

، 1976 ، ص .44.

الهوامش



68
مجلـة رهانـات
العـدد 52 - 2020

الصحية العاملية، ومدى غفوتها عن مثل 

هذه الجوائح.

للمجابهة، ومن  العامل  استنهاض  إن   

جهة أخرى وجود امتناع مبديئ؛ متثل يف 

تعاين يف حد  مسبقة؛  احرتازية  خطوات 

ذاتها إعياء يف النظم الثقافية واألخالقية 

الكفيلة عجز يف رعاية جودة الحياة، كل 

ومدمرة  خطرية  أوبئة  حتام  ينتج  ذلك 

عىل جميع الصعد، هذا إىل جانب كون 

الوضع الحايل للوباء يؤثر تأثريا كبريا جدا 

يف ما يسمى العامل الغريب املريح إىل حد 

ما – وهو وضع خايل يف حد ذاته من أي 

مدعاة  هو  ذلك  من  بدال  جديد،  معنى 

وحامقات  عنها،  مسكوت  لحرسات 

برشية متكاثرة؛ تروجها وسائل التواصل 

الوقائية   التدابري  إىل  فبالنظر  واإلع��الم؛ 

الذي  الوقت  وإىل  العجىل،  املجتمعية 

غياب  يف  ليختفي  الفريوس  سيستغرقه 

ال��رضوري  من  ك��ان  جديدة،  إصابات 

أو  واالخ��ت��ف��اء  بالركون  إم��ا  ال��ت��رصف 

باملصادرة واالستعالء.

هذا  السياق  هذا  يف  القيم  وسؤال 

أكرث من ذلك، مؤداه أن يفرتض مساءلة 

لسوء الراهن مبعنى ما يثني، من وجهات 

أن  ذلك  والواقع،  والغريية  الذات  أزمة 

اقتصاد  وجدل  واالستهالك  املادة  نزعة 

السوق مل تلبث أن تعمش انتظار شمس 

املوبوء؛  العامل  عىل  تسطع  أن  الخالص 

كان مثة احتواء بتصاعد خطاب النهايات 

ريب  ال  الكمية،  والنزعات  والنسبيات 

أنها أدت إىل انتقاص عرى القيم ونسف 

اإلنسانية  النظم  داخ  النبيلة  معانيها 

رش  ك��ل  محور  اإلن��س��ان  م��ن  جعلت 

الحضارة  هذه  صلب  ومن   " ومشكلة. 

التي  الفكرولوجيات  أغلب  تناسلت 

انتهجت نفس الطريق واستبعدت القيم 

تنشدها  التي  العليا  واملثل  واالخ��الق 

الهوية  عىل  القضاء  اإلنسانية...ومحاولة 

اإلسالمية لتلك األمة أمام سلبية املنظامت 

الضمري  تحري  وعدم  العاملية،  والهيئات 

يف  يدل  إمنا  القضية  تلك  اتجاه  العاملي 

واألخالقيات  القيم  انهيار  عىل  مجمله 

داخل تلك املجتمعات...4.

وملا كانت القيم هي املعيار األساس 

داخل  األخالقية  للمامرسة  وامل��ح��رك 

الفضاء املوبوء، فإن مثة سلطة قانونية أو 

مجتمعية لضبط هذا الجانب يف التدبري، 

األخالقية  املعيارية  هذه  أن  باعتبار 

كونها تستقر يف املستوى األعىل من هذا 

هي  عي  القيمة  "إن  والتسيري؛  التنظيم 

عملية إضاءة األشياء بشعاع الرغبة الذي 

تتوقف  الذي  اليشء  بل  عليها  نسقطه 

عىل إمكانية الرغبة فيه"5، لذلك فخطاب 

يف  الكامنة  اإلنتاجية  القوى  كل  القيم 

املجتمع يف التقويم واالستيعاب واإلحاطة 

من  الحركية  مظاهره  يف  التواصل  تليق 

والرتاحم  والحرية  والعدالة  التصافح 

والتزاور التي تولده الرغبة.

األخالقي  الــســوء  تصاعد  أن  ك��ام 

الطبيعة  م��ع  التعامل  يف  لإلنسان 

يف  نهجه  يستثري  جعلته  من  والوجود 

األرض  يف  األوبئة  ونرش  والتدمري  القتل 

الطبقي  التفاوت  ترسيخ  يف  كالح،  وهو 

األنشطة  أن تحدي  املجتمع، كام  داخل 

اذ  والبيولوجية  االستهالكية  الصناعية 

أضحت أخالقيات اإلنتاج واملال والتجارة 

 " القيمية،  والنظم  لألخالق  تجاوزا  أكرث 

املتنوع  املجتمع  ظهور  ومع  اآلن  أما 

ذلك  صاحب  وما  واألع��راق،  األجناس 

اآللة  شيوع  ومع  نفسية،  مشكالت  من 

الدفء  وفقدان  اإلنسانية  العالقات  يف 

والحرارة يف هذه العالقات"6.

افتقد  أننا يف حارة من عامل  ال ريب 

اإلنسان فيها مقومات التكوين الوجودي 

يف األرض، قداسة ومقومات الهوية والدين 

فوىض  بل  اعتبار،  ذوات  والغاية  والقيم 

املعنى واإلنسان ماهية وأخالقا، فال يهمه 

إال انتزاع امللكيات وسلب الهويات، حيث 

حصيلة  كانت  "إذا  أنه  املشهد  هو  كام 

املواثيق  يف  املتمثلة  األخالقي  النظر 

والعهود املتعلقة بحقوق اإلنسان بلورت 

ينبئ  ما  والقواعد  واملبادئ  الرشائع  من 

السيايس ال يضاهى؛  الفكر  عن جهد يف 

فإن األفعال واملبادرات واملواقف وردات 

وجود  تكشف  الواقع،  يف  القامئة  الفعل 

واملامرسة،  النظر  بني  مرعبة  تناقضات 

حيث تعكس املامرسات تراجعات رهيبة 

املعلنة  والرشائع  املبادئ  منطوق  عن 

وروحها"7.

مبعزل  فليس  الجديد  الوباء  مشهد 

أن  عن  ينم  العاثر،  اإلخفاق  هذا  عن 

لثقافته  اإلنسان  متثيل  يف  خلل  هناك 

تنظيم.  وإعادة  ترتيب  إىل  حاجة  يف  او 

فصورة اإلنسان يف العمران تبدو مشكلة 

 / حروب  الصعد  من  كثري  يف  غائبة  او 

تعصب عرقي فحش أخالقي؛ بل تحمل 

يريد  وهو  الوصفية...،  النعوت  أفضع 

مل  القيم  إن  آخر.  شيئا  بذلك  يكون  أن 

تعد يف عمق وكثاقة الخطاب الراهن مبا 
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هي متييز اإلنسان عن غري اإلنسان سوى 

التعبري عن نزوع نحو بحث عن منوذج 

حياة إنسان أفضل.

نسان وفضاء الوجود  2(  الإ
العالقة  ــدل  ج ــعــمــران،  ال

والأبعاد

اإلنسان  قصة  مع  التعاقد  هذا  بدأ 

الله  قول  يف  السالم  عليه  ءادم  األول 

خليفة{8،  األرض  يف  جاعل  تعاىل}اين 

عىل  لزاما  كان  الجعل  هذا  ومبقتىض 

اإلنسان الحامل لألمانة أن يتقوم بالقيم؛ 

األول  البدء  حيث  التعاقد،  ه��ذا  يف 

للتواصل بني اإلنسان والطبيعة، واإلنسان 

أن  يفي  ما  املجتمع؛  اإلنسان؛  وأخيه 

هناك رضورة تقويم قائم به، يسري وفق 

القيم  نداء  األول؛  النداء  هذا  مجريات 

باعتبارها عملية هادفة؛ الجامعة )للعلم 

واملعرفة والتخلق(، قصد االرتقاء املوصل 

به  تناط  مشاهد؛  مدرك  عامل  يف  لغاية، 

عامل  إىل  القيم(،  حياة  أو  الحياة  )قيم 

)مصري  هو  مدرك؛  غري  مستقبيل  غيبي 

املدار  هذا  ضمن  بعدها(،  وما  الحياة 

شعور  ينتابه  وحيدا  اإلنسان  يعتزل   "

ملء  يف  طريقته  لكن  الكوين  بالفراغ 

هذا الفراغ هي التي تحدد طراز ثقافته 

الداخلية  الخصائص  سائر  أي  وحضارته؛ 

وهناك  التاريخية.  لوظيفته  والخارجية 

أساسا طريقتان مللء الفراغ، إما أن ينظر 

وإما  األرض،  نحو  أي  املرء حول قدميه؛ 

يقتيض  ما  السامء"9؛  نحو  برص  يرفع  أن 

تركيب منوذج بنيوي جديد ينمي التخلق 

بتحرير  يتم إال  يف املجتمع؛ فإن ذاك ال 

ذات  الصحيحة  املعرفة  لبناء  مستمر، 

قيم؛ )وعلم ادم األسامء كلها( 10 تجلب 

لنفسه االعرتاف وتستوجب له يف األرض 

مبدأ االستخالف وقانون التعمري.

هناك خيارات متعددة ميكن أن تبان 

والعمران  اإلنسان  بني  العالقة  جدل  يف 

ومنها:

يف  اختياري  أمر  القيم  حضور   ◆
يف  اضطراري  هو  كام  العمران؛  واق��ع 

التكوين والفطرة، فهي  النفس وخاصية 

ووج��دان  إرادة  داخ��ل  ح��راك  مسألة 

وفعل مقصود. فهناك تغري يف ها املسار 

أن  القيم  شاكلة  عىل  يفرض  والتفاعل 

إال  عنه  ينفك  فلن  النفس؛  يف  توطن 

باجرتار قول الحق عز وجل )فطرة الله 

النفس،  يف    11 عليها(  الناس  فطر  التي 

ولن يتم ذلك إال بإحياء القيم يف الحياة 

والوجود  اإلنسان  بني  الروابط  وتجديد 

الحياة،  يف  السري  وقيم  الفطرة،  )قيم 

ذلك  ومقتىض  والوجهة(؛  الغاية  وقيم 

هو استبيان القبلة باتجاه املصري املشرتك 

األول(  األصــل  إىل  )الــرجــوع  الحسن؛ 

التدافع  هذا  وبرغم  القيم.  هيئة  التي 

والتدافع  االختالف  سننية  فإن  الحاصل 

باقية ببقاء اإلنسان والخلق كله؛ )ولذلك 

خلقهم(12.

الوجودي  االستمرار  هذا  وفي   ◆
اإلنسان  خيار  فإن  العمران  في  للقيم 

مرافعة  يقتضي  الخلود  عن  البحث  في 

المجتمع  تحرير  إلى  السير  في  هادفة 

4 - محمد عزيز لحبايب ازمة القيم بحث نرش مبوقع مغرس بتاريخ 8يونيو 2004

5 - بول سيزاري. القيمة. ترجمة عادل عوا. منشورات عويدات بريوت باريس ط 1983 1م ص 6

6 - ماجد عرسان الكيالين، اتجاهات معارصة يف الرتبية االخالقية عامن دار البشري ط 1 1992 ص 10.11

7 -   العرب يف زمن املراجعات الكربى محاوالت يف تعقل تحوالت الراهن العريب كامل عبد اللطيف ص 177 املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات الطبعة االوىل 

بريوت غشت 2016

8 -   سورة البقرة، األية 30

9 -  مالك بن نبي. مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي دمشق دار الفكر 1988 ص 17

10 -   البقرة، األية 31

11 -   الروم 30

12 -   هود 18

الهوامش
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االستقبال  وح��ري��ة  اإلدراك  حرية   (

الفكرية  المكبالت  من  التوجه(  وحرية 

مجتمع  وتأسيس  المعيقة،  واألخالقية 

يجعله  ما  والعدالة؛  والكرامة  األخالق 

مؤهال لتلقي خطاب الله عز وجل؛ حيث 

المتخلق  أن  مقتضاه  الخطاب  تلقي   "

يعلم أن الحق يخاطبه في كل شيء في 

المخاطبة مستمرة  كل شيء، وأن هذه 

باستمرار حياته، وأن نص هذا الخطاب، 

إن حفظ على شكل رسوم في الصحف 

نفس  في  مودعة  فمعانيه  المطهرة، 

وأن  حوله،  من  األكوان  وفي  المتخلق 

هذه األكوان ما قامت وال استقامت إال 

بهذه المعاني اإللهية التي على المتخلق 

واجب طلبها والتعرف عليه والتقرب بها 

إلى حضرة الله"13.

- ال ميكن إنتاج فقه قيم إال بتوزين 
يف  السواء؛  عىل  الحقوق  الواجب  ثقافة 

ثقافة  مبواجهة  ب��دءا  اإلنسان؛  ذهنية 

والقيم  املعرفة  )فقر  املوجع  الفقر 

ثم  وال��رتاح��م...(،  والتضامن  والعمل 

القيم. وعليه  الصالح ونرش  إىل  االندفاع 

فإن هذا التساند املجتمعي الجامع للحق 

اآلين  األمن  يقيم  أن  ما ميكن  والواجب؛ 

هذا  يف  القيم  كانت  لذلك  واملستقبيل، 

السياق معيارا حاكام؛ تعمل عىل تهجري 

العادات السيئة وتشنيعها، كام توطد • 

األخالقي  اإلحياء  النفس عىل  يف  اإلجبار 

االختيار،  يف  كشأنها  ارضارا  ب��اط��راد؛ 

أمرا  بالقيم  التخاطب  حينئذ  فيكون 

ومترينها  للنفس،  جديدا  وتثويرا  حتميا، 

ونظام  الفرد  حياة  التخلق يف  إثراء  عىل 

الجامعة كلها.

ال  الفعل  أخالقيات  أن  يعني  وهذا 

له  ليس  والفرد  املجتمع،  يف  إال  تكتمل 

أي معنى إال يف مرتبة هذا الرشد القيمي 

االرتباط  كان  لهذا  التعاوين،  التعاريف 

والبالء؛  ال��وب��اء  زم��ن  يف  أك��رث  يتنامى 

القيم  وعي  به  دفع  الذي  التنامي  ذلك 

للرضورة  واقتضاء  ذاتيا  دفعا  جهة؛  من 

فيكون  جهة.  من  الحضارية  املجتمعية 

والتعارف  التضامن  لقيم  إطارا  املجتمع 

يقتيض  ال��خ��ريي،  والفعل  وال��رتاح��م 

والسري  اإلنسان  أخالق  بني  تالزما  هناك 

أو  قيود  دون  العام؛  اإلنساين  التاريخي 

الوباء  منعطف  فيكون  العام  ح��دود، 

املعنى األخالقي املقصود يف  هو تجديد 

ليست  القيمة  إن   " وإحيائه،  املجتمع 

مجرد ما يرغب به يف الواقع، ولكنها ما 

هو جدير بأن يرغب به عىل مستوى ما 

ينبغي أن يكون"14. 

التداخل  إدراك  يكون  ثم  وم��ن    

املعنى  تالزم  هو  واملجتمع  القيم  بني 

التخلق  تحقيق   ( أي  وال���ص���ورة، 

الجامعي(، فيصبح وقتئذ أمرا تبادليا؛ بني 

جموع املفاهيم الثقافية والفرد يف نسق 

التحريك  عملية  أن  بحيث   ، املجتمع 

هذه بنمط معني ينتج طريقة يف النظر 

إىل  معينة  رؤية  ويحدد  التغري،  عامل  إىل 

من  منسجام  منوذجا  يربز  قد  ما  الحياة 

هذا التوافق بني قوى املجتمع، يستدعي 

الثقافية  البنيات  يف  الثنائيات  نفي  ذلك 

املعارص؛  املجتمع  فيها  يتمحل  التي 

الذي  للتكليف  حدود  ال   " أن  مبقتىض 

يتعلق  فيام  اإلنسان  كاهل  عىل  وضع 

مبجال ومرسح الفعل الداخلني يف حدود 

استطاعته ووسعه يف الكون كله. فالفعل 

كله،  البرشي  بالجنس  خاص  األخالقي 

ومادته ومرسحه هو كل ما يف الساموات 

ما  كل  عن  مسؤول  واإلنسان  واألرض. 

يحدث يف الكون، حتى يف أبعاد أرجائه، 

لذا فالتكليف الذي تحمله اإلنسان عام 

وكوين وال ينهي إال بيوم القيامة"15؛ فهذا 

القيم  املفاد مدعاة للكشف عن اعتامد 

التي  اإلنسانية؛  الظواهر  من  كثري  يف 

قصد  بها،  ويتمسك  العقل،  يستبطنها 

العلمية  الفوائت  من  العديد  استيعاب 

األفكار  حركة  يف  تنتظم  التي  والقيمية؛ 

واملعرفة ونظم الرتبية والتعليم؛ عىل أنها 

مدركات للتوازنات الوجودية؛ تجعل من 

تحرير خطاب القيم معتمدا ومعيارا يف 

التوجه الراشد. 

يعكس  أن  البد  العاملي  الفضاء  هذا 

اإلنسانية  الثقافة  لنمط  أساسية  مرآة 

املحتوية له؛ ألنها تتأطر بحركته وخلقيته 

والتفاعل؛  الخربة  أو  الوعي،  من  بنوع 

والنوازل  الحوادث  تخليق  يجديه  ما 

ليس  تعالق  فهي  منفذ،  عن  والبحث 

عىل وترية واحدة أو ثابتة؛ لكون التفاعل 

أو الفضاء الوجودي تحت حتمية السري 

والحركة؛ فكرا وسلوكا؛ كام هو القرار يف 

حال اإلنسان املتخلق.

وبصورة  الوبايئ؛  العجيج  أن  يتضح 

االختبار والتجريب؛ يكون اإلنسان ضمنه 

قابال للتغيري وتجديد نظمه؛ بعد مراحل 

عنفية سابقة؛ أكرث من ذي قبل، وليست 

شبها لها أو يف درجتها؛ ما يؤهله للنهضة 

واالنبعاث استئنافا، يف البحث واستنهاض 

النمط  فكل حادث يف هذا  فيه،  الوعي 
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وتقويم  الحياة،  تقويم  مؤداه  العالئقي 

الحضاري  املجتمعي  والفضاء  اإلنسان 

كذلك.

ومن هنا ميكن القول إن خطاب القيم 

هي عنرص التغيري يف اإلنسان، " مثة القليل 

من الخطوات الفعلية التي يتم اتخاذها 

جميعا،  ملستقبلنا  التهديد  هذا  ملواجهة 

يعوق الشكل السيايس لالمة تقدمنا إىل 

أن  نعلم جميعا  الذي  املسار  لألمام  يف 

علينا أن نسلكه"16، كام أن الفضاء عنرص 

خطابات  يف  التغيري  أن  أو  القيم؛  لتغري 

فضاء  وتبديل  تغيري  يف  أثر  له  القيم 

الناس، ما يجعل القيم يف ذهنية اإلنسان 

وسلوكياته شأنا تداوليا؛ يرتاوحه يف حياته 

الخطاب  ونوعية  يتناسب  مبا  ونشاطه 

وطبيعته وأهدافه وأبعاده؛ فمن الواضح 

والوجود  اإلنسان  بني  الواصلة  تكون  أن 

عالقة ترابط تكليفي مسؤول، بل جدلية 

املعرفية  املشكالت  من  الكثري  تحدوه 

التي ميكن لخطاب القيم استيعابها، وهو 

تحديد  خالل  من  عنه  التعبري  ميكن  ما 

األبعاد التالية:

إن القيم هي من أكرث العوامل   - 1

تأثريا عىل الوجود؛ بحكم أن كل يشء يف 

وطبيعة  اإلنسان  مبعتقد  يتأثر  العمران 

وذوق  وفلسفة،  معرفة  منوذج  أنشطته 

وفن، وهندسة املجتمع ونوع العالقات، 

اإلنسان؛  حساسية  تنبني  هناك  من  إذ 

ويعتنق  معينة،  قيم  يحتوي  ال��ذي 

املفاهيم  بهذه  ملس  فكل  لها؛  مفاهيم 

إيجابا وسلبا؛ ال شك أنها تتيح له تقدما 

ومنط   / اللغة  )نوع  حسب  تراجعا،  أو 

والسياسة...(،  واإلعالم  والتعليم  الرتبية 

التيسري  مبنطق  ذلك  يف  تحظى  أن  عىل 

وقانون التسخري؛ وعىل قدر من التامثل أو 

التاميز بني الهويات والثقافات يف النظم 

واألنساق واالتجاهات لديه.

فعل  يكون  التسخري  ومبنطق   -  2

اإلدماج يف فضاء العمران مؤهل لإلنسان، 

ما ميكن  فيه،  فاعل ومؤثر  اإلنسان  وأن 

اعتامدا للقيم كنوع من اإلدماج لصناعة 

الجسد  وحفظ  النفس،  وتهذيب  الحياة 

حينها  يكون  والثقافة؛  والفكر  والروح 

الكونية  املنظومة  مع  متفاعال  اإلنسان 

مبظاهرها الجاملية، ومتقيدا بتصوره إىل 

والنفسية(،  والطبيعية  )الغيبية  العوامل 

تربوية  مصاعد  يف  القيم  تأثري  فيبدا 

مرتاتبة، بابتداء تكوين الفطرة السليمة؛ 

التكويني  والتأهيل  املقدس(،  تقديس   (

مرتبة  ثم  والــفــؤاد(،  والبرص  )السمع 

وحمل  )التكليف  والتفاعل؛  العرض 

املؤثرات  استقبال  مقابل  يف  األمانة(؛ 

لدى  تبني  التي  واألخالقية،  الرتبوية 

ومنط  السلوك،  وتوجه  االقتناع  اإلنسان 

القيمي،  الوجودي،  فضائه  يف  التخلق 

اإلرادة  من  السامي  الشق   " باعتباره 

اإللهية الذي هو محل السعي األخالقي 

اإلنساين"17.

العوامل  اكتشاف  محاولة  هي    - 3

أنها  كام  الغائبة،  والحقائق  املختلفة 

املتنوعة،  املجتمعية  للظواهر  كشف 

هذا  تفرس  التي  هي  القيم  أن  حيث 

يكون  مبعيارها  التي  والتاميز  التنوع 

بديال  فيها  الوجود  يف  التسخري  منطق 

عن منطق التقهري، أو الفساد والسيطرة؛ 

هي  ومنهاجا  خطابا  القيم  أن  باعتبار 

اإلن��س��ان،  ن��زع��ات  األق���در ع��ىل ضبط 

خطاب  بل  العمران،  يف  خلقه  وتحسني 

بني  االختالف  تدبري  يف  األج��در  القيم 

التاميزات؛ يف كوكبية العمران الكوين، مثة 

تقوم مشكالت )اإلنسان والبيئة، والثقافة 

باستصحاب  وذلك  واملجتمع(،  الغريية 

ثاويا يف قول  الثقايف؛ كام يبدوا  اإلشكال 

السؤال: أي هوية ألي قيم؟

13 -    طه عبد الرحمن سؤال األخالق، مساهمة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية، ص 73

14 -   يوسف كومبز القيمة والحرية، ترجمة عادل عوا دار الفكر ط 1975 ص 35

15 -   اسامعيل الفاروقي التوحيد: مضامينه عىل الفكر والحياة، ترجمة السيد عمر، دار البحوث العلمية 2010 ص 122

16 -   ما بعد العوملة، إريك كازدين وإمري زميان، ترجمة أمرية أحمد إمبايب، مراجعة مصطفى محمد فؤاد الطبعة االوىل 2016، مؤسسة هنداوي للعلوم والثقافة 

القاهرة ص 87

17 -  اسامعيل الفاروقي. اسامعيل الفاروقي. أسلمة املعرفة املبادئ العامة وخطة العمل. ترجمة عبد الوارث سعيد دار البحوث 1993 ص 60
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خطاب القيم ومدركات   )3
الوعي الجماعي

الحضاري  التدافع  احتدام  ظل  يف 

مرجعية  بني  القيم  أصبح سؤال  الجديد 

الخطاب وطبيعته ونوعه؛ مبا هو موضع 

تجاذب، وأن محاوالت القفز االجتامعي 

مير بالرضورة عرب إعادة ترتيب االختيارات 

التكيف  عن  البحث  يف  الشأن؛  هذا  يف 

واملدركات  الذاتية  القيمية  الفلسفة  بني 

وميكن  كونيتها،  يف  الشائكة  التنموية 

يف  القيمي  الخطاب  اختيارات  تحديد 

الوعي  معامل  خالل  من  التخلق  تفعيل 

التالية:

ليست  فالقيم  اسرتاتيجي،  وعي   -

الزمان  يف  ممتدة  بل  ع��رص،  وحيدة 

متواصل  مستقبيل  بعد  ذات  واملكان؛ 

بالتحديد  واملعرفة  العلم  قيم  ب��إدراج 

ان  علام  املنهجي،  والتجديد  املنهاجي 

الطريق املوصل يؤدي اىل الوصل بحكم 

فخلل  التصويب.  رشوط  من  رشط  أنها 

املنهج  بخراب  م��ؤذن  والعلم  املعرفة 

عرب  إال  ذلك  يتم  وال  التنموية،  والغاية 

وأسئلة  منهجي،  معريف  نقد  منظومة 

إطارها  وف��ق  ومراجعة؛  علم  تفكري 

الراهني.   

سامت  أن  ذل��ك  من  ثقايف،  -وع��ي 

الثقافة تقتيض اعتبارا إحيائيا يف املجتمع 

واملعرفة،  بالعلم  وضبطها  اإلن��س��اين، 

وتجديد نظم الرتبية فيه؛ عندئذ سيكون 

بعثا جديدا لقيم الثقافة الحرية والعدالة 

فإن  الذوق.  وحسن  والتآخي  واملساواة، 

املعارص  الخطاب  الوعي يف ظل  تثقيف 

الثقافية،  الظواهر  م��ن  الكثري  أس 

واالنكفاء  االرتهان  إحداثيات  يف  متثلت 

واالحتجاج، مام أذىك رصاعا للمرجعيات. 

وزاد من عطل يف املبادرات.

للقيم  ك��ان  إذا  حــضــاري،  وع��ي   -

كينونتها يف زمن الوباء هو قانون اإلنسان 

املوجودات،  بني  كونيا  املتميز  األخالقي؛ 

الحضاري  املناخ  يف  الوبايئ  الوضع  فإن 

اآلين قد أعاد االعتبار إىل تصنيف جموع 

من محددات الثقافة والفكر حيث نشاط 

)الخصوصية  نظام  باعتبار  املجتمع، 

والكونية(؛ مام يقدر ميزته األخالقية؛ يف 

عامل لجوائح شكال أعىل، يف نظم الحضارة 

وخطابها، التي تساهم بدورها الكبري يف 

والسياسية،  االجتامعية  الحاالت  دارسة 

هذا  نجد  فقد  ولهذا  الخ،  البيولوجية 

الوعي محددا للسري املنهاجي الحضاري 

الجديد.

الشاملة،  اإللهية  املخاطبة  وعي   -

أصل   ( والترصيف،  األص��ل  وجهة  من 

الخطاب، كيف يفهم؟ وكيف يرصف يف 

اإلسالمي  الوعي  منطق  فمن  الحياة؟(؛ 

التي  املشكالت  عن  للكشف  نستند 

تزدوج يف االنسان مشكل واقع معني يف 

انبثاق  إن   " واملعرفة،  والنفس  املعتقد 

الذي  هو  اإلمي��اين  التصور  عن  األخ��الق 

غري  راسخة  ثابتة  ق��ارة  أخالقا  جعلها 

أو  الضعف،  أو  القوة  بحاالت  متأثرة 

يخضع  إن  ما  عموما"18،  الناس  بأمزجة 

انطالقا  راهنها؛  مشكالت  معظم  لتأثري 

لخطاب  واالستجابة  الفهم  قصور  من 

الله تعاىل، وتعد من حينها خلل التفكري 

وخلل املنهج، هو ما تبوح به مقتضيات 

الواقع اإلنساين.

اإلنسانية،  النفسية  املراقبة  وعي   -

بالحقوق  ال��وع��ي  تنمية  مبقتىض 

واملسؤوليات الفردية والجامعية، والعمل 

عىل تخليق مامرستها، إال أن هذا الوعي 

يقتيض ميثاقا قيميا يعري لالختالف السنني 

الغالب  مناطا، يصنف اتجاهات هي يف 

من شأنها أن تؤكد قوال شائعا مفاده أن 

ليس  املعارصة  العربية  املواطنة  فلسفة 

املهدورة،  الحقوق  لصوت  ص��دى  إال 

باملخالقة  الوعي  مدرك  ذاك  إذ  ينمي 

من  واستدعائه  وتحريه  الوطن،  داخل 

يتوقف  أن  الطبيعي  من  "إن  جهة.  أي 

نوعية  عىل  اإلنسان  قضايا  مع  التعاطي 

عن  الفكر  ميتلكها  التي  التصورات 

اإلنسان نفسه"19.

يف  اليوم  املجتمع  حركة  انضواء  إن 

لتجديد  التفات  ودون  البناء،  إع��ادة 

لنهضة  املؤسس  الوعي  هذا  مدركات 

حضارية يف مستوى الفرد واملجتمع، إمنا 

ومتكني  التحرير،  طريق  يف  مواصلة  هو 

املجتمع عىل الفاعلية واإلبداع واالبتكار. 

الجيل  " ظاهرة عودة األخالق أو والدة 

األخالقي كحاجة ماسة أكرث مام احتيجت 

اليها البرشية املتحرضة يف حقبة أخرى"20؛ 

إمنا هو تثوير ملدى توازي الفكر والعمل 

يف وعي اإلنسان مباهية الوجود، ومغزى 

الشهود كذلك.

الجديد  األخالقي  الشكل  أن  ذلك 

فائض  امتصاص  عربه  يتم  الذي  املحدد 

املستجدات، ما ميكن ألن تقوم كل بنية 

املتخلق  التفاعل  عن  الناتجة  الجامعة 
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املعد لإلنتاج، ومن نظامه امليثاق املحدد 

اثنني:  يقوم بني خيارين  أن  يعدوا يف  ال 

خيار بنايئ لثقافة الذات وخاصتها، وخيار 

الكوين  السياق  يف  الذات  لهذه  وظيفي 

ليست  القيمة   " أن  باعتبار  الجديد. 

مجرد ما يرغب به يف الواقع، ولكنها ما 

هو جدير بأن يرغب به عىل مستوى ما 

ينبغي أن يكون"21.

اتيجيات  واس�رت الوباء   )4
ورة الرجعى التنمية، رصف

بني  التنمية  منوذج  ي��راوح  البدء  يف 

البحث  يتم  ان  ويفرتض  والحدية  الحد 

الدمج املجتمعي يف الحضارة  عن مسار 

أن  إال  كورونا  وراء  ما  أو  الجديدة  من 

املسار ينم عن صعوبة، وتحديات ملئى 

االعتبار  رد  من  ذلك  ويبدأ  باملنعرجات 

ومناذجها  األخالق،  وروابط  القيم  لنظم 

لتجسري  امل��ج��ال؛  وإف��س��اح  املعرفية 

بتشوير  املجتمع  وإم���داد  الفجوات 

القيم هي املعيار املوجه  معني؛ ستكون 

للفلسفة والفعل يف اآلن نفسه.

تلكم املعضلة الكربى ألمنوذج التنمية؛ 

بني  تأرجحه  يف  أو  ال��رؤي��ة،  غياب  يف 

البحث عن  زاد  فكلام  تصورات عديدة. 

الذهني  التصور  فإن  الحضارية،  مالمحه 

للنموذج  التأسيس  بني  ممزقا  يبقى 

الغري، كام هي  استقطابه من  أو  الذايت، 

عادة املقلد. ذلك أن الرهان الجديد هو 

البحث  إىل  الخسائر؛  بأقل  األزمة  تجاوز 

عن املنافسة يف الحياة والعيش الكريم، 

متضادان؛  موقفان  فثمة  ذلك  وألجل 

يتجىل أولها يف إمكانات الذات الحضارية 

الكونيات  يف  متمثلة  والثانية  وقدراتها، 

اإلنسان،  عامل  يف  املتعددة  والظواهر 

والبحث  بالفردانية  التامسك  أن  بحيث 

يف  علمي  واستيعاب  والتخبري،  والتقيص 

يف  يرفع  قد  والتفاعل؛  التواصل  تخليق 

الواقع اإلنساين من إمكان واف؛ يف اإليجاد 

واالعتامد للنهوض واإلقالع.

مبقوماتها،  الهوية  ل��ذات  وإخالصا 

يكون  أن  الجامعة  عىل  اضطرارا  يتأكد 

مجتمعي  مرشوع  هو  التنمية  مرشوع 

األزمة وتخبري  تحرير موطن  متكامل يف 

بؤرتها. ومن هذا املنظور ما ييل:

ــمــوذج  ــن ال عـــن  ــبــحــث  ال أ- 

اإلرشادي

التنمية،  تحقيق  ره��ان  كسب  إن 

بشكل  الشأن  مع  التعاطي  يتطلب 

شمويل؛ من خالل تحديد مالمح وطبيعة 

إدراك  يقتيض  الذي  الجديد،  اإلنسان 

والثقافة  القيم  نظم  من  االختيارات 

وبرتسيخ الحرية، وإقامة العدل وتطوير 

فالتعقيد  والتعليم،  الرتبية  منظومة 

عدد  ارتفاع  عن  ينتج  الذي  املتصاعد؛ 

العوائق املعرفية واملنهجية، والذي يعرب 

والتصور  الفهم  بني  ف��وارق  عن  كذلك 

أزمة  اك��رب  "إن  املجتمعية،  لظواهر 

فهم  الفهم،  يف  تتمثل  البرشية  تواجهها 

املشاكل يف املكان والزمان..."22، وهو ما 

النموذج يف ربح  إرشادية  يجعل تحديد 

هذا الرهان الجديد يف عامل جديد غائبا 

بحسب  وإمكاناتنا؛  تصورنا  من  عندنا 

وليست  متعددة  إمكانات  التنمية  أن 

إمكانا واحدا. فذلك ما يقيم االستمرارية 

والثبات؛ بتأسيس النموذج من الرضوري 

أن يراهن عىل التحقق من خالل املالمح 

التالية.

- منوذج يأخذ بصبغة علمية املعرفة 

من  بنيتها  ومكاملة  الثقافة،  وعلمية 

الفلسفة املنهاجية املؤسسة؛ التي تجيب 

بل  قضاياه،  وتواكب  العرص  أسلة  عىل 

ونداء  العقل  نداء  بني  فلسفته  ي��زاوج 

الروح.

وقوانني  القيمية  املبادئ  مراعاة   -

املثل  التآلف بني  إذ  التنظيم املجتمعية، 

العلمية  الحقيقة  تطوير  س  والواقع 

فضائها  يف  الضابطة  حاكميتها  وإق��رار 

18 -   مصطفى بن حمزة، مقاربات يف املسألة األخالقية، دار األمان الرباط ص 98

19 -   مصطفى بن حمزة، مقاربات يف املسألة األخالقية، نفسه، ص 17

20 -   بترصف أندريه كونت سبونفيل، هل الرأساملية أخالقية؟ ترجمة بسام حجاز لندن: دار الساقي 2005 ص 38

21 -   يوسف كومبز القيمة والحرية، ترجمة عادل عوا، دار الفكر ط 1975 ص 35

22 -   املهدي املنجرة، الحرب الحضارية األوىل، نفسه ص 48
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اإلنساين الوجودي.

- رضورة االنفتاح عىل املنجز اإلنساين 

املرتاكم يف مستوياته؛ من رؤية  املعريف، 

ترى أن رشط التجديد هو ترتيب املنهج، 

النموذج،  بنية  يف  امل��ه��ارات  وتنمية 

وتحديد  واملسالك  املبادئ  حيث  من 

الغايات، حيث النجاع ليست يف اإلنجاز 

الفردي بقدر ما هي انجازات مؤسساتية 

مجتمعية والتوافق املشرتك. 

ذلك أن مستويات هذا الرتاتب يجعل 

واملقصد،  للرؤية  جامعا  م��رشوع  أي 

واملعرفة؛ مبقتىض خطاب  العلم  وجودة 

بتقويم  وتنوعها،  اختالفها  عىل  القيم، 

وتدبري  أخالقي  لسلوك  البناء  من��وذج 

إنساين فاعل؛ مام يشكل فلسفة حضارة 

رئيسة، تقوم عىل تجديد التصور للحياة، 

والفهم  والقيم  والرتبية  املعرفة  ونظم 

الثاقب للعرص واملستقبل.

البحث  مأسسة  عىل  قدرتنا  مدى   -

العقلية  العلمي، وتحريك قوى املجتمع 

والرتبوية واألخالقية.

- استثامر املوارد والطاقات بإيجابية 

وهي )كثرية ومتوفرة(، باسرتشاد النموذج 

ومسايرة  التحديات  ومجابهة  البناء،  يف 

املتغريات.

- رضورة التخطيط املحكم، والتقويم 

تخصصه  يف  اإلنسان  ملنجزات  املستمر 

ومحيطه العمراين. 

املجال  يف  واملامرسة  الفكر  تخليق   -

العرص  يف  االنغراس  يتيح  مام  العمراين؛ 

واإلجابة عن أسئلته املحرية.

إن هذا االختيار يف الخطاب القيمي 

يحتوي بطبيعته البنيوية عىل قوة كامنة 

يف معناه، ومبتغاه، مام يجعله بالرضورة 

داخل  الفاعلية  من  عالية  درجة  عىل 

املجتمع اال ان احتواءه عىل ايديولوجية 

وتكديس  املفاهيم  وتسيب  االثنية 

التوتر؛  من  لكثري  معرتيا  يجعله  االفكار 

العامل  دول  يف  تستطلع  الذي  الوقت  يف 

منطا جديدا من إحداث ثورة يف املفاهيم 

واالستهالك  السوق  وأنظمة  السائدة 

واقع  يف  إننا  والعوملة،  الحداثة  وثقافة 

راهني؛ خاويا وفاضه األخالقي يف الرؤى 

وقيم  الوسائل  بافتقاره  و  التنموية، 

والعمل وقيم اإلنتاج اإلبداع واالبتكار...، 

فإن ما يقتضيه الخطاب من حركة إلزامية 

أن  الحضارية  الرضورة  فمن  اضطرارية، 

قوة  عىل  أخالقي  مذهب  أي  يستند   "

واملدار،  األساسية  القاعدة  فهو  اإللزام، 

كل  حوله  يدور  الذي  النووي  والعنرص 

فقده  يؤدي  وال��ذي  األخالقي،  النظام 

إىل سحق جوهر الحكمة العملية وفناء 

ماهيته. ذلك أنه إذا مل يكن هناك إلزام 

فلن تكون هناك مسؤولية"23.

فهو شهود واقعي يعاود سؤال التغيري 

اإلنسان،  ماهية  بعث سؤال  من جديد: 

لجدير  واملستقبل...،  والتنمية  والحياة 

الخلل  ومعالجة  املعريف  التشابك  بفك 

املجادلة  قوائم  يتجاوز  القائم؛  املنهجي 

املحاورة من  إقامة أسس  إىل  الفلسفية، 

جديد عىل إحياء قيم التنمية، " ولطاملا 
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حياة  يف  يؤثر  عمل  أو  ق��رار  كل  أن 

سعادتهم  يراعي  أن  فيجب  اآلخرين، 

عمل  أو  ق��رار  فكل  نفعهم...،  ويؤثر 

أخالقي ال يتصف باالستقاللية والعقالنية 

ينفذ  حتى  واهنا  عميقا  يظل  واإليثار 

يعمل  أن  الرضوري  ولذلك من  وميارس، 

عىل تنفيذه ومامرسته"24.

ب - اإلنسان الجديد

األكرب  التحدي  اإلنسان  بناء  يعترب 

فلسفة  يف  مركزيا  ورهانا  اليوم  عامل  يف 

التفكري املعارص، باعتبار أن املهمة األوىل 

يعد  الذي  الراهن  وضعنا  يف  واألس��اس، 

هو " االستقالل التاريخي التام"، حسب 

الجابري. مرتاوح بني أزمة اإلمكان وأزمة 

الوطن  يف  اليوم  اإلنسان  إن  املمكن، 

الجدليات  من  جموع  تتجاذبه  العريب 

األصالة  ثنائيات  تحتويه  والخطابات؛ 

واملرجعيات  والرتاثيات  والحداثات 

لحظة  من  والتواصل،  اإلعالم  وشائكات 

إدراك الفوارق السائدة إىل لحظة الوعي، 

املجتمعية؛  واملعايري  املقايسات  وإنجاز 

املثاقفة  أفعال  أمام  املجال  تفتح  التي 

والتعقل والتأويل ووحدة االتجاه، إال أن 

التنمية،  منوذج  بناء  هو  دام  ما  الرهان 

وترصيصه  فكرنا  يف  جدل  ال  فتحريره 

يحتاج إىل تصور توافقي ملموس، ميكن 

من إجرائه يف واقع املامرسة.

سياق  يف  املجتمع  إنسان  عىل  إن 

قوى  كونها  ق��واه،  ي��ربز  أن  الجائحة 

القيم  وقوة  وال��روح  والعقل  الوجدان 

أن  يخفى  ال   " أنه  منطق  من  والفعل، 

فيها  األصل  الحسنة مخصوصة،  األخالق 

أنها معاين رشيفة أو قل قيم عليا، كام ال 

يخفى أنه ليس يف كائنات هذا العامل مثل 

املعاين  التحقق بهذه  اإلنسان؛ تطلع إىل 

وصف  من  له  يكون  بحيث  والقيم، 

منها،  به  يتحقق  ما  قدر  عىل  اإلنسانية 

زاد هذا  املعاين والقيم  فإذا زادت هذه 

الوصف، وإذا نقصت نقص "25.

الجديد  اإلنسان  مفهوم  كان  ف��إذا 

طغت يف الخطابات بني جانبي التقديس 

أحيانا،  والعجز  واالنبهار  والتبخيس 

وآلة  بضاعة،  حامل  كونه  يف  يعدو  فلم 

وظروف  بحمولته  داري  غري  مستهلكة، 

التنمية  بعملية  مبال  غري  استخالفيه، 

املضنية؛ بل إن سقف الطموح مل يتجاوز 

نفسه  يف  الفيزيولوجية  الحاجة  تلبية 

وكيانه.

السائدة  الغالب واملغلوب  ثقافة  إن 

النامذج  باستعارة  التعقل  فيها  يرتك 

الناجزة يحدوها إشكال نفيس باألساس، 

واجتامعي وثقايف، وتربوي كذلك. ال شك 

أزمة  توطيد  إىل  أدت  األزم��ة  هذه  أن 

هوية اإلنسان ذاته، مام يجعل من أزمته 

تساؤل  موضع  الرهان  هذا  ومالبسات 

)ما  س��ؤال  من  ينتقل  جديد،  فلسفي 

اإلنسان؟(،  ماهية  سؤال  إىل  اإلنسان؟ 

القائم؛  النموذج  فرز  ما يستدعي  وهذا 

كواحدة من اإلمكانات املتاحة، لتصحيح 

التصور وتحريك معامله؛ هذا إن وجد يف 

مخيلتنا االسترشافية.

يف إط���ار ه��ذا ال��ت��ح��ول ف��إن من 

)املعرفة  قبيل  من  املتعددة  اإلمكانات 

هي   مبا  والهوياتية،  والحداثية  الرتاثية 

فضاء  يكون  أن  تفرض  جدلية(؛  شؤون 

اإلنسان الجديد تخبريا للتنوع واالختالف، 

فلسفة  تأسيس  هو  املنطلق  يكون  وأن 

بناء  اسرتاتيجية  كونها  مشرتكة؛  ميثاقية 

اإلنسان الجديد، يف إطار األخالق والقيم، 

القيم   فطرية  ضوء  يف  الثقافة  مي��ارس 

وإقرار  املجتمعية،  طبيعته  يف  املوحدة؛ 

املصلحة العليا؛ عرب تنمية الفكر وأجرأة 

التنموي، ذي تخلق وإبداع؛ وأن  الفعل 

األوىل،  التخلقية  ماهيته  لإلنسان  تعيد 

وهذا يتأىت يف ظل هذا التسويغ العاملي 

اإلدراك��ات  فيه  انقلبت  الذي  الجديد، 

النظم  بنية  مراجعة  مبقتىض  املفاهيمية 

السائدة فيه.  الثقافية  الرتبوية والبنيات 

23 -   محمد عبد الله دراز. دستور األخالق يف اإلسالم تعريب وتحقيق وتعليق عبد الصبور شاهني دار البحوث العلمية ط 1996. ص 134

24 -   ماجد عرسان الكيالين. اتجاهات معارصة... ص 17

25 -   سؤال االخالق ص 147

الهوامش
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القيم معربا عن  فيلزم أن يكون خطاب 

التوجيه املنهجي التايل: 

· تحرير الفكر والعقل، وذلك بتوسيع 

مدركات العقل وتثوير الفكر، فهو بذلك 

يرفض الجمود والتقليد ومييل إىل التجديد 

العلم  يصبح  "عندما  واالبتكار،  واإلبداع 

ملهم  وإيقاظ  بالفكر،  ممتلئ  ثقافة"، 

تحري  يف  الوجدان  متلهب  فيه،  التفكر 

باإلميان  مفعم  البحث،  وعشق  الحقيقة 

والقيم. 

الحرية  إذ  اإلرادة،  تحرير وتثبيت   ·

األداة األوىل للتغيري، فاإلنسان هو الخليفة 

يف األرض ومالك ألدوات اإلصالح، وبقواه 

وأخالقية(،  ونفسية  )روحية  املتثورة؛ 

ويستثمر  وينجز  اإلب���داع،  بإمكانه 

الظواهر  ماهية  ويغتنم  الكونية،  املوارد 

التسخريية يف عامله وكونيته.

اإلنسان  لــدى  التصور  تصحيح   ·

والصخب  التقليد  عقال  من  وتخليصه 

الحقائق  عىل  واالستدالل  اإليديولوجي، 

اإلرشاد  وكذلك  بالعقل  املدركة  العلمية 

أثناء  السلويك األخالقي  للعمل  والتوجيه 

الفعل واملامرسة. 

للقيم  العميل  اإلعالمي  التبليغ   ·

تبليغ  مرئية،  الغري  واملعاين  واألخ��الق 

واملدرسة  اإلعالم  حيث  والقيم،  املعرفة 

كرامة  حفظ  يف  الشأن  ال��ذات  واألسة 

مفهوم   " أن  حيث  من  وكيانه،  اإلنسان 

باستقاللية  يتعلق  اإلنسانية  الكرامة 

األخالقية لألفراد والجامعات، ويقوم عىل 

رضورة احرتام الخيارات الدينية واملبدئية 

لآلخرين..."26.

استنهاض هذا اإلدراك اإلنساين حيثام 

تتجدد  وتتكامل،  اإلنسان  قوى  ترتبط 

االنسان  أن  إذ  وتصعد؛  إنجاحه  أسباب 

بإيجابية،  البدار  نواعم  يكتسب  الجديد 

وإال  الحضارة.  منجزات  مع  ويتفاعل 

فخطاب القيم يعمق الوعي بقضية القيم 

نفسها ما يجعل وعيا جامعيا؛ ينبني علال 

العلم  ثقافة  تعتمد  موضوعية؛  رؤية 

واألخالق يف املامرسة الفعلية. من حيث 

أن " االلتزام الخلقي ال ينبثق من الفكرة 

القوانني  تصري  أن  ميكن  بحيث  املحضة 

األخالقية ترفا عقال، وإمنا ينبغي أن تكون 

النظر  بني  االتساق  ألن  للعمل،  قواعد 

والعمل أو بني االعتقاد والسلوك يف الدين 

واجب. ومن ثم كان لوم القرآن الكريم 

ملن )يقولون ماال يفعلون(27.

ت-الرتبية والتعليم

التنمية البد  لفعل  يف عملية تسويغ 

التعليمي،  الرتبوي  بالرشط  الوعي  من 

واملعارف  الجديدة  املدرسة  لحظة  أو 

اإلبداعية، والقيم والنظم والثقافة، املحيد 

بها فلرمبا التعقيد، أضحى متناميا يف فقد 

األحادية  سيادة  حيث  التعليم  منوذج 

وسيادة  املغلقة،  النامذج  غالب  وتفكك 

تبدو  حيث  القبلة  واستبيان  التجريد 

القرب  )وجه  وجهني:  ذي  املدرسة  ان 

ووجه البعد(؛ يف سياق املامنعة الثقافية 

الراهنة بني الواقع املتغري وعوائد األزمة 

القامئة. 

الذي  والتعليم  الرتبية  منطق  إن 

واإلحساس  الوجدان  قوى  فينا  استنهض 

اليوم؛ هو منطق ذات  بعد أن تفككت 

متضمن  التحرض،  يف  معتربة  ج��ودة 

الرتبية  حول  الحرجة؛  األسئلة  لنوعية 

والتعليم املستمر واملستقبل واملدرسة...، 

يف  ق��ارصة  تبدو  الحديثة  فالرتبية   "

ميادين االعتقاد والتصور للوجود...، ومل 

أفرز  الحقيقية، مام  بهويته  اإلنسان  متد 

مضاعفات االغرتاب والقلق والتفكك"28، 

ألهمية  الرجعي،  والتساؤل  الرتدد  ذلك 

يف  حرشه  بدل  وتثقيفه،  اإلنسان  تربية 

سكة نظم التفاهة، التي تعكس بالرضورة 

الباهتة  والتربيرات  البداهات  استعراض 

املجدي  الغري  والرتفيه  وحضاريا،  ثقافيا 

يف خطابات الرتبية املعارصة التي تحوط 

املشاهد من كل صوب.

فإن  البحثي  اإلع��ي��اء  أزم��ة  وأم��ام 

بعد،  وما  اليوم  والتعليم  الرتبية  منطق 

وباستصحاب املا قبل الراهن؛ هو سؤال 

اإلنسان  إىل  العودة  وه��و  املستقبل، 

والقيم، والبحث الجدي املثمر؛ يف فواعل 

الذي  املنيس،  املشرتك  املصري  تحديد 

أفاقه الوباء الجائح، وعىل حني غفلة من 

بذلك  محرضا  سباتنا،  يف  املعمور  أهل 

إىل  فاملرور  والتحريك.  الفضول  عىل 

بالتوقف  يسمح  ال  أضحى  اآلن؛  الرقي 

اإلنجاز، بل إن  التبطؤ يف  أو  واالسترياح؛ 

تؤسس  حينام  تأيت  التنمية  اسرتاتيجيات 

بكامله  اإلنسان  توصيل  لتصل  الرؤية 

الفطري؛ أي )الحياة القيمية اإليجابية(، 

ليست  حينئذ  والتعليم  الرتبية  فتكون 

وسيلة للنجاح فحسب، بل وجود جودة 

املحتمل  فمن  ذاتها،  الحياة  هو  الرتبية 

آنذاك؛ أن تزدوج قوى اإلدراك يف اإلنسان 

للسري يف التطوير والتثوير. 
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ملف العدد : املغرب وخماضات اجلائحة 

تصاغ  أن  القوى  هذه  دواعي  ومن 

الرتبية وفق التكامل العلمي املعريف ودرء 

أدلجة الرتبية. نداء تربويا تعليميا؛ يغيب 

بكرثة  التنامي  فيه  يغيب  التكامل  فيه 

الرتبية يف يكمن  رهاناته، ذلك أن بديل 

املؤسساتية،  املعرفة  نسق  تجديد  يف 

تحديا  العريب  مجتمعنا  يف  يشكل  الذي 

فينبغي  املجتمعي،  مرشوعنا  يف  عويصا 

تداركه واستثامر أحقيته املرحلية يف هذا 

املنعطف.

تشتغل  أن  ميكن  ره��ان��ات  فبأي   

الرتبية والتعليم بعد الجائحة؟

ميارس  نشاط  هو  التعلم  كان  وملا 

الغاية هو إحياء  يف فضاء املجتمع، فإن 

وبأي  نفسه،  املجتمع  واقع  يف   املعنى 

التزام قد يحقق املتغيا الحضاري فإنه من 

الرضوري أن تعاد صياغة املدرسة تقوم 

ال  حتى  الذاتية،  الهوية  مقومات  عىل 

تسري مقاربة التعليم عىل منوالها العاثر، 

ومن هذا املنظور يفرتض أن تجدد نظم 

الرتبية ومنهاجها وبرامجها، بل فلسفتها 

أوال؛ بأن تكون مرشوعا متكامل األركان، 

القيم  سيادة  عىل  التأكيد  فيها  يحظى 

بتحوالته؛  الكوين  السياق  لتحويط  فيها 

إال  الفردانية  النزعة  تحايب  ميكن  فال 

بوصفها  األمة؛  قضية  تفعيل  زاوية  من 

القيمية  ومثله  اإلنسان  لوجودية  ممثلة 

العليا.

املستقبل؛  صناعة  هي  الرتبية  إن 

كونه )مستقبل األمة اإلنسان(، والوجود 

فإن  ذل��ك  يتقصد  وم��ن  كله،  الكوين 

تكريم اإلنسان بهذا الحق أوىل الخيارات 

مسألة  فإن  ذلك  ولبلوع  التوجه،  ومبدأ 

بإقامة  إال  تنطلق  ال  والتعليم  الرتبية 

ذلك  يف  مبا  والتجديد،  لإلبداع  أسس 

املعريف  التخلق  يف  االجتهاد  تكريس 

من  املستقبل  فرتبية  والعميل،  الوجداين 

الحوار  بقيم  تقر  الحضارة،  تنمية  أجل 

للفكر  قوي  وتأسيس  والحرية،  والعدالة 

أو  واملعرفة والثقافة؛ دون تحديد زمان 

اعتبار ملكان، وهي لحظة مفارقة النظر 

يف رهان مدرسة يك نتعلم لنكون.

ث - تأسيس ميثاق القيم

ينتظم  أن  اإلنساين ال ميكن  املجتمع 

إال تحت حاكمية قيم قادرة عىل توطيد 

عالقة ايجابية مع العامل، تستوعبها األمة، 

التعاريف  األخالقي  الركن  يحدوه  التي 

الذي ينمي يف اإلنسان نزعة الخري، وقادرة 

التعاون  يتم  املجتمع،  حيث  علل  طرد 

للمجتمع  النفع  فيتحصل  القيم  بهذه 

املختلفني  األشخاص  بني  تعامل   " كله، 

عمل  مقتىض  عىل  املختلفة،  االمم  وبني 

والعمل  /العلم  واالميان  التوحيد  الخري" 

الحرية  والتعاون/  التضامن  /األمانة/ 

العدالة(، " فحرية التعبري وحرية اإلبداع 

وحرية االبتكار وحرية االختالف وحرية 

خالل  من  إال  لتوفريها  سبيل  ال  النرش 

دولة  وسيادة  اإلنسان  حقوق  اح��رتام 

القانون..."29.

تكون هذه القيم ضمن متايز وظيفي؛ 

قائم بنوع من التواصل، فتبقى سارية يف 

وعليه  ءاخر،  اعتبار  أي  من  أكرث  الفعل 

املجتمع(  يساوي  التعاوين  )العمل  فإن 

والعمل التعاريف يساوي ومياثل املجتمع 

العمل  )تأسيس  وجب  وعليه  األمــة(، 

الذي   " التعاريف(  العمل  عىل  التعاوين 

أو  الفائدة  اثبات  أن يحسم يف  مبقدوره 

يف  التحويل  هذا  أن  غري   30 عنه"  ينفيها 

الوعي ليس مطلقا يف بابه، يجعله دوما 

محل تجاذب؛ أي ال تضبطه قواعد، مام 

تقوميية  فلسفة  إىل  يستند  أن  أوجب 

تصنيفاتها  اعتبار  عىل  فالقيم  موجهة؛ 

يك  الدينية؛  الهوية  ص��دارة  يف  تقف 

26 -   الرشد السيايس وأسسه املعيارية من الحكم الراشد إىل الحوكمة الرشيدة، بحث يف جدلية القيم واملؤسسات والسياسات، د لؤي صايف ص 110 الشبكة العربية 

لألبحاث والنرش بريوت القاهرة الدار البيضاء الطبعة األوىل بريوت2015   

27 -   أحمد صبحي الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي ص 51 دار املعارف 1959

28 -    اتجاهات معارصة يف الرتبية األخالقية ص 81 ماجد عرسان الكيالين دار البشري ط1 سنة 1412.1992م

29 -   الحرب الحضارية األوىل ص 185

30 -   االختالف الفكري ص 23

الهوامش
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 " العرص،  مشكالت  حلول  عن  بحث 

أسئلة  عن  اإلسالمي  الجواب  روح  ألن 

اثنتني،  حقيقتني  يف  تتجىل  الزمان  هذا 

بالنظر  إليه  ويتوصل  )اإلميان(  إحداهام 

امللكويت،  بالنظر  أي  اآليات،  مختلف  يف 

والثانية  املليك  للنظر  مؤسسا  بوصفه 

مع  بالتعامل  إليه  ويتوصل  )التخلق(، 

)بالعمل  أي  واألمم،  األشخاص  مختلف 

للعمل  مؤسسا  بوصفه  ال��ت��ع��اريف( 
التعاوين" .31

القيم  خطاب  عالقة  فإن  وعموما 

عن  يخرج  ال  التنموي  النموذج  لتثبيت 

الحضارية  الدعامات  ه��ذه  منطقية 

األربعة:

العلمي  التفكري  فلسفة  تأسيس   -

من داخل املشرتك اإلنساين، ومن جنس 

بديال  تطرح  الجديد  العرص  محدثات 

املنهج،  وأسئلة  املعرفة  نظرية  سؤال  يف 

اال  اإلجابة  تتبوا  فلن  التفكري  وإشكاالت 

التي  الحديث  التحول  خريطة  برصد 

أساس  عىل  الجديدة؛  الجائحة  حملتها 

منهجي  لفيف  العلمي  التفكري  أن 

العريب  والعقل  اإلنسان  ثقافة  يف  أصيل، 

من  النوع  ه��ذا  إىل  الحاجة  أم��س  يف 

الثقافة  أن  باعتبار  والتحرير  التثوير 

العلم  وحدة  اح��رتام  تقتيض  العلمية  

العامل  فتشمل  املتعددة؛  جوانبها  يف 

يقام  حتى  والغيبي،  والنفيس  الطبيعي 

الهوية  بطبيعة  تلتئم  أسس  عىل  املنهج 

الجديدة،  التنموية  الحداثات  وصريورة 

من  االنطالق  عىل  الرتكيز  يقتيض  "ما 

محاربة  التالية:  الثالثة  التقدم  مبادئ 

األمية ومحاربة الجهل/ اعتامد اللغة األم 

بالبحث  االهتامم  والتعليم/  التواصل  يف 

العلمي"32.

- استصحاب القيم، من حيث طبيعتها 

االستقصائية؛ يف تقويم السلوك؛ مبقتىض 

توجيه النموذج والتفكري والعلمي وطرقه 

األس��اس،  الحامل  هي  مبا  ومناهجه، 

املفاهيم  وتفسري  التصورات  ملجمل 

وتأويلها، وتسويغها يف الحراك املجتمعني 

أو بتحكيمها يف اإلجراء والتعديل، " ومن 

املهم أن ندرك وجود منظومة من القيم 

ملا  والخاضعة  واملرونة  بالتعدد  املتميزة 

الدافعة  الضغوط  من  حرصه  يسهل  ال 

للتغري" 33.

جرس  هي  مبا  والتعليم  الرتبية   -

املستعجل  البدار  فمن  األول،  التنمية 

بالتعليل  وفلسفتها  مداخلها  تناط  أن 

)ملاذا  بدءا؛  املنهجي  واألساس  األخالقي 

القول  وتجديد  نتعلم؟(  وكيف  نريب؟ 

معامل  صياغة  نحو  عىل  فيها؛  الفلسفي 

ومناهجها،  أدوارها  يف  الجديد،  اإلنسان 

الرتبية(،  )فلسفة  قوائم:  حيث  من 

املعرفة(،  )علمية  الحاكمة(  )القيم 

التبليغ(،  ــرق  )ط التلقي(،  و)منهج 

تفاعل  بإرساء  يفي  ما  التدبري(،  )وسائل 

املجتمع  بني  العالقة  يوطد  مؤسسايت 

العلم  ودستور  اإلنسان  وبني  واملدرسة، 

واملعرفة.      

الهوية  ترافق  فإن  الصدد  هذا  ويف 

ثابت  االسرتاتيجي  التوجه  يف  الثقافية 

تاريخ  القيم يف ضمنها، كام هي  بوجود 

قائم يف مكنونات املجتمع اإلنساين؛ ومبا 

محورية  يف  تحريك،  نزعة  كذلك  هي 

التفكري العلمي، يف حني أن التنمية هي 

ذات  ذاتها،  الهوية  هذه  لقانون  التجيل 

قبيل  من  العمراين،  املجال  يف  التقدير 

والرتاحم  والتسامح،  والعدالة  )الحرية 

قوتها يف  بتعزيز  إما  والحوار، واإلبداع(، 

الثقافة  بناء  يف  تضمينها  حيث  التوجه، 

الفاعل  اإلن��س��ان  بني  التفاعل  العلم 

الوجه  املجتمع  فإن  التنمية  وص��ريورة 

املعكوس لخطاب قيم معني، "فإننا نرى 

أن أحسن تحديد للتنمية هو الذي قدمه 

"ماهو" حينام كتب: التنمية هي العلم 

حني يصبح ثقافة، مبعنى أنه ليس هناك 

تنمية ممكنة، إذا مل يتطور العلم نفسه 

ليصبح ثقافة ...34.    

يسري الفعل التنموي يف ميزان القيم 

ال بأوزان السؤال املشكل حولها؛ فتتمثل 

نقطة ثقله، حيث جودة الرتبية والتعليم، 

بل وبقياس الواقع تحت وطأة متغرياته، 

إال  يتم  ال  املجتمع،  يف  بتطوير  والسري 

عىل مقياس القيم والهوية املوجهة لهذا 

الفعل أو ذاك.

الله  أن��زل  فقد   " العمل،  تخليق 

سبحانه اخر كتبه عىل آخر رسله وجعل 

األخرية  الرشيعة  هذه  مبقتىض  للعقل 

ما  حكمة  إدراك  يف  األع��ىل  السلطان 

الحق  لخدمة  املبادئ  القرآن من  حدده 

قيمة  ال  إذ  35؛  األخالق"  ومكارم  والخري 

يكن  مل  إن  الذهن  يف  القيمي  لتجرد 

اإلنسان  فكر  بإيعاز  إال  عمل  فال  عمال. 

اعتبار  والتخلق؛ عىل  والدين  الهوية  إىل 

واضح  انعكاس  هو  اإلنساين  الواقع  أن 

والثقافة،  والدين  بالهوية  وصله  ملدى 

لهذا  ووعيه  إدراك��ه  منسوب  وتجيل 
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الشأن، " فالفعل األخالقي خاص بالجنس 

البرشي كله، ومادته ومرسحه هو كل ما 

يف الساموات واألرض. واإلنسان مسؤول 

يف  حتى  الكون،  يف  يحدث  ما  كل  عن 

أبعاد أرجائه، لذا فالتكليف الذي تحمله 

بيوم  إال  ينهي  وال  وكوين  عام  اإلنسان 

القيامة" 36.       

التوجهات  من  ثالث  ومن هنا ميكن 

ميزان  يف  ومعتربة  أساسية؛  نعتقدها 

الحياة  تقويم  يف  للسري  التجديد 

اإليجابية:

الذي  العامل  مستقبل  ·اس��ت��رشاف 

مآلها  ت��ق��در  مل  تقلبات  س��ي��ع��رف 

التأثري  قوة  نعرف  ال  لكننا  وصعوباتها، 

وعودة  املحلية،  الخيارات  عىل  الدويل 

يوازي  وما  وتناميه،  الوجودي  الجدل 

هذا العائد الكثري من الغائبات إىل حضن 

والفكر.  الثقافة  حول  وتهافتنا  خطاباتنا 

فاألزمة الوبائية كشفت مرة أخرى مدى 

يف  جديد  منعطف  فهم  إىل  الحاجة 

النظر إىل الحال واملستقبل عىل السواء، 

املثباط  التحذيرات من هذه  فقد كرثت 

إىل  الرجعى  رضورة  يف  الوعي  لتنهض 

القيم وإىل مجتمع األخالق. 

الهوياتية،  الثقافة  متحيص  رضورة   ·

والقيم  والعقل  الفكر  إسهام  وم��دى 

وال��ت��وج��ه��ات  االخ��ت��ي��ار  ت��رش��ي��د  يف 

إنسان  مجتمع  لتنمية  واالسرتاتيجيات، 

الحضارة الجديدة.

يف  عوملي  توجه  هناك  أن  شك  ·ال 

مخيلة الكثري، سيحتفظ بحقه يف تكوين 

السوق  ثقافة  ظل  يف  واملسار،  التاريخ 

إبراز  يتطلب  ما  واالستهالكية؛  واملتعية 

الوعي الجامعي للعيش املشرتك إلنسان 

لله  األمر  نهاية  يف  الحاكمية  وأن  كله، 

وحده.

الحضارات  م��ق��والت  ت��رتب��ع  ح��ني 

العلم،  الثقافة،  )الدين،  يف  املتمثلة 

حالة  تكون  اإلنسان...(،  القيم،  العقل، 

31 -   طه عبد الرحمن، الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري ص 24

32 -    املهدي املنجرة، حوار التواصل ص 11

33 -    املهدي املجرة، قيمة القيم ص 40

34 -   املهدي املنجرة، حوار التواصل ص116

35 -   نديم الجرس القرآن يف الرتبية اإلسالمية القاهرة. مجلة البحوث اإلسالمية 1971. ص 102 

36 -   اسامعيل الفاروقي التوحيد: مضامينه عىل الفكر والحياة، ترجمة السيد عمر، دار البحوث العلمية 2010 ص 122

الهوامش
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ضغط يف وقع التغيري وتحريك دوالبه يف 

والقيم  الثقافات  تجاس  ويكون  النفس، 

السامت  تشكيل  يف  األكرث  من  والتنمية 

األبرز يف البحث عن التغيري، التي ال ميكن 

أن مينحها اإلنسان إال يف نظام القيم؛ وقد 

البحث عن  أمام  األزمة يف مدارنا  تندثر 

الهوية أوال، كحق يف االنبعاث ومواجهة 

املجتمعي  الزمن  يف  اإلنساين  البؤس 

الجديد.

تقتيض  التنموي  التجديد  دافعية  إن 

حركة  يف  بيقظة  العقيل  السري  تحرير 

املعريف  ال��ت��داول  داخ��ل  م��ن  القيم؛ 

العقيل؛  اإلبداع  وتقوية  ذاته،  اإلسالمي 

بابه،  من  واالبتكار  لالستقاللية  املفيض 

ثم تجديد القيم يف الحياة؛ مبقتىض ثقل 

)املسؤولية  تعني  التي  العظمى؛  األمانة 

غنهام  الكرامة(،  وتحقيق  والتكليف 

يف  تشكلهام  بحكم  متوافقان  رشط��ان 

يف  )ال��ذات  بدءا،  الذايت  النقد  مامرسة 

متركزها ونوعية اختياراتها واسرتاتيجيات 

توجهها(. 

سيحل  هذا  القيمي"  "الوعي  إن  ثم 

ما  كثريا  التي  اإلشكاالت  من  العديد 

تقيمها  التي  العالقات  إليها  أس��اءت 

املتعددة.  بوسائلها  العاملية  التحوالت 

صعدنا  يف  القيم  حضور  أن  باعتبار 

تأويليا؛  فعال  يكون  وأن  البد  املتعددة؛ 

مع  املنهجي  املستوى  فيه  يتداخل 

ثقافيا  ومحتوى  الفلسفي،  املستوى 

منهاجيا يقتيض تحويال وتنزيال يف املجال؛ 

ترصيفا  وليس  منهجية  بأسس  منضبطا 

خطابيا لفظيا فحسب.

يحدث  أن  طبيعته  من  األم��ر  هذا 

التحول  مبصاحبة  مغاير؛  فكر  انتفاضة 

متفاعال؛  فيه  فاعال  القائم  ال��ك��وين 

أن  شأنه  يكن  مل  من  األحق  "فاإلنسان 

أو يجمد عىل فرديتهن  ذاته  يثبت عىل 

وإمنا من كان شأنه أن يتقلب يف أحواله 

النفسية وصفاته الخلقية حتى ينال هو 

بعد  ذاته  تكون  أن  البد  ولذلك  مراده، 

هذا  قبل  ذاته  عن  مختلفة  تقلب  كل 

التقلب. ومن مثة فإن اإلنسان الحق من 

وإمنا  ووحيدة،  واحدة  ذات  له  تكن  مل 

ذوات كثرية متتالية"37 

يف  القيم  خطاب  استناد  مدى  إن 

والتجدد  التنامي  قوامها  التي  املامرسة 

منتظمة  ومنهاجية  علمية  مبادئ  إىل 

من  القيم  ان  ذلك  والتوجه،  االختيار 

تحقق  إىل  يحيل  معيار  ه��ي  حيث 

اإليجابية يف الحياة، إذ ال يكتمل مدلولها 

املجتمع  نسق  يف  إال  وظيفتها  وتحقق 

وصعده. وبالتايل:

ومتوضعنا  سياقنا  يف  تنمية  فال   -

فلسفة  إىل  باالستناد  إال  املتقلب  الوبايئ 

قيمية  أخالق تستعري يف حركيته نسقية 

ميثاقية. 

إنه ال سبيل إىل التنمية إال بإعادة   -

بصيغة  والعلم؛  املعرفة  ملسألة  االعتبار 

التخصصات  بني  واالت��س��اق؛  التكامل 

املجالية يف املجتمع، وإحياء دور األخالق 

يف تداوالتها الرتبوية التعليمية.

الثقافة  بتحديث  إال  تنمية  ال   -

وتخليق  السلوك،  وترشيد  والعلوم 

الفعلية  بأبعادها  املجتمعية  املامرسة 

العملية.

األول��وي��ات  ترتيب  رضورة   -

رشخ  فإن  والعمران،  األخ��الق  فقه  يف 

ترابط  يف  أزمة  عن  أبان  الوبايئ  الواقع 

كليات القيم بجزئيات الحالة املجتمعية 

عن  املبادئ  تنفصل  كام  اإلنسان،  لدى 

يف  مبتغري  ثابت  خلط  أو  فروعها  قضايا 

الهويات. 

إمنا تعترب الخطابة القيمية يف راهننا 

مكتفية  تكون  أن  يف  تبعد  الجائحي 

بل  واإلنسان،  الكون  عن  مجردة  بذاتها 

تتجىل  النظر  قبل  العمل  خطاب  هي 

ويف  بها  املتصفة  الجامعة  عىل  آثارها 

يف  القيمي  لتجرد  قيمة  ال  إذ  واقعها؛ 

الذهن إذا مل يكن عمال. فال تحديث وال 

تنمية إال بإيعاز فكر اإلنسان إىل الهوية 

القيمية األخالقية، عىل اعتبار أن الواقع 

اإلنساين هو انعكاس واضح ملدى وصله 

تكرث  قد  مام  العمران،  بثقافة  بالهوية 

غدت  لذا  ووعيه،  إدراكه  منسوب  لديه 

أن  قيمة قيم كام  إىل  األخالق يف حاجة 

الوجود يف حاجة لقيم اإلنسان. 
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حوار العدد

ي ضوء جائحة كوفيد19 لحظنا أن 
زكرياء أكضيض: �ف

ف نوعا ما بالتباين، لم  الوعي الصحي لدى المغاربة، يتم�ي
هنالك  الطريقة،  بنفس  الجائحة  مع  المغاربة  يتعامل 
عليها، وهناك  تمرد  للتعليمات، وهنالك من  انضبط  من 
لذلك  الجائحة؛  مع  للتعامل  أخرى  أشكال  له  كانت  من 
ي وجهت 

فالسؤال الذي ظل مطروحا: ما هي الخلفيات ال�رت
سلوك المغاربة بهذا الشكل؟

د. إدريس بنسعيد: أعتقد أن األمر ال يتعلق إىل حد كبري 

الصحي  الوعي  تدين  أو  ارتفاع  أن  صحيح  الصحي،  بالوعي 

يرتبط باملستوى الثقايف للشخص، مستواه االجتامعي، بتنشئته 

االجتامعية، بخلفيته الثقافية، إذن هناك تباينات، أو تلوينات 

كثرية يف الوعي الصحي؛ لكن يف نظري أن عدم االلتزام بهذه 

التعليامت )الحجر الصحي، التباعد االجتامعي، ارتداء الكاممة 

تركيبة  يف  اختالالت  تكشف  ألسباب  باألساس  يرجع  غريه(  أو 

لهذه  الصلبة  للنواة  فبالنسبة  مكوناته،  بني  والعالقة  املجتمع 

الجائحة، يعني الحجر الصحي الصارم، والذي يتجىل يف الشهور 

الثالثة األوىل، طرحت مشكلة تدبري هذا الحجر مسألة املجال 

املتوسطة  الفئات  عىل  السهل  من  أنه  اتضح  تدبريه؛  وكيفية 

حد  فيها  مجاالت  يف  وتعيش  تسكن  التي  امليسورة،  والفئات 

املجال،  هذا  يف  الذايت  االستقالل  وإمكانية  الرحابة  من  أدىن 

الفئات  لدى  كانت  فالصعوبات  كثرية،  صعوبات  تجد  مل  أنها 

الهشة؛ الفئات الفقرية وأحزمة البؤس التي تحيط باملدن، والتي 

أصبحت جزءا من النسيج العمراين لكل املدن املغربية. األس 

يف  يعيشون  أشخاص،  وستة  خمسة  من  املتوسط  يف  املتكونة 

عالم االجتماع 

إدريس بنسعيد
ي ضيافة مجلة رهانات

�ف

جامعي  وأستاذ  االجتماع،  علم  ي 
�ف باحث  بنسعيد  إدريس  الدكتور 

والسلطة"،  "الثقافة  مؤلفاته:  من  الخامس،  محمد  بجامعة  سابق 

و"الثقافة والخصوبة"، و"الشباب والحجاب"، و"الطلبة الجامعيون: 

اتيجيات". القيم واالس�رت

إضعاف  من  مزيد  إىل  أدت  الجائحة   «
االأحزاب السياسية ونحن مقبلون عىل سنة 

انتخابية «
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الئق  غري  سكنا  كان  سواء  ضيق  مجال 

متاما، أو سكنا اقتصاديا، أو سكنا تقليديا 

تتقاسمه أس كثرية، بالنسبة لهذا املجال 

لقضاء  باألساس  مهيئ  مجال  أنه  اتضح 

الليل )النوم(؛ ال يتسع لكل أفراد األسة 

أو  العائلة ليك يعيشوا فيه  أو كل أفراد 

أن يتواجدوا فيه ملدة طويلة جدا، ألنهم 

يف  وي��ع��ودون  كله  اليوم  يف  ينترشون 

املساء إىل البيت. 

الحيوية،  املسائل  بعض  تطرح 

ومشكل  التنفس،  كمشكل 

االختالفات  الحميمية،  العالقة 

وبني  الذكور  بني  األجيال؛  بني 

اإلناث الخ؛ وكلها مشاكل دفعت 

للتمرد  الشباب  من  كبري  بعدد 

بقدر  وخرقه  الحجر  واقع  عىل 

هذا  ولكن  االضطراب،  من  كثري 

الخرق كان فيه، كذلك نوع من االستهتار 

والتحدي.

التدابري  ه��ذه  يف  الثانية  املسألة 

الصحية، هي مسألة التباعد االجتامعي، 

املغرب  يف  نالحظه  ال  احرتامها،  عدم 

فقط، نالحظ ذلك يف حوض البحر األبيض 

املتوسط كله؛ ذلك أن الثقافة املتوسطية 

شفوية،  ثقافة  األص��ل  يف  ه��ي  التي 

والتعبري فيها هو تعبري شفوي باألساس، 

غريأن الحركة الجسدية واللمس والعناق 

الثقافة،  هذه  من  جزء  هو  والتقارب 

يتغلب  أن  التعبري.  من  أس��ايس  وج��زء 

مستوى  يتطلب  الطبع،  عىل  التطبع 

معني من الرشوط فضال عن ذلك يظهر 

أن تنشئتنا االجتامعية متت بجعل أشكال 

معينة من االنتهازية رضورية للبقاء عىل 

قيد الحياة؛ الوصول إىل املادة الغذائية، 

لضوابط  يخضع  ال  غريه...  أو  اإلدارة  أو 

يحرتمها الجميع، بل يخضع ملنطق القوة. 

ترجع  الصحي  الوعي  تدين  مسألة  إذن 

كذلك لهذه األسباب. 

املسألة األخرى التي نالحظها، خصوصا 

والرباط،  كالدارالبيضاء  الكربى  املدن  يف 

أو مراكش، التي هي بؤر متقدمة يف هذا 

سافرة  خروق  هناك  أن  نالحظ  الوباء، 

أن تخرج،  الناس مضطرة  التدابري؛  لهذه 

تشتغل وتبحث عن رزقها... شيئا فشيئا 

منظومة  ضمن  "الكاممة"  إدم��اج  تم 

وبني  املواطن  بني  االعتيادية  العالقات 

مبثابة  الكاممة  يعتربون  الناس  الدولة؛ 

وثيقة إدارية أكرث منها وقاية صحية، أنا 

سأضع الكاممة حتى ال أتعرض للعقاب، 

أن  أما  ظاهرة،  لتكون  فقط  وأضعها 

أضعها بالشكل الصحيح فهو أمر ال تجده 

إال لدى فئات محدودة جدا. إذن مسألة 

الوعي الصحي ودخولنا يف هذه الحلقة 

املفرغة، وظهور بؤر متجددة، صحيح أن 

سببها انعدام أو تدين هذا الوعي، ولكن 

أيضا فيها ظروف تعكس سياسة املدينة، 

تعكس أو تبني عيوب كوارث ما يسمى 

بالسكن االقتصادي، مبعنى أنها تجمعات 

الرشوط  أبسط  عىل  تتوفر  ال  ضخمة 

من  ج��زءا  وتبني  للعيش،  االجتامعية 

طبيعة العالقة بني املواطن وبني الدولة، 

قاهرة  كسلطة  أساسا  يتخيلها  التي 

وكسلطة قامعة.

تم  أ�رش فعال،   أكضيض:  زكرياء 
المحدد  أن   إل  بنسعيد  الأســتــاذ 
القتصادية  والهشاشة  اقتصادي 
مع  المغاربة  ت�ف  ي 

�ف أثر  لها  كان 
نفس  ي 

و�ف الجائحة،  هــذه 
أساسية،  نقطة  أوردتم  الآن 
الشفوية  الثقافة  أن  وهــي 
تفرض هذا النوع من التعامل 
لدي  الأفـــراد؛  ف  بــ�ي المبا�رش 
ي  المغر�رب يتعلق بعالقة  سؤال 
أن نسميه بطقوس  يمكن  بما 
والمآتم(،  ــزواج  )ال المرور 
ي الجائحة حصل تحول 

تعلمون أنه �ف
ي عالقة المغاربة مع هذه 

كب�ي جدا �ف
وربما  أساسية  تعت�رب  ي 

ال�رت الطقوس 
ذاته،  مع  ي  للمغر�رب انسجاما  تخلق 
ي نظركم هذه الجائحة سيكون 

هل �ف
ي صيغ هذه الطقوس الثقافية 

تأث�ي �ف
أن  قادرة عىل  الطقوس  أن هذه  أم 
ي 

�ف كانت  ي 
الــ�رت الشاكلة  عىل  تستمر 

السابق؟

د. إدريس بنسعيد: هذه مسألة مهمة 

أرشت إليها بالنسبة لهذه الطقوس؛ هي 

طقوس مهمة وتزداد أهميتها كلام نزلنا 

يف السلم االجتامعي واالقتصادي، ما دمنا 

نعيش يف مجتمع فقري، فالسواد األعظم 

حوار العدد : » اجلائحة أدت إىل مزيد من إضعاف األحزاب السياسية وحنن مقبلون على سنة انتخابية «   

العالقات  منظومة  ضمن  "الكمامة"  إدماج  تم  فشيئا  شيئا 
الكمامة  ون  يعت�رب الناس  الدولة؛  ف  وب�ي المواطن  ف  ب�ي العتيادية 
بمثابة وثيقة إدارية أك�رش منها وقاية صحية، أنا سأضع الكمامة 
أن  أما  ظاهرة،  لتكون  فقط  وأضعها  للعقاب،  أتعرض  ل  ح�رت 
أضعها بالشكل الصحيح فهو أمر ل تجده إل لدى فئات محدودة 

جدا.
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هذه  عليهم  تنطبق  املغرب  سكان  من 

الهشاشة،   وحالة  الفقر  حالة  أي  الحالة 

طقس املرور هنا، يصبح جزءا رضوريا من 

االسمنت االجتامعي.. االحتفال له داللة 

إذا  أخرى.  دالالت  له  ولكن  احتفالية، 

أخذنا مثال "الزواج"، لدى فئات متعلمة 

بشكل  نالحظ،  بدأنا  ميسورة  فئات  أو 

متواتر، اختصار هذه االحتفاالت املتعلقة 

وتعويضها  إلغاؤها  رمبا  بل  ب��ال��زواج، 

باحتفاالت رمزية يف نطاق ضيق. ولكن 

بالنسبة لسواد املجتمع املغريب، االعرتاف 

يتم  مل  وأنه  سليم،  زواج  وأنه  بالزواج، 

مقبولة  لعالقة غري  نتيجة  أو  بضغط،  ال 

)اجتامعيا(، ال يتم إال إذا تم االحتفال به 

وإشهاره. هذا الجيل رمبا ال يتذكر بعض 

بالنسبة  ولكن  اختفت،  التي  األشياء 

داخل  فقط  االحتفال  يكن  مل  لجيلنا 

داخل  الطواف  كان  بل  )فضاء(،  مكان 

املدينة أو داخل القرية، بجهاز العروس 

حاصلة  كانت  إذا  حتى  ورمبا  وأمتعتها 

عىل الشهادة االبتدائية أو غريها تعرض 

عىل العموم، ويتم هنالك إشهاد عمومي 

عىل زواجها وعىل ممتلكاتها، هذه األمور 

اآلن أصبحت متناقصة، ال زالت 

حارضة ولكن مل يعد لها حضور 

  systématique  بشكل منهجي

مع  لكن  سابقا،   األمر  كان  كام 

ذلك، االحتفال يبقى أساسيا، ألنه 

يتضمن الجانب الغذايئ، وثقافة 

ذلك،  عليها  يطغى  املتوسط 

واملأكوالت  األطعمة  أن  وخاصة 

بالطعام  ليست  ب��ال��ع��رس،  الخاصة 

نأكله، خاصة من لحوم  الذي  االعتيادي 

وغريها من األمور. فيام يتعلق بالحفلة، 

الخ،  واملدعوين  واألكل  واملاكياج  الزينة 

يعني أنه لحد اآلن لدى الفئات الفقرية 

أو الفئات املتوسطة، كلفة العرس يستمر 

التحضري لها سنوات قبل الزواج، أو رمبا 

تََمرُّ يف تأدية  يؤجل الزواج من أجلها، ويُسرْ

كلفتها ملدة طويلة؛ هذه االحتفاالت هي 

إلعادة  االجتامعي،  الرابط  إحياء  إلعادة 

أو  الزواج  املقبلني عىل  الشبان  اكتشاف 

ميكن أخذهم أزواجا لألبناء يف املستقبل، 

هذا الزال ساريا بني الفئات املحافظة أو 

بالعامل القروي.

  اآلن أصبح ألبوم العرس وصوره هو 

يعيش  الذي  الثمني  واملكسب  التتويج 

عليه الزوجان مدة طويلة جدا، سابقا إذا 

تعذر عقد حفلة الزواج، يتم يف عدد من 

املرات تأجيلها إىل حني والدة االبن األول 

تصبح  حيث  القبيل،  هذا  من  يشء  أو 

العقيقة تعويضا عن الزواج املؤجل الذي 

يف  اجتامعي  دين  عن  عبارة  دامئا  يبقى 

كذلك  املجموعة.  عنق  ويف  األسة  عنق 

األمر بالنسبة للجنائز، وداع امليت والعزاء 

الفرنسيون  يسميه  ما  ال��خ،  والعشاء 

يبدأ  أي     commencer le deuil

اإلنسان يف الحداد ويستوعب أن امليت 

فارقنا جسديا وفارقنا أيضا اجتامعيا لغري 

رجعة، ال يتم إال بهذه الطقوس، ناهيك 

عن حفالت أخرى مختلفة.. إذن عندما 

هذه  عن  يتنازلوا  أن  الناس  من  تطلب 

الطقوس التي يبدو أنها سهلة فإن األمر 

يشء  كل  نلصق  ال  حتى  صعبا،  يبدو 

بالهشاشة يف مظاهرها املختلفة.

 تتابعون جميعا ما يحدث يف أوروبا 

وكندا، الناس انضبطوا إلجراءات الحجر، 

ألهم  انضبطوا  الثانية  املوجة  يف  ولكن 

اآلن  يشكل  ما  ولكن  االج��راءات،  هذه 

إىل  الحكومات  من  عددا  ودفع  مقاومة 

مجاالت  إغالق  هو  والتخفيف  الرتاجع 

االجتامعية  التنشئة  وفضاءات  الرتفيه 

إىل  مسارح  مطاعم،  )مقاه،  املتبادلة 

رمبا  املرور  لطقس  بالنسبة  ذلك(..،  غري 

الجرح  املغاربة،  من  كبري  لعدد  بالنسبة 

الشخيص وقساوته عىل الذات رمبا كانت 

أقىس حتى من املنع من الخروج للشارع 

أو يشء من هذا القبيل.

طرحت  أكضيض:  زكرياء 
وهي  مهمة،  مسألة  أستاذ 
سمنت  الإ عليه  أطلقت  ما 
هناك  أن  بمع�ف  الجتماعي، 
قوي  ي 

وثقا�ف اجتماعي  بناء 
ـــدا، وضـــع أمـــام هــذه  ج
آخر،  ســؤال  لدي  الجائحة. 
طرحت  كما  الجائحة  بالفعل 
العالقات  عــىل  كب�ي  ــر  أث لها  ــان  ك
المرور،  طقوس  عىل  الجتماعية، 
ي 

عىل حميمية هذه العالقات، لكن �ف

ي السلم الجتماعي 
طقوس مهمة وتزداد أهميتها كلما نزلنا �ف

فالسواد   ، فق�ي مجتمع  ي 
�ف نعيش  دمنا  ما  والقتصادي، 

الحالة أي  تنطبق عليهم هذه  المغرب  الأعظم من سكان 
يصبح  هنا،  المرور  طقس  الهشاشة،   وحالة  الفقر  حالة 

وريا من السمنت الجتماعي.. جزءا رصف
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بداية  منذ  لحظناه  ما  آخر،  جانب 
شبه  غيابا  هناك  أن  الجائحة؛  هذه 
المجتمع  داخل  أخرى  لوسائط  كىلي 
غ�ي وسيط الدولة، لحظنا أن الدولة 
ي تصورها التقليدي كمخزن - القائد 

�ف
ي 

�ف المركزي  الفاعل  ظلت  وأعوانه-، 
طرح  والكل  الجائحة،  هذه  تدب�ي 
؟ هل  ف ي الفاعل�ي

السؤال، أين هم با�رت
موازية  مضمرة  أشكال  هناك  كانت 
استطاعت  الجتماعي  للتضامن 

التدب�ي الجتماعي  للجائحة؟ 
الوحيد  ي 

المر�أ الفاعل  مادام 
نطرح  أن  يمكن  الدولة،  هو 
ر  م�رب هو  ما   : التالي السؤال 
ف  الجتماعي�ي الوسطاء  غياب 
سواء  الجائحة،  تدب�ي  عن 
ي 

�ف أو  جمعيات  ي 
�ف فاعلون 

إطارات أخرى أو أية أشكال للتضامن 
الجتماعي الأخرى؟

د. إدريس بنسعيد: أشكرك عىل هذا 

عىل  األصبع  فيه  وضعت  الذي  السؤال 

للمجتمع  بالنسبة  جدا  كبرية  إشكالية 

املغريب وتهم املجتمع السيايس، بالنسبة 

األشياء  من  عدد  يف  رمبا  الجائحة  لهذه 

السيايس  املجتمع  هذا  جملتها  ومن 

le révélateur؛  الكاشف  دور  لعبت 

بعد أن نأخذ صورة باآللة الفوتوغرافية 

القدمية يف املخترب، وبعد أن يتم عكسها 

يف  توضع  الفتوغرافية  ال��ورق��ة  ع��ىل 

 le الكاشف  هو  املحلول  ذلك  محلول؛ 

انكشاف  تراقب  وأنت   ...révélateur

فشيئا  شيئا  تتضح  املالمح  تبدأ  الصورة؛ 

إىل أن تظهر مالمح الصورة التي التقطتها 

الزمن  ذلك  توقف  فقد  إذن  مكتملة. 

االضطراري؛ إن توقف الحركة االضطراري 

الكاشف  العنرص  ما جعلنا نكتشف  هو 

لبناء املجتمع السيايس باملغرب، عدد من 

أو  السياسية  العلوم  يف  سواء  التحليالت 

يف علم االجتامع، اهتمت بدراسة الدولة 

وتكون  املغريب،  املجتمع  يف  والسلطة 

االمساك  يصعب  بوضعية  جنيني  وعي 

بها، بالنسبة يل شخصيا. 

أن  لنا  الجائحة  ه��ذه  بينت  لقد 

باملفرد يصعب  السلطة  أو  الدولة  كلمة 

املغريب،  املجتمع  حالة  عىل  تنطبق  أن 

ثالثة  أو  من��اذج  ثالثة  لدينا  ألن  مل��اذا؟ 

مرجعيته  واح��د  كل  للسلطة،  آليات 

األخ��رى؛  املرجعية  عن  متاما  مختلفة 

هناك منوذج الدولة العرصية مبؤسساتها 

بربملانها بأحزابها وبانتخاباتها، التي تقوم 

تدبري  السياسة  أن  وعىل  العقالنية  عىل 

لحياة الجامعة، ولكن الفرد/ الصوت هو 

املحدد لهذا االختيار أو ذاك، هذه هي 

الدولة العرصية التي يحدثنا عنها دستور 

عن  ديباجته  تحدثنا  الذي  وهو  2011؛ 

وأنها  العقالنية،  أنها  مبعنى  مطامحها، 

الحداثة، وأنها متتح من مصادر مختلفة. 

ولكن باإلضافة إىل هذا النظام الذي هو 

آخر،  نظام  هنالك  ومحكم،  كامل  نظام 

ومرجعيته  املؤمنني،  إم��ارة  نظام  وهو 

ومرجعية  أوال،  تاريخية  مرجعية  هي 

املؤمنني  إم��ارة  أن  مبعنى  ثانيا.  دينية 

وأن  الرعية،  وفيها  الراعي  األمري/  فيها 

يتناسب  ومبا  الرعية،  أمور  يدبر  الراعي 

الراعي.  ومصلحة  الرعية  ومصلحة 

بطبيعتها  هي  املؤمنني  إمارة  فمكونات 

ال��رصاع  ع��ىل  متعالية  وبتعريفاتها 

وتقع  السيايس،  التدافع  وعن  السيايس 

العرصي،  مبعناها  الدولة  فوق 

واألخرية،  األوىل  وهي مرجعيتها 

وليس  ليست مجربة  أيضا  وهي 

بالقوانني  تتقيد  أن  منها  مطلوبا 

مقدمتها  الدولة ويف  تنظم  التي 

الدستور، ولكن األمور، إذا متعنا 

فقط،  هكذا  ليست  الصورة،  يف 

كان  التي  املالمح  بعض  لنا  تظهر  بل 

تبني  والتي  اختفت،  أنها  يعتقد  البعض 

للحكم  مختلفة  أخرى  آليات  أمام  أننا 

اختفى  رسميا  املخزن  ؛  املخزن  وهي 

كمصطلح رسمي، واختفى من القاموس 

له  يبق  مل  الخ،  الدستور  ومن  السيايس 

موجودا!  زال  ال  أنه  اتضح  لكن  وجود، 

يف نظام املخزن الوالء ليس للدولة ولكن 

الوالء للشخص واألشخاص، وأنه يشتغل 

بآليات أخرى، آليات من يكون عىل رأس 

مبثابة  هو  السلطان(  أو  )امللك  املخزن 

الشيخ  القبيلة رئيسها هو  األب، كام أن 

يف إحالة عىل العينية ولكن أيضا يف إحالة 

إىل السن، وأن أفراد املجتمع هم رعايا، 

الرعية  وبني  الراعي  بني  العالقة  وأن 

ليست عالقة تعاقدية قانونية، وال عالقة 

حوار العدد : » اجلائحة أدت إىل مزيد من إضعاف األحزاب السياسية وحنن مقبلون على سنة انتخابية «   

متعالية  وبتعريفاتها  بطبيعتها  هي  ف  المؤمن�ي إمارة  فمكونات 
، وتقع فوق الدولة  عىل ال�اع السياسي وعن التدافع السياسي
أيضا  ة، وهي  الأول والأخ�ي بمعناها الع�ي، وهي مرجعيتها 
ي تنظم 

ف ال�رت ة وليس مطلوبا منها أن تتقيد بالقوان�ي ليست مج�رب
ي مقدمتها الدستور

الدولة و�ف
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دينية بالبيعة كام يف إمارة املؤمنني، وإمنا 

عالقة السخط وعالقة الرضا؛ إذا امتثلت 

الرعية فالراعي راض عنهم وإذا مل ميتثلوا 

أو متردوا أو تظلموا فهو غري راض عنهم، 

يقول  بأن   شائعا  كان  قريب  عهد  وإىل 

لك شخص "هذا مسخوط املخزن، واليل 

أو  املخزن،  يربيه  يربيه  اليل  صاب  ما 

متيش فني ترتىب".

هناك  السوسيولوجية  الناحية  من   

تم  بعضه  املخزن  جهاز  آخر؛  قاموس 

استدماجه داخل أدوات الدولة العرصية، 

والعنكبويت  والفعال  الناجع  النظام  مثل 

والجرَّايَة  والشيوخ  "املقدمني  يف  املتمثل 

األمني،  املخرب  مبعنى  ليس  واملخربين، 

ويقومون  األخبار  يأخذون  من  ولكن 

آلياته  ولديه  كام  األمر"  لذوي  بتوزيعها 

وتجهيزاته املختلفة. 

أن  عىل  بينت  الجائحة  هذه  إذن 

مل  السلطة،  لنموذج  بالنسبة  املغرب 

هناك  وأن  منوذجية  بكيفية  فيه  يحسم 

املخزن  العرصية؛  "الدولة  دوائر:  ثالثة 

وإمارة املؤمنني"؛ إمارة املؤمنني ابتداء من 

دستور 1996 الظاهر أنه قد تم الحسم 

فيها عىل مستوى الطبقة السياسية ككل، 

باستثناء حزب واحد1  هو الذي مل يقبل 

بعد بامللكية وبالنظام املليك، أما بالنسبة 

أصبح  املليك  والنظام  فامللكية  للجميع 

متوافقا عليه. 

ملسنا  الجائحة  هذه  تدبري  بداية  يف 

أية  ال��دول،  من  دولة  أي  ال��رتدد،  بعض 

أجهزة من هذه األجهزة سنستخدم؟ هنا 

تم فرض حالة "االستثناء الصحي"، أي تم 

الدستورية  القانونية  الناحية  إىل  اللجوء 

املرتبطة بالدولة العرصية، مبعنى أن هذا 

القرار هو قرار دستوري وال ميكن الطعن 

هنا  مرجعنا  ألن  دستوريا  قانونيته  يف 
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الدولة  لهذه  بالنسبة  ولكن  النص،  هي 

إليها يف  الوصول  نأمل  التي  أو  العرصية 

التحليل  أدبيات  إىل  عدنا  إذا  ما،  يوم 

العلوم  أو  السياسية  السوسيولوجية  يف 

تتكون  الدولة  هذه  أن  نجد  السياسية، 

املؤسسات  مؤسسات؛  ومن  أجهزة  من 

تربمج  التي  وه��ي  تخطط  التي  هي 

وتعدل وتلغي وتقبل، وهي هنا الربملان 

وامتدادا  النقابات  السياسية،  واألحزاب 

إىل  والجمعيات  املدين  املجتمع  لذلك 

تنفذ،  التي  األجهزة  وهنالك  ذلك..،  غري 

الرشطة  من  الضبط،  بعمل  تقوم  التي 

القوات  إىل  املقدمني  إىل  الشيوخ  إىل 

املساعدة إىل آخره، تقوم بعملية الضبط 

وعملية التنفيذ. 

قد  املغرب  أن  الجائحة  أظهرته  ما 

متقدمة عىل مستويني؛  إىل درجة  وصل 

مرحلة  نعيش  أننا  وهو  األول،  املستوى 

الحياة  السيايس،  الفراغ  من  متقدمة 

وأصبحت  وقزمت  حورصت  السياسية 

رقعة  أسميها  بسيطة،  رقعة  يف  ت��دور 

"التنرب" أو "طابع الربيد" بالنسبة للرسالة، 

والسياسة...  األح���زاب  توجد  هناك 

ال��س��ي��اس��ي��ون ي��ت��ع��ارك��ون 

ويتصالحون ويتحالفون إىل غري 

ذلك، ولكن الناس يبتعدون، أو 

الحياة  أبعدوا شيئا فشيئا عن 

واملامرسة السياسية؛ هذا األمر 

يهدد  ألنه  كبرية  خطورة  فيه 

ما  وأخطر  السيايس،  بالفراغ 

ما،  مجتمع  يواجهه  أن  ميكن 

خصوصا يف الوقت الراهن، ونحن نالحظ 

ما يحيط بنا يف الرقعة الجغرافية بالعامل، 

أوتوماتيكيا  ألنه  السيايس،  الفراغ  هو 

يتيح املجال ملامرسات سياسية مرجعيتها 

غري سياسية/ مدنية، قد تكون مرجعيتها 

أو  دينية  مرجعيتها  تكون  قد  عرقية، 

القبيل،  هذا  من  أخرى  وأشياء  لغوية 

السياسية  املؤسسات  أن  ذلك  ومعنى 

والتآكل  الضعف  من  منحى  يف  دخلت 

من الداخل.

اللجوء  تم  الجائحة  حلت  عندما 

لعبت  واألجهزة  األجهزة،  إىل  بكثافة 

دورها لحد اآلن بنجاح، هي التي تتوفر 

هي  اإلحصائيات،  عىل  املعلومات،  عىل 

التي  هي  تضبط،  التي  هي  تقرر،  التي 

املخزين  النظام  اشتغال  بآليات  تتساهل، 

الذي كان دامئا عرب تاريخه يشتغل مثل 

أحيانا  يضيق   ،Accordéon األكورديون 

يف  يتمدد.  أخ��رى  وأحيانا  ملستويات، 

األكورديون،  ذلك  متدد  الجائحة  مرحلة 

وضعفت املؤسسات وتآكل دورها بشكل 

واضح.

أنه  ذل��ك،  خ��ط��ورة  م��ن  يزيد  م��ا   

ما  عىل  السياسية  األجندة  بقيت  إذا 

من  أشهر  بعد  عىل  ونحن  عليه،  هي 

وبعدها،  الجائحة  وأثناء  االنتخابات 

ال���رصاع داخ��ل ذل��ك "ال��ت��ن��رب" أو  أن 

حول  يكون  أن  بدل  السياسية  الرقعة 

املستقبل وكيفية تدبري اآلثار االجتامعية 

بدل  للجائحة،  والصحية  واالقتصادية 

الربامج واملواقف،  النقاش حول  يبدأ  أن 

النقاش الوحيد املوجود حاليا يدور حول 

املتعلمني  الناس  حتى  تقنية،  مقتضيات 

إذا سألتهم عن "القاسم االنتخايب" وعن 

"العتبة" كن متيقنا أنهم لن يفهموا شيئا. 

ليتم  ال��دور  هذا  الجائحة  لعبت  لقد 

إىل طبيعة  تنبيهنا كمواطنني/ مالحظني، 

النظام ومآالته املنتظرة.

أن  ف  تب�ي فعال  أكضيض:  زكرياء 
الفاعل  فيها  يتحرك  ي 

ال�رت المساحة 
السياسي ضيقة  بالمقارنة مع حضور 
وما  التقليدي،  بمفهومه  المخزن 
الجائحة  أتابع  وأنا  هنا  انتباهي  يث�ي 
يعد  لم  المخزن  أن  بدايتها،  منذ 
أن  نالحظ  المركزي،  بمعناه  يعرف 
بفاعليه  القرب  لمخزن  حركية  هناك 
التدب�ي  ف ح�رت عىل مستوى  المختلف�ي
تحول  حــيــث  ــادي،  ــص ــت الق
رموز  إل  القياد  من  مجموعة 
عىل شبكات التواصل الجتماعي 
لفائدة  تدخالتهم  بفضل 
صعبة،  وضعيات  تعيش  أ� 
وتقديم  الكراء  واجــب  ــأداء  ك
ة لبعض  مساعدات مالية مبا�رش
عىل  ي 

يحيل�ف وهذا  المعوزين، 
نالحظ   ، والمالي القتصادي  التدب�ي 

حوار العدد : » اجلائحة أدت إىل مزيد من إضعاف األحزاب السياسية وحنن مقبلون على سنة انتخابية «   

 " ي ف إذا سألتهم عن "القاسم النتخا�رب ح�رت الناس المتعلم�ي
وعن "العتبة" كن متيقنا أنهم لن يفهموا شيئا. لقد لعبت 
، إل  ف / مالحظ�ي ف الجائحة هذا الدور ليتم تنبيهنا كمواطن�ي

طبيعة النظام ومآلته المنتظرة.
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من  للجائحة  المالي  التدب�ي  كذلك 
تدب�ي  وهو  الدعم،  صندوق  خالل 
عىل  السابقة  الطرق  إل  بنا  يعود 
والجوائح؛  الأزمــات  تدب�ي  مستوى 
نفهم  أن  يمكن  كيف  هنا:  وســؤالي 
من  الفريدة  المغربية  التجربة  هذه 
الدولية  التجارب  مستوى  عىل  نوعها 
بغرض  لالإحسان  ي 

فو�رت طلب  ؟هناك 
الدعم،  صــنــدوق  ي 

�ف المساهمة 
عىل  جمعت  ي 

الــ�رت لالأموال  وتوزيع 
لهذه  ف  المم�ي الطابع  وما  المغاربة، 
التجربة مقارنة بتجارب أخرى ؟ وهل 

التغلب  ي 
�ف الفعالية  لها  كانت 

القتصادية  التداعيات  عىل 
للجائحة؟

أنا  أوال،  بنسعيد:  إدري��س  د. 

متفق معك، ننبه يف مستوى معني 

سواء  أدواتها،  تطورت  الدولة  أن 

من  الداخلية  ألجهزة  بالنسبة 

عامل وقياد أو بالنسبة لألمن وغريه، أنها 

بوسائل  األطر  تكوين  كثريا يف  استثمرت 

وأدوات عرصية، مبعنى أن رجل الرشطة 

يف سنوات الرصاص إىل حدود الثامنينات 

رجل  اآلن؛  السلطة  برجل  له  عالقة  ال 

تكوينه  لديه  شخص  اليوم  السلطة 

جامعي،  تكوين  هو  ال��ذي  العرصي، 

مبواصفاة  متخصصا  تكوينا  تلقى  لكن 

عالية. 

إذن الكفاءات الذاتية وطرق التعامل 

املايض،  عن  كثريا  اختلفت  الناس  مع 

إطار  يف  حللناها  ما  إذا  هنا،  واملسألة 

يكفي  العرصية،  الدولة  وليس  املخزن 

نفسه  االس��م  دالل��ة  يف  قليال  نتأمل  أن 

مبعنى  ويجمع،  يخزن  أن��ه  للمخزن، 

توزيع  وإعادة  وال��رثوات  األموال  جمع 

جزء منها يف حالة الرضورة للحفاظ عىل 

التوازن، هذه آلية من اآلليات األساسية 

لحكم املخزن. بالنسبة لعدد من الصور 

موضوعها  ك��ان  التي  والفيديوهات 

إنسانية  مبادرات  هناك  كانت  القياد، 

رائعة، لكنها مبادرات ترجع إىل الشخص 

وليس إىل الجهاز الذي ينتمي إليه، وهم 

يُشكرون عليه. لكن مبجرد تأكد الجائحة 

باملغرب تم إحداث صندوق خاص لتدبري 

ما،  بجزء  الدولة  فيه  الجائحة، ساهمت 

مختلفة  مبقادير  املجتمع  أفراد  وساهم 

الوصول  تم  حتى  مختلفة  وبكيفيات 

هذه  بدأ رصف  ثم  املعروف،  الرقم  إىل 

القطاع  دعم  أو  للتجهيز  إما  األم��وال، 

الصحي، أو القطاعات االقتصادية أو جزء 

املساعدة  أو  الخاص  القطاع  تحمل  من 

لفئات  الغذائية  واملساعدة  املالية 

اآللية  هذه  إذن  السكان.  من  واسعة 

أعطتنا  لقد  ناجعة.  وهي  اشتغلت  قد 

هذه اآللية، بكيفية غري مقصودة أو غري 

مبارشة إحصائيات مل تكن معروفة أو كنا 

غري متأكدين منها، وهي ما يتعلق بحجم 

يف  االجتامعية  الهشاشة  وحجم  الفقر 

املغرب؛ يعني أن املستفيدين من الدعم، 

أو  "الراميد"  عىل  يتوفرون  الذين  سواء 

أسة،  ماليني   7 تقريبا  املتوفرين،  غري 

املتوسط لألسة هو 3  الحجم  وإذا كان 

أفراد، إذن نحن نتجاوز 23 مليون الذين 

لنا  بينت  ك��ربى.  هشاشة  يف  يعيشون 

العشوائية  أن  وهي  أخرى،  مسألة  أيضا 

والالهيكلة، مل تعد شيئا حكرا عىل البناء 

شيئا  املغرب  يف  تعد  ومل  األحياء،  يف  أو 

هامشيا، اتضح أن الناس الذين يعيشون 

تقريبا  المهيكل،  غ�ي  االقتصاد  ي ظل 
�ف

مليون   19 أو   18 يقارب  ما 
الناس  ه��ؤالء  السكان؛  من 
أنهم منذ  لهم خصائص وهي 

تقريبا  وه��م  ط��وي��ل،  زم��ن 

من  باملائة   50 عن  يزيد  ما 

سكان املغرب، وجدوا وتكونوا 

يحاولون  أو  ويشتغلون 

عىل  "البقاء  مبنطق  االشتغال 

وال  صباحا  يستيقظون  الحياة"،  قيد 

يعرفون كم سيكون لديهم يف املساء من 

نقود، وعليهم أن يحرضوا ما يعيشون به 

التفكري يف  بدون  وأبنائهم،  مع عائالتهم 

ويتحصلون  بها  يشتغلون  التي  الطريقة 

بها عىل املرصوف، وهل ذلك العمل هو 

ال  أو  يعاقب  م��رشوع،  غري  أو  مرشوع 

يعاقب عليه القانون.

يف  يشتغل  املهيكل  غري  القطاع   

القطاع  هذا  أن  مبعنى  رمادية،  منطقة 

النظر من قبل  يعيش وفق قاعدة غض 

رجال السلطة، مثال بقدرة قادر أن أحياء 

ي منطقة رمادية، بمع�ف أن هذا 
 القطاع غ�ي المهيكل يشتغل �ف

القطاع يعيش وفق قاعدة غض النظر من قبل رجال السلطة، 
بالباعة  والممتلئة  كاملة  المغرب  أحياء  أن  قادر  بقدرة  مثال 
اختفوا  جدا،  مهم  معامالت  لرقم  يروجون  الذين  ف  المتجول�ي

ي بعض الأسواق بكثافة أقل!
فجأة وظلوا فقط �ف
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املغرب كاملة واملمتلئة بالباعة املتجولني 

الذين يروجون لرقم معامالت مهم جدا، 

اختفوا فجأة وظلوا فقط يف بعض األسواق 

الناس،  هؤالء  مقابل  لكن  أقل!  بكثافة 

ارتفاع  املتسولني،  نسبة  ارتفاع  نالحظ 

نسبة الطرق غري املرشوعة للحصول عىل 

أشكال  الحياة،  قيد  عىل  والبقاء  املال 

مختلفة من اإلجرام الصغري أو املتوسط 

الخ، واحتداد الفقر واستنزاف املدخرات 

الهزيلة التي كانت لدى الناس.

 من وجهة نظر التحليل الذي أحاول 

أن أذهب فيه، أن هذه الالهيكلة، والعيش 

اقتصاديا يف هذه املناطق الرمادية، يؤدي 

الديني  والسلوك  الثقايف  السلوك  أن  إىل 

الناس  أن  يجعل  السيايس،  والسلوك 

القطاع  يف  العيش  عىل  مجربين 

الجزء  هذا  أن  مبعنى  الالمهيكل، 

الكبري من القطاع الالمهيكل يصبح 

املغرب ضاغطا، ولكن  املجتمع  يف 

إىل  وتحويله  فيه  التحكم  ميكن 

أية  تواجه  أن  ميكن  مضادة  قوة 

إىل  ومعقلنة  منظمة  أخرى  قوة 

نحن  مثال،  األم��ور.  من  ذلك  غري 

يف  املغريب  األمن  نجاحات  نتابع  جميعا 

معي  الحظ  االرهابية،  الخاليا  تفكيك 

الخاليا  هذه  إىل  املنتمني  بروفايالت  أن 

غري  القطاع  هذا  من  املطلقة  غالبيتهم 

يف  تدخل  أعامرهم  والغالبية  املهيكل، 

هذا  لنا  بينت  الجائحة  الشباب.  دائرة 

القطاع غري املهيكل، وبينت لنا أنه عندما 

ينفع  فال  الحياة  قيد  عىل  للبقاء  تعيش 

السيايس  الربيكوالج  "الربيكوالج"؛  إال 

أنك  واألخالقي، مبعنى  والثقايف  والديني 

تترصف  أن  إىل  مضطر  وأن��ت  تترصف 

لهذه  بالنسبة  ولكن  عليه،  تترصف  كام 

الكتلة الدميغرافية من الناس التي تعيش 

استمرينا عىل  املهيكل، وإذا  املجتمع  يف 

املهيكل  القطاع  أن  يتضح  النحو،  هذا 

سيصبح جزرا منعزلة داخل هذا املجتمع 

الالمهيكل، وأن القطاع املهيكل يف حاجة 

العنرص  يف  االستثامر  وإىل  تثمني،  إىل 

ال  واقتصاديا.  وثقافيا  اجتامعيا  البرشي 

أعرف إن كان هذا النموذج املقبل للتنمية 

يف  ذهب  الجديد(  التنموي  )النموذج 

ماذا  أعرف  التحليل، وال  الجزء من  هذا 

سيقدمه لنا من أشياء جديدة فيها قراءة 

متأنية للجائحة وواقعها.

ما طرحته مفيد  أكضيض:  زكرياء 
ليس  المهيكل،  غ�ي  فالمجال  جدا، 
إنه  بل  اقتصادي رصف،  مجرد حقل 
حقل لتوليد سلوكات ثقافية، تسعى 
المؤسسات  تجاه  حــدود  خلق  إل 
أن  نجد  وفعال  الرسمية،  والثقافة 
جاذبية  لديها  المتطرفة  التيارات 
المنفلت  المهيكل  غ�ي  القطاع  تجاه 
عىل  هذا  ي 

يحيل�ف الدولة؛  سلطة  من 

ي 
�ف باحث  باعتباركم   ، الأخ�ي السؤال 

علم الجتماع، لحظنا حركية للبحوث 
ي زمن الجائحة، رغم أنها 

اجتماعية �ف
المطلوب.  المستوى  إل  تصل  لم 
ي 

ال�رت المساحات  نظركم  ي 
�ف فماهي 

ظلت مبهمة ولم تصل إليها الأبحاث 
ي ظل الجائحة؟

الجتماعية �ف

لهذه  بالنسبة  بنسعيد:  د.إدري��س 

الجائحة، سواء من الناحية السوسيولوجية 

البيولوجية  العلمية  الناحية  من  أو 

بدأ  االقتصادية،  الناحية  من  أو  والطبية 

البحث يتطور ويتواتر استعامل مصطلح 

بلوره  الذي  هو  الحال،  واقع  عن  يعرب 

الفرنيس  والسوسيولوجي  الفيلسوف 

الذي  األخري،  تحليله  يف  موران"  "إدغار 

يف  "التفكري  عن  فيه  تحدث 

مبا  كله،  العلم  إذن  الاليقني"، 

وجد  االجتامعي،  العلم  فيه 

نفسه أمام هذه الوضعية، أي 

أشياء  يف  للتفكري  مضطر  أنه 

مل  يقينية،  غري  مألوفة،  غري 

يتوفر الرتاكم فيها. 

الواسع،  مبعناها  االجتامعية  العلوم 

والعلوم السياسية كذلك، املواكبات فيها 

قام  كانت كثرية جدا، مركز مدى نفسه 

مختلفة،  وبإضاءات  متميزة  مبتابعات 

الكثري أيضا من الجمعيات، من األحزاب، 

يف  شاركت  والجامعات،  املؤسسات  من 

بالوسيط  كثيف،  بشكل  النقاش  هذا 

بدأت  باملواكبة،  يتعلق  فيام  االلكرتوين؛ 

من  خاصة  وأعداد  الكتب  بعض  تخرج 

حوار العدد : » اجلائحة أدت إىل مزيد من إضعاف األحزاب السياسية وحنن مقبلون على سنة انتخابية «   

غالبيتهم  الخاليا  هذه  إل  ف  المنتم�ي بروفايالت  أن  معي  لحظ 
المطلقة من هذا القطاع غ�ي المهيكل، والغالبية أعمارهم تدخل 
المهيكل،  القطاع غ�ي  لنا هذا  بينت  الجائحة  الشباب.  دائرة  ي 

�ف
للبقاء عىل قيد الحياة فال ينفع إل  أنه عندما تعيش  لنا  وبينت 

ي
ي والأخال�رت

ي والثقا�ف
يكولج السياسي والدي�ف يكولج"؛ ال�رب "ال�رب
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املجالت، بعض منها يتحدث عن تجربة 

شخصية، والبعض اآلخر عبارة عن عمل 

جامعي وندوات..، تعرفون أن زمن العلم 

فإيقاع  الواقع،  وإيقاع  زمن  هو  ليس 

التحليل العلمي يحتاج إىل بعض الوقت، 

هنا  حاليا،  متوافر  هو  مام  فقط  لكن 

باملغرب، مقارنة مع دول يف العامل العريب 

أو إفريقيا، كانت قوية ومتميزة، وبالنظر 

إىل الوسيط االلكرتوين، وصل صداها إىل 

خارج املغرب، بنفس الشكل أو أكرث مام 

كان داخل املغرب. 

أنه  نقوله،  أن  ميكن  ما  إذن 

الدرجة  م��ن  تفكري  هناك  ك��ان 

واستيعاب  اآلين  يف  تفكري  األوىل؛ 

فهم  وم��ح��اول��ة  الجائحة  ه��ذه 

واالجتامعية  االقتصادية  تداعياتها 

والثقافية والسياسية، ولكن هنالك 

نظرا  بعد،  تتم  مل  األشياء  بعض 

الزمن  مثل  ليس  العلم  زمن  ألن 

السوسيولوجي؛ بالنسبة يل ما هو متوفر 

مرشفة  أشياء  هي  قريبا  سيصدر  وما 

وستعطي للباحثني الشباب مادة للبحث 

براديغامت  انطالقا من  لسنوات طويلة، 

نفكر  أن  أردن��ا  إذا  أننا  وهي  جديدة، 

فيها  نفكر  أن  يجب  الجائحة  هذه  يف 

كيشء جديد وغري مسبوق، وبالتايل نحن 

والخيال  اإلبداع  من  نوع  إىل  حاجة  يف 

تحليلنا  وأدوات  أفكارنا  لتجاوز  العلمي 

يف  نحن  لها،  واطأمننا  عليها  نشأنا  التي 

واالسترشاف  اإلبداع  من  نوع  إىل  حاجة 

العلمي بدأنا نلمس آثاره.

بودي  أمرين  إىل  أشري هنا  أن  أريد   

أن يهتم الباحثون بهام الشباب يف العلوم 

االنتباه؛  أثارت  التي  املسألة  االجتامعية؛ 

مل  العمق  يف  ولكن  إحصائيات  هناك 

الذي  اليوم  يف  أنه  وهي  كثريا،  تدرس 

العدل  وزي��ر  بأن  إشاعة  فيه  خرجت 

لفرض  قانون  مبرشوع  للحكومة  تقدم 

الذي  ما  األنرتنيت،  عىل  متقدمة  قيود 

وقع؟ الذي وقع أن الرفض مل يكن فقط 

الخ،  واملثقفني  السياسية  األح��زاب  من 

ولكن كان رفضا شامال من مختلف فئات 

املجتمع، أين يظهر ذلك؟ ميكن فقط أن 

تدخل مواقع التواصل االجتامعي، وترى 

أو  مبنية،  فعل  ردود  إما  الفعل،  ردود 

وبالحرف  بالدارجة  مكتوبة  فعل  ردود 

كلها  ولكن  وباألخطاء،  والفرنيس  العريب 

أن  حيث  األزم��ة،  عز  يف  هذا  تستنكر، 

من  جزء  عن  يتنازلوا  أن  قبلوا  الناس 

بيوتهم،  يف  جالسني  الجسدية،  حريتهم 

قبلوا أن يتنازلوا عن جزء من مداخيلهم، 

أن  ولكن  أصال،  كانت هزيلة  وإن  حتى 

األنرتنيت،  يف  حريتهم  من  بجزء  متس 

قاموا –كام يقول املصطلح الشائع- قومة 

رجل واحد...

 يدل األمر، يف نظري، عىل أن كورونا 

أن  الوعي،  مستوى  عىل  ننتبه،  جعلتنا 

االفرتايض  العامل  أحدثها  التي  التحوالت 

بكثري  أعمق  هي  حياتنا  يف  واالنرتنيت 

االف��رتايض  املجتمع  أن  نتصور،  م��ام 

املجتمع  عن  فشيئا  شيئا  ينفصل  بدأ 

الواقعي، ومل يعد مجتمعا افرتاضيا أصبح 

بل  الواقع  مساحة  يحتل  فشيئا  شيئا 

لفئة  بالنسبة  الواقعي،  العامل  هو  أصبح 

الشباب  يقضيه  ما  السكان.  من  واسعة 

أو الناس األقل شبابا، واالهتامم والرتكيز 

أكرث  االنرتنيت،  يف  به  يقومون  ال��ذي 

بكثري من الحياة التي يقضونها يف الواقع 

الذي  الكالسييك  الفيزيايئ 

أمام  اآلن  نحن  نعيشه.  كنا 

ضوابطه،  له  جديد،  مجتمع 

آليات  له  القاهرة،  قوته  له 

فيه  والتفكري  فيه  االشتغال 

ال  األشياء  وهذه  واستغالله، 

زالت الدراسة فيها يف مراحلها 

األولية. أعيد التذكري مبا أرشت 

إليه يف مناسبات كثرية، قبل عرش سنوات 

يف السوسيولوجيا األنجلوساكسونية ظهر 

 ،  e-native اإلنرتنيت   جيل  مصطلح 

افرتاضيا  تاريخا  وضعوا  الباحثني  هؤالء 

هو  سنة 1985... الذين ولدوا قبل هذا 

التاريخ ينتمون إىل مجتمع وبراديغامت 

 La تدبريه   أبدا  يتعلموا  لن  و  أخرى، 

manipulationكام يفعل مواليد ما بعد 

هذا التاريخ. 

ولدوا  التاريخ  هذا  بعد  املولودون 

هذه  داخل  ونشؤوا  األنرتنيت  عرص  يف 

والدته   بعد  املولود،  أن  يعني  املنظومة، 

الصانع"  "النسان  هناك  كان  أنه  بمع�ف  نفسه،  النسان  ي 
�ف تحول 

L'homo- و"النسان المفكر" والآن عىل عتبة ظهور إنسان جديد هو
نيت لم تعد أداة،  connectus أي النسان المتصل، بمع�ف أن الن�رت
بل جزء من الذات وجزء من المجتمع، وتصبح الآلة بنية قاهرة تتطور 
ي 

ي السوسيولوجيا ل زالت �ف
بها �ف تتعلق  ي 

ال�رت ، والدراسات  بشكل كب�ي
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الهاتف،  يديه  بني  والديه  يضع  بأشهر، 

ولعل قوة هذه األداة عىل اإلسكات أكرث 

من اآلليات الكالسيكية...، نحن اآلن أمام 

إىل  مؤخرا  محللون  ذهب  كبري...  تغري 

أبعد من ذلك وقالوا بأن األمر ال يتعلق 

فقط بتحول بسيط، وإمنا هو تحول أكرث 

نفسه،  االنسان  يف  تحول  تاريخي،  من 

الصانع"  "االنسان  هناك  كان  أنه  مبعنى 

و"االنسان املفكر" واآلن عىل عتبة ظهور 

 L'homo-connectus إنسان جديد هو

أي االنسان املتصل، مبعنى أن االنرتنيت 

مل تعد أداة، بل جزء من الذات وجزء من 

املجتمع، وتصبح اآللة بنية قاهرة تتطور 

بشكل كبري، والدراسات التي تتعلق بها 

بدايتها  يف  زالت  ال  السوسيولوجيا  يف 

األولية. 

الثغرة  هذه  العلم  أمام  أنه  أعتقد 

وميكن  ظهرت،  أخرى  ثغرة  املوجودة؛ 

الصحة  بسوسيولوجيا  تتعلق  أنها  القول 

تنتقل  األوب��ئ��ة  أن  تعرفون  تحديدا، 

حسب ما يسمى ب "االنتقاالت الوبائية" 

)transition épidémiologique(؛ 

 2004 تقرير  يف  العاملية  الصحة  منظمة 

أوصت بأن نعلن هذه السنة سنة انتقال 

وبايئ، األمراض ذات األسباب جرثومية أو 

أصبحنا  واآلن  أقلية،  أصبحت  التعفنية، 

امليكروب،  هو  ليس  سببها  أمراض  أمام 

اإلنساين،  والسلوك  اإلنسان  سببها  وإمنا 

وعالجها مرتبط بنمط العيش وباإلنسان 

أصبح  فيها  العالج  اإلنساين،  وبالسلوك 

األكرب  الجزء  ولكن  بسيطا،  جزءا  يشكل 

إىل  بحاجة  ونحن  الصحية،  الرتبية  هو 

مقاربة صحية.

العاملية  الصحة  منظمة  أطلقت 

"امل��ح��ددات  أسمته  ك��ب��ريا  م��رشوع��ا 

إعادة  كيفية  حول  للصحة"؛  االجتامعية 

املامرسة  إىل  التكوين  من  الطب  بناء 

إىل املستشفيات وغريه، ليس عىل أسس 

عىل  ولكن  الكالسييك،  األم��راض"  "علم 

سنوات   10 قبل  إنساين.  سلويك  أساس 

األول��ي��ة،  املناقشات  يف  ك��ان  امل��غ��رب 

اآلن  أعلم  وال  فيها  لحظتها  وشاركت 

أين وصل هذا البحث، ظهر أن السلوك 

اإلنساين، حتى يف املجاالت الصحية أصبح 

تدرس  مل  أشياء  وهذه  ومحددا،  حاسام 

لحد اآلن. 

أس��اس��ا  مرتبطة  مب��س��أل��ة  أن��ه��ي 

الفوري  ال��رتاس��ل  شق  يف  باالنرتنيت، 

من  أنه  ظهر  ذلك(،  غري  اىل  )الواتساب 

العجز  أمام  االجتامعي  الدفاع  آليات 

هذه  أمام  االقتصادي  والعجز  العلمي، 

والكاريكاتور،  النكتة  كانت  الجائحة، 

وكانت هنالك إبداعات حقيقية جزء منها 

ال زلت أرجع إليها وأستمتع بها وكأنني 

باحثون  يقوم  أن  أمتنى  مرة.  أراها ألول 

بجمع هذه املنت ودراسته، ألنه سيكون 

الجديدة  املجتمعات  هذه  لفهم  مفيدا 

اآلليات  ولفهم  االف��رتايض(،  )املجتمع 

السياسية،  االجتامعية  للتنشئة  الجديدة 

أو التنشئة االجتامعية فقط. 

حوار العدد : » اجلائحة أدت إىل مزيد من إضعاف األحزاب السياسية وحنن مقبلون على سنة انتخابية «   
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ترمجات

ترجمة: عبد العالي صابر
Patrick Peretti-Watel"ي فاتيل

ي�رت حوار مع "باتريك ب�ي
" Anne Châteauneuf-Malclès Constitutionel"أجرى الحوار مع الكاتب: "آن شاتونوفمالكليس

ي 
ي علم الجتماع و�ف

غناء التكوين العلمي �ف ٌص لإ نُ�رش الحوار بتاريخ 08/04/2020 عىل موقع SES-ENS، وهو موقع ُمَخصَّ
ف المدارس العليا لالأساتذة  ي إطار اتفاقية تمت سنة 2002 ب�ي

العلوم القتصادية والسياسية. وقد جرى تطوير الموقع �ف
بية الوطنية )بفرنسا( .1 والمديرية العامة للتعليم المدرسي بوزارة ال�رت

سوسيولوجيا الخطورة والأزمات الصحية: أضواء عىل 
وس كورونا وباء ف�ي

Sociologie du risque et crises sanitaires : un 
éclairage sur la pandémie du coronavirus

عىل  ك��ورون��ا  ف��ريوس  وب��اء  يشهد 

الخطورة  تحتلها  التي  املركزية  املكانة 

املعارصة،  املجتمعات  يف   le risque

لتطور  كنتاج  أو  اجتامعي  كقلق  سواء 

الحوار  ه��ذا  ويف  املجتمعات.  ه��ذه 

برييتي  السوسيولوجي"باتريك  يتوقف 

بها  تتناول  التي  الطريقة  عند  فاتيل" 

وكذا  الخطورة،  واق��ع  السوسيولوجيا 

املسائل االجتامعية التي تطرحها األزمات 

األزمات.  هذه  تدبري  ويطرحها  الصحية 

واملواقف  التمثالت  أن  الباحث  ويوضح 

اتجاه الخطورة، وأيضا التاميز االجتامعي 

ال  عنارص  هي  لها،  التعرض  بخصوص 

من  للوقاية  مسعانا  يف  إهاملها  يجب 

خطورة صحية ما.

باتريك برييتي فاتيل هو مدير األبحاث 

يف املعهد الوطني للصحة والبحث الطبي 

"نواقل  INSERM،يشتغل ضمن مخترب 

VIT  2 واملتوسطية"  املدارية  العدوى 

ROME)VecteursInfectionsTR

 ،)Opicales et MEditeranéennes

الجامعي  املستشفى  مبعهد  الكائن 

)املتوسطية(مبارسيليا  املعدية  لألمراض 

   l'IHU Méditerranée Infection à

Marseille حيث يشارك يف إدارة فريق 

"معضلة وقرار، مخاطر وإجراءات طبية" 

 Dilemme&Décision, Risques et

.Actes Médicaux

سوسيولوجيا  يف  متخصص  والباحث 

الخطورة،وسوسيولوجيا الصحة،وقد أنتج 

عددا من املقاالت العلمية والكتب، من 

الخطورة"  "سوسيولوجيا  كتاب  بينها 

 ،)2010( الخطورة"  و"مجتمع   ،)2000(

و"سيجارة الفقري" )2012(.

التطرق  تم  التي  القضايا  مختلف 

إليها يف الحوار:

ومقاربته  الخطورة  مفهوم   )1

سوسيولوجيا

ضمن  ال���خ���ط���ورة  م���وق���ع   )2

امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ح��دي��ث��ة امل��ع��ارصة 

 les sociétés modernes

contemporaines

طبيعة الخطورة يف املجتمعات   )3

املُعوملة املرتابطة فيام بينها بقوة

وباء فريوس كورونا بوصفه فئة   )4
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1 -رابط الحوار:

http : / / s es . ens - lyon . f r /ar t i c l e s / soc io log i e -du-r i sque-e t - cr i s es - sani ta i res -un-e c la i r age- sur- l a -pandemie-du-
coronavirus#:~:text=pand%C3%A9mie%20du%20coronavirus-,Sociologie%20du%20risque%20et%20crises%20sanitaires%20%3A%20
un,sur%20la%20pand%C3%A9mie%20du%20coronavirus&text=La%20pand%C3%A9mie%20du%20coronavirus%20t%C3%A9moigne,e-

.t%20produit%20de%20leur%20d%C3%A9veloppement

2 -  مخترب VITROME وحدة بحث مختلطة UMR، أُنشات يف يناير من سنة 2018، وهي تابعة لجامعة Aix-Marseille، و"معهد البحث للتنمية" IRD، و"الخدمة 
.AP-HM "وهي يف رشاكة مع "املساعدة العامة ملستشفيات مارسيليا ،SSA "الصحية للقوات املسلحة

الهوامش

من املخاطر

إدارة األزمات الصحية  )5

مبدأ الوقاية  )6

التكميلية  املخاطر  ظ��ه��ور   )7

إدارة  يف   risques complémentaires

أزمة صحية

متثل  مستوى  عىل  االختالفات   )8

الخطورة بني الخرباء وعامة الناس

ت��أث��ري ال��رس��ائ��ل ال��وق��ائ��ي��ة   )9

مجال  يف   messages préventifs

الصحة

مواجهة  يف  امل��واق��ف  أهمية   )10

أزم��ة  إدارة  عملية  ضمن  الخطورة 

صحية

ال��ت��ف��اوت��ات االج��ت��امع��ي��ة يف   )11

مواجهة الخطورة

 le risque الخطورة   )1
مــفــهــوم مــعــقــد وشــامــل 
الجتماعية  العلوم  استثمرته 
الثمانينات،  من  انطالقا  ا  كث�ي
كيف  سوسيولوجيا  فبوصفك 

تتصور هذا المفهوم؟

أن  االجتامعية  العلوم  أوضحت  لقد 

املخاطر تُبنى اجتامعيا، وعندما اشتغلت 

أطروحتي  يف  الخطورة  مسألة  عىل 

انطلقت من أعامل الفيلسوف فرونسوا 

 ،)François Ewald )1996 إيوالد 

يتميز  العرشين  القرن  أن  يرى  والذي 

تدريجي-  نحو  –ع��ىل  ��َد  َش��هرِ بكونه 

لرِ العامل يف حالة خطورة"، كام  عملية"َجعرْ

َنَةرِ املجتمعات". وبقوله  شهد عملية "طأَمرْ

إن العامل تم جعله يف حالة خطورة يقصد 

الخطورة  يخلق  ما  أن  الفيلسوف  هذا 

هو الطريقة التي ننظر بها لحدث معني؛ 

االسبانية  األنفلونزا  املثال  سبيل  فعىل 

 50 إىل   20 بني  ما  بحياة  َدترْ  أَورْ التي 

مليون إنسان نهاية الحرب العاملية األوىل 

الفرتة،  تلك  إبان  خطورة  مُتَثيُِّل  تكن  مل 

ألنه ال أحد توقع ظهورها، وال أحد حاول 

تنبيه اآلخرين منها والسيطرة عليها، لكن 

 H1N1 يف املقابل فإن أنفلونزا الخنازير

أو فريوس كورونا هي مخاطر ألنها أوبئة 

بشأن  السلطات  وفكرت  استباقها،  تم 

 le danger الخطر  لصد  معينة  تدابري 

إج��راءات  اتخذت  حيث  متثله،  ال��ذي 

ثم  تهديدها،  ورصد  للوقايةمنها،  معينة 

محاولة التعامل مع هذا التهديد بطريقة 

معينة.

وب���ش���ك���ل ت���ق���ري���ب���ي ي��رب��ط 

تاريخيا  الخطورة  فرونسواإيوالدماهية 

عرش  ال��راب��ع  ال��ق��رن  ب��ني  م��ا  بالفرتة 

التأمني  ميالد  مع  عرش  الخامس  والقرن 

عىل  القامئون  قرر  عندما  البحري،وذلك 

السفنles armateursح��امي��ة  تجهيز 

بإرساء  البحرية  األخطار  من  أنفسهم 

مورد  بفضل  تأمني،وذلك  ميكانيزمات 

مايل ساهموا جميعا يف إنشائه. لقد كان 

غرق السفينة أو ُعلُوقَُها يف املايض يعترب 

منظور  من  إليه  ظَُر  يُنرْ  dangerخ��ط��را

 risqueالحتمية، لكنه تحول إىل خطورة

زرِي  يف اللحظة التي أصبح فيها لدى ُمَجهيِّ

يواجههم،  الذي  بالتهديد  ٌي  َوعرْ السفن 

منه  أنفسهم  حامية  محاولة  وبالتايل 

بطريقة استباقية. إذن التهديد أو الخطر 

إىل  يتحول  عنه  نتحدث  ما  كان  أيا  أو 

خطورة عندما تكون هناك جامعة معينة 

ولديها  ما،  تهديد  بوجود  وعي  لديها 

التهديد من  للتحكم يف هذا  إرادة  أيضا 

تأمني.  آليات  أو  وقائية  إجراءات  خالل 

يف  التهديد  هذا  يكون  أن  يحدث  وقد 

جملته شيئا العقالنيا وخياليا؛ فقد سبق 

تخوف  عىل  أطروحتي  يف  واشتغلت 

الربوتستانتيني من أن يكون مصريهم هو 

بها  يطمئنهم  التي  والطريقة  الجحيم، 

دينهم ملواجهة هذه "الخطورة".

أن  سبق  ما  إىل  نضيف  أن  ينبغي 

مفهوم الخطورة ينبني عىل تصور تهديد 

وعشوائيا؛  عارضا  حادثا  باعتباره  معني 

البحرية  التأمينات  نظام  إق��رار  فبعد 

أقر  بفرنسا،  عرش  السابع  القرن  يف 
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 Jean-Baptisteكولبري باتيست  جون 

ب��أنرْ تغطي  ��يضرِ  Colbertم��رس��وم��ا3يَ��قرْ

التأمينات األرضار العارضة لركوب البحر 

كالعواصف  البحر"  "ح��وادث  نتيجة 

التأمينات  تلك  أن تغطي  البحرية، دون 

الناتجة  املادية  واألع��ط��اب  الخسائر 

التمردات عن  أو  نرِنَي  املَُؤمَّ أخطاء  عن 

الرحالت  أثناء  تحدث  mutineriesالتي 

اعتبارهاحوادث  يتم  مل  والتي  البحرية 

من  بالوقاية  إذن  األمر  يتعلق  عارضة. 

تحدث  لكنها  تحدث،  قد  أحداث  خطر 

وعشوايئ،  متوقع،  وغري  نسبي،  بشكل 

عن   l'accident الحادث  مفهوم  ويعرب 

متيز  التي  العشوائية  الخاصية  ه��ذه 

فرونسواإيوالدأن  ويعتقد  الخطورة. 

العمل،  بحوادث  املتعلق  األول  القانون 

بفرنسا،   1898 سنة  إق��راره  تم  وال��ذي 

يكرس قانونيا هذا التصور عن الخطورة. 

وقد أدى التصنيع يف القرن التاسع عرش 

–وبشكل خاص إدخال اآلالت البخارية- 

إىل انفجار يف عدد حوادث العمل داخل 

يف  املسؤولية  تحديد  ولتجنب  املصانع، 

كان  الذي  األمر  –وهو  الحوادث  هذه 

ترََبَ  اعرْ الصناعي-  النمو  عرقلة  شأنه  من 

هي  العمل  ح��وادث  أن   1898 قانون 

نشاط  لكل  أخ��ط��ارdangersم��الزم��ة 

إنتاجي، وبالتايل ال ميكن تفاديها. ثم بعد 

املهنية محل  الخطورة  مفهوم  ذلك حل 

الضحايا  تعويض  الخطأ،وسمح  مفهوم 

إيقاف  دون  املهنية  املخاطر  مبعالجة 

القرن  امتداد  وعىل  املهني.  النشاط 

َف  العناية،ُصنيِّ دولة  ظل  العرشين،ويف 

"مخاطر"  أنها  عىل  األحداث  من  مزيد 

العمل،  عن  والعجز  كاملرض،  )أح��داث 

حقل  أيضا  توسع  كام  إلخ(،  والبطالة، 

الرسقة،  عىل  )التأمني  التأمينات  نشاط 

وعىل حوادث الطريق، وعىل الفيضانات، 

إلخ(.

خطورة  ضد  الوقاية  ف��إن  وأخ��ريا 

للتحكم  ب��إج��راءات  والقيام  معينة، 

تقديرات  وج��ود  يفرتض  أم��ر  فيها، 

الخسائر  وحجم  الخطر،  تفيش  لحجم 

ُرالتهديد  تََصوُّ ويقوم  بسببه.  املتوقعة 

عىل  الشكل  الخطورةبهذا  متثله  الذي 

خرباء،  بها  يقوم  التي  الدراسات  أساس 

كمية/ دراس��ات  تكون  ما  غالبا  وهي 

الخطورة َضَعةرِ  َمورْ إىل  إحصائيةتهدف 

ذلك  objectiver le risque،ويتحقق 

تردد  احتامل  بحساب  املثال  سبيل  عىل 

املالية  التكلفة  تقدير  أو  معني  حادث 

-بوصفها  الخطورةإذن  التي سيكلفها.إن 

ترََبيُف  فئة تحليل يف العلوم االجتامعية- تُعرْ

إنتاجا اجتامعيا. ونجد  كثري من األحيان 

الخطورة  سوسيولوجيا  يف  ال��دراس��ات 

كثريًة جدا، وتغطي مجاالت جد متنوعة، 

السلوكات  بدراسة  خاص  بشكل  وتهتم 

الخطورة،  املرتبطةمبواجهة  الفردية 

حول  متثالتالناس  الخصوص  وجه  وعىل 

تشكل  قد  التي  الخطورة،والسلوكات 

بها  تعمل  التي  الطريقة  وأيضا  خطورة، 

عٍ معني. يََنةرِ تََجمُّ الخطورة عىل بَنرْ

ما الموقع الذي تحتله   )2
مجتمعاتنا  ضمن  الخطورة 

الحديثة المعارصة؟

أنتوين  الربيطاين  السوسيولوجي  إن 

 Anthony Giddens )1991،غيدنز

تَنرُِدإىل أعامله،  1994(، والذي كثريا ما أَسرْ

عالقة  مباله  أكرث-  فردي  إطار  -يف  اهتم 

بالخطورة عندما تهدد األفراد، وبتأثريها 

اليومية.  لقراراتهم  اتخاذهم  يف  عليهم 

تتميز  السوسيولوجي  لهذا  وبالنسبة 

 culture"الحداثة بهيمنة "ثقافة الخطورة

أن  ب��ذل��ك  ويَ��ق��ص��د   ،du risque

ذوي  األف��راد  كلل  بال  يحفز  مجتمعنا 

حياتهم  توجيه  عىل  الكبرية  االستقاللية 

الشخيص  وجودهم  بأنفسهم،وقيادة 

حتى فيام يتعلق بحياتهم الصحية، وذلك 

بأن ينتبهوا لكل ما ميكن أن ميثل ضمن 

أو  املستقبلية  لسعادتهم  تهديدا  بيئتهم 

وحتى  السعادة.  هذه  لتحقيق  فرصة 

يتمكن األفراد اليوم من اتخاذ القرارات 

له  فيام  مستقبلهم  تهم  التي  الجيدة 

عالقة بخيارات االستهالك، ومنط الحياة، 

معارُف  تحت ترصفهم  تُوَضُع  فإنه  إلخ، 

ربةsavoirs experts،وغالبا  صادرة عن خرِ

ما تكون هذه املعارف ذات طابع كمي/

عند  أنتونيغيدنز  ويتوقف  إحصايئ. 

أيامنا  يف  يعد  مل  وال��ذي  ال��زواج،  مثال 

ولكن  مسؤوليته،  نتحمل  اختيارا  هذه 

 un خطورة  مبثابة  اعتباره  ميكن  رمبا 

الطالق.  إحصائيات  إىل  بالنظر   risque

أن  نجد  فرنسا  ففي  املثال،  سبيل  وعىل 

بالطالق  تنتهي  الزيجات  من  باملئة   20

خالل السنوات الخمس األوىل من الزواج 

حسب ما يذكره املعهد الوطني لإلحصاء 

وهكذا   ،l'Inseeاالقتصادية والدراسات 

فإن األفراد يَُقييُِّموَن قرار الزواج عىل ضوء 

خربات معينة، ويعيدون تقييمه بحسب 

الفرص أو العوائق التي تواجههم.   

املسؤولية  عىل  اإلح��ال��ة  ه��ذه  إن 

التي  املخاطر  إدارة  يف  للفرد  الشخصية 

فوكو ميشيل  أعامل  مع  تتفق  تواجهه 

سيطرة  ب��ش��أن   MichelFoucault

فالسلطات  األج��س��اد؛  ع��ىل  املجتمع 
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3 -   Ordonnance de la marine, août 1681 : Livre III, Titre VI » Des assurances «.

4 -  Ulrich Beck )1944-2015(. Pour une présentation de la sociologie du risque de Beck, voir par exemple : Frédéric Vandenberghe )2001(, 
Introduction à la sociologie )cosmo( politique du risque d'Ulrich Beck. Revue du MAUSS, n° 17, 1, p. 25-39.

الهوامش

تحاول أكرث فأكرث أن تتحكم يف األجساد 

القوة  استخدام  عوض  مبعنى  ٍد،  بُعرْ عن 

السلوكات  تبني  عىل  األف��راد  إلجبار 

يتم  السلطات،  فيها من طرف  املرغوب 

تحويل هؤالء األفراد أنفسهم إىل فاعلني 

االجتامعية  تنظيامملامرسات  عملية  يف 

نجد  ولهذا  لقواعد.  وإخضاعها  وضبطها 

املسؤولية الفردية غالبا يف قلب حمالت 

أن  عىل  تشدد  والتي  الصحية،  الوقاية 

الصحي،  رأسامله  عن  مسؤول  الفرد 

عىل  والعمل  ��ظُ��ُه  ��فرْ حرِ عليه  ووج��ب 

ازدهاره بتبنيالسلوكات الكفيلة بتحقيق 

فإن  امل��ث��ال  سبيل  وع��ىل  األم���ر.  ه��ذا 

حملة  أطلقت  العاملية  الصحة  منظمة 

للوقاية من التدخني سنة 2000، وكانت 

يف  للشباب  املوجهة  األساسية  الرسالة 

الخامسة  سن  يف  تقول:  الحملة  هذه 

عمرك  متوسط  سيكون  وال��ع��رشي��ن 

املتوقع هو أربعون سنة إذا كنت مدخنا، 

أقلعت  إذا  سنة  وأربعني  مثانية  ويصبح 

عن التدخني. وكام هو واضح، فإن األمر 

يتعلق بإقناع املدخنني بناء عىل معطيات 

تغيري  تقتيض  مصلحتهم  بأن  إحصائية 

حتى  الحارضة  اللحظة  يف  اآلن  سلوكهم 

يقطفوا مثار هذا التغيري يف مستقبل بعيد 

ونالحظ  املثال.  هذا  يف  الحال  هو  كام 

األمر نفسه اليوم يف املجال اإليكولوجي، 

حيث يتم أكرث فأكرث تحسيس املواطنني 

مبسؤوليتهم، وكذا تشجيعهم عىل استباق 

األثر البيئي لسلوكاتهم بناء عىل املعرفة 

يغريوا  حتى  وذلك  الخرباء  ينتجها  التي 

عاداتهم االستهالكية.

كل  إذن  املعارصة  املجتمعات  يف 

وعي  لديه  يكون  بأن  مطالب  شخص 

يف  يتحكم  وبأن  بنا،  املُحدقة  باملخاطر 

"يحتل  وبأن  الشخصية،  وحياته  سلوكه 

-عىل   coloniserlefutur املستقبل" 

باالعتامد  غيدنز- وذلك  أنتوين  قول  حد 

عىل املعارف املتوفرة، وخاصة املعطيات 

اإلحصائية. لكن ليس كل األفراد ميتثلون 

سرِ لثقافة  لهذا املعيار أو لهذا املبدإ املَُؤسيِّ

الخطورة، ويتمثل الهدف من الدراسات 

التنوع  إبراز  يف  تحديدا  السوسيولوجية 

االجتامعي للمواقف يف مواجهة الخطورة 

ومواجهة املستقبل.

طبيعة  ت  ــ�ي ــغ ت ــل  ه  )3
المجتمعات  ي 

�ف الــخــطــورة 
مجتمعات  هي  ي 

الــ�رت الحالية 
ببعضها  ومتصلة  ُمَعْوَلَمٌة 

البعض أشد التصال؟

عنه  غنى  ال  آخ��ر  ك��ات��ب  ه��ن��اك 

وهو  ال��خ��ط��ورة،  مسألة  بخصوص 

بيك  أول��ري��خ  األمل��اين  السوسيولوجي 

لقد شدد هذا   Ulrich Beck)2001( 4

مخاطر  أن  واق��ع  عىل  السوسيولوجي 

مبخاطر  يدعوها  )والتي  الراهن  عرصنا 

الحداثة الجديدة( هي تهديدات تنفلت 

من إدراكنا؛ فنحن ال نراها، وال نسمعها، 

ينطبق  الكالم  وه��ذا  بها،  نحس  وال 

وعىل  التلوث،  وعىل  الفريوسات،  عىل 

اإلشعاعات النووية. ويوضح أولريخ بيك 

أن هذه املخاطر املعارصة هي غالبا آثار 

نفس  يف  ترُِج  تُنرْ إنتاجية  ألنشطة  خارجية 

مادية محسوسة ذات  الوقت منتوجات 

قيمة، وأيضا مخاطر غري مرئية وصامتة، 

إحدى  وهذه  انتشارها،  يعزز  ما  وهو 

 société"الخطورة "مجتمع  مفارقات 

الضوء  تسليط  تم  التي   du risque

فبفضل  بيك،  أولريخ  طرف  من  عليها 

أصبحت  والتقنية  العلمية  التطورات 

قادرة  أمانا،ألنها صارت  أكرث  املجتمعات 

 les األخطار  يف  التحكم  عىل  فأكرث  أكرث 

dangers، لكنها أنتجت يف نفس الوقت 

 .nouveauxrisquesج��دي��دة مخاطرة 

وبالنسبة ألولريخ بيك فإن هذه املخاطر 

يتم بشكل عام  إال قليال  غري املحسوسة 

أي  قبل  ُن  تُثَميِّ مجتمعاتنا  ألن  إهاملها، 

وما  فوريا.  تََجةرِ  املُنرْ املادية  الرثوة  يشء 

يزيد من انتشار هذه املخاطر أيضا عوملة 

املبادالت  وتكثيف  االقتصادية،  القنوات 

وهذا  النقل،  وسائل  وتطور  الدولية، 
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األمر ينطبق عىل الفريوسات التي تنترش 

نتيجة  العامل  بقاع  كل  يف  سيع  بشكل 

أكرث  بشكل  واألشخاص  البضائع  تنقل 

فأكرث سعة عىل املستوى العاملي.

املسألة األخرى ذات األهمية بالنسبة 

أكرب  لها حجم  والتي صار  بيك،  ألولريخ 

مع ظهور األنرتنت وتطور وسائل التواصل 

االجتامعي، هي ظاهرة خيبة أمل العلم 

يتواىن  أولريخ بيك مل  من ذاته؛ فحسب 

التاسع عرش  القرنني  امتداد  عىل  العلم، 

املنهجي  شكه  توجيه  والعرشين،عن 

لتفكيكها،  والخرافات  املعتقدات  نحو 

العلم  وجه  األوقات  من  وقت  يف  لكن 

أنتج  ما  وهو  ذاته،  نحو  املنهجي  شكه 

تعددية عىل مستوى النظريات العلمية 

ومجزأة،  مؤقتة،  نظريات  كانت  التي 

ذلك  وتسبب  بينها،  فيام  ومتناقضة 

أيضا يف احتدام الخالفات العلمية. وكان 

الثامنينيات  خالل  بيك  ألولريخ  يُب  يَطرِ

القول إن: "الحديث مع َعالرٍِمعن موضوع 

بنفس  رمبا  محرجا،  أمرا  أصبح  الحقيقة 

الحديث  عن  الناتج  اإلحراج  من  القدر 

عن اإلله مع رجل دين"،وينتجعن هذه 

الخالفات فيام بني العلامء صعوبة تعقب 

املخاطر املعارصة وكذا إدارتها.

لقد اشتغلت عىل هذه املسألة إبان 

األزمة الصحية لجنون البقر، وكانت هناك 

مرض  خطورة  مدى  بخصوص  خالفات 

جنون البقر وإمكانية انتقاله إىل اإلنسان، 

من  كبري  بشكل  تضخيمه  تم  هذا  وكل 

طرف وسائل اإلعالم. حينها مل يكن املرض 

قد تسبب يف وجود أي ضحايا من البرش، 

وهو  بريطانيا،  ميكروبات  َعالرَِم  لكن 

تنبأ   ،RichardLaceyالي����يس ريتشارد 

سيموتون  الناس  من  اآلالف  مئات  بأن 

طول  نتيجة  املرض  هذا  جراء  سنة  كل 

هناك  كانت  فرنسا  ويف  حضانته.  فرتة 

أيضا خالفات حول وباء فريوس أنفلونزا 

أخذت  حيث   ،2009 سنة  الخنازير 

الجد  محمل  عىل  العمومية  السلطات 

التهديد الذي ميثله الفريوس، يف حني أن 

متخصصني أكدوا أنه فريوس غري خطري، 

الربملاين  الطبيب والنائب  كام قال بذلك 

الذي   ،Bernard Debréدوب��ري برنارد 

بسيطة.  أنفلونزا  مجرد  الفريوس  اعترب 

اليوم  الخالفات  مثل هذه  فإن  وبالطبع 

فداحتها  ومدى  ما  خطورة  وجود  حول 

أصبح نطاقها أكرث اتساعا بسبب وسائل 

التواصل االجتامعي الراهنة.

ي أي فئة يقع خطر أو 
�ف  )4

كورونا  وس  ف�ي وباء  خطورة 
الذي نواجهه؟ هل هذا الوباء 
"مجتمع  عن  نموذجي  تعب�ي 
الذي  بالمع�ف  الخطورة" 
يستخدم به أولريخ بيك هذا 

المفهوم؟

أو  الحايل  كورونا  ف��ريوس  حالة  يف 

أنفلونزا الخنازير من الواضح أننا نتحرك 

الوباءان  فهذان  الخطورة،  مجال  داخل 

مع  حدث  ما  عكس  عىل  استباقهام  تم 

وصلت  وعندما  االسبانية.  األنفلونزا 

خريف  يف  فرنسا  إىل  الخنازير  أنفلونزا 

2009 كان الوباء معروفا قبل ذلك منذ 

ربيع تلك السنة، إذ كان موجودا حينها 

يف املكسيك، فتم االستعداد له يف فرنسا 

العاملية  املنظمة  أن  كام  شهور.  طيلة 

معينة،  سيناريوهات  أج��رت  للصحة 

بخصوص  إحصائية  تقديرات  وأنتجت 

معينة.  من��اذج  عىل  باالعتامد  ال��وب��اء 

وهكذا فإن فريوس كورونا ينتمي بشكل 

التي  الالَّمرئية  املخاطر  فئة  إىل  واضح 

الخطورة"،هذا  "مجتمع  عن  تعبري  هي 

عىل الرغم من أنأولريخ بيك يهتم خاصة 

باملخاطر التكنولوجية الكربى الكيميائية 

أو االشعاعية أكرث من اهتاممه باملخاطر 

عددا  دية. وألن  ُمعرْ بأمراض  الصلة  ذات 

وخاصة  كورونا،  بفريوس  املصابني  من 

أعراض،  أية  ُروا  يُظرْهرِ أال  ميكن  األطفال، 

التي  األسباب  إح��دى  ذل��ك  ك��ان  فقد 

امل��دارس  إغ��الق  أول  كإجراء  أوجبت 

املسنني  األشخاص  أو  الراشدين  لحامية 

اتصال  لألطفال  يكون  أن  ميكن  الذين 

بهم،والََمررْئرِيَُّة الخطورة هنا َعقَّدت عملية 

تدبري الوباء والتعامل معه. 

الخطورة  أن  وهو  أيضا  آخر  يشء 

التي ميثلها فريوس كورونا هي جزء من 

سبق  فكام  معارص،  تطور  منط  تأثريات 

لفريوس  الرسيع  االنتشار  زَى  يُعرْ وقلت 

كورونا إىل كثافة تدفق السلع واألشخاص 

و1918   1917 سنتي  وخالل  العامل.  عرب 

شبيهة  )وهي  االسبانية  األنفلونزا  كانت 

بفريوس كورونا( قد استغرقت سنتني أو 

ثالث سنوات حتى تنترش عرب العامل، لكن 

كافية  فقط  أسابيع  بضعة  كانت  حاليا 

حتى ينترش فريوس كورونا يف كل مكان 

يف العامل أو يكاد.

الصعوبات  هــي  ــا  م  )5
الأزمات  تدب�ي  يطرحها  ي 

ال�رت
وس  بف�ي الشبيهة  الصحية 

كورونا؟

األزم��ات  مييز  ما  فإن  يل،  بالنسبة 
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5 - يف مقال يعود لسنة 2011 بعنوان: "نحو تدبري سيايس لالزمات الصحية"، يوضح أيضا كلود جيلربت أن إدارة أزمات الصحة العامة يف الحاالت املستعجلة أصبح اليوم 
شأنا سياسيا أكرث منه علميا أو تقنيا، ألن املشكالت الصحية بالغة الحساسية بالنسبة للرأي العام، وتنطوي عىل مخاطر سياسية كبرية، وقد أمكننا أن نالحظ ذلك يف قضية الدم 
امللوث أو فضيحة األميانت scandaledel'amiante. ويف التدبري السيايس لألزمات الصحية نجد أن العالقات بني املقررين السياسيني، والخرباء، والفاعلني االقتصاديني، هي 

عالقات رضورية.   

6 - باتريك الغاديك  هو مدير البحث الرشيف يف مدرسة البوليتكنيك، وهو متخصص يف إدارة املخاطر وإدارة االزمات.

7 -  يف فرنسا نجد خططا متلقة بإجراءات الوقاية خالل األزمات الكربى، ويف املجال الصحي توجد مثال خطة باسم: "الخطة الوطنية لوباء األنفلونزا" 

8 - من الصعب إىل حد اآلن أن نضع تقديرا لنسب الوفيات جراء وباء فريوس كورونا كام أشار إىل ذلك املعهد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادية )بفرنسا(، وذلك يف 
منشور له عىل مدونته يف األنرتنت بداية شهر أبريل سنة 2020، انظر:

 Bayet A., Le Minez S. et Roux V., Mourir de la grippe ou du coronavirus : faire parler les chiffres de décès publiés par l'Insee… avec
.discernement. Blog de l'Insee, 7 avril 2020

الهوامش

بخصوص  نٌي  الَيَقرِ الالَّيقني؛  هو  الصحية 

حجم التهديد، وفعالية وسائل معالجته، 

وكذا النتائج املرتتبة عنه. هذا عىل الرغم 

من أن هذه األزمات تظهر بشكل منتظم، 

إجراءات  بتفعيل  منها  الوقاية  ونحاول 

العناية الصحية، وتطوير الخربة العلمية. 

سياسية  "مشكالت  ملجلة  ع��دد  ويف 

واجتامعية" كان موضوعه تدبري األزمات 

تناولُت   )2010 فاتيل،  )برييتي  الصحية 

السياسة، هو  باحث يف  بالتحليل أعامل 

كلود جيلربتClaude Gilbert ،كان قد 

اشتغل عىل مفهوم األزمة يف مجال الصحة 

العمومية، وأشار هذا الباحث إىل الفارق 

الواقع  بني  موجودا  يكون  أن  الذييمكن 

هذه  متثل  وبني  الصحية  لألزمة  الفعيل 

املشرتك،وكذا  الحس  طرف  من  األزم��ة 

أو  الفعل  رد  ح��دة  يف  اآلراء  مبالغة 

الواقع  ذكر  وعىل  برودته.  يف  مبالغتها 

الفعيل لألزمة، فقد نصادف أزمات بدون 

تستمر طويال  ما  غالبا  أزمات  أو  ضحايا 

عىل نسق واحد كنتيجة لسعينا للوقاية 

جيلربت  كلود  ربط  لذلك  وإضافة  منها. 

جراء  العلمية  الخربة  بفشل  األزم��ات 

املتعلقةباملشاكل  الكربى  الالَّيقينيات 

الصحية املستجدة،كام ربطها بالتشكيك 

الذي يطال مامرسات معينة يف سريورات 
الخربة العلمية.5

كان هناك باحث آخر ممن كتبوا يف 

ذكره،وهو  عىل  أتيت  الذي  املجلة  عدد 

باتريك  إنه  األزمات،  تدبري  يف  متخصص 

الذي   PatrickLagadec 6 الغاديك 

اشتغل إبان تلك الفرتة يف مخترب االقتصاد 

أوضح  البوليتيكنيك.لقد  ملدرسة  التابع 

تكون  عام-  –بشكل  أنه  الباحث  هذا 

خطة التعامل مع األزمة هي نفسها أول 

ضحية لألزمة7، ففي مواجهة أزمة جديدة 

ال نعرف عنها شيئا ال تنجح الخطة غالبا 

أخطاء  بسبب  منها  الغرض  تحقيق  يف 

للمخاطر.  اليسء  والتقدير  االستباق، 

مدى خطورة  حقا  نعلم  ال  نحن  واليوم 

وباء فريوس كورونا، فاألرقام املُعلنة تدق 

جرس اإلنذار،إذرْ أصاب الفريوس عرشات 

لكن  بحياة بضعة آالف.  اآلالف، وأودى 

بسبب  الوفيات  إحصاءات  نتأمل  عندما 

فريوس كورونا نالحظ أن األمر ال يختلف 

كثريا مقارنة بإحصاءات الوفيات الناتجة 

عن فريوسات األنفلونزا8،هذا عىل الرغم 

املرض  نرِ  وكَورْ لقاح  توفرنا عىل  عدم  من 

اليشء. وهناك اليقني كبري  معقدا بعض 

أيضا يتعلق بعالج املرض،وهو األمر الذي 

العلمي  بالنظر إىل الخالف  يبدو واضحا 

إن  الكلوروكني  دواء  فعالية  بخصوص 

عىل  تهمني  التي  الالَّيقينيات  إح��دى 

هو  األزم��ات  هذه  يف  الخصوص  وجه 

الالَّيقني املرتبط بالعامل البرشي، والذي 

العمومية  السلطات  غالبا  له  تنتبه  ال 

التي  فالخطط  حاسمة،  مسألة  أنه  مع 

تَفرتض  األزمة  لتدبري  الحكومات  تضعها 

أن الناس يتعاونون عىل إنجاح إجراءاتها، 

يكون  ال  الناس  فعل  رد  أن  الواقع  لكن 

دامئا عىل مستوى التطلعات.وعىل سبيل 

قامت   2000 سنة  مطلع  ففي  املثال، 

بروتوكوالت  بوضع  األمريكية  السلطات 

بيو-إرهايب  هجوم  مواجهة  شأنها  من 

فريوس  رَتٍَضباستخدام  ُمفرْ  bioterroriste

عىل  سيتوجب  ،حيث   varioleالفاريوال

السكان االتجاه مبارشة إىل مراكز للتلقيح 

عىل  التشديد  وتم  الفريوس،  هذا  ضد 

لجلب  للمدارس  ذهابهم  عدم  رضورة 
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أبنائهم، لكن كشفت دراسة استقصائية 

فإن  فعال  الهجوم  وق��وع  حالة  يف  أنه 

هذه  يتبعوا  لن  األمريكيني  أرباع  ثالثة 

إىل  ف��ورا  بذهابهم  إم��ا  التوجيهات، 

املدارس إلحضار أبنائهم أو باالمتناع عن 

اللقاح ضد فريوس فاريوال بسبب  تلقي 

ظهور  اللقاح.وحني  هذا  من  حذرهم 

تَبرِقرِ  وباء أنفلونزا الخنازير يف فرنسا مل تَسرْ

الضعيفة  التعبئة  حالة  إطالقا  السلطات 

بخصوص  الفرنسيون  عليها  كان  التي 

أخذ اللقاح، ويف النهاية فقط 8باملئة من 

الصحية  للمراكز  توجهوا  من  الفرنسيني 

ألجل التلقيح، وهكذا فشلتخطة الوقاية 

الناس  ألن  ببساطة  وذلك  ذريعا،  فشال 

واليوم  املُتوقع.  النحو  عىل  يترصفوا  مل 

املعممة  الصحي  الحجر  اسرتاتيجية  فإن 

عىل الساكنة منذ أشهر تعطيني انطباعا 

تساءلنا  فهل  ُمرتَجلة،  اسرتاتيجية  بأنها 

بخصوص ما ستؤول إليه األمور بالنسبة 

يف  أنفسهم  عىل  يغلقون  الذين  للناس 

منازلهم، وتداعيات هذا الوضع اقتصاديا 

فإن  يل  بالنسبة  واجتامعيا؟  وصحيا 

هو  لألزمات  األساسية  األبعاد  إح��دى 

عديدة  مبستويات  يرتبط  الذي  الالَّيقني 

املتعلق  الاليقني  خاص  وبشكل  فيها، 

وفقها،  الناس  سيترصف  التي  بالطريقة 

ستفسد  لألزمة  الناس  استجابة  فهل 

يف  كالسييك  سؤال  إنه  تدبريها؟  عملية 

إدارة املخاطر.

أنفسنا  نجد  عندما   )6
بخصوص  ف  ليــقــ�ي حالة  ي 

�ف
وبخصوص  معينة  خطورة 
يجدر  أل  فداحتها،  مــدى 
بمبدإ  تعمل  أن  بالحكومات 

الوقاية؟

قانون  عن  صادر  الوقاية  مبدأ  إن 

ويف  كبري.  لتشويه  تعرض  وقد  البيئة، 

صياغته األصلية كام ظهرت يف النصوص 

ال  املبدأ  هذا  أن  نجد  األوىل  القانونية 

مواجهة  حالة  يف  إال  َل  يَُفعَّ أن  ينبغي 

أن  ميكن  النطاق  واس��ع  معني  تهديد 

ميكن  ال  ف��ادح��ة  خسائر  يف  يتسبب 

التحكم فيها عىل املستوى البيئي، بحيث 

يتم ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة9. لكن 

هذا  استخدام  شاع  سنة   15 حوايل  منذ 

اليومي،بصورة  الخطاب  لغة  يف  املفهوم 

لتحميل  غالبا  ضابط،  وبدون  عشوائية 

ما،  لجهة  معينة  خطورة  مسؤولية 

نجد  جداالت  يف  أيضا  استخدامه  وشاع 

مببدإ  متسكهم  يعلنون  جميعا  أطرافها 

ظهور  فعند  املثال  سبيل  الوقاية،وعىل 

من  الخرباء  كان  الخنازير  أنفلونزا  وباء 

للقاح من جهة أخرى  جهة واملعارضون 

استباقية  سيناريوهات  جميعا  يطرحون 

كارثية عىل املستوى الصحي. وهكذا فام 

استفدناه كدرس أنه يف أي مجال يجب 

توقع األسوءيف ظل حالة الالَّيقني،ويجب 

أيضا األخذ بعني االعتبار أن مبدأ الوقاية 

ال ينبغي تطبيقه عىل كل قضايا الصحة 

الفردية، وأنه مبدأ يفرتض وجود ضامنات 

تَُحوُل دون أن تكون اإلجراءات املتخذة 

مكليِّفة جدا.

كذلك فإن من املفرتض أن يكون مبدأ 

الوقاية إجراء مؤقتا، إذ يستمر تفعيله ما 

دمنا ال نعرف شيئا عن الخطورة القامئة 

إىل أنرْ تسمح التطورات العلمية بالتوفر 

وجود  بخصوص  الكافية  املعارف  عىل 

الخطورة ومدى فداحتها. وإن الخروج من 

يسمح  املعارف  إنتاج  عرب  الالَّيقني  حالة 

الذي هو  الوقاية  باالندماج داخل نظام 

منط تدبري أكرث كالسيكية. وينطبق مبدأ 

الوقاية عىل املخاطر املعروفة كالتدخني، 

)موايت إلخ  والجرمية،  األنفلونزا،  ووباء 

2009(،فالوقاية  Moattiوبرييتيفاتيل، 

بهدف  إج��راءات  اتخاذ  يف  إذن  تتمثل 

خطورة  ظهور  احتامل  من  التقليص 

معينة، والتقليل من انعكاساتها يف حال 

لقاح  إنتاج  ذلك  عىل  وكمثال  ظهورها، 

ملواجهة األنفلونزا.

جــراءات  الإ أن  ترى  أل   )7
ي خطورة معينة 

الُمتخذة لتو�رت
ظهور  إل  ــؤدي  ت أن  يمكن 

مخاطر أخرى؟

تكميلية م��خ��اط��ر  ظ��ه��ور  إن 

complémentaires، أو مخاطر منافسة 

بديلة مخاطر  أو   ،concurrents

فعليا  يعرب  ذلك  كل   ،substituables

عن صعوبة تدبري الخطورة، فبالحد من 

خطورة معينة نفتح املجال أمام مخاطر 

سياسية  أو  اقتصادية  تكون  قد  أخرى 

اإلطار  أو صحية، ويف هذا  اجتامعية  أو 

مجال  من  منوذجي  مثال  تقديم  ميكننا 

الصحةيتعلق مبعالجة خطورة االنتكاسة

rechuteأو تكرار اإلصابة برسطان الثدي 

مرة،فلتقليص هذه  أول  به  اإلصابة  بعد 

الخطورة تتلقى النساء عالجا بالهرمونات 

ملدة خمس سنوات، لكن ألن هذا العالج 

أنه  التقديرات  تقول  ن  ذاته مرسطرِ بحد 

خطورة  تكون  املدة  هذه  انقضاء  بعد 

ررِ  الَقدرْ من  أعىل  آخر  برسطان  اإلصابة 

اإلصابة  خطورة  تقليص  به  سيتم  الذي 

واف��رتاض  أخ��رى.  مرة  الثدي  برسطان 
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وس كورونا ترمجات : سوسيولوجيا الخطورة والأزمات الصحية: أضواء عىل وباء ف�ي

9 -  جاء يف إعالن ريو Rio )1992(: "يف حالة وجود خطورة منبئة بحدوث خسائر فادحة أو ال ميكن التحكم فيها، فإنه ال ينبغي استخدام غياب اليقني العلمي املطلق 
كذريعة لتأجيل تبني إجراءات فعلية بهدف تجنب تدهور البيئة". وجاء أيضا يف قانون بارنييه Loi Barnierبرتيخ 2 فرباير 1995، واملتعلق بتعزيز حامية البيئة: ")...( بحسب 
مبدإ الوقاية )بعد األخذ بعني االعتبار املعارف العلمية والتقنية الراهنة( ال ينبغي أن يؤخر غياب اليقينيات تبني إجراءات فعلية ومناسبة بهدف الوقاية من خطورة تحمل 

خسائر فادحة وال ميكن التحكم فيها عىل مستوى البيئة، وذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة".

الهوامش

الخطورة البديلة هو أيضا ما يدفع اآلباء 

بعض  أبنائهم  إعطاء  عن  االمتناع  إىل 

اللقاحات، ويف هذه الحالة فإن التأثريات 

نادرة  كانت  وإنرْ  -حتى  للقاح  الثانوية 

اآلباء خطورة  من طرف  جدا-فإنهاتُعترب 

مقارنة  الصحة  عىل  أك��رب  تأثري  ذات 

بخطورة اإلصابة باملرض الذي كان يهدف 

خطورة  أو  منه  الحامية  لتوفري  اللقاح 

بهذا  مرتبطة  لتعقيدات صحية  التعرض 

املرض.

الحالية  الصحية  األزم��ة  إدارة  إن 

للساكنة،  الصحي  الحجر  إق��رار  عرب 

وتوقيف العديد من األنشطة االقتصادية 

مخاطر  نشأة  إىل  يؤدي  واالجتامعية، 

موجودة،  أخ��رى  يفاقم  أو  ج��دي��دة، 

وهي مخاطر نكتشفها تدريجيا، ويجب 

األخرى،  هي  ومعالجتها  منها  الوقاية 

وعىل سبيل املثال اضطر وزير الداخلية 

ملنع  عاجلة  إجراءات  التخاذ  )الفرنيس( 

العنف  وهو  واملنزيل،  الزوجي  العنف 

الذي يزدهر أكرث يف بيئة الحجر الصحي 

ضحايا  استقبال  اإلج��راءات  هذه  )ومن 

العنف املذكور يف الصيدليات، وإمكانية 

إىل  لإلشارة  تنبيهية  نصية  رسالة  إرسال 

السيايس  املستوى  وعىل  خطر(.  وجود 

أمام  نفسها  التنفيذية  السلطة  تجد 

أعضاء  ضد  قضائية  مالحقات  خطورة 

التأهب،  بعدم  متهمني  الحكومة  من 

وبتعريض اآلخرين للخطر نتيجةإدارتهم 

الخطورة  أم��ا  ك��ورون��ا.  ف��ريوس  ألزم��ة 

جدا،  كبرية  أنها  شك  فال  االقتصادية 

منها  الحد  العامة  السلطات  وتحاول 

املقاوالت،  لفائدة  دعم  إج��راءات  عرب 

 chômageالجزئية للبطالة  نظام  وإقرار 

.partiel

يف  إذن  هي  الصحية  األزم��ات  إن 

واقتصادية  سياسية  أزمات  الوقت  نفس 

عىل  انعكاسات  لها  ألن  واجتامعية، 

املجتمع،  وعىل  االقتصاد  وعىل  السياسة 

ولكن أيضا ألن من أسبابها ما هو مرتبط 

وباملجتمع.وعىل  وباالقتصاد  بالسياسة 

أزمة جنون  السبب يف  فإن  املثال  سبيل 

رفع  سياسة  هو  املتحدة  باململكة  البقر 

حكومةمارغريت  انتهجتها  التي  القيود 

فنتج   ،Margaret Thatcherت��ات��رش

املعايري  رصام���ة  انخفاض  ذل��ك  ع��ن 

التخلص من جثث  املطبقة عىل أنشطة 

أقل  بيطرية  مراقبة  وكذلك  الحيوانات، 

أقل  ومراقبة  املاشية،  ُم��َريبيِّ  ملامرسات 

ذلك  كل  سهل  وقد  اللحوم،  لصادرات 

النحو  هذا  وعىل  املرض.  انتشار  عملية 

أيضا ميكننا القول إن تأثريات موجة الَحر 

لسنة 2003 ناتجة عن منوذج مجتمعي 

معني يُبرْقرِي األشخاص املسنني يف فضاءات 

وميكن  ممكنة.  م��دة  أط��ول  معينة 

جوانب  عن  تكشف  أن  أيضا  لألزمات 

املجتمعات،  ل��دى  البنيوية  الضعف 

فاليوم نجد أن الصعوبات التي تواجهها 

لوباء كوفيد19-  إدارتها  املستشفيات يف 

يف عدد من الدول األوروبية، منها فرنسا، 

واضح-  هو  -كام  ناتجة  صعوبات  هي 

هذا  يف  العمومي  االستثامر  عدم  عن 

الصعوبات  هذه  كشفت  وقد  القطاع. 

أيضا عن تبعيتنا الكبرية للخارج )خاصة 

من  ع��ددا  يخص  فيام  وللهند(  للصني 

خالل  والحيوية  االسرتاتيجية  املنتوجات 

وأجهزة  الواقية،  كاألقنعة  األزمة،  هذه 

التنفس االصطناعي، واألدوية.

أيضا  تُعترب  األزم��ات  فإن  ذلك  غري 

واجتامعية،  واقتصادية  سياسية  فرصا 

ألنها  املجتمع  لتغيري  فرصة  متثل  فقد 

يكن  مل  ق��رارات  التخاذ  إمكانيًة  تتيح 

ليكون ممكنا اتخاذها يف ظروف أخرى، 

ونتيجة   ،19 القرن  إب��ان  باريس  ففي 

يف  النظر  إعادة  تم  الكولريا،  وباء  تفيش 

بإعادةتهيئتها،  الصحي  الرصف  شبكات 

لتغيري  ذلك  العامة  السلطات  واستغلت 

الفرنسية.  للعاصمة  املعامرية  الهندسة 

ك��ورون��ا،  ف��ريوس  أزم��ة  بخصوص  أم��ا 

بحدوث  تتنبأ  األصوات  من  عددا  فنجد 

قبيل  من  جذرية  اجتامعية  تغريات 

محل  يظل  ذلك  أن  العوملة،ومع  نهاية 

أقل  أشياء  تحدث  أن  ميكن  لكن  نظر، 

إبهارا، كتطور العمل عن بعد أو الرغبة 
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استقالل وطني عىل مستوى  تحقيق  يف 

باالحتياجات  املتعلقة  املنتوجات  إنتاج 

األساسية يف حالة وجود وباء. 

عىل  اشتغلتم  لقد   )8
وتنوع هذه  الخطورة  تمثالت 
ف  الفاعل�ي بحسب  التمثالت 
، ونجد عىل وجه  ف الجتماعي�ي
ف  المتخصص�ي أن  الخصوص 
لديهم  ف  المتخصص�ي وغــ�ي 
عن  مختلف  تمثل  غــالــبــا 
ء الذي يمكن  ي

الخطورة، ال�رش
والسلطات  اء  الخ�رب يدفع  أن 
غ�ي  الــمــخــاوف  إدانـــة  إل 
ف  الــعــقــالنــيــة لــلــمــواطــنــ�ي
عدد  إدانـــة  أو   ، ف الــعــاديــ�ي
المسؤولة  غ�ي  المواقف  من 
اتجاه  المقاومة  وسلوكات 
فكيف  الوقائية،  التعليمات 
تحللون هذه الختالفات عىل 

مستوى تمثل الخطورة؟        

التمثالت  ع��ن  أوال  تكلمنا  إذا 

العامية عن الخطورة سنجد أن التحليل 

السوسيولوجي يوضح لنا أن عامة الناس، 

ممن ال يتخذون القرارات الجيدة حسب 

الخربة  مصداقية  يف  ويشككون  الخرباء، 

مسؤولني  غري  بالرضورة  ليسوا  العلمية، 

يُنتجون  ما  غالبا  فهم  عقالنيني،  وغري 

متثالت معينة باالستناد إىل متثالت سابقة. 

ويف عالقة بكوفيد19-، سنجد أن األفراد 

–يف ظل غياب يقينيات علمية- يحاولون 

كاألنفلونزا  سابقة  تجارب  إىل  الرجوع 

أقل  أم  أكرث  كوفيد19-  هل  متسائلني: 

أم  أكرث  هو  وهل  األنفلونزا؟  من  خطرا 

أقل منها قدرة عىل العدوى؟  

للتعليامت  العامة  مقاومة  إن 

فيه  ُمَفكَّرًا  اختيارا  يكون  قد  الصحية 

وعقالنيا متاما من وجهة نظرهم. فلنأخذ 

مثال االعرتاض عىل التلقيح، وهو اعرتاض 

أخ��رى10،  بدول  مقارنة  فرنسا  يف  قوي 

الزمن  من  ٍد  َعقرْ حوايل  منذ  أنه  سنجد 

مبفهوم  االجتامعية  العلوم  اهتمت 

 ،hésitation vaccinaleاللقاحي الرتدد 

الباب  هذا  يف  الدراسات  أوضحت  وقد 

هي  الساكنة  من  فقط  ضئيلة  أقلية  أن 

وتفصيال،  جملة  التلقيح  رفضت  التي 

قابلية  أكرث  تكون  ما  غالبا  الفئة  وهذه 

وسائل  عىل  املنشورة  باملعلومات  للتأثر 

املؤامرة،  التواصل االجتامعي وبنظريات 

)ترتاوح  الساكنة  من  مهمة  نسبة  لكن 

الدراسات(  حسب  باملئة  و40   20 بني 

ولكن  نفسه،  التلقيح  مببدإ  تشكك  ال 

لديها مخاوف اتجاه عدد من اللقاحات، 

فهؤالء يقررون تلقيح أبنائهم أو ميتنعون 

املساوئ  أو  املزايا  عىل  بناء  ذلك  عن 

اللقاح  هذا  يف  وجودها  يتصورون  التي 

أو ذاك. ونجد أن النموذج النوعي الذي 

)كمواصفات(  األشخاص  ه��ؤالء  ميثل 

شواهد  عىل  حاصلني  أفراد  مع  يتطابق 

عليا، وذوي اضطالع واسع، وجد مهتمني 

إذن  فاألمر  ألبنائهم،  الصحية  بالنواحي 

يتعلق بأشخاص متشبعني متاما ب� "ثقافة 

يَُنظيُِّر  الخطورة"culturedurisque  كام 

بأنفسهم  ويتخذون  غيدنز،  أنتوين  لها 

القرار املتعلق بصحتهم،كام أنهم يقظون 

جدا عندما يتعلق األمر مبخاطر تهددهم، 

وصفهم  ميكن  ال  األشخاص  فهؤالء  إلخ، 

بالعكس  بل  بأنهم غري عقالنيني،  إطالقا 

هم يحاولون اتخاذ أفضل القرارات فيام 

يتعلق بصحة أبنائهم.

ُدُث أن يخطؤوا  إن الخرباء أيضا قد يَحرْ

أو أن يستعملوا مناهج عليها خالف، وقد 

اشتغل الباحث الربيطاين يف سوسيولوجيا 

وين BrianWynne عىل  برايان  العلوم 

دراسة حدود الخربة العلمية،واالختالفات 

يف وجهات النظر بني العامة وبني الخرباء، 

إنجليز  وقد كان موضوع دراسته علامُء 

طرف  م��ن   1986 سنة  إرسالهم  ت��م 

الحكومة إىل شامل إنجلرتا لتقدير حجم 

األغنام  لحوم  تلوث  بخصوص  املخاطر 

لتشرينوبيل.  اإلشعاعية  السحابة  جراء 

داخل  األغنام  بوضع  الخرباء  هؤالء  قام 

حظائر يف مناطق متعددة، حيث كانت 

يف  واقعًة  تلوثها  يُفرتض  التي  األرايض 

أماكن مختلفة، لكن فشلت التجربة ألن 

بعض  أن  إىل  طَُنوا  يَفرْ مل  العلامء/الخرباء 

ال،  وأخرى  الطني  يغمرها  كان  األرايض 

مجتمعة  كانت  التي  األغنام  بعض  وأن 

البقاء  تحب  تكن  مل  معينة  منطقة  يف 

إلخ،  الحاجز،  فقفزت  الحظرية  داخل 

ُمَربُّو  متاما  لَُمُه  يَعرْ كان  الذي  األمر  وهو 

طبقوا  ألنهم  الخرباء  أخطأ  لقد  املوايش. 

مناهجهم الكونية واملعيارية دون األخذ 

املحلية  العملية  املعارف  االعتبار  بعني 

االختصار،  سبيل  وعىل  املوايش.  لرُِمَريبيِّ 

تََقَدٌة  ُمنرْ علمية  خربة  جهة  من  فلدينا 

عامية  معرفة  أخرى  جهة  ومن  بشدة، 

تصويره،  يتم  مام  غباء  أو  سطحية  أقل 

لرِ��َع��َوامَّ  ميكن  املجاالت  من  ع��دد  ويف 

خربة  يكتسبوا  أن  ويقظني  مضطلعني 

يلعبوا  وأن   ،contre-expertiseمضادة
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10 - غالبا ما يتم تصوير الحركة ملعارضة للتلقيح عىل أنها يف حد ذاتها مرض ُمْعٍد كام نرى يف الصفحة الرئيسية لجريدةLibération  سنة 2017 عىل الرابط التايل:

./https://www.liberation.fr/direct/element/a-retrouver-dans-liberation-ce-mercredi-12-juillet_67521

11 - Voir : Richard Hoggart )1970(, La culture du pauvre. Étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre. Editions de Minuit, 
coll. Le sens commun.

الهوامش

دور ُمطرْلرِقرِي جرس اإلنذار.

نف�  أن  يمكن  كيف   )9
الوقائية  الرسائل  أن  واقــع 
ــو صحي  ــا ه م بــخــصــوص 
فعالية  لها  تكون  ما  غالبا 

محدودة؟

متيل الخربات العلمية عىل مستوى ما 

االجتامعية  البيئة  إهامل  إىل  هو صحي 

فالرسائل  وبالتايل  لألفراد،  والثقافية 

املتأتية من هذه الخربات ليس  الوقائية 

رسائل  لتكون  ضئيلة  سوىفرصة  لديها 

– ُت  قُمرْ فقد  املثال  سبيل  وعىل  فعالة. 

برونو  أعامل  عىل  خاص  بشكل  اعتامدا 

بدراسة   -)BrunoLatour )1995الت��ور

الوبايئ" عىل  تأثريات هيمنة "الباراديغم 

مَتَثُّاُللسلوكات  بها  يتم  التي  الطريقة 

الباراديغم  هذا  وهيمنة  الخطورة،  ذات 

السياسات  تحديد  مستوى   عىل  أيضا 

املخاطر  من  للوقاية  املوضوعة  الصحية 

األوبئة  علم  إن   .)2004 فاتيل،  )برييتي 

الخطورة"  "عوامل  يف  البحث  عىل  يركز 

مبشكلة  اإلحصائية  وعالقتها  الفردية 

العالقة  ذلك  عىل  وكمثال  ما،  صحية 

بني التدخني وسطان الرئة. وهذا النهج 

السببي  العلمي، وبشكل خاص منوذجه 

واسع  نطاق  عىل  العوامل،انترش  متعدد 

وانترش  عديدة،  علمية  تخصصات  يف 

إنرشكة  بل  العلمي،  الحقل  خارج  أيضا 

Philip Morris)رشكة  موريس  فيليب 

وبائية  دراس��ات  عىل  اعتمدت  تبغ( 

إلضفاء  التسعينيات  س��ن��وات  خ��الل 

التدخني  مخاطر  عىل  النسبية  طابع 

والواقع   !tabagisme passifالسلبي

من  عددا  يطرح  الوبايئ  الباراديغم  أن 

تفتقر  نتائج  ويفرز  املنهجية،  املشاكل 

مييل  أن��ه  ك��ام  للصالبة،  ع��ام  بشكل 

ذات  السلوكات  توقع  إىل  خاص  بشكل 

السببية  العالقات  من  انطالقا  الخطورة 

فهم  حساب  عىل  وذل��ك  البيولوجية 

اإلنسانية،وبالتايل  والسلوكات  الظواهر 

الطابع  إضفاء  إىل  مييل  باراديغم  فهو 

يف  تندرج  سلوكات  عىل  البيولوجي 

ثقايف،  أو  اجتامعي  سياق  ضمن  الواقع 

السوسيولوجيني  أعامل  فإن  املقابل  ويف 

لها  الخطورة  ذات  السلوكات  أن  توضح 

عالقتها  يف  لألفراد  بالنسبة  معينة  داللة 

إىل  وبالحاجة  وبطقوس،  مبعتقدات، 

وتحقيق  الهوية،  وتأكيد  الذات،  إثبات 

االندماج االجتامعي، إلخ.

كثريا،  التدخني  عىل  اشتغلت  لقد 

لدى  التدخني  مامرسات  خاص  وبشكل 

الساكنة املحرومة، ومقاومة هذه األخرية 

لسياسات الوقاية )برييتي فاتيل، 2012(، 

الساكنة  ه��ذه  م��واق��ف  فهم  وميكن 

للتدخني ال عىل  نظرنا  إذا  أفضل  بشكل 

كمامرسة  ولكن  انحراف،  أو  مرض  أنه 

عن  وناتجة  ملعنى  حاملة  اجتامعية 

تشبع  مامرسة  اجتامعي،  تعلم  عملية 

وعدم  التوتر،  )مواجهة  معينة  حاجات 

تخلق  مامرسة  والعزلة،إلخ(،  اإلشباع، 

ألشخاص  االجتامعية  زُالعالقات  تَُعزيِّ أو 

كان  وإذا  إقصاء.  وضعية  يف  يعيشون 

التدخني،  مبكافحة  تأثرا  أقل  املهمشون 

عىل  بخطورته  جهل  عن  ذلك  فليس 

الوقائية،  للرسائل  فهم  عدم  أو  صحتهم 

التي تفصلهم عن  ولكن بسبب املسافة 

العلم  من  وحذرهم  املهيمنة11،  الثقافة 

ومن السياسات العمومية. إن هذا املثال 

معينة  مواقف  أن  أخ��رى  مرة  يوضح 

اتجاه الخطورة مييل الخرباء أو السلطات 

غري  مواقف  اعتبارها  إىل  غالبا  العامة 

عقالنية هي يف الواقع مواقف مربرة من 

وجهة نظر أصحابها الذين لديهم أسباب 

عديدة تفرس سلوكهم.

هـــذه  ــل  ــع ــج ت 10( أل 
من  الوقاية  عملية  المواقف 
عملية  الصحية  الخطورة 
معينة  ــة  أزم خــالل  معقدة 

وس كورونا؟ كأزمة ف�ي

بخصوص  جيدا  نعرفه  أن  ينبغي  ما 
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هذه األزمة الصحية أن االفراد يواجهون 

 ،risquesconcurrents مخاطر منافسة

أسايس  عنرص  املنافسة  املخاطر  وهذه 

من  عدد  إزاء  املَُشكَّلَةرِ  املواقف  لفهم 

من  ع��دد  وهناك  الصحية،  املخاطر 

عىل  املثال  بإعطاء  لنا  تسمح  الدراسات 

ما  ضمن  من  أن  سنجد  وهكذا  ذل��ك. 

اهتمت به الدراسات املتعلقة بالتدخني 

طبيعة  املتحدة  اململكة  يف  أو  فرنسا  يف 

العازبات  األمهات  تحفز  التي  الدوافع 

عىل التدخني، يف حني أن مواردهن املالية 

ضعيفة إىل أقىص حد، والواقع أنهن يعانني 

َن للباحثني  يوميا من توتر فظيع، ورَصَّحرْ

يصمدن  جعلهن  ما  هو  التدخني  بأن 

يجدن  فإنهن  وهكذا  التوتر.  هذا  أمام 

أنفسهن بني خطورتني متنافستني: تتمثل 

الخطورة األوىل يف االكتئاب الفوري الذي 

توقفن  حال  يف  واآلن  هنا  به  سيشعرن 

عن التدخني، وتتمثل الخطورة الثانية يف 

أرضار التدخني عىل صحتهن بعد بضعة 

النهاية تختار هؤالء األمهات  عقود، ويف 

االستمرار يف التدخني ألنه يرتبط بحاجة 

لديهن تتطلب اإلشباع الفوري. عىل هذا 

نقص  فريوس  وباء  ظهور  الغرار،وإبان 

َظ أن عددا كبريا من  املناعة البرشية، لُوحرِ

استعامل  عن  ميتنعون  كانوا  املراهقني 

خطورة  أن  والسبب  الطبي،  العازل 

ٍد جنسيا كانت بالنسبة  اإلصابة مبرض ُمعرْ

لهم أقل أهمية من خطورة ُمَنافرَِسٍة عىل 

املدى القصري، واملتمثلة يف عدم حصولهم 

يف  جنسية  عالقة  إلقامة  فرصة  عىل 

لرشيك  طبي  عازل  بتقديم  بادروا  حال 

اشتغلُت  أن  سبق  لقد  تََمٍل.  ُمحرْ جنيس 

مجال  الخطورة يف  ذات  السلوكات  عىل 

أو  تدخينا،  كانت  سواء  العامة،  الصحة 

إدمانا للكحول،أو تعاطيا للمخدرات غري 

عالية،  برسعات  السياقة  أو  املرشوعة، 

إلخ، ويف املنشورات البيو-طبية )املتعلقة 

عىل  أكرث  الرتكيز  يتم  مثال(  بالتدخني 

الدافعة  األسباب  وبيان  املدخنني  إدمان 

املقابل  ويف  التدخني،  عن  للتوقف  لهم 

التي  اللذة  مبسألة  أقل  اهتامم  هناك 

يُترِيُحَها التدخني للمدخن مع أنها إحدى 

أهم األسبابالدافعة إىل التدخني.

مخاطَر  األفراد  يواجه  ما  فإذنغالبا 

ُمَنافرَِسًة للخطورة الصحية، واليوم هناك 

العديد من األشخاص مستعدون لتعريض 

أنفسهم لخطورة اإلصابة بفريوس كورونا 

بعدم الخضوع إلجراءات الحجر الصحي، 

ألنهم يف مواجهة مخاطَر أخرى ُمَنافرَِسٍة 

فهم  يًّا؛  ررِ وفَورْ قويا  ضغطا  عليهم  متارس 

ومواردهم  عملهم  لفقدان  معرضون 

املالية، وعدم النجاح يف قيادة مشاريعهم 

الوحدة،  أنهم يخشون  بشكل جيد، كام 

تسعى  التي  الصحية  الخطورة  إن  إلخ. 

بالرضورة  متثل  ال  تدبريها  إىل  السلطات 

األشخاص  من  فالكثري  للجميع،  أولوية 

لهذا  السلبية  االنعكاسات  أكرث  يخشون 

التدبري عىل أمناط ورشوط حياتهم.

إن  القول  يمكن  11( هل 
عن  الناتجة  الصحية  الأزمــة 
كاشفة  كانت  كورونا  وس  ف�ي
وبشكل  اجتماعية،  لختاللت 
الجتماعية  التفاوتات  خاص 
مواجهة  ي 

�ف مجتمعنا  ي 
�ف

وس؟ خطورة هذا الف�ي

املخاطر  أن  بيك  أولريخ  ذكر  لقد 

واإليكولوجية،  )الصناعية،  "الجديدة" 

والغذائية، إلخ( ذات خاصية دميوقراطية، 

ألنه ال أحد يفلت منها، عىل عكس مخاطر 

متاميزة  عام-  –بشكل  نجدها  أخرى12 

 .socialement différenciésاجتامعيا

األع��امل  مستوى  عىل  تقليد  وهناك 

أن  إثبات  إىل  يسعى  األنجلو-سكسونية 

بتمثل  املتعلقة  االجتامعية  االختالفات 

متايز  عن  تعبري  ببساطة  هي  الخطورة 

اجتامعي يرتبط مبدى التعرض للخطورة، 

األقل  األشخاص  أن  غالبا  نجد  وهكذا 

اجتامعية  أوضاعا  يعيشون  ممن  حظا 

بعض  إزاء  أكرب  حساسية  لديهم  سيئة 

بحكم  لها  تعرضا  األكرث  ألنهم  املخاطر، 

الواقع.    

خالل  تشكل  بحثي  اتجاه  وهناك 

النفس  علم  باراديغم  هو  السبعينيات، 

وعلامء  اقتصاد  علامء  َض��مَّ  القيايس، 

نفس سلوكيني،وقد اهتم بدراسة متثالت 

وكذا  الخطورة  عن  الناس  من  العامة 

وعمل  اجتامعيا.  التمثالت  هذه  متايز 

بول سلوفيتشPaulSlovic، أحد الكتاب 

االتجاه،  هذا  عن  رِيَن  املَُعربيِّ األساسيني 

كل  تضم  قامئة  وضع  عىل  وزمالؤه  هو 

أبعاد الخطورة التي يأخذها األفراد بعني 

 quantification تكميم  مع  االعتبار، 

هو  الهدف  وكان  املعطيات،  هذه  كل 

مقبوليتها  مدى   ُ وتَبَنيُّ الخطورة  تقييم 

مدى  عن  بعيدا   sonacceptabilité

يتعلق  هل  مبعنى  وفداحتها،  انتشارها 

جديدة؟  أم  مألوفة  بخطورة  األم��ر 

بخطورة  مفروضة؟  أم  مختارة  بخطورة 

justeouinjuste؟  عادلة  غري  أم  عادلة 

عدد  وفاة  إىل  تؤدي  أن  ميكن  بخطورة 

أم  واح��دة  دفعة  األشخاص  من  كبري 

لََها بشكل كَتُوٍم؟ إلخ،  َعُل فرِعرْ بخطورة تَفرْ
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12 -  وبشكل خاص املخاطر "القدمية" التي نشأت بنشوء املجتمع الصناعي )البطالة، الحوادث، الشيخوخة...(، وهي مخاطر ملموسة، وميكن التنبؤ بها، وقابلة ليتم التأمني 
عليها.

13 -  يبدو هذا األمر مؤكدا يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث اإلحصاءات األوىل املتاحة تشري إىل أن الساكنة األفرو-أمريكية هي األكرث متثيال للوفيات ولألشخاص الذين 
أصيبوا بالفريوس، وبالتايل تم إلحاقهم باملستشفى جراء وباء كوفيد19-. إن املعانات الشديدة لهذ الساكنة من الهشاشة، ومن املرض، بسبب املهن التي متتهنها، والتفاوتات 

عىل املستوى الصحي، كل ذلك ميكن أن يفرس هذا الفارق يف نسب الوفيات واإلصابات. انظر:

الهوامش

وقد تبني بشكل خاص أن الشعور بالقدرة 

معينة  خطورة  يف  فرديا  التحكم  عىل 

يتوقف  أمر  هو  القدرة  هذه  فقدان  أو 

لألشخاص.  والثقافية  املادية  املوارد  عىل 

األنرثوبولوجيةالربيطانية  أشارت  كذلك 

MaryDouglas )1921- ماري دوغالس

يف  املوارد  أهمية  إىل  أعاملها  يف   )2007

التعرض  يف  االجتامعية  الالَّمساواة  خلق 

التمييز  عند  وت��وق��ف��ت  للخطورة، 

والخطورة  املفروضة  الخطورة  ب��ني 

مبقدور  فإن  الباحثة  املختارة،وبحسب 

له،  يتعرضون  ما  طبيعة  اختيار  األغنياء 

العيش  يختارون  ال  الفقراء  أن  حني  يف 

حارضة  الجرمية  حيث  ملوث،  مكان  يف 

إن  إلخ؛  ضيقة،  املساكن  وحيث  بقوة، 

وطأة  يتحملون  ع��ام  بشكل  الفقراء 

لألزمة  املامثلة  األزمات  املخاطر. وخالل 

فقرا  األكرث  األشخاص  فإن  نعيشها  التي 

األكرث عرضة  فعليا  وُعزلة هم  وهشاشة 

بالضعف  شعورا  واألك��رث  للخطورة، 

اتجاهها13. 

- Beck U. )2001(, La société du risque, Sur la voie d'une autre modernité )trad. de l'allemand par Laure Bernardi, préface de Bruno Latour(. 
Paris, Aubier. Première édition : Risikogesellschaft. AufdemWeg in eineandere Moderne )1986(.

- Ewald F. )1996(, Histoire de l'État-providence. Paris, Grasset et Fasquelle/Le Livre de Poche.

- Giddens A. )1991(, Modernity and Self-Identity. Stanford, Stanford UniversityPress.

- Giddens A. )1994(, Les Conséquences de la modernité. Paris, L'Harmattan.

- Latour B. )1995(, La science en action. Paris, Gallimard.

- Moatti J.-C. et Peretti-Watel P. )2009(, Le Principe de prévention. Le culte de la santé et ses dérives. Paris, Seuil, La République des idées.

- Peretti-Watel P. )2000(, Sociologie du risque. Paris, Armand Colin, coll. U-Sociologie.

- Peretti-Watel P. )2004(, Du recours au paradigme épidémiologique pour l'étude des conduites à risque. Revue française de sociologie, n° 
1, 45, p. 103-132.

- Peretti-Watel P. )2005(, La culture du risque, ses marqueurs sociaux et ses paradoxes. Une exploration empirique. Revue économique, n° 
2, 56, p. 371-392.

- Peretti-Watel P. )2010(, La gestion des crises sanitaires. La Documentation française, Problèmes politiques et sociaux, n° 971, avril.

- Peretti-Watel P. )2010(, La société du risque. Paris, La Découverte, coll. Repères.

- Peretti-Watel P. )2012(, La cigarette du pauvre. Enquête auprès des fumeurs en situation précaire. Presses de l'EHESP, coll. Recherche, 
santé, social.

المراجع البيبليوغرافية:
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دراسات

ي تونس
الشباب و علم الجتماع �ف

المقدمة:

البالد  عاشتها  التي  التجربة  أثبتت 

الشباب  أهمية  م��ؤخ��را  التونسية 

باعتبارهم فاعلني اجتامعني مؤثرين يف 

تغيري  و  االجتامعي1،  التغيري  عمليات 

تحركاتهم  خالل  من  السيايس  املشهد 

شبكات  عرب  لعبوه  ما  و  الشوارع  يف 

سعة  و  التعبئة  يف  دور  من  التواصل 

أحداث   أثناء  اإلشاعات  و  األخبار  نقل 

ما  و   2011 جانفي  إىل   2010 ديسمرب 

بقيت  لكن  أيضا،  لحقها  ما  و  سبقها 

"باستثناء  ا  جداّ ضئيلة  الشباب  مشاركة 

الحشد للمظاهرات"2.

يف  هامة  نسبة  ميثاّلون  فالشباب   

 8825%, إىل  تصل  التونيس  املجتمع 

بالنسبة لألعامر املرتاوحة بني 20 إىل 34 

العمرية  املحددات  تباينت  إن  و  سنة3 

تعريف  يؤكد صعوبة  ماماّ  الفئة،  لهذه 

التمييز بني  مفهوم الشباب انطالقا من 

مفهومي "البلوغ البيولوجي" و "البلوغ 

من  الشباب  فإناّ  وعموما  االجتامعي"، 

متثل وحدة  ال  التي  االجتامعية  الفئات 

يف  تختلف  فهي  منسجمة  و  متجانسة 

والثقايف  التعليمي  املستوى  يف  بينها  ما 

و الوضع االجتامعي و االقتصادي4، إذن 

مجتمع  من  تختلف  الشباب  مرحلة 

و  أعرافها  و  تقاليدها  حسب  آخر  إىل 
خصوصيات الواقع املحيل. 5

رؤية  ضمن  البحث  هذا  يتنزاّل  و 

ميكروسوسيولوجية ، تسعى إىل دراسة 

االجتامع،  بعلم  التونيس  الشباب  عالقة 

إذ يهدف إىل معرفة جزء من واقع علم 

محاولة  خالل  من  تونس  يف  االجتامع 

الفئة  عىل  إشعاعه  م��دى  يف  البحث 

الشبابية و خاصة شباب علم االجتامع 

من خالل تفاعله مع املكاسب املعرفية 

رصد  مع  السوسيولوجية  والعلمية 

االستفادة منه  بإمكانيات  إميانهم  مدى 

أناّ  و  خاصة  ذلك،  تحقيق  معيقات  و 

املعرفية  بالبيئة  أساسا  مقرتنة  املسألة 

أو  التلقائية  و  املنظمة  أشكالها  يف 

املعرفة  واقع  بذلك  ليرتاوح  االنفعالية، 

الضوابط  بني  مثال  السوسيولوجية 

و  الجامعية  للحياة  املنظمة  الصارمة 

للجواّ العام داخل أقسام علم االجتامع و 

الحرية "املبدعة" سعيا إىل تسهيل فرص 

عىل  االجتامع  لعلم  اإليجايب  اإلشعاع 

الشباب، خاصة مع ازدياد الحاجة إليه 

مع جملة التحواّالت التي تعيشها البالد 

التونسية منذ 14 جانفي 2011. 

عىل  البحث  هذا  يف  الرتكيز  تماّ  لذا 

االجتامع  بعلم  الشباب  عالقة  طبيعة 

اليوم كمتعلم أواّال و كقارئ ثانيا وكفرد 

أن تكشف عن  ثالثا، ميكن  املجتمع  يف 

األشكال  من  بشكل  عالقة  لها  جزئيات 

يف  االجتامع  لعلم  النقدية  باملراجعات 

التي  الثامنينات،  منذ  العربية  البلدان 

علم  أوضاع  تشخيص  اتبعت  ما  عادة 

التي  القضايا  و  هاته  وتوجاّ االجتامع 

و  جدواها  و  نجاعتها  مدى  و  يعالجها 

السوسيولوجي  التي تعرتض  الصعوبات 

ومشاكل التهميش التي قد تكون عنارص 

محددة يف طبيعة العالقة بني الشباب و 

علم االجتامع.

كي
هيام ال�رت

ي علم
باحثة �ف

الجتماع بتونس 



105
مجلـة رهانـات

العـدد 52 - 2020

ي علم
باحثة �ف

الجتماع بتونس 

دراسة : الشباب و علم االجتماع يف تونس

الشباب  عالقة  طبيعة   .I 
ي تونس:

بعلم الجتماع �ف

علم  طلبة  عالقة  عــن  ملحة   - 1

بعلم  البكالوريا  تالميذ  و  االجتامع 

االجتامع:

تشري بعض صور عالقة الشباب بعلم 

تكون  أن  ميكن  معطيات  إىل  االجتامع 

لطلبة هذا  املميزة  باملتغريات  لها عالقة 

 ،6 الشعبة  هذه  تأنيث  مثل  من  العلم 

و لعلاّ  ذلك يرباّر بنفس األسباب تقريبا 

اآلداب  لشعبة  اإلناث  ميول  تفرساّ  التي 

مييل  التي  الشعب  من  االجتامع  )علم 

آداب(،  البكالوريا  تالميذ  اختيارها  إىل 

و  أواّل7،  كاختيار  وضعوه  فقط  طلبة   9

تجدر املالحظة إىل أناّ %56 املستجوبني 

االجتامع  علم  بني  مييزون  يكونوا  مل 

و  األس��ايس،  االجتامع  علم  و  التطبيقي 

الفرق  حوا مواطن  يوضاّ النصف مل  قرابة 

بني االختصاصني.

"االختيار"  معنى  وضوح  عدم  فأمام 

التوجيه  إشكاليات  من  جزء  لنا  يربز 

العميق  تأثريها  و  تونس  يف  الجامعي 

الشباب  من  كبرية  أعداد  مستقبل  عىل 

يعرفه  كان  ملا  بالنسبة  أما  الجامعي، 

ما ميكن  فإناّ  االجتامع،  الطلبة عن علم 

تحليل  محاولة  خ��الل  من  استنتاجه 

صنفا  فنجد  اآلراء  يف  اختالفا  املقابالت 

"علم  االج��ت��امع  علم  أناّ  ي��رى  منهم 

تغرياته  بكل  املجتمع  بدراسة  يختص 

والظواهر  داخله  العالقات  و  ومجاالته 

االجتامعية و كيفية التطرق إىل مختلف 

االجتامعي  والواقع  االجتامعية  املشاكل 

إىل  يسعى  تعريف  اليومي"  املعيش  و 

املاكروسوسيولوجي  البحث  بني  الربط 

آراء  نجد  لكناّ  امليكروسوسيولوجي،  و 

يعرفه  كان  ما  محدودية  تظهر  أخرى 

من  لكن  االج��ت��امع،  علم  عن  الطلبة 

املالحظ أناّ جملة هذه األفكار قد تبدلت 

التكوين  من  سنوات  ثالث  مرور  بعد 

إذ  االجتامع  علم  اختصاص  يف  الجامعي 

أصبحوا  مييلون إىل اعتباره "شعبة مهمة 

علم  معقدة،  اجتامعية  ظواهر  تدرس 

والبحث  باملجتمع  للنهوض  بحياتنا  ملماّ 

يف كل ما هو خفي ومن الرضوري وجود 

مختصني يف هذا العلم يف كل املؤسسات 

القدرات  الواقع، هو علم ينمي  لكشف 

الذاتية...".

لت صورة علم االجتامع  لكن هل تبداّ

املجتمع  يف   2011 جانفي  أحداث  بعد 

من   77% قرابة  أناّ  نالحظ  التونيس؟ 

االجتامع  "علم  أناّ  يؤكاّدون  املستجوبني 

بها  املعرتف  غري  االختصاصات  من  بقي 

و املجهولة، فهو يعداّ اختصاص ال يوجد 

فيه  األفاق  غياب  أي  شغل  مواطن  فيه 

لعدم فهم طبيعة العمل الذي ميكن أن 

يقوم به املختص يف علم االجتامع، فيقلاّ 

نادر  بشكل  إالاّ  املؤسسات  يف  وج��وده 

أناّ  كام  حديثا"،  برز  اإلعالم  يف  دوره  و 

اإلجابات تخلط بني تخصص علم  بعض 

االجتامع و الخدمة االجتامعية.

التونسية  البالد  يف  حدث  ما  لعلاّ 

1 -   املنجي الزيدي، الدخول إىل الحياة، ترب الزمان، تونس، 2005، ص 39.

2 -    حسب ما جاء يف النتائج الرئيسية ، تونس إزالة الحواجز أمام إرشاك الشباب، تقرير البنك الدويل، 2014، ص 1.

3 -    حسب إحصائيات 2014 للمعهد الوطني لإلحصاء بتونس.

4 -    عيل شعباين، " الشباب و ثقافة الشباب بني الثبات و التغري"، وزارة الثقافة و املحافظة عىل الرتاث و املجمع التونيس للعلوم و اآلداب والفنون بيت الحكمة، 

قرطاج، 2011، ص 143. 

5 - حسان القصار، "التغريات الدميغرافية االجتامعية : تحليل دميغرايف-اجتامعي للشباب يف تونس"، الشباب و الثقافة ، املجمع التونيس للعلوم واآلداب و الفنون 

"بيت الحكمة"، تونس، 2011، ص 75. 

6 - فمن بني 39 طالبا يف السنة النهائية بقسم علم االجتامع بكلية اآلداب و العلوم االنسانية بتونس أجريت معهم مقابالت موّجهة 2 فقط ذكور من جملة 133 

طالبا مرسام يف السنة النهائية، السنة الجامعية 2016-2015 حسب إحصائيا مصلحة شؤون الطلبة بالكلية.

7 -   15 حالة مل يذكروا ترتيبها يف ورقة التوجيه الجامعي 10 حاالت توّجهوا مبحض الصدفة، و 9منهم الرتبة الثانية و حالتني الرتبة الثالثة.

الهوامش
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يخص  ما  يف  العقلية  تغيري  إىل  يؤدي  مل 

كعلم  أهميته  رغم  االجتامع  علم  قيمة 

فالفكر  األزم��ات"،  "علم  البعض  سامه 

يوضح  و  له،  أهمية  يعطي  ال  السائد 

أناّ  "إالاّ  ييل:  مبا  املسألة  املستجوبون 

املحيطني بنا أغلبهم ال يؤمنون بقدرات 

يف  مييزون  و  االجتامع  علم  يف  األخصايئ 

املقابل اإلختصاصات العلمية و املجتمع 

العلمية  التوجهات  مبثل هذه  يعرتف  ال 

و أهميتها"، كام أناّ اإلعالم ال يسعى إىل 

بالرغم  الناس  إىل  وتقريبه  به  التعريف 

يف  إعالمية  ك��امدة  يستعمل  أناّ��ه  من 

املستجوبون:  أضاف  األزمات، كام  وقت 

شا  مهماّ االجتامع  علم  يف  املختص  "كان 

وذلك ألسباب سياسية خاصة أمام قدرة 

السوسيولوجي عىل توعية الناس و كشف 

الحقائق، كام أناّ طبيعة اإلسرتاتيجيات يف 

سوق الشغل يف تونس ال تعطي أهمية 

من  االجتامع  لعلم  فليس  العلم،  لهذا 

قدرة  أمام عدم  له  منظم  أسايس  قانون 

بعض طلبة ومختيص علم االجتامع عىل 

توضيح  و  اختصاصهم  بأهمية  اإلقناع 

نوع األعامل التي ميكن أن  يقوموا بها يف 

املستقبل..."، ميكن أن نالحظ من خالل 

املستجوبني  بعض  إق��رار  التحليل  هذا 

بجزء من املسؤولية.

فمن خالل كل هذه املعطيات نتبني 

صورة  حول  الطلبة  لدى  الرؤية  وضوح 

علم االجتامع يف تونس باعتبارهم ميثلون 

عن  ص��ورة  و  الشباب  من  هامة  فئة 

تطوره،  سريورة  و  العلم  هذا  مستقبل 

مدى حرصهم عىل  لرصد  سعينا  أمام  و 

الصورة  ه��ذه  تحسني  مزيد  أو  تغيري 

املستجوبني  من   90% قرابة  أناّ  تبني 

دوافعهم  تتلخاّص  و  ذلك،  إىل  يسعون 

االختصاص  "أناّ��ه  يف:  تعبريهم  حسب 

ذا  أنه  نرى  علم  هو  و  ندرسه  ال��ذي 

أن  علينا  و  املجتمع  يف  وأهمية  قيمة 

 ، فاعلني  و  مشاركني  لنكون  عنه  ندافع 

فهو اختصاص جعلنا ندرك عديد الخفايا 

العلم  هذا  أناّ  نعتقد  و  املجتمع  داخل 

جيد و شامل و يستحق أن يكون معرتفا 

به لحاجتنا املاسة له لتطوير املجتمع و 

هناك أمل أن يكون لعلم االجتامع آفاق 

أن  الرضوري  من  إذ  مستقبال  العمل  يف 

يكون للطالب طموح و غاية من النجاح 

هو  األفكار  تغيري  أناّ  خاصة  ال��درايس 

جوهر علم االجتامع"، و من أجل تحقيق 

هذا التغيري يقرتحون االسرتاتيجيات التي 

تقوم أساسا عىل اإلقناع و الحوار و نرش 

هذا  بأهمية  الواعي  و  الصحيح  الفهم 

الطلبة  عليه  أج��اب  ما  لعلاّ  و  العلم، 

مستقبل  حول  متفائلة  ص��ورة  يعطي 

العالقة بعلم االجتامع.

ا يف إطار مقابلة موجهة مع بعض  أماّ

النتائج  عىل  تحصلنا   8 البكالوريا  تالميذ 

التالية: أناّ %50 من املستجوبني مل تكن 

لهم معرفة بعلم االجتامع و %40  منهم 

تعرفونه  الذي  ما  سؤال:  عن  يجيبوا  مل 

عنه؟ و عدم اإلجابة ميكن أن تكون مؤرشا 

االجتامع  بعلم  الالمباالة  موقف  عن 

كاختصاص علمي و بالتايل تهميش لدوره 

أما  فيه،  املختص  مه  يقداّ أن  ميكن  ملا  و 

يعرفونه عن علم  ما كان  املتبقية   10%

املشاكل  بكلاّ  يهتماّ  "علم  أناّه  االجتامع 

االجتامعية"، ولعلاّ هذه املعطيات ميكن 

أن تفهم إذا ما تأكاّدنا من خالل املقابالت 

أناّ معظمهم )%70 من املستجوبني( مل 

يسمعوا شيئا عن علم االجتامع و دوره و 

%30 منهم لخصوا دوره يف سعيه إىل حل 

املشاكل االجتامعية و النفسية لألفراد، و 

من  املجموعة  هذه  أناّ  لالنتباه  امللفت 

التالميذ تؤكد أناّ أحداث 2011 مل تؤدي 

االجتامع  أفكارهم حول علم  إىل تطوير 

لبعض  اإلع��الم��ي  الحضور  باستثناء 

املختصني، باإلضافة إىل أناّه ال وجود و لو 

لحالة واحدة ترغب يف مواصلة الدراسة 

يف هذا االختصاص، ولعلاّ هذا ما يفرس 

علم  طلبة  من  املستجوبني  معظم  أناّ 

االجتامع أو املتخرجني الجدد يؤكاّدون أناّ 

سبيل  عىل  كان  الشعبة  لهذه  توجيههم 

الصدفة أو الخطأ و حتى يف حاالت الرغبة 

يف التوجيه إليه تعود لقلة فرص التوجيه 

شعبة  لتالميذ  بالنسبة  خاصة  الجامعي 

اآلداب، مام يجعل اختيارهم لشعبة علم 

االجتامع وليدة لحظة االختيار، ال انطالقا 

ال  أنهم  كام  واعية،  رغبة  أو  محبة  من 

االختصاص  بني  الفرق  حقيقة  يدركون 
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لجميع  بالنسبة  األس��ايس  و  التطبيقي 

ينتقد  ما  كثريا  و  الجامعية9،  الشعب 

طريقة  و  الجامعي  التوجيه  الشباب 

هذه  كلاّ  لكن  ق��واع��ده10،  و  التوجيه 

املعطيات تدفعنا إىل مزيد التساؤل حول 

و  التونيس  الشباب  بني  العالقة  حقيقة 

علم االجتامع، فهل أنها تقف عند مرحلة 

أكرث  املعرفة  الرؤية و محدودية  ضبابية 

لهذا  االجتامعي  التهميش  حقيقة  من 

العلم؟ و ما هي حدود مسؤولية شباب 

علم االجتامع يف ذلك؟

االجتامع  علم  طلبة  عالقة   - 2

اختصاصهم  يف  املعرفية  مبكاسبهم 

العلمي:

عن  تعبري  من  الطلبة  يثريه  ما  لعلاّ 

بالعجز  إلحساسهم  الراجعة  مخاوفهم 

ومذكرات  الرتبص  تقارير  إع��داد  أمام 

يواجهونها  التي  الصعوبات  و  التخراّج 

خاصة أثناء السعي إىل تطبيق ما درسوه 

نظرياّا، هو مؤرش دال عىل صورة من صور 

عالقة الشباب بعلم االجتامع و مبكاسبهم 

قد  و  العلمي،  اختصاصهم  يف  املعرفية 

بالكتاب  الطلبة  ه��ؤالء  عالقة  تعترب 

السوسيولوجي معطى هام ميكن الرتكيز 

فمن  البحث،  من  العنرص  هذا  يف  عليه 

 85%( معظمهم  أجاب  طالبا   26 بني 

أساسا  مطالعاتهم  بأناّ  املستجوبني(  من 

طيلة  ال��درايس  بالربنامج  عالقة  ذات 

بقراءة  اهتامم  دون  الثالث  السنوات 

أو  التونسية  السوسيولوجية  الكتابات 

التي  السوسيولوجية  الكتابات  حتى 

تخرج  التي  و  اجتامعية  بظواهر  تهتماّ 

عن الروح العامة للربنامج الدرايس دون 

)ال  البيبليوغرافية  املعطيات  يف  تدقيق 

اسم  بني  األحيان  بعض  يف  خلطا  حظنا 

هذا  لعلاّ  و  الكتاب(،  وعنوان  املؤلف 

مطالعاتهم  و  قراءاتهم  يفرساّ ضعف  ما 

حتى يف اختصاصهم.

و حول معرفة الطلبة بعلامء االجتامع 

الذين دراّسوا يف الجامعة التونسية و كان 

لهم حضورا بارزا، اقترصت اإلجابات عىل 

ذكر  عىل  الرتكيز  مع  ا،  جداّ قليلة  أسامء 

بعض أسامء أساتذتهم املبارشين لهم، ما 

العالقة  محدودية  بآخر  أو  بشكل  يربز 

بني  تربط  التي  اإلنسانية  و  املعرفية 

إىل  فتتحواّل  آخر،  دون  بأستاذ  الطالب 

نوع من السلطة الرمزية داخل الفصل و 

خارجه، ما ميكن أن يرسم لنا بشكل آخر 

تطواّر  مستقبل  مالمح  صور  من  صورة 

حجم  و  قيمة  تخفي  ال  االجتامع  علم 

البعد اإلنساين يف تحديدها.

املفاجئة  األجوبة  ضمن  من  لكن 

أوغست  حتى  يعرفون  ال  حاالت   5 أناّ 

كونت رغم أناّه من ضمن األسامء البارزة 

االجتامع  علم  طلبة  تدريس  برنامج  يف 

ال  ل��ذا  األوىل،  السنة  منذ  تونس  يف 

من   81%( معظمهم  يكون  أن  يفاجئنا 

املستجوبني( ال يعرفون ولو كتابا واحدا 

له، وعىل العكس فإناّ جميعهم يعرفون 

ابن خلدون، فهو بالنسبة إليهم: "عالاّمة 

أواّل عامل اجتامع تونيس وهو مؤسس  و 

تطواّرات  بدراسة  اهتماّ  االجتامع،  لعلم 

املجتمع والعالقة بني الدولة و املجتمع، 

ث عنه هو "العصبية"،  من أشهر ما تحداّ

فيلسوف اجتامعي  أيضا مؤراّخ و  و هو 

وهي  مة  املقداّ كتبه  ضمن  من  و  عريب 

من أشهر كتاباته، درس التاريخ والحرض 

كتب   ، أخرى  مجاالت  ة  وعداّ الدين  و 

بأناّه علم  يعلم  العلم و مل يكن  يف هذا 

االجتامع".

ا لإلجابة عىل السؤال حول الطريقة  أماّ

ما  الطلبة  اقرتح  املجتمع  لدراسة  املثىل 

ييل حسب الرتتيب التايل:

-التجرد و الحفاظ عىل املوضوعية و 

عدم االنحياز و الحياد العلمي.

مختلف  م��ع  املقابالت  -تكثيف 

األطراف االجتامعية.

8 - خصوصيات هذه املجموعة أّن أعامرهم بني 18 و 19 سنة عددهم 10 ، 7 منهم إناث و 3 ذكور، 7 منهم ينتمي إىل شعبة اآلداب و 2 منهم شعبة إعالمية و العارش 

مل يذكر ، معظمهم ينتمون إىل عائالت متوسطة الدخل ) 7 تالميذ( أغلبهم من أصول حرضية )9 تالميذ( و مرسمون ياملعهد الثانوي حي الرفاهة املنيهلة والية أريانة.

9 -   حسب ما جاء يف مقابالت غري موجهة مع متخرجني جدد من شعبة علم االجتامع ) عددهم 21 (.

10 -  Ahmed Khouaja, Hayet Moussa, L’intégration des jeunes dans la vie active et citoyennes en Tunisie possibilités, opportunités et 

obstacles )résultats de l’enquête qualitative(, Banque Mondiale/ONJ)Tunisie(, Avril 2013 , p33

الهوامش
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كذلك  و  التشاركية  املقاربة  -اعتامد 

البحث النشيط.

-املالحظة باملشاركة.

للمجتمع  املمثاّلة  العينة  استعامل   -

األصل.

و  ��ي  ال��ك��ماّ املنهجني  اع��ت��امد   -

الكيفي.

من   35% قرابة  أناّ  املالحظ  مع 

السؤال،  يجيبوا عىل هذا  املستجوبني مل 

هذه النسبة تعترب هامة بالنسبة ملسألة 

مركزية كهذه.

ا بالنسبة إىل معرفة الطلبة بتاريخ  أماّ

تأسيس علم االجتامع كاختصاص يدراّس 

هاما  عددا  فإناّ  التونسية  الجامعة  يف 

املستجوبني )%85 منهم( مل  الطلبة  من 

بأناّهم  منهم  تأكيدا  السؤال  عن  يجيبوا 

و  التأسيس  مرحلة  يعرفون يشء عن  ال 

دقيقة  غري  محاوالت  موا  قداّ منهم  قلة 

آخرين  و  بالخمسينات  ها  يحداّ من  بني 

ابن  إىل  بنا  يعود  آخر  و  بالسبعينات 

خلدون. 

يعتربها  التي  للمفاهيم  بالنسبة  ا  أماّ

أجابوا  الطالب مركزية يف علم االجتامع 

مبا ييل حسب الرتتيب التايل:

ال��ظ��واه��ر االج��ت��امع��ي��ة –   -

الفرد   – االجتامعي  الواقع   - املجتمع 

العائلة   – السحر   - التنمية   – الواقع   –

التحديث  الدولة -  الهبة - الجامعة -   -

علم   - التواصل   - التخلاّف  التطواّر-   –

االجتامع.

يف  املناهج  عن  ث  تحداّ من  هناك  و 

السؤال عن املفاهيم و آخر عن التفسري 

البحث  تقنيات  عىل  آخر  و  التوضيح  و 

املالحظة  و  املقابلة  و  استبيان  من 

و  املشاركة  و  التفسري  و  التحليل  و 

خاصة  العلمية  وال��رشوط  اإلحصائيات 

ث عن بعض  املوضوعية و هناك من تحداّ

التفاعلية  و  كالفردانية  الرباديغامت 

الرمزية و حوايل %23 من املستجوبني مل 

موا إجابة. يقداّ

بالرباديغامت  ملعرفتهم  بالنسبة  ا  أماّ

فإناّ أكرث من نصف املستجوبني مل يجيبوا 

عن هذا السؤال و حالتني ذكروا براديغم 

يخلطون  البقية  ا  أماّ الرمزية،  التفاعلية 

البحث  بتقنيات  الرباديغم  مفهوم  بني 

بني  أيضا  الخلط  و  واالستبيان،  كاملقابلة 

الرباديغم مبا هو متيشاّ استداليل و فروع 

و  العائلة  اجتامع  كعلم  االجتامع  علم 

املواضيع  بعض  و  ة  الصحاّ اجتامع  علم 

و  العائلة  و  كالسحر  السوسيولوجية 

االنحراف .... 

و من أجل مزيد فهم مدى استيعاب 

املعطيات  لهذه  النهائية  السنوات  طلبة 

التي من الرضوري متييزها إلعداد تقرير 

الرتبص أو مذكرة التخراّج و التي بدورها 

تعكس مدى استيعاب الطالب للرشوط 

سوسيولوجي  بحث  إلع��داد  العلمية 

االجتامع  علم  فرع  حول  سؤال  طرحنا 

إجابات  عىل  لنا  تحصاّ يفضلونه،  الذي 

تؤكد ميوال واضحا لعلم اجتامع التنمية 

أقل  بدرجة  و  العائلة  اجتامع  علم  و 

اجتامع  علم  ثماّ  الصحة  اجتامع  علم 

إىل  وصوال  العمل  اجتامع  فعلم  الثقافة 

و  ضعيفة،  بدرجة  الرتبية  اجتامع  علم 

تدريس  بكثافة  يرباّر  أن  لعلاّ هذا ميكن 

فرع دون آخر يف الربنامج الدرايس طيلة 

التأثري  عمق  تليها  و  سنوات  الثالث 

آخر  دون  ألستاذ  العاطفي  و  الفكري 

لتعطي صورة من صور الرتاكم املعريف و 

معيقاته و حدوده.

يعترب  أن  املنترشة  األخطاء  من  و 

و  املناهج  و  االجتامعي  التشخيص 

اإلح��ص��ائ��ي��ات ف��رع��ا م��ن ف���روع علم 

ال  الطلبة  بعض  أناّ  باعتبار  االجتامع 

ميياّزون بني املواد التي يدرسونها و فروع 

علم االجتامع.

بقيت  التي  للنظريات  بالنسبة  ا  أماّ

راسخة يف ذهن طالب السنوات النهائية 

فمن الواضح أناّ هذا السؤال مبهم عند 

ت��دراّس  النظريات  أناّ  رغ��م  معظمهم 

يرباّر  ما  هذا  لعلاّ  و  األوىل،  السنة  منذ 

املستجوبني  نصف  من  أكرث  إجابة  عدم 

)قرابة %54 من املستجوبني(، ومن بني 

النظريات املذكورة حسب ترتيب الطلبة: 

موس  مارسل  /نظرية  دوركايم  نظرية 

لوسيان/ فيرب/نظرية  ماكس  /نظرية 

 20%( وبعضهم  الكالسيكية،  النظريات 

من املستجوبني( من يخلط بني الرباديغم 

و النظرية و النظرية و املناهج.

ا بالنسبة للفرق بني املنهج الكمي  أماّ

خلط  هناك  أناّ  نالحظ  الكيفي  واملنهج 

والتحليل،  التفسري  بني  الفرق  تحديد  يف 

تقنيات  و  املنهج  بني  واض��ح  وخلط 

البحث، و لكناّ معظمهم يرى أناّ املنهج 

املنهج  و  التكميم  عىل  يقوم  الكمي 

املالحظة  و  املقابلة  يعتمد عىل  الكيفي 

وصفية  ق��راءة  أيضا  هي  و  باملشاركة 

نوعية للواقع .
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إذن لقد تماّ االهتامم يف هذا العنرص 

االجتامع  علم  طلبة  عالقة  يف  بالبحث 

اختصاصهم  يف  املعرفية  مبكتسباتهم 

األكادميي و تماّ الرتكيز عىل طلبة السنوات 

النهائية انطالقا من بعض املؤرشات عرب 

معرفتهم  م��دى  ح��ول  الضوء  تسليط 

مدى  و  كتاباتهم  و  بالسوسيولوجيني 

السوسيولوجية  بالنظريات  معرفتهم 

و  املناهج  و  املفاهيم  و  والرباديغامت 

من  كمعطيات  املعتمدة...  التقنيات 

أهمية  تقل  أن توضح جزئيات ال  شأنها 

بعلم  الشباب  قراءة حول عالقة  بناء  يف 

عن  البحث  إطار  يف  تونس  يف  االجتامع 

تخفي  ال  التي  التجربة  خصوصيات 

مسؤولية الطالب يف ذلك.

مدى  و  االجتامع  علم  طلبة   - 3

اسرتاتيجياتهم  غــمــوض  أم  وضـــوح 

املستقبلية يف العمل والدراسة:

و  املستقبل  ح��ول  التساؤل  يعداّ 

من  املعيقات  و  املتاحة  اإلمكانيات 

الشباب  تؤرق  التي  الهامة  اإلشكاليات 

جدلية  عالقة  يف  "وج��ودي"  سؤال  فهو 

بني  الهوية11،فمن  معاين  يف  البحث  مع 

أجيال متتالية من خريجي اختصاص علم 

نفسه  حديثا  متخراّج  كل  يجد  االجتامع 

الذي  ما  حول:  تدور  ملحة  أسئلة  أمام 

ميكنه أن يقوم به يف املستقبل؟12و لعلاّ 

اإلجابة عن هذا السؤال تكمن يف مدى 

إدراكهم لخصوصية هذا العلم و ما مييزه 

مهنيا،  و  معرفيا  مه  يقداّ أن  ميكن  ما  و 

التشغيل  واقع  تأثري  عمق  إىل  باإلضافة 

يف تونس و ما يعانيه من صعوبات، لذا 

وضوح  عدم  عىل  تؤكاّد  اإلجابات  كانت 

ضبابية  و  املستقبلية  اإلسرتاتيجيات 

إطار  ففي   ، املستقبلية  واآلفاق  الرؤية 

مقابالت موجهة مع طلبة السنة النهائية 

يف علم االجتامع 13تبني أن أكرث من نصف 

مل  املستجوبني(  من   62%( املستجوبني 

يقرتن  املستقبل  عن  فالتساؤل  يجيبوا، 

الزمن  من  وموقفها  ثقافة  كل  برؤية 

مامرسات  يف  نفسه  عن  "يرتجم  الذي 

املجتمع  لهذا  التطواّري  ه  التوجاّ تكراّس 

يف  و  السكوين"14،  الدائري  توجهه  أو 

إطار السعي ملعرفة املشاريع املستقبلية 

إجابات  عىل  تحصلنا  الشباب  لهؤالء 

عىل  املهنية  الطموحات  تغليب  تؤكاّد 

الطموحات الدراسية التي و إن وجدت 

عىل  الحصول  يف  بالرغبة  مقرتنة  تكون 

أمام  عائقا  الطالب  يراه  ما  أما  عمل، 

القانون األسايس  تحقيق ذلك هو غياب 

فمن  االجتامع،  لعلم  املحقرة  العقلية  و 

أصحاب  بطالة  املعقدة  املشاكل  ضمن 

الشهائد العليا و ضعف التشغيل وندرة 

التكوين  وسوء  االنتدابات  و  املناظرات 

اللغات  و  الفرنسية  اللغة  الضعف يف  و 

الظروف  جانب  إىل  عموما  األجنبية 

خاصة  املادي  الجانب  وتواضع  العائلية 

بها  متراّ  التي  االقتصادية  الظروف  أمام 

البالد..

مقرتن  الهاجس  أناّ  الواضح  من  إذن 

بالعمل الذي هو يف األصل " سمة مميزة 

للجنس البرشي، و رغم اختالف البنيات 

يف  املجتمعات  بني  التباين  و  البيئوية 

الهيكيل  التطور  و  التقني  م  التقداّ منط 

قاسم  فالعمل  االقتصادي  املستوى  يف 

اجتامعية"15،  لكل حياة  مشرتك و رشط 

املحورية  املسائل  من  هو  فالتشغيل 

العديد  قبل  من  اهتامما  لقيت  التي 

التي  املتنوعة  االقتصادية  "املدارس  من 

اإلستثامر،  بني  عالقة  إيجاد  حاولت 

اإلنتاج و اليد العاملة بحثا عن التوظيف 

لكل  طبيعي  و  ع��ادي  كوضع  الكامل 

مجتمع"16.

.Jean – Claude Kaufman, L’invention de soi , Armand Colin, 2004:11 -   من ضمن الكتب التي درست الهوية و تعقيدات محدداتها نذكر

12 - طرح هذا السؤال يف إطار مقابلة جامعية غري موجهة مع 21 متخرجا حديثا.

13 -   من خالل إستجواب 39 طالبا يف السنة النهائية بقسم علم االجتامع يف كلية اآلداب و العلوم االنسانية بتونس.

14 - إبراهيم التلييل، الشباب التونيس و أولويات املستقبل دراسة ميدانية حول تصورات شباب الجامعة و تالميذ األقسام الثانوية النهائية ملستقبلهم وأولوياتهم 

فيه، شهادة الدراسات املعمقة، كلية العلوم اإلنسانية و االجتامعية بتونس، قسم علم االجتامع، 2000-1999، ص 27.

15 -  جورج فريدمان بيار نافيل،رسالة يف سوسيولوجيا العمل، ج 1، بريوت، باريس، منشورات عويدات ، 1985، ص 11. 

16 -  برشى جمعة، بطالة اإلطارات يف املجتمع التونيس املعيش اليومي و التمثالت دراسة ميدانية: و الية املهدية منوذجا، شهادة املاجستري، قسم علم االجتامع، كلية 

العلوم اإلنسانية و االجتامعية بتونس، السنة الجامعية 2005-2004، ص 4.

الهوامش



110
مجلـة رهانـات
العـدد 52 - 2020

ظاهرة  تطفوا  بدأت  أن  منذ  لكن 

بطالة أصحاب الشهائد العليا يف تونس، 

فتضاعف العدد برسعة، ومتثالت الطلبة 

حول البطالة هي "دليل للفعل توجهه و 

توجه العالقات االجتامعية" 17من ورائه، 

خرجت  أن  بعد  التعليمية  فاملؤسسة 

وسيلة  اعتبارها  إىل  املعريف  طابعها  من 

والحراك  االجتامعي  الرقي  لتحقيق 

يف  ضبابية  اليوم  نالحظ  االجتامعي 

معيقات  و  إمكانيات  بني  العالقة  هذه 

بن  ليليا  عت  جماّ فقد  ذل��ك،  تحقق 

اإلطارات  فئة  عن  حديثها  يف  مثال  سامل 

التنمية  و  الثقافة  عنارص هي  ثالث  بني 

يعكس  الثقايف  الحراك  أناّ  و  والحراك، 

مؤهالت  و  الحراك  من  أخ��رى  أشكاال 

للتخلص  استعداده  مدى  و  ما  مجتمع 

من التخلف18،فاجتامعيا اإلطارات كانت 

هي  و  االجتامعي  النجاح  "رم��ز  متثل 

كل  مع  للحداثة  املرجع  املجموعة  متثل 

القبول  مواقف  من  سلوكها  يظهره  ما 

التعبئة  مرحلة  يف  خاصة  الرفض"19،  و 

التقنية و  اإلطارات  االستقالل فعدد  مع 

كان يصل  التونسية سنة 1956  اإلدارية 

أي   4960 جملة  من  إط��ارا   1570 إىل 

اليوم  اإلطارات  لتفقد   ،30%  20 بنسبة 

حضوتها  و  وجاهتها  و  رمزيتها  بعض 

فيه  تراجعت  مجتمع  يف  االجتامعية 

األمية و ازدادت نسبة التمدرس و عدد 

حاميل الشهائد العليا، و من بني أسباب 

بطالة اإلطارات يف تونس أيضا تعود إىل 

أسباب اقتصادية )وطنيا و محليا( خاصة 

بعد أحداث 2011، باإلضافة إىل ضعف 

املتخرجني  لبعض  العالئقي  الرأسامل 

األك��ادمي��ي  التكوين  مواكبة  ع��دم  و 

عنه  عرب  ما  الشغل  سوق  الحتياجات 

الطلبة ب�"ضعف أو نقائص يف التكوين"، 

ينتظر  الطلبة  بعض  أناّ  املالحظ  مع 

لتجاوز هذه الصعوبات رغم و عيه بها 

حلوال خارجية ال داخلية.

علم  طالب  ه��واج��س  أه��م  فمن 

االجتامع هو غياب اآلفاق، هذا الهاجس 

ال ينفصل عن وضع عام يعيشه الشباب 

و هنا بوجه خاص شباب التعليم العايل 

مشكل  من  منه  كبري  عدد  يعاين  الذي 

عن  عاطل  جامعي   47001  ( البطالة 

العمل يرتاوح أعامرهم بني 25 و 39 سنة 

مع إمكانية تزايد هذا العدد يف صفوف 

الجميل  الذين وصل عددهم  الجامعيني 

إىل 1170760 شاب21 ( يف مجتمع تربز 

فيه ظاهرة البطالة كمشكل ملح.

قد  الذي  املستقبل  "مفهوم  أناّ  إذ 

تلك  مجراّد  يف  التونيس  الشاب  يختزله 

غده،  يف  يعيشها  سوف  التي  األح��داث 

هو مفهوم جعله الخرباء الغربيون الذين 

الكربى و الرشكات  الدول  تعتمد عليهم 

ملستقبل  التخطيط  يف  للقارات  العابرة 

العامل، يتجاوز مجراّد هذه النظرة الضيقة 

فالشاب  الشباب"22،  عند  نجدها  التي 

التونيس يلخص أهم مشغل بالنسبة إليه 

يف العمل و أكرب معضلة هي البطالة عىل 

يرى  الذي  الفرنيس  الشاب  مثال  عكس 

يف تأسيس العائلة التي يسعى إىل بنائها 

مركز اإلهتامم بالنسبة إليه23، و لعلاّ هذا 

ما دفع بعض الدراسات إىل التأكيد عىل 

املراهقة  سناّ  منذ  التونيس  الشباب  أناّ 

يعيشون نوعا من القلق و الحرية و عدم 

وضوح اسرتاتيجيات املستقبل لديه لعلها 

متثل مرباّرات ميولهم للسلبية24. 

ــم  ــراك صــعــوبــات ت  .II
جية  لو سيو لسو ا فة لمعر ا

ي 
�ف بــالــشــبــاب  عــالقــتــهــا  و 

تونس:

الــرتاكــم املــعــريف: رشوطــه و   - 1

صعوباته:

عادة ما توجد عالقة مبارشة بني املناخ 

األخرية  فهذه  الثقافية،  البيئة  و  املعريف 

تعكس املكواّنات الحيوية "يف حالتي املداّ 

و الجزر و االرتباط الدينامييك بأصحاب 

البيئة..."25،  هذه  تطوير  يف  املصلحة 

يف  مبارش  بشكل  تؤثاّر  الثقافية  فالبيئة 

املناخ املعريف و الجواّ العام الذي تعيشه 

يف  مختصني  من  تنتجه  ما  و  الجامعات 

فهي  مختلفة،  اختصاصات  و  شعب 

الثقافية  الشخصية  ألب��ع��اد  د  امل��ح��داّ

الساكنة هي  البيئة غري  للمجتمع، هذه 

ل إشكاليات العرص26،  أيضا مرتبطة بتبداّ

و علم االجتامع هو قبل كلاّ يشء يعيش 

يتأثاّر  م��دى  أي  ف��إىل  التداخل،  ضمن 

العلم بخاصيات  امليداين يف هذا  البحث 

الباحث، تبعا لحقيقة أناّ الباحث يف علم 

كائن  و  ثقايف  كائن  نفسه  هو  االجتامع 

اجتامعي أيضا؟

القسم  أو  الجامعة  اعتربنا  ف��إذا 

يف  بها  الخاصة  ثقافتها  متلك  مؤسسة 

الثقافية  بالبيئة  تأثري  و  تأثاّر  عالقة 

من  العاملي،  و  اخيل  الداّ املعريف  واملناخ 

"أناّ  بينديكت  روث  يؤكاّد  املنطلق  هذا 

بطريقة  تلقائيا  تتحراّك  أجهزة  األف��راد 

مل  و  ثقافتها،  أح��ك��ام  منفذة  آل��ي��ة، 

تتوصل املشاهدات بعد إىل أناّ ثقافة ما 

الفروق املزاجية  استطاعت أن تستأصل 

ا إىل  لألشخاص ... هذه العالقة وثيقة جداّ

حداّ استحالة مناقشة أمناط الثقافة دون 
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دراسة : الشباب و علم االجتماع يف تونس

الفردي"  النفس  بعلم  لعالقتها  مراعاة 

27،إذن ال ميكن أن نغفل هنا عن الجانب 

اإلنساين و االنفعايل واملزاجي و العاطفي 

و املكاسب املعرفية الشخصية و الطاقة 

الذهنية أيضا، لكن من جهة أخرى فإناّ 

البيئة الثقافية هي من محددات األبعاد 

"الشخصية الثقافية للمجتمع . و ليست 

و  أبدية،  أو  ساكنة  ثقافية  بيئة  هناك 

ا يرتبط حياة و موت أياّة بيئة ثقافية  إمناّ

عىل  قدرتها  مدى  و  حركتها  بطبيعة 

صياغة الشخصية الثقافية" يف دور "يطرح 

ما  مبوازاة  الجواب  ويحاول  األسئلة  من 

من  ثقافتها  و  اإلنسانية  الحياة  تطرحه 

السياسية  الجغرافيا  و  العرص  إشكالياّات 

إنتاج  فإناّ  املعنى،  بهذا  و  التطور"28،  و 

ثقافية  بيئة  إلنتاج  محاولة  هو  الثقافة 

متالمئة ليك يضطلع املثقف بدوره، و لعلاّ 

التي تجمع بني علم  العالقة  ذلك يفرس 

يدراّس يف  و كتخصص  االجتامع كمعرفة 

الجامعات يطمح إىل تدريسه يف املعاهد 

الثانوية.

أناّ  املسألة  تعقيد  يف  يزيد  ما  لكن 

دور  له  معريف  إنتاج  االج��ت��امع  علم 

ذلك  إنتاجه،  بظروف  يحدد  اجتامعي 

يرتبط  أن  ميكن  السوسيولوجي  أناّ 

القوى  بإيديولوجيات(  حتاّى  )و  مبصالح 

التي  التاريخية  الحركات  و  االجتامعية 

يشارك فيها. و لقد تضاعفت اليوم أزمة 

علم االجتامع مع تعقد أزمة املجتمعات 

التحوالت  جملة  و  األح��داث  تسارع  و 

منذ  التونيس  املجتمع  يعيشه  ما  مثال 

جانفي 2011، فقد تفكاّكت العالقة بني 

الواقع لفائدة ما هو افرتايض  املفهوم و 

 ، املاّ��ادي  الواقع  قيود  من  تحراّر  الذي 

لبيب   الطاهر  عنه  عرباّ  فكرياّا  قلقا  أنتج 

اللة"، لذا  "بتفكاّك العالقة" أو "تعطيل الداّ

الواقع  قراءة هذا  تتماّ  أن  الرضوري  من 

رجة الثانية"29. من صنف "الداّ

النظريات  نسبية  م��ن  فانطالقا 

السوسيولوجية حسب معطى خصوصية 

التاريخية  الظروف  و  االنسانية  التجربة 

بحثية،  تجربة  لكلاّ  الجغرايف  اإلطار  و 

و  ذواتنا  مبعرفة  نبدأ  أن  الرضوري  من 

الثقايف  النسيج  و  املعريف  املناخ  طبيعة 

و االجتامعي، و نعود هنا أيضا إىل قولة 

الطاهر لبيب "الخطاب الثقايف يحيل إىل 

اللة التي  الواقع االجتامعي املتغري عرب الداّ

بثالث  ذلك  يف  االهتامم  يتماّ  ،و  ينتجها" 

بعد  ذات  االجتامعي:  للواقع  تصنيفات 

بعد  ذات  رم��زي،  بعد  ذات  اجتامعي، 

منطقي ، و لكن يف كلاّ الحاالت ال ميكن 

أن تكون رؤية العامل هي العامل ذاته،  نظرا 

17 -  Claude Flament, Pratiques sociales et représentations, Paris, PUF, 1994, p 13.

18 - Lilia Ben Salem, Democratisation de l enseignement en Tunisie, RTSS, n16,  1969, p 83. 

19 - Michel Camu, La Tunisie, PUF, Paris, 1989, p 98.

20 - Lilia Ben Salem, " Developpement et problemes de cadres", Cahier de CERES , serie sociologique , n 3, 1994.

21 -  حسب ما جاء يف إحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء لسنة 2014.

22 - إبراهيم التلييل، إبراهيم التلييل، الشباب التونيس و أولويات املستقبل دراسة ميدانية حول تصورات شباب الجامعة و تالميذ األقسام الثانوية النهائية ملستقبلهم 

و أولوياتهم فيه، ذكر سابقا، ص 29.

23 - Olivier Galland, Bernard Roudet, Les valeurs des jeunesses, L Harmattan, France, 2001, p 37.

24 - Ahmed Khouaja, Hayet Moussa, L’intégration des jeunes dans la vie active et citoyennes en Tunisie possibilités , op.cit , p. 11

25 -  غايل شكري، الثقافة العربية يف تونس الفكر و املجتمع، الدار التونسية للنرش، الطبعة األوىل، تونس، 1986، ص 32.

26 -   ذكر سابقا، ص 49.

27 - محمد السويدي، مفاهيم علم االجتامع الثقايف و مصطلحاته، املؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر و الدار التونسية للنرش بتونس، الطبعة األوىل، تونس، 1991، 

ص 187.

28 -  غايل شكري، الثقافة العربية يف تونس الفكر و املجتمع، ذكر سابقا، ص 49.

29 -  محسن بوعزيزي، " الغائب يف النص السوسيولوجي العريب"، إضافات، املجلة العربية لعلم االجتامع، العدد 6، الجمعية العربية لعلم االجتامع و مؤسسة 

فريدريش إيربت، بريوت، لبنان، أفريل 2005 ، ص 116.
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املعريف   الثقايف و  املناخ  البيئة و  ألهمية 

يف إنتاج املعرفة وتطواّرها، فأي بيئة و أي 

مناخ يوفاّر األرضية املالمئة إلنجاح عملية 

السوسيولوجي  ل��دى  املعريف  الرتاكم 

علم  حضور  مجاالت  توسيع  أجل  من 

االجتامع يف الواقع التونيس لضامن حسن 

تسويق صورته للشباب؟

عىل  الضوء  تسليط  إذن  املهماّ  فمن 

بتغيري  االج��ت��امع  علم  إش��ع��اع  عالقة 

تصوراتنا االجتامعية حول قيمته، وذلك 

عىل  التغيريات  بعض  إدخال  خالل  من 

تنشئتنا االجتامعية ألبنائنا بدءا بالعائلة 

قيمة  إعطاء  و  اإلعالم  ثماّ  املدرسة  إىل 

كأداة  و  علم  و  كمعرفة  االجتامع  لعلم 

مختلف  يف  النمواّ  و  م  التقداّ و  للتغيري 

املجاالت برؤية واقعية، و نبدأ بتخليص 

التهميش  هاجس  من  السوسيولوجي 

اخيل  الداّ باإلصالح  البدء  أي  اإلقصاء  و 

ورثها  التي  العامل  رؤى  من  التخلاّص  عرب 

ملا  يل  األواّ و  البسيط  احتكاكه  من خالل 

و  ذاكرته  خ يف  يرتساّ الذي  و  يدور حوله 

االجتامعية  التنشئة  عملية  عرب  ذهنه 

عىل  تقوم  جديدة  رؤى  لديه  لتتولاّد 

نستثني  وال  موضوعي،  و  عقالين  أساس 

هنا من بني الصور و الرؤى التي ورثها و 

االجتامع  علم  تغيريها صورة  إىل  يسعى 

"الذات"  إمكان  "فرشوط  املجتمع،  يف 

املعرفية و املوضوع العلمي ليست سوى 

م يف معرفة الرشوط  يشء واحد وكلاّ تقداّ

العلمية  "ال��ذوات"  إلنتاج  االجتامعية 

م يف معرفة املوضوع العلمي،  يقابله تقداّ

أبدا  ذل��ك  ي��رى  ال  و  أيضا.  العكس  و 

بوضوح إالاّ عندما يتاّخذ البحث موضوعا 

ات  ال��ذاّ أي  نفسه،  العلمي  الحقل  له 

الحقيقية للمعرفة العلمية"32.

عقلنه  و  تعديل  ال��رضوري  من  لذا 

االجتامع  علم  إلشعاع  املانعة  املعيقات 

مقرتنة  ذاتية  معيقات  بينها  من  التي 

طموحاته  و  ميوالته  و  نفسه  بالشباب 

تكياّفه  طريقة  و  مطالعاته  مستوى  و 

و  الثقافية  و  املعرفية  ات  املستجداّ مع 

و  العاملية  حتى  و  الوطنية  االجتامعية 

موضوعية  معيقات  و  أيضا  االفرتاضية 

مقرتنة مبا يوفاّره املناخ و البيئة املعرفية 

كمشكل  االجتامعية  و  الثقافية  و 

دور  تهميش  و  االجتامع  علم  تهميش 

السوسيولوجي و غياب القانون األسايس 

االجتامع  علم  يف  املختصاّ  لعمل  املنظاّم 

كإطار قانوين إلدماجهم يف سوق الشغل 

و غياب تدريس علم االجتامع يف برنامج 

التعليم  يف  االجتامعية  العلوم  تدريس 

الثانوي.

و  ص��ع��وب��ات  ن��ذك��ر  أن  مي��ك��ن  و 

عالقة  بضعف  تتعلاّق  أخرى  معيقات 

نستثني  ال  و  ببعضهم  السوسيولوجيني 

الجانب  يجعل  مام  التونسيني،  هنا 

يضعف  ما  ضعيفا  النتاجاتهم  اإلعالمي 

درجة "تحواّل" الدراسات السوسيولوجية 

تبقى  و  أنفسهم،  السوسيولوجيني  بني 

الكثري من دراساتهم غري معروفة وال يتماّ 

بذلك حسن استغاللها، فالباحث يالحق 

نفسه، إذ أناّ اكتشاف الذات عن طريق 

ح الصورة أكرث، كام أناّ  عالقته باآلخر توضاّ

التجربة أثبتت أناّ البحوث السوسيولوجية 

دة ال  " تقترص عىل أفراد و مواضيع محداّ

البحث  مواصلة  أخرى  ملجموعات  تتيح 

فيها بروح جامعية و تسليمها إىل فريق 

آخر و هكذا. و قد يرجع ذلك إىل طبيعة 

عاملنا  يف  طرقها  و  االجتامعية  التنشئة 

العريب الحديث"33.

و عموما فإناّ الحديث عن صعوبات 

و معيقات تراكم املعرفة السوسيولوجية 

وجه  يف  تبتعد  ال  بالشباب  عالقتها  يف 

التنشئة  عن  الحديث  عن  أوجهها  من 

االجتامعية.

ــدارس  م تأسيس  صعوبات   - 2

بحوار  عالقتها  و  االجــتــامع  علم  يف 

األجيال:

علم  يف  امل��دارس  عن  الحديث  إناّ 

عن  الحديث  عن  ينفصل  ال  االجتامع 

التواصل و االمتداد و الرتاكم من ناحية 

يزداد  و  أخرى،  ناحية  من  القطيعة  و 

هذا اإلشكال إلحاحا خاصة إذا ما رجعنا 

إىل التجربة املغربية )املغرب األقىص( و 

م  مدارسها السوسيولوجية، ميكن أن نقداّ

هنا عىل سبيل املثال 34 :

املدرسة  و  ال��ع��روي  الله  عبد   -

التاريخية.

املدرسة  و  قزيز  بن  اإلل��ه  عبد   -

القومية العربية.

املدرسة  و  الدياملي  الصمد  عبد   -

و  الجنس  بدراسة  اهتماّ  )إذ  الجنسانية 

الفضاء دراسة نفسية اجتامعية(.

املغريب  املفكاّر  أيضا  نستثني  ال  و 

امل��درس��ة  و  ال��ج��اب��ري  ع��اب��د  محمد 

العربية  الحضارة  لدراسة  املاركسية 

اإلسالمية.

عىل  يسريون  طلبة  كواّنوا  هؤالء  كلاّ 

أساس مدارسهم أي خلقوا امتدادا فكرياّا، 

يف حني أناّ التجربة التونسية تكشف عن 
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إن  الفكرية،  "القطيعة"  نوعا من  وجود 

التي دراّسوها  الوصف، بني األجيال  صح 

أو أرشفوا عىل بحوثها. و إجامال، فالزلنا 

أو  الفرنسية  الغربية  امل��دارس  حبييس 

اب بوحديبة  االنقليزية، إالاّ أناّ عبد الوهاّ

مدارس  بتأسيس  إميانه  بعدم  ذلك  يرباّر 

سوسيولوجية يف تونس يف الوقت الراّاهن 

يف  دية"  التعداّ "مرحلة  يف  الزلنا  أناّنا  و 

املفاهيم  و  النظريات  و  املنهجيات 

السوسيولوجية، فهي مرحلة "فرقعة" قد 

تنتج مدارس مستقبال35، و لكن أال يكفي 

يف  االجتامع  علم  عمر  من  قرن  نصف 

لبناء مدارس سوسيولوجية؟ فهل  تونس 

يعترب أناّ املعيق األسايس هنا هو تواصيل 

مقرتن بامليل للعمل الفردي أم هو معريف 

ل فيها الرصاع اإليديولوجي؟ يتدخاّ

علم  يف  م��دارس  تأسيس  يبقى  إذن 

عن  صورة  لبناء  هاما  مؤرشا  االجتامع 

عالقة األجيال ببعضهم و عالقة الشباب 

فريدريك  الحظ  لقد  و  االجتامع،  بعلم 

االجتامع  علامء  "معظم  أناّ  معتوق 

العرب هم معلاّمون وإنتاجهم ضعيف و 

ليس لهم وقع عىل الحياة العامة خارج 

أو  السياسية  الحياة  و  الجامعة  أسوار 

نالحظ  بدأنا  إن  و  الرتبوية..."36،  الحياة 

جانفي  أح��داث  بعد  ما  التغيري  بعض 

االستشاري  بالدور  االكتفاء  مع   2011

خاصة يف بعض الربامج يف وسائل اإلعالم، 

البحوث  ندرة  مع  ذكرنا،  أن  سبق  كام 

الجامعية، إذ من ضمن املشاكل ضعف 

بني  البحثية  الخربات  و  املعارف  تبادل 

السوسيولوجيني التونسيني، مام قد يؤداّي 

إىل تكرار البحوث دون إضافة و تفاعل 

تطواّري من شأنه أن يخلق تراكام معرفيا 

قادرا عىل صنع تراث سوسيولوجي خاصاّ 

و  البحثية  للطاقة  ضياع  ذلك  يف  و  بنا، 

االهتامم  ال��رضوري  من  لذا  التمويلية، 

حداّ  عىل  فالعلم  التوثيقي،  بالجانب 

ل  لنتوصاّ "تراكم و زيادة  تعبري بوحديبة 

ملعرفة أدقاّ من خالل تراكم التحليالت، 

فهناك حركية علمية اجتامعية، فاملعرفة 

تراكم". 37   

لتبادل  أهمياّة  هناك  عموما  لكن 

ة:  املعارف و التجارب عىل مستويات عداّ

بني  والعمودي  الواحد  الجيل  بني  أفقي 

مختلف  بني  جغرايف  و  األجيال  مختلف 

ماداّة  تدراّس  التي  التعليمية  املؤسسات 

تباديل  تفاعل  إط��ار  يف  االجتامع  علم 

ال��رأس  تقوية  إىل  السعي  عرب  وذل��ك 

يف  السوسيولوجيني  بني  العالئقي  املال 

االجتامعية  بيئتهم  و  بينهم  و  بينهم  ما 

إيجاد  أجل  من  العلمية،  و  الثقافية  و 

نوع من "االنعكاسية املعرفية" و"الرتاكم 

املعريف الفعيل"، خاصة و أناّ هذا التمثل 

اجتامعي  هو  السوسيولوجية  للمعرفة 

اجتامعي  ما هو  ليس يف معزل عن  أي 

يف جميع مراحل البحث التي يؤثاّر فيها 

عملية  يف  ة  خاصاّ بقواّة  املعريف  املناخ 

"التغذية املعرفية".   

تكون  أن  تسعى  دراسة  خالل  فمن 

علم  عن  الشباب  يحمله  ملا  "داخلية"، 

عىل  تأثريا  لألسامء  أناّ  نالحظ  االجتامع، 

املطالعات  و  القراءات  ضعف  أو  كثافة 

30 -  الطاهر لبيب، " ثقافة بال مثقفني، من ملحمي إىل تراجيدي"، املستقبل العريب، العدد 282، أوت 2002، ص 25.

31 -   Ridha Boukraa, Sociolologie classique et sociologie informationnel , Cahiers du CERES , hors serie n 1, Tunis, 2003, p 68.

32 -  بري بورديو، ج.د.قاكونت، أسئلة علم االجتامع يف علم االجتامع اإلنعكايس، ترجمة عبد الجليل الكور،  دار توبقال للنرش، الطبعة األوىل ، الدار البيضاء، املغرب، 

1997، ص 164.

 33 - إدريس سامل الحسن، "مالحظات حول مفهوم البحث العلمي و وضعيته يف العامل العريب"، شؤون عربية، العدد 36، وحدة املجالت، األمانة العامة لجامعة 

الدول العربية، تونس، فيفري 1984، ص 179.   

34 - حسب ما جاء يف مقابلة غري موجهة مع األستاذ بشري العريب يف سبتمرب 2015.

35 - حسب ما جاء يف املقابلة املوجهة مع عبد الوهاب بوحديبة يف ديسمرب 2015.

36 -  حسب ما جاء يف املقابلة غري املوجهة مع فريدريك معتوق عىل هامش ملتقى 16 ألجيال علامء االجتامع العرب ببريوت يف نوفمرب 2006.

37 -  حسب ما جاء يف املقابلة املوجهة مع عبد الوهاب بوحديبة يوم 25 ديسمرب 2006.

الهوامش
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العلمية38،  االستفادة  درج��ة  حتاّى  و 

باإلضافة إىل تأثري املواضيع والعناوين يف 

التخصص  تأثري  لقواّة  املطالعات  توجيه 

تأثري  قواّة  و  االجتامع  علم  يف  الفرعي 

امليوالت و مواطن االهتاممات املعرفية، 

أمام  الشمولية  املعرفة  ضعفت  فقد 

بدوره  هو  ال��ذي  التخصص  من  مزيد 

"موضات"  بوحديبة  ه  س��اماّ مبا  يتأثاّر 

بل  وطني،  داخ��يل  فقط  ال  مصدرها 

ماماّ  العاملية،  إىل  فأكرث  أكرث  مييل  أصبح 

ملا  الرئييس  د  املحداّ عن  نتساءل  يجعلنا 

اإلرش��ادي  ب�"النموذج  تسميته  ميكن 

الذي  تونس"  يف  السوسيولوجي  املعريف 

السوسيولوجيا  ق��راءات  و  إنتاج  ه  يوجاّ

الشباب  بني  مركاّبة  عالقة  يف  تونس  يف 

الجوانب  ة  ق��واّ ألناّ  االج��ت��امع،  علم  و 

أو  تحقق  أثناء  خاصة  تربز  اإلنسانية 

عدم تحقق اإلستعداد لإلطالع عىل انتاج 

سوسيولوجي ما و االستفادة من كتابات 

أستاذ دون آخر.

الطلبة  ق���راءات  ضعف  أم���ام  و 

التونسية  السوسيولوجية  للكتابات 

معرفتهم  ض��ع��ف  أي��ض��ا  ن��الح��ظ 

الذين  أو  التونسيني  بالسوسيولوجيني 

التونسية  الجامعة  يف  حضورا  لهم  كان 

بعدها  ما  و  التأسيسية  املرحلة  أثناء 

الذين  حتى  أو  التسعينات  حدود  إىل 

أنهوا فرتة تدريسهم الجامعي إىل حدود 

بديات العرشية األوىل من األلفية الثالثة 

فكأن ذاكرة الجامعة التونسية قصرية، ما 

العالقة  طبيعة  حول  عدة  أسئلة  يطرح 

بني أجيال علم االجتامع و حدود عالقتهم 

بالجامعة و كأنها تختزل يف دورين هام 

العالقة  فتنتفي  "الطالب"،  و   " "األستاذ 

أو  للتقاعد  األستاذ  خ��روج  نهاية  مع 

توقف الطالب عن الدراسة الجامعية، ما 

يعطي صورة عن دور الجامعة يف تونس  

التي تتلخص يف الدور التعليمي ال الدور 

الرتاكمي املعريف الذي ال يؤمن بالحدود 

و األدوار الرسمية.

ث  ففي عالقة األجيال هناك من تحداّ

الفاصلة  ة  الهواّ أو  األجيال39  رصاع  عن 

األجيال40،فالعالقة  أزمة  و  األجيال   بني 

توجد  هي  اآلخر  الجيل  و  الشاب  بني 

إذ  البينية-الجيلية،  العالقات  ضمن 

"أفرزت التحوالت االجتامعية و الثقافية 

العرشين  القرن  بداية  منذ  املتسارعة 

التي  الظواهر  و  املسائل  من  العديد 

اإلنسانية  العلوم  اهتامم  استدعت 

مسألة  أهمها  من  و  فروعها،  مبختلف 

األجيال التي أثارت جدال كبريا يف العلوم 

االجتامعية ، حيث اختلفت التفسريات و 

التحليالت باختالف التخصصات العلمية 

دراسة  الفكرية"41،ففي  االتجاهات  و 

عىل  الرتكيز  يتم  ما  عادة  األجيال  رصاع 

املسألة  أناّ  حني  يف  بالوالدين  العالقة 

التعليمية  العائلة إىل املؤسسات  تتجاوز 

فهل  املؤسسات،  مختلف  و  الشارع  و 

عالقة التلميذ أو الطالب بأستاذه ضمن 

عالقة   : العالقات  من  التالية  العالقات 

الخضوع  عالقة  أو  اإلرادي  الخضوع 

اإلكراهي أو العالقة األفقية ، خاصة و أناّ 

يدخل  أن  شأنه  من  األجيال  بني  الرصاع 

التوارث  "نسق  يف  االضطراب  من  نوعا 

املحيط  لقصور  42نتيجة  األجيال"  بني 

عادة  فالشباب  الشباب،  حاجات  لتلبية 

باألتراب  للعالقة  قيمة كربى  يعطون  ما 

باألجيال  عالقتهم  من  أكرث  للصداقة  و 

تربز  األجيال  بني  القطيعة  و  األخرى43، 

القيم  نقل  استمرارية  يهماّ  ما  يف  خاصة 

بعض  يف  ذل��ك  نتبني  و  األج��ي��ال44  عرب 

بتحوالت  تقرتن  التي  التاريخية  الفرتات 

 14 أحداث  ذلك  مثال  للمجتمع  كربى 

جانفي. 

عىل  تنبني  األجيال  بني  فالعالقات 

يف  تكون  و  التبعية،  خاصية   : خاصيتني 

بداياتها بيولوجية و تتجىل يف ارتباط اإلبن 

اجتامعية  تبعية  إىل  تتحول  و  بوالديه، 

و  االجتامعية،  التنشئة  عمليات  عرب 

الخاصية الثانية هي الرصاع بني األجيال 

املتعاقبة و هي تتجاوز الرصاع الشخيص 

داخل نفس العائلة لتتحول إىل رصاع ذو 

طابع اجتامعي.45   

"زاد  العرشين  القرن  بداية  فمنذ 

أصبحت  التي  الشابة  بالفئات  االنشغال 

والقيم  املثل  عن  يوم  بعد  يوما  تبتعد 

أحدث  مام   ، امل��ايض  يف  س��ادت  التي 

ناقم  و  راف��ض  بني  متعددة  مواقف 

الجيل  مفهوم  "يعداّ  و  متخوف"46،  و 

كفئة  الشباب  دراسة  أساسيا يف  مفهوما 

منهجية  مخصوصة"47و"أداة  اجتامعية 

أكاّد  لقد  التاريخي"48،و  الزمن  لقياس 

كارل مانهايم أناّ علم االجتامع مؤهل أكرث 

"ظاهرة  املفهوم  هذا  لدراسة  غريه  من 

املجتمع  يف  التحوالت  لدراسة  األجيال" 

و  االجتامعية  الحركات  تشكل  تحليل  و 

الفكرية49.

عائقا  مثاّلت  املعطيات  هذه  لعلاّ  و 

يف  سوسيولوجية  م��دارس  تكواّن  أم��ام 

عىل  الضوء  تسليط  فيها  يقع  تونس 

عىل  انعكاسها  و  ببعضها  األجيال  عالقة 

تونس  يف  االجتامع  علم  أجيال  عالقة 

تدريس  من  قرن  نصف  من  أكرث  منذ 

يف  أكادميي  كاختصاص  السوسيولوجيا 

الجامعات التونسية.
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المعرفة  و  الــلــغــة   - 3
إشكالية  ف  بــ�ي معقدة  ثنائية 
"عقدة"  و  التعريب  نتائج 
ومعيقاتها  اللغة  أحــاديــة 

المعرفية:

نستهلاّ حديثنا يف هذا العنرص بقولة 

اللغة  ب��أناّ  القول  "ميكن  ب��ريك:  لجاك 

 "Pensionna" هي  الكالسيكية  العربية 

املجتمعات العربية ، و ذلك يف املعنيني 

بالالتينية،  اللفظ  هذا  ميلكهام  الذين 

الخاص  "القناع"  عىل  داللته  يف  األواّل 

باملالهي فوق الركح و املحافل، و الثاين 

يف إشارته إىل الشخصية مبا تفرضه هذه 

الكلمة من صدق و أصالة"50.

أي  ثقافة  مكونات  أبرز  من  فاللغة 

سواء  اإلنسانية  املجتمعات  من  مجتمع 

أو  فقط  منطوقة  اللغة  ه��ذه  كانت 

أن  مبقدورها  فهي  مكتوبة،  و  منطوقة 

الثقافية و  الرموز  تحمل جزءا كبريا من 

أن  و  بأكرث وضوح  معانيها  تعرب عن  أن 

إطار  يف  املجتمع  هذا  أفراد  بني  تتداول 

كام  االجتامعية،  بيئتهم  داخل  تفاعلهم 

ميكن أن توراّث هذه الرموز و هذه املعاين 

من جيل إىل آخر عرب اللغة، فهي تحمل 

مجتمع  من  جوهرها  يف  مختلفة  صورا 

يستطيع  ما  لغة  يتقن  من  و  آخر،  إىل 

أن يتمثاّل جزءا من ثقافة ذلك املجتمع، 

ثنائية  املعقدة هي  الثنائيات  أبرز  فمن 

اللغة و املعرفة و ال ميكن ألحد أن ينكر 

خاصة  بينهام  الجدلية  العالقة  طبيعة 

عنه  التعبري  ما ميكن  عن  ثنا  تحداّ ما  إذا 

الثقافية و املعرفية" لإلنتاج  النجاعة  ب�" 

الفكري.

شبكة  أناّ   " إىل  البعض  فيذهب 

حضارة  يف  تسود  التي  الثقافية  النامذج 

معينة تفهرسها اللغة التي تعرب عن تلك 

الحضارة ، و إناّ من الوهم اإلعتقاد بأننا 

املميزة  العامة  الخطوط  نفهم  أن  ميكن 

لثقافة ما عن طريق املالحظة فقط دون 

الذي  اللغوي  الراّمزي  بالنظام  اإلهتامم 

مينح هذه الخطوط دالالتها و معقولياّتها 

يف  يعيشون  ال  فالناس   ... املجتمع  يف 

عامل  يف  ال  و  فقط  املوضوعي  العامل 

بل  عادة،  يفهم  كام  االجتامعي  النشاط 

التي  اللغة  رحمة  تحت  واقعون  هم 

أصبحت وسطا للتعبري يف املجتمع الذي 

يعيش فيه"51.  

38 -   حسب ما جاء يف املقابالت املوجهة مع طلبة السنوات النهائية يف علم االجتامع.

39 - Margaret Mead, Le fosse de génération , les nouvelles relations entre les générations dans les années 70, Paris, Denoël /Gonthier, 

1979.

40 - Gérard Mendel, La crise de génération, Paris, Payot, 1974. 

41 -   ماهر الساحيل، تنشئة الشباب التونيس اجتامعيا و تفاعالته مع األرسة مثال: حي "الياسمينات" من والية بن عروس، شهادة املاجستري، قسم علم االجتامع، 

كلية العلوم االنسانية و االجتامعية بتونس، السنة الجامعية 2011-2010، ص 133.

42 - Olivier Galland, Sociologie de la jeunesse Armand Colin, 3 em édition , Paris, 2004, p 160.

43 - Olivier Galland, Bernard Roudet, Les valeurs des jeunesses, L Harmattan, op.cit, p 182.

44 - ibid ,  p 177

45 - Georges  Balandier, Anthropos-Logiques, Librairie générale française, Paris, 1985, p 91

46 - منجي الزيدي، ذكر سابقا، ص 59.

47 - ذكر سابقا، ص 67.

48 - ذكر سابقا، ص 68.

49 -   Karl Mannheim , Le problème des générations, Nathan, 1990, p 40.

50 -  البشري سالمة، اللغة و مشاكل الكتابة، الدار التونسية للنرش، الطبعة الثانية، تونس، 1986، ص 7.

51 -   محمد البحرى، "لغتنا لدى اآلخر"، يف الثقافة و اآلخر، عمل جامعي تكرميا للطاهر لبيب، املعهد العايل للعلوم اإلنسانية، الجمعية التونسية لعلم االجتامع، 

الدار العربية للكتاب، تونس، 2006، ص 209. 
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و  جدلية  عالقة  توجد  عموما  و 

تفاعلية بني اللغة و املخزون الثقايف سواء 

الفهم  وأناّ  املجموعة  أو  للفرد  بالنسبة 

األعمق لواقع التاريخ و الحضارة من بني 

دراسة  التعبري،  إن صحاّ   ، البحثية  آلياته 

العالمة و الرموز اللغوية.

أن  سبق  كام  امليدانية،  النتائج  و 

اليوم  األجنبية  اللغات  أناّ  تؤكد  حنا،  وضاّ

املعريف  الرتاكم  معيقات  أكرب  ضمن  من 

لدى الطالب من أجل تحقيق النجاح و 

العلمي، حيث  البحث  مجال  يف  م  التقداّ

التمكاّن  يف  صعوبة  اليوم  الشاب  يجد 

النخبة  كانت  ما  ع��ادة  التي  و  منها 

أوائل االستقالل تعرباّ  املتعلمة يف تونس 

اللغة  )خاصة  الفكرية  بها عن مشاغلها 

ظاهرة  من  به  اقرتنت  ما  و  الفرنسية 

الوضع  هذا  أناّ  ذلك  الفرانكوأراب(، 

التمزق  من  نوعا  يعيش  الفرد  يجعل 

التعبريية  الطاقة  يضعف  الذي  اللغوي 

مه من ثراء معريف من  عنده رغم ما يقداّ

جهة أخرى، فهناك رابط جديل بني اللغة 

ع املكاسب اللغوية  و الواقع52، إالاّ أناّ تنواّ

من  الباحث  رصيد  تدعم  أن  شأنها  من 

إمكانية  تسهل  و  العالئقي  الرأسامل 

توسيع املطالعات.

كام نضيف اليوم صفات جديدة ميكن 

أن تنسب للسلوك اللغوي لدى الشباب 

أساسا  املعتمدة  الرقمية  اللغة  هي  و 

تؤسس  االجتامعي،  التواصل  شبكات  يف 

التي  اللغة  هذه  االفرتاضية،  لعالقاتهم 

التعبريية  و  اللغوية  املكاسب  أضعفت 

املعرفية لدى الشاب أمام السعي لتقوية 

العامة، إن  العالئقية  التعبريية  املكاسب 

صحاّ التعبري.

اللغة يف  ففي إطار الرتكيز عىل دور 

عالقة الشباب بعلم االجتامع نالحظ أناّ 

اللغة الرقمية و "التعريب الثقايف" بالبالد 

التونسية منذ سنة 198153، مثال مشكلتان 

لغويتان، فمنطق التمكن من االكتساب 

تتدخاّل بشكل مبارش يف تحديد  اللغوي 

عه، و يعود  املستوى املعريف و درجة تنواّ

التالميذ  اهتامم  عدم  إىل  الوضع  هذا 

األجنبية،  اللغات  بدراسة  الطالب  و 

برفع  الكافية  العناية  عدم  إىل  باإلضافة 

مستوى دراسة اللغة العربية مع ضعف 

انتشار  و  لتطويرها  ه  املوجاّ املجهود 

ظاهرة "أمية املتعلمني" الذين مل يتدربوا 

يف املعاهد عىل حباّ املطالعة و القراءة 

التدريس  برامج  يف  املقررة  الكتب  لغري 

عىل  قدراتهم  تنمية  عىل  و  الرسمية 

التعليم الذايت و اكتساب املعارف، و هنا 

يكمن الفرق بني التعليم و الثقافة، و إذا 

مل يكن لدينا الجمهور القارئ فام جدوى 

عن  املرتجم  ينقل  أو  املؤلاّف،  يؤلاّف  أن 

ارسني أناّ  لغة أخرى؟ و قد اعترب بعض الداّ

عملية التعريب يف املغرب العريب كانت 

منقوصة تتسم ب�" االرتجال و االنغالق"54 

الباحث  لدى  البحثية  الطاقة  أضعف 

الذي أصبح سجني أحادية اللغة.

بوحديبة  الوهاب  عبد  اعترب  قد  و 

تعريب علم االجتامع يف تونس "مغامرة" 

بدأت بأزمة تدريس الفلسفة يف الثانويات 

لتوحيد  السعي   " أجل  من   1974 سنة 

 ، الفلسفة اإلسالمية"  العامة و  الفلسفة 

اللغة  موضوع  حول  املناقشات  فبدأت 

اللغة  من  التمكاّن  درجة  لرتاجع  نظرا 

الفرنسية، ثماّ انعقد ملتقى بدار املعلمني 

العليا للفتيات و يقول يف هذا الصدد:"و 

انتهينا بقناعة مشرتكة بني الفرنسييني و 

استعامل  إىل رضورة  األفارقة  و  املغاربة 

اللغة األم".

رفع  تعني  الفلسفة   " يضيف  و 

القناع عاماّ هو ميضء يف الذات الجامعية 

طريق  عن  يتماّ  أن  ميكن  ال  املدخل  و 

تنظيم  و  بإعداد  قمنا  و  أجنبية،  لغة 

علم  و  الفلسفة  تعريب  حول  ملتقى 

املغرب  من  الحضور  كان  االجتامع...و 

تونس  من  زمالئنا  و  العراق  و  و سوريا 

عىل  املرشف  هو  لبيب  الطاهر  كان  و 

رضورة  يف  النظر  وت��ماّ  امللتقى  ه��ذا 

التعريب...و اعددنا لذلك كتابا يف جزأين 

ترجمنا فيه إىل العربية نصوصا تأسيسية 

و  رشقا...فالفلسفة  و  غربا  للفلسفة 

مل  االجتامع  علم  و  الفلسفية  القضايا 

و  متأخرة،  فرتة  يف  إالاّ  إستقالليته  يأخذ 

تماّ انعقاد امللتقى يف أفريل 1975 و بدأ 

التدريس باللغة العربية يف سنة 1976". 

و ينتهي عبد الوهاب بوحديبة بقوله أناّ 

" الفكر التونيس الحديث ال يخجل ال من 

جذوره العربية و ال انتامءاته املتوسطية 

حرياّة  هناك  أي  بالغرب،  إعجابه  و 

التحراّك يف أي لغة يشاء باملعنى الوظيفي 

ملستنداته  اللغة  توظيف  يتماّ  أي  التام 

هكذا  األدبية"55،  مرجعيته  و  الفكرية 

كانت أهداف و رهانات مرشوع تعريب 

مبشكل  لينتهي  تونس  يف  االجتامع  علم 

أحادية اللغة كعائق أمام الرتاكم املعريف 

و فتح قنوات التواصل مع اآلخر. 

السوسيولوجية  الكتابة  بدأت  قد  و 

تصفحنا  إثر  العربية  باللغة  التونسية 

للعلوم  التونسية  املجلة  لفهارس 

يف   16 السنة   1979 سنة  االجتامعية 

األعداد الخاصة التالية: 57/56 – 59/58، 

بالنسبة لكراّاسات مركز الدراسات و  ا  أماّ

يف  االجتامعية  و  اإلقتصادية  البحوث 
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دراسة : الشباب و علم االجتماع يف تونس

سلسلة علم االجتامع منذ العدد 2 لسنة 

الثقافية و  اتية  الذاّ 1975 تحت عنوان " 

الضمري القومي داخل املجتمع التونيس" 

 18 من  بتونس  املنعقد  امللتقى  أشغال 

هذا  يف  قال  وقد   ،1974 مارس   19 إىل 

 " العربية  اللغة  أناّ  بوكراع  رضا  الشأن 

القومية  بقضية  وثيقة  بصفة  ارتبطت 

الرتاث  العربية كمفهوم سيايس وبقضية 

كمفهوم حضاري يهيكل الذاتية الجامعية 

املامرس  فإناّ  اإلمربيالية  تحديات  أمام 

بداّ  العربية ال  اللغة  لإلنسانية يف ميدان 

واعيا  ال  أو  كان  واعيا  يصطدم،  أن  من 

باالختيارات اإليديولوجية"56، فاللغة كام 

الزميتي:"ليست  خليل  ذلك  إىل  ذهب 

معنى  يرمي  قد  إذ  املجراّدة  بالظاهرة 

حقائق  عكسيا  يخفي  غشاء  الكالم 

األمور"57، واألهمية املعرفية للغة تكمن 

يف نقل املعرفة و تسهيل عملية التالقح 

و الرتاكم الثقايف.

الخاتمة:

البرشية  ففي إطار االهتامم مبواردنا 

بهذه  الرعاية  فإناّ  الشباب،  سيام  ال  و 

بوضوح  د  تحداّ فلسفة  تتطلب  الفئة 

العامة  االجتامعية  و  الفردية  األهداف 

بعض  يلخاّصها  الرعاية  هذه  مجاالت  و 

العقلية  و  الصحية  الرعاية  يف:  الدارسني 

و  السياسية  و  االجتامعية  و  النفسية  و 

الجاميل58،   و  الفني  الذوق  و  الروحية 

دفع  إىل  تسعى  تربوية  رؤية  من خالل 

فتح  عرب  املجتمع،  يف  الشباب  قيمة 

وذلك  التفاعل  و  التواصل  مجاالت 

لبناء  التفهاّم  حسن  و  الفهم  خالل  من 

العالقة بني  اسرتاتيجيات مستقبلية متنت 

الشباب و علم االجتامع يف تونس خاصة 

بها  متراّ  التي  التاريخية  املرحلة  هذه  يف 

البالد، تجعل من علم االجتامع و حسن 

االستفادة منه رضورة و ذلك عرب القرب 

من الشباب أكرث لالستفادة من طاقاتهم 

التهميش"  "عقدة  بتجاوز  مؤهالتهم  و 

التي هي يف األصل متأتية من معيقات 

ميكن  ما  و  االجتامع  بعلم  التعريف  يف 

أن يقدمه املختص فيه من دور . 

بني  املسافة  تقرتب  أن  ميكن  ال  و 

الشباب و علم االجتامع إالاّ عرب االستجابة 

نقل  وتسهيل  النتظاراتهم  اإلمكان  قدر 

املعلومة، فإناّ تساوي الفرص يف الدراسة 

أن يجعلنا نغفل عن  النجاح ال ميكن  و 

الحظوظ  و  الفرص  يف  التساوي  أهمية 

مراجعة  إىل  السعي  خالل  من  املهنية 

والطرق  االجتامع  علم  تدريس  برامج 

املسألة  لعلاّ  و  املعتمدة،  البيداغوجية 

عالقة  فهناك  بقواّة  تتدخل  التشغيلية 

للفرد  يحققه  ما  و  العمل  بني  جدلية 

هذا   " اجتامعية  قيمة  و  وج��ود  من 

د أساسا يف مستوى عالقاته  الوجود يتحداّ

و  موضوع  فيها  يحتلاّ  التي  االجتامعية 

بذلك  و  مركزية"59  مكانة  العمل  قيمة 

إىل  باالنتامء  إحساسه  الفرد  يطواّر 

املجتمع 60 .

52 - عبد السالم املسدي، "اإلزدواجية و الثنائية و أثرهام يف الواقع اللغوي"، دور التعريب يف تطوير اللغة العربية، الدار التونسية للنرش، تونس، 1984، ص 98.

53 -  غايل شكري، الثقافة العربية يف تونس الفكر و املجتمع، ذكر سابقا، ص 47.

54 - عرويس الزبريي، " التعليم العايل، املسألة اللغوية و حال العلوم االجتامعية يف الدول املغاربية : الجزائر منوذجا"، كراسات مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية 

و اإلجتامعية، خارج السلسلة، العدد 2، مركز الدراسات و البحوث االقتصادية و االجتامعية و برنامج منح الرشق األوسط، القاهرة ، تونس، 2004،  ص 235.

55 -  حسب ما جاء يف مقابلة موجهة مع عبد الوهاب بوحديبة يوم 25 ديسمرب 2006. 

و  االقتصادية  األبحاث  و  الدراسات  مركز   ،4 العدد  اللسانيات،  سلسلة  العربية"،  اللغة  عىل  األلسنية  النظرية  لتطبيق  اإليديولوجي  "املعنى  بوكراع،  رضا    -  56

االجتامعية، تونس، ص 409.

57 -  خليل الزميتي، "ارتباط املستوى اللغوي بعالقات االنتاج: الحنانة و عقد الخامسة بواحات الجنوب التونيس"، سلسلة اللسانيات، العدد 4، مركز الدراسات و 

األبحاث االقتصادية و االجتامعية، تونس، ص 402.

58 -   عمر محمد التومي الشيباين، األسس النفسية و الرتبوية لرعاية الشباب ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا، 1973، ص 421 ص 656.

59 -  فرحات بن يونس، الشباب و التشغيل يف جزر قرقنة، شهادة الدراسات املعمقة، قسم علم االجتامع، كلية العلوم االنسانية و االجتامعية، تونس 1999، ص 5.

60 - Meda Dominique, Le travail une valeur de disparition, Flammarion, Paris, 1995 , p 24.
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العاطلة  لإلطارات  اليومي  فاملعيش 

بسمتها  البطالة  "وسمته  العمل  عن 

األفعال  فبدت  امل��ع��اين،  من  املفرغة 

بالتايل  تضاءل  و   ، روتينية  و  تكرارية 

مع  الفئة  لهذه  االجتامعي  التفاعل 

املحيط"61،وهو  املجتمع  مكواّنات 

و  اإلحباط  و  الخمول  حالة  يفرس  ما 

العمل  و  التعليم  دائرة  خارج  الوقوع 

مؤرشاتها  زادت  التي  ال��ت��دري��ب62  و 

الدراسة  أكاّدته  ما  هو  و  الشباب  عند 

امليدانية التي أرشف عليها البنك الدويل، 

فاملدارس والجامعات يف تونس مل تتمكن 

الالزمة  باملهارات  الشباب  "تزويد  من 

ملواجهة تحديات سوق العمل واالنتقال 

اإليجابية  املواطنة  و  النضج  مرحلة  إىل 

النشطة"63،ما أدى إىل إضعاف دافعيتهم 

أناّه  الشباب  مميزات  ف�"من  للتعليم، 

و  بالقلق  تتسم  نفسية  ظروفا  يعيش 

املشاركة  يف  الرغبة  و  حينا،  العزوف 

واإلنجاز أحيانا، فضال عن الحاجة املاسة 

إىل تأكيد مكانته داخل بناء املجتمع"64، 

بأنهم  الشباب  عن  يقال  ما  فعادة 

و  متعددة  اجتامعية  ميثلون مجموعات 

متاميزة غري متجانسة تختلف يف األفكار 

والتصورات و النظرة للمحيط اإلجتامعي 

لكن  أيضا،  للمستقبل  و  االقتصادي  و 

أناّ  البحث  امليداين يف هذا  العمل  أثبت 

عامة  شبه  أو  مشرتكة  هواجس  هناك 

االختصاص  نفس  بني  أو  الشباب  بني 

العلمي.

من  االجتامعية  التنشئة  تعترب  قد  و 

من  املدرسة  و  العائلة  مؤسستيها  خالل 

أهم اآلليات التي ميكن اإلعتامد عليها من 

أجل تأسيس عالقة سليمة بني الشباب و 

علم االجتامع يف تونس اليوم خاصة أمام 

و  معقدة  تحوالت  من  البالد  تعيشه  ما 

مركبة تقرتب أن تكون خطرة و محددة 

فالتنشئة  الشباب،  مستقبل  ملالمح 

يتعلم  التي  الصريورة  هي  االجتامعية 

حياته  يف  يربط  كيف  الفرد  خاللها  من 

السوسيوثقافية  العنارص  مجموعة  بني 

يف  يدمج  و  فيه  يعيش  الذي  باملحيط 

التي  التأثريات  جملة  مع  شخصيته 

من  اآلخرين  وتجارب  تجاربه  تسلطها 

أجل إكتساب آليات التكيف مع الوسط 

الذي يعيش فيه أو الذي سيعيش فيه، إذ 

أناّ شباب اليوم خاصة أمام تضاؤل فرص 

املبادرة  روح  فيه  أضعفت  التي  العمل 

أصبحت  التي  للمستقبل  نظرته  و 

تتميز بالتشاؤم و نزوع الشباب إىل قيم 

خالل  من  خاصة  مظاهرها  و  الفردانية 

االبتعاد عن الحلول الجامعية.

فحالة الرفض و ما تقرتن به من أزمة 

يعيشها الشاب تبدأ من العائلة وصوال إىل 

إىل  اليوم  وصلت   65 التعليمية  املؤسسة 

الشوارع التونسية يف مختلف متظهراتها، 

عالقة  مشكلة  أناّ  يؤكاّد  ما  هذا  لعلاّ  و 

عن  تخرج  ال  االجتامع  بعلم  الشباب 

بني  التوافق  عدم  يف  يتمثل  عام  مشكل 

املهارات الفنية و العلمية و التقنية مع 

الوظائف  منو  بطء  و  السوق  متطلبات 

فصورة  املحيل،  و  الوطني  اإلقتصاد  يف 

املجتمع واملدرسة يف أزمة66.

أناّ  يف  يكمن  الحقيقي  املشكل  إذن 

صفوف  يف  العمل  عن  العاطلني  عدد 

أصحاب الشهائد العليا عامة مرشح ملزيد 

املعضلة  و  أخرى  إىل  سنة  من  التزايد 

تربز خاصة يف نتائج القاعدة االجتامعية 

التعليمي  املستوى  ارتفع  "كلام  التالية: 

التونيس إالاّ و تضاءلت حظوظه  للشاب 

انتشار  إىل  أداّى  مام   ،67" التشغيل  يف 

الدافعية  ضعف  و  اإلحباط  و  الخمول 

العلم  من صورة  هزاّ  ما  هذا  و  للتعلاّم، 

و التعلم و دورهام يف الرقي االجتامعي 

له  بالتايل  68و  التونسية  للعائلة  بالنسبة 

متثالت  و  طموحات  عىل  املبارش  التأثري 

اسرتاتيجياتهم  و  ملستقبلهم  الشباب 

أمام جملة  الشباب  ليسقط  املستقبلية، 

اإلره��اب  أبرزها  كفريسة  التهديدات 

بغطاء التدين، ف�"الشاب املتدياّن" اليوم 

"الفرد  مالمح  من  بعضا  أيضا  يحمل 

بكلاّ  مترباّم  و  مبال  "ال  فهو  الحديث": 

عليه.  تثقل  مجتمعية  إلزامية  ميثل  ما 

عنده  الظهور  و  الوجود  منط  ويصبح 

حوله،  من  العامل  فضح  سبل  من  سبيال 

،69و  ويقصيه"  ينكره  الذي  العامل  هذا 

مع  خاصة  كثري  غريها  و  األسباب  لهذه 

البالد  تعيشها  التي  التحوالت  جملة 

من  أصبح   2011 أحداث  بعد  التونسية 

من  االجتامع  علم  تقريب  ال��رضوري 

الشباب و بذلك يزداد الدور االجتامعي 

إذ  إلحاحا  االجتامع  علم  يف  للمختص 

يجب أن نتجاوز البحث يف سبل التقرب 

إىل الشباب إىل البحث يف أولويات القيم 

بجملة  عالقتها  و  عندهم  املعرفة  و 

التحوالت التي يعيشها املجتمع التونيس 

من أجل مزيد فهمهم و تفهمهم ضمن 

ثقافة فرعية هي الثقافة الشبابية برؤية 

االسرتاتيجيات  بها  د  تحداّ سوسيولوجية 

التي  املستقبلية  التعليمية  و  الرتبوية 

عرب  الشباب  تنشئة  التأثري عىل  بالغ  لها 

السعي إىل حسن توجيه عالقتهم باملعرفة 

تأثريها  بعمق  إميانا  اإلنسانية  العلوم  و 

عىل تحقيق السلم االجتامعي. 
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دراسات

ي النتقال 
دور الحركات الجتماعية الحتجاجية �ف

الديمقراطي بالبلدان العربية: دراسة للجزائر والسودان

مقدمة:

 ،2011 سنة  العريب  الحراك  منذ 

أخرى  قامئة  تقوم  لن  أنه  العامل  اعتقد 

الرشق  ببلدان  االجتامعية  للحركات 

األوسط وشامل إفريقيا، خاصة وأن جل 

الدول التي عرفت حراكا احتجاجيا أدى 

بإصالحات  قيامه  أو  النظام  تغيري  إىل 

جذرية، أغلبها الزالت تتخبط يف مشاكل 

نهاية  يف  لكن  واجتامعية.  اقتصادية 

الشعبني  خرج   2019 وبداية   2018

التوايل بشكل  السوداين والجزائري عىل 

رفضهم  ع��ن  ل��إلع��راب  متوقع،  غ��ري 

التي  املزرية  األوض��اع  عىل  وسخطهم 

يعرفها البلدان. 

السودان  يف  االحتجاجات  وجاءت 

كنتيجة ملا تعيشه البالد بسبب األزمات 

املرتاكمة التي تعرفها خاصة يف الجانب 

وتصاعدت  وال��س��ي��ايس،  االق��ت��ص��ادي 

األمنية  األجهزة  قمع  بعد  املظاهرات 

يف  القتىل  من  عدد  ضحيتها  وراح  لها، 

صفوف الشعب الثائر يف وجه سياسات 

بداية  كانت  حيث  املتخبطة،  النظام 

سقفها  لريتفع  فقط،  معيشية  مطالبهم 

عمر  وسقوط  النظام  برحيل  للمطالبة 

البشري، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيري 

املكونة من 22 جامعة سياسية وحزب، 

ب� "نظام جديد" يف البالد، حيث أعلنوا 

الحايل  البشري  عمر  الرئيس  نظام  "أن 

بسبب  األزمة  عىل  التغلب  يستطيع  ال 

عزلته السياسية واالقتصادية واإلقليمية 

والدولية، وال سبيل لتغيري النظام الحايل 

الشعب  بثقة  جديد  نظام  بإقامة  إال 

السوداين". 

للجزائر،  بالنسبة  ال��يشء،  نفس 

لوالية  بالرتشح  الرئيس  رغبة  فكانت 

خامسة القشة التي قسمت ظهر البعري، 

بحيث خرج ماليني يف احتجاجات عارمة 

وكذا  الرتشح،  بعدم  بوتفليقة  ملطالبة 

يرأسه  كان  الذي  النظام  سياسات  ضد 

االنخفاضات  بعد  كثريا  ترضرت  والتي 

الكبرية يف أمثنة النفط، والتي انعكست 

عىل السياسات االقتصادية واالجتامعية 

بالبالد. 

وسقط النظامني السوداين والجزائري 

الشعبية،  االحتجاجات  لهذه  كنتيجة 

بحيث تم اعتقال عمر البشري من طرف 

العزيز  عبد  وقدم  السوداين،  الجيش 

بوتفليقة استقالته هو اآلخر من رئاسة 

تستمر  وفيام  الجزائرية.  الجمهورية 

الثانية من  مسريات الشعبني أو املوجة 

الحراك العريب، وأصبح البلدان أمام فرتة 

انتقالية يتفاعل فيها عدد من املتدخلني 

كاملؤسسة العسكرية والفعاليات املكونة 

للحركات االحتجاجية الشعبية، ومن بني 

الذي  اإلسالمي،  التيار  املكونات  هذه 

يحاول أن يجد موطئ قدم له يف الفرتة 

وأن  الدولتني  يف  الحكم  من  القادمة 

الدميقراطي  االنتقال  مرحلة  يف  يساهم 

الذي يعرفه البلدان.

الفاعلني  أحد  اإلسالميون  ويعترب 

األساسيني يف املوجة األوىل من الثورات 

ي
الحافظ النوي�ف

ي القانون العام
 دكتور باحث �ف

والعلوم السياسية
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ي القانون العام
 دكتور باحث �ف

والعلوم السياسية

دراسة : دور احلركات االجتماعية االحتجاجية يف االنتقال الدميقراطي بالبلدان العربية

العربية، بحيث وصلوا للسلطة يف أغلب 

اجتامعي،  حراك  شهدت  التي  البلدان 

حكمهم  وط��رق  توجهاتهم  واختلفت 

التوافق  اختار  من  بني  الدول،  باختالف 

تونس  حالة  يف  كام  القائم  النظام  مع 

واملغرب، وبني من اختار املواجهة كام يف 

التجربة املرصية وآخرون ساروا يف طريق 

كحالة  السالح  وحمل  األهلية  الحرب 

ليبيا وسوريا واليمن. 

وبالتايل ستحاول هذا الورقة معالجة 

إشكالية رئيسية تتمثل يف:

اإلسالمية  التيارات  ستعلب  هل 

من  الثانية  املوجة  يف  طالئعية  أدوار 

تجديد  العريب؟ وهل ستستطيع  الحراك 

املتغريات  مع  والتكيف  وآلياتها  خطابها 

االنتقال  مسلسل  يف  للمشاركة  الحاصلة 

الدميقراطي والوصول إىل السلطة أم أنها 

ستقع يف نفس الخطأ خالل ثورات سنة 

2011؟

وسنعالج هذه اإلشكالية عىل شاكلة 

التصميم اآليت: 

لإلسالم  ال��ن��ظ��ري  التأصيل   1-

السيايس يف السودان والجزائر.

يف  اإلسالمية  ال��ت��ي��ارات  دور   2-

ويف  والجزائرية  السودانية  ال��ث��ورات 

مسلسل االنتقال الدميقراطي بها. 

اإلس���الم  ت��ي��ارات  مستقبل   3-

السيايس بهذين البلدين. 

الــتــأصــيــل الــنــظــري   - 1
ي السودان 

سالم السياسي �ف لالإ
والجزائر

ظهرت الحركات اإلسالمية أول مرة يف 

السودان والجزائر خالل فرتة األربعينات 

املصدر  وكان  البلدين،  استقالل  قبل  أي 

الرئييس لهذه الحركات هو حسن البنا يف 

التي  الطالبية  البعثات  أن  بحيث  مرص، 

كانت تدرس يف مرص من طلبة الدولتني 

املسلمني،  اإلخ��وان  بفكر  بعضهم  تأثر 

فروعا  أسسوا  أنهم  لدرجة  به  وتشبثوا 

لحركة اإلخوان يف بلدانهم. 

ونشأت أول حركة إسالمية بالسودان 

سنة 1946 من طرف أحد التابعني للبنا، 

اإلداري لحركة اإلخوان  املكتب  ليتأسس 

وبعد   ،1948 سنة  بالسودان  املسلمني 

ذلك بسنة نشأت حركة إسالمية جديدة 

"حركة  سميت  ل��إلخ��وان،  تابعة  غري 

بابكر  يرأسها  وكان  اإلسالمي"  التحرير 

واستمر  محمد1.  يوسف  ومحمد  كرار 

الرصاع بني هذه التيارات اإلسالمية إىل أن 

تم الصلح خالل مؤمتر جمع كل األطياف 

اإلسالمية بالسودان. 

مل يستمر هذا التفاهم طويال، حيث 

اإلسالمية،  التيارات  يف  جديد  اسم  ظهر 

يف  األخ��ري  واستمر  ال��رتايب،  حسن  وهو 

مع  انخرط  إىل  والتوسع  التحالفات 

عىل  ظاهرا  تأثريه  أصبح  حيث  النظام، 

من  عدد  ويف  الفرتة  تلك  يف  النومريي 

إىل  آن��ذاك،  إصدارها  تم  التي  القوانني 

أن سقط حكم النومريي. واستمر الرتايب 

تأسيس  خالل  من  السيايس  املشهد  يف 

القومية  "الجبهة  سمي  إسالمي  حزب 

مع  وفاق  حكومة  يف  وشارك  اإلسالمية" 

الصادق مهدي إىل سنة 1989 حيث قام 
الجيش باالنقالب عىل السلطة.2

ال��س��وداين  الجيش  ان��ق��الب  وق��ام 

التيارات  البشري عىل دعم  العمر  بقيادة 

اإلس��الم��ي��ة، خ��اص��ة ح��رك��ة اإلخ���وان 

املسلمني، وكذا عىل االستثامر يف كل ما 

قيامه  يف  ذلك  وتجىل  بالدين،  عالقة  له 

بجمع كل التيارات اإلسالمية يف تحالفات 

يف  مكانة  إىل  يصلون  جعلتهم  واح��دة، 

لكن  بها.  ليحلموا  يكونوا  مل  السلطة 

https:// ،)14:12 1 -    محمود هدهود، "تاريخ الحركة اإلسالمية يف السودان"، موقع إضاءات )بتاريخ: 15/04/2019، متت زيارته بتاريخ: 24/07/2019 عىل الساعة

./www.ida2at.com/history-islamic-movement-sudan

2 -      نفس املرجع السابق. 

الهوامش
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هذا التزاوج بدأت تتخلله توترات خالل 

السنوات األخرية، بفعل سياسات البشري 

وكانت  عنهم،  يبتعد  أنه  أظهرت  التي 

زيارة الرئيس السوادين املقال لسوريا من 

الود  حبل  كرس  إىل  أدت  التي  األسباب 

بينه وبني التيارات اإلسالمية التي كانت 

إلسقاطه  تدعو  وكانت  األسد  نظام  ضد 
والجهاد ضده. 3 

اإلسالمية  التيارات  من  عدد  وشارك 

وانحازوا  البشري  ضد  االحتجاجات  يف 

الحرية والتغيري، بل وأيدوا  لقوى إعالن 

موقف الجيش عند اعتقال البشري، وظهر 

اإلسالميون مبظهر من يحاول الحفاظ عىل 

ال  يتواجهون  يجعلهم  ال  بشكل  النظام، 

مع الجيش من جهة وال مع املتظاهرين 

من جهة أخرى. ويبقى حضور اإلسالميني 

السودانية  االحتجاجية  الحركات  يف 

لكون  وأيضا  النقسامهم  نظرا  ضعيف 

من  جزء  يعتربهم  السوداين  الشعب 

النظام الذي يحتجون ضده.

النظام  ساهم  أخ���رى،  جهة  م��ن 

جديد  بن  الشاذيل  عهد  يف  الجزائري 

املشهد  يف  اإلسالمية  الحركات  ظهور  يف 

خالل  من  وذل��ك  الجزائري،  السيايس 

دعمهم ضد التيارات املاركسية االشرتاكية 

األزم��ة  إىل  باإلضافة  آن���ذاك،  القوية 

سنة  الجزائر  عرفتها  التي  االقتصادية 

االجتامعية،  األزمة  من  فاقمت   1986

لتجعل الشباب يلتجئ للحركات اإلسالمية 

التي رفعت شعا "اإلسالم هو الحل" من 

الوضع  وتطور  والغني،  الظلم  رفع  أجل 

"الجبهة  اكتساح  عنه  نتج  كبري،  بشكل 

الربملانية  لالنتخابات  لإلنقاذ"  اإلسالمية 
سنة 1991. 4

 هذا األمر مل يقبله الجيش الجزائري، 

وأعلن انقالب عىل الجبهة، هذه األخرية 

وجه  يف  السالح  ورفعت  األمر  تتقبل  مل 

العسكرية، كل هذا األمر أدى  املؤسسة 

عرش  دام��ت  أهلية  ح��رب  إىل  بالبالد 

السوداء،  بالعرشية  واملعروفة  سنوات، 

وانتهت بفوز النظام نظرا لخربته وقوته، 

التي  آنذاك  الوطنية  املصالحة  وتم عقد 

األمن  وأع��ادت  األهلية  الحرب  أنهت 
والسلم يف الجزائر. 5

ذلك  بعد  السيايس  اإلسالم  وضعف 

يف الجزائر، وانفض الجميع من حوله إىل 

أنه مرشوع  بحيث ظهر  يتالىش،  بدأ  أن 

التهلكة،  إىل  بالبالد  وأدى  وفاشل،  هش 

اإلسالميني  أضعفت  العوامل  هذه  كل 

بالجزائر، وجعلت نظام بوتفليقة يحتوي 

أنه  بحيث  ذل��ك،  بعد  منهم  بقي  من 

حسب مراقبني قام ب:"إقصاء املتطرفني، 

ووزع  السلطة  من  املعتدلني  وتقريب 

يف  منهم  الكثري  وورط  املناصب،  عليهم 
الفساد".6

الجزائرية بتحييد  الحكومة  ونجحت 

اإلسالمية  التيارات  من  املتطرفني  كل 

سياسات  خالل  من  بالجزائر  املتواجدة 

ت��ارة  النعومة  ب��ني  مزجت  مختلفة 

والقوة تارة أخرى، بحيث قامت بإعادة 

يف  الجهاد  من  العائدين  مختلف  إدماج 

أفغانستان داخل املجتمع، وإرشاكهم يف 

مناحي الحياة7. كل هذه اإلجراءات أدت 

باسم  اإلره��ايب  النشاط  من  النقص  إىل 

انتشار املتطرفني، إال  اإلسالم، والحد من 

الفكر وأصحابه مل يندثروا متاما  أن هذا 

القاعدة  لعدة عوامل، بحيث أن تنظيم 

يف  متواجدا  يزال  ال  اإلسالمي  باملغرب 

املنطقة، ويقوم بتنفيذ عمليات إرهابية 

بني تارة وأخرى. 8

والجزائر  السودان  يف  السيايس  بني 

السياسية  امل��امرس��ة  يف  ت��اري��خ  لهام 

املجتمعني،  داخل  وبالتواجد  بالبلدين 

األخرية  للتطورات  مسايران  أنهام  أي 

التي تشهدها املنطقة العربية وللموجة 

الثانية من الثورات العربية التي تعرفهام 

مشاركون  وأنهم  بل  والجزائر،  السودان 

عملية  يف  دورا  خاللها  من  ولعبوا  فيها 

يف  زالت  ال  الذي  الدميقراطي  االنتقال 

طريقها يف كال هذين البلدين.

سالمية  دور التيارات الإ  - 2
الــســودانــيــة  الـــثـــورات  ي 

�ف
مسلسل  ي 

و�ف والــجــزائــريــة 
ــال الــديــمــقــراطــي  ــق ــت الن

بها.

التيارات اإلسالمية  تاريخ  بالرغم من 

السودان  من  كل  يف  السيايس  واإلس��الم 

داخل  بقبول  يحظى  ال  الذي  والجزائر 

النظام  عىل  محسوب  فاألول  الشعبني، 

يحاول  دائم  كان  البشري  عمر  أن  حيث 

حكمه  علة  الدينية  الصبغة  إضفاء 

يتفقون  الذين  اإلسالميني  كل  وتقريب 

مع وجهات نظره، والثاين كان شبه منبوذ 

باعتبار أن اإلسالم السيايس سبب الحرب 

أودت  التي  السوداء  والعرشية  األهلية 

نفق  يف  البالد  وأدخلت  الكثريين  بحياة 

مظلم. لكن رغم كل هذا فال زالت بعض 

التيارات اإلسالمية حارضة داخل أوساط 

وتستمد  الهوامش،  يف  خاصة  املجتمع، 

قوتها من طبيعة الشعبيني املتدينني ومن 

الوقوف إىل جانب كل مظلوم، وقد تأكد 
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هذا األمر عند مشاركتهم يف املظاهرات 

األخرية. 

أن  م��ن  بالرغم  ال��س��ودان،  ففي 

من  كانت جزء  املسلمني  اإلخوان  حركة 

االحتجاجات  أنها شاركت يف  إال  النظام، 

التيار  البشري خاصة  بعمر  أطاحت  التي 

تشارك  زالت  وال  الرتايب،  لحسن  املناوئ 

طرفا  ليس  انها  من  بالرغم  اليوم،  إىل 

أنها  إال  والتغيري"  الحرية  "إع��الن  من 

تدعم قراراته وتتبنى مواقف قريبة من 

مواقفه. 9

خفيا  دورا  اإلسالميون  يلعب  كام 

بحيث  العسكري،  املجلس  داخ���ل 

عن  وال��دف��اع  ح��ض��وره��م  يضمنون 

القادة  جل  لكون  وذل��ك  مصالحهم، 

قد  املجلس  يف  املتواجدين  العسكريني 

يف  اإلسالميني  حضور  كنف  يف  تكونوا 

السلطة، وبالتايل هناك عالقات ومصالح 
مشرتكة فيام بينهم.10

يف  فاإلسالميون،  ع��ام  بشكل  لكن 

املرفوضني من طرف  السودان كانوا من 

مطالب  يف  ذل��ك  وتجسد  الشعب، 

النظام  من  جزء  باعتبارهم  املحتجني 

عىل  السلطوي  حكمه  يف  اعتمد  الذي 

األمن  لقوات  باإلضافة  معهم  التحالف 

ولذا  حاكمة،  طبقة  لتشكيل  والجيش 

شعارات  يرفعون  املتظاهرون  ك��ان 

"يسقط  قبيل  من  بإسقاطهم  تطالب 

أثناء  الرفض  هذا  وتجدد  الكيزان11"، 

والتغيري"  "الحرية  تحالف  مفاوضات 

3 - محمود جامل عبد العال، "مستقبل التيارات اإلسالمية يف السودان يف مرحلة ما بعد البشري"، منشورات املركز العريب للبحوث والدراسات، منشور مبوقع املركز 

http://www.acrseg.org/41182 ،)13:35 بتاريخ: 21/04/2019، متت الزيارة بتاريخ: 24/07/2019 عىل الساعة(

للدراسات واألبحاث  الجزائرية أمنوذجا"، مقال منشور مبوقع مؤمنون بال حدود  التجربة  السيايس:  نهاية اإلسالم  الحركة اإلسالمية بعد  - ولهى حمنه، "مآالت   4

https://www.mominoun.com/articles/%D9%85%D8%A2%D9%84%D8%A7 ،)14:01 بتاريخ:26/05/2017، متت الزيارة بتاريخ:25/07/2019 عىل الساعة(

%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%

D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D

9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8-

%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%

85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7-5102

5 - نفس املرجع السابق.

6 - إسالم عبد الحي، "اإلسالميون والعسكر والفساد.. نقاط التالقي واالختالف بني حراك الجزائر والربيع العريب"، مقال منشور مبوقع الجزيرة اإلخبارية )بتاريخ: 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/22/%D8%A7%D9%84%D  ،)14:18 الساعة  عىل  يوم:25/07/2019  الزيارة،  متت   ،22/03/2019

8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%

D8%A7%D8%A6%D8%B1

7 - داليا غانم، املادميك املتقلبة لإلسالم السيايس يف الجزائر، دراسة منشورة مبوقع كارنيجي للرشق األوسط )بتاريخ: 22/07/2019، متت الزيارة يوم: 25/07/2019 

https://carnegie-mec.org/2019/07/22/ar-pub-79541 ،)20:37 عىل الساعة

8 -  Radio France International )RFI(, “Algérie: dix ans après la charte, où en est la réconciliation? ” [Algeria: Ten Years After 

The Charter, Where Does The Reconciliation Stand?], RFI, September 29, 2015,http://www.rfi.fr/afrique/20150929-dix-ans-charte-

reconciliation-algerie-disparus-paix-victimes

9 - محمود هدهود، مرجع سابق. 

10 - حسام بدوي، هل يحل املجلس العسكري يف السودان مؤسسات النظام السابق؟، إندبندنت عربية، )منشور بتاريخ:17/4/2019، متت الزيارة يوم 25/07/2019 

http://bit.do/ePVMd ،)22:00 عىل الساعة

11 - يطلق هذا املصطلح عىل اإلسالميني ويطلق عليهم أيضا "الكوز"، ويطلق عليهم يف السودان تهكام نسبة ملقولة الرتايب أثناء تحالفه مع عمر البشري عندما قال: 

"الدين بحر ونحن كيزانه".

الهوامش
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عندما دعوا إللغاء العمل بدستور 2005 

األفكار  واستبعاد  الهيكلة  إعادة  وطلب 
اإلسالمية. 12

 وبالتايل، فالتيارات اإلسالمية واإلسالم 

السوداين  الحراك  يف  تساهم  السيايس، 

بشكل غري مبارش، فهو من جهة يشارك 

االحتجاجات،  يف  منتسبيه  طريق  عن 

ومن جهة أخرى، حارض ويؤثر يف املجلس 

العسكري، ولعل عدد من القرارات التي 

يفاوض  والتي  املجلس  هذا  بها  يقوم 

عليها دليل عىل ذلك.

اإلس��الم  يعيش  آخ��ر،  جانب  م��ن 

ملا  مشابهة  حالة  الجزائر  يف  السيايس 

األحزاب  أن  املرصية، بحيث  الثورة  قبل 

ضعيفة  كانت  اإلسالمية  والحركات 

طرف  من  بها  وُمتحكم  وهامشية، 

النظام، كام أنها كانت براغامتية وتبحث 

عن مصالح لفائدتها، باإلضافة أنها كانت 

بينها  فيام  من خالفات ورصاعات  تعاين 

يف  وحضورها  مصداقيتها  تفقد  جعلتها 

املجتمع الجزائري. 13 

لتشكل   ،2019 احتجاجات  وجاءت 

ثقة  كسب  أجل  من  لإلسالميني  فرصة 

املوعد،  يف  يكونوا  مل  لكنهم  الشعب، 

بحيث أنهم كانوا حذرين بشكل انتهازي، 

ومل ينخرطوا يف الحراك إال بعد أن أثبت 

رافعني  املظاهرات  يف  وخرجوا  قوته، 

املصالح  فوق  العامة  املصلحة  أن  شعار 

الخاصة لألحزاب السياسية اإلسالمية، ومل 

الجزائر  يف  السيايس  اإلسالم  قادة  يسلم 

الشعب  مع  نزولهم  عند  االنتقاد  من 

وتم  وسلطاين،  الله  وجاب  مقري  مثل 

وبأتباعه  بوتفليقة  نظام  بأزالم  وصفهم 
وعمالئه.14

يف  السيايس  اإلس��الم  فحركات  إذن 

عام  مبنأى  ليسوا  وال��س��ودان  الجزائر 

يعرفه البلدان من ثورات ضد أنظمتهام، 

موقعه  م��ن  ك��ل  فيه  ويساهموا  ب��ل 

متركزه يف هذين  وزاوية  قدرته  وحسب 

املساهمة  هذه  تبقى  لكن  الحراكني، 

لكون  كربى،  أهمية  ذا  وليست  ضعيفة 

كرِال الشعبني ال يثقون يف اإلسالم السيايس، 

وهذا األخري ال يتوفر عىل أي قوة شعبية 

متكنه من الخروج إىل العلن والدفاع عن 

من  بكل  االحتجاجات  خالل  مصالحه 

السودان والجزائر.

ســــالم  الإ مستقبل   - 3
السياسي بهذين البلدين

بالسودان  اإلسالمية  التيارات  تحاول 

البشري،  بنظام  عالقة  أية  من  التهرب 

للمسؤولية  وح��ده  لتحميله  والسعي 

والتغيري  الحرية  ق��وى  لكن  الكاملة، 

تعتربهم جزء من النظام وداعام رئيسيا 

لعمر البشري عندما كان عىل رأس السلطة، 

ومشاركتهم يف الحكومة وكافة األنشطة 
الرسمية دليل عىل ذلك. 16

واآلراء  االت��ج��اه��ات  كافة  وتسري 

القادمة من املجتمع السوداين إىل انعدام 

رئييس  دور  بأي  اإلسالمية  التيارات  قيام 

حضورهم  وأن  الحالية،  املرحلة  خالل 

لكن  كبريا،  تراجعا  سيشهد  السياسة  يف 

اإلس��الم  يندثر  ل��ن  ال��وق��ت،  نفس  يف 

السيايس من البالد، وسيكون مناالستحالة 

باعتبار  السيايس  الحقل  اختفائهمعن 

أنهم طوال الثالث عقود من الزمن وهم 

حارضون يف السلطة، ما جعلهم يتغلغلوا 

مؤسسات  ومفاصل  أجهزة  مختلف  يف 

الدولة. 17

السوداين  السيايس  الحقل  ويعرف 

حالة من الضعف والتفكك عىل مستوى 

والحديثة،  التقليدية  السياسية،  األحزاب 

االنتقالية  املرحلة  تحديات  يجعل  ما 

مرتبطة بالتفاهم بني املجلس العسكري 

الرصاع  تجاوز  ومدى  املدنية،  والقوى 

الفرتات  كرسته  الذي  اإلسالمي-العلامين 

السابقة للحكم، من أجل تفادي أخطاء 

من  فاعلة  أطراف  وإقصاء  البشري  عمر 

لعملية  االنتقالية  املرحلة  يف  املشاركة 

دولة  تشهد  الذي  الدميقراطي  االنتقال 
السودان. 18

التيارات  مستقبل  يبدو  املجمل،  يف 

اإلسالمية يف السودان مستمر يف التواجد 

بحيث  السياسية،  الساحة  يف  والحضور 

تحسبها  أن  ميكن  ال  التيارات  هذه  أن 

بعضها  فشارك  أخ��رى،  دون  جهة  عىل 

آخرون  وكان  السلطة،  يف  فعيل  بشكل 

يدعمون النظام دون املشاركة معه مثل 

حزب املؤمتر، وهناك طرف ثالث انشق 

عن النظام واصطف إىل جانب املعارضة 

أسسه  الذي  الشعبي  املؤمتر  حزب  مثل 

حسن الرتايب، وكذا حركة اإلصالح، وهذه 

األحداث  تسلسل  تراقب  كلها  التيارات 

وتحاول إيجاد موطئ قدم لها من باقي 

القوى التي تحاول إقصاءها. 

فالوضع  الجزائر،  يخص  فيام  أم��ا 

مغاير إىل حد ما، باعتبار اإلسالم السيايس 

الشعب،  من  أوىل  بدرجة  مرفوض  أمر 

العسكرية،  املؤسسة  من  ثانية  وبدرجة 

املرحلة  هذه  يف  فاعلني  أقوى  وهذين 

إىل  راجع  الرفض  وهذا  الجزائر،  داخل 

مؤسسات  البالد  عاشتها  أليمة  ذكريات 
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والتي  السوداء،  العرشية  خالل  وشعبا 

اإلسالمي  الحزب  الرئييس  سببها  كان 

الجيش  النقالب  الخضوع  رفض  الذي 

وحمل السالح يف وجهه ما أدى إىل حرب 

أهلية أنهكت الدولة. 

السيايس  اإلسالم  يجعل  ال  هذا  لكن 

ميتا يف الجزائر، فهو يشتغل عن طريق 

عىل  تعتمد  التي  الدعوية،  الحركات 

خطاباتها  خ��الل  سياسية  مالحظات 

توجه  يجعل  ما  واإلرش��ادي��ة،  الدعوية 

وتتحكم مباليني من الجزائريني من خالل 

تلك األنشطة، بشكل تتجنب فيه الصدام 

يف  وتؤسس  ومؤسساته،  النظام  مع 

لبيئة حاضنة لفكر اإلسالم  الوقت  نفس 

هو  "اإلس��الم  بشعار  والتشبع  السيايس 

الحل". 19

اإلسالم  تيارات  فمستقبل  وبالتايل 

اآلخر  هو  ي��زال  ال  بالجزائر  السيايس 

بإعادة  مطالبا  أصبح  لكنه  مستمر، 

وشعاراته  وسياساته  ألفكاره  مراجعة 

ومشاكله  الجزائري  املواطن  لصالح 

النزيف  ظل  يف  واالقتصادية  االجتامعية 

املستمر الذي يعرفه، والذي أكدته آخر 

الحراك  قبل  الجزائر  عرفتها  انتخابات 

كبريين  وانقطاع  عزوف  أظهرت  والتي 
للمنخرطني باألحزاب اإلسالمية. 20

السيايس  اإلس��الم  مؤيدي  ويتحاىش 

مبارشة،  النظام  مواجهة  الجزائر  يف 

الحراك،  بداية  خ��الل  صمتهم  ولعل 

وتأييدهم للحل الدستوري الذي تطرحه 

ذلك،  عىل  دليل  العسكرية،  املؤسسة 

الحركات  داخل  للعلن  ظهورهم  ويبقى 

فعالية،  ذي  وغري  محتشم  االحتجاجية 

االنتقالية  الفرتة  ملسايرة  كمحاولة 

واملساهمة يف الثورة التي تعرفها الجزائر. 

لكن، تبقى هذه التيارات اإلسالمية، ملزمة 

بإحداث تغيريات جذرية من أجل إعادة 

بتجديد  الجزائري،  املجتمع  ثقة  كسب 

حلول  يطرح  بشكل  وتحديثه  الخطاب 

استمرارها  حالة  ويف  اليومية،  للمشاكل 

ما  سيؤكد  فهذا  القديم،  نهجها  عىل 

وهو  الجزائريني  السياسيني  أحد  قاله 

الجزائرية  الشعبية  الحركة  حزب  رئيس 

عندما رصح أن نتائج االنتخابات األخرية 

اإلسالم  نهاية  لبداية  "إعالن  مبثابة  هي 

السيايس يف الجزائر" 21 .

يوم:  الزيارة  متت   ،21/05/2019( األوسط  الرشق  دراسات  مركز  موقع  عىل  منشورة  دراسة  االنتقالية،  الحالة  من  الخروج  وإمكانية  السودان  عمر،  - خريي   12

/https://www.orsam.org.tr/ar/--29 ،)22:19 25/07/2019، عىل الساعة

13 - وليد زايد، الجزائر: أزمة ما بعد بوتفليقة، االنتقال السيايس بقيادة الجرناالت، منشورات املركز العريب لتقدم السياسات، )20/08/2018، متت الزيارة يوم:26/07/2019 

https://www.arabprogress.org/2018/08/20/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-  ،)13:13 الساعة  عىل 

%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84-

/%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7

14 - داليا غانم، مرجع سابق. 

15 - وليد زايد مرجع سابق. 

16 - محمود جامل عبد العال، مرجع سابق.

http://bit.do/ ،)16:39 الساعة الزيارة يوم:26/07/2019 عىل  تأثريا، فرانس 24 )16/04/2019، متت  أقل  الصف واالسالميون  السودانية توحد  املعارضة   -  17

ePVLW

18 - خريي عمر، مرجع سابق.

19 - داليا غانم، مرجع سابق. 

20 - أحمد مرواين، مستقبل األحزاب اإلسالمية يف الجزائر، منشورات مركز واشنطن لسياسة الرشق األدىن )10/04/2018، متت الزيارة يوم:26/07/2019 عىل الساعة 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/the-future-of-islamist-parties-in-algeria ،)21:22

21 - نفس املرجع السابق.

الهوامش



128
مجلـة رهانـات
العـدد 52 - 2020

وتشري كل املؤرشات يف املرحلة املقبلة 

السياسات  رسم  ترجيح  إىل  بالجزائر 

يدعمهم  من  طرف  من  للبالد  العامة 

اإلسالمية  التيارات  لكن ستبقى  الجيش، 

كأطراف  الساحة  يف  ح��ارضة  املعتدلة 

سياسية فاعلة يف مستوى معني جد ضيق 

لإلسالم  العام  الرأي  قبول  عدم  بسبب 

منه  املعتدل  حتى  ويعتربون  السيايس 

سيتسمر  بينام  بوتفليقة.  لنظام  موايل 

وتهيئة  الدعوي  الجانب  عىل  العمل 

يف  العلن  إىل  جديد  من  للخروج  املناخ 
الوقت املناسب. 22 

السيايس  اإلسالم  فمستقبل  وبالتايل 

العامل  يف  والثانية  األوىل  املوجة  بعد 

من  استفادتهم  مب��دى  مرتبط  العريب 

األخطاء التي وقعت، ورغبتهم يف مسايرة 

املؤسسة  النظريات  ومراجعة  التطورات 

لها والتقرب إىل املواطنني ومحاولة إيجاد 

للمصلحة  والسعي  ملشاكلهم  حلول 

العامة للبلدان بعيدا عن املصالح الضيقة 

لبعض  أو  الجامعات  لبعض  والخاصة 

قادتها ومرشديها.

خاتمة: 

السيايس  اإلس��الم  دور  دراس��ة  بعد 

العربية،  الثورات  من  الثانية  املوجة  يف 

والجزائر،  السودان  من  كل  تعرفها  التي 

والتي خلصنا فيها إىل أن تيارات اإلسالم 

طرف  من  متاما  مرفوضة  هي  السيايس 

القوى املشكلة للحراكني معا، بالرغم من 

فاعال  غري  انها  إال  ومشاركتها  حضورها 

متاما، ولعلها مل تستفد من أخطاء سابقيها 

خاصة يف مرص وليبيا، كام مل تتعلم من 

اختارتا  اللتني  واملغرب  تونس  تجربتي 

السيايس  العمل  يف  واالستمرار  التوافق 

بدل االنتحار السيايس. 

كل هذا يقودنا إىل استحضار نظرية 

أصبحت  والتي  اإلسالموية"،  بعد  "املا 

هذه  أثبتت  بحيث  بقوة،  مطروحة 

عدم  عىل  التحليل  خالل  من  النظرية 

قدرة اإلسالم السيايس بأن يتحرر مضمونا 

عندما  فعاليته  عدم  أثبت  وقد  وشكال 

متكن من الوصول للسلطة خالل املوجة 

 ،2011 سنة  العربية  الثورات  من  األوىل 

جلب  آنذاك  العريب  الحراك  أن  بحيث 

يؤمن  ال  مستقال  مدنيا  مجتمعا  معه 

يقبل  وال  والحريات  الحقوق  بتجزيء 

بالضحية بحق مقابل آخر، وهذا يناقض 

ما يدعو له اإلسالم السيايس. 

جديدة،  حقبة  أمام  فنحن  وبالتايل 

لكنها  بالرضورة ما بعد إسالمية،  ليست 

التقليدية  لألفكار  متجاوزة  األقل  عىل 

يف  عليه  تحتم  والتي  السيايس،  لإلسالم 

املستقبل مراجعة جذرية ألفكاره وآلياته 

وسياساته، باعتبار أن التيارات اإلسالمية 

داخل  ميوتوا  ومل  لن  السيايس  واإلس��الم 

السودان  وداخ��ل  العربية  املجتمعات 

هو حي  بل  للدراسة،  كحالتني  والجزائر 

جزء  وسيبقى  مجتمعيهام،  داخل  يرزق 

يف  ب��ارزة  وسمة  العامة  حياتهم  من 

مامرستهم اليومية. 
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دراسة : دور احلركات االجتماعية االحتجاجية يف االنتقال الدميقراطي بالبلدان العربية

22 -  داليا غانم، مرجع سابق.

الهوامش

- عثامن، طارق، "مأساة اإلسالم السيايس: قرن من التجارب مع الحداثة"، مجلة القاهرة، )القاهرة: 2015(.

- محمود هدهود، "تاريخ الحركة اإلسالمية يف السودان"، موقع إضاءات.

 - محمود جامل عبد العال، "مستقبل التيارات اإلسالمية يف السودان يف مرحلة ما بعد البشري"، منشورات املركز العريب للبحوث والدراسات، منشور مبوقع املركز.

- ولهى حمنه، "مآالت الحركة اإلسالمية بعد نهاية اإلسالم السيايس: التجربة الجزائرية أمنوذجا"، مقال منشور مبوقع مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث.

 - إسالم عبد الحي، "اإلسالميون والعسكر والفساد.. نقاط التالقي واالختالف بني حراك الجزائر والربيع العريب"، مقال منشور مبوقع الجزيرة اإلخبارية 

- داليا غانم، املادميك املتقلبة لإلسالم السيايس يف الجزائر، دراسة منشورة مبوقع كارنيجي للرشق األوسط.

- حسام بدوي، هل يحل املجلس العسكري يف السودان مؤسسات النظام السابق؟، إندبندنت عربية. 

- خريي عمر، السودان وإمكانية الخروج من الحالة االنتقالية، دراسة منشورة عىل موقع مركز دراسات الرشق األوسط. 

 - وليد زايد، الجزائر: أزمة ما بعد بوتفليقة، االنتقال السيايس بقيادة الجرناالت، منشورات املركز العريب لتقدم السياسات.

- املعارضة السودانية توحد الصف واالسالميون أقل تأثريا، فرانس 24.

- أحمد مرواين، مستقبل األحزاب اإلسالمية يف الجزائر، منشورات مركز واشنطن لسياسة الرشق األدىن.

- Radio France International )RFI(, “Algérie : dix ans après la charte, où en est la réconciliation ? ” [Algeria: Ten Years After the 

Charter, Where Does the Reconciliation Stand?], RFI, September 29, 2015.

المراجع
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نصوص وإبداعات

الشاعر محمد الشاوي

ل نصدقك !

ال نصدقك !

فتاريخك خري شاهد...

كنت دامئا يف الحق تعاند!

من جربوتك كنا، وال زلنا..

نكابد!

قضينا احقابا لغيك

نجاهد

ال أصدقك ! 

فتاريخك خري شاهد

استعبدتنا ،والحرية اله

انت له عاكف ، عابد!

ال نصدقك !

فالتاريخ شاهد!

انتهكت حرماتنا ،وكنت دامئا

للطاغوت تساند!

ال نصدقك

فتاريخك شاهد!

ملن يسبح يف برك الوهم

افق من غفوتك!

ال تنخدع بدموع

فالتامسيح امام ضحاياها ،

بدموعها؟

تبدو لألمل )تجاهد(!!!

٠قل ماشئت،افعل ما شئت

انت حر!

حريتك ..االهك انت له عابد؟

حريتي.كياين وجودي...

خطاب جامد!

دماؤك حمراء زكية ،تجري يف

عروق جنس سائد!!

دمايئ خرضاء تجري

يف عروق"نوع" بائد!

يجتث كام يجثت من االرض العشب

زائد!

البأس؟ فلتسفك بدم بارد!

لن نصدقك فامضيك

خري شاهد!!!

قصيدة
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ي 
الشاعر عبد هللا العثما�ف

      تمائم الهجرة     

أسفار وكتب محنطة                                                                                                                

كتبت بحرب األحبار ومداد األرشار

نروي قصصها مجرتة أساطري اآللهة 

هذا ديننا,هذه مدينتنا 

وتبدأ مسرية الكهنة يف إنشاء املذبح والهيكل 

ويبدأ املكان املقدس يف إطالق العنان ألدعية 

والتالوات ,,,

واألبخرة تعطر املكان

ويسكن الجمع سكون األموات

هكذا قال اإلله ,وبهذا يأمركم

هل يخضع اإلنسان لإلله ؟

أم يخضع للكاهن وخدام املعبد؟

قبل صكوك الغفران ,امتألت جيوب الكهنة 

تسلط الخوف عىل الرقاب 

ينشد الخلود بني أسئلة تائهة

يبحث عنها بالتقرب والتضحية

ينزل اإلله من عىل عرشه 

يقسم إرثه عىل ابنائه اآللهة 

تكرث املعبودات ويكرث العبيد

ويتم القتل باسم اآللهة 

هكذا تكلم ....وهكذا تكلم...

أنبياء وأتباع وكتب

وتتشعب السبل 

ويتيه اإلنسان بني ركام الغموض

أسئلة تناسلت وتتناسل

تزدحم يف الرؤوس وتبقى األجوبة مؤجلة

ويبقى األمل

قصيدة

نصوص وإبداعات
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قراءات

جيجيك يكشف معاينه العميقة ومفارقاته وفوضاه 
العالم  يرج  هل  كورونا..  ''وباء  جديد:  كتاب  ي 

�ف
فعال؟''

الناقد  جيجيك،  سالفوي  يكشف 

يف  السلوفيني،  والفيلسوف  الثقايف 

ترج  كوفيد19-  "جائحة  الجديد  كتابه 

كورونا  لجائحة  العميقة  املعاين  العامل"، 

مفارقاتها  يف  وتأمل  العامل،  تجتاح  التي 

جيجك  ويبرش  بعواقبها.  وتكهن  املحرية 

بشيوعية جديدة، تختلف عن الشيوعية 

تتبناها  التي  وتلك  التقليدي  مبفهومها 

وتفادي  األزم��ة  من  للخروج  الصني، 

ويحاجج  عاملية.  بربرية  إىل  االنحدار 

جيجك بأن بعض اإلجراءات التي اتخذت 

يف بريطانيا والواليات املتحدة، وما تدعو 

إليه منظمة الصحة العاملية، تؤيد دعواه 

والسخرية من  للنقد  التي جعلته هدفا 

اليمني واليسار.

أكرث  م��ن  واح��د  جيجك  س��الف��وي 

اليوم؛  العامل  يف  وشهرة  إنتاجا  الفالسفة 

وصفته مجلة املحافظني الجدد األمريكية 

فيلسوف  "أخطر  بأنه  ريببلك"  نيو  "ذا 

"ذا  الربيطانية  والصحيفة  الغرب"،  يف 

لليسار  املخلص  ب�"النجم  أوب��زرف��ر" 

وكام  راديكايل.  مثقف  وهو  الجديد"، 

وهو  الجديدة،  كتبه  أحد  عنوان  يبني 

األخ��رية"،  األزم��ان  يف  "العيش  بعنوان 

الشعور  هو  الفلسفي  اهتاممه  ف��إن 

وشيكة  عاملية  بكارثة  االنتشار  واس��ع 

وهذا  الكامنة.  األيديولوجية  وأسبابها 

األزمة  عىل  أعامله  يف  يركز  جعله  ما 

العاملية  والبيئية  واالقتصادية  السياسية 

القامئة.

كوفيد19-  "جائحة  كتاب  وقد صدر 

ترج العامل" عن دار النرش "أور بوكس"، 

كتابني  أو  كتابا  تنرش  يسارية  دار  وهي 

صارمة.  التحريرية  ومعايريها  الشهر،  يف 

وقد وصفتها مجلة "دايزد" بأنها رد فعل 

األمازونية  الهيمنة  عىل  ومثري  جذري 

تنازل  وقد  أم��ازون(.  رشكة  إىل  )نسبة 

جيجك عن حقوق ملكية كتابه، وخصص 

عائداته ملنظمة "أطباء بال حدود".

من  صفحة   146 يف  الكتاب  يقع 

الصغري، موزع إىل 11 مقاال، ألن  القطع 

نرشها  صحافية  ملقاالت  تجميع  الكتاب 

الكاتب يف عدد من الصحف منذ بداية 

 900 يتجاوز  ال  وبعضها  كورونا،  جائحة 

كلمة. كام يضم الكتاب مقدمة وخامتة. 

وجاءت عناوين هذه املقاالت عىل النحو 

اآليت: "نحن اآلن جميعا يف املركب ذاته"، 

"ملاذا نحن متعبون دامئا؟"، "نحو عاصفة 

بالصحراء  "مرحبا  أوروب���ا"،  يف  كاملة 

الفريوسية"، "املراحل الخمسة للجوائح"، 

وافزع"،  "اهدأ  األيديولوجيا"،  "فريوس 

قدرنا  "هل  رجاء!"،  نعم  وعقاب  "رقابة 

أو  "الشيوعية  إنساين؟"،  بوجه  الرببرية 

يف  "موعد  ببساطة!"،  هكذا  الرببرية: 

سامراء"، وهذا الفصل أضافه جيجك بعد 

أيام من صدور الكتاب.

إىل  القارئ  جيجك  سالفوي  يدعو 

التساؤل: ما الخطأ يف نظامنا حتى أخذتنا 

من  الرغم  عىل  غرة  حني  عىل  الكارثة 

منذ  منها  يحذروننا  فتئوا  ما  العلامء  أن 

ما  الجائحة  أن  يرى جيجك  إذ  سنوات؟ 

التعبري  حرية  غياب  لوال  لتحدث  كانت 

ما  وه��ذا  اإلنسان،  وحقوق  الصني  يف 

قراءة: محمد جليد

الناقد  جيجيك،  سالفوي  يكشف 

يف  السلوفيني،  والفيلسوف  الثقايف 

ترج  كوفيد19-  "جائحة  الجديد  كتابه 

كورونا  لجائحة  العميقة  املعاين  العامل"، 

مفارقاتها  يف  وتأمل  العامل،  تجتاح  التي 

جيجك  ويبرش  بعواقبها.  وتكهن  املحرية 

بشيوعية جديدة، تختلف عن الشيوعية 

تتبناها  التي  وتلك  التقليدي  مبفهومها 

وتفادي  األزم��ة  من  للخروج  الصني، 

ويحاجج  عاملية.  بربرية  إىل  االنحدار 

جيجك بأن بعض اإلجراءات التي اتخذت 

يف بريطانيا والواليات املتحدة، وما تدعو 

إليه منظمة الصحة العاملية، تؤيد دعواه 

والسخرية من  للنقد  التي جعلته هدفا 

اليمني واليسار.

أكرث  م��ن  واح��د  جيجك  س��الف��وي 

اليوم؛  العامل  يف  وشهرة  إنتاجا  الفالسفة 
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الناقد  جيجيك،  سالفوي  يكشف 

يف  السلوفيني،  والفيلسوف  الثقايف 

ترج  كوفيد19-  "جائحة  الجديد  كتابه 

كورونا  لجائحة  العميقة  املعاين  العامل"، 

مفارقاتها  يف  وتأمل  العامل،  تجتاح  التي 

جيجك  ويبرش  بعواقبها.  وتكهن  املحرية 

بشيوعية جديدة، تختلف عن الشيوعية 

تتبناها  التي  وتلك  التقليدي  مبفهومها 

وتفادي  األزم��ة  من  للخروج  الصني، 

ويحاجج  عاملية.  بربرية  إىل  االنحدار 

جيجك بأن بعض اإلجراءات التي اتخذت 

يف بريطانيا والواليات املتحدة، وما تدعو 

إليه منظمة الصحة العاملية، تؤيد دعواه 

والسخرية من  للنقد  التي جعلته هدفا 

اليمني واليسار.

أكرث  م��ن  واح��د  جيجك  س��الف��وي 

اليوم؛  العامل  يف  وشهرة  إنتاجا  الفالسفة 

وصفته مجلة املحافظني الجدد األمريكية 

فيلسوف  "أخطر  بأنه  ريببلك"  نيو  "ذا 

"ذا  الربيطانية  والصحيفة  الغرب"،  يف 

لليسار  املخلص  ب�"النجم  أوب��زرف��ر" 

وكام  راديكايل.  مثقف  وهو  الجديد"، 

وهو  الجديدة،  كتبه  أحد  عنوان  يبني 

األخ��رية"،  األزم��ان  يف  "العيش  بعنوان 

الشعور  هو  الفلسفي  اهتاممه  ف��إن 

وشيكة  عاملية  بكارثة  االنتشار  واس��ع 

وهذا  الكامنة.  األيديولوجية  وأسبابها 

األزمة  عىل  أعامله  يف  يركز  جعله  ما 

العاملية  والبيئية  واالقتصادية  السياسية 

القامئة.

كوفيد19-  "جائحة  كتاب  وقد صدر 

ترج العامل" عن دار النرش "أور بوكس"، 

كتابني  أو  كتابا  تنرش  يسارية  دار  وهي 

صارمة.  التحريرية  ومعايريها  الشهر،  يف 

وقد وصفتها مجلة "دايزد" بأنها رد فعل 

األمازونية  الهيمنة  عىل  ومثري  جذري 

تنازل  وقد  أم��ازون(.  رشكة  إىل  )نسبة 

جيجك عن حقوق ملكية كتابه، وخصص 

عائداته ملنظمة "أطباء بال حدود".

من  صفحة   146 يف  الكتاب  يقع 

الصغري، موزع إىل 11 مقاال، ألن  القطع 

نرشها  صحافية  ملقاالت  تجميع  الكتاب 

الكاتب يف عدد من الصحف منذ بداية 

 900 يتجاوز  ال  وبعضها  كورونا،  جائحة 

كلمة. كام يضم الكتاب مقدمة وخامتة. 

وجاءت عناوين هذه املقاالت عىل النحو 

اآليت: "نحن اآلن جميعا يف املركب ذاته"، 

"ملاذا نحن متعبون دامئا؟"، "نحو عاصفة 

بالصحراء  "مرحبا  أوروب���ا"،  يف  كاملة 

الفريوسية"، "املراحل الخمسة للجوائح"، 

وافزع"،  "اهدأ  األيديولوجيا"،  "فريوس 
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قدرنا  "هل  رجاء!"،  نعم  وعقاب  "رقابة 

أو  "الشيوعية  إنساين؟"،  بوجه  الرببرية 

يف  "موعد  ببساطة!"،  هكذا  الرببرية: 

سامراء"، وهذا الفصل أضافه جيجك بعد 

أيام من صدور الكتاب.

إىل  القارئ  جيجك  سالفوي  يدعو 

التساؤل: ما الخطأ يف نظامنا حتى أخذتنا 

من  الرغم  عىل  غرة  حني  عىل  الكارثة 

منذ  منها  يحذروننا  فتئوا  ما  العلامء  أن 

ما  الجائحة  أن  يرى جيجك  إذ  سنوات؟ 

كانت لتحدث لوال غياب حرية التعبري يف 

الصني وحقوق اإلنسان، وهذا ما تؤكده 

هونغ  يف  املقيمة  الصحافية  يو،  فرينا 

شأن  من  تعيل  الصني  كانت  "لو  كونغ: 

فريوس  أزمة  وجدت  ملا  التعبري،  حرية 

كورونا. وسوف تتكرر مثل هذه األزمات 

والحقوق  التعبري  حرية  تحرتم  مل  طاملا 

األساسية للمواطنني الصينيني"...

الوباء يف  تطور  أن  الكاتب  يرى  كام 

جميع أنحاء العامل، جعلنا ندرك أن آليات 

الفوىض  ملنع  كافية  تكون  لن  السوق 

تبدو  التي  اإلج���راءات  إن  وال��ج��وع. 

ملعظمنا اليوم أنها "شيوعية" يتعني النظر 

فيها عىل مستوى عاملي: يجب أن يكون 

تنسيق اإلنتاج والتوزيع خارج إحداثيات 

السوق. ويعتقد جيجك أنه حان الوقت 

إلسقاط شعار "أمريكا )أو أيا يكن( أوال". 

وكام قال مارتن لوثر كينغ منذ أكرث من 

نصف قرن: "رمبا نكون قد وصلنا جميعا 

عىل منت سفن مختلفة، لكننا يف القارب 

نفسه اآلن".

ظل  يف  أوروب��ا  مصري  الكاتب  وشبه 

تفيش جائحة كورونا مبصري سفينة الصيد 

األمريكية "أندريا جيل". إذ يرى جيجيك 

أن مثة عالمات تشري إىل أن القارب الذي 

من  بكثري  أكرث  يقرتب  أوروب��ا  يسمى 

ففوق  جيل؛  أندريا  مصري  من  اآلخرين 

وتندمج  عواصف  ثالث  تتجمع  أوروب��ا 

تأثريه  يف  التاجي  الفريوس  وباء  قوتها: 

واملعاناة  الصحي  )الحجر  املبارش  البدين 

التي ستكون  االقتصادية  واملوت( وآثاره 

ألن  آخر؛  مكان  أي  من  أوروبا  يف  أسوأ 

أكرث  أيضا  وهي  بالفعل،  راكدة  القارة 

عىل  األخرى  العامل  مناطق  من  اعتامدا 

الواردات والصادرات. أما العاصفة الثالثة 

يف نظر جيجك، فيمكن تسميتها "فريوس 

أن  ذلك  أردوغ��ان(؛  )بوتني/  بوتوغان" 

بني  سوريا  يف  للعنف  الجديد  االنفجار 

)املدعوم مبارشة من  األسد  تركيا ونظام 

يستغالن  وأردوغان  بوتني  جعل  روسيا( 

ملكاسبهم  النازحني  من  املاليني  معاناة 

السياسية الخاصة.
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إصدارات

ي كتاب جماعي
باحثون يدرسون آثار جائحة كورونا �ف

اك يضع مقدمات حول "كورونا والخطاب" �رش

صدر عن مؤسسة باحثون للدراسات، األبحاث، النرش واالسرتاتيجيات الثقافية، ومركز تكامل 

للدراسات واألبحاث، كتاب: "جائحة كوفيد 19، وآثارها االجتامعية والرتبوية والنفسية"، وهو 

مؤلف جامعي، قام بتنسيق مداخالته ودراساته الباحث ربيع أوطال، وقدمه الباحث أحمد 

رشاك. وقد ساهم يف هذا الكتاب باحثون متميزون من مختلف مجاالت العلوم االجتامعية 

نادية  جعواين،  وديع  حدوي،  محمد  أشهبون،  زبيدة  أبالل،  عياد  كالتايل:  وهم  واإلنسانية، 

عاتقي، غزالن السليامين، عبد العزيز عبد الصادق، سعيد بنيس، ربيع اوطال، محمد القدام، 

ادريس  مهدان،  امحمد  برقادي،  منري  الكرعاين،  أحمد  والزين،  املالك، جامل  بنعبد  إدريس 

ربيع  قجي،  السعدية  الكرعاين،  السعيد  محمد  شكدايل،  املصطفى  رايض،  محمد  الدرييس، 

حمو. وتشكلت اللجنة العلمية للكتاب من كل من: عبد الرحيم العالم، أحمد رشاك، عياد أبالل، سعيد بنيس، حفيظ هروس، 

زبيدة أشهبون، عبد الهادي الحلحلوي، عبد الغني الزياين. بخصوص الكتاب، يقول الباحث السوسيولوجي أحمد رشاك يف تقدميه: 

"تشرتك يف مناولة هذا الفريوس كل العلوم الدقيقة واإلنسانية واالجتامعية، ولرمبا مل تجتمع كل هذه العلوم يف مناولة فريوس 

سابق أو حدث سابق إال حول هذه الجائحة ولعل هذا امللمح يعكسه هذا الكتاب من حضور علم االجتامع واألنرثوبولوجيا وعلم 

نفس الطفل، وعلم نفس معريف.. وعلم السياسة وطب وطب نفيس وبيولوجيا.. ترتاوح فيه املناولة )املناوالت( ما بني التشخيص 

وتفكيك املفاهيم وتحليل الخطاب، وخطاب الشهادة العلمية... فضال عن خطاب معياري يف بعض املُداخالت..."

عن مؤسسة مقاربات صدر للباحث والكاتب أحمد رشاك كتاب بعنوان "كورونا والخطاب: 

مقدمات ويوميات". يزاوج رشاك يف هذا العمل بني السؤال السوسيولوجي والتأمل الفكري 

يف ارتباط مع الخطاب اليومي من أجل تشخيص عرص كورونا، بل واسترشاف املستقبل عرب 

هذه املقدمات أو املفاتيح لقضايا كربى وصغرى، قابلة لنقاش علمي أكرث برودة فيام بعد.. 

وأخريا ميكن القول، إنهي إال تأمالت، أمالها توايل أيام هذه اإلقامة الجربية.. يوميات تتخذ 

طابع الشمولية والعموم، بدون تفاصيل ملا يضغط به الحدث يف االنكتاب. يقع الكتاب يف 

إطار  يف  لقرائها  الكرتونيا  مقاربات  مؤسسة  أتاحته  وقد  املتوسط  القطع  من  صفحة   144

اسرتاتيجيتها لتشجيع القراءة يف فرتة الحجر الصحي. ونقرأ من املقدمة التي وضعاه رشاك 

لكتابه: "هل هذه الكتابات حول هذه الجائحة كتابات جديدة عىل مستوى البنى واإلواليات 

الحجر، وقد ال تختلف عىل سبيل أسباب نزولها تحديدا إال عن كتابات أحداث  أنها كتابات مرتبطة بحالة  أم  بل واملنطق..؟ 

تاريخية )إنسانية( مثل حرب الخليج األويل )1990(، ومثل أحداث 11 شتنرب 2001، وأحداث ال�ربيع عام 2011.. أحداث كربى 

يعرفه�ا العامل كل عقد من الزمن، كيف ميكن توصيف ما يكتب وما ينرش سواء عىل صعيد القول أو صعيد الصورة من رسوم 

وأيقونات.. أو عىل الصعيد السمعي من فيديوهات وأوديوهات وأثرييات، أو عىل الصعيد الرقمي واإللكرتوين..."
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رواية الهروب من كورونا

للكاتب  العربية، رواية "هاربون من كورونا"  الرواية  دار  األخرية، عن  اآلونة  صدرت يف 

يف  التنقل  عرب  الوباء،  مسار  لزمانها،  املساوقة  الرواية،  تتناول  إذ  القرنة.  مصطفى  األردين 

فضاءات مختلفة، قاسمها املشرتك الخوف من هذا الوباء الجديد الذي اجتاح العامل، متطرقة 

إىل تجارة الحيوانات الربية، وثقافات الشعوب فيام يخص ذلك، وتتتبع األوبئة السابقة وطرق 

انتقالها من الحيوانات إىل اإلنسان، كام توضح عوامل الضعف عند اإلنسان. وميتد زمن الرواية 

خالل شهور الهجمة التي شنها وباء كورونا، وأصاب مختلف دول العامل.

مصطفى القرنة

كورونا من زاوية سوسيولوجية

صدر مؤخرا عن دار النرش الجامعي الجديد، للكاتب عبد العايل دبلة، كتاب "سوسيولوجيا 

كوفيد 19.. عندما يفقد العامل توازنه". إذ يقارب فيه الوباء من زاوية سوسيولوجية، حيث 

يتتبع آثاره، وذلك من خالل تحليل سوسيولوجي لآلثار التي سيرتكها عىل الفرد واملجتمع. كام 

يحاول استقراء املستقبل عىل ضوء املعطيات واألحداث التي صاحبت ظهور الوباء. ويطرح 

املؤلف تساؤالت حول جدوى العلم، وجدوى الرتسانة التي متتلكها الدول من األسلحة الفتاكة 

وأسلحة الدمار الشامل، وماهية الرفاه االقتصادي، وحق اإلنسان يف العيش بكرامة.

عبد العالي دبلة
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منشورات مدى
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