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ميكن االقتباس من هذه الدراسة دون الحصول عىل إذن عىل أن ال يتجاوز االقتباس كحد أقىص  500كلمة ،وبرشط أن
ينسب االقتباس إىل املصدر .وأي اقتباس آخر يتجاوز الحد األقىص املذكور بغض النظر عن الطريقة ،سواء كانت إلكرتونية
أو آلية أو تصوير أو تسجيل ،أو أي طريقة مشابهه ،غري مسموح به دون إذن خطي من «الحق» .

تنو يه

هذه الدراسة تعرب عن رأي الباحث وليس بالرضورة عن موقف مؤسسة الحق.
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تقديم
يشــهد العالــم تغي ـرات عميقــة واســعة لدرجــة أنــه يمكــن
القــولّ :
إن مــا يصلــح لليــوم ال يصلــح بالضــرورة للغــد ،ليــس
ً
انطالقــا مــن املعنــى املجــازي املرتبــط بالتغي ـرات الدائمــة
واملســتمرة فــي صيــرورة املجتمعــات ،بمعناهــا املحــدد
ً
والشــامل ،ولكــن انطالقــا مــن ســرعة وعمــق التغي ـرات
املرتكــزة علــى الثــورة املعلوماتيــة واإلعالميــة والتكنولوجيــة والعلميــة وترســانة الســاح املتطــور
ً
الــذي يهــدد البشــرية .حيــث أضحــت التغي ـرات عميقــة ،تنــذر بانفجــار كبيــر علــى مســتوى العالقــات
الدوليــة مــن جهــة ،وعلــى مســتوى الفــوارق الطبقيــة فــي النطــاق الوطنــي مــن جهــة أخــرى.
تحــل علــى البشــرية جائحــة كورونــا فــي عــام  2020لتكشــف عــن عمــق األزمــة التــي تواجههــا البشــرية
ً
وهشاشــة النظــام العالمــي القائــم ،والــذي لــم يصــل ولــن يصــل قريبــا إلــى «نظــام الشـراكة العالمــي».
حيــث أصبحنــا أمــام أســئلة نوعيــة وكبيــرة تتصــل بكافــة جوانــب الحيــاة ومنظوماتهــا املختلفــةَ ،وت ُهـ ُّـم
ً
تحديــدا نظــام «التعــاون الدولــي» واألنظمــة االقتصاديــة االجتماعيــة املختلفــة وعالقتهــا بمفاهيــم
ومبــادئ العدالــة االجتماعيــة والحقــوق والحريــات واملســاواة ...إلــخ .قــال األميــن العــام لألمــم
املتحــدة الســيد غوتيــرش يــوم  2021/1/10بمناســبة الذكــرى ال  75لالجتمــاع األول للجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة « :نحــن اآلن نمـ ّـر بلحظــات تشــبه تلــك التــي شــهدها العالــم عــام  ،1945لكــن
هــذا ليــس عــام  1945فالحــرب الحاليــة تجــري ضــد فايــروس مجهــري».
ً
انطالقــا مــن قناعتنــا فــي مؤسســة الحــق بــأن مــا يجــري مــن تفاعــات وتغيــرات يســتوجب التفكيـ َـر
ً
َ
فيــه بعيــدا عــن األدوات والطــرق التقليديــة ،وضــرورة تشــجيع الجميــع علــى محاولــة اإلجابــة
عــن بعــض األســئلة وعلــى التفاعــل الجماعــي بشــأنها ،تبلــورت فكــرة إنشـ ِـاء «حاضنــة» لألفــكار
املختلفــة وخلــق منصــة ّ
يعبــر مــن خاللهــا الزمــاء والزميــات فــي مؤسســة الحــق عــن أفكارهــم/ن
ِ
ُ
علــى أن يتـ َّـم فتحهــا بعــد ذلــك أمــام آخريــن مــن خــارج مؤسســة الحق-لطــرح موضوعــات مختلفــةاملتأمـ َـل ّ
جـ ّـادة تسـ ّ
ّ
والناقــد ال تتقيــد بالخطــاب التقليــدي .وتعـ ّـد هــذه الخطــوة جـ ً
ـزء مــن
ِ
ـتفز الفكــر ِ
سياســة التشــجيع علــى عــرض األفــكار والبحــث فــي مواضيــع مختلفــة دون وضــع قيــود علــى طريقــة
مناهجهــا.
التفكيــر فيهــا أو علــى
ِ
ُ
تأتــي هــذه الورقــة اســتجابة القت ـراح قـ ِّـد َم فــي اإلطــار الســابق الذكــر .حيــث تمــت الدعــوة فــي أحــد
االجتماعــات االفتراضيــة لطاقــم مؤسســة الحــق ،إلــى أن يقــوم أحــد املوظفيــن/ات بتنــاول موضــوع
4

َّ
الجائحــة املسـ ّـماة ب «كوفيــد  19املســتجد» .وهــي الجائحــة التــي أملــت بالبشــرية مــن مشــارقها إلــى
مغاربهــا ،ومــن شــمالها إلــى جنوبهــا .وذلــك فــي محاولــة لفهــم آثارهــا وتداعياتهــا البعيــدة علــى املجتمــع
ً
عامــة وعلــى مســتوى الحقــوق والحريــات خاصــة .حيــث أبــدى الزميــل زيــاد حميــدان اســتعدادا
لكتابــة هــذه الورقــة علــى أن يتــم نشــرها علــى صفحــة الحــق اإللكترونيــة تحــت بنــد آراء حـ ّـرة ضمــن
منصــة «الحاضنــة» .ولــم يخطــر ببالــي أن تتوســع هــذه الورقــة لكــي تتخــذ صبغــة بحــث .و ـكـي ال نحملهــا
َ
أكثــر ممــا تحتمــل ،فالورقــة ال تدعــي الشــمول .وليــس أل ّيـ ِـة ورقــة أو بحــث أو دراســة واحــدة أن تدعــي
َ
الشــمول فــي بحــث موضــوع الجائحــة «كوفيــد  19املســتجد» ،خاصــة وأن الكثيــر ممــا أحدث ْتــه مــن
تغي ـرات وتداعيــات لــم يكتمــل بعــد.
التــزم كاتــب البحــث -إن بشــكل صريــح أو ضمني-بمنهجيــة البحــث األكاديمــي العلمــي فــي تناولــه
للعديــد مــن الجوانــب الفكريــة والفلســفية واالجتماعيــة ،التــي ال ّ
تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر
ِ
مؤسســة «الحــق» فــي القضايــا موضــوع العــرض والنقــاش والبحــث .ولذلــك فــإن هــذا البحــث يتطــرق
ملوضوعــات وعناويــن لــم يتــم الخــوض فيهــا محليـ ًـا بشــكل كافــي .حيــث يمكننــي القــول ّ
إن مــا أثــاره
ً
كاتــب البحــث مــن أفــكار ورؤى وأســئلة ،يمكــن أن يشــكل أساســا لسلســلة مــن عمليــات البحــث
والنقــاش املتواصــل لتعميــق الفهــم املشــترك ملــا جــرى ويجــري بشــأن آثــار كوفيــد .19
أنتهــز هــذه الفرصــة ألتقــدم بالشــكر الجزيــل للدكتــورة لي ـزا ترا ـكـي وللدكتــور باســم الزبيــدي علــى
استحســانهما لهــذا العمــل الفكــري وعلــى مالحظاتهمــا القيمــة وقراءتهمــا املعمقــة للورقــة وتفاعلهمــا
الجــاد مــع مضامينهــا.
والشــكر الخــاص أتقــدم بــه للكاتــب الزميــل زيــاد حميــدان علــى تصديــه لهــذه املهمــة ،والتــي خــاض
فيهــا باقتــدار ،رغــم أن محتويــات ومضمــون الورقــة ال يعبــر بالضــرورة عــن موقــف مؤسســة الحــق،
دون أن يقلــل ذلــك مــن أهميــة هــذه الورقــة واألســئلة التــي اشــتملت عليهــا.
باحترام
شــعوان جباريــن
مديــرعــام مؤسســة الحــق
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مقدمة
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حقــوق اإلنســان بيــن الواقــع واملــآل  -مقاربــة سوســيولوجية
AL-HAQ

مقدمة
نســعى فــي تقديــم هــذا البحــث إلــى القيــام بتأطيــر عــام ملوضوعــه مــن حيــث ضرورتــه وإشــكاليته
ونوعيــة مقارباتــه النظريــة واملنهجيــة.
ُمنــذ اللحظــات األولــى لتصنيــف منظمــة الصحــة العامليــة وبـ َـاء كورونــا ( )COVID-19جائحــة
تجتــاح الكوكــب بأســره ،هيمنــت علــى العالــم «بنيــة جائحــة الخــوف» بعناصرهــا التــي تربــط
ً
َ ُ َ ً
حاص ـرا وعاريــا وســط أضــاع تلــك
بينهــا -علــى نحــو مــا -عالقــات جدليــة .وجــد الفــرد نفســه م
البنيــة املتخيلــة واملاديــة َّ
املكونــة مــن« :الخــوف -املــرض -الجــوع -املــوت» .فــي ظــل تلــك البنيــة،
عملــت دو ٌل كثيــرة ْبذريعـ ِـة محاربـ ِـة الوبــاء علــى تعليــق الكثيــر مــن القوانيــن ،وتقييــد جــزء كبيــر
ِ
مــن الحقــوق والحريــات .علــى نحــو مــا ،خضعــت أغلبيــة دول الكوكــب لوضعيــة فريــدة اتســمت
بهيمنــة «الســلطة املطلقــة» ملؤسســة الدولــة.
1

َّ
أدى تزايــد انتشــار الوبــاء بيــن ســاكنة دول العالــم إلــى كشــفه عــن حقائــق لــم تكــن متوق َعــة
ّ ُ
2
النظــم الرأســمالية النيوليبراليــة.
مــن طــرف الــدول واملجتمعــات ،وعلــى رأســها الــدول ذات
حيــث بلــورت تلــك الــدول سياســات جديــدة ملواجهــة أزماتهــا الداخليــة االقتصاديــة
والصحيــة واالجتماعيــة .إذ أعلنــت بعــض الــدول املتقدمــة -علــى رأســها الواليــات املتحــدة
األمريكيــة -عــن تحـ ُّـو ٍل فــي سياســة إدارتهــا لألزمــة وفــي التزاماتهــا املتعلقــة برعايــة صحــة
مواطنيهــا وحقوقهــم اإلنســانية ،بســبب كلفــة مواجهــة الوبــاء وانعكاســاتها االقتصاديــة
علــى مصالــح الشــركات الكبــرى.
 1الجائح ــة هــي ظهــور وانتشــار حــاالت ألمـراض معديــة فــي أكثــر دول العالــم ،فيصعــب بذلــك الســيطرة علــى الحــاالت املرضيــة علــى
مســتوى العالــم ،ممــا يهــدد صحــة النــاس ويتطلــب إجـراء تدابيــر طبيــة ســريعة ،وخطــط عاجلــة إلنقــاذ البشــر .بينمــا يتحــدد الوب ـ ــاء
بظهــور حــاالت أمـراض معديــة فــي دولــة أو مجموعــة دول صغيــرة متجــاورة ،وينتشــر بصــورة ســريعة بيــن النــاس( .الجزيــرة نــت)2020 ،
ً
 2الدولــة النيوليبراليــة :تســتخدم النيوليبراليــة كوصمــة أكثــر مــن كونهــا مفهومــا ذا جــدوى تحليليــة .لكننــا نعتقــد أنــه مــن املفيــد
تمييــز أربعــة أوجــه للظاهــرة النيوليبراليــة :النيوليبراليــة كنظريــة اقتصاديــة ،النيوليبراليــة كأيديولوجيــا سياســية ،النيوليبراليــة
كبارادايــم للسياســات ،والنيوليبراليــة كمخيلــة اجتماعيــة( .إيفانــز وســويل .)2016،وهكــذا ،تتميــز النيوليبراليــة عــن الليبراليــة
التــي تدافــع عــن مبــدأ« :دعــه يعمــل ..دعــه يمــر» فــي أنهــا تدعــو إلــى ضــرب مــن التدخــل العمومــي ،بهــدف تحقيــق برنامــج الســوق؛
بــل إن علــى الدول ــة نفس ــها أن تعيــد تنظيــم نفســها علــى نمــط تناف�ســي .ولئــن كانــت تفــوض إلــى القطــاع الخــاص ،وإلــى الســوق،
س ــلطانها االقتصــادي ،فــإن الدول ــة النيوليبراليــة ال تتــردد فــي اللجــوء إلــى �شــيء مــن التوجيــه لفــرض إصالحاتهــا .والواقــع أن
ً
الدولــة النيوليبراليــة ،غالبــا مــا تكــون قويــة ســلطوية تدخليــة ،وليســت «دولــة حــد أدنــى»( .فرحــات)2015 ،
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ْ
ً
بــث الوبــاء -بفعــل كثيــر مــن الفاعلييــن ال ِعل ِم ِّييــن واإلعالمييــن بالخصــوص -حالــة مــن
الذعــر فــي العالــم بأســره ،حولــت األفــراد والجماعــات واملجتمعــات «العقالنيــة» إلــى
حشــود مصابــة بــداء الخــوف .حيــث تخلــت تلــك الحشــود املذعــورة بســهولة عــن الكثيــر
مــن قيمهــا االخالقيــة واإلنســانية املعلنــة .كمــا كشــفت الجائحــة عــن وجــود خلــل بنيــوي فــي
مؤسســات الدولــة ومكونــات بنيــة املجتمعــات النيوليبراليــة -التــي ُيفتـ َـرض أنهــا األكثــر قــوة
ً
واســتقرارا علــى الكوكــب.
لقــد ألقــى وبـ ُـاء كورونــا ( )COVID-19الضـ َ
ـوء الكافــي الســتجالء حجــم وعمــق األزمــات البنيويــة
ً ُ
ّ
متخفيــة أو مضمــرة ،أو تــدار فــي
للنظــام النيوليبرالــي الــذي يهيمــن علــى العالــم .وهــي أزمــات ظلــت ِ
يتبنــون مقولــةّ :
الكواليــس قبــل زمــن الوبــاء .األمــر الــذي جعــل الكثيـ َـر مــن املفكريــن َّ
«إن العالــم
ً
ً
ســيكون عاملــا مختلفــا مــا بعــد الوبــاء» .بــل إن كثيريــن ذهبــوا إلــى حــد القــول إننــا نقــف أمــام «مــا
بعديــة كبــرى» جديــدة ،سـ َ
ـتنض ّم لسلســلة «املــا بعديــات» :مــا بعــد الحداثــة ،ومــا بعــد الصناعــة،
ومــا بعــد االســتعمار ،ومــا بعــد الفلســفة والعلــم ،ومــا بعــد الدولــة والديموقراطيــة .وأن هــذه
ً
ً
«املــا بعديــة» ســتفرض نظامــا جديــدا ِب ُبنــاه الفوقيــة والتحتيــة -املاديــة واأليديولوجية-علــى
مســتوى العالــم( .الرميمــة.)2020،
تطــرق الكثيــر مــن املتخصصيــن فــي حقــول معرفيــة متعــددة ومتنوعــة ملوضــوع كورونــا
ً
ً
ً
ً
( .)COVID-19غيــر أن أي نقــاش يطــال الجائحــة ّأيــا يكــون نوعــه :فلســفيا ،فكريــا ،سياســيا،
ً
َ
ثقافيـ ًـا ،اجتماعيـ ًـا ،اقتصاديـ ًـا ،ليــس بمقــدوره ْ
أن َي َت َم ْوقـ َـع بعيــدا عــن فلســفة ومبــادئ حقــوق
َ َْ
اإلنســان ،بـ ْـل ال ُي ْمك ُنــه إال أن يجــد َ
نفســه فــي ُ
ص ِلبهــا .إذ تعـ ُّـد تلــك الحقــوق األرضيــة الخل ِف َيــة
ِ
ّ
ألي نقــاش دقيــق ومعمــق ،يتنــاول مــا كشــفته الجائحــة مــن إشــكاليات
واملدخــل األسا�ســي ِ
ً
مــن حيــث ارتباطهــا بنظــام عالمــي -تحديــدا الغربــي األوربــي -يقــدم نفســه املدافــع عــن حقــوق
اإلنســان ،والــذي طاملــا رفــع شــعارات الحقــوق اإلنســانية ووضــع مقاربــات جديــدة لحقــوق
اإلنســان ومســتقبلها وصيانتهــا.
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ّ
إن حقــوق اإلنســان 3مــن حيــث هــي حقــوق ّ
نتمتــع بهــا جميعنــاّ ،
ألن هــذه الحقــوق
ّ
عاملية متأصلة فــي جميــع البشــر ،وهــي غيــر قابلــة للتصــرف فــا تمنحنــا أو تســلبنا ّإياهــا
أي دولــة أو أي جهــة ،وهــي غيــر تمييزيــة ومتســاوية بيــن البشــر مهمــا كانــت جنســيتهم ،أو
نوعهــم االجتماعــي ،أو أصلهــم الوطنــي أو العرقــي أو لونهــم ،أو دينهــم ،أو لغتهــم ،أو أي وضــع
آخــر .كمــا أنهــا متــآزرة وغيــر قابلــة للتجزئــة ،فهــي حقــوق ّ
متنوعــة مترابطــة ،تتـراوح بيــن الحــق
ُ
األكثــر جوهريــة ،وهــو الحـ ّـق فــي الحيــاة ،إلــى الحقــوق التــي تجعــل الحيــاة جديــرة بــأن تعــاش،
مثــل الحــق فــي الغــذاء والتعليــم والعمــل والصحــة والحريــة.
لقــد كشــفت الجائحــة أن حقــوق اإلنســان هــي املتضــرر األكبــر ،بعــد أن تنكــرت لهــا ُنظــم دول
كثيــرة رغــم مــا يترتــب عليهــا مــن التزامــات تجــاه تلــك الحقــوق -املنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات
التســعة األساســية لحقــوق اإلنســان -وذلــك باالحتـرام والحمايــة والوفــاء.

ّ
 3شــكل اإلعالن العالمــي لحقــوق اإلنســان ،الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام  ،1948أو َل وثيقــة قانونيــة
ً
تحــدد حقــوق اإلنســان األساســية التــي يجــب حمايتهــا عامليــا .وال يـزال اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،يشــكل أســاس جميــع قوانيــن
َ
ُّ
ـات ومعاهــدات حقــوق اإلنســان الحاليــة واملســتقبلية وغيرهــا مــن
حقــوق اإلنســان الدوليــة .كمــا توفر مــواده الثالثون مبــادئ اتفاقيـ ِ
الصكــوك القانونيــة األخــرى ،وركائزهــا)OHCHR( .ن>https://cutt.us/ZrOnB< ،
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أهميــة البحث في الموضوع
ألقــت الجائحــة الحاليــة بظاللهــا علــى كافــة مناحــي الحيــاة اليوميــة للفــرد .وصــارت تهــدد
ً
دوال ومجتمعــات ُبر َّمتهــا بالتفـ ُّـكك واالنهيــارْ ،
إن علــى املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي أو
الثقافي-القيمــي .إذ تعتبــر ّأو َل جائحــة فــي تاريــخ اإلنســانية اســتطاعت بقـ ّـو ِة تداعياتهــا إك ـر َاه
العالــم بأســره علــى توقيــف أنشــطته وإحبــاط مبادراتــه وشــل حركتــه.
مــن هنــا تعـ ّـد دراســة الجائحــة والبحــث فــي تأثيراتهــا الخطيــرة علــى منظومــة حقــوق اإلنســان
ً
ـرورة قصــوى تفــرض َ
نفســها
باعتبارهــا الضامــن األهــم لوجــود اإلنســان وحمايــة كرامتــه -ضـعلــى ّ
أي باحــث أو ناشــط أو مدافــع عــن حقــوق اإلنســان ،إن كان يريــد لنفســه أن يكــون
ً
ً
مثقفــا عضويــا باملعنــى الغرام�شــي ،يلتــزم بقضايــا مجتمعــه وبالدفــاع عــن كرامــة اإلنســان
وإنســانية كينونتــه.
ً
ّ
ّ
ـرف الفكــري ،وليــس العتبارهــا
قبيــل التـ ِ
إن اتخــاذ الجائحــة موضو َعــا للبحــث ليــس مــن ِ
مجـ ّـر َد أمـ ٍـر طــارئ اســتثنائي لـ ُـه انعكاســاته الحقوقيــة اآلنيــة ،أو مجــرد مشــكلة اجتماعيــة
ـاب حقوقــي أو بعلــم اجتمـ ٍـاع
صحيــة تخــص جماعــة بشــرية معينــة ،وتتطلــب االســتعانة بخطـ ٍ
متخصــص فــي الصحــة أو املــرض أو السياســة واالقتصــاد فقــط ،وإنمــا هــي ظاهــرة اجتماعيــة
وطنيــة وعامليــة .وبمــا هــي كذلــك ،فهــي تتميــز ُّ
مظاهرهــا وتأثيراتهــا وأبعادهــا
بتعق ِدهــا وتداخـ ِـل
ِ
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية-الثقافيــة أو القانونيــة والحقوقيــةِ ،إ ْن علــى املســتوى
الداخلــي لــكل دولــة علــى ِحــدة أو علــى مســتوى العالقــات الدوليــة بيــن دول العالــم.
هكــذا ،تأتــي أهميــة املوضــوع إذن ،بمــا لــه مــن تأثي ـرات وأبعــاد عميقــة شــاملة حاليــة
ومســتقبلية يدعــو وبإص ـرار إلــى ضــرورة تدخــل البحــث -متعــدد املنهجيــات واملرجعيــات-
ً
الســتجالء جوانــب هــذه الظاهــرة الوبائيــة العامليــة وفهــم حيثياتهــا وجوانــب تأثيراتهــا انطالقــا
مــن تحليــل مــا توفــره املعلومــات األوليــة أو الحاليــة عنهــا.
سـ ُـيركز موضــوع اهتمامنــا بالجائحــة إذن ،علــى تأثيرهــا فــي البعــد السيا�ســي القانونــي
املتعلــق بحقــوق اإلنســان .حيــث يتقاطــع هــذا البعــد مــع االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي
َ
ـاالت ت َج ُّسـ ِـد ِه ،بــل ال مجــال للحديــث عــن حقــوق اإلنســان خــارج تلــك املياديــن
بكونهــا مجـ ِ
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ً
الثالثــة ،التــي تعــد معيــارا ُيقــاس مــن خاللــه مــدى تطبيـ ُـق واحت ـر ُام «حقــوق اإلنســان» علــى
ُ
َ
أرض الواقــع .وبنـ ًـاء علــى طبيعــة هــذا ّ
التداخــل ،تقت�ضــي املوضوعيــة الكشــف عــن مظاهــر
َ َ
العالقــات بيــن تلــك األبعــاد ،ورصــد التغي ـرات التــي ل ِحق ْتهــا مــن خــال التداعيــات الجديــدة
للمبــاح واملمنــوع علــى اليومــي الــذي يعيشــه الفــرد.

إشكاليـــة البحـــث
ّ
ـياق يتســم ِب ِجـ َّـد ِة حــدوث الظاهــرة وانعــدام املســافة
يأتــي اهتمامنــا بموضــوع الجائحــة فــي سـ ٍ
الضروريــة لجمــع كل املعطيــات الخاصــة بهــا .وذلــك لكونهــا مازالــت مســتمرة رغــم مــرور عــام
علــى اإلعــان عــن ظهورهــا فــي شــهر ديســمبر .2019
ً
إن كان مــن املؤكــد أنهــا ليســت أول وبــاء تعرفــه البشــرية ،فمــن املؤكــد أيضــا أن هــذه الجائحــة
الحاليــة تختلــف كثي ـ ًرا عــن ســابقاتها مــن حيــث ُ
تأثيرهــا البالــغ ســواء علــى مســتوى الفــرد أو
األســرة أو الجماعــات البشــرية أو الــدول أو املجتمــع العالمــي .مــا يميــز الجائحــة الحاليــة هــو
ســرعة انتشــارها وســرعة تداعياتهــا الوخيمــة التــي أصابــت أغلـ َـب دول العالــم وشـ ّـلت َ
عصــب
ُجـ ِ ّـل قطاعاتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة .عــاوة علــى مــا واكــب الحجــر الصحــي مــن توقيــف
للقــدرة علــى الحركــة ،ومــا َّ
ترتـ َـب عــن كل ذلــك مــن مظاهــر الكآبــة واالكتئــاب واألمـراض النفســية
التــي عمــت البلــدان املصابــة بالوبــاء.
ً
لــم تبــدأ تأثي ـرات وبــاء ( )COVID-19باالنتشــار الفعلــي عامليــا إال مــع بدايــة ســنة .2020
َ
ُ
لذلــك نجــد أن الدراســات املنجــزة حولــه 4حتــى اآلن مــا زالــت قيــد الطبــع أو حالـ ْـت وضعيــة
الحجــر الصحــي دون نشـ ِـرها خــارج بلدانهــا.
بحثنــا هــذا ُ
سيســائل جوانب عــدة ممــا آلــت إليــه أوضــاع البلــدان فــي ظــل جائحــة ()COVID-19
بمــا تســتدعيه الضــرورة املنهجيــة للبحــث السوســيولوجي ،وبالنظــر إلــى تداخــل أبعــاد وجوانــب
 4كلهــا أو علــى األقــل جلهــا نش ـرات إخباريــة ونــدوات ومقابــات أذيعــت علــى الفضائيــات أو علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.
وأجريــت مــع متخصصيــن فــي حقــول معرفيــة مختلفــة :طبيــة ،نفســية ،اقتصاديــة ،سياســية ،اســتراتيجية ،سوســيولوجية .واســتند
ّ
ـانكروني
معظمهــا علــى الوصــف الســانكروني للمرحلــة الحاليــة وعلــى افتراضــات تخــص املســتقبل .حيــث ينهــض املنهــج التزامنـ ّـي أو السـ
تكونهــا أو ّ
علــى مقاربــة الوقائــع دونمــا اعتبــار لشــروط ّ
تطورهــا التاريخـ ّـي .بخــاف املنهــج الدياكرونـ ّـي الــذي يقــوم علــى دراســة الوقائــع فــي
تعاقبهــا الزمنـ ّـي ،أو فــي صيرورتهــا املتعاقبــة،
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ظاهــرة اجتماعيــة كليــة كهــذه .لكنــه سيتســاءل عــن تلــك الجوانــب فــي عالقتهــا باألســاس باألبعــاد
ً
ً
اإلنســانية الحقوقية باعتبــار الفــرد إنســانا ومواطنــا يعيــش داخــل دول يرفــع جلهــا شــعار
الديمقراطيــة واملســاواة فــي الحقــوق والواجبــات .هــذا اإلنســان املواطــن الــذي ُفر َ
ضـ ْـت عليــه
ِ
واجبــات قانونيــة جديــدة ،وفــي مقابلهــا نزعــت عنــه حقــوق ومكتســبات كان القانــون يضمنهــا لــه.
مــن هــذا املنطلــق ،وفــي إطــار وضــع إنســانية اإلنســان وحقوقــه فــي ظــل الجائحــة ،ينطلــق هــذا
البحــث مــن مســاءلة التصــورات واملبــادئ التــي تقــام عليهــا القوانيــن مــع مقارنتهــا مــع مــا يحــدث
علــى أرض الواقــع ،باعتبــار هــذا األخيــر هــو املعيــار األسا�ســي الختبــار مــدى صحــة ومصداقيــة
كل مــا هــو نظــري أو إيديولوجــي قــد يتعالــى علــى الواقــع الفعلــي ألجــل أن ّ
يغيــر َ
الو ْعـ َـي بــه .وذلــك
ِ
عــن طريــق بـ ِ ّـث صــورة مغايــرة ملعنــى ْ
حيثيا ِتــه وتركيبــة عناصــره.
بالتالــي ،وبنـ ًـاء علــى مســاءلة الواقــع الجديــد الــذي فرضتــه الجائحــة فــي عالقتــه بحقــوق
اإلنســان ،قمنــا بصياغــة التســاؤالت التاليــة:
•فــي أي ســياقات سوســيو-تاريخية عامليــة يتــم تعميــم تعليــق أو انتهــاك حقــوق اإلنســان
ومعهــا القانــون الدولــي؟
ً
• كيــف اســتغلت الدولــة -تحديــدا النيوليبراليــة -فضــاء الوبــاء ألدلجــة الخطــاب
العلمــي ،وســلك سياســة «التخويــف بالخــوف» ،قصــد اســتعادة هيمنتهــا علــى املجتمــع
واالقتصــاد ،وفــرض ســلطتها شــبه املطلقــة علــى كافــة مكوناتــه؟
•كيــف ُو ِ ّظ َفــت الجائحــة سياسـ ًـيا للمـ ّ
ـس بحقــوق اإلنســان وحرياتــه وكرامتــه؟
ِ
ســة «السياســة الحيويــة» اإلنسـ َ
ـان إلــى اختبائــه فــي الكهــف
•كيــف أعــادت ممار
وتطبيقــه لقانــون الغــاب؟
•كيــف فضحــت الجائحــة هشاشــة التمثــات االجتماعيــة لثقافــة حقــوق اإلنســان فــي
رد فعــل أف ـراد املجتمــع علــى ســلطة الدولــة؟
•كيــف أثــرت حالــة الذعــر وانعــدام الثقــة علــى العالقــات والقوانيــن الدوليــة ،وأدت
إلــى تال�شــي خطــاب التعــاون بيــن الــدول -مــن أجــل حفــظ األمــن والســام العاملييــن -إلــى
حـ ِّـد هيمنــة التنافــس بينهــا ،وتصــرف كثيــر منهــا بشــكل أقــرب للقرصنــة و «املافيويــة»؟
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المقاربة النظرية
المقاربــة النظرية ومفاهيمها

َ
طبيعــة الطــرح اإلشــكالي -للظاهــرة موضــوع هــذا البحــث -تســتوجب مقاربــة املوضــوع مــن
الناحيــة النظريــة بنـ ًـاء علــى جهــاز مفاهيمــي مترابــط يســعى إلــى تفكيــك بنــى «التخويــف
بالخــوف» ،إلــى جانــب مــا يرتبــط بــه مــن تحليــل إلشــكالية إعــادة هندســة الحقــوق والقوانيــن
والحريــات فــي مســتوى النظــام والدولــة النيوليبراليــة .وذلــك قصــد الكشــف عــن الحمولــة
السياســية واالجتماعيــة واأليديولوجيــة الكامنــة وراء هــذه الهندســة الحاليــة ّ
املعبـ ِـرة عــن
ِ
ِ
املظهــر الجديــد للدولــة النيوليبراليــة.
لعـ ّـل أهـ ّـم املفاهيــم املســاعدة فــي عمليــة تفكيــك وتحليــل عناصــر املوضــوع -فــي ســياق معطياتــه
ً
ُْ ُ
ـض مــا تن ِبــؤ بــه علــى املــدى القريــب -مفهومــان همــا« :حالــة
امليدانيــة املتوفــرة حاليــا ،وبعـ ِ
االســتثناء» لجورجيــو أغامبيــن و«السياســة الحيويــة» مليشــيل فوكــو ،ألنهمــا املفهومــان
األساســيان اللــذان يقــودان عمليــة فهــم وتفســير التغيـرات التــي طـرأت -أو باألحــرى التــي ُيـراد
لهــا أن تط ـرأ -علــى «التمثــات االجتماعيــة» لعناصــر« -بنيــة الوبــاء» .عــاوة علــى ّ
أن التطــرق
إلــى مبــادئ حقــوق اإلنســان -باعتبارهــا حجــر الزاويــة ملوضــوع بحثنــا -اســتدعي بالضــرورة
ربطهــا ب «الدولــة» وطبيعــة نظامهــا السيا�ســي علــى اعتبــار أن قوانيــن َّ
مؤسسـ ِـاتها هــي مــا
يجســد حقــوق اإلنســانُ ،ويلـ ِـزم بتطبيقهــا علــى أرض الواقــع فــي شــتى املياديــن والقطاعــات
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة .إذ ال يتأتــى الحديــث عــن مبــادئ حقــوق
َ
ُ َ
اإلنســان خــارج إطــار الدولــة التــي تشـ ّ ِـرعها فــي دســاتيرها وقوانينهــا ،فتكتســب بفضلهــا شــرعية
ومشــروعية ممارســتها للســلطة .غيــر أن نــوع الدولــة املقصــودة فــي هــذا البحــث هــي تلــك
ُ
5
املسـ ّـماة ِب «النيوليبراليــة».
المفاهيــم الموجهة لتحليل الموضوع

حالــة االســتثناءُ :يعرفهــا املفكــر اإليطالــي جورجيــو أغامبيــن بكونهــا« :نقطــة اختــال التــوازن
 5نشــير هنــا إلــى ّأن مصطلحـ ْـي« :الجائحــة» ،و«النيوليبراليــة »،ســبق تحديدهمــا باقتضــاب فــي الهامشـ ْـين 1 :و.2فــي هــذه املقدمــة.
أمــا تحديــد «حقــوق اإلنســان» فقــد عرضنــاه فــي نهايــة املقدمــة ،بالنظــر إلــى كونــه حجــر زاويــة هــذا البحــث.
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بيــن القانــون العــام والشــأن السيا�ســي ،حيــن يقــوم َ-مــن بيــده الســيادة -بتعليــق القانــون
لفتــرة مــا ،وهــو مــا يتيــح للســلطة إمكانيــة ممارســة ســلطتها دون رقابــة قانونيــة ،أو يوســع
حــدود صالحيــات الســلطة التــي يحــد منهــا القانــون أو يراقبهــا( .أغامبيــن)42-41 :2015 ،
بتعبيــر آخــر هــي مــا يوصــف بحالــة الطــوارئ أو األحــكام العرفيــة.
السياســة الحيويــة :6وهــي فــي نظــر ميشــيل فوكــو ترتبــط بــوالدة مجموعــة مــن املعــارف
كالديمغرافيــا ،الصحــة ،التخطيــط الحضــري ،الصحــة العامــة ،إلــخ .والتــي هــي سياســات
تهــدف لرعايــة األجســاد ،ليــس فقــط لحمايتهــا ،أو لضمــان العقــاب أو انت ـزاع الرســوم
ً
والضرائــب ،ولكــن ملســاعدة هــذه األجســاد علــى ضمــان صحتهــا .ووفقــا لفوكــو فــإن ذلــك قــد
أدى لتطويــر نظــام ســيطرة مــزدوج :تطويــر انضبــاط يمــارس علــى جســد اإلنســان مثــل زيــادة
قدراتــه ،والتحكــم فــي قــواه وزيــادة طاعتــه .وتأســيس «سياســة بيولوجيــة للســكان» مرتكــزة
علــى الجســد كنــوع ،والســعي إلــى تنظيــم السياســات البيولوجيــة التــي تؤثــر فــي الســكان مثــل
املواليــد والوفيــات ،مســتوى الصحــة ،فتــرة الحيــاة ،املــوت ،اإلنتــاج ،املــرض .األمــر الــذي
يضــع السياســة الحيويــة فــي أي مجتمــع كقــوة دافعــة وراء الســيادة ،ويجعــل منهــا حــق املــوت
والســلطة علــى الحيــاة( .فوكــو)832-632 :0991 ،
غيــر أن مفهــوم السياســة الحيويــة الــذي نســتعمله فــي هــذا البحــث نقصــد بــه فــي معنــاه
َ
ً
اإلجرائــي السياســة التــي نهجتهــا الــدول ملواجهــة الوبــاء الحالــي والتــي اتســمت بكونهــا -غالبــا -
ُ
تدابيرهــا.
قاســية أو الإنســانية مــن حيــث
ُّ
التمثــل االجتماعــي :يحــدد ســيرج موسكوفي�ســي التمثــل االجتماعــي ،بكونــه منظومــة القيــم
واملفاهيـ�م واملمارسـ�ات التـ�ي تخـ�ص مختلـ�ف مظاهـ�ر الحيـ�اة االجتماعيـ�ة(  (�Serge Mosco
 ،)vici, 1976, p1حيــث يــرى موسكوفي�ســي أن التمثــل االجتماعــي -كمنظومــة -ال يتيــح
فقــط اســتقرار إطــار عيــش األف ـراد والجماعــات ،وإنمــا يشــكل أيضــا أداة لتوجيــه تصورهــم
لألوضــاع ولتشــكيل اســتجاباتهم لهــا»)Gustave-Nicolas Fischer, 1996, p125( .
ـدث مــاُ ،
يكمــن فــي كونــه يؤثــر فــي مواقــف الفــرد
بالتالــي فخطــورة التمثــل االجتماعــي لواقـ ٍـع أو حـ ٍ
 6يتنــاول ميشــيل فوكــو للسياســة الحيويــة بذلــك املعنــى فــي كتبــه التاليــة« :املراقبــة والعقــاب» ،و «تاريــخ الجنســانية» ،و
«درس الكوليــج دي فرانــس .»1976
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مــن ذلــك الواقــع وفــي ســلوكياتهِ .لــذا ،ســعت الدولــة عبــر أجهزتهــا اإلعالميــة ومؤسســاتها
الدعائيــة واإلشــهارية إلــى بنــاء تمثــات اجتماعيــة جديــدة ،تقــوم علــى التخويــف بالخــوف
مــن الجائحــة.
الخــوف :7الخــوف حالــة نفســية غريزيــة فــي اإلنســان وظيفتهــا املســاعدة علــى الحفــاظ علــى
بقــاء النــوع اإلنســاني.
ً
غيــر أن مــا نقصــده إجرائيــا بالخــوف هــو الخــوف الناتــج عــن تخويــف مــدروس ُوم ْف َت َعــل يكــون
ً
ً
ً
عنص ـرا أو عامــا أساســيا ضمــن اســتراتيجية تهــدف إلــى شــل قــدرات اإلنســان العقليــة وحتــى
ً
ّ
ً ّ
ّ
ْ
ـكل الــذي
ـاف قدراتــه الدفاعيــة ِ
الحركيــة .وذلــك بهــدف إضعـ ِ
وجعلــه يتمثــل واقعــا أو حدثــا بالشـ ِ
ً
ً
تهــدف إليــه تلــك االســتراتيجية .بذلــك ،يكــون الخــوف الناتــج عــن التخويــف وســيلة مقصــودة،
َ
ُ
َ
ـود غيــر ُمعلـ ِـن عنــه للعمــوم.
تســتخدم مــن طــرف املخططيــن لتســهيل تحقيــق هــدف مقصـ ٍ

ّ
الوجهــة ،ظاهــرة كونيــة قديمــة ِقـ َـد َم اإلنســان .األدبيــات الكالســيكية تناولتــه بهــذا املعنــى ،مــن الفلســفة إلــى
 7إنــه مــن هــذه ِ
ً
التحليــل النف�ســي الحديــث مــرورا بامليثولوجيــا واألديــان وبأصنــاف اإلبــداع األدبــي والفنــي ،وهــو لــه فــي نصــوص التاريــخ وفــي التـراث
«م َحــن كثيــرة»( .لبيــب)2016،
الشــعبي ِ
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المقاربة المنهجية
ظاهــرة الجائحــة فــي بعدهــا السيا�ســي القانونــي والصحــي النف�ســي تطلبــت منــا مقاربــة
متعــددة األبعــاد تراوحــت بيــن اســتعمالنا للمنهــج التاريخــي قصــد تتبــع أشــكال ودوافــع خــرق
وانتهــاك حقــوق اإلنســان .هــذا ،عــاوة علــى اســتعمال منهــج املقارنــة ألجــل التحديــد الدقيــق
لخاصيــات الظاهــرة وضبــط مــدى ُّ
تميـ ِـز ســياقها فــي عالقتــه بالجائحــة .كمــا لجأنــا إلــى معــارف
بعــض العلــوم السياســية والســيكولوجية و«السيكوسوســيولوجيا» لتحليــل مضمــون
الوثائــق واألخبــار ذات الطبيعــة العلميــة واأليديولوجيــة التــي اســتندنا إليهــا باعتبارهــا
ً
معطيــات ميدانيــة ووثائقيــة ضروريــة لبحثنــا هــذا ،وارتباطــا بالقانــون الدولــي والخطــاب
الحقوقــي اإلنســاني.
فــي إطــار الجــواب عــن اإلشــكالية املصاغـ ِـة أعــاه ،وتنــاو ِل عناصرهــا بالدراســة والتحليــل،
ْ
ســيتوزع َمتـ ُـن بح ِثنــا بحســب املحــاور أو الفصــول التاليــة:
1 .1املحــور األول :نســتعرض فيــه الســياقات السوســيو-تاريخية التــي تـ َّـم فيهــا تعميــم أو
عوملــة انتهــاك حقــوق اإلنســان.
2 .2املحــور الثانــي :نتطـ َّـرق فيــه إلــى العالقــة بيــن الوبــاء كفضــاء عــام وهيمنــة الدولــة علــى
مناحــي حيــاة املواطنيــن الخاصــة والعامــة.
3 .3املحــور الثالــث :نحــاول فيــه الكشــف عــن عالقــة تطبيــق «السياســة الحيويــة» بعــودة
اإلنســان إلــى الكهــف وإلــى قانــون الغــاب.
َ
4 .4املحــور الرابــع :نثيــر فيــه نوعيــة االرتبــاط بيــن الوبــاء وإشــكالية وضــع حقــوق اإلنســان
بيــن ســلطة الدولــة ّ
ورد فعــل املجتمــع.
ِ
ً
5 .5املحــور الخامــس ،نعــرض فيــه تفســيرا لــردود الفعــل الفرديــة -االجتماعيــة بيــن
سوســيولوجيا وســيكولوجيا األوبئــة.
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أو ً
ال :ســياقات ومــآل تعليــق وانتهــاك
حقــوق اإلنســان عبــر التخويــف بالخــوف
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أو ً
ال :ســياقات ومــآل تعليــق وانتهــاك حقــوق
اإلنســان عبــر التخويــف بالخــوف

ً
لــم يكــن تعليــق أو انتهــكاك الكثيــر مــن الحقــوق والحريــات دوليــا فــي زمــن جائحــة كورونــا
ً
َ
ـدث التاريخــي ّ
األو َل مــن نوعــه .فحقــوق اإلنســان لــم تكــن أبــدا فــي وضــع
( )COVID-19الحـ
ً
إنسانيا قبل هذه الجائحة .غير أن خرقها خضع في كل ّ
مقبول
تخويف
تحوالت
مرة لسياقات
ِ
ٍ
ً
ً
بالخــوف ،تختلــف سياســيا واســتراتيجيا مــن حيــث طبيعتهــا ودوافعهــا ومبرراتهــا وأهدافهــا.
كشــفت املقاربــات التــي تبنتهــا الــدول النيوليبراليــة فــي مواجهــة الوبــاء ،عــن مــدى عمــق
اإلشــكالية فــي تعاطــي الــدول -بشــكل خــاص الــدول النيوليبراليــة -مــع حقــوق اإلنســان .وهــو
مــا يحيــل علــى جــذور إشــكالية حقــوق اإلنســان التاريخيــة ،بارتبــاط منابعهــا األيديولوجيــة
بالليبراليــة ،التــي توظفهــا كأداة هيمنــة سياســية اســتعمارية خــال التاريــخ املعاصــر .حيــث
َ
تفــرض تطبيقهــا علــى الــدول الســائرة فــي طريــق النمــو ،وتتخذهــا ذريعــة للتدخــل السيا�ســي
بــل والعســكري فيهــا واالســتيالء علــى مقــدرات شــعوبها .وتنتقــل فــي مرحلــة مواليــة إلــى
ً
انتهــاك حقــوق اإلنســان محليــا داخــل حدودهــا الترابيــة الوطنيــة.

 1-1حقوق اإلنســان ما قبل الجائحة إ ّبان «الحرب
على اإلرهاب»
َ
ً
دون الرجــوع بعيــدا فــي مســار التاريــخ ُبغيــة تأصيــل مســألة هيمنــة وتغــول «الرأســمالية
املتوحشــة» ،يمكــن القــول إن تنفيــذ املوجــة األولــى مــن الهيمنــة والتغــول -بهــدف املزيــد مــن
النهــب خــال األلفيــة الجديدة-قــد انطلقــت ُب َع ْيـ َـد أحــداث  11ســبتمبر  ،2001عبــر مــا ُعـ ِـرف
«بالحــرب علــى اإلرهــاب» التــي قادتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة وحلفاؤهــا.
َ
تـ ّـم إطــاق يــد القــوات العســكرية واألجهــزة األمنيــة حــول العالــم ،تحــت ذريعــة «محاربــة
ً
ً
اإلرهــاب» .وجــرى تعليــق الكثيــر مــن الحقــوق والحريــات وطنيــا ودوليــا ،وكذلــك إقــرار
« قوانيــن وتشــريعات» تنتهــك مبــادئ أصيلــة لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي ،كمــا
جــرى تســييس منظومــات القضــاء ومنــح الحصانــة ملرتكبــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق
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اإلنســان .إضافــة إلــى مــا طــرأ علــى أرض الواقــع مــن وضعيــات وحــاالت جديــدة ،تحتــاج
ً
ً ُ ّ َ ُّ
ـاب متخــم بالــكالم عــن
للنظــر فيهــا قانونيــا وحقوقيــا .ن ِفــذ كل ذلــك تحــت غطــاء خطـ ٍ
الحريــة والكرامــة ،وذرائعيــة مكشــوفة حــول حمايــة القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان.
يقــول مورجينــي وغــوردون فــي كتــاب «عــن «حــق اإلنســان» فــي الهيمنــة» ،إن مــزج الســطوة
العســكرية بأوجــه الفلســفة اإلنســانية ،بمــا فــي ذلــك حقــوق اإلنســان ،أصبحــت ســمة
ُ
بــارزة فــي السياســة العامليــة املعاصــرة( .مورجينــي وغــوردون .)27 :2018،هكــذا ،شــنت
ُ
وشــرعنت الحــرب علــى أفغانســتان ،وتـ َّـم غـ ُ
ـزو وتدميـ ُـر العــراق .كمــا تـ َّـم إنشـ ُـاء الكثيــر مــن
ُ ّ
املعتقــات ّ
ود ِشــن عصــر الطيــران
السـ ّ ِـرية فــي كثيــر مــن الــدول ُليمـ َـارس فيهــا التعذيــب،
ِ
املسـ َّـير ،ليشــهد العالــم آالف عمليــات القتــل بحجــة محاربــة «اإلرهــاب» .ســقط مالييــن
ً
ـرياُ ،
ود ِّمـ َـر ْت دو ٌل بأكملهــا
البشــر مــا بيــن قتلــى وجرحــى والجئيــن ومعتقليــن ومختفيــن قسـ
علــى يــد َمـ ْـن يرفــع شــعارات حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي.
ً
َّ
علــى الرغــم مــن أن «الحــروب الكبــرى علــى اإلرهــاب» فــي أنحــاء العالــم -التــي تمثلــت تحديــدا
فــي غــزو أفغانســتان والعــراق -قــد انتهــت ،إال أن العالــم لــم ُيعــد إلــى ســابق عهــده قبــل
أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر  .2001كمــا لــم تعــد حالــة حقــوق اإلنســان والحريــات
ً
ً
ُ َ
ـات ستشـ ّـن عليهــا
كمــا كانــت عليــه محليــا أو عامليــا .جــرى وضــع قائمــة جديــدة لــدو ٍل وجهـ ٍ
الحــروب مــن قبــل الواليــات املتحــدة قائــدة حلــف «الحــرب علــى اإلرهــاب» .لتصبــح ظاهــرة
«الحــرب علــى اإلرهــاب» هــي القاعــدة التــي ترافقهــا «حالــة اســتثناء» دائمــة .لقــد كانــت ومــا
زالــت «الحــرب علــى اإلرهــاب» مناســبة كبــرى إلطــاق عمليــة انتهــاك معولــم للقانــون الدولــي
وحقــوق اإلنســان دون أي مســاءلة.
ً
رغــم عوملــة التخويــف مــن «اإلرهــاب» وعوملــة محاربتــه ،فقــد ظـ ّـل -غالبــا -انتهــاك حقــوق
ً
اإلنســان محصــورا فــي دول الجنــوب املســتهدفة منــذ الحركــة االســتعمارية اإلمبرياليــة .غيــر
ً
ً
ّ
أن انتهــاك حقــوق اإلنســان ســيختلف وســيعرف توســعا وانتشــارا مــن نــوع آخــر فــي زمــن
الجائحــة :لقــد صــار يشــمل دول الجنــوب ودول الشــمال علــى حـ ٍّـد ســواء -وبــكل وضــوح -فــي
ســابقة مــن نوعهــا فــي التاريــخ املعاصــر.
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َّ
إذ تبيــن مــع تف�شــي الوبــاء عامليـ ًـا بشــكل جلـ ّـي ،أن حقــوق اإلنســان صــارت َ
تنتهــك -أو تكشــف
ٍ
ً
8
مــدى انتهاكهــا -داخــل الــدول الغربيــة نفســها وفــي مواجهــة شــعوبها ،بعــد أن كانــت ســاحا
َّ
يوظــف لــردع الــدول التــي تســعى إلــى تحقيــق اســتقاللها عــن منظومــة اإلكراهــات التــي تفرضهــا
«الرأســمالية املتوحشــة».

توجه جديد
 2-1جائحــة ( :)COVID -19بــوادر
ُّ
لمؤسســة الدولة وللعالقات الدولية
ً
ـدة قـ ّـو ِة وحضــارة
شــكلت األزمــات والكــوارث الطبيعيــة والحــروب عبــر التاريــخ ،مقياســا ملـ ِ
الــدول واملجتمعــات .اليــوم فــي ظــل جائحــة كورونــا ( ،)COVID-19شــهد العالــم ً
أداء
ً ََ
ـس مقـ َ
ـدار الهشاشــة علــى مســتوى بنيــة الــدول ووظائفهــا -علــى رأســها الــدول
صادمــا عكـ َ ِ
الغربيــة -إلــى جانــب «كــذب» كثيــر مــن ادعاءاتهــا بااللتــزام بحقــوق اإلنســان ،واحتــرام
ُ َ
ـف ُّ
كل
القانــون الدولــي ،والعمــل بمقــوالت التعــاون اإلنســاني واألممــي املشــترك .لقــد ك ِشـ
ّ
ذلــك ،فــي ســياق حــدث «غيــر سيا�ســي ظاهريـ ًـا وهــو مواجهــة الجائحــة»َّ ،
ليتبيــن أن تلــك
ُ
املقــوالت ليســت إال مقــوالت شــعاراتية ،تــم تجاهلهــا لحظــة استش ـ ِعر الخطــر الوجــودي،
وحضــرت حســابات الربــح والخســارة االقتصاديــة.
فــي ســياق نفــس طرحنــا هــذا ،نســتحضر قــول البروفيســور إدريــس لكرينــي « :9نحــن اليــوم
أمــام كارثــة مــن نــوع جديــد تعيشــها أغلــب دول العالــم .ويتعلــق األمــر بوبــاء ّ
تبيــن أنــه أضحــى
ً
ً
يشــكل تهديــدا للســلم واألمــن الدولييــن وللعالقــات بيــن الــدول ،والتــي ُبنيــت أساســا فــي
فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة .والكثيــر مــن املؤشــرات تبيــن أن الــدول بــدأت اآلن باالنكفــاء
علــى نفســها واللجــوء نحــو املقاربــات الســيادية علــى حســاب املشــترك اإلنســاني والدولــي،
 8لقــد عملــت مفاعيــل الوبــاء الضاغطــة لدفــع املضطهديــن إلــى التحــرك واالحتجــاج .فعلــى إثــر ارتفــاع نســبة الوفيــات بســبب
كورونــا بيــن صفــوف املواطنيــن مــن أصــل إفريقــي بشــكل الفــت للنظــر ،وبســبب حــادث مقتــل املواطــن جــورج فلويــد -مــن أصــل
إفريقــي -علــى يــد شــرطي أبيــض عنــد توقيفــه بتهمــة واهيــة .قــام املواطنــون األمريكيــون باحتجاجــات ومظاه ـرات شــعبية عارمــة،
تحولــت إلــى أعمــال شــغب وتخريــب للممتلــكات فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة .رافقتهــا مظاهـرات اجتماعيــة فــي كنــدا ودول أوروبيــة
ً
تضامنــا مــع الشــعب األمريكــي فــي دفاعــه عــن حقوقــه وضــد العنصريــة.
9

مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة األزمات في جامعة القا�ضي عياض بمراكش ،املغرب.
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وأيضــا علــى حســاب االلتزامــات التــي تفرضهــا عليهــا االتفاقيــات الدوليــة ،ســواء فــي املجــاالت
الحقوقيــة واالقتصاديــة أو الدبلوماســية والسياســية»( .ســلمان)2020 ،
مــن خــال نــة أداء الــدول فــي مواجهــة الجائحــة حــول العالــمّ ،يتضــح ّ
أن النمــوذج
مقار
الصينــي يشــهد علــى قــوة وفاعليــة الدولــة الوطنيــة وتأثيرهــا كفاعــل رئي�ســي فــي العالقــات
الدوليــة والتفاعــات الخارجيــة والداخليــة .يحــدث هــذا بعدمــا كان دور الدولــة الرأســمالية
الليبراليــة قــد تراجــع فــي العقــود األخيــرة ،وانحســر فــي كونهــا دولــة حارســة 10لصالــح تأثيــر
فاعليــن آخريــن ،مثــل الشــركات الدوليــة متعــددة الجنســيات ،التــي تمتلــك ميزانيــات تتجــاوز
ميزانيــات بعــض الــدول .بــل صــار لتلــك الشــركات دور مهــم فــي تقريــر ورســم السياســات
ُ
العامليــة خاصــة فــي املجــال االقتصــادي ،وإليهــا ُت ْعــزى مســئولية انتهــاكات كثيــرة وكبيــرة لحقــوق
االنســان حــول العالــم .لقــد أثبتــت أزمــة الوبــاء فشــل الكثيــر مــن الــدول النيوليبراليــة التــي
تحظــى فيهــا تلــك الشــركات بــدور مؤثــر فــي تحديــد سياسـ ِـاتها فــي مواجهـ ِـة واحتــواء التداعيــات
الســلبية للوبــاء .وذلــك فــي مقابــل نجــاح «الدولــة املركزيــة القويــة» فــي مواجهــة الوبــاء .وهــو مــا
عكســه نجــاح النمــوذج الصينــي فــي التعامــل مــع أزمــة كورونــا وتعثــر النمــوذج الغربــي بســبب
ضعــف دور الدولــة فيهــا( .بوابــة االه ـرام.)2020 ،
لقــد ظهــرت أغلبيــة الــدول «الديمقراطيــة» فــي الغــرب ،هشــة وأقــرب إلــى مــا يمكــن تســميته
«بالدولــة املائعــة» كأصــدق توصيــف لهــا فــي مواجهــة الجائحــة .لتكشــف أن «الهشاشــة»
ً
ليســت محصــورة فقــط فــي إفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة والعالــم العربــي ،وإنمــا هــي أيضــا فــي
أمريــكا الشــمالية وأوروبــا ،حيــث الدولــة القوميــة الليبراليــة التــي كانــت بصــدد إعــان نهايــة
التاريــخ وانتصارهــا النهائــي (حســان )2020،يعلــق املفكــر األمريكــي نعــوم تشوميســكي علــى مــا
ً
يجــري فــي زمــن الجائحــة فيقــول :إن بــادا مثــل كوبــا تعانــي مــن العقوبــات ،منــذ اللحظــة التــي
اكتســبت فيهــا االســتقالل ،مــن املذهــل أنهــا نجــت ،واســتطاع الكوبيــون البقــاء أحيــاء .لكــن
ً
واحــدا مــن أكثــر األمــور ســخرية اآلن ،هــو أن كوبــا عرضــت املســاعدة علــى أوروبــا .هــذا �شــيء
صــادم ومثيــر للدهشــة .ففــي حيــن أن أملانيــا تتمنــع عــن مســاعدة اليونــان ،نجــد كوبــا تقــدم
املســاعدة إلــى أوروبــا فــي محنتهــا ملواجهــة الفيــروس التاجــي كورونــا( .عي�ســى.)2020 ،
ً
 10يقتصــر دور ووظيفــة الدولــة الحارســة وفقــا للنظريــة النيوليبراليــة علــى تطبيــق القانــون والدفــاع والسياســة الخارجيــة ،وأال
يكــون لهــا دور فــي اإلنتــاج الــذي يكــون للقطــاع الخــاص وآليــات الســوق( .بوابــة االهـرام)2020،
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بالرغــم مــن النجــاح الــذي ّ
ال بـ ّـد مــن ّ
التأكيــد هنــا علــى ّأنــه ّ
حققتــه الدولــة املركزيــة فــي الصيــن
بالخصــوص ،ال يمكننــا تجاهــل املخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تحــول الدولــة املركزيــة إلــى دولــة
شــمولية ّ
تتبنــى نمــط «أمننــة الدولــة» ،والشــروع فــي تنفيــذ مشــروع اســتبدادي مســتقبلي.
ً
األمــر الــذي يفــرض تبنــي مقاربــات حقوقيــة وقانونيــة دوليــة أكبــر وأكثــر تأثي ـرا ومصداقيــة.
إن تغييــر نــوع أو مســتوى أداء مؤسســة الدولــة ،يســتدعي بــا شــك النظــر فــي املنظومــة
الحقوقيــة املرتبطــة بالدولــة وحتــى بالشــركات العامليــة.
يحمــل املســتقبل املنظــور -خــال ومــا بعــد زمــن الوبــاء -احتمــاالت كارثيــة مــن حيــث تف�شــي
الوبــاء ،أو تفــكك وانهيــار بنــى اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة ،ناهيــك عــن أوضــاع طارئــة
ً
ومختلفــة لــم يتــم التعامــل معهــا ســابقا .يحيــل مــا ســبق إلــى اســتحداث أشــكال جديــدة مــن
تدخــل الدولــة ،التــي ال يمكــن قبولهــا خــال «أوضــاع طبيعيــة» .اســتحضرت الــدول الخــوف
والتخويــف بغيـ َـة ّ
التغطيــة علــى تقصيرهــا ،ولفــرض وتمريــر سياســات اقتصاديــة وقوانيــن ال
يمكــن تمريرهــا فــي وضــع طبيعــي مــن دون رفــض النقابــات املهنيــة أو قيــام االحتجاجــات أو
ً
املظاهـرات االجتماعيــة .حيــث جــرى فــي غالبيــة الــدول األكثــر تطــورا علــى مســتوى االقتصــاد
الليبرالــي ،وبــكل ســهولة ،االسـ ُ
ـتغناء عــن آالف العمــال واملوظفيــن .كمــا تــم اإلعــان عــن إفــاس
وإغــاق املئــات مــن الشــركات الصغيــرة والكبــرى كذلــك 11.أمــا فــي الصيــن ،فدعــا منظــرون
ينتمــون للحــزب الديمقراطــي التقدمــي فــي جزيــرة تايــوان إلــى اســتغالل الظــرف الصحــي ،الــذي
يمـ ّـر بــه البــر الرئي�ســي -الصين-إلعــان اســتقالل تايــوان ،معتبريــن ذلــك فرصــة تاريخيــة (أبــو
مريحيــل .)2020،كمــا تزامــن ذلــك مــع انــدالع اضطرابــات غيــر مســبوقة شــهدتها هونــغ كونــغ.
األمــر الــذي القــى الدعــم األمريكــي والبريطانــي عبــر االســتنكار والتنديــد بالطريقــة التــي واجهــت
بهــا الســلطات الصينيــة تلــك االحتجاجــات ،فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه قــوى األمــن -فــي
ّ
املحتجيــن علــى العنصريــة املمنهجــة.
بريطانيــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة -تقمــع وبشــدة
ِ
ً
ً
ينــذر مــا ســبق ،باحتمــاالت تغــول الدولــة داخليــا ،وبتصاعــد حــدة التنافــس عامليــان األمــر
الــذي قــد يقــود إلــى تصاعــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان .بــل ّ
إن تلــك االنتهــاكات قــد ّ
تتوســع
 11أعلنــت شــركة جن ـرال إلكتريــك األميركيــة أنهــا ســتقوم بتســريح مــا يقــرب مــن  13ألــف عامــل فــي مجــال محركاتهــا النفاثــة ،أي
حوالــي  25فــي املائــة مــن إجمالــي العمالــة لديهــا ،كمــا أعلنــت شــركة «جــي كــرو غــروب» ،مــن أكبــر متاجــر املالبــس الجاهــزة بالواليــات
املتحــدة ،عــن إفالســها .وال يــكاد يمــر يــوم دون اإلعــان عــن خبــر مماثــل حــول العالــم( .عبداللطيــف)2020،
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وتصبــح ممنهجــة وصامتــة ،تحــت ذريعــة مواجهــة الوبــاء فــي هــذه املرحلــة ،لتصيــر حالــة
دائمــة الحقـ ًـا .لكــن وفــي نفــس الوقــت ،قــد تفــرز باملقابــل االحتجاجـ ُ
ـات علــى هــذا الواقــع،
أدوات نضـ ٍـال جماهيريــة عامليــة ،وذلــك علــى مســتوى املجتمــع املدنــي باملفهــوم الغرام�شــي
ِ
للفضــاء املمتــد مــا بيــن الدولــة والفــرد -وهــو األمــر الــذي ســيفرض أجنــدات عمــل وتنســيقً
ُ
وتخليصهــا مــن
كبيــرة داخــل حــركات حقــوق اإلنســان عامليــاِ ،ل َي ِتـ َّـم تفعيـ ُـل أدوات النضــال
ضوابــط التدجيــن التــي مورســت علــى كثيــر منهــا.

 3-1الجائحة واستشــراف ما بعدها
ً
منــذ تف�شــي الوبــاء عامليــا ،بــدء نقــاش دولــي حــول كيفيــة مواجهــة الوبــاء .بمــوازاة ذلــك،
انطلقــت عمليــة رســم ســيناريوهات لوضعيــة العالــم مــا بعــد الوبــاء .تراوحــت تلــك
ً
الســيناريوهات بيــن ثالثــة افتراضــات أساســية ،يقــول األول أن العالــم ســيتغير كليــة ،فيمــا
يــرى الثانــي أن العالــم ســيعود لســابق عهــده ،ليذهــب االفت ـراض الثالــث إلــى إمكانيــة تبلــور
نمــط هجيــن مــن االفتراضيــن الســابقين.
استشــرفت (مؤسســة القمــة العامليــة) فــي دبــي حالــة العالــم بعــد جائحــة ()COVID-19
محــددة ثــاث ســيناريوهات محتملــة للنظــام العالمــي مــا بعــد ( )COVID-19هــي«:
•انهيــار عالمــي ســريع ،مــن خــال تدهــور اقتصاديــات الــدول ،لتــزداد الصراعــات
وتعــم وتســود الفو�ضــى.
•صعــود الصيــن إذا نجحــت فــي احتــواء الوبــاء وتعافــى االقتصــاد بوتيــرة ســريعة.
•تكاتــف دول العالــم لتقديــم املســاعدة لالقتصــادات التــي تعانــي مــن تأثيــر
ّ
الجائحــة ،وفتــح الحــدود بطريقــة آمنــة ومنظمــة بعــد التوصــل إلــى لقــاح آمــن
ّ
وفعــال»( .البيــان)2020،
َ
عــرض «مركــز أبحــاث األمــن القومــي اإلسـرائيلي» بــدوره دراسـ ًـة ّ
تضمنــت أربعــة ســيناريوهات
ِ
محتملـ ٍـة ملســتقبل العالــم مــع تف�شــي وبــاء كورونــا ،هــي« :
ّ
َ َ ُّ
ـودة للميــول الســابقة.
•الســيناريو األول :يذهــب إلــى فرضيــة توقـ ٍ
ـف مؤقــت وعـ ٍ
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ً
• الســيناريو الثانــي :يفتــرض قيـ َ
ـام نظـ ٍـام عالمــي بقيــادة الصيــن وتغيي ـرا فــي أنمــاط
ِ
الحيــاة .وهــو مــا قــد يقــود علــى املــدى الزمنــي األبعــد إلــى نظــام غيــر ليبرالــي ،يقــوم
علــى أســاس الــدول القوميــة الســيادية القويــة واملنفصلــة ،لــكل واحــدة منهــا هويــة
مميــزة.
•الســيناريو الثالــث :يــدور حــول تفــكك وتضعضــع النظــام القائــم وفو�ضــى
بعضهــا البعــض ،وبيــن الــدول وشــعوبها.
ومواجهــات عنيفــة بيــن الــدول ِ
َ
ً
ـادة البنــاء وجهــدا
•الســيناريو الرابــع :الــذي تنتهــي الدراســة إليــه ،يــرى إمكانيــة إعـ ِ
ً
دوليــا بقيــادة واشــنطن للحفــاظ علــى النظــام الليبرالــي»( .مرهــج)2020 ،
ً
ً
ْ
َ
ِوفـ َـق الســيناريو الرابــع الــذي يفتــرض تنســيقا دوليــا -غــاب منــذ بدايـ ِـة الجائحــة وحـ َّـل مكانــه
التنافــس والصداميــة  -فــإن ذلــك التنســيق ّ
الدولــي ،ســيفتح البــاب أمــام مســار ملراجعــات
اقتصاديــة وسياســية كبيــرة بهــدف ترميــم النظــام النيوليبرالــي الــذي يهيمــن علــى العالــم.
وذلــك علــى غ ـرار ّ
تبنــي ُر َزم مــن السياســات إلصــاح منظمــة التجــارة العامليــة وإعــادة النظــر
ً
فــي اتفاقيــة املنــاخ .بــل إنــه كمــا يقــول الكاتــب ســيد أحمــد أبــوه« :ليــس مســتبعدا أن تطــال
املراجعــات «األمــم املتحــدة» وكذلــك الهيئــات املتخصصــة املنبثقــة عنهــا .فمنظمــة الصحــة
العامليــة بالنســبة للبعــض اكتفــت بلعــب دور وكالــة األنبــاء املتخصصــة خــال أزمــة وبــاء
كورونــا»( .أحمــد أبــوه)2020،
وهكــذا ،فــإن مــا يحــدث اآلن فــي زمــن الوبــاء مــن جــدل علــى مســتوى خطابــات التدبيــر
العالمــي ملنظومــات االقتصــاد والسياســة وقوانيــن الطــوارئ الصحيــة يذكرنــا مــن جهــة،
بقــول علــي حــرب « :12نحــن إزاء عبــارات تأويلهــا أن العالــم املوجــود َ
نفســه لــم يعــد كمــا
كان عليــه ،إن مــن حيــث ُ
زمنــه وفضــاؤه ،أو مــن حيــث ُ
نظامــه وإيقاعــه ،أو مــن حيــث قــواه
ً
ُ
وآلياتــه ،فضــا عــن عقالني ِتــه وإنســيته» (حــرب .)167 :2002،ومــن جهــة أخــرى ،يذهــب
كثيــرون إلــى أن الجائحــة ليســت أكثــر مــن «ســحابة صيــف» لــن تــؤدي رغــم خطورتهــا
ونظامــه املهيمــن .وهــو مــا يمكــن
ـرات دراماتيكيــة فــي العالــم
علــى حيــاة البشــر ،إلــى تغيـ ٍ
ِ
ّ ً
توضيحــه مــن خــال قــول الكاتــب تيســير الــرداوي« :ليــس مؤكــدا أن كل وبــاء يــؤدي إلــى
12

حرب ،علي .2002 ،حديث النهايات ،املركز العربي الثقافي ،بيروت ،ط.2
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ثانيــً :فضــاء الوبــاء آليــة الســتعادة هيمنة
الدولــة النيوليبرالية
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تغيــرات سياســية واقتصاديــة كبــرى ،فالتغيــرات الكبــرى ال تحــدث إال بفعــل تغيــرات
ْ
كبيريــن
آخـ َـر َو َب َاء ْيــن
تقنيــة وبشــرية كبــرى» (الــرداوي ،)2020 ،حيــث يســترجع الكاتــب ِ
َ
ضربــا العالــم ،وهمــا «الطاعــون األســود» فــي عــام  ،1334و«اإلنفلونــزا اإلســبانية» فــي عــام
ً
َ
ذات ْيهمــا فــي ُّ
تغيــر وتبـ ُّـدل العالــم.
 13 ،1918مفترضــا أن كال الوباءيــن لــم يســاهما ِب
ً ْ ً
ً
ً
ً
ســواء كان القــادم بعــد الوبــاء ،زمنــا ونظامــا يشــكل «مــا بعديــة كبــرى» فعــا ،أو زمنــا ُمل َحقــا
بعصــر النيوليبراليــة الحالــي ،ففــي كال الحالتيــن ،سيشــهد العالــم تغي ـرات كثيــرة ،قــد تحــدث
ـزء منهــا قــول البروفيســور فــي علــم االجتمــاع
عبــر سلســلة مــن التصدعــات .يعبــر عــن جـ ٍ
ً ً
طــال مصطفــى« :العالــم مــا بعــد أزمــة كورونا ســيكون مختلفــا كليــا عمــا قبلهــا ،فبعــد
عاميــن مــن اآلن (العمــر املحتمــل ألزمــة كورونــا) ستشــهد معظــم دول العالــم اضطرابــات
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة ،كمــا ســيتم إعــادة النظــر فــي مؤسســات الدولــة،
وخاصــة أنظمــة الصحــة والتعليــم .فهــذا الفيــروس كشــف عــن ثغـرات كبيــرة تسـ ّـببت بتصــدع
ً
املجتمعــات الغربيــة ،رغــم تقدمهــا الكبيــر قياســا ببلــدان العالــم الثالــث»( .ســلمان)2020،
ُ
يدفعنــا هــذا التأمــل فــي احتماليــة تلــك «املــا بعديــة» التــي تداهــم العالــم بفعــل الجائحــة،
إلــى التفكيــر فــي مســألة إعــادة إنتــاج التموضــع األيديولوجــي والسيا�ســي لخطــاب وحركــة
ً
َ
ُ
ـتخدام خطــاب حقــوق اإلنســان كإحــدى األدوات
حقــوق اإلنســان عامليــا .فكمــا تـ ّـم اسـ
ُ
األيديولوجيــة مــن قبــل القــوى االســتعمارية -التــي تعتبــره أحــد َ
منتجاتهــا -وتوظيــف
ِ
َّ
الخطــاب الحقوقــي كأحــد أدوات ومداخــل الهيمنــة ،تــم تبنــي مبــادئ حقــوق اإلنســان مــن
ِق َبــل املُ َ
ضطهديــن حــول العالــم فــي ســياق نضاالتهــم ضــد االســتعمار والهيمنــة .يقــول
ِ
مورجينــي وغــوردون« :إن لخطــاب حقــوق اإلنســان قــدرة علــى إعــادة تأطيــر التاريــخ ،واملثــل
هنــا هــو تبنيهــا مــن الفلســطينيين فــي تعريــف أنفســهم كضحايــا لالعتــداء االســتعماري».
(مورجينــي وغــوردون)48 :2018،

 13بــدأ «الطاعــون األســود» فــي الصيــن ،ثــم انتشــر ليضــرب بشــكل أسا�ســي أوروبــا وجنــوب البحــر األبيــض املتوســط وشــرقه
وأج ـزاء مــن آســيا ،ويعــد أســوأ وبــاء فــي تاريــخ البشــرية الحديــث ،راح ضحيتــه بيــن  70مليــون و 200مليــون ،ويقــال إنــه ق�ضــى علــى
ثلــث ســكان أوروبــا بيــن  1336و .1353وأمــا الوبــاء الثانــي الــذي ســمي «اإلنفلونـزا اإلســبانية» ،فقــد ضــرب العالــم عــام  1918وانتهــى
ً
عــام  1920تقريبــا ،وتجــاوز عــدد ضحايــاه مائــة مليــون إنســان ( .الــرداوي )2020،
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 1-2الخــوف فضاء لزمن الوباء
أثبــت زمــن الوبــاء أن عناصــر بنيــة الخــوف مــن الجائحــة( :املــرض -الجــوع -املــوت) مــا ت ـزال
ً
أداة فعالــة فــي التأثيــر علــى الوعــي البشــري وتمثالتــه االجتماعيــة -رغــم كمونهــا ظاهريــا-
ورغــم كل مــا وصــل إليــه البشــر مــن تطــور تكنولوجــي ْ
و«وهـ ٍـم» هائــل بالســيطرة علــى قــوى
الطبيعــة .يمكــن تحديــد الخــوف بكونــه ذلــك القلــق الوجــودي الــذي يرافــق االنســان ويرتبــط
ً
بغريــزة البقــاء 14.لكــن جبروتــه يصبــح هائــا وبــا حــدود ،حينمــا يعجــز االنســان عــن مواجهــة
ً
ُ
الطبيعــة ،أو حيــن تنهــض نواميـ ُ
وأجهزتهــا علــى التخويــف .لذلــك ،وانطالقــا مــن
ـس الســلطة
ً
ً
نشــر الخــوف بالتخويــف ،يغــدو االنصيــاع والخضــوع 15،ثمنــا مقبــوال لضمــان النجــاة.
ُيشــكل الخــوف علــى نحــو مــا ،قانــون زمــن الوبــاء األوحــد .ليكــون الفعــل الفــردي والجماعــي،
ذا بعــد واحــد هــو ُب ْعـ ُـد الخــوف .ويتمثــل فــي :الخــوف مــن املــرض ،الخــوف مــن املــوت،
الخــوف علــى األحبــاب ،الخــوف مــن الســلطات ،الخــوف مــن َ
الحجــر ،الخــوف مــن الجــوع،
الخــوف مــن انعــدام األمــن والفو�ضــى  ...إلــخ.
ً
بانتشــار الخــوف مــن الوبــاء ،يتوالــد وبــاء الخــوف الــذي يمكــن التحكــم بــه نســبيا بشــكل
ً
مــواز ،لدرجــة أن الخــوف مــن املصيــر املجهــول ،قــد يصبــح مصــدرا لألمــل فــي نهايــة زمــن
الوبــاء .وبتعبيــر آخــر :إن الخــوف جــة مــا -قــد يكــون ســبيل النجــاة فــي مــن الوبــاءّ ،
ولكنــه
ز
بدريعـ ُّـد ،فــي نهايــة األمــر ،أداة تحكــم وســيطرة خفيــة ومطلقــة علــى املجتمعــات لســنوات الحقــة.

ً
 14يقــول الطاهــر لبيــب« :الخــوف الزم االنســان دائمــا ،ولــو لــم يخــف االنســان النقــرض .الخــوف كحالــة نفســية فرديــة أو
جماعيــة ناتجــة عــن مواجهــة أو تهديــد خطـ ٍـر حقيقــي أو متخيـ ٍـل هــو مــن غريــزة البقــاء .إنــه مــن هــذه الوجهــة ،ظاهــرة كونيــة قديمــة
ً
قــدم االنســان .األدبيــات الكالســيكية تناولتــه بهــذا املعنــى ،مــن الفلســفة إلــى التحليــل النف�ســي الحديــث مــرورا بامليثولوجيــا واألديــان
وبأصنــاف االبــداع األدبــي والفنــي ،وهــو لــه فــي نصــوص التاريــخ وفــي الت ـراث الشــعبي « ِمحـ ُـن كثيــرة»( .لبيــب)2016،
ُ
 15حيــث تحيــل إجــراءات الفحــص والتدقيــق إلــى عمليــة فــرز تتطلــب الخضــوع مــن اللحظــة األولــى ،حيــن يتجلــى
وســواس«العدوى» مــن الطاعــون  ،وســواس االنتفاضــات والجرائــم والتشــرد والفــرار والنــاس الذيــن يظهــرون ويختفــون ،
يعيشــون ويموتــون داخــل الفو�ضــى( .فوكــو)208 :1990،

28

حقــوق اإلنســان بيــن الواقــع واملــآل  -مقاربــة سوســيولوجية
AL-HAQ

هكــذا ،يجــري فــي زمــن الوبــاء ،التخويــف 16بالوبــاء ذاتــه ،باعتبــاره أداة وقائيــة بامتيــاز .ليصبــح
ً ُ َ ً
ً
ـتهدفا لذاتــه .إنــه اإلقنــاع
الوبــاء بالدرجــة األولــى خوفــا فــي ذاتــه ،ويصبــح التخويــف بــه خوفــا مسـ
باســتبطان الترهيــب املمــارس بخفــة مــن طــرف الدولــة .حيــث تتـراوح القــوة الناعمــة املبنيــة علــى
إثــارة الخــوف مــن القلــق إلــى أق�صــى درجــات الهلــع والرعــب .لذلــك ،لــم يكــن تف�شــي الخــوف
ُ
حالــة فوضويــة -كمــا أوحـ َـي بذلــك -بــل كانــت عمليــة ممنهجــة قادتهــا الــدول بنفســها.
ـائل اإلعــام و«الذبـ ُ
تــم تعميــم الخــوف عامليـ ًـا مــن قبــل الــدول وأجهزتهــا -وعلــى رأســها وسـ ُ
ـاب
ُ
ُ َ
اإللكترونــي» فــي العالــم االفترا�ضــي .-ن ِّفــذ ْت حالــة التجييــش تلـ َـك ـكـي يتنــازل النــاس بطيــب
ْ
َ
خاطــر عــن الكثيــر مــن الحقــوق والحريــات تحــت َوطــأة الخــوف .تـ َّـم فــي كثيــر مــن األحيــان
ً
تقديـ ُـم مــا هــو «عقالنــي» بكونــه «ال عقالنيــا» والعكــس .فعلــى ســبيل املثــال ،تتخلــى الدولــة
ً
ً
ً
عــن مســئوليتها األولــى فــي حمايــة أرواح وصحــة مواطنيهــا تاركــة الكثيـ َـر منهــم ُعـ َّـزال وع ـراة
ّ
ُ ّ
أمــام املــوت ،فيمــا تحـ ِـذر مــن مخــاوف انهيــار االقتصــاد .وقــد وظفــت تلــك املخــاوف كحزمــة
تخويــف أخــرى إلــى جانــب الخــوف مــن الجائحــة .دون أن نغفــل عـ ْـن ّ
أن توظيــف الخــوف،
َ
ُ
ُ
وتحصــر املــرض .بالتخويــف
قـ ِّـدم كشــكل مــن أشــكال «شــجاعة الخــوف» التــي تكـ ّ ِـرس الوقايــة
بالخــوف ،يتقلــص حيــز فعــل الفــرد بشــكل دراماتيكــي ،أمــام تغــول الســلطة .بــل يغــدو الفـ ُ
ـرد
ِ
ً ً
ُ
َ
خطـرا كبيـرا علــى املجتمــع لذلــك ال يقبــل منــه أي شــذوذ عــن الخضــوع .فيمــا يتــم تفهــم أفعــال
الحشــود املذعــورة نتيجــة الخضــوع للتخويــف بالوبــاء .وبذلـ َـك يشــكل «التخويــف بالخــوف»
ً
ً
عامــا مشــتركا بيــن «محاربــة اإلرهــاب» والجائحــة.
ّ
جــرى التخويــف مــن خــال بـ ِـث املواقــف الرســمية املتعــددة واملتناقضــة ،وأخبــار وتحليــات
ّ
وســائل اإلعــام ،وشــائعات ونقاشــات العالــم االفترا�ضــي .لوحــظ تدفـ ُـق سـ ْـي ٍل هائــل مــن
املعلومــات واألخبــار حــول الوبــاء ،ناهيــك عــن التســريب املســتمر للشــائعات والترويــج
لنظريــات املؤامــرة .بــدأ يــدور الحديــث عــن التحذيــرات الســابقة مــن وبــاء عالمــي يســببه
ً
 16يقــول الطاهــر لبيــب « :مــا جـ َّـد مــن حديــث عــن ثقافــة الخــوف يشــير إلــى نقلــة ّ
نوعيــة ،غيــر مســبوقة ،يمكــن وصفهــا ،إجمــاال،
بأنهــا انتقـ ٌ
ـال مــن الخــوف إلــى التخويــف .هــذا االنتقــال وازاه ،فــي العلــوم االجتماعيــة ،انتقــال مــن موضــوع املخاطــر ( )risquesإلــى
ً
ً
ً
ثقافــة الخــوف (والخــوف مــن الخــوف) .حــدث هــذا ،تحديــدا ،مــع اتخــاذ اإلرهــاب بعــدا عامليــا فــي الخطــاب السيا�ســي وفــي املخيــال
ً
الجماعــي .يصبــح التخويــف مــن واجبــات الدولــة حمايــة ملواطنيهــا ،إنهــا تريــد أن تخيــف بــدون أن تكــون مصــدر خــوف .وهــي لذلــك
تعتبــر نفســها ،فــي نهايــة األمــر فــي خنــدق واحــد مــع املواطنيــن فــي مواجهــة خطــر قريــب أو بعيــد ،حقيقــي أو متخيــل»( .لبيــب)2016 ،
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فيــروس ُمصنــع  ،17وعــن شــريحة « »ID 2020التــي أطلــق عليهــا كثيــرون اســم «شــريحة
الدجــال» التــي يــراد زرعهــا فــي أجســاد البشــر مــع املصــل للتحكــم فيهــم (حم�صــي.)2020 ،
وأعيــد إلــى الواجهــة النقــاش حــول مصيــدة مالتــوس  18التــي يــراد بهــا تقليــص عــدد ســكان
األرض لصالــح املليــار الذهبــي  .19ســاهم كل ذلــك التدفــق للمعلومــات -بغــض النظــر عــن
ً
صدقهــا أو موثوقيتهــا أو كذبهــا وتناقضهــا -فــي تف�شــي الخــوف واالرتبــاك والاليقيــن عامليــا.
وهــو مــا عمــل علــى استســام النــاس للخــوف بشــكل كبيــر وربمــا غيــر مســبوق.

 17الجزيــرة نــت .2017-2-18 ،فــي عــام  2017حــذر مؤســس شــركة ميكروســوفت بيــل غيتس فــي كلمــة لــه بمؤتمــر األمــن
ً
في ميونــخ ،مــن احتمــال تطويــر فيــروس «ألغ ـراض إرهابيــة» ،وأضــاف «يقــول خب ـراء األوبئــة إن فيروســا إن ظهــر بشــكل طبيعــي أو
كان بأيــدي إرهابــي ينتشــر فــي الجــو بســرعة ،ويمكنــه أن يفتــك ب ـ  30مليــون شــخص فــي أقــل مــن عــام»>https://cutt.us/bjkoQ< .
ّ
 18ميــدل إيســت أون اليــن .2020-3-19 ،يطلــق هــذا اللفــظ علــى النظريــة املســماة «بكارثــة مالتــوس» أو«تصحيــح مالتــوس»
العالــم فــي كتابــه «مبــادئ االقتصــاد
أو «أزمــة مالتــوس» نســبة إلــى عالــم االقتصــاد اإلنجليــزي تومــاس روبــرت مالتــوس .يشــرح هــذا ِ
ً
السيا�ســي» مــدى اختــال نمــط العيــش اإلنســاني فــي ظــل تفــاوت كبيــر بيــن معــدالت اإلنتــاج وعــدد الســكانّ .
ممــا يــؤدي حتمــا إلــى الفقــر
املدقــع ويخلــق املظالــم االجتماعيــة .حيــث يحصــل التــوازن فــي تقديــر مالتــوس علــى إثــر تف�شـ ّـي األوبئــة أو املجاعــات أو ظهــور الكــوارث
ّ
الطبيعيــة التــي تــؤدي إلــى اإلنقــاص مــن زخــم البشــر وعــودة النظــام الطبيعــي لألشــياء>https://cutt.us/2xDsW< .
 19تــرى نظريــة املليــار الذهبــي أن مــوارد األرض ال تســتطيع أن تلبــي حاجــات ســوى مليــار نســمة مــن البشــر ليعيشــوا بمســتوى
دخــل مناظــر عالــي ،وأن هــذا املليــار مــن البشــر موجــود فــي أوربــا والواليــات املتحــدة االمريكيــة( .العســيري ،أمــل.)2020 ،
<>https://cutt.us/2endd
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 2-2التوظيف السياســي للوباء
 1-2-2إعــان الحرب على الوباء

ْ
اع ُتبـ َـر الوبــاء مــن قبــل الدولــة كارثـ ًـة تتطلــب اســتنفا ًرا وتعبئــة ّ
عامــة لــكل مقــدرات البــاد،
ِ
ِ
وحالـ ًـة تتطلــب تالحــم جميــع قــوى املجتمــع وتعزيــز جبهتــه الداخليــة .لذلــك ،فــإن ّ
أي خــروج
ـدام وعــي وعـ َ
عــن التعليمــات واملوقــف العــام ،يعتبــر فــي أخــف وصــف لــه ،انعـ َ
ـدم مســئولية،
ً
20
ليصــل فــي أعلــى درجاتــه إلــى خيانــة عظمــى ،ذلــك أن البــاد تخــوض «حربــا».
ُ
ـس املزيــد مــن الســلطة والصالحيــات فــي يــد الدولــة
اســت ِ
جلبت «حالــة الحــرب» بهــدف تكريـ ِ
دون أي رقابــة أو مســاءلة -وتغطيـ ِـة عجزهــا وعــدم جهوزيتهــا «املتعمــد» ،بحجــة ضبــطاألف ـراد والحشــود واملر�ضــى وغيــر املر�ضــى ومحاربــة الوبــاء بشــكل عــام .حيــث اســتغلت
الــدول فرصــة اإلعــان عــن الوبــاء كجائحــة عامليــة مــن ِقبــل املنظمــة العامليــة للصحــة لتنفــرد
21
بممارســة لعبــة الســلطة.
ً
ُوضــع بذلــك الجـ ُ
ـزء املأهــول األكبـ ُـر مــن الكوكــب بأســره فــي «حالــة حــرب» 22تقودهــا عامليــا
ِ
23
تعليمــات املنظمــة العامليــة للصحــة بشــكل يتجــاوز بنــى الدولــة القوميــة وأدواتهــا .خاضــت
دول العالــم هــذه «الحــرب» فيمــا طبــع االرتبــاك واالختــاف تعاملهــا مــع تلــك التعليمــات
 20ذهــب الرئيــس الفلبينــي رودريغــو دوتيرتــي ،الــذي اســتخدم منــذ فتــرة طويلــة لغــة الحــرب ،إلــى أبعــد مــن ذلــك ،حيــث نصــح الجيــش
ّ
بأنــه إذا أصبــح منتهكــي الحجــر الصحــي «جامحيــن يقاومونــك ّ
ويعرضــون حياتــك للخطــر ،فقــم بإطــاق النــار عليهــم واقتلهــم!».
والشــرطة
(أبــو هنيــة)2020 ،
ً
ً
ّ
 21للجــوء إلــى لغــة الحــرب تداعيـ ٌ
ـدا مــن الــدول ّ
ـات ّ
يطبــق ســلطات حــاالت الطــوارئ .فكمــا حــذرت
مهمــة ،وال سـ ّـيما ّأن عــددا متزايـ
ّ
ُ
ل ّ
ّ
ـتمر عــادة لفتــرة أطــول بكثيــر ّ
كريســتين شــوبل-باتل“ :غالبـ ًـا مــا نن�ســى أن ســلطات حــاالت الطــوارئ تسـ ّ
ممــا تتطلبهــا األزمــة” .فتقــو إنــه
عوضـ ًـا عــن إعــان الحــرب علــى فيــروس كورونــا املسـ ّ
ّ
ـتجد ،مــا يلزمنــا اآلن أكثــر مــن ّ
أي وقــت قبــل هــو لغــة وخطــوات تعبــر عــن تضامــن
دولــي( .أبــو الدهــب)2020 ،

 22تحدثــت إحــدى الصحــف الصينيــة عــن ســيناريو «الحــرب العامليــة الثالثــة» ،فــي وصــف اإلج ـراءات التــي اعتمدتهــا جــل دول
العالــم ملحاربــة الفيــروس( .أبــو هنيــة)2020 ،
ً
 23فــي رده علــى ســؤال :هــل الديمقراطيــة فــي خطــر؟ يجيــب الفيلســوف (زيجمونــت بومــان) قائــا « :يمكننــا أن نصــف مــا يحــدث فــي
الوقــت الحالــي بأنــه أزمــة للديمقراطيــة ،انهيــار الثقــة :االعتقــاد بــأن قادتنــا ليســوا فقــط فاســدين أو أغبيــاء ،وإنمــا عاجــزون .الفعــل
يحتــاج ســلطة ،ـكـي تكــون قـ ً
ـادرا علــى فعــل أشــياء ،ونحــن نحتــاج السياســة ،وهــي القــدرة علــى تقريــر مــا الــذي يجــب فعلــه .لكــن ذلــك
الت ـزاوج بيــن الســلطة والسياســة علــى أيــدي الــدول القوميــة قــد انتهــى .لقــد تــم عوملــة الســلطة ،لكــن السياســة مازالــت محليــة كمــا
كانــت مــن قبــل»( .رضــوان)2016 ،
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لخوفهــا مــن انعكاســاته الســلبية علــى اقتصاداتهــا ،إلــى جانــب «االرتبــاك» املتجلــي مــن خــال
24
تضــارب األبحــاث واملعلومــات والتصريحــات « العلميــة» واإلعالميــة املتعلقــة بالجائحــة.
بالتالــي ،لــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة ،أن يســتخدم رؤســاء كثيــرون كلمــة «الحــرب» فــي ســياق
حديثهــم عــن الوبــاء .وصــف الرئيــس األمريكــي (دونالــد ترامــب) نفســه بأنــه «رئيــس فــي زمــن
الحــرب» ،وقــال إن فيــروس كورونــا املســتجد «عــدو غيــر مرئــي» .قــال رئيــس الــوزراء البريطانــي
بوريــس جونســون« :يجــب أن نتصـ ّـرف مثــل أي حكومــة فــي زمــن الحــرب» .ووصــف الرئيــس
الصينــي (�شــي جيــن بينــغ) جهــود بــاده فــي مواجهــة الفيــروس ب ـ «حــرب الشــعب» .وقــال األميــن
ُ
العــام لألمــم املتحــدة (أنطونيــو جوتيريــش) نحــن فــي حالــة حــرب مــع الفيــروس .كمــا اســتخدم
مصطلــح الحــرب للحديــث عــن مواجهــة وبــاء كورونــا ،مــن ِقبــل الرئيــس الفرن�ســي (إيمانويــل
ماكــرون) ،واملستشــارة األملانيــة (أنجيــا ميــركل)( .أبــو هنيــة)2020 ،
ً
تنكشــف الســلطة والقيــادة العميقــة للدولــة فــي زمــن الوبــاء -كمــا فــي حالــة الحــرب -أيــا كان
شــكلها .فيتقــدم رجــال األمــن ،علــى رجــال السياســة واملــال ،يتلوهــم رجــال العلــم ،ليقــف
رجــال الديــن فــي املرتبــة األخيــرة .إذ يحــدث بالضــرورة تبــادل خفــي لســلطة األدوار ،كمــا تعــاد
صياغــة املفاهيــم واملفــردات مــن حيــث الداللــة واملعنــى .وتبهــت األفــكار واأليديولوجيــات
ً
ً
ْ
ُ
جميعــا حيــن ال تجــدي نفعــا فــي مواجهــة الوبــاءَ .ين َسـ ِـح ُب ذلــك علــى ال ِعلــم والتكنولوجيــا
ً
باعتبارهمــا أيديولوجيــا كمــا يقــول الفيلســوف هابرمــاس.
أيضــا فــي لحظــات يائســة،
ِ
 2-2-2الحرب علــى الوباء حرب بين األيديولوجيات

أثبــت الوبــاء -علــى نحــو مــا -أن «وهــم األيديولوجيــا» ال ي ـزال يحكــم العالــم ،بــل أثبــت الوبــاء
أن العلــم بذاتــه -فــي كثيــره -شــكل مــن أشــكال األيديولوجيــا .كمــا عــززت تفاصيــل زمــن
َ
الوبــاء مقولـ َـة ّ
أن حقــوق اإلنســان ليســت ســوى أيديولوجيــا .يقــول املفكــر لويــس ألتوســير
فــي ســياق هــذه الفكــرة« :تحــرك األيديولوجيــا األف ـراد كفاعليــن» ،وفــق مــا ســبق ،يتوهــم
نشــطاء حقــوق اإلنســان أنهــم يقومــون بتأديــة رســالتهم األخالقيــة ،باملراقبــة ورفــع أصواتهــم
 24تضــارب األبحــاث واملعلومــات والتصريحــات «العلميــة» صــدر عــن املنظمــة العامليــة للصحــة نفســها ،بحجــة أن الوبــاء جديــد
َّ
وغيــر معــروف .كمــا صــدر عــن مراكــز بحــوث علميــة وعــن مجــات علميــة ُمحكمــة ذات صيــت دولــي كمجلــة « ،»The lancetوهــي مجلــة
علميــة طبيــة بريطانيــة أســبوعية (بونجــار.)2020 ،
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للكشــف عــن االنتهــاكات واملجرميــن ،وذلــك ضمــن ســياق مهيمــن عليــه مــن تلــك الطغــم التــي
ً
ً
تقــوم باالنتهــاكات .وبذلــك يلعــب هــؤالء النشــطاء دورا تجميليــا ،فيمــا هــم فــي حقيقــة األمــر،
ينفــذون مصالــح النظــام النيوليبرالــي ،ويتقاضــون منــه مقابــل ذلــك َ
رواتبهــم.
ً
لقــد هيمنــت األيديولوجيــا النيوليبراليــة علــى العالــم بقــوة قانــون الســوق ســابقا ،فيمــا
ّ
هيمنــت علــى العالــم خــال زمــن الوبــاء بقــوة «قانــون الغــاب» .لذلــك ،مثــل حــدث الوبــاء
ً
ً
َ
محتملــة ملــا يمكــن أن
كجائحــة عامليــة ،إنــذارا مبك ـرا ملــا هــو مســتقبلي قـ ِـادم ،مــن مخاطــر
تأتــي بــه الهندســة الوراثيــة والــذكاء االصطناعــي والتطــور املخيــف للتكنولوجيــا ،وعمليــة
اســتنفاذ الكوكــب وتخريــب البيئــة ..إلــخ.
ً
ً
ً
وفــق تلــك االحتمــاالت ،أصبحــت االيديولوجيــا النيوليبراليــة دينــا متطرفــا مقدســا .وهــو
مــا يحيــل علــى ســؤال هــام ،أال وهــو :كيــف يمكــن لحقــوق اإلنســان أن تواجــه كل ذلــك؟
َ َ
بعــد أن تمــت ق ْول َب ُتهــا فــي أيديولوجيــا ذات بعــد واحــد! جعلتهــا أداة هيمنــة للنيوليبراليــة،
َت ُحــو ُل دون ُّ
تحوِلهــا إلــى أداة اجتماعيــة سياســية خارجــة عــن إطــار الدولــة .وهــو الشــرط
َّ
ـاب حــول
الهــام الــذي مــن شــأنه أن يجعلهــا ًأداة للفعــل والتغييــر ،وليســت مجــرد ًخطـ ٍ
ّ
الشــكلي .هــذا علمــا بـ ّ
ـأن الحــركات الحقوقيــة تنجــح أحيانــا فــي «فــرض»
األزمــات والتغييــر
احت ـرام حقــوق اإلنســان فــي دول تتوفــر فيهــا بعــض الشــروط املالئمــة لعملهــا .وتكــون تلــك
ً
الشــروط مهيــأة داخليــا تتمثــل فــي قابليــة نظامهــا الحاكــم لالنفتــاح الحــر علــى تلــك الحقــوق،
أو يضطــر حكامهــا تحــت الضغــوط الدوليــة إلقحــام حقــوق اإلنســان ضمــن قوانيــن البــاد.
لقــد آن لحركــة حقــوق اإلنســان علــى مســتوى العالــم -وليــس عبــر نمــاذج نجــاح هنــا أو هنــاك-
ْ ُ
أن تخــوض املُ َ
واج َهــة
وأن تحـ ّ ِـول حقــوق اإلنســان مــن شــعارات أيديولوجيــة إلــى ممارســة
املهيمــن علــى العالــم .هــذا ،علــى أن يتــم تركيــم تلــك املســيرة
تواجــه الدولــة والنظــام ِ
اجتماعيــة ِ
دون تعرضهــا النقطاعــات وانتكاســات بفعــل تدخــات السياســة ومصالــح دول كبــرى ،كمــا
جــرى فــي دول كثيــرة حــول العالــم مثــل أفريقيــا أو أمريــكا الالتينيــة.
كشــفت ممارســات الدولــة النيوليبراليــة -بمــوازاة مــا ســبق ذكــره -عــن وجههــا البشــع خــال
ُ
الوبــاء ،حيــث أماطــت اللثـ َ
ـام عــن ق ْبـ ِـح أيديولوجياتهــا .وبذلــك يمكــن فهــم أســباب ح ـراك
االحتجــاج الحاصــل خــال الوبــاء فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة ضــد العنصريــة ،التــي
ُ
ُ
وأحداثهــا إلــى أوربــا .ذلــك أن العنصريــة املبنيــة علــى «تفــوق العــرق األبيــض»
موجتهــا
امتــدت
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مــا هــي إال غطــاء لتفــوق النخبــة الرأســمالية.
ً
ـتنادا إلــى هــذا ،يمكــن فهــم قبــول «النظــام الــذي ينهــض علــى العنصريــة» ولـ َ
ـوج أشــخاص
اسـ
َ
كونهــم مــن أصحــاب «البشــرة الســوداء» مثــل
كثيريــن ووصولهــم لقمــة هرمــه ،رغــم ِ
ً
بــاراك أوبامــا وكوندليــزا رايــس وكولــن بــاول .تلــك العنصريــة إذن ،ليســت إال مظهــرا مــن
ً
مظاهــر االيديولوجيــا التــي تتســلح بهــا النيوليبراليــة الغربيــة التــي تعتبــر امتــدادا للحقبــة
ً
االســتعمارية والرأســمالية املعوملــة وصــوال ليومنــا هــذا.
علــى الرغــم مــن تســلح تلــك « النيوليبراليــة» بمبــادئ حقــوق اإلنســان ،التــي تجــرم العنصريــة.
ً
يمكــن القــول ،إن ذلــك التبنــي البراغماتــي املتناقــض يقـ َّـدم بكونــه منســجما بفعــل السيا�ســي
الــذي وصــل ألعلــى درجــات االنكشــاف خــال الوبــاء .لذلــك ،أعلنــت بريطانيــا عــن تبنيهــا
الســتراتيجية مناعــة القطيــع الطبيعيــة فــي مواجهــة الوبــاء ،وفــي نفــس الوقــت تنــادي بالحقــوق
السياســية لســكان هونــج كونــج.
ً
انطالقــا مــن تلــك الخلخلــة التــي رافقــت الوبــاء ،أصبحــت األيديولوجيــا النيوليبراليــة بحاجــة
للعــودة إلــى املخــزون االســتراتيجي مــن الشــرعية والقداســة ،فــكان الرئيــس األمريكــي دونالــد
ً
ً
ترامــب يغــرد علــى توتيــر بأكثــر التغريــدات عنصريــة ،وفــي نفــس اللحظــة ،يخــرج للعلــن حامــا
اإلنجيــل ليذكــر بحصانتــه الدينيــة .قــال موقــع «ذا إنترســيبت» أن (رالــف درولينجــر)
القســيس الــذي يديــر حلقــات دراســية أســبوعية لتعليــم اإلنجيــل للمســؤولين فــي إدارة
«دونالــد ترامــب» ،قــد قــال :إن املثلييــن واملدافعيــن عــن البيئــة ومــا تفعلــه الصيــن وراء غضــب
25
الــرب الــذي أدى إلــى نشــر وبــاء «كورونــا».
ً
ً
ً َ ّ
ً
جنوبــا -دول إســامية وعربيــة عديــدة -شــهد زمــن الوبــاء فيهــا ظاهــرة إفتائيــة واســعة ،تمثلــت
فــي فتــاوى فقهيــة أصدرتهــا هيئــات وشــخصيات .ورافقتهــا مواقــف شــرعية مختلفــة مــن
ً
الفتــاوى نفســها ،أو تجــاه قضايــا الوبــاء .لــم يكــن يســيرا علــى أي مؤسســة سياســية مهمــا عــا
ُ
شــأنها ،أن تقــدم علــى قـرار بإغــاق مكــة املكرمــة واملســجد النبــوي أمــام الراغبيــن فــي الصــاة
ْ
والعمــرة ،لــوال أن الخطــب أقــوى مــن كل مــا كان يتصــوره النــاس .وهنــا احتاجــت املؤسســة
ً
الرســمية إلــى عــدد مــن اآلليــات إلقنــاع النــاس وإلزامهــم بالبيــوت ،منهــا اآلليــة الطبيــة وأيضــا
25
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الدينيــة ممثلــة فــي مؤسســة الفتــوى ،واملؤسســات األمنيــة واإلعالميــة( .الخادمــي)2020،
ً
علــى الجهــة املقابلــةُ ،و ّظفــت الجائحــة مــن َ
قبــل كثيــر مــن القــوى الدينيــة السياســية ،معتبــرة
ِ
أن الوبــاء عقــاب إلهــي( .عبــد الحميــد .)2020 ،كمــا لوحــظ قــدر كبيــر مــن الرفــض واملمانعــة
لقـرارات حكوميــة بإغــاق املســاجد ،وذلــك مــن قبــل قــوى «سياســية دينيــة».
ً
ً
ـرة بيــن الفــرد والـ ّـذات اإللهيــة ُ
يحــول
مــن الجلــي أن الديــن الفــردي؛ بصف ِتــه عالقــة مباشـ
ِ
َّ
حيــز مكانــي وزمانــيُ ،ي ْمكـ ُـن ْ
أي إمكانيــة لوجــود ّ
يحتلــه «وســيط» بغـ ّ
دون ّ
ـض النظــر عــن
أن
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ً ِ
ِ
ّ
ً
ً
ً
ً
ً
شــكل تجليــه ،ســواء كان :إمامــا ،فقيهــا ،مفتيــا ،شــيخا ،متدينــا ،سياســيا  ...إلــخ .ليحـ ّ ِـرم
ّ
ّ
ُ َ
ويحلــل ُوي ّ
ويغسـ َـل األدمغــة ،ســواء خــال خطبــة
رهــب ِ
ِ
ويرغــب ويعيــد تشــكيل العقــل بــل ِ
ِ
وصــاة الجمعــة أو املناســبات الدينيــة أو االجتماعيــة أو عبــر الــدروس الدينيــة والفتــاوى
علــى شاشــات الفضائيــات ومواقــع التواصــل االجتماعــي فــي العالــم االفترا�ضــي  ...إلــخ.
ّ
َ
كانــت عبــارة «صلــوا فــي بيوتكــم» مؤملــة جـ ّـدا ِلكـ ٍ ّـم كبيــر مــن الش ـرائح االجتماعيــة واألف ـراد،
ليــس ببعدهــا الروحانــي -الــذي آلــم حتــى العلمانييــن -ولكــن بســبب أيديولوجــي واضــح .ففــي
ً
ســات ّ
الدينيــة أو ِل َن ُقــل الشــعائر الجماعيــة ،يصبــح الفضــاء مفتوحــا للطــرف
حالــة املمار
ِ
ّ
حقلــه الخــاص.
ـلطة ِ
املمثــل لتلــك الشـرائح أو القــوى االجتماعيــة لفــرض هيمن ِتــه وصياغـ ِـة سـ ِ
ِ
لهــذا ،ارتبــط الهلــع مــن الحــد املؤقــت للشــعائر والطقــوس الجماعيــة لــدى تلــك القــوى،
بســبب فقدانهــا املــكان والزمــان والطقــوس املقدســة ،التــي تمــارس مــن خاللهــا وبهــا ســلطتها
وتعلــن عــن خطابهــا بشــرعية املقــدس.
خــال ذلــك التوظيــف السيا�ســي الدينــي للوبــاء ،انتشــرت فتــاوى تتطــرق للوبــاء ولضــرورة
االلتــزام بتعليمــات الحكومــة ولــزوم البيــت ،وأن املــوت فــي زمــن الوبــاء يعتبــر شــهادة،
ِول ُوجــوب دفــع ِد َّيــة ملــن ُن ِق َلــت إليــه العــدوى ومــات .وأخــرى تجيــز قتــل مــن َّ
تعمــد نشـ َـر
ِ
وغير ِهــا كثيـ ٌـر مــن الفتــاوي األخــرى .قــد ُيطـ ُ
الوبــاءُ ،
ـرح سـ ٌ
ـؤال بســيط هنــا!! تــرى مــا الحاجــة
َ
خلفهــا أفـ ٌ
ـراد أو جهــات خفية-ومــا هــو ُ
نفعهــا
للفتــاوي -ســواء الرســمية أو تلــك التــي يقــف
ومــا ضرورتهــا!؟ وهــل َ
يواجــه الوبــاء بالفتــاوي؟ وهــل يتوجــب مخاطبــة النــاس فــي كل �شــيء
ً
بالفتــاوي وبلغتهــا!؟ هــل هنالــك حاجــة مســتقبال لفتــاوي تحلــل أو تحــرم الســفر لكوكــب
املريــخ؟ مــن الواضــح أنهــا فتــاوي تأتــي لــذر الرمــاد فــي العيــون ،لصــرف األنظــار عــن تقصيــر
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الدولــة فــي حــق مواطنيهــا ،وإلعطــاء شــحنة مقدســة للعقــل امليتافيزيقــي العاجــز أمــام
َ
قــدرة العقــل العلمــي الــذي تــم تهميشــه .والغــرض مــن كل ذلــك هــو ن ْيـ ُـل املزيــد مــن الهيمنــة
علــى العقــول مــن ِق َبــل «حــركات دينيــة سياســية» .إن التفســيرات والفتــاوى الدينيــة فــي
زمــن الجائحــة لــم تكــن هــي األخــرى بمنــأى عــن خدمــة أهــداف سياســية إيديولوجيــة
معينــة .فقــد اســتدعتها بالضــرورة حاجــة وظيفيــة سياســية ،علــى اعتبــار أن كل مــا يتعلــق
بالتبريــرات ذات الصبغــة الدينيــة يكــون أقــرب إلــى إفهــام الســواد األعظــم مــن النــاس
ً
ً
وأكثــر إقناعــا ،بــل أكثــر تأثيــرا علــى وجدانهــم وعقولهــم .لذلــك نجــد بعــض تلــك التفســيرات
أو الفتــاوى يدعــم تعليمــات وتوجهــات الدولــة فــي محاربــة الوبــاء .وأصحابهــا يشــغلون
مناصــب فعليــة أو رمزيــة فــي املؤسســات الدينيــة والوقفيــة للدولــة ،أو منخرطــون فــي
تيــارات تدعــم الحكومــات القائمــة .فــي حيــن أن أصحــاب الفتــاوى املعارضــة للتعليمــات
الصحيــة للدولــة -خاصــة منهــا املتعلقــة بإغــاق املســاجد ومنــع الصــاة الجماعية-ينتمــون
إلــى تيــارات سياســية دينيــة معارضــة لنظــم الحكــم.
ً
تعكــس تلــك الفتــاوى ذلــك التحالــف التاريخــي بيــن الســلطة -أيــا كان شــكلها -وبيــن «طبقــة
رجــال الديــن» الذيــن تقدمهــم الســلطة علــى أنهــم «موظفــو هللا» .وبمــوازاة ذلــك يبــرز دور
رجــال ديـ ٍـن آخريــن ضمــن هــذه «الطبقــة الدينيــة» ،يقدمــون أنفســهم كنقيــض معــارض
ً
للســلطة ورجاالتهــا .لذلــك شــهد زمــن كورونــا فــي بدايتــه علــى األقـ ّـل «مســيرات ليــا» للتظاهــر
َّ
ضــد فايــروس الوبــاء والدعــاء لرفــع البــاء فــي الظاهــر ،لكــن هدفهــا الحقيقــي املبطــن هــو
التعبيــر عــن ّرد فعـ ٍـل مضـ ٍ ّـاد للســلطة ولرجاالتهــا الدينييــن ،ومحاولــة الدفــاع عــن الحيــز الــذي
ً
اســتولت عليــه الدولــة كليــا فــي زمــن الوبــاء .إنــه فــي حقيقــة األمــر ص ـراع علــى الفضــاء العــام.
احتلــت الغيبيــات مســاحة شاســعة فــي زمــن الوبــاء ،حيــث تخلــى كثيــر مــن األفــراد
والجماعــات عــن خطــاب الطــب املعاصــر لصالــح نزعــات دينيــة أو غيبيــة ،وامتثلــوا
َ
ملمارســات مــن ق ِبيــل الدعــاء والصلــوات فــي املســاجد والكنائــس املغلقــة عبــر مكبــرات
الصــوت ،طقــوس شــرب بــول البقــر املقــدس فــي الهنــد .كمــا انتشــرت ممارســات ترتبــط
بالخرافــات أو الشــعوذة ومــا يســمى الطــب البديــل والوصفــات البيتيــة للوقايــة مــن املــرض.
فــي ظــل هيمنــة األيديولوجيــا بشــتى تصنيفاتهــا ،كيــف يمكــن ملبــادئ حقــوق اإلنســان أن
ً
تحظــى بحضــور قــوي؟ يبقــى هــذا الســؤال هامــا إلــى حيــن رســم االجابــة عنــه!
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مــا ســبق ال ينفــي وجهــات نظــر أخــرى تذهــب إلــى أن الديــن بمــا يمثلــه مــن رزمــة أخالقيــة
ً
ً
ً
ثقافيــة ،مهــم فــي زمــن يواجــه النــاس فيــه خط ـرا وجوديــا جعلهــم يتجاهلــون قيمــا أخالقيــة
حداثيــة كثيــرة .ناهيــك عــن كونــه عامــل دعــم نف�ســي ومعنــوي كبيــر ملــا لــه مــن قــدرة علــى بــث
الطمأنينــة فــي النفــوس مــن خــال القيــم الروحانيــة واإليمانيــة .وهنــا ال خــاف مــع وجهــات
ً
النظــر تلــك ،بــل تتمثــل املعضلــة فــي عمليــة توظيــف هــذا الخطــاب الدينــي سياســيا.
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 3-2الدولة و «حالة االســتثناء»
بمــوازاة َبــث الهلــع والذعــر مــع تف�شــي الوبــاء ،تــم فــرض «حالــة االســتثناء -الطــوارئ» ،إلــى
جانــب تفعيــل ُحــزم عديــدة مــن نظــم الضبــط 26واملراقبــة 27والسياســات الحيويــة .قامــت
الــدول حــول العالــم وبشــكل جماعــي غيــر مســبوق ،بإغــاق مجالهــا الجــوي وحدودهــا البريــة
والبحريــة ،وتســليم زمــام األمــور بشــكل شــبه كامــل للقــوات العســكرية واألجهــزة األمنيــة،
ُ َّ
علقــة .28تـ َّـم إغـ ُ
التــي أقامــت أو أشــرفت علــى العديــد مــن الفضــاءات امل
ـاق ُمــدن وأقاليــم
ُ
َ
ً
وفـ ْـر ُ
بأســرها،
ض ومتابعــة نظـ ِـام حظـ ِـر التجـ ّـول والحجــر البيتــي علــى املواطنيــن .عــاوة علــى
ْ
ض الحجــر الصحــي علــى املصابيــن .فاســتولت الدولــة علــى كافــة الســلطات فــي مواجهــة
فــر ِ
ْ
ّ ُ
كونهــا
الجائحــة!! بــا شــك هــي حالــة فريــدة؛ تتحــول فيهــا حالــة الفضــاءات املعلقــةِ 29مــن ِ
َ
ً
كونهــا قاعــدة علــى املســتوى الكونــي ،مــا يجعــل أقاليـ َـم ْأو دوال بأسـ ِـرها
حالــة اسـ ٍ
ـتثناء ،إلــى ِ
ـاءات معلقــة ومســتثناة.
فضـ ٍ
احتــدم النقــاش حــول مســألة الحقــوق والحريــات فــي مواجهــة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا
أن مــا قامــت بــه الدولــة أمــر مشــروعّ ،
الــدول .حيــث رأى البعــض َّ
وأن التضحيــة ببعــض
الحقــوق لبعــض الوقــت مــن أجــل ســامة الكوكــب أمــر ال يســتحق النقــاش .فيمــا تعالــت
األصــوات للتحذيــر مــن تغـ ُّـول الدولــة َ
وتح ُّو ِلهــا لدولــة بوليســية تحــت ذريعــة مواجهــة
 26الضبــط :تقــوم مؤسســات املجتمــع االنضباطــي (املؤسســات التــي تمــارس الضبــط كاملستشــفى واملدرســة والســجن)
بتنظيــم ســلوك األفــراد فــي املجتمــع ،وذلــك مــن خــال ضبــط املجــال املكانــي والوقــت ونشــاط األفــراد ،كمــا تســاعد أنظمــة
معقــدة كالرقابــة والفحــص علــى تعزيــز االنضبــاط ،حيــث يصــف فوكــو تقنيــات االنضبــاط فــي كتابــه (املراقبــة والعقــاب)
ً
ً
ً
بكونها«:تقنيــات دقيقــة دائمــا صغيــرة غالبــا ولكنهــا ذات أهميــة ألنهــا تحــدد نموذجــا مــن التوظيــف السيا�ســي واملفصــل
للجســد وتحــدد ميكروفيزيــاء الســلطة .إنهــا حيــل صغيــرة مــزودة بقــدرة كبيــرة علــى االنتشــار وترتيبــات لطيفــة ذات مظهــر بــريء
إنمــا هــي شــكاكة وأحــكام تخضــع لنظــم غيــر معلــن عنهــا او تتبــع إلزامــات غيــر كبيــرة»( .فوكــو)181-160:1990 ،
 27املراقبــة :تفتــرض ممارسـ ُـة االنضبــاط وجـ َ
ـود جهـ ٍـاز يحقــق اإلك ـر َاه ،بفعــل النظــرة ،جهـ ٍـاز توحــي تقنياتــه التــي تســمح بالرؤيــة
بمفاعيل سلطوية ،وباملقابل ،تجعل وسائل اإلخضاع أولئك الذين ينصب عليهم اإلخضاع مرئيين بوضوح وببطء( .فوكو:1990،
)208-188
 28يقــول أليســاندروا بيتــي خــال وصفــه ملخيمــات االعتقــال عبــر تاريــخ القــرن املا�ضــي ِلــا بعــد الحقبــة االســتعمارية« :اســتدعيت
الفضــاءات العالقــة “فضــاءات التعليــق” الــى حيــز الوجــود بســبب املخــاوف األمنيــة ،لكونهــا نمــوذج حقيقــي للســيطرة االجتماعيــة
واملكانيــة ،حيــث فــي داخــل الفضــاءات العالقــة “التعليــق” كان يتــم تحويــل شــعب إلــى مجــرد ســكان وأرقــام يحكمــون ويــدارون
(بيتــي.)2012،
29
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الوبــاء .وقــد تســاءل املفكــر اإليطالــي جورجيــو أغامبيــن  30فــي مقالتــه (اختــراع وبــاء)
ً
قائــا « :ملــاذا تبــذل وســائل اإلعــام والســلطات الحكوميــة قصــارى جهدهــا لبــث حالــة مــن
الذعــر ،وبالتالــي فــرض حالــة اســتثناء حقيقيــة ،مــع قيــود خطيــرة علــى الحركــة وتعليــق
الحيــاة اليوميــة فــي مناطــق بأكملهــا؟» .يجيــب أغامبيــن علــى تســاؤله ذاك بالقــول« :بعــد
اســتنفاذ ذريعــة (الحــرب علــى اإلرهــاب) ،يصبــح اختــراع وبــاء ،الذريعــة املثاليــة للســلطات
مــن أجــل تعميــم إجراءاتهــا التــي تتجــاوز كل الحــدود»( .أغامبيــن)2020 ،

فــي مقالــه بمجلــة «فوريــن بولي�ســي» األمريكيــة ،حــذر «فلوريــان بيبــر» 32مــن تنامــي النزعــة
التســلطية والديكتاتوريــة لــدى الســلطة ،ومــن تعســف القائميــن علــى األمــر فــي اســتخدام
الســلطة وتعســفهم فــي تقليــص الحريــات املدنيــة للنــاس .ومــع إقـراره بــأن مثــل هــذه اإلجـراءات
قــد تفيــد فــي الحــد مــن انتشــار الوبــاء ،إال أنــه فــي املقابــل ،أبــدى تخوفــه مــن خطــر تمــدد الســلطة
َّ
مــا بعــد وبــاء كورونــا .حيــث توقـ َـع ْأن تتراجــع الديمقراطيــة فــي عــدد مــن البلــدان بســبب أن
العديــد مــن اإلج ـراءات التــي اكتســبت الصفــة االســتثنائية بســبب انتشــار الوبــاء ،ســتصير
طبيعيــة ودائمــة حتــى بعــد االنتهــاء منــه( .التليــدي)2020 ،
وبذلــك يــرى فلوريــان بيبــر أن الكثيــر مــن البلــدان ســتكون أقــل ديمقراطيــة ممــا كانــت عليــه
ُ
ً
نـ ُ
ـات
فــي آذار /مــارس  ،2020ذلــك أنــه فــي أوقــات األزمــات عــادة مــا ُت َهمــل الضوابــط والتواز
ً
باســم الســلطة التنفيذيــةِ ،لتكمــن الخطــورة فــي أن املؤقــت قــد يصبــح دائمــا .ويعتقــد بيبــر
أن« :مكافحــة فيــروس كورونــا تحتــاج إلــى إجــراءات صارمــة ،لكــن َّ
أي انتهــاكات للحريــات
َ
املدنيــة يجــب أن تكــون مؤقتــة ومتناســبة ،باإلضافــة إلــى ّ
أن مــن الضــروري أن تكــون
إجــراءات الطــوارئ محــدودة بحــدود وقتيــة واضحــة ،لئــا تقــود إلــى حالــة طــوارئ دائمــة».
ولذلــك يقــول « يجــب بقــاء األجهــزة التشــريعية نشــطة»( .ياســين)2020،
أشــار باملقابل ،الفيلســوف اإليطالي «ريناتو كريســتي» في معرض رده على جورجيو أغامبين،
ّ
 30عمــل املفكــر اإليطالــي جورجيــو أغامبيــن فــي كثيــر مــن أعمالــه علــى دحــض فكــرة كارل ســميت املتعلقــة بالربــط بيــن الدولــة
القويــة صاحبــة الســيادة وحالــة االســتثناء.
. >http://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers< - 2020-02-26 31
ُ
 32أستاذ التاريخ والسياسة في جامعة «غراتس» النمساوية.
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إلــى أن اإلج ـراءات التــي اتخذتهــا إيطاليــا ملواجهــة الوبــاء ليســت نتيجــة الغريــزة االســتبدادية
للنخــب الحاكمــة التــي تبــدو مســتعدة للبحــث عــن تبريــر العتمــاد االســتثناء كمــا يتصــور
أغامبيــن ،بــل -علــى العكــس مــن ذلــكّ -
إن اإلج ـراءات التــي اتخذتهــا للتعامــل مــع الوبــاء ،هــي
ُ
تلــك التــي يجــب علــى األنظمــة اإلداريــة اتخاذهــا مــن أجــل االســتجابة بفعاليــة الحتياجــات
النــاس .وإنــه إذا حــاول املــرء أن يضمــن -بــأي ثمــن -حريــة فرديــة مجــردة ومقدســة وشــجع
ً
فلســفيا علــى رهــاب الدولــة ،فســيصبح مــن املســتحيل حينهــا توحيــد املواطنيــن حــول مهمــة
التخفيــف مــن هــذه الجائحــة ،إذ تتطلــب سياســة الصالــح العــام بيروقراطيــة محترفــة
محكومــة بمبــادئ أخالقيــة ،ممــا يشــجع علــى ازدهــار املجتمــع املدنــي والجمعيــات الخيريــة
بفضــل التعــاون الــذي تقدمــه الدولــة القويــة التــي تحمــي الضعفــاء مــن األوبئــة وغيرهــا مــن
اآلفــات االقتصاديــة واالجتماعيــة( .الجزيــرة نــت)2020 ،
يــرى الفيلســوف «ســيرجيو بنفينوتــو» بــدوره أن« :نشــر الخــوف قــد يكــون أكثــر حكمــة مــن
ً
ً
التفكيــر فلســفيا» ،مضيفــا« :الخــوف فــي بعــض األحيــان يتطلــب شــجاعة» .ولهــذا يــرى فــي
معــرض تعليقــه علــى إجــراءات الحجــر املنزلــي والتباعــد االجتماعــي التــي فرضتهــا الدولــة
اإليطاليــة ،أنــه فــي إطــار الحــرب علــى هــذا الوبــاء ،مــن شــأن املســافات أن تقربنــا مــن
بعضنــا البعــض ،وأن تكــون اســتراتيجية الخــوف أفضــل طريقــة لضمــان عالقــات وديــة.
(الجزيــرة نــت)2020 ،
ال شــك ّ
أن ذلــك الجــدل الفلســفي يؤســس لفهــم وتفسـ ِـير واقـ ِـع زمـ ِـن الوبــاء ،حيــث أن صناعــة
األوبئــة أو علــى األقــل اســتغالل وجودهــا 33يدخــل ضمــن اســتراتيجية قيــام الــدول بمهمــة
التخويــف بالخــوف إلســكات أي صــوت مــن األصــوات املعارضــة والحقوقيــة .مــا يجعلنــا نقــف
َ
ّ
طبيعيــة بالفعــل .وهــي حالــة بــدأت الحكومــات
أمــام حقيقــة ت َحـ ُّـول حالــة االســتثناء إلــى حالــة
بتعويدنــا عليهــا منــذ ســنين.
 33ســبق إثــارة الحديــث عــن االرتبــاك واالض ـراب الــذي أصــاب الــدول واملجتمعــات بســبب تضــارب الخطابــات العلميــة
واإلعالميــة املتعلقــة بجائحــة كورونــا فــي الهامــش رقــم  :16مــن بيــن مواضيــع الخــاف وتضــارب املواقــف أن بعــض املتخصصيــن
ً
ً
ً
فــي علــم األحيــاء والفيروســات نفــوا أن يكــون الفيــروس طبيعيــا وبعضهــم اآلخــر صــرح بكونــه نتاجــا للطبيعــة ،علمــا بــأن أغلــب
ّ
ُ ّ
املتبنيــة للموقــف املؤكــد علــى أن فيــروس كورونــا كوفيــد  19هــو صناعــة إنســانية تبــث عبــر مواقــع
املواقــف العلميــة واإلعالميــة ِ
التواصــل االجتماعــي .بينمــا يبــث نقيــض تلــك املواقــف عبــر القنــوات الســمعية والبصريــة الرســمية وشــبه الرســمية .ناهيــك عــن
تحذي ـرات كثيــرة منــذ ســنوات صــدرت عــن رؤســاء ورجــال أعمــال وعلمــاء تحــذر مــن وبــاء قــادم.
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ً
ً
بالتالــي ،فــإن مجتمعـ ًـا يعيــش فــي حالــة طــوارئ مسـ ّ
ـتمرة ال يمكنــه أن يكــون
مجتمعــا ح ـرا.
بالحرّيــة لصالــح مــا يسـ ّـمى ّ
نحــن نعيــش فعليـ ًـا ،فــي مجتمــع قــد ّ
ّ
ّ
األمنيــة» ،وفــي
«الدواعــي
ضحــى
ً
النتيجــة حكــم علــى نفســه بالعيــش فــي حالــة دائمــة مــن الخــوف وانعــدام األمــان .لــذا ووفقــا
ً
مفاجئــا الحديــث عــن الوبــاء بلغــة الحــرب»( .أغامبيــن )2020 ،لذلــك ،ليــس
ألغامبيـ
ـن« :ليــس ِ
ً
ُ
مســتبعدا أن تشــكل الجائحــة املرحلــة الثانيــة فــي سلســلة تغــول «الرأســمالية املتوحشــة»
بعــد حلقــة مــا عــرف «بالحــرب علــى اإلرهــاب» فــي األلفيــة الجديــدة .مــع ميــل أغلــب الــدول
إلــى تفعيــل تدابيــر العــزل الصحــي ،القهــري والطوعــي ،تضاءلــت الســلط الدســتورية إلــى أبعــد
الحــدود ،وتضخمــت الســلطة التنفيذيــة علــى حســاب الســلطة التشــريعية ،وبــرزت مشــكلة
ثنائيــة جديــدة أثــار شــكل تدبيرهــا مالحظــات وانتقــادات عــدد مــن املفكريــن والسياســيين،
ثنائيــة الضبــط املجتمعــي ،وحقــوق اإلنســان ،فتنامــى الخــوف علــى الديمقراطيــة وحقــوق
اإلنســان لــدى بعــض املفكرين( .التليــدي)2020 ،
ً
قــد يشــكل الوبــاء فــي ســنة - 2020بموجاتــه املحتملــة -تكريســا لهيمنــة الدولــة النيوليبراليــة،
ً
ً
كمــا قــد يكــون ســببا تاريخيــا النهيــار دعامــات تلــك الدولــة بســبب فشــلها الذريــع فــي احتــواء
أزمــة الوبــاء وتبعاتــه اإلنســانية .حينهــا ستكشــف عــن شراســة ســلطتها التــي ستســتعملها
بشــكل صريــح لقمــع حقــوق وحريــات مواطنيهــا فــي حــال طالبــوا بزوالهــا أو اســتبدالها بمنظومــة
سياســية مختلفــة .فاملالحــظ فيمــا يجــري حتــى اآلن هــو تكريــس وتوســيع حالــة االســتثناء
لتصبــح القاعــدة وتطبيــق أنظمــة الضبــط واملراقبــة والسياســات الحيويــة.
ً
مورســت تلــك األنظمــة والسياســات بشــكل واســع دوليــا فــي موجــة «الحــرب علــى اإلرهــاب»،
ً
وبشــكل أقــل محليــا مــن قبــل النيولبراليــة الغربيــة .يالحــظ أن موجــة الوبــاء قــد تكــون موجهــة
ً
بشــكل أوســع محليــا وفــي عقــر دار النيوليبراليــة قبــل أي دولــة أخــرى .مــع الوبــاء تتوســع حالــة
ً
االســتثناء وقــد تنتشــر انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،ومخالفــات القانــون محليــا ،األمــر الــذي
دفــع الفيلســوف الســلوفيني (ســافوى جيجيــك) إلــى حــد التبشــير بــأن الشــيوعية الجديــدة
ً
هــي الحــل إليقــاف هــذا الوبــاء الناتــج عــن البربريــة العامليــة ،معتب ـرا أن فيــروس كورونــا هــو
ً
ً
الحــد الفاصــل بيــن عالــم وآخــر ،وأن نهايــة املنظومــة الرأســمالية ســتكلف ثمنــا باهظــا مــن
آالف األرواح ومالييــن اإلصابــات فــي ســبيل شــق البشــرية لطريــق جديــد( .التليــدي)2020 ،
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ثالثــا :ممارســات السياســة الحيويــة وعــودة
اإلنســان إلــى الكهــف والغابــة
شــهد العالــم مقاربتيــن أو مســارين أساســيين فــي مواجهــة الفيــروس تبنتهمــا بعــض الــدول،
ً
فيمــا تتوســطهما مســارات تنحــرف قليـ ًـا أو كثيــرا عنهمــا فــي التصــدي للوبــاء فــي بعــض الــدول
األخــرىّ .
تجسـ َـد األول فــي املقاربــة الصينيــة .تبعهــا فــي مســارها ذاك عديــد مــن الــدول حــول
ّ
العالــم .حيــث ســخرت الصيــن كل إمكانياتهــا وطاقاتهــا املاليــة والبشــرية والعلميــة مــن
أجــل عــاج جميــع املصابيــن ،وتقديــم الرعايــة ملــن هــم فــي الحجــر البيتــي ،والعمــل بصرامــة
ً
وانضبــاط لحصــر الوبــاء مــن خــال إيقــاف كل أشــكال الحركــة فــي البــاد ،وتحديــدا
األقاليــم املصابــة ،إلــى جانــب العمــل مــن أجــل إيجــاد َم ْ
صــل.
قامــت الصيــن بمواجهــة الوبــاء بشــكل حــازم ودون «التبا ـكـي» علــى االقتصــاد كمــا جــرى فــي
دول أخــرى ،مســتخدمة أق�صــى درجــات الضبــط واملراقبــة وتعليــق الكثيــر مــن القوانيــن
والحقــوق وهــو مــا أطلقــت عليــه وســائل إعــام غربيــة مصطلــح «القــوة الصارمــة» .ومــا عـ َّـده
ً
ً
كثيــرون إج ـر ًاء منصفــا ومناســبا لحصــر الوبــاء.
بــدت الدولــة الصينيــة بتلــك الخدمــات واالحت ـرازات الصحيــة الهادفــة إلــى حمايــة حيــاة
مواطنيهــا فــي أعلــى تجليــات التحكــم والضبــط .واحتلــت أعلــى مراتــب ممارســة الســلطة
ً
التقريريــة والتنفيذيــة ،بــل صــارت مثــا يقتــدى بــه مــن ِقبــل الــدول األخــرى .ليكــون الســؤال
األهــم هنــا هــو :هــل ســتتراجع الدولــة عــن تنفيــذ تلــك اإلج ـراءات بعــد حصــر الوبــاء أم ال؟
دون اإلشــادة املفتوحــة بتقييــد الحريــات والرقابــة اإلعالميــة ،يمكــن القــول إن الصيــن قــد
اســتفادت مــن هــذه الســيطرة فــي مواجهــة أزمــة فيــروس كورونــا .إذ حرصــت ُ
دولتهــا علــى عــدم
ِ
ّ
نشــر الشــائعات واملعلومــات املزيفــة وعلــى الحــد مــن ظاهــرة الهلــع بيــن املواطنيــن .وروجــت
بمــوازاة ذلــك قصــة نجــاح نظامهــا فــي الســيطرة علــى انتشــار املــرض .وذلــك علــى عكــس بعــض
الــدول كإيطاليــا التــي اعتبــرت أكبــر بــؤرة للمــرض فــي أوروبــا خــال عــام  .2020حيــث أوضــح
للصحافــة روبرتــو بوريونــي -أســتاذ علــم األحيــاء الدقيقــة والفيروســات بجامعــة فيتــا ســالوت
ســان رافاييــل بميالنــو -فــي تعليقــه علــى تســريب تفاصيــل خطــة عــزل أكثــر مــن  16مليــون
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شــخص« :مــا حــدث مــن تســريب األخبــار تســبب فــي محاولــة العديــد مــن األشــخاص للهــروب
إلــى مناطــق أخــرى ،ممــا أدى إلــى نتائــج عكســية ملــا يحــاول املرســوم تحقيقــه ،لســوء الحــظ،
ســيصاب بعــض الذيــن فــروا باملــرض» (صالــح.)2020 ،
نجــح إلــى حــد اآلن النظــام املركــزي فــي الصيــن -أو كمــا يحلــو للبعــض تســميته بالنظــام
الشــمولي -فــي احتــواء وبــاء فيــروس كورونــا عــن طريــق إبطــاء تف�شــي املــرض ،أي تقعيــر منحنــى
34
اإلصابــة .حيــث امتــدح املديــر العــام ملنظمــة الصحــة العامليــة (د .تيــدروس غيبرييســوس)،
ً
أداء الحكومــة الصينيــة فــي مكافحــة الفيــروس قائــا« :ســرعة االســتجابة والكفــاءة التــي
تحلــت بهــا الصيــن ،أظهــرت مزايــا نظامهــا السيا�ســي»( .صالــح)2020 ،
رغــم النجــاح الصينــي ،يعتقــد «يانزهونــغ هوانــغ» 35أنــه مــن غيــر املرجــح تك ـرار التجربــة
الصينيــة فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم ،ذلــك أن القليــل مــن الــدول فــي العالــم اآلن ،ســواء كانــت
ديمقراطيــة أو غيــر ذلــك ،يمكنهــا التغلغــل فــي املجتمــع بمثــل هــذه الكفــاءة والصــورة الشــاملة.
ال يمكــن اعتبــار ذلــك مجاملــة بــأي حــال مــن األحــوال ،ألن التكلفــة البشــرية واالجتماعيــة ملــدى
تغلغــل الدولــة فــي املجتمــع قــد تكــون باهظــة للغايــة .وأضــاف« :علــى الرغــم مــن أن زعمــاء الــدول
الديمقراطيــة قــد يكونــون راغبيــن فــي تك ـرار التجربــة الصينيــة ،فإنهــم ال يملكــون الســلطة
والنفــوذ للقيــام بذلــك»( .صالــح)2020 ،
ً
غيــر أن «األمــر ال يتطلــب ديكتاتوريــة ملكافحــة فيــروس كورونــا» كمــا ذهــب إلــى ذلــك «روبرتــو
بوريانــي» 36.فقــد اتخــذت الســلطات اإليطاليــة -حســب قولــه -أشــد اإلج ـراءات ضــد كورونــا،
فوضعــت البلــد بأســره رهــن الحجــر الصحــي ،وأغلقــت جميــع املتاجــر ،مــا عــدا متاجــر األغذيــة
والصيدليــات .وحظــرت التجمعــات العامــةُ ،وأصــدرت تعليمـ ٌ
ـات للســكان بالبقــاء فــي منازلهــم.
ِ
 34انتقــد الكثيــر مــن الصحــف الغربيــة بشــدة إشــادة د .غيبرييســوس بالنظــام الصينــي ،معتبــرة أنهــا تمثــل تشـ ً
ـجيعا لألنظمــة
االســتبدادية مقابــل الليبراليــة ،ووصــل األمــر فــي البعــض إلــى اقت ـراح معاقبــة الصيــن علــى إخفــاء الحقيقــة وإنــكار وجــود الفيــروس
فــي البدايــة .لقــد خرجــت الصيــن منتصــرة علــى موجــة الوبــاء األولــى ،فيمــا كانــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة وحلفاؤهــا األوروبيــون
يتخبطــون ويعملــون جاهديــن عــدم إلصــاق لقــب «بــؤر الوبــاء» بالنمــوذج الليبرالــي الديمقراطــي ،مــن خــال تحميــل الصيــن مســئولية
ً
ً
م تف�شــي املــرض عامليــا ،عبــر حمــات تحريــض واســعة وعنصريــة ،طالــت سياســات الحكومــة الصينيــة واملختبـرات البيولوجيــة وصــوال
إلــى ثقافــة األكل الصينيــة( .صالــح.)2020،
35

حاصل على زمالة الصحة الدولية في مركز العالقات العامة في نيويورك،

36

أستاذ امليكروبيولوجي وعلم األوبئة في جامعة فيتا سالوتي سان رافييلو في ميالنو.
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ومنعــت الســفر إال فــي حــاالت اســتثنائية ،كمــا أغلقــت املــدارس والجامعــات( .صالــح)2020 ،
لذلــك رأى كبيــر مستشــاري رئيــس منظمــة الصحــة العامليــة «روس أيلــوارد»« :أن ردود فعــل
ً
الــدول ال يتــم قياســها فقــط بمــا إذا كانــت ردودا ديمقراطيــة أو ســلطوية .مــا نتعلمــه مــن
ّ
يتمثــل فــي ســرعة ّ
التحـ ُّـرك .يمكنــك الســيطرة علــى أمــراض
الصيــن هــو أن األمــر الرئي�ســي
الجهــاز التنف�ســي ،إذا تحركــت بســرعة بالغــة الكتشــاف الحــاالت وعزلهــا واكتشــاف مــن
تعاملــوا معهــا عــن قــرب وعزلهــم»( .عربــي )2020 ،21
فــي املقابــل ،بـ ّـررت األجهــزة اإلعالميــة والقنــوات الفضائيــة فــي كثيــر مــن الــدول الغربيــة ،نجــاح
الصيــن فــي القضــاء علــى الوبــاء ،بعامــل واحــد هــو كــون الصيــن دولــة «ديكتاتوريــةْ ».يم َت ِثــل
مواطنوهــا ألوامرهــا دون مناقشــتها أو االعت ـراض عليهــا .وبهــذا التحليــل أيضـ ًـاّ ،
حمـ َـل الغــرب
َ
مواطنيــه مســؤولية انتشــار الوبــاء ،باســم الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان .رغــم أن
ً
الكثيــر مــن الــدول وخصوصــا الغربيــة ،كانــت تتأرجــح فــي قراراتهــا ،فتــارة تمتنــع عــن إقامــة
فرضــه .ثــم تعــود لرفــع الحجــر .وفــي كل مــرة تعلــل
الحجــر الصحــي ،وتــارة تعلــن عــن ضــرورة ِ
قرارهــا «بحقيقــة» علميــة طبيــة مــا.
مســار املقاربــة الثانيــة ،كان غربيـ ًـا ّ
تجسـ َـد بالخصــوص فــي أوربــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ً
حيــث أظهــرت الواليــات املتحــدة ودول أوروبيــة والعديــد مــن الــدول حــول العالــم ،37تقاعســا
ً
ُ َّ ً
َ
تعمــدا .األمــر الــذي عـ ّـرض النــاس ،وتحديــدا كبــار الســن
فــي مواجهــة الوبــاء ُو ِصــف بكونــه م
للخطــر ،وأثــار أســئلة ّ
جديــة حــول الت ـزام تلــك الــدول باملبــادئ اإلنســانية األساســية .إلــى
جانــب التقاعــس عــن القيــام بــأي تصــرف للمواجهــة بــادئ األمــر ،وذلــك للتهــرب مــن الكلفــة
ومــن انعكاســها املريــع علــى االقتصــاد .لذلــك تــم اعتمــاد
املاليــة الباهظــة ملواجهــة الوبــاءِ ،
اســتراتيجية تف�شــي الوبــاء « ـكـي يختفــي كمــا ظهــر» ،ومــا إن بــدأ الوبــاء بالتف�شــي ،حتــى أعلنــت
تلــك الــدول أنهــا ســتلجأ الســتراتيجية «مناعــة القطيــع الطبيعيــة وطــب الحــروب».

 37في  28فبراير ،2020قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب خالل مؤتمر صحفي « :إن الفيروس قد يختفي مثل املعجزة»،كما
ً
قال أيضا « :إن الطقس الدافئ سيقتل الفيروس» TRT ( .عربي)2020 ،
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 1-3مناعــة القطيع الطبيعية

38

يعتبــر عالــم الحيــوان هــو املجــال األصلــي الســتعمال املفهــوم البيولوجــي «مناعــة القطيــع»،
وتــم نقــل املفهــوم لإلشــارة إلــى املجتمــع اإلنســاني دون أدنــى مراعــاة لخلفيــة املفهــوم وال للفــرق
ً
ً
ً
بيــن خاصيــات اإلنســان واختالفهــا عــن الحيــوان بيولوجيــا وبيئيــا واجتماعيــا .تعنــي «مناعــة
القطيــع الطبيعيــة» ،عــدم بــذل أي جهــد ملواجهــة الوبــاء ،لكــي يتف�شــى املــرض ،فمــن يتمتــع
بمناعــة طبيعيــة ســيصمد جســده وســيبقى ،ومــن ال يســتطيع ســيموت .بعــد كل هــذا التطــور
املزعــوم لهــذه الــدول وادعائهــا حيــازة «األخــاق والثقافــة األســمى فــي العالــم» ســتلجأ ملناعــة
ً
القطيــع الطبيعيــة .وســتتجاهل قرونــا أفنتهــا البشــرية علــى صعيــد البحــث الطبــي .وذلـ َـك ـك ْـي
ً
ً
ال تدفــع جنيهــا واحــدا فــي ســبيل حمايــة مواطنيهــا ،ولتتجنــب االعت ـراف بأنهــا أنظمــة هشــة
ً
كونهــا تــرى مواطنيهــا قطيعــاّ .أمــا الهــدف
وال أخالقيــة .إذ آثــرت اإلعــان ،دون خجــل ،عــن ِ
39
األسا�ســي لسياســتها تلــك فهــو حمايــة اقتصــاد «الرأســمالية املتوحشــة».

 2-3طـــب الحـروب
فــي «طــب الحــروب» الــذي ســتعتمده بعــض الــدول النيوليبراليــة ملواجهــة الوبــاء ،ســيتم منــح
ُ
ُ
األطبــاء حــق اختيــار مــن ت َسـ َّـخ ُر لــه أجهــزة التنفــس ليعيــش ،ومــن ســيحرم منهــا ليمــوت ،بنـ ًـاء
علــى العمــر والحالــة الجســدية .وهكــذا ،تعطــى األوليــة فــي «طــب الحــروب» للعنايــة والعمــل علــى
ً
ً
املحافظــة علــى حيــاة مــن كان شــابا وبــا عيــوب جســدية أو إعاقــات ،ألنــه ســيكمل العمــل الحقــا
ً
فــي منظومــة اإلنتــاج واملردوديــة .أمــا كبــار الســن واملتقاعــدون أو مــن يشــكو مرضــا مــا ،ولــم يعــد
ً
َ ُ ّ
وفر مصاريــف العنايــة بهــم.
صالحــا للعمــل ،فســيتركون ملواجهــة املــوت .إنــه القـرار الــذي ســي ِ
 38امتــدح املفكــر الفرن�ســي مارســيل غوشــيه ،اســتراتيجية -مناعــة القطيــع -فــي الوقــت الــذي انتقــد فيــه اســتراتيجية بلــده ،ورأى
ً ً
ً
أن الحكومــة البريطانيــة ،تبنــت خيــارا ليبراليــا جــدا ،وفضلــت أن تحكــم توجهــا لضــرورة اعتمــاد الحريــة مقرونــة باملســؤولية ،علــى أن
تتخــذ تدابيــر ســلطوية قاهــرة .فيمــا ملــح املفكــر ميشــيل أونيفــري إلــى أن القصــد هــو التخلــص مــن العــبء الــذي يشــكله هــؤالء ،وتوفيــر
الجهــد علــى الدولــة بــدل االنخـراط فــي مســارات ال تنتهــي مــن الحــوار مــن أجــل إصــاح أنظمــة التقاعــد كمــا يجــري فــي فرنســا وإســبانيا
وإيطاليــا( .التليــدي)2020،
ً
 39فــي بريطانيــا ،خــرج رئيــس الــوزراء بوريــس جونســون معلنــا فــي مؤتمــر صحفــي ،عــدم وجــود حاجــة التخــاذ إج ـراءات صارمــة
لوقــف انتشــار الفيــروس فــي اململكــة املتحــدة بأكملهــا ،إذ أنــه مــن املتوقــع أن ينتشــر الفيــروس فــي البــاد علــى أي حــال .وقــال جونســون
ً
إنــه مــن املتوقــع أن يصــاب نحــو  %60مــن الســكان بالفيــروس علــى املــدى البعيــد ،مشــيرا إلــى أن «العديــد مــن العائــات ســتفقد
أحباءهــا» TRT ( .عربــي )2020
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ً
ّ
عــدم قــدرة القطــاع الصحــي علــى تقديــم العــاج للجميــع ،خيــر دليــل علــى أنــه لــم يكــن قطاعــا
ً
ً
َ َ
مســتهدفا بالتطويــر واالســتثمار مــن قبــل الدولــة لكونــه ال يــدر أرباحــا ،ولذلــك ف َّوتــه القطــاع
العــام إلــى القطــاع الخــاص .حيــث تقــول كريســتيان ســاالرولي« :40إذا كان عمــر الشــخص بيــن
ً
 80و  95عامــا ويعانــي مــن ضيــق تنف�ســي شــديد ،فمــن غيــر املحتمــل أن يحصــل علــى العــاج،
41
إنهــا كلمــات بالغــة الصعوبــة ،لكنهــا لألســف حقيقــة».
ً
عقــب املديــر العــام ملنظمــة الصحــة العامليــة «تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس» قائــا« :إذا
ُ
ْ
ـاط األخالقــيّ .
إن عــدم اعتبـ ِـار وفـ ِـاة املســنين أو
كان أي �شــيء سـ ُـيؤذي العالــم ،فهــو االنحطـ
ً
كبــار الســن مســألة خطيــرة هــو انحطــاط أخالقــي» .حيــث أشــار غيبريســوس إلــى أن بعــض
البلــدان تعمــدت «أخــذ وقتهــا» التخــاذ تدابيــر ضــد كورونــا ألن معــدل الوفيــات بالفيــروس
أعلــى بيــن كبــار الســن ( TRTعربــي .)2020 ،تقــول «لطيفــة لوفينبيــرغ» « :42فــي بدايــات
ظهــور الوبــاء ،طلبــوا منــا أال نرســل أي شــخص إلــى املستشــفى ،حتــى لــو كان املريــض فــي
ً
ْ ُ
ً 43
عمــر  65عامــا ،وأمامــه ســنوات عديــدة ليعيشــها ،لقــد كانــوا ُيت َركــون ليموتــوا اختناقــا».
وهكــذا ،أفرغــت الدولــة السياســة الحيويــة مــن علــة وجودهــا  ،44لتجعلهــا تمــارس النقيــض
َّ
بقولــه« :يمكــن للسياســة البيولوجيــة أن تنعكــس إل ــى
الــذي عبـ َـر عنــه جوجيــو أغامبيــن ِ
سياســة الـم ــوت»( .أغامبيــن)132 :1998،
تــم تبنــي تلــك السياســات ملواجهــة الوبــاء ،بعــد ســياق تمهيــدي مبنــي علــى الخــوف -إعــان حالــة
الحــرب علــى الوبــاء وفــرض حالــة االســتثناء -للتغطيــة علــى فشــل الدولــة املرتبــط بانحيازهــا
الطبقــي واالقتصــادي ،ولتثبــت عقالنيــة أدائهــا ومواقفهــا وسياســاتها .فيمــا كانــت فــي حقيقــة
َّ
ـادم وحــارس القتصــاد «الرأســمالية املتوحشــة» وذلــك علــى حســاب ضمــان
األمــر مجــرد خـ ٍ
وتوفيـ ِـر حمايـ ِـة الحقــوق األساســية للشــعوب بأســرها.
 40رئيــس وحــدة الرعايــة املركــزة فــي مستشــفى فــي بيرغامــو ،الواقعــة فــي املنطقــة الشــمالية مــن مدينــة لومبــاردي اإليطاليــة ،فــي
تصريــح لــه لصحيفــة «كورييــري ديــا ســيرا».
41

 BBCعربي>https://cutt.us/wzebq< ،2020-3-17 .

 42هي ممرضة عملت في العديد من دور الرعاية في يافلة بشمالي ستوكهولم( .سافج)2020،
43

سافج >https://cutt.us/51AzF< ،2020

 44يقــول فوكــو «:بخــاف ســلطة الســيادة التــي تفتــرض القــدرة علــى اإلمات ـةـ ظهــرت الســلطة الحيويــة التــي تعمــل علــى إحيــاء
اإلنســان ال إماتتــه أو تركــه ليمــوت» ( .فوكــو )239 :1976
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ً
هكــذا ،تنصلــت تلــك الــدول مــن مســؤولياتها الحقيقيــة تجــاه مواطنيهــا ،وتحديــدا تجــاه فئــات
واســعة مــن املجتمــع -مثــل كبــار الســن واملر�ضــى -رغــم أنهــم قضــوا حياتهــم يعملــون ويدفعــون
الضرائــب لنظــام الدولــة .غيــر ّأنــه تـ ّـم ّ
التخلــي فــي وقــت األزمــة عــن ّ
كل القيــم والشــعارات
ِ
كاإلنســانية والحقــوق والقانــون واألخــاق والتقــدم والتطــور والتفــوق والحضــارة ،التــي نــادت
ْ
بهــا تلــك األنظمــة طــوال عقــودَ .ســل ُك هــذه الــدول لذلــك النــوع مــن السياســات أدى إلــى اتهامهــا
ً
بكونهــا تســتغل الوبــاء للتخلــص مــن كبــار الســن ،ـكـي تعــود مجتمعاتهــا أكثــر شــبابا ،ولكــي
تتخلــص مــن ِعـ ْـب ِء ميزانيــة الدولــة املخصصــة لتقاعدهــم وللعنايــة الصحيــة واالجتماعيــة بهــم.
ُ
ّ
دور الرعايــة الخاصــة بهــم لحالهــم دون رعايــة وال دواء .وكذلــك كان
لقــد تـ ِـرك املســنون فــي ِ
األمــر فــي املستشــفيات .حيــث ُح ِر ُمــوا مــن العــاج بواســطة األدويــة ،بــل حرمــوا مــن اإلســعافات
الطبيــة بواســطة أجهــزة التنفــس بحجــة أنهــا غيــر كافيــة .إذ صــرح بعــض األطبــاء فــي دول
أوربيــة أنهــم وجــدوا أنفســهم مضطريــن لتقديــم تلــك اإلســعافات واألجهــزة للشــبان قبــل
املسـ ِّـنين .حيــث يعتبــر هــذا الفعــل الطبــي بمثابــة قتــل إنســاني ممنهــج لكبــار الســن ،يخــدم
املصالــح االقتصاديــة واملاديــة للدولــة.
هكــذا عــوض أن تتحمــل الرأســمالية النيوليبراليــة مسـ َ
ـؤوليتها عــن الحقــوق األساســية
ّ
ملواطنيهــا ،تلجــأ لعدالــة «الصدفــة والطبيعــة» ّ
واملضللــة ،بهــدف التهــرب مــن الحقيقــة
املزيفــة
ِ
ِ
َ
التــي تقــول :لقــد كان مــن املمكــن تالفــي هــذا الوضــع ،لــو ُ
صرفـ ِـت األمـ ُ
ـوال علــى أنظمــة الصحــة
ِ
والتعليــم ّ
والرفــاه؛ عــوض تكديــس األمــوال فــي جيــوب حفنــة تمثــل نســبة  ٪1مــن ســكان
الكوكــب هــي التــي تتحكــم فــي هــذا النظــام العالمــي ،وتفعــل كل �شــيء وأي �شــيء للحفــاظ علــى
وتحكمهــا فــي ثــروات العالــم.
ملياراتهــا
ِ
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 3-3الحجــر المنزلــي فــي زمــن الوبــاء وعــودة
اإلنســان إلــى «الكهــف»
ْ
ُ
َ ُ ُ
ْ
تـ َّـم
ض نظـ ِـام َحظـ ِـر التجـ ّـول والحجـ ِـر املنزلــي
اإلعــان عــن إغـ ِ
ـاق أقاليــم ومــد ٍن بأكملهــا ،وفــر ِ
ً
عامليــا ،تحــت شــعار عالمــي هــو« :ابقــوا فــي املنــزل» .وذلــك بعــد تمهيـ ٍـد تعريفــي ُم ْر ِعـ ٍـب حــول
الوبــاء وعالقتــه باملــوت .هكــذا أعــاد الخــوف للبشــر «بدائيــة إنســان الكهــف» .فأجبرهــم
علــى العــودة والبقــاء فــي املنــزل للنجــاة مــن خطــر الوبــاء الــذي قــد ينتهــي باملــوت واالنق ـراض.
ّ
كان الكهــف منــزل اإلنســان البدائــي ،الــذي مثــل بالدرجــة األولــى ،حيــز األمــان والحمايــة مــن
الحيوانــات املفترســة والكثيــر مــن املخاطــر.
قــام النــاس مدفوعيــن بالخــوف وضغــط منظومــة الدولــة األمنيــة والعســكرية ،45بالبقــاء فــي
وكأنهــم فــي معســكرات االعتقــال .وبذلــك عــاد إنسـ ُ
منازلهــم طلبـ ًـا لألمــان ّ
ـان ومواطـ ُـن مــا بعــد
ً
الحداثــة فجــأة إلــى «الكهــف» ،متخليــا عــن الفضــاء العــام بأســره «لدولــة االســتثناء» .تقــول
(حنــا أرنــدت) فــي ســياق تحليلهــا ملعســكرات االعتقــال« :إن الهــدف الحقيقــي مــن املعســكر
َ
هــو إنتــاج مواطنيــن مســيطر عليهــم مــن قبــل الســلطة»( .أرنــدت)1994،
ً
يلعــب َ
الح ْجـ ُـر باعتبــاره أداة حيويــة ملنــع الوبــاء ظاهريــا -فــي ظــل ممارســة الدولــة للضبــط
والتحكــم فــي ســياق سياســتها الحيويــةَ -
دور معســكر االعتقــال دونمــا تكلفــة زائــدة للدولــة
َ
التــي تطمــح للمزيــد مــن الســيطرة .ف َمـ َـع هــذه الجائحــة تحـ َّـول الكوكــب بأســره إلــى «معســكر
اعتقــال» .هــذا مــا حــدث بالضبــط داخــل دول امتثلــت لتعليمــات منظمــة الصحــة العامليــة،
علــى عكــس الواليــات املتحــدة األمريكيــة ودول أخــرى رفضتهــا وامتنعــت فــي البدايــة -علــى
ً
األقــل -عــن فــرض حالــة الحجــر الصحــي خوفــا علــى اقتصادهــا مــن االنهيــار.
إن مــا يدعــو إلــى القلــق والخشــية ،ليــس هــو اتخــاذ تلــك اإلج ـراءاتَّ ،
ـال ّ
وإنمــا احتمـ ُ
تحوِلهــا
َ
إلــى حالــة غيــر مؤقتــة وغيــر قابلــة ْ
ألن تكــون تحــت رقابــة تشــريعية مــا .فــي حيــن أن الســلطات
التــي تشـ ِ ّـجع علــى الخــروج والعمــل للحفــاظ علــى االقتصــاد ،ســتجد نفســها أمــام مســئولية
 45يصــف فوكــو الجهــاز االنضباطــي مــن خــال تفكيكــه للحجــر الصحــي فــي حــال تف�شــي الطاعــون فــي مدينــة مــا ،فيقــول« :فهــو
الفضــاء املغلــق املقطــوع املراقــب مــن كل جوانبــه حيــث يحشــر األفـراد ضمــن مــكان ثابــت حيــث تراقــب أقــل حركــة وحيــث تســجل كل
األحــداث وحيــث يربــط العمــل الكتابــي املركــز األطـراف»( .فوكــو)208-188 :1990 ،
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ً
ًّ
َ
َُ
حقــا أساســيا
تف�شــي الوبــاء دون حيــازة خطــة تحمــي بواســطتها حيــاة النــاس ،أو تقـ ِّـد ُم لهــم
وهــو الخدمــة الصحيــة.
اســتمرت عمليــة طــرح «األوهــام والتضليــل» خــال زمــن الوبــاء ،كحقائــق ثابتــة مــن قبــل كثيــر
ً
مــن األنظمــة النيوليبراليــة ،رغــم انكشــافها الكبيــر عامليــا .يمكــن القــول إن األداء فــي دول
الجنــوب واألط ـراف ،مــن حيــث ســرعة االســتجابة وتطبيــق إج ـراءات الوقايــة قــد كان أســرع
رغــم محدوديــة اإلمكانيــات والفقــر ،مقارنــة بــدول الشــمال واملركــز األغنــى .وال نقصــد هنــا
َ
َ
بمقارنــة ســرعة إج ـراءات الوقايــة :النجاعــة والفاعليــة والقــدرات.
ً
اتضــح أيضــا عــدم صحــة الخطــاب الــذي تــم ترويجــه عــن تســاوي النــاس أمــام الوبــاء ،أو
مــن حيــث نيلهــم للحقــوق التــي يمكــن للدولــة تقديمهــا لهــم .لطاملــا قدمــت الدولــة نفســها فــي
الشــمال الغنــي ،كطــرف محايــد بــا انتمــاء أو مصالــح طبقيــة ،وبكونهــا تتحمــل مســئولية
ـاو للجميــع .لكنهــا فــي زمــن
رعايــة وتوفيــر الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بشــكل متسـ ٍ
الوبــاء ،وبــكل بســاطة ،أخبــرت مواطنيهــا أن عليهــم مواجهــة الوبــاء «وحدهــم» بغــض النظــر
ً
عــن عرقهــم وجغرافيتهــم أو موقعهــم الطبقــي .أمــا جنوبــا ،فقــد كان مــن البديهــي فــي ظــل
التمايــز الطبقــي وغيــاب التنميــة والتهميــش ،أن تكــون «النخبــة مــن األغنيــاء» هــي األكثــر
قــدرة ،علــى حيــازة ســبل الوقايــة وتوفيــر أماكــن العزلــة والحجــر املنزلــي بشــكل آمــن وبمســتوى
رفاهيــة غيــر متــاح لغيرهــم ،بــل وتجــاوز قدرتهــم لآلخريــن مــن حيــث ضمــان الحصــول علــى
الرعايــة الصحيــة .حيــث أعــاد الوبــاء إلــى الواجهــة التمايــز الطبقــي والحرمــان املــادي
والتكنولوجــي للفئــات االجتماعيــة التــي تعانــي الفقــر والتهميــش.
لقــد كشــفت تفاصيــل فضــاء وزمــن الجائحــة ،عــن غيــاب الكثيــر مــن الحقــوق االقتصاديــة
ً
واالجتماعيــة والثقافيــة األساســية ،حتــى فــي أكثــر الــدول «تقدمــا وغنــى» .وذلــك بفضحهــا
َ
َ
ـدرة املالييــن مــن األســر فــي العالــم علــى توفيــر الحجــر املنزلــي املناســب ،ودرجــة
عــدم قـ ِ
هشاشــة الحــق فــي الســكن -فــي حــال توفــره -إلــى جانــب ضعــف الحــق فــي التعليــم ،بــل
وغيابــه لــدى املالييــن مــن البشــر بســبب التفــاوت االقتصــادي واالجتماعــي ،ناهيــك عــن
غيــاب الكثيــر مــن حقــوق الفئــات األكثــر هشاشــة مثــل األطفــال وفقدانهــم لحقوقهــم مثــل
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الحــق فــي اللعــب .تقــول أســتاذة علــم االجتمــاع آمــال مو�ســى :46
لقــد عمقــت جائحــة «كورونــا» التمايــز الطبقــي وكشــفته .حيــث أعلــن عــن
ْ
نفســه فــي ّأدق التفاصيــلّ ،
بالحجــر .فالبيــوت
وأولهــا البيــت الفضــاء الخــاص
صغيــرة بســبب السياســات السـ ّ
ـكنية التــي انخرطــت منــذ عقــود بقــوة فــي اعتمــاد
أنمــوذج العمــارات والشــقق الصغيــرة ،إضافــة إلــى أن الفقــراء يعيشــون فــي
الغالــب فــي بيــوت صغيــرة ،ال تتجــاوز الغرفتيــن ،مــع كثــرة عــدد أفــراد العائلــة.
وهكــذا ال يمكــن لهــذه البيــوت توفيــر إمكانيــة التباعــد االجتماعــي فــي حالــة
ً
وجــود مصــاب فــي البيــت ،كمــا مارســت الجائحــة قهــرا علــى األطفــال والشــباب
الفقــراء ،بتحــول تلــك البيــوت لســجون ،فــي ظــل عــدم القــدرة لــدى كثيــر مــن
األســر الفقيــرة أو محــدودة الدخــل علــى توفيــر اإلنترنــت واأللعــاب االلكترونيــة
ً
الباهظــة ،فيمــا لــم يكــن التعلــم عــن بعــد متاحــا بســبب عــدم القــدرة علــى
حيــازة األجهــزة الخلويــة الذكيــة فــي حــال توفــر اإلنترنــت( .مو�ســى)2020 ،

ففــي فلســطين علــى ســبيل املثــال ،حيــث يقــع الحــق فــي توفيــر الســكن علــى كاهــل الفــرد
دونمــا مســاعدة مــن أي نظــام سيا�ســي ،بــل أن ذلــك الحـ ّـق مســتهدف مــن «ســلطات االحتــال
ً
اإلس ـرائيلي»ّ ،
ممــا يجعــل مــن املنــزل فــي كثيــر مــن املناطــق فضـ ًـاء قامعــا للقاطنيــن فيــه .بــل
ّ
التســاؤل الــذي يفــرض َ
نفســه فــي زمــن الوبــاء هــو :كيــف يمكــن ُّ
تخيــل بيـ ٍـت مالئــم للحجــر فــي
ِ
مخيمــات الالجئيــن الضيقــة حيــث تنعــدم الشــروط الصحيــة املالئمــة للعيــش؟ ومــن أيــن يمكــن
ألطفــال األســرة الفلســطينية أن يتوفــروا علــى أجهــزة حواســيب أو هواتــف ذكيــة مــن أجــل
َّ
متابعــة الدراســة عــن بعــد؟ هــذا فــي حــال توفــر االنترنــت فــي البيــت .لقــد أضــاف الحجــر الصحــي
إلــى الواقــع اليومــي املريــر ،الــذي يعانيــه الفلســطينيون منــذ عقــود ،ضغطـ ًـا نفسـ ًـيا أكبــر ّ
وعمـ َـق
َ
إحساســهم بالظلــم والقهــر.
إن تحــول الحــق فــي التعليــم إلــى حـ ٍ ّـق يمـ َـارس عــن ُبعــد ،يتطلــب مــن الــدول ومــن األســر
اســتحقاقات ماليــة كبيــرة .وهــو األمــر الــذي جعلــه غيــر متــاح ملئــات املالييــن مــن البشــر فــي
العالــم .فتداعيــات وبــاء كورونــا كمــا عبــر عنهــا عالــم املســتقبليات األملانــي «ماتيــاس هــورس»
فرضــت تشــغيل التعليــم عبــر االنترنــت ،والعمــل بتقنيــة االتصــال عــن بعــد ،بعدمــا كانــت
عــدة جهــات ترفــض وتقــاوم هــذه التقنيــات .حيــث كانــت بمثابــة امتيــاز خـ ّ
ـاص لرجــال األعمــال
ٍ
ٍ
46

أستاذة علم االجتماع في الجامعة التونسية
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خمســة نجــوم ،لكــن مــع وبــاء كورونــا ،تذلــل كل �شــيء ،وصــار كل �شــيء بتقنيــة االتصــال عــن
بعــد( .التليــدي)2020 ،
مـ�ن منظـ�ور نقـ�دي لتداعيـ�ات كورونـ�ا( ( )COVID-19أوضحــت الفيلســوفة األملانيــةSven� ،
ـرص لتعزيــز الترابــط
 ja Flasspأن انتشــار وبــاء كورونــا ومــا أتاحــه العــزل الصحــي مــن فـ
ٍ َ
العائلــي ،وفرصـ ٍـة ملراجعــة النظــام الرأســمالي الــذي ال يتيــح للعمــال فرصــة االشــتغال مــن
ً
داخــل بيوتهــم .إذ يفــرض عليهــم قيــودا بيروقراطيــة ال معنــى لهــا بحجــة الرغبـ ِـة فــي مراقبـ ِـة
ّ
ً
ّ
موظفيهــم .فأزمــة كورونــا منحــت النـ َ
ـاس فرصــة للتفكيــر فــي عيــوب الرأســمالية،
املشـ ِـغلين
ُ
َّ
ـورة عظيمــة تعيــد التفكيـ َـر فــي العناصــر الفرديــة
وفــي الحاجـ ِـة لنضـ ٍـال طويــل ضدهــا وإنجــاز ثـ ٍ
ّ
لهــذا النظــام وتضعــه فــي دائــرة املســاءلة .كمــا ذكــرت «فليســبر» بضــرورة اســتعادة املفهــوم
ً
ً
الفلســفي القديــم للســعادة ،والــذي يركــز علــى األخــاق .فاألخــاق تــؤدي دورا أساســيا فــي
الســعادة( .التليــدي)2020 ،
بذلــك ،يــرى الكثيــر مــن املنظريــن ،أن عــودة اإلنســان املواطــن إلــى البيــت ،والتحــرر مــن بنيــة
ُ
ُ
النظــام النيوليبرالــي ،أتاحــا بعــث أخالقيــات وممارســات ظـ َّـن أنهــا قــد اندثــرت .أتيـ َـح للنــاس
توطيـ ُـد العالقــة بأزواجهــم وشــركائهم ورعايــة األبنــاء واالســتمتاع بالحديــث اليومــي معهــم،
وتجديــد الترابــط مــع الجي ـران .فتلــك قيــم جديــدة عــادت للبــروز بعــد اندثارهــا بشــكل قــوي
الســيما فــي املجتمعــات األوروبيــة واألمريكيــة .وهــو مــا حــدا بالفيلســوف الفرن�ســي إدغــار
مــورانُ ،لي ِقـ َّـر بــأن مســار الحداثــة انتهــى باملجتمعــات إلــى تدهــور بنيــات التضامــن التقليديــة،
وأن اســتعادة أنــواع التضامــن هــذه ،بيــن الجيـران وبيــن العمــال وبيــن املواطنيــن ،وبيــن اآلبــاء
واألبنــاء الذيــن توقفــوا عــن الدراســة فــي املؤسســات التعليميــة ،صــارت مــن أكبــر التحديــات
املطروحــة علــى املجتمــع( .التليــدي)2020 ،
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 4-3الوبــاء :عودة إلى قانون الغاب
تخلــت دول عديــدة عــن الكثيــر مــن التزاماتهــا بمبــادئ حقــوق اإلنســان ،وسـ ِ ّـجلت انتهــاكات
واضحــة لقواعــد القانــون الدولــي .ف ِعـ َـوض التعــاون املشــترك ملواجهــة الكارثــة املحدقــة،
حضــر التنافــس بشــكل أنانــي فــي مواجهــة الوبــاء ،مــن حيــث توفيــر املســتلزمات الطبيــة ،أو
ً
ً
بهــدف تحقيــق األربــاح فتســابقت الــدول بمعيــة شــركات األدويــة الكبــرى باذلــة جهــودا كبيــرة
بشــكل فــردي -مــن أجــل َّالت ُّ
وصــل ملصــل واحتــكاره 47.فيمــا تحولــت عمليــات ش ـراء النــاس
للمــواد االســتهالكية بشــكل هســتيري ،مــن مجــرد كونهــا حالــة اجتماعيــة تسـ َّـبب فيهــا الخــوف،
إلــى سياســة دولــة ممنهجــة ومدروســة.
ْ
َّ ً
ُ
موجهــة
نفــذت أعمــال َســطو مــن ِقبــل بعــض الــدول علــى أدويــة وأدوات ومعــدات طبيــة كانــت
ً
إلــى دول أخــرى عبــر بواخــر أو طائ ـرات توقفــت فــي موانئهــا أو مطاراتهــا .وهــو مــا يعــد انتهــاكا
للقانــون الدولــي .هــذا ،إلــى جانــب خــرق دول التفاقيــات دوليــة ســابقة لزمــن الوبــاء ،تنــص
علــى بيــع موادهــا الطبيــة أو الغذائيــة لــدول أخــرى ،بذريعــة ســد الحاجــة الداخليــة.
ً
ً
َتـ َّـم َت ْســي ُ
يس الوبــاء علــى صعيــد الــدول دوليــا ومحليــا ،بهــدف تصفيــة الحســابات ،أو لتمريــر
ِ
ـاك حقــو ِق اإلنســان ،كالتخلــص مــن املعارضيــن أو تمريــر قوانيــن وسياســات فــي
ـ
ه
انت
ـات
عمليـ
ِ
ـرف الجائحــة
ـتغالل ظـ ِ
كثيــر مــن دول العالــم .حيــث قامــت أنظمــة سياســية كثيــرة بعمليــة اسـ ُ ِ
ـات ونخــب متنفــذة 48.فعلــى ســبيل املثــال ،أصــدر فــي فلســطين
مــن أجــل خدمــة مصالـ ِـح فئـ ٍ
مرســوم رئا�ســي ينــص علــى منــح الــوزراء امتيــازات ماليــة كبيــرة ،فــي الوقــت الــذي تحــض
َّ
املخصــص
فيــه الحكومــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني للتبــرع مــن أجــل صنــدوق «وقفــة عــز»
ملواجهــة الجائحــة .أمــا علــى مســتوى ســلطات االحتــال «اإلس ـرائيلي» ،فعلــى الرغــم مــن أن
العالــم يواجــه جائحــة مرعبــة تهــدد بنــي البشــر ،إال أن ســلطات االحتــال «اإلس ـرائيلي»
يــورو نيــوز .2020-3-16 ،ردت برليــن علــى لســان وزيــر االقتصــاد عــرض للرئيــس األمريكــي ش ـراء حقــوق ملكيــة لقــاح
47
أملانــي ضــد فيــروس كورونــا بمليــار دوالر علــى أن يقتصــر اســتغالله فــي أمريــكا فقــط ،إذ قــال الوزيــر بيتــر ألتمايــر فــي مقابلــة مــع
تلفزيــون إي آر دي املحلــي« :أملانيــا ليســت للبيــع»>https://cutt.us/Ms8d7< .
 48يقــول املفكــر فلوريــان بيير«:تســابقت الــدول فــي وضــع قيــود علــى حريــة التجمــع التــي تعــد مــن الحريــات األساســية ،وانتهكــت
حريــة الحركــة ،وتــم تأجيــل لالنتخابــات فــي بعــض البلــدان ،وتــم التصويــت فــي االنتخابــات التمهيديــة فــي أمريــكا ب ـ  12واليــة علــى
األقــل ،وفــي صربيــا وشــمال مقدونيــا ،تــم تأجيــل االنتخابــات املقــررة فــي نيســان /أبريــل ،وفــي بريطانيــا تــم تأجيــل االنتخابــات
املحليــة املقــررة فــي أيــار /مايو»( .أبــو مريجيــل)2020 ،
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بذلــت وتبــذل قصــارى جهدهــا مــن أجــل تمريــر مشــروع «صفقــة القــرن» لتصفيــة القضيــة
َ
الفلســطينية .حيــث أعلنــت عــن بــدء خطــوات ضــم الضفــة الغربيــة ،وأ ْم َع َنــت فــي انتهاكاتهــا
ً
لحقــوق اإلنســان وكأن شــيئا ال يحصــل حولهــا .بــل إن «رئيــس وزراء إس ـرائيل» بنياميــن
نتنياهــو ،قــام باســتغالل فــرض حالــة الطــوارئ لتأجيــل محاكمتــه بتهــم الفســاد ،ومنـ َـح جهــاز
االســتخبارات الداخلــي ســلطات واســعة للمراقبــة والتنصــت.
ً
رغــم الحاجــة للتعــاون املشــترك والتكافــل بيــن الــدول عامليــا فــي هــذا الظــرف غيــر الطبيعــي،
أصـ َّـرت دول مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى اســتمرار العقوبــات التــي تفرضهــا علــى دول
لوحــظ إص ـر ُار الكثيــر مــن الــدول
مثــل إي ـران وفنزويــا وســورية التــي تف�شــى فيهــا الوبــاء .فيمــا ِ
واألط ـراف ،علــى اســتمرار العمليــات الحربيــة فــي بلــدان مصابــة بالوبــاء مثــل اليمــن وليبيــا.
كمــا تــم التراشــق باالتهامــات بيــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة والصيــن ،حــول املســئولية عــن
تف�شــي الوبــاء ،عــوض مواجهتــه والتعــاون العالمــي لــدرء خطــره.
بــا شــك لــم يكــن ذلــك هــو نهــج جميــع الــدول ،إذ قامــت الصيــن بإرســال معونــات وفــرق طبيــة
ً
لــدول كثيــرة مثــل إيطاليــا التــي تخلــى عنهــا عاملهــا النيوليبرالــي .49كمــا قدمــت أملانيــا نموذجــا
ً
متقدمــا علــى مســتوى الــدول الغربيــة فــي مــدى اســتجابتها واســتعدادها ملواجهــة الوبــاء ،ومــع
ذلــك فقــد رفضــت تزويــد إيطاليــا باملعــدات الطبيــة بحجــة الحاجــة إليهــا داخــل أملانيــا.

ً
 49قــال وزيــر الخارجيــة اإليطالــي لويجــي دي مايــو علــى موقــع فيســبوك تعليقــا علــى وصــول املســاعدات الصينيــة والفــرق الطبيــة
ً
الصينيــة لرومــا معربــا عــن شــكره « :الليلة ،إيطاليا ليســت وحدهــا .الكثيــر مــن النــاس فــي العالــم يدعموننــا» .ويأتــي الدعــم الصينــي
إليطاليــا فــي وقــت لــم تهــب فيــه الــدول األوروبيــة وال الواليــات املتحــدة لنجــدة إيطاليــا باملعــدات ،بــل قامــت أملانيــا مثــا بمنــع تصديــر
املعــدات الطبيــة ،وفعلــت فرنســا األمــر نفســه ،بينمــا كانــت املســاعدة األمريكيــة هــي اتهــام إيطاليــا وأوروبــا بأنهــا خطــر علــى األمــن
القومــي الصحــي األمريكــي ،كمــا جــاء فــي تصريحــات الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب ( .مجدوبــي)2020 ،
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رابعًا :الوباء وإشــكالية حقوق اإلنسان بين الواقع
وسلطة الدولة
 1-4حقوق اإلنســان 50أداة هيمنة النيوليبرالية
ً
تــم اســتغالل الخطــاب الحقوقــي املعاصــر واملهيمــن عامليــا ،مــن قبــل العديــد مــن الــدول الغربيــة
الليبراليــة ،كأداة هيمنــة علــى الــدول التابعــة للمتروبــول الرأســمالي العالمــي ،خاصــة منهــا تلــك
التــي ترفــض التبعيــة إلمــاءات منظومتــه االقتصاديــة والسياســية .فتــم التركيــز علــى تقنيــن
الحقــوق اإلنســانية ،والتعاطــي معهــا علــى أنهــا متــون قانونيــة وشــروحات وتوجيهــات ْ
كونيــة.
ُ
ّ
ثـ ّـم ُح ِشـ َـرت فــي جســم بيروقراطــي أممــي متخــم و«بــا أســنان» ،لكنــه ظــل يشـ ِـكل منــذ إنشــائه
آليــة للضغــط علــى قـرا ات الــدول واختيا اتهــا االقتصاديــة والسياســيةّ .
وقدمــت تلــك الحقــوق
ر
ر
ِ
ً
ً
اإلنسانية بصفتها مبادئا وقيما «فوق سياسية» ،رغم كونها في الجوهر سياسية واستراتيجية
بحتــة ،تســتغل عنــد الحاجــة -ضمــن هيئــات األمــم املتحــدة -إلصــدار أحــكام وق ـرارات ردعيــة
ترنــو إخضــاع الــدول املتمــردة علــى قهــر النظــام الرأســمالي املتوحــش .ويتــم التغا�ضــي عــن
حقــوق اإلنســان كليـ ًـا عندمــا ُت َ
نتهــك فــي دول ديكتاتوريــة تخــدم مصالــح الرأســمالية العامليــة.
الجديــد فــي تعاطــي الــدول الغربيــة مــع حقــوق اإلنســان ،فــي زمــن وبــاء كورونــا ()COVID-19
َ
َ
أن هــذه الــدول التــي ظلــت تعتبــر َ
وحاميتهــا ،قــد صــارت
نفســها راعيــة حقــو ِق اإلنســان
تتطــاول علــى تلــك الحقــوق وتخرقهــا بشــكل صريــح داخــل حدودهــا الســيادية .وذلــك
بمجــرد ْ
أن قامــت شـ ُ
دولهــا ونظامهــا الرأســمالي فــي احتــواء أزمــة
ـعوبها تحتــج علــى فشــل ِ
الوبــاء وتبعاتــه .وإن كانــت قــد خرقــت تلــك الحقــوق فــي قمــع مظاهــرات شــعبية ســابقة
عــن الوبــاء ،احتجــت علــى السياســة الخارجيــة كالتدخــل العســكري فــي العــراق وغيــره مــن
الــدول .إال أن انتهــاك حقــوق اإلنســان فــي زمــن وبــاء كورونــا ( )COVID-19يعــد األشـ ّـد،
حيــث ســعت الــدول الغربيــة باإلضافــة إلــى منــع االحتجاجــات وحريــة التعبيــر إلــى املـ ّ
ـس
بالحريــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ملواطنيهــا.
 50يقــول أحــد تعريفــات حقــوق اإلنســان بأنهــا « :تلــك الحقــوق التــي يتمتــع بهــا اإلنســان ،ملجــرد كونــه إنســان ،وهــذه الحقــوق
ُيعتــرف بهــا لإلنســان بصــرف النظــر عــن جنســيته أو ديانتــه أو أصلــه العرقــي أو القومــي أو وضعــه االجتماعــي أو االقتصــادي ،وهــي
ً
حقــوق طبيعيــة يملكهــا اإلنســان حتــى قبــل أن يكــون عضــوا فــي مجتمــع معيــن فهــي تســبق الدولــة وتســمو عليهــا.
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كما تحكمت «االنتقائية» املبنية على مصالح تلك الدول ،في مناولة خطاب حقوق اإلنســان،
ً
أو فــي دعمهــا لحركــة حقــوق اإلنســان حــول العالــم .حيــث ُيرفــض العنــف ارتباطــا بحقــوق
اإلنســانُ ،ويســتخدم العنــف لحمايــة حقــوق اإلنســان وفــق ميقــات مصالــح تلــك الــدول .فــي
هــذا الســياق يقــول الكاتــب التليــدي « :أن االشــتغال بأطروحــة حقــوق اإلنســان ،أو للدقــة،
ً
إيديولوجيــة حقــوق اإلنســان ،لــم يكــن حكـرا علــى املنظمــات الحقوقيــة غيــر الحكوميــة ،وإنمــا
صــار فلســفة للــدول واملنظمــات الحكوميــة ،تحــاول توظيفهــا لشــرعنة عنفهــا وتبريــر قمعهــا ـ
ً
تمامــا بالطريقــة نفســها التــي تشــتغل بهــا منظمــات حقــوق اإلنســان »( .التليــدي)2018 ،
إن انكشــاف الوجــه البشــع للدولــة الخادمــة «للرأســمالية املتوحشــة» فــي زمــن الوبــاء ،دلــل
دون مواربــة عــن مــدى زيــف اســتغاللها السيا�ســي والجيواســتراتيجي لحركــة وخطــاب حقــوق
اإلنســان .إنــه األمــر الــذي يعمــق األزمــة املالزمــة لهمــا .وينحــرف بهمــا عــن مســارهما اإلنســاني
الهــادف إلــى تحقيــق الكرامــة اإلنســانية ،فــي ظــل إقامــة وتكريــس مبــادئ املســاواة والعدالــة
االجتماعيــة .فعلــى ســبيل املثــال ،ال يمكــن فهــم ظاهــرة املبالغــة فــي حالــة الربــط بيــن حقــوق
اإلنســان والتوجهــات الــا عنفيــة أو الســلمية ،دون تحديــد وتحليــل أهــداف ومصالــح
وإيديولوجيــا البنيــة الراعيــة لخطــاب وحركــة حقــوق اإلنســان ،والتــي مــا زالــت تتحكــم فــي
هــذا الخطــاب وحركتــه .ذلــك أن البنيــة النيوليبراليــة الحاضنــة ،تــرى أن عمليــة نهبهــا الكونــي
ً
ً
ٌ
ً َ
تســتطيع احتمــال «أصــوات»ّ ،
لكنهــا أبــدا ال تطيــق نضــال حقيقيــا ،تكــون علــى رأســه حركــة
حقوقيــة إنســانية .لذلــك تنتــج وتعيــد إنتــاج الخطــاب وحركتــه وفــق مواقيتهــا.
ً
َ
مثــال آخــر ،ت ْع ِك ُسـ ُـه عمليــة تشــكيل حركــة «املدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان عامليــا» ،واختيــار
لقــب «مدافعيــن» لهــم ،وكأنــه محكــوم عليهــم بالتوقــف عنــد تخــوم الدفــاع أو االحتجــاج فــي
َ
ملزمــة للـ ّـردع الفعلــي ملــن ينتهــك
أفضــل األحــوال ،عــوض تســليحهم بقوانيــن متابعــة إجرائيــة ِ
ويرتكــب الجرائــم .إن املعضلــة ال تتمثــل فــي جوهــر حقــوق اإلنســان ،وال حاملــي رايتهــا ،بقــدر مــا
ُ
تتعلــق بحســاب مصالــح الــدول ونخــب رأس املــال .فكيــف يمكــن أن ت ْبنــى الدولــة ،وتربيــة النخــب
املرتبطــة بهــا ،قبــل كل �شــيء علــى مبــادئ الحقــوق اإلنســانية والقانــون قبــل باقــي الحســابات؟ قــد
َ
ـرة الحقــوق َ
ذاتهــا كانــت أكثــر مــن طوباويــة قبــل عــدة قــرون،
تبــدو الفكــرة طوباويــة اآلن .لكــن فكـ
ربمــا تكــون فكــرة ربــط تلــك الحقــوق بمصالــح البشــر ومصالــح الــدول مــن حيــث االلتـزام بهــا هــي
الطريــق ،التــي تحتــاج لنظــام عالمــي جديــد مبنــي علــى العدالــة قبــل كل �شــيء.
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عبــر تلــك املقاربــات واملمارســاتُ ،ج ِعلــت حركــة وخطــاب حقــوق اإلنســان فــي املجمــل نخبويــة
ً
ً
انتقائيــة .بـ ْـل آليــة عقابيــة عوضــا عــن كونهــا ظاهــرة اجتماعيــة بامتيــاز .لذلــك ،تقــوم الــدول
النيوليبراليــة بتمويــل املنظمــات الحقوقيــة غيــر الحكوميــة .وهــو مــا جعــل الخطــاب والحركــة
ً
الحقوقيــة محكومــان بالســقف النيوليبرالــي ،كمــا جعلهمــا أداة سياســية للهيمنــة الرأســمالية
املتوحشــة ،إن علــى املســتوى الداخلــي لتلــك الــدول أو الخارجــي فــي عالقتهــا بالــدول الســائرة
فــي طريــق النمــو.
لتأويــل مــا يحــدث فــي مجــال انتهــاك حقــوق اإلنســان نســتحضر تحليــل البروفيســور إدريــس
ً
لكرينــي ،الــذي يبــدو معب ـرا للغايــة .إذ يقــول« :تؤكــد لنــا هــذه األزمــة التــي يعيشــها العالــم
ً
اليــوم أن قضايــا حقــوق اإلنســان تشــكل فــي كثيــر مــن األحيــان مدخــا لتصفيــة الحســابات
مــع بعــض الــدول ويتــم التعاطــي معهــا بمقاربتيــن :فعندمــا يتعلــق األمــر بــدول أخــرى فنحــن
نتحــدث عــن خــرق فاضــح ،وعندمــا يتعلــق األمــر بــدول ديمقراطيــة متقدمــة فهــذا أمــر آخــر!
ربمــا تريــد هــذه الــدول أن تقنعنــا أنهــا تعيــش علــى إيقــاع أعلــى وتلغــي القوانيــن واملواثيــق
الدوليــة املتعــارف عليهــا »( .ســلمان)2020 ،
ُ
قبــل زمــن الوبــاء ،كانــت حركــة حقــوق اإلنســان ت َّتهــم ،مــن قبــل الــدول التــي تتملــص مــن
ُ َّ
ّ
ّ ّ ّ
ـاك هنــا أو هنــاك .وكأن
ألي انتهـ ٍ
الحقــوق أو تنتهكهــا بكونهــا مسيســة ،حيــن ي ِتــم التطــرق ِ
السياســة طاعــون ال يجــب االقت ـراب منــه فــي مســألة حقــوق اإلنســان .لكــن حيــن تقت�ضــي
ً
املصلحــة ،تقــوم نفـ ُ
ـس تلــك الــدول بتوظيــف الخطــاب الحقوقــي سياســيا بشــكل كبيــر.
ّ
ُ
وظفــت خطـ َ
ـاب حقــوق اإلنســان
ـات حقوقيــة عامليــة،
ال ينفــي مــا ســبق إثارتــه ،أن هنالــك مقاربـ ٍ
بشــكل «ثــوري» ملواجهــة االســتبداد واملطالبــة بالكرامــة االنســانية .بــل انخرطــت فــي ســياقات
الحــركات االجتماعيــة كمــا هــو حاصــل فــي أمريــكا الالتينيــة .غيــر أن عــدم القــدرة علــى تعميــم
ً
تلــك املقاربــة عامليــا ،تشــير إلــى حركــة الشــد والجــذب الخفيــة داخــل حركــة وخطــاب حقــوق
االنســان عامليـ ًـا .باعتبارهــا حقـ ًـا تنافسـ ًـيا أو فضـ ًـاء للهيمنــة فــي حــد ذاتــه ،وهــو خطـ ٌ
ـاب يســود
ٌ َ
ً
اع حولــه مــن أجــل الهيمنــة عليــه وتوظيــف ســلطته .وقــد جــاء الوبــاء ليعــزز موقفــا ضــد
ص ـر
موقــف أثبــت عــدم نجاعتــه.
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 2-4نمــوذج «إســرائيل» وحقــوق اإلنســان فــي
فلســطين
يمكــن مالحظــة الكيفيــة التــي يتــم بهــا التوظيــف الكثيــف لخطــاب حقــوق اإلنســان مــن أجــل
تبريــر السياســات «اإلسـرائيلية» وشــرعنتها .حيــث تتســارع وتتنامــى االنتهــاكات «اإلسـرائيلية»
لحقــوق اإلنســان الفلســطيني ،ليتســارع ويتنامــى باملقابــل ،النقــد الدولــي الهائــل لتلــك
االنتهــاكات .وهــو مــا ُي َ
قابــل مــن َ
قبــل «إس ـرائيل» بتوظيــف كثيــف ملفــردات حقــوق اإلنســان،
ـتثمار ألطروحتهــا لشــرعنة سياســتها االحتالليــة واالســتعمارية والعنصريــة .هكــذا،
وباسـ ٍ
فــإن أطروحــة حقــوق اإلنســان ،ال يســتعملها فقــط املناضلــون مــن أجــل إثبــات العدالــة،
ولكــن أيضــا يوظفهــا بكثافــة أولئــك الفاعلــون الذيــن ينتجــون برامــج تعزيــز الظلــم والعنــف
والتشــريد( .التليــدي .)2018 ،فمــن خــال تطبيــق مقولــة« :ضــرورة توظيــف العنــف مــن
أجــل حمايــة حقــوق اإلنســان» ،قــام حلــف «الناتــو» بقيــادة الواليــات املتحــدة االمريكيــة،
بقصــف أفغانســتان والع ـراق وليبيــا وســورية فــي الشــرق األوســط ،فيمــا ُيقـ ِّـدم «إس ـرائيل»
كحليــف ديمقراطــي ليبرالــي رغــم كل ســجلها الطويــل مــن االنتهــاكات 51.وهــو مــا يلتقــي مــع
قــول مورجينــي  -غــوردون« :إن لإلنســان فــي خطابــات حقــوق اإلنســان القــدرة الضديــة التــي
تشــرعن الهيمنــة وتعارضهــا فــي آن واحــد» ( .مورجينــي وغــوردون)48 : 2018،
غياب وتغييب الحقوق

انبثــق عــن زمــن الوبــاء الكثيــر مــن األســئلة مثــل :أيــن هــي مســئولية الدولــة خــال الوبــاء؟!
أيــن هــم نشــطاء حقــوق اإلنســان واملنظمــات التــي تجــوب العالــم مــن كل هــذا املاثــل علــى
أرض الواقــع؟!
ً
لقــد كان انهيــار املنظومــة االشــتراكية إيذانــا بتغييـ ِـب الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،وتقديـ ِـم الحقــوق املدنيــة والسياســية -التــي ال تكلــف الدولــة الليبراليــة الكثيــر
 51لــم تقتصــر الهيمنــة «اإلس ـرائيلية» املرتبطــة بحقــوق اإلنســان علــى فضــاء السياســة ،بــل تعدتــه إلــى املؤسســات الدوليــة
ً
املرتبطــة بحقــوق االنســان .فقــد انتخبــت «إس ـرائيل» فــي  18يونيــو عــام  2014نائبــا لرئيــس اللجنــة الرابعــة ،أو اللجنــة السياســية
ً
الخاصــة بتصفيــة االســتعمار بغالبيــة  74صوتــا .تبــع ذلــك انتخــاب «إسـرائيل» باالقتـراع الســري لرئاســة أهــم لجــان الجمعيــة العامــة
وهــي اللجنــة القانونيــة( .صيــام)2016 ،
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مــن املــال مقارنــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة -فيمــا شــهد عصــر العوملــة
تراجـ َـع دولــة الرفــاه ليتراجــع معهــا الكثيــر مــن الحقــوق فــي الــدول «املتقدمــة» .األمــر الــذي
ـادرة علــى حمايــة اإلنســان
كشــفه الوبــاء الداهــم لــدو ٍل ِبــا أنظمـ ٍـة صحيــة واجتماعيــة قـ ٍ
فــي مواجهــة جائحــة عامليــة .حيــث عمــدت الواليــات املتحــدة وبعــض الــدول األوروبيــة
إلــى تفويــت قطاعــات حيويــة اســتراتيجية ســيادية إلــى القطــاع الخــاص .فعملــت علــى
خصخصــة مجــاالت الصحــة والتعليــم وصناعــة األســلحة وتفويتهــا إلــى القطــاع الخــاص.
فأخضــع العمــل فــي هــذه القطاعــات املخوصصــة لالســتثمار الرأســمالي الهــادف إلــى تحقيــق
املزيــد مــن األربــاح ،علــى حســاب جيــب ونوعيــة عيــش املواطــن ،الــذي مــن املفــروض أن
ينشــأ وفــق معاييــر رعايــة إنســانية عاليــة .وذلــك بالنظــر إلــى القــدرة املاليــة واالقتصاديــة
الهائلــة لتلــك الــدول .فمــا كان مــن جائحــة كورونــا إال أن عـ ّـرت عــن هزالــة وهشاشــة وال
إنســانية الدولــة الغربيــة ومؤسســاتها .كمــا كشــفت الجائحــة عــن عجــز تـ ّ
ـام للقطــاع
الصحــي الخــاص عــن احتــواء أزمــة كورونــا بســبب قيامــه منــذ البدايــة علــى اســتراتيجيات
االســتثمار املعقلــن املحــدود ألجــل الرفــع مــن األربــاح .وبمــوازاة ذلــك ،وجــدت الدولــة
ً
ـزة مرتبكــة للغايــة أمــام وضــع الوبــاءّ ،
َ
ألن ال ِعقـ َ
ـال قــد انفلــت مــن يدهــا منــذ
نفســها عاجـ
ً
ً
ً
نقلــت قطــاع الصحــة -الــذي يعــد قطاعــا حيويــا ســياديا -إلــى أيــدي املســتثمرين الخــواص.
َّ
فيمــا توجهــت أنظــار املنظمــات الحقوقيــة إلــى أماكــن النزاعــات املســلحة ودو ِل الجنــوب
ً
َّ
وغضــت
الفقيــرة وأنظمــة االســتبداد ارتباطــا بسياســات الــدول النيوليبراليــة وتمويلهــا.
نفســها ِمـ ْـن تجاهـ ٍـل لكثيــر مــن الحقــوق االقتصاديــة
الطــرف عمــا يــدور فــي الــدول الغربيــة ِ
ً
ً
واالجتماعيــة والثقافيــة .ولــم تكــرس فعــا حقيقيــا علــى األرض ،فــي مقابــل التوظيــف
ً
السيا�ســي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي املبنــي علــى مصالــح الهيمنــة عامليــا .جــاء الوبــاء
َ
ً
إذن ،ليكشــف مــدى ترابــط جوانــب معركــة حقــوق اإلنســان عامليــا ،واســتحالة نشــر حقــوق
ً
اإلنســان وثقافتهــا جنوبـ ًـا دون الحــرص علــى تطبيقهــا ْ
وصونهــا بشــكل حقيقــي شــماال.
ِ
لقــد أدت سياســة التقشــف الدائــم التــي تتبعهــا غالبيــة الحكومــات األوروبيــة واقتطــاع املبالــغ
الضخمــة مــن املــال العــام ألجــل زيــادة أربــاح الشــركات أو إنقاذهــا مــن الدمــار االقتصــادي ،إلــى
تــرك األنظمــة الصحيــة الوطنيــة َ
مهملــة وغيــر َّ
مجهــزة الســتقبال عــدد كبيــر مــن املر�ضــى فــي آن
واحــد .ممــا جعلهــا غيــر متحصنــة أمــام أي وباء جائــح كهــذا الــذي نشــهده اآلن( .صالــح)2020 ،
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إن مــا ينطبــق علــى القطــاع الصحــي فــي تلــك السياســات االقتصاديــة للــدول النيوليبراليــة ،
ً
ً
ُ
جــرى
تعميمــه عامليــا علــى دول ال تمتلــك اإلمكانيــات املتاحــة للــدول األكثــر تقدمــا وغنــى،
مــن خــال منظمــات النظــام النيوليبرالــي الدوليــة .وعلــى رأســها البنــك الدولــي وصنــدوق
ً
النقــد الدولــي .وقــد ّ
ـات واســعة ملخاطــر التدميــر الــذي
عرضــت تلــك املنظمــات الدوليــة قطاعـ ٍ
ً
انعكــس ســلبا علــى الشــعوب زاد فــي أزماتهــا ومعاناتهــا .فمــا حــدث للقطــاع الصحــي تعــرض لــه
ً
ً
قطــاع التعليــم ،ليصبــح بــدوره متهالــكا علــى مســتوى الجــودة ،وليكــون متاحــا لنخــب تحــوز
املــال أكثــر مــن غيرهــا .كمــا تعرضــت قطاعــات اقتصاديــة كثيــرة للتدميــر بعــد تخلــي الدولــة
عــن القطــاع العــام وخصخصــة كل �شــيء مــوا ًاة مــع تف�شــي الفســادُ .
فد ِّمـ َـر ْت الصناعــات
ز
الصغيــرة والزراعــة وغيرهــا مــن القطاعــات.
ُ
الالفــت للنظــر هــو أن تلــك الــدول ت ْم ِعــن فــي سياســات التقشــف حينمــا تقــف أمــام
اســتحقاقات وحقــوق أساســية ملواطنيهــا .وتكــون مســتعدة ،فــي نفــس الوقــت ،إلهــدار املــال
العــام عندمــا يتعلــق األمــر بحمايــة ودعــم شــركات الســاح واألدويــة وغيرهــا بضــخ تريليونــات
ّ
وظفــت فــي تنميــة اقتصاديــة
الــدوالرات ،التــي تكفــي لخلــق رفاهيــة أجيــال مــن البشــر إن ِ
مواطنــة.
واجتماعيــة
ِ
ً
ً
إن نضــاال كوســموبوليتيا يهــدف إلــى تعزيــز الحقــوق ومواجهــة «الرأســمالية املتوحشــة»،
هــو نضــال حقوقــي إنســاني مشــترك ،رغــم مــا قــد يبــدو عليــه مــن تفــاوت أو اختــاف .سـ ُّ
ـيمر
عبــر املطالبـ ِـة بتأميــم القطــاع الصحــي أو تدخــل الدولــة بشــكل يجعــل الحفــاظ علــى الصحــة
ً
ً
ًُ
مســك بزمامــه الدولــة ال الخــواص .نفــس هــذا التوجــه يجــب
العامــة أمـرا اســتراتيجيا ســياديا ت ِ
أن يشــمل قطاعــات التعليــم واألدويــة والغــذاء وصناعــة األســلحة لــدرء خطــر الــا مســاواة
واملتاجــرة بحيــاة البشــر ،ســواء داخــل الحــدود الترابيــة للدولــة الواحــدة أو خارجهــا .عــاوة
ً
علــى الســهر علــى التطبيــق الفعلــي ملبــادئ وحقــوق اإلنســان علــى أرض الواقــع اقتصاديــا
ً
ً
واجتماعيــا وثقافيــا فــي كافــة أنحــاء املعمــورة .وذلــك بشــكل يســمو علــى االنتقائيــة التــي ال
ً
تخــدم ســوى املصالــح السياســية واالقتصاديــة ملــن يعتمدهــا أســلوبا فــي التعاطــي مــع تطبيــق
حقــوق اإلنســان.
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 3-4انعكاســات الوبــاء علــى دول الجنــوب والفئات
ّ
الهشــة فــي العالم
تعانــي الــدول األكثــر غنــى ،منــذ مــا ينيــف عــن ســنة ،مــن اآلثــار الوخيمــة التــي انعكســت علــى
ُ َ
ـادرة علــى تقديــم العــون ملواطنيهــا فــي ظــل انتشــار الجائحــة
اقتصادهــا ،وتجــد نفســها غيـ َـر قـ ٍ
وسياســة اإلغــاق الكلــي أو الجزئــي العالمــي .وهــذا يقودنــا إلــى التســاؤل عــن اآلثــار الكارثيــة
علــى اقتصــادات دول ومجتمعــات الجنــوب الفقيــر .حيــث تــزداد عمليــة تعثــر عجلــة التنميــة
َ
وانتشــار اآلفــات االجتماعيــة واملشــاكل االقتصاديــة .إن مــرور عــام علــى الجائحــة ،وعـ ٍـام آخـ َـر
ً
ً
َّ
ُمتوقـ ٍـع لبــدء عمليــة تعافــي العالــم ،لــن يكــون ســهال علــى الــدول األكثــر فقـرا وعلــى اقتصاداتهــا.
يحيــل مــا ســبق إلــى محــاوالت رصــد أوضــاع وحقــوق الفئــات األكثــر هشاشــة مثــل النســاء
واألطفــال .حيــث رصــدت منظمــات حقوقيــة فــي العالــم ازديــاد ظاهــرة العنــف األســري والــذي
تكــون النســاء أولــى ضحايــاه بســبب االنحصــار داخــل املنــازل وغيــاب وســائل الحمايــة مــن
َ
قبــل الدولــة ،ناهيــك عــن ازديــاد أعبــاء الرعايــة األســرية فــي ظــل الحجــر .حيــث النســبة األكبــر
مــن املصابيــن يحتاجــون إلــى رعايــة منزليــة ،وهــو مــا تتحمــل عبئــه النســاء بشــكل خــاص،
ض ُع ُهـ َّـن فــي مواجهــة العــدوى بشــكل أكبــر ،إلــى جانــب مــا َشـ َّـك َله إغـ ُ
َوي َ
ـاق الحضانــات واملــدارس
مــن معضلــة مركبــة تتحمــل النســاء الــوزر األكبــر آلثارهــا( 52.علــي)2020 ،
َ
ّ
علــى صعيــد العمــل ،تشـ ِـكل النسـ ُـاء غالبيــة العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة
ً
بنســبة  %70فــي  104دولــة حــول العالــم 53.وهــذا مــا يجعلهـ ّـن عرضــة لإلصابــة أكثــر مــن
املتخصصيــن فــي األم ـراض املُ ْعديــة وعلــم األوبئــة .حيــث ّ
ّ
غيرهـ ّـن .يشــهد علــى هــذا كل
توضــح
ِ
ِ
ِ
األخصائيــة ســيلين غونــدر ســبب ذلــك بقولهــا« :إن مســتويات تعــرض املمرضــات للفيــروس
«أعلــى مــن األطبــاء» ألنهــن أكثــر مشــاركة فــي الرعايــة الحميمــة للمر�ضــى»( .علــي)2020 ،
 52تشــير تقديـرات ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (يونســكو) ،يــوم  10مــارس/آذار املا�ضــي ،إلــى أن أكثــر مــن 300
ً
مليــون طالــب علــى مســتوى العالــم حاليــا خــارج الصفــوف بســبب إغــاق املــدارس نتيجــة انتشــار الفيــروس .وبالتالــي فــإن اإلغــاق
الجماعــي ملراكــز رعايــة األطفــال واملــدارس فــي  15دولــة ،باإلضافــة إلــى اإلغــاق املوضعــي فــي  14دولــة أخــرى ،لــم يتــرك أمــام العديــد مــن
ً
اآلبــاء العامليــن خيــارا ســوى أخــذ إجــازة ،أو محاولــة العمــل مــن املنــزل أثنــاء رعايــة أطفالهــم ( .علــي)2020 ،
ُ
 53حللت البيانات املتعلقة بها منظمة الصحة العاملية.
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ً
تتدهــور وضعيــة النســاء املاديــة أيضــا بســبب اآلثــار الســلبية علــى االقتصــاد التــي ُي ْسـ ِـف ُر
ّ
ً
عنهــا تف�شــي الوبــاء .وترتبــط تداعيــات الوبــاء بالخصــوص بعمــل النســاء الالئــي يشـ ِـكلن نســبة
كبيــرة مــن العامليــن بــدوام جزئــي ،والعامليــن غيــر الرســميين فــي جميــع أنحــاء العالــم أو مــا
يعــرف باالقتصــاد املــوازي .وعــادة مــا تكــون هــذه األنــواع مــن الوظائــف هــي أول مــا يتــم ّ
التخلــي
ً
عنهــا خــال األزمــات مثــل التــي نمـ ّـر بهــا حاليــا( .علــي)2020،
إلــى جانــب مــا ســبق ،فــإن مــا يمكــن رصـ ُـده مــن آثــار علــى وضعيــة األطفــال فــي زمــن الجائحــة
متعــدد هــو اآلخــر .مــن الحــق فــي التعليــم وعــدم قــدرة الجميــع علــى توفيــر اآلالت التكنولوجيــة
ّ ُّ
الت ّ
علــم عــن بعــد ،أو ّ
متــع بتغذيــة مناســبة -فــي ظــل تبخــر
والربــط الشــبكي العنكبوتــي ِللت
فــرص العمــل وانعــدام الدخــل املــادي -ناهيــك عــن انعــدام مســاحات اللعــب ،ســيكون
لــه آثــار ســلبية متعــددة علــى العديــد مــن الصعــد النفســية والتعليميــة والتربويــة وحتــى
ً
الجســمية مســتقبال.
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 4-4هشاشــة التمثــات االجتماعيــة لثقافــة حقــوق
اإلنسان
ً
بانتشــار الوبــاء انكشــف الحجــاب عــن أزمــات بنيويــة اجتماعيــة وثقافيــة كبيــرة -خصوصــا
فــي املجتمعــات الغربيــة ْ
موطـ ِـن الرأســمالية النيوليبراليــة .-فرغــم مــا كانــت تبــدو عليــه تلــك
املجتمعــات مــن انضبــاط وتنظيــم كبيريــن ،إلــى جانــب ســيادة القانــون واحت ـرام حقــوق
اإلنســان .تشــكلت حالــة صادمــة مــن التفــكك واالرتبــاك مــع تف�شــي الوبــاء بســبب عجــز
ً
ّ ّ
التدخــل لحــل أزمــة الوبــاء ،وعجــز القطــاع الخــاص -الــذي حظــي ســابقا
الــدول الغربيــة عــن
بتفويــت قطــاع الصحــة إليــه -عــن تدبيــر مخاطــر ومشــاكل الصحــة العامــة للمواطنيــن .وصــل
األمــر فــي تلــك الــدول إلــى أق�صــى درجــات التخلــي عــن مبــادئ حقــوق اإلنســان وعلــى رأســها
الحــق فــي الصحــة والحيــاة.
ّ
ّ
وتركهــم يواجهــون مصيرهــم
تخلــي تلــك الــدول الغربيــة عــن رعايــة املســنين فيهــا ِ
عــاوة علــى ِ
ً
أمــام تف�شــي الجائحــة ،نســوق خرقــا آخــر للحــق فــي املســاواة والصحــة والحيــاة والكرامــة
ً
َّ
عبــر عنــه إدريــس لكرينــي قائــا« :بــرزت تحــت وطــأة الكارثــة مجموعــة مــن التصريحــات
والســلوكيات داخــل البلــدان الغربيــة ،تنــم عــن عــدم االكت ـراث باملواثيــق الدوليــة املتصلــة
بحقــوق اإلنســان ،مــن بينهــا تصريحــات طبيــب فرن�ســي 54بإمكانيــة إجـراء تجــارب لقاحــات علــى
مواطنيــن أفارقــة .هــذه التصريحــات والســلوكيات تبــرز لنــا أن الكثيــر مــن الــدول املتقدمــة
تفوقــت علــى الــدول الفقيــرة فــي الخــرق الفاضــح لحقــوق اإلنســان»( .ســلمان)2020 ،
ّ
لقــد فتــح الوبــاء النقــاش حــول مــدى نجاعــة وفاعليــة نموذجيــن ثقافييــن :يتمثــل األول فــي
ّ
ّ
ثقافــة تأسســت علــى توحيــد شــعب علــى مبــادئ وقيــم ونمــوذج عيــش .ويتمثــل الثانــي فــي
ثقافــة أخــرى صهــرت املجتمــع مــن خــال التحكــم فــي تناقضاتــه وفـ ِ ّـن إدارة تلــك التناقضــات
ً
ّ
مــن َ
ـتهلكين (التليــدي .)2020 ،بتعبيــر آخــر ،انقســم العالــم ثقافيــا
قبــل
املتحكميــن فــي املسـ ِ
ِ
لفســطاطين ،ثقافــة الوحــدة ،وثقافــة التعــدد املبنــي علــى إدارة التناقــض داخــل املجتمــع.
 54وكان الدكتــور جــان بــول ميـرا ،رئيــس قســم العنايــة املركــزة بمستشــفى “كوشــن” فــي باريــس ،دعــا إلجـراء دراســات واختبــارات
للقــاح ضــد فيــروس كورونــا فــي بعــض الــدول األفريقيــة .وهــو مــا تســبب بموجة اســتنكار كبيــرة داخــل الــدول األفريقيــة ،فيمــا أعلــن
محامــون مــن املغــرب مقاضاتــه بتهمــة “التشــهير والعنصريــة” ( .ســلمان)2020 ،
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ّ
ـور هــذا العامــل الثقافــي -الوحــدة مقابــل التعــدد -أكثــر مــن أي مكونــات أخــرى
تجلــى مــدى حضـ ِ
َّ
تخللــت مواضيــع الحديــث ،كقيــم الديمقراطيــة والحريــة أو االنضبــاط الجمعــي والشــمولية
والســلطوية ،قيــم العلمانيــة وقيــم التديــن ،قيــم العلــم وقيــم امليتافيزيقيــا ،حقــوق اإلنســان
وقانــون الغــاب.
ً
لوحــظ فــي تجربــة الصيــن ،كيــف ســادت روح التضامــن -ســواء كانــت قســرا مــن الدولــة ،أو
ً
ً
ً
طوعــا بفعــل اســتبطان خاصيــة التضامــن ثقافيــا -األمــر الــذي ينســحب أيضــا علــى دول
ً
أخــرى كثيــرة لكـ ْـن بشــكل متفــاوت نســبيا.
هــذا ،فــي مقابــل مــا لوحــظ فــي الغــرب الليبرالــي مــن مظاهــر التفــكك واألنانيــة التــي قــد يقــول
البعــض أنهــا تطــورت عــن قيــم وشــعارات الــذات والفرديــة والحريــة .إال أن تلــك املظاهــر لــم
ُ
َ
ـوهدت فــي كل الــدول .كان أبطالهــا الطواقــم
تمنــع وجــود نمــاذج إنســانية رائعــة وشــجاعة شـ ِ
الطبيــة وعمــال النظافــة والكهربــاء والشــرطة وجــزء مــن عامــة النــاس .إلــى جانــب مــا قــام بــه
كثيــر مــن النــاس مــن دعــم معنــوي خــال الحجــر مــن أجــل رفــع معنويــات املواطنيــن وهــم علــى
شــرفات منازلهــم أو عبــر العالــم االفترا�ضــي.
ً
أثبــت الوبــاء عــدم اســتقرار ثقافــة حقــوق اإلنســان -خصوصــا فــي املجتمعــات الشــمالية-
ّ
التــي كانــت َّ
تتغنــى بهــا قبــل الوبــاء .حيــث يتأتــى ذلــك مــن كــون تلــك املجتمعــات تعيــش فــي
ّ
ً
توظــف حقــوق اإلنســان كأداة براغماتيــة للهيمنــة عامليــا ،دولـ ٍـة
ظــل نظــم سياســية لدولـ ٍـة ِ
عاجــزة عــن حمايــة صحــة مواطنيهــا.
خــال ارتبــاك أو فشــل الــدول حــول العالــم -فــي غالبيتهــا -أمــام الوبــاء ،فيمــا يواجــه النــاس
أينمــا كانــوا ،الخطــر الداهــم بشــكل جماعــي أو فــردي ،وهــم يخضعــون للحجــر البيتــي ،بزغــت
َ
«الفردانيــة األنانيــة» بصــورة َب ِشـ َـع ٍة ،وذلــك بحجــة حمايــة النفــس ،ودون األخــذ باالعتبــار حيــاة
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ْ
وأم َن اآلخرين .تصرف كثير من األفراد وفق املفاعيل املنحرفة ( .55)les effets perversحيث
ً
لجــأت الشــركات وصــوال لصغــار التجــار ،إلــى االحتــكار وإخفــاء الســلع الغذائيــة أو املســتلزمات
ْ
الطبيــة ورفــع األســعار .ولوحــظ التهــرب مــن الفحــص والحجــر الصحــي ،إلــى جانــب اإلصـرار علــى
العمــل فــي زمــن الوبــاء لتحصيــل دخــل أعلــى ،أو لعــدم وجــود دخــل أو ضمــان اجتماعــي مــن
الدولــة رغــم خطــر العــدوى واملــوت وتف�شــي املــرض.
َ
لقــد وضــع الوبــاء عاملنــا أمــام تحــدي إمكانياتــه الثقافيــة ،بمــوازاة إمكاناتــه العلميــة
والتكنولوجيــة ،ومــدى القــدرة علــى التأثيــر فــي الشــعب وإخضاعــه للتوجيــه القيــادي الــذي
يراعــي الصحــة العموميــة ،وأي ثقافــة قــادرة أن تضبــط إيقــاع شــعبها وتجنبــه الســقوط فــي
املــأزق ،وأي قيــادات سياســية وثقافيــة قــادرة علــى التأثيــر فــي الشــعب ،وحملــه علــى احت ـرام
قواعــد الصحــة العموميــة للنجــاة مــن املــرض( .التليــدي)2020 ،
ال شــك أننــا بحاجــة لتأمــل تجــارب عديــدة لــدول ومجتمعــات العالــم ،وعلــى رأســها التجربــة
الصينيــة ،التــي جمعــت مــا بيــن ثنائيــة الدولــة املركزيــة ،والنمــوذج الثقافــي ،فــي مقابــل
التأمــل فــي التجربــة النيوليبراليــة الغربيــة ،التــي كانــت قبــل األزمــة تقــدم التكنولوجيــا
ًّ
ً
وأيــا تكــون التحديــات .لقــد شــدنا الوبــاء للرجــوع
وكأنهــا املســتقبل املحتــوم ّأيــا يكــون الثمــن
إلــى األســئلة اإلنســانية :مــا هــي البشــرية؟ ومــا هــي قناعاتنــا بقيمنــا األخالقيــة والحقوقيــة؟
ُ
أســئلة أصبحــت تفــرض نفســها علــى الــدول واملجتمعــات واألفــراد علــى حـ ٍّـد ســواء .فــي جملــة
مثيــرة ختــم بهــا توقعاتــه ،قــال عالــم املســتقبليات األملانــي ماتيــاس هــورس« :لــم تعــد الثــروة
تلعــب الــدور الحاســم فجــأة .الجيــران الجيــدون ،وحديقــة الخضــروات املزدهــرة صــارت
أكثــر أهميــة»( .التليــدي)2020 ،

ً
ً
ً
ُ 55يعــرف ريمــون بــودون املفاعيــل املنحرفــة قائــا »:أن هنــاك مفعــوال منحرفــا عندمــا يخلــق شــخصان (أو أكثــر) خــال ســعيهم
ً
ّ
وراء هــدف معيــن ،واقعــا ال يبتغونــه وقــد يكــون غيــر مرغــوب فيــه مــن وجهــة نظــر كل واحــد منهمــا ،أو مــن وجهــة نظــر أحدهمــا» .يترتــب
ً
علــى هــذا التعريــف عديــد مــن الحــاالت التــي يمكــن مالحظتهــا ،منهــا مثــا أن يصــل الفاعلــون إلــى أهدافهــم املطلوبــة بالفعــل ،ولكــن
ً
ّ
إزعاجــا غيــر مطلــوب ،أو منافــع غيــر مقصــودة .وربمــا يصلــون إلــى أهدافهــم الفرديــة ،ولكــن ينتــج بمــوازاة
يتحملــون فــي نفــس الوقــت
ً
ذلــك ضــرر جماعــي (ارتفــاع ســعر ســلعة نتيجــة ازديــاد الطلــب عليهــا) ،وربمــا أيضــا ال يتمكــن األف ـراد مــن بلــوغ أهدافهــم املحــددة،
وبالتالــي يصلــون إلــى نتائــج مختلفــة عــن أهدافهــم املطلوبــة ،وينتــج بموازاتهــا ّإمــا أضـرار ،أو منافــع جماعيــة غيــر مقصــودة ً
أيضــا .ولكــن
ـزء منهــا فقــط( .عمــاد)2017 ،
هــذه األضـرار أو املنافــع قــد ال تكــون شــاملة للجماعــة بأكملهــا ،بــل لجـ ٍ
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خامســا :ردود الفعل االجتماعية بين سوسيولوجيا
وسيكولوجيا األوبئة
كيــف يمكــن تفســير ســلوك األفـراد الــذي يشــكل فــي النهايــة ســلوك مجتمــع بأكملــه ،كيــف يمكــن
تفســير الســلوك غيــر العقالنــي الــذي بــرز خــال زمــن الوبــاء ،ومــا هــي الســلوكيات التــي تشــهد
ً
ـات املنحرفـ ِـة غيـ ِـر اإلنســانية .ملــاذا كانــت املريضــة رقــم  56 31ســببا فــي إطــاق الوبــاء
علــى املمارسـ ِ
وتفشــيه فــي كوريــا الجنوبيــة ،وكذلــك حالــة الدكتــور امللقــب ب « »Dفــي إيطاليــا؟
ً
ً
علــى مســتوى املجتمعــات ،يتغلغــل الوبــاء تلقائيــا -وبفعــل فاعــل أيضــا -فــي األبعــاد
النفســية واالجتماعيــة لألفــراد والجماعــات .ولفهـ ٍـم أعمــق ِلــا يحــدث يســتدعي األمــر تدخــل
َ
«الســيكولوجيا» و «السوســيولوجيا» ،أو مــا يمكننــا ن ْع ُتــه ِب «ســيكو سوســيولوجيا
األوبئــة» التــي يمكنهــا أن تكشــف ّ
عمــا يتحكــم فــي فعــل وممارســة األفــراد والجماعــات
واملجتمعــات ،وعــن الوســائل والقيــم النفســية الفرديــة والجماعيــة التــي يتعامــل بهــا
البشــر خــال زمــن الوبــاء.

 1-5الوباء «النفســي» والغرائزية الموجهة
أدى الخــوف مــن الجــوع واملــرض وخســارة العمــل الــذي أطلقــه الوبــاء مــن قمقمــه ،لظهــور
ممارســات وخطابــات دللــت بوضــوح علــى درجــة هشاشــة التحضــر املجتمعــي للنظــام املهيمــن
ً
علــى العالــم .عــاد اإلنســان ببســاطة رهيبــة ومخيفــة ُومذلــة ،عاريــا أمــام مخاوفــه األزليــة فــي
ً
مواجهــة الطبيعــة ،مجــردا مــن أبســط حقوقــه اإلنســانية تنقصــه اإلرادة فــي االحتجــاج
بســبب الخــوف ،أو إمكانيــة االحتجــاج بســبب حالــة االســتثناء والطــوارئ.
ُ
 56املريضــة رقــم  31لــم ت ْجـ ِـر الفحــص الخــاص بالكشــف عــن فايــروس كورونــا ،رغــم وجودهــا فــي املستشــفى وارتفــاع حرارتهــا ،لتعــود
ملمارســة حياتهــا الطبيعيــة .حيــث حضــرت طقســين دينييــن فــي كنيســة تضــم املئــات ،وذهبــت لتنــاول الغــداء فــي بوفيــه أحــد الفنــادق
ً
بالفتــرة ذاتهــا .الحقــا ،خضعــت املـرأة نتيجــة ازديــاد األعــرض لفحــص الكشــف عــن فيــروس كورونــا مــا أكــد إصابتهــا ،فــي األيــام التــي تلــت
ذلــك ،تــم تشــخيص آالف اإلصابــات ممــن كانــوا فــي الكنيســة والتــي مثلــت  %80مــن الحــاالت فــي كوريــا الجنوبيــة التــي كانــت علــى وشــك
الســيطرة على الوباء .أما الدكتور  Dفقد شــعر بإعياء وواصل العمل لينقل العدوى لطاقم املستشــفى حيث يعمل ما تســبب بتف�شــي
املــرض بيــن اآلالف فــي إيطاليــا.

69

حالــة االســتثناء فــي زمــن الجائحــة
AL-HAQ

ً
ً
ً
ســاد الخــوف فــي زمــن الوبــاء ،ليكــون -نوعــا مــا -مطلقــا .مثي ـرا هواجــس غريــزة البقــاء .حيــث
ً
بــرزت نســبيا ممارســات «بدائيــة» كهســتيريا الشـراء والتخزيــن الالمنطقــي والذعــر الجماعــي،
ً
ناهيــك عــن بــروز الكثيــر مــن الظواهــر ارتباطــا بالتطــور التكنولوجــي والعالــم االفترا�ضــي،
يتخيـ ُـل َ
حيــث لــم يعــد الفــرد ّ
نفســه فــي الحجــر بــا إنترنــت علــى ســبيل املثــال.
َ
حفــز الوبـ ُـاء الخــوف مــن اآلخــر مــن خــال إثــارة الشــك والريبــة حتــى الهــوس -باعتبــار اآلخــر
ّ
ً
ً
حامــا للمــرض وناقــا للعــدوى -حيــث يقــول أغامبيــن « :كمــا فــي الطاعــون الــذي وصفــه
مانزونــي ،ال ُينظــر إلــى اآلخريــن ّإل ُم َل ّوثيــن ُم ْح َت َم ِليــن يجــب تحاشــيهم بـ ّ
ـأي ثمــن ،أو علــى
ّ ِ
ـاظ علــى مســافة منهــم أقلهــا متــر »( .أغامبيــن)2020،
األقـ ّـل الحفـ ِ
ّ
لذلــك ،وعـ
ـذر عقالنــي ،ـكـي ال ينفلــت
ـوض محاولــة ًالســيطرة علــى ذلــك الشــك ،ليتحــول إلــى حـ ٍ
ً
ويصيــر هوســا ال عقالنيــا ،تــم اإليغــال فــي التخويــف ،لتتحــول املجتمعــات فــي لحظــات كثيــرة،
ـزة فــي شــقق ضيقــة.
إلــى جماعـ ٍ
ـورة مصابــة بالهلــع محتجـ ٍ
ـات وحشــود مذعـ ٍ
يعتبــر زمــن األوبئــة حالــة اســتثناء كبــرى .تفــرز فضــاءات للحجــر والنفــي ،يتــم فيهــا تعليــق
ً
كل �شــيء ،بمــا فــي ذلــك القوانيـ ُـن واألخــاق املتفــق عليهــا اجتماعيــا .فيمــا تصبــح الســلطة
بأخالقهــا وأعرافهــا مطلقــة فــي يــد الدولــة .خــال زمــن األوبئــة ،يفتــك املــرض بالجســد بشــكل
َ َ
مباشــر وفــردي ،ومــن ث َّمــة ،ينتشــر ويتف�شــى ليصبــح جائحــة ال يعلــم أحــد حدودهــا .حينهــا
ً
يصيــر املجتمــع موضوعــا للتقســيم إلــى :املر�ضــى وغيــر املر�ضــى .فيصبــح املر�ضــى إثـ َـر ذلــك
ً
موضوعــا للنبــذ والحظــر ،أو الحجــر والرعايــة ،أو املــوت .كمــا ينبــذ الجســد امليــت ،وتنــزع
عنــه القداســة بحكــم وميقــات زمــن الوبــاء.
ّ
يعانــي املر�ضــى مــن عذابــات وآالم وأوجــاع كافـ ِـة أع ـراض املــرض؛ ويخضعــون كذلــك لحجــر
أقــرب للنفــي وملــدد طويلــة ،ليواجهــوا املــوت فــي النهايــة ،إن لــم يحالفهــم الحــظ بالشــفاء .ذلــك
عــادة مــا يفعلــه الوبــاء فــي األجســاد ،لكنــه فــي نفــس الوقــت يفعــل الكثيــر علــى املســتوى النف�ســي
ً
لألف ـراد والجماعــات والشــعوب التــي يفترســها .يصيــب الوبــاء الجميــع نفســيا :املر�ضــى وغيــر
املر�ضــى ،لينتشــر الهلــع والخــوف والاليقيــن وانتظــار الحــل الغيبــي عبــر املعجـزات والشــعوذة،
ً
والخــوف مــن اآلخــر املختلــف عرقيــا أو املصــاب باملــرض.
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ً
تنتقــل جرثومــة الوبــاء النفســية كانتقــال الوبــاء تمامــا ،بــل أســرع بكثيــر؛ فهــي تنتقــل مــن فــرد
ً
إلــى فــرد إلــى أن تصبــح وبـ ًـاء جماعيــا ،ثــم تنتقــل إلــى الشــعب ُبر ّم ِتــه؛ ومنــه إلــى الشــعوب األخــرى
فــي العالــم لتصبــح جائحــة نفســية كبــرى .يقــوم الوبــاء املــادي إلــى جانــب الوبــاء النف�ســي،
بنخــر األجســاد والجماعــات والشــعوب بشــكل متــوازي ،دون نســيان بنيــة الســلطة أيــا كانــت.

 2-5بنيــة الخــوف فــي زمــن الجائحــة ،متالزمــة:
المــرض -الجــوع -المــوت وإفرازاتهــا
لــم ينتشــر الذعــر بيــن النــاس بســبب الوبــاء ذاتــه فحســب ،بــل بســبب الخــوف مــن خطــر
ً
اإلصابــة باملــرض ،والخــوف مــن املــوت ،والخــوف مــن املجاعــة أو مــن فكــرة املــوت جوعــا.
بالنســبة للجــوع فقــد أعــاد مــن الوبــاء معــه؛ الكثيــر مــن املفاهيــم أو الذكريــات التــي ُ
اعت ِقــد
ز
فــي أنحــاء كثيــرة مــن العالــم أنهــا لــن تعــود .ورغــم أن مشــاهد ضحايــا املجاعــات التــي تضــرب
ً
ُ ّ
العالــم ت َبــث باســتمرار قبــل زمــن الوبــاء ،وتحديــدا فــي أفريقيــا أو مناطــق النزاعــات والحــروب،
َ َ
فهــي لــم ت ْحــظ بأكثــر مــن مشــاعر التعاطــف الخاطــف .لكــن وفــي زمــن الوبــاء ،اســتعاد البشــر
ً
ً
فــي ملــح بصــر رهــاب املجاعــة  -وفــي أكثــر الــدول تقدمــا وبعــدا عــن الخــوف مــن املجاعــة-
ليتضــح أنــه ال ي ـزال للجــوع أو املجاعــة داللــة وشــحنة هائلــة فــي الوعــي البشــري .وهــي ال تقــل
ً
تخويفــا عــن املــرض أو الوبــاء ،أينمــا كانــا ومهمــا كانــا .هــذا األمــر اســتدعى تدخــل الســلطات
ملنــع موجــات الش ـراء الهســتيري واألنانــي للمــواد الغذائيــة.
إن حالــة الهلــع مــن فكــرة حتميـ ِـة املــوت فــي زمــن الوبــاء ،ترتبــط بعمليــة تخويــف ممنهجــة،
فعلــى ســبيل املثــال ،يرتبــط ُّ
تقبــل املــوت مــن خــال طقــوس املــوت ،نعنــي الجنــازة والصلــوات
والــوداع وطقــوس الدفــن والقبــر وشــاهد القبــر .خــال زمــن الوبــاء ،تــم بــث مقاطــع كثيــرة،
حــول دفــن جماعــي لجثــث مجهوليــن لــم ّ
ُ
أحبابهــم ،أو مقاطــع لحــرق جثــث املصابيــن
يودعهــم
ِ
ِ
َ
ـف
بالوبــاء دون أي مراســيم .ركــز اإلعــام علــى تلــك التفاصيــل املؤملــة واملخيفــة بغيــة تخويـ ِ
النــاس مــن مخاطــر الخــروج مــن بيوتهــم ،وبهــدف القبــول بحالــة اســتثناء مطلقــة .لقــد تمــت
ُ
ـكال ِمـ ْـن عــدم تقبــل حــدث املــوت اليومــي ،الــذي كان يمــر قبــل
عمليــة إثـ ِ
ـارة هلـ ٍـع هائــل وأشـ ٍ
ً
الوبــاء بم ـرأى مــن الجميــع مثي ـرا مشــاعر حــزن عابــرة علــى امليــت وعلــى الــذات.

71

حالــة االســتثناء فــي زمــن الجائحــة
AL-HAQ

ّ
ُّ
يركــز علــى
علــى صعيــد املــرض كان البــث املتواصــل ،علــى وســائل اإلعــام والعالــم االفترا�ضــيِ ،
ً
ً
الوبــاء وخطورتــه وتاريــخ األوبئــة القاتلــة ،والتذكيــر بهــا دومــا .وذلــك باعتبــاره وســيلة لتخويــف
َ
النــاس مــن املــرض املجهــول ،والــذي ال يوجــد لــه مصــل أو عــاجَ .ت َب َّيـ َـن َّ
أن الخــوف مــن غيــاب
نفســه.
العــاج ،أخطـ ُـر وأكثــر مــن الخــوف مــن املــرض ِ
مــع تف�شــي الوبــاء ،انطلــق ســباق محمــوم ،بيــن الــدول والشــركات الكبــرى الختــراع واحتــكار
ُ
مصــل للوبــاء .ومــرة أخــرى وجــدت الدولــة مــن يتهمهــا بحصــر تفكيرهــا -إلــى جانــب شــركات
األدويــة -فــي مســألة ربــح املليــارات جــراء بيــع واحتــكار عــاج محتمــل للوبــاء ،عــوض االلتــزام
باملســئولية والحقــوق ورعايــة مواطنيهــا .وبذلــك ،انكفــئ «اإلنســان العــاري» إال مــن
ً
الخــوف ،علــى نفســه فــي البيــت ،يراقــب علــى أمــل أن يتــم إيجــاد املصــل ،متجاهــا كل مــا
ســيتم مــن نهــب وانتهــاك فيمــا يتعلــق بحقوقــه الصحيــة كإنســان.
يكشــف زمــن الوبــاء حقيقــة الكثيــر مــن األشــياء؛ ويعيــد إنتــاج نظــرة اإلنســان لهــا! يقنعنــا
ً
الوبــاء مســتندا لبداهــة الخــوف مــن املــوت ،وجبــروت الخــوف مــن العــدوى ،والرعــب مــن
َ
ً
الجــوع ،بـ ْ
ـأن ال قيمــة ل�شــيء أمــام القيمــة املطلقــة للبقــاء .فمثــا؛ كشــف الوبــاء أن النقــود
ً
ً
ً
ً
ليســت إال وهمــا أو شــيئا تافهــا أمــام فكــرة الجــوع أو املــوت جوعــا.
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 3-5تجلــي العنصرية
َ
ُيحـ ّ ِـول الذعــر فــي زمــن الوبــاء ظاهــرة الوصــم ،مــن كونهــا رد فعــل اجتماعــي ســلبي تراكمــي ،إلــى
فعــل االنح ـراف وارتــكاب األفعــال ّ
املجرمــة .يالحــظ هــذا التحـ ُّـول فــي َر َّد ِة الفعــل االجتماعيــة
الســلبية التــي تحــدث دفعـ ًـة واحــدة لحظــة إصابــة شــخص مــا بالعــدوى .إذ يصبــح املصـ ُ
ـاب
ً
ً
«مرتكبــا للعــدوى وموبــوءا» .بعدهــا تتداخــل عمليــة الفــرز البيولوجيــة مــع االجتماعيــة
ً
ً
ً
فــي زمــن الوبــاء ،لتصبــح تميي ـزا وفــرزا بيــن «أســوياء» مقبوليــن اجتماعيــا ،و«غيــر أســوياء»
مرفوضيــن اجتماعيـ ًـا 57.عــوض أن تكــون عمليــة الفــرز جـ ً
ـزء مــن عمليــة بيولوجيــة (مريــض/
ً
ً
ً 58
ســليم) تمارســها الســلطات للســيطرة علــى انتشــار الوبــاء ،تصبــح مفهومــا اجتماعيــا ســلبيا.
ينزلــق كثيــرون بشــكل غيــر منطقــي ،أو غيــر «أخالقــي» نحــو ممارســات غيــر «أخالقيــة»
واســتخدام نعــوت غيــر مقبولــة .لتتصاعــد عمليــة وصــم املر�ضــى ،فيوصفــون بكونهــم
موبوئيــن ،مذنبيــن ،خطيريــن ،يتوجــب نفيهــم وإبعادهــم والتخلــص منهــم .تعتبــر عمليــة
الوصــم تلــك ،مــن أخطــر الظواهــر التــي تنبثــق فــي زمــن الوبــاء ،والتــي تترافــق مــع الذعــر،
لتقــود نحــو ممارســات خطيــرة مــن قبــل الجماعــة غيــر املصابــة تجــاه املر�ضــى ،أو مــا بيــن
األفــراد.
يتف�شــى مــع انتشــار الوبــاء أحـ ُـد أســوأ املنتجــات البشــرية ،أال وهــي العنصريــة ،التــي بــرزت فــي
التهجــم علــى مــن هــم مــن العــرق اآلســيوي ،بعــد حملــة تحريــض رســمي علــى الصيــن بكونهــا
َ
«منبــع أو ُمن ِتــج الوبــاء» ،بــل وتمتــد هــذه العنصريــة مدفوعــة بالشــك والخــوف ،لتنشـ َـر
ً
ُ
مشــاعر عنصريــة تجــاه أقاليــم بعينهــا أو جنســيات بعينهــا ،أو ت ِّميــز بيــن النــاس طبقيــا أو
ً
ً
ً
ً
عرقيــا أو جهويــا أو طائفيــاـ ناهيــك عــن التمييــز بينهــم انطالقــا مــن كونهــم مواطنيــن أو غيــر
مواطنيــن ،فيمــا يتعلــق بالعــاج والخدمــات الصحيــة .دون أن نغفــل أن التركيــز الكبيــر فــي زمــن
ً
 57يقــول ميشــيل فوكــو «:كمــا أن كل مراكــز الرقابــة الفرديــة تعمــل بشــكل عــام وفقــا ألســلوب مــزدوج ،أســلوب القســمة الثنائيــة
خطر-غيــر مــؤذ ،ســو ّي-غير ســو ّي) ،وأســلوب التخصيــص اإلكراهــي ،والتوزيــع التفاضلــي (مــن هــو،
والوســم (مجنون-غيــر مجنــونِ ،
أيــن يجــب أن يكــون ،بمــاذا نميــزه ،كيــف يمكــن التعــرف عليــه ،كيــف يمكــن أن تمــارس عليــه رقابــة دائمــة ثابتــة بشــكل فــردي ،إلــخ)..
»( .فوكــو)209 :1990 ،
 58يظهــر ذلــك مــن خــال الكثيــر مــن املفــردات التــي تســتخدم لوصــف املصابيــن مثــل :مكــورن أي مصــاب ،املنطقــة الفالنيــة
أصبحــت بــؤرة ،التهديــدات ألهــل منطقــة تبيــن وجــود مصــاب فيهــا بعــدم دخولهــم ملنطقــة ثانيــة ســليمة ،النــكات والصــور واألفــام
فــي العالــم االفترا�ضــي.
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ً
الجائحــة قــد تركــز علــى حــق تلقــي الخدمــة الطبيــة التــي تتعاطــي مــع الجســد فســيولوجيا،
ً
فيمــا غابــت الخدمــة املتعلقــة بالصحــة النفســية .لقــد رأينــا فــي زمــن الوبــاء شــعوبا كاملــة تنهــار
ً
نفســيا .يضــاف إلــى ذلــك ،النقــاش املحتــدم حــول آليــة توزيــع اللقــاح الــذي ســيتم التوصــل
ً
إليــه ،حيــث يقــول كثيــرون أن توزيــع اللقــاح ال يســتند إلــى العدالــة بقــدر كونــه قائمــا علــى
التمييــز والعنصريــة.
لقــد كشــف الوبــاء بشــكل كبيــر عــن سياســات قائمــة علــى التمييــز والعنصريــة .فعلــى صعيــد
نســب الوفيــات فــي الواليــات املتحــدة االمريكيــة بســبب فيــروس كورونــا ،كانــت نســب الوفيــات
بيــن أصحــاب البشــرة الســوداء أعلــى بكثيــر مــن غيرهــا .كتبــت ريجلــي فيلــد 59لشــبكة «�ســي
أن أن»« :فــي عــام  ،2014وهــو العــام الــذي ســجل فيــه أدنــى معــدل وفيــات للســود علــى
ً
اإلطــاق ،بلــغ معــدل وفيــات الســود حســب العمــر حوالــي  1061شــخصا لــكل  100ألــف .فــي
عــام  2017بلــغ معــدل الوفيــات بيــن البيــض األمريكييــن  899حالــة وفــاة لــكل  100ألــف».
وأضافــت ريجلــي« :أن معــدل الوفيــات بحســب العمــر لألشــخاص البيــض بفيــروس كورونــا
يبلــغ  28حالــة وفــاة لــكل  100ألــف ،وبالتالــي فــإن وفيــات البيــض فــي الواليــات املتحــدة ،بمــا
فــي ذلــك مــن فيــروس كورونــا ،ال تـزال أقــل بكثيــر مــن معــدل وفيــات الســود»( .حســن)2020 ،
ً
بــدوره قــال الدكتــور أولوبوكــوال نافيــو إنــه لــم يتفاجــأ بنتائــج البحــث ،مشــيرا إلــى عــدم املســاواة
العرقيــة التــي تــؤدي إلــى تفاوتــات صحيــة ،علــى الرغــم مــن جائحــة فيــروس كورونــا .وتابع نافيو:
«فيمــا يتعلــق بالوفيــات أثنــاء الجائحــة ،فمــن املرجــح أن يكــون الســود واألقليــات األخــرى مــن
ً
العامليــن فــي الخطــوط األماميــة ،وغالبــا ،ال يكــون لديهــم خيــار البقــاء فــي املنــزل» .وأضــاف أنــه
تــم وصــف العديــد مــن األســباب املحتملــة للتفاوتــات الصحيــة بيــن الســود والبيــض ،وأهمهــا
الفجــوات بيــن األجنــاس فيمــا يتعلــق بالحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،والحصــول علــى
الرعايــة والتأميــن ،وجــودة املستشــفى ،وتحيــز مقــدم الرعايــة( .حســن)2020 ،

ُ
 59إليزابيــث ريجلــي فيلــد مــن قســم علــم االجتمــاع بجامعــة مينيســوتا أجــرت بحثــا نشــر فــي مجلــة Proceedings of the
 ،National Academy of Sciencesاســتخدم فيــه بيانــات العمــر املتوقعــة والنمــاذج الديموغرافيــة لتقديــر عــدد وفيــات
األشــخاص البيــض فــي عــام  2020بفيــروس كورونــا( .حســن)2020،
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 4-5انبعــاث «األخــاق الكامنة» في زمن الوباء
فــي زمــن الوبــاء ،ال توجــد قســمة أخــرى بيــن بنــي البشــر ســوى قســمة الوبــاء املطلقــة،
األجســاد املصابــة واألجســاد غيــر املصابــة .فــي زمــن الوبــاء ،تقــوم تلــك القســمة بتجريــد كل
َ
األيديولوجيــات مــن مســلماتها الغيبيــة أو الخرافيــة .كذلــك ،يقــوم الوبــاء بت ْن ِق َيـ ِـة اإليمــان
ً
كبعــد روحانــي خالــص مــن الخرافــات والشــعوذات .يقــوم الوبــاء أيضــا بتنقيــة العقــل مــن
أوهــام وتضليــل األيديولوجيــا ّ
أيـ ِـة أيديولوجيــا  -فيحيــط الوبــاء بالعقــل ،كمــا تلــف الجثــثالتــي دنســها املــرض باألكفــان البيضــاء أو التوابيــت الخشــبية.
ً
ً
ً
تصبــح األنانيــة والرغبــة فــي النجــاة فعــا فرديــا مســيطرا علــى كثيــر مــن املجتمعــات ،ثــم علــى
األفـراد داخلهــا .فــي زمــن الوبــاء تســقط األقنعــة ،وتظهــر الفــروق الكبيــرة فــي مســتوى األخــاق
الكامنــة فــي األفـراد والجماعــات واملجتمعــات والــدول .تجلــى ذلــك مــن خــال موجــات التســوق
الهســتيري واألنانــي لش ـراء وتكديــس الطعــام وورق املرحــاض التــي قــام بهــا النــاس فــي أرجــاء
العالــم ،وبشــكل الفــت فــي األنظمــة النيوليبراليــة الغربيــة .بــل ّتمــت مالحظــة طوابيــر طويلــة
ً
جــدا كانــت تصطــف أمــام متاجــر بيــع الســاح فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة .وهــو مؤشــر
للمخــاوف الكامنــة املتوقعــة فــي الوعــي الشــعبي إن حدثــت حالــة انفــات أمنــي.
ً
جنوبــا ،علــى الجهــة األخــرى مــن العالــم ،لوحظــت مظاهــر الفو�ضــى العارمــة ،فــي أوقــات
اســتالم املعونــات الغذائيــة ،أو عــدم االلت ـزام بالحجــر املنزلــي والتعليمــات الخاصــة بالوقايــة
مــن الوبــاء .ودون الســقوط فــي التعميــم املطلــق ،فقــد لوحظــت نمــاذج مــن التكافــل
والتضامــن واالنضبــاط حــول العالــم.
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 5-5إعادة بناء الكلمات واألشــياء في زمن الوباء
يتحــول اللمــس مــن كونــه أحــد أهــم املمارســات التــي يســتخدمها اإلنســان فــي التواصــل
ْ
ً
ً
َ
أو التعبيــر العاطفــي واالجتماعــي ،ليصبــح محرمــا محظــورا فــي زمــن الوبــاء .كمــا تـ َّـم حظــر
ْ
وتحريــم مالمســة أي �شــيء وكل �شــيء :ملــس املــرء لوجهــه ،وحظــر املصافحــة أو العنــاق أو
ً
ملــس شــخص آخــر خوفــا مــن انتقــال العــدوى.
ً
هكــذا؛ يتحـ َّـول اللمــس كتواصــل بشــري مــن كونــه فعــا يعبــر عــن القداســة بدرجــات متعــددة،
ً
ً
ً
وطقــوس كثيــرة ،ليصبــح فعــا دنســا وجوهـرا للدناســة ،التــي تســتدعي التطهــر باملعقمــات واملــاء
ً
والصابــون .يصبــح االبتعــاد َّ
عمــن تحــب فــي زمــن الوبــاء ،قمــة الحــب ،فيمــا يصبــح الوصــل قتــا
مــع ســبق اإلصـرار.
ً
ً
ً
ً
يصبــح الجــوع مفهومــا مجــردا عــوض كونــه إحساســا فيســيولوجيا ،وذلــك بســبب الهلــع الــذي
يفتــرس الجميــع مــع الوبــاء .ينعكــس ذلــك فــي حالــة التســوق الهســتيرية ،بســبب تخيــل الجــوع
أو املــوت جوعـ ًـا ،غــم ّ
أن املتسـ ّ ِـوقين يكونــون فــي أشــد حــاالت التخمــة .يعتبــر الجــوع -أو
ر
ً
مجاعــة -أو املــوت جوعــا ،أحــد أهــم الهواجــس واملفاهيــم واملفــردات التــي بــرزت علــى مســرح
األحــداث فــي زمــن الوبــاء.
احتلــت مفــردات الجــوع ،الطعــام ،التخزيــن ،جـ ً
ـزء ليــس باليســير مــن خطــاب النــاس اليومــي
ً
الــذي كان يــدور حــول الوبــاء .وكذلــك األمــر ،بالنســبة للخطــاب الرســمي ،الــذي أكــد م ـرارا
علــى توافــر مخــزون كبيــر مــن املــواد الغذائيــة ،وأن الجهــود ســتنصب علــى تأميــن توافــر
الطعــام للجميــع فــي األســواق ،بمعــزل عــن مســألة تأميــن العمــل أو الرواتــب.
ُ
ُ
خــال الحجــر الصحــي فــي زمــن الوبــاء ،تعـ ُـاد صياغــة مفاهيــم اإلنســان التاليــة :االنتظــار،
الوقــت املهــدور ،الرتابــة أو الروتيــن ،امللــل أو الضجــر ،وكذلــك معنــى ودالالت :الترفيــه
ًّ
هامــا لقطــع عمــر االنتظــار غيــر املعلــوم.
والتســلية وقتــل الوقــت .يصبــح التمســك باألمــل
لذلــك ومــن أجــل التمســك باألمــل ،وعــدم الســماح للرتابــة بقتــل الفــرد وتحطيمــه ،يتوجــب
ْ
عليــه اختــاق أحــداث مــا ّ
أيــة أحــداث -لكســر سلســلة التك ـرار واالعتيــاد القاتلــةُ .يشـ ِـب ُهَ
ً
ً
َ
ُ
داعــب نملــة دخلــت بالخطــأ أو عمــدا بعــد
فــي هــذا الوضــع حالــة املعتقــل فــي زنزانــة صغيــرة ي ِ
أن ْ
اسـ َـت ْد َر َجها بفتــات خبــز لتقتحــم مجالــه .فــي زمــن الحجــر ،يصبــح حــدث صغيــر مــا -قــد ال
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ً
ً
ً
ً
يعتبــر حدثــا فــي أيــام الحريــة -حدثــا ومشــهدا هائــا ،يكســر تك ـرار واعتياديــة أيــام الحجــر،
التــي تتشــابه فــي هــذا الجانــب مــع يوميــات الحصــار أو الســجن .لكــن خطــورة الحجــر الكبــرى،
تكمــن فــي أنــه يجعــل األفـراد يســتجدون الحريــة املتمثلــة فــي الخــروج مــن البيــت إلــى فضاءاتهــم
أي َث َمــن َت ْط ُلبــه ّ
املعتــادةُ ،م َ ّ
الســلطة.
قابــل ِ ٍ
ِ
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خالصــــات
بنـ ًـاء علــى تفكيــك عناصــر املوضــوع املــدروس وتحليــل نوعيــة العالقــات بيــن متغيـرات جوانــب
تبيــن ّ
البحــث وإشــكاليتهّ .
أن زمــن الجائحــة أســفر عــن تحــول ط ـرأ فجــأة علــى عالقــة الدولــة
باملواطنيــن .وذلــك بشــكل جعــل الدولــة توظــف الجائحــة فــي اتجــاه تقويــة ســلطتها وتكريــس
ّ
حضورهــا فــي أدق تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للمواطــن .إذ تكشــفت نجاعــة اآلليــات التــي
ً
اســتعملتها الــدول عمومــا -مــع وجــود بعــض االســتثناءات -فــي الســيطرة علــى الحيــاة الخاصــة
والعامــة للمواطنيــن ودفعهــم إلــى القبــول ْ
بتجميــد أنشــطتهم االقتصاديــة واالجتماعيــة
ِ
ّ
أدق تحركاتهــم ملراقبــة الدولــة.
والثقافيــة والعقائديــة وبإخضــاع ِ
ُ ََ
ً
ُ
توظيف الدولة للخطاب العلمي ُ
لعب
ناول ُتها دورا في تخويف املواطنين
وسبقها إلى املعلومة وم
َ
وهيمنــة أيديولوجيــة الدولــة علــى األيديولوجيــات املعارضــة ِبمــا فيهــا الدينيــة والطائفيــة .وقــد
َ ْ َ
عمل هــذا األخيــر
اســتغلت جهــل عمــوم النــاس بحقيقــة الفايــروس الجديــد ( )COVID-19لتســت ِ
ً
آلية للتأثير على تمثالتهم االجتماعية وخلق الذعر النف�ســي .وذلك عبر تخويف املواطنين من
ُّ
ّ
ـرو ُج لــه مؤسســات الدولــة عبــر األجهــزة
املــرض واملــوت .لقــد ات ِخــذ التخويــف بالخــوف -ا ًلــذي تـ ِ
اإلعالميــة ووســائل التواصــل االجتماعــي -ســاحا لشــل قــدرات النــاس املعارضيــن وملصــادرة
الحقــوق اإلنســانية القانونيــة.
كشــف تف�شــي الوبــاء عــن مــدى ارتبــاك و «ورقيــة» الدولــة النيوليبراليــة ،التــي طاملــا قدمــت
ً
ً
نظامهــا الرأســمالي ومؤسســاتها ومجتمعاتهــا بكونهــا «األكثــر تقدمــا والتزامــا بحقــوق
اإلنســان» عندمــا تخلــت عــن قداســة حيــاة اإلنســان وحقوقــه ،أمــام أولويــة حمايــة
االقتصــاد .لقــد ثبــت بامللمــوس -بشــكل غيــر مســبوقّ -
أن املنظومــة االخالقيــة املعياريــة
ً
ً
ُ
ؤسســة لحقــوق اإلنســان املعاصــرة باعتبارهــا نتاجــا ليبراليــا ،يتغنــى بــه «الغــرب» منــذ
امل ِ
ّ
توظفــه دو ٌل كثيــرة كأحــد وســائل الهيمنــة .هكــذا تبــدو
ـعار أداتــي ِ
عقــود ،ليســت ســوى شـ ٍ
حقــوق اإلنســان كشــعار ُيرفــع أو ُيهمــش لفائــدة وحســابات املصالــح .لقــد كشــف الوبــاء
ً
أن العالــم قــد أصيــب ســلفا «بجائحــة النيوليبراليــة».
بـ ّـررت الضــرورة ال ِعلميــة أو الطبيــة إك ـر َاه النــاس علــى الرضــوخ لقوانيــن الحجــر الصحــي،
وتجاهلــت خطــر تجويعهــم بمنعهــم عــن العمــل .وهــو املوقــف الــذي ّ
تبنــاه الكثيــر مــن املثقفيــن
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وعمــوم النــاس جـ ّـر َاء بنــاء الق ـرارات السياســية القانونيــة للدولــة علــى أســاس ســرعة وكثــرة
ُّ
وتغيــر املعلومــات واألخبــار العلميــة واإلعالميــة الدوليــة املتضاربــة (حــول أصــل الجائحــة
ّ َ
ممــا خلـ َـق الكثيــر مــن التشــويش علــى قــدرات
وخطورتهــا وطــرق انتشــارها والوقايــة منهــا)،
َ
النــاس العقليــة ،وز َرع الرعــب والقلــق املالحــظ فــي ســلوكاتهم ومواقفهــم.
ّ
املصنعــة
إنــه الرعــب الــذي أصــاب النــاس مــن املؤسســات املاليــة والشــركات املنتجــة -بمــا فيهــا
ِ
ً
لألدوية-وقــام علــى أســاس ارتبــاط تلــك املؤسســات باالســتثمار فــي صحــة اإلنســان اعتمــادا علــى
التطــور التكنولوجــي والــذكاء االصطناعــي والهندســة الوراثيــة وصناعــة األســلحة البيولوجيــة.
وهــي أمــور ُت َمـ َّـرر -حســب املعارضيــن لأليديولوجيــات ّ
الرســمية -عبــر «منظمــة الصحــة العامليــة».
فتناقــض أخبــار الوبــاء العلميــة والطبيــة التــي تنشــرها «املنظمــة العامليــة للصحــة» زرع الاليقيــن
ْ
َ
صاد ِرهــا ال ِعل ِميــة.
والذعــر بيــن النــاس وأدى بالتالــي إلــى فقــدان الثقــة فــي كفــاءة املنظمــة وم ِ
اإلف ـرازات الســلبية للجائحــة لــم تنحصــر فــي ممارســات الدولــة اإلقليميــة فقــط بــل كشــفت
عــن حقيقــة هشاشــة التمثــات االجتماعيــة لحقــوق اإلنســان لــدى دول العالــم ،وعنــد
عامــة النــاس علــى املســتوى العالمــي .فبمــا أن الجائحــة عامليــة فالحــد مــن آثارهــا املدمــرة
يفتــرض أال يكــون إال بتشــارك دولــي فــي إق ـرار الق ـرارات والتدابيــر الالزمــة ملواجهتهــا .وهــو
َ
األمــر الــذي يقت�ضــي نظريـ ًـا تبـ َ
ـادل املعلومــات املعــارف والخبـرات ،وإقامــة التعــاون بيــن الــدول
وتعزيــزه بقوانيــن تشــاركية جديــدة ،وتقديــم املســاعدات مــن طــرف األغنيــاء إلــى الفق ـراء.
غيــر أن الواقــع الفعلــي للعالقــات الدوليــة فــي مواجهــة الجائحــة كان لــه ســيناريوهات أخــرى
انكشــفت مــع مــا يلــي:
1 .1خــرق بعــض الــدول للقوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بتصديــر واســتيراد املــواد
الطبيــة بالخصــوص خلخــل أســس الثقــة فــي العالقــات الدوليــة فــأدى بذلــك إلــى حالــة
مــن الهلــع والتوجــس ونبــذ اآلخــر.
2 .2خــرق بعــض الــدول للقانــون الدولــي وقيامهــا بالســطو علــى شــحنات مــواد طبيــة
َّ َ
َ
محملــة فــي طائ ـرات توقفــت بمطاراتهــا -أثنــاء توجههــا إلــى دول أخــرى -دفــع الـ ّـدول إلــى
إعــادة التفكيــر فــي اســتراتيجياتها الســيادية .وهــو مــا ُي ْن ِبـ ُـئ بإقبــال العالــم علــى تحــوالت
اســتراتيجية عميقــة فــي عالقــات القــوة بيــن الــدول.
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ً
3 .3تدبيــر أزمــة الجائحــة -بواســطة خــر ِق القانــون الدولــي عامليــا ،وتطـ ُـاو ِل الدولــة الوطنيــة
ً
علــى الحقــوق اإلنســانية محليــا -أدى باإلنســان إلــى العــودة إلــى الكهــف وإلــى قانــون الغــاب.
َّ
تبيــن مــن الخلــل البنيــوي الكامــن فــي مؤسســات الدولــة النيوليبراليــة مــدى ضعــف اإليمــان
باملنظومــة األخالقيــة الثقافيــة فــي أوســاط الشــعوب التــي تــرزح تحــت وطئــة هــذا النظــام
وثقافتــه .وذلــك بمجــرد أن هيمــن الذعــر الناتــج عــن اإلحســاس بضعــف القــدرة البشــرية
أمــام ســلطة الطبيعــة ،رغــم املســتوى العالــي الــذي عرفــه التقــدم التكنولوجــي والعلمــي.
حيــث غابــت حقــوق اإلنســان كمنظومــة أخالقيــة وثقافيــة شــاملة عــن كثيــر مــن املجتمعــات
التــي شــهدت ظهــور وانتشــار الوبــاء لحظــة استشــعار خطــر الوبــاء الوجــودي عليهــا ،وتحولــت
حقــوق اإلنســان فــي ملــح بصــر ،لســقط متــاع ليــس أكثــر .كمــا كشــف الوبــاء عــن وهــم التفــوق
والســمو العلمــي والتكنولوجــي ،وعــن عمــق إشــكاليات حركــة وخطــاب حقــوق اإلنســان.
أثبــت الوبــاء أن مقولــة احت ـرام حقــوق اإلنســان ،وتبنــي ثقافــة حقــوق اإلنســان ،ال تعــدو أن
تكــون مســألة شــكلية ســطحية ،وأنــه ال يمكــن حـ ُّـل معضلـ ِـة الحقــوق اإلنســانية ،دون فـ ِّـك
ارتبــاط حركــة حقــوق اإلنســان وخطابهــا عــن املصالــح السياســية للمنظومــة النيوليبراليــة
ًّ
ً
َ َّ
أمرهمــا.
التــي تقــدم نفســها بصفتهــا راعيــا رســميا لهمــا بــل وو ِلــي ِ
ً
ســتبقى قــدرة حركــة حقــوق اإلنســان علــى الفعــل محكومــة بالســقف النيوليبرالــي سياســيا
ً
ً
ً
ُ
َ
ُ
وخطابهــا
واقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا .فمــن دون أن ت ِشـ َّـب حركــة حقــوق اإلنســان
َ
ً
عامليــا عــن طـ ْـو ِق املصالــح النيوليبراليــة ،مــن خــال االنغمــاس فــي املجتمعــات واملشــاركة فــي
وج ِّديــة ،ســتبقى
نضالهــا التحــرري ،ومــن دون االضطــاع بمهامهــا بشــكل أكثــر راديكاليــة ِ
ً
ظاهــرة ال ترقــى عــن مســتوى الخطــاب اللغــوي أو الصوتــي .دون أن نغفــل أن الوبــاء
ً
ُْ
ـات وأنظمــة اقتصاديــة ،يتوجــب الوقــوف أمامهــا بجديــة،
زان توجهـ ٍ
ومــا بعــده ،قــد يفـ ِـر ِ
لدفعهــا إلــى ّ
تبنــي حقــوق اإلنســان كقواعــد ملــا بعــد الوبــاء تســمو علــى كثيــر مــن الحســابات
االقتصاديــة والسياســية.
ً
يمكــن القــول ،أن «حركــة مناهضــة العوملــة» قــد كانــت فضـ ًـاء متاحــا للخطــاب الحقوقــي،
مــن أجــل إعــادة إنتــاج أدواتــه وتموضعــه علــى صعيــد املمارســة والفكــر االجتماعــي
والسيا�ســي .غيــر أن انكفــاء حركــة مناهضــة العوملــة وعــدم وجــود حوامــل حقوقيــة لتلــك
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املهمــة ،حــال حتــى دون فتـ ِـح نقاشــات جديــة حــول تلــك املعضلــة وفتـ ِـح آفــاق جديــدة
ً
ً
لهــا .وذلــك للبحــث فــي ســؤال راهنــي صــار ســؤاال إشــكاليا أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى وهــو:
هــل يمكــن االنتهــاء إلــى مقاربــة جديــدة -تتجــاوز التصــورات الحاليــة ملؤسســة الدولــة-
تتعلــق بثنائيــة الحقــوق والواجبــات دون الســقوط فــي حفــرة التســلط واالســتبداد؟ ومــا
هــي التغيــرات التــي يتوجــب أن يقــوم بهــا املدافعــون عــن حقــوق االنســان علــى مســتوى
املمارســة والخطــاب بعــد هــذا الــدرس اإلنســاني الكبيــر والفريــد؟
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