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عصر األزمة ..إلى أين؟
طالب الوهيبي
ح�صلت جملة من النقا�شات حول العامل املعا�صر؛ بحيث �صار من املمكن ت�صنيف الفال�سفة بح�سب موقفهم من حالة الأزمة يف العامل املعا�صر� :أهي �أزمة العامل
احلديث� ،أم قلقا يف احل�ضارة� ،أم �أزمة الإن�سان� ،أم �أزمة الثقافة� ،أم �أزمة �شرعنة؟ ويبدو �أنَّ ارتقاء حالة «الأزمة» �إىل رتبة املفهوم الفل�سفي �أو �إىل �أداة تفكري
العامليتي خا�صة ،طال ُك َّل «�آفاق الوعي املعا�صر» .هكذا فنَّد الكاتب فتحي امل�سكيني
احلربي
«نقدي» يف معنى «العامل» حدث نظري خا�ص بالقرن الع�شرين ،بعد
ْ
ْ
ع�صر الأزمة يف مقاله املن�شور بـ«جملة التفاهم» ،بعنوان «حالة الأزمة يف العامل املعا�صر ...و�إىل �أين يتّجه العامل والإن�سان؟».

�إ َّن «ال�ن�ق��د» و«الأزم � ��ة» مُ�صطلحان ينتميان �إىل جذرين
لغويني خمتلفني؛ ف ��إنّ النظرية النقدية املعا�صرة مث ً
ال
ميكن قراءتها -يف كل �أبعادها -على �أنها «كوكبة مثلثة من
الأزمات التاريخية» ت�شمل �أزمة الر�أ�سمالية وف�شل احلركة
العمالية و�أزمة املارك�سيةَّ .
بي الكاتب �أ َّن حالة الأزمة تبدو
يف ال�ع��امل املعا�صر لي�س فقط مبثابة نقطة ان�ط�لاق نحو
�شيء �آخر ،بل هي -بح�سب تعبري كارل يا�سربز« -الو�ضعية
ال��روح�ي��ة للع�صر» ،وال�ت��ي ت�سودها �أزم ��ة يف تنظيم كياننا
احلا�ضر ،وميكن ال�ق��ول� :إ َّن ك��ارل يا�سربز قد ك��ان �س َّباقاً
�إىل الت�صدّي الفل�سفي ملعنى الأزمة يف العامل املعا�صر ،ومن
املتفق عليه ب�ين الباحثني الغربيني عامة ف� ْه� ُم م�صطلح
الأزم��ة يف �ضوء ا�ستئناف كثري �أو قليل ملعانيها اليونانية
القدمية ،التي ّ
تدل غالباً على«القرار احلا�سم».
ويُكمل الكاتب امل�سكيني �أ َّن امل�ؤ ّرخ الأملاين راينهارت كو�سلك
ق ��ام يف �أط��روح �ت��ه ع�ل��ى ت�ع��ري��ف «احل ��داث ��ة بو�صفها ع�صر
الأزمة» وهو ّ
ي�شخ�ص هذه الأزمة بو�صفها عبارة عن «ن�ش�أة
مَر�ضية للعامل البورجوازي» ،وقال كو�سلك« :كان احلكم
املطلق ه��و �شرط ن�ش�أة التنوير؛ وك��ان التنوير ه��و �شرط
ن���ش��أة ال�ث��ورة الفرن�سية» .وم��ا ي�شري �إل�ي��ه كو�سلك ه��و �أ َّن
دولة احلكم املطلق قد انت�صرت على احلروب الأهلية با�سم
الأدي� ��ان ،وح���ص��رت م�سائل ال�ضمري يف احل �ي��اة اخل��ا��ص��ة؛
لكنّ التنوير هو الذي قام يف القرن الثامن ع�شر بتك�سري
هذه احل��دود بني الف�ضاء العمومي (القوانني ال�سيا�سية)
واحلياة اخلا�صة (الأخالق والدين) ،بوا�سطة خطاب النقد
الذي قاد ال�شعوب �إىل الثورة بو�صفها جت�سيداً للأزمة ،و�إنّ
نقد التنوير هو الذي �أنتج الف�ضاء العمومي البورجوازي
للقرن الثامن ع�شر الذي قاد نظام دولة احلكم املطلق �إىل
نهايتها� .إذن ،الفكرة الناظمة لدى الكاتب هي �أ َّن (الأزمة
مفهوم حديث)؛ لك ّنه مل يكن ممكناً من دون وجود (�أزمة
احلداثة) الأوروبية نف�سها.
ويف مايو � ،1935ألقى �إدم��ون��د هو�سرل حما�ضرة بعنوان:
«الفل�سفة يف �أزمة الإن�سانية الأوروبية» مل ُتن�شر يف حياته،
وظهرت لأ ّول مرة �سنة  1954حتت عنوان منقّح قلي ً
ال هو
«�أزمة الإن�سانية الأوروبية والفل�سفة» ،ومنذ �أ ّول فقرة من

الن�ص ي�ستعمل هو�سرل مفهوم (الأزم ��ة) وه��و ال يق�صد
� ّإل �أن مينح اهتماماً جديداً ،وذلك ب�أن يط ّور الفكرة التي
�أعطتها فل�سفة التاريخ عن الإن�سانية الأوروبية ،ويعرتف
هو�سرل ب ��أ َّن الإن�سانية تتحرك يف ف�ضاء تاريخي ك��وين؛
ح�ي��ث ي���ص�ف�ه��ا ب ��أ ّن �ه��ا «ح �ي��اة واح� ��دة م ��ؤل �ف��ة م��ن ال���ش�ع��وب
وال�ب���ش��ر ،ال ي��رب��ط بينها غ�ير ال�ع�لاق��ات ال��روح �ي��ة ،حياة
تتم ّيز بوفرة من الأمناط الب�شرية والثقافية التي تتجاوب
فيما بينها»؛ ولأ َّن �أوروب ��ا متتلك �شيئاً �إ�ضاف ًّيا على بقية
ال���ش�ع��وب -بح�سب و��ص�ف��ه« -ي��وج��د فيها ��ش��يء ف��ري��د من
ح�سا�سة جتاهنا،
نوعه ،يجعل املجموعات الب�شرية الأخرى ّ
وذل��ك من جهة �أ ّن��ه �شيء ما ،بقطع النظر عن �أيّ مق�صد
نفعي ،من �ش�أنه �أن ي�صبح دافعاً بالن�سبة �إليهم ،»...ويو�ضح
الكاتب هنا �أ َّن هو�سرل ال يتكلم عن �أوروب��ا اجلغرافية بل
عن (�أوروب ��ا روح�ي��ة) ،ور�أ���س ا ألم��ر لديه هو �أ َّن الإن�سانية
الأوروب �ي ��ة لي�ست ج�سماً ح� ًّي��ا ب��ل ه��ي ك�ي��ان روح ��ي يح ِّركه
م�ب��د�أ نحو اال�ستكمال امل�ستم ّر ل��ذات��ه ،م��ن �ش�أنه �أن مينح
حت � ّوالت �شكل احلياة الأوروب �ي��ة .ومل ت�صبح �أوروب ��ا �شكال
روح ًّيا � َّإل عندما َت َو ِّل َد نوعا جديدا من الأ�شكال الروحية
وه��و «ال�ف�ل���س�ف��ة» ،والإغ ��ري ��ق ه��م م��ن �أط�ل�ق��وا ه��ذا اال��س��م.
الفل�سفة هنا غري موقف روحي يقوم على الرغبة يف معرفة
العامل املحيط بنا مبقت�ضى طبيعة عقولنا فح�سب ،ولي�س
مبقت�ضى �أي �سردية �أخ ��رى ،وال توجد حقيقة كلية غري
حقيقة العامل.
ويف ن�ظ��ر ال�ك��ات��بَ ،ت�ع�ن��ي الأزم ��ة ع�ن��دئ��ذ ال�ت�خ� ّل��ي ع��ن �أف��ق
ال �� �س ��ؤال ال ��ذي ك��ان الفال�سفة ال�ق��دم��اء ق��د �أ�� َّ�س���س��وا عليه
ال�سلوك النظري يف العلوم ،وهم كانوا على ب ِّينة من خطر
اال�ستعمال النظري للعقل مبج َّرده دون �أي ت�أ�صيل معياري
�أو �سيا�سي ،وما َّ
مت التخلي عنه مع الأزمنة احلديثة هو �أفق
ال�س�ؤال عن الإن�سان.
ويُ�شري فتحي �إىل �أ َّن احلداثة بالن�سبة �إىل هو�سرل �ضربا
من «الف�شل الروحي» ،وهو ف�شل العلم اجلديد الذي جنح
يف البداية ،ونكتة الإ�شكال يف هذا الف�شل هي عدم القدرة
على �إي�ضاح طبيعة العالقة ب�ين العلم اجل��دي��د والذاتية
الإن�سانية التي ت�أ�س�س عليها؛ فما وق��ع يف �أف��ق �أوروب ��ا هو

�أ َّن العلوم احلديثة قد تن َّكرت للإن�سان الذي �أنتجها .ويقع
م�شكل ال�ع��امل �إذن خ��ارج نطاق علوم الطبيعة؛ لأ َّن��ه يظل
بالن�سبة �إليها لغزاً ،وعالمة على حمنة تعي�شها �إن�سانية
فل�سفية وهي تلك التي ق َّررت �أن حتول تاريخها �إىل �صراع
م��ن �أج ��ل معنى الإن �� �س��ان .ول�ك��ن ال ُن�ع� ّ�ج��ل يف احل�ك��م على
طبيعة هذا ال�صراع؛ لأ َّنه لي�س حرباً �ضد ال�شعوب الأخرى،
بل هو كفاح روحي �ضد الطابع العر�ضي لوجود الإن�سانيات
ع�ل��ى الأر�� ��ض ،ول��ن ت�ك��ون فل�سفتها ت�ل��ك ال�ت��ي ال ت�ع��دو �أن
تكون ب�ضاعة العقل الك�سول ،وم��ن يقر�أ ك�لام هو�سرل يف
�أ�صالته الأمل��ان�ي��ة �سوف يلمح الإي�ح��اء يف لفظ «ال�سيادة»،
وقد �أجاب الفيل�سوف الإيطايل جورجيو �أغمنب يف مقابلة
ل��ه ��س�ن��ة  2013ع��ن «الأزم� ��ة احل��ا� �ض��رة حل�ي��ات�ن��ا ال�ي��وم�ي��ة»
قائ ً
ال« :اليوم �أ�صبحت الأزم��ة �أداة هيمنة ،فهي ُت�ستخدَم
م��ن �أج��ل �شرعنة ال �ق��رارات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي
تقوم يف واقع الأم��ر بتجريد املواطنني وحرمانهم من كل
�إمكانية للقرار» ،وبالتايل قد فقد مفهوم «ال�سيادة» -الذي
قامت عليه الدولة احلديثة -كثرياً من �صالحيته ،ودخلت
املجتمعات يف �ض ْربٍ جديد من �أفق املخاطر؛ حيث مل تعد
والتغي
الأ��ش�ي��اء ُت�ع��رف بثباتها؛ ب��ل بطابع اال�ضمحالل
ّ
ال�صادم ،و�إ َّن الت�شخي�ص الأخ�ير ال��ذي َّ
خل�صه زيجمونت
و�ص ٍف
باومان هو احلديث عن �أزمة «�سائلة» هي عبارة عن ْ
�سو�سيولوجي للو�ضع «ما بعد احلديث».
واخل�ت��ام مب��ا يذهب �إل�ي��ه الكاتب ،يقول جورجيو �أغمنب:
«يجب علينا �أن نبد�أ با�ستعادة املعنى الأ�صلي للفظة (�أزمة)
بو�صفها حلظة احلكم واالختيار ،وال ن�ستطيع �أن ن� ّؤجل ذلك
�إىل م�ستقبل غري حمدّد» ،ويذهب الكاتب �إىل �أنّ البحث عن
حل للأزمة مل يعد ميكن �أن يت ّم ب�شكل اجتماعي؛ �أي خارج
التنظيم االجتماعي؛ حيث يكون حمتواه كون ّياً ،ويفر�ض
نف�سه على امل�ؤ�س�سات ،و�أي�ضاً مما يبدو �أ ّن��ه مل يعد ميكن
الف�صل بني �أزم��ة العامل احلديث (العوملة �أو الر�أ�سمالية
ما بعد ال�صناعية) وبني �أزم��ة الهو ّية احلديثة ،و�إنّ �أزمة
العامل املعا�صر هي ت�صدّع يف منوذج املجتمع احلديث ،ومن
ثم يف من��وذج الهو ّية احلديثة ،ومن ث ّم ا�ست�شراف طريقة
اخلروج من (ع�صر الأزمة).
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