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مقــــال

 الإن�سان وعاملهوع��ن��دم��ا يعجز ال��ف��ك��ر ع��ن ا�ستيعاب م��ا يحدث
حوله ،ف�إنّه ي�صبح غا�ضبا ورمبا يكون الغ�ضب
�أعمى .يقول �إدغ��ار م��وران �إنّ الغ�ضب الب�شري
كان �سبباً يف تراجيديات مل تندمل جراحها �إىل
اليوم .كما يت�ساءل �إدغ��ار موران عن اخلطرين
ال��ك��ب�يري��ن امل��ه��ددي��ن ل��ل��ب�����ش��ري��ة ال���ي���وم؟ الأول:
الهيمنة الغريبة واجل��احم��ة للتمويل ال��دويل
ون��ظ��رت��ه للعامل حيث ك��ل ���ش��يء ع��ب��ارة ع��ن قيم
و�أرقام .وهذا يعني� ،أنه بد ً
ال من النظر �إىل الكائن
الب�شري ك�إن�سان ،يعي�ش معاناته وحياته ،نراه
من زاوية امل�صلحة ال�ضيقة التي ت�ستغل الإن�سان
يف جزئياته ،فهو من الناحية االقت�صادية جمرد
رقم داخل الناجت املحلي الإجمايل � ...أما اخلطر
الثاين ،فيتمثل يف �أ�شكال خمتلفة من التع�صب.
هذان اخلطران ما يجب مقاومته ،ح�سب اعتقاد
�إدغار موران .لي�س مقاومة فكرية غا�ضبة و�إمنا
بفكر �شمويل ينظر �إىل الإن�سان يف كليته بوعي
معريف �شامل وبعزمية �إن�سانية حتاول �أن تنقذ
ما ميكن �إنقاذه ،قبل فوات الأوان.
حاول �إدغار موران بذكاء وحكمة �أنتجته اخلربة
العلمية ال��ط��وي��ل��ة وال��ت��ق��دم احل��ي��وي يف العمر
�إىل تقدمي و�صفة منهجية مفادها �أن امتالك
م��ف��ه��وم م��رك��ب و���ش��م��ويل ع��ن الإن�����س��ان املعا�صر
ال ينطلق �إال من النظر �إىل ال��ذات ،و�أعماقها،
ل�صياغة ر�ؤي��ة �أكرث �إن�سانية للأفراد .حينذاك
تنوجد جدليا �إمكانية للتفاهم حول ما ف�شلت
الب�شرية ع��ادة يف حله منذ ق��رون ،ح��ول الدين
وال�سيا�سة واالقت�صاد والبيئة .وهنا ي�شري �إدغار
موران �إىل �أنّ �أ�سباب الف�شل كثرية يف مقدمتها
ت��ع��ن��ت الإن�����س��ان وم��ي��ل��ه �إىل ت�ب�ري���رات ال��ذات��ي��ة،
بحيث ال يرى ال�شر والغلط واخلط�أ والعيب �إال
لدى الآخرين.
وع��ن��دم��ا ي��ت��ح��دث م����وران ع��ن ����ض���رورة ام��ت�لاك
الإن�سان منظوراً �أك�ثر �إن�سانية ،فهو يق�صد �أن
يكون لدينا فكر مركب .يعلمنا �أن نرى التعدد
والتنوع داخل الوحدة الفردية ،بدل النظر �إىل
فردانيته و�أنانيته .وهذا �سيمكننا من النظر �إىل
ال��ف��رد يف كليته املتناق�ضة .لأن �أع���داء التفاهم
هي :الالمباالة واالحتقار والكراهية .ولتجنب
ه���ذا ال���وب���ال ال��ف��ك��ري ي��ج��ب االع��ت��راف ب��الآخ��ر
وال�شعور بامل�شرتك الإن�ساين ،ويف الوقت نف�سه
احرتام االختالف.
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الفكر ال�شمويل -
�سعيد بوكرامي *
بلغ املُفكر الفرن�سي �إدغار موران � 94سنة ،ورغم ذلك مازال عامل االجتماع ف�ضويل الع�صر بامتياز .فبعد م�سرية حافلة بالبحث والنظريات
وامل�ؤلفات هاهو ين�شر �أحدث كتبه عن «التفكري ال�شمويل ،الإن�سان وعامله»وما زال موران يلح على �ضرورة �إعادة ا�ستك�شاف الإن�سان يف كليته،
ولي�س يف جزئياته .كتاب �سي�صبح يف الأيام القادمة مرجعية جديدة لل�سيو�سيولوجيا يف العامل.
الإن�����س��ان ث��ال��وث��ي ال��ت��ع��ري��ف ف��ه��و ي�شتمل على
جانب ف��ردي و�آخ��ر اجتماعي وثالث بيولوجي.
هذه الأق�سام ال تلتئم لت�شكل الإن�سان ال�شمويل،
فهي لي�ست ثلثًا منه ب��ل كلية :الإن�����س��ان ف��ردي
أي�ضا ٪100
 ،٪100واجتماعي  ٪100وبيولوجي � ً
ولكن يف التدري�س والبحث ،هذه الأ�س�س الثالثة
تعالج بطريقة مفككة وال حاجة للت�أكيد على �أنّ
تخ�ص�صات بحثية ك��ث�يرة ال تهتم بالتعقيدات
الب�شرية وال حاجة ملحة لها �إىل درا�سة الإن�سان
يف ك��ل��ي��ت��ه وال ح��ت��ى ال��ت��ف��ك�ير ف��ي��ه ب�����ش��م��ول��ي��ة.
ك��ت��اب ال��ب��اح��ث ال�����س��و���س��ي��ول��وج��ي �إدغ����ار م���وران
ه��و حم��اول��ة رائ��ع��ة للتفكري ال�����ش��م��ويل .يتناول
�إدغار موران الإن�سان ككل ومن جوانب �أ�سا�سية
م��ث��ل ع��امل��ه امل����ادي ،ث��م ت��ط��وره ال��ب��ي��ول��وج��ي ،ويف
�يرا يف م�ستقبله
�سياقه التاريخي ،والعوملي و�أخ ً
الب�شري .يخل�ص �إىل �أننا جند �صعوبة كبرية
للتفكري ال�شمويل ،.والتفكري املعقد .تفكرينا
الآن ث��ن��ائ��ي ،ن��ح��ن ن��ف��ك��ر «�أو» ع��ن��دم��ا ي��ج��ب �أن
ن��ف��ك��ر .ل��ك��ن م���ادة ال��ت��ف��ك�ير ت��ب��ق��ى ج��زئ��ي��ة مهما
ح��اول��ن��ا ت��و���س��ي��ع ت��ف��ك�يرن��ا ل��ي��ت��م��دد و ُي��ح��ي��ط مبا
ال مي��ك��ن ا���س��ت��ي��ع��اب��ه .ن��ح��ن ن��ك��ت��ف��ي ب��امل��ق��ارب��ات
املب�سطة ال��ت��ي متكننا م��ن ال��و���ص��ول �إىل نتائج
م�����س��ت��ه��دف��ة ت��ب��ع��ث ع��ل��ى ال���راح���ة وال��ط��م���أن��ي��ن��ة
�أك�ث�ر مم��ا ت��ب��ع��ث ع��ن الإزع�����اج وال��ق��ل��ق وه��م��ا يف
ال���واق���ع م��ن��ه��ج ال��ب��ح��ث ع��ن احل��ق��ائ��ق املحتملة.
على �سبيل امل��ث��ال ،النموذج االقت�صادي املعومل
يف�ضي ال حم��ال��ة �إىل ا�ستنفاد م���وارد الأر����ض.
امل�����س���أل��ة لي�ست ال��ن��م��و «�أو» االن��خ��ف��ا���ض» ولكن
الزيادة «و» االنخفا�ض للو�صول �إىل ا�ستنتاج عن
�أف�ضل املمار�سات يف جميع �أنحاء العامل.
م��ا ي��ن��ب��غ��ي �أن ي��ت��وق��ف ع��ن ال��ن��م��و ه��ي ال��زراع��ة
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��ق��ح��ل ال��ت�رب����ة ،مب��ب��ي��دات��ه��ا
ال�سامة .يف املقابل يجب تنمية الزراعة الع�ضوية
مهي�أة للإن�سان وقريبة منه .ما يجب �أن يتوقف



ع��ن ال��ت��ن��م��ي��ة ه��و االق��ت�����ص��اد امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال�سلع
امل�ستهلكة ب�سرعة واملربجمة للزوال التي جتعل
من الآالت امل�ستعملة غري قابلة للإ�صالح ،لكن
بدل تنمية نفعية وانتهازية يجب �أن ن�سعى �إىل
�إيجاد تنمية مت�ضامنة ومتجددة.
ول���ت���ج���اوز ع��ث��رات و���س��ل��ب��ي��ات و�أ�����ض����رار ال��ف��ك��ر
امل��ع��ا���ص��ر ي���ق�ت�رح �إدغ�������ار م������وران ب���ل���ورة ت��ف��ك�ير
�شمويل حتى و�إن كان تفكرياً مرك ًبا ،لأن مقاربة
ما بني الكل واجلزء تف�ضي �إىل تفكري حمفوف
ب��االرت��ي��اب ويتجنب العقالنية املغلقة ،ويبتعد
عن احلقيقة املطلقة� .إنّ النظر �إىل الب�شرية من
خالل منظور هذا التفكري املركب هو حماولة،
كي نفهم �أننا نعي�ش ع�صر احلديد العاملي ،نوع
من ع�صور ما قبل التاريخ للفكر الب�شري .نحن
ما زلنا يف البداية.
���ش��ه��دت معرفتنا ب��الإن�����س��ان ،واحل��ي��اة ،وال��ك��ون،
ازده�������ارا م���ط���ردا ل��ك��ن ه����ذه امل��ع��رف��ة منف�صلة
وم�����ش��ت��ت��ة .ك���ي���ف مي���ك���ن و����ص���ل���ه���ا؟ ك���ي���ف مي��ك��ن
م��واج��ه��ة امل�شاكل ال��ت��ي ه��ي يف �آن واح���د مركبة
و�أ�سا�سية وثقافية وحيوية؟ كيف ميكن التموقع
داخ����ل م��غ��ام��رة احل��ي��اة وخ��ل�ال رح��ل��ت��ن��ا يف ه��ذا
الكون ،مع الأخذ بعني االعتبار �أنّ الإن�سان يوجد
داخ��ل الكون ،و�أن الكون يوجد داخ��ل الإن�سان؟
�أج���وب���ة �إدغ����ار م����وران ،ذك��ي��ة والم��ع��ة وم�ضيئة
ومتاحة للقارئ املتخ�ص�ص وغ�ير املتخ�ص�ص.
ي��دع��ون��ا امل���ؤل��ف بطريقته اخل��ا���ص��ة� ،إىل تبني
تفكريا �شموليا� ،أي النظر �إىل الطبيعة الب�شرية
ب��ث��ال��وث��ه��ا ال���ف���ردي واالج��ت��م��اع��ي وال��ب��ي��ول��وج��ي
للتدقيق يف م�سقبلنا دون اال�ست�سالم للع�صر
ال���راه���ن امل��ح��م��وم ب��ال�����س��ب��اق ن��ح��و ال��ع��ومل��ة .ي��رى
�إدغ�����ار م�����وران �أنّ احل�����ض��ارة ال��غ��رب��ي��ة �سمحت
للتنمية الفردية لتحقيق الأف�ضل ،مبعنى �أنّها
متكن ال��ف��رد م��ن حتمل امل�س�ؤولية ال�شخ�صية،
�أو على الأق���ل تقرير م�صريه بنف�سه .يت�ساءل

ال��ب��اح��ث ه��ل ك���ان ه���ذا االجت���اه خ��اط��ئ��اً؟ نتيجة
الفردانية كانت خميبة ل�ل�آم��ال لأ ّن��ه��ا �أدت �إىل
ظهور الأنانية .فقد كانت �أنّ التنمية الفردية يف
الوقت نف�سه تدهورا كبريا للت�ضامن .الت�ضامن
مل يعد م��وج��و ًدا يف )الأ���س��رة ،والعمل ،واحل��ي(
ويف �إط����ار ه���ذا ال��ف��ق��د ل��ل��ت�����ض��ام��ن ،ه��ن��اك �أي�����ض��اً
تدهور للإح�سا�س باالنتماء للمجتمع والوطن
وبالتايل تدهور ملفهوم املواطن.
أي�ضا ظاهرة العنف
ومن الأ�شياء التي ناق�شها � ً
واحل��روب املنت�شرة يف العامل �إذ اعترب �أن حلها
ع��م��ل��ي��ة ط��وي��ل��ة و���ص��ع��ب��ة ل��ك��ن��ه��ا مل ت���ب���د�أ .لأن��ن��ا
يف م��رح��ل��ة ي���زداد فيها التع�صب وي���أخ��ذ �أب��ع��ادا
معقدة .ه��ذا ال��ن��وع عرفته �أوروب���ا فيما م�ضى،
م��ث��ل امل��ج��م��وع��ة املتع�صبة» الأل���وي���ة احل��م��راء»،
ال��ت��ي ك���ان �أف���راده���ا م�ستعدين ل ّأي ���ش��يء من
�أج��ل ما يعتقدونه من مبادئ ثورية� .أم��ا اليوم
ف��ن��واج��ه ال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي الإ���س�لام��ي ال���ذي مل
ي��ك��ن ن��ت��ي��ج��ة ال��ه��ج��م��ات يف ن���ي���وي���ورك ،ب���ل ج��اء
نتيجة قدوم �أمريكا �إىل �أفغان�ستان والعراق وما
�أ�سفر عنه �آث��ار �إيجابية تبدو للبع�ض وللبع�ض
الآخ��ر �سلبية .يح�سم �إدغ��ار م��وران �أن التفكري
اجلهادي مرده �إىل العنف املبالغ فيه من طرف
القوى العظمى القادمة �إىل ال�شرق برت�سانتها
احلربية املتطورة .وتظهر اليوم على �صورة ما
يطلق عليه»داع�ش» التي منحت نف�سها �صورة
ب�شعة .وي��رى م��وران �أنّ حم��ارب��ة ه��ذا التع�صب
الرببري لن يتحقق �إال بتحالف الدول جميعها
وب�أقل بربرية ممكنة ميكن الق�ضاء على داع�ش.
ل��ك��ن ال��ن��ت��ائ��ج �ستكون يف ج��ان��ب �آخ���ر ا���س��ت��م��راراً
ل��ل��م���أ���س��اة .لأنّ ال��ه��ج��رة �ستكون ك��ب�يرة ،كما هو
احل��ال اليوم التي تفر�ض على �أوروب���ا �أن تكون
ملج�أ لل�ضيافة والإخ��اء .هناك م�شكلة عوي�صة
أي�ضا لي�س لدينا فكر قادر
ولي�س لها حل فوري و� ً
على مواجهتها.

