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يهم يف األزمة؟ عن الفلسفة يف الزمن الفعلي
"كوفيد  .."19ما الذي
ُّ
نيكيل موكريي وأدرياو مانينو
رضوان ضاوي *
يهم يف �أزمة كوفيد  :19عن الفل�سفة يف الزمن احلقيقي» للفيل�سوفني نيكيل موكرجي و�أدريانو مانينو ،اخلبريين االقت�صاديني ،وهما ع�ضوان
َ�صدَ ر كتاب جديد بعنوان «ما ّ
يف جمموعة بحثية متعددة التخ�ص�صات تعمل على تطوير �إ�سرتاتيجيات للتعامل مع وباء كوفيد  19وخماطر الكوارث الأخرى� ،إال �أنهما لي�سا من علماء الفريو�سات �أو
علماء الأوبئة .فما الذي ميكن �أن ت�سهم به الفل�سفة يف حلّ م�شاكل الأوبئة واجلوائح والأمرا�ض؟ وكيف يكون العمل العقالين ممك ًنا يف �أزمة كورونا امل�ستجدة؟ يتكون
القراء مبطالعتها.
الكتاب من �أربعة ف�صول وقامو�س للم�صطلحات املتعلّقة باملجال املعجمي لكوفيد � ،19إ�ضافة �إىل بيبليوغرافيا مهمة ين�صح امل�ؤلفان ّ
وا�ضحا �أن علم الفريو�سات وعلم الأوبئة لي�سا التخ�ص�صني الوحيدين يف مواجهة هذا الوباء؛ فمو�ضوع خطري
ي�ؤكد امل�ؤ ِّلفان على �أنه خالل �أزمة كوفيد� ،سرعان ما �أ�صبح
ً
مثل هذا يتطلب مناق�شة متعددة التخ�ص�صات ت�ضيء جميع اجلوانب ذات ال�صلة من وجهات نظر خمتلفة لالقت�صاديني والت�شريعيني وعلماء االجتماع.
وم��ن خ�لال ال�ك�ت��اب ،يظهر ج�ل� ّي�اً ل�ل�ق��ارئ �أه�م�ي��ة الفل�سفة يف تقدمي
�إج��اب��ات على ��س��ؤال ال�ق��رار العقالين وامل�ب ّ�رر �أخالقياً يف ظل ظروف
عدم اليقني واجلهل .ذلك �أن التخ�ص�صات الفل�سفية تقدم هذا املو�ضوع
من خالل نظرية املعرفة ونظرية العلوم ونظرية القرار و�أخالقيات
املخاطرة وفل�سفة الكوارث �أو ما ميكن �أن ن�سميه بيداغوجيا الكوارث.
يتحدث الكتاب عن الأهمية الق�صوى التي باتت «فل�سفة يف الوقت
احلقيقي» تكت�سيها يف �أزم ��ة ك��ورون��ا .فنظ ًرا لإحل ��اح املخاطر ،هناك
�ضرورة حال ًيا �إىل اتخاذ ق��رارات وال ميكن حتمل ترف االنتظار حتى
يتم اثبات املعرفة بهذه امل�شاكل ،ل��ذا يتعني على الفال�سفة معاجلة
البيانات واحلجج حتت �ضغط الزمن ،لأنه يجب اتخاذ القرارات ب�ش�أن
الإجراء قبل نقطة زمنية معينة .ونظرا لأن هناك �أولوية للممار�سة،
يتعني العمل ب�أف�ضل املعلومات املتاحة حتى لو كانت �أقل موثوقية مما
يتم قبوله يف العادة ،فو�ضع البحث يتغري بوترية �سريعة ،مما يتطلب
تكييف تفكرينا وت�صرفنا.
اخلرباء ..الثقة الن�سبية �أو الت�شا�ؤم
ر َّكز هذا الكتاب على ما �سرياهن عليه الإن�سان �إذا مل يكن من املمكن
ا�ستبعاد �سيناريوهات �أ��س��و�أ حالة كارثية ،ليتجاوز امل�ؤلفان القاعدة
العامة التي تدعو �إىل اتباع غالبية جمتمع اخلرباء الذين ي�صدرون
�أحكامًا �أك�ثر موثوقية من الناحية الإح�صائية .فال ينبغي �أن تكون
ثقة النا�س مطلقة يف ر�أي الأغلبية من اخلرباء ،بل يتوجب عليها �أن
متثل حك ًما احتمال ًيا .ت�ساعد نظرية القرار و�أخالقيات املخاطر على
التخفيف من وطئة الت�سا�ؤل عن املدى الذي �سيكون فيه الأمر �سي ًئا �إذا
�أخط�أت جمموعة من اخلرباء ،فيكون اجلواب عنه بالتفكري يف الإجابة
عن مثل هذا ال�سيناريو .ففي حالة املو�ضوعات املثرية للجدل ،قد يكون
من املعقول جدًا ت�صديق غالبية اخلرباء ،ولكن يف نف�س الوقت يجب
�أن يكون النا�س �آمنني ويتبعون �أقلية من اخلرباء املت�شائمني يف العمل
التطبيقي ،وتعني كلمة «مت�شائم» هنا �أن اخل�براء املعنيني يتوقعون
�سيناريو كارثة يجب التفكري يف مواجهتها .يو�ضح امل�ؤلفان �أن��ه رمبا
�أمكن جتنب الإغالق �إذا ما اتبع امل�س�ؤولون هذا املبد�أ«:اتبع �أقلية من
اخلرباء �إذا كانوا مت�شائمني».
ومن هنا ،يفح�ص هذا الكتاب جمموعة من الأ�سئلة غري املريحة على
نحو منهجي ،فعندما ننظر �إىل الوراء يف بداية الوباء ،جند �أ ّن تطويق
مقاطعة هوبي ال�صينية ع�سكريا ،معطى قوي ووا�ضح على �أن حالة
اخلطر رمبا تكون حقيقية للأوروبيني �أي�ضاً ،ودرا�سة احلالة امل�أ�ساوية
ل�شمال �إيطاليا التي �أيقظت �أوروبا يف النهاية مل تكن �ضرورية .فقد كان
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ينبغي لل�صني �أن تكفي؛ لأن العامل �أ�صبح العامل �أكرث عوملة وت�شبي ًكا،
والفريو�س ميكن �أن ينتقل حول العامل يف غ�ضون �ساعات قليلة فيتم
�إيقاف احلركة اجلوية من ال�صني .كان ينبغي توقع ما �سيحدث يف �سوق
ببن�س واحد �أ�صبح «باهظ الثمن فج�أة».
الأقنعة �أثناء اجلائحة ،كمنتج ٍ
وك��ان م��ن املنطقي تطوير تطبيقات التتبع وحت��دي��د �إ�سرتاتيجيات
لزيادة قدرات االختبار ،والتوقف عن موا�صلة الدول الغربية التقليل
من �أهمية هذه احلزمة الفعالة والرخي�صة ن�سب ًيا من التدابري التي
توجب
مت تنفيذها منذ فرتة طويلة يف كوريا اجلنوبية وتايوان .كما َّ
�إن�شاء �أق�سام للأمن ال�صحي يف وزارة ال�صحة .وي�ستدرك الفيل�سوفان
�أن ال�شروع يف �إجراءات �صارمة ،ال تتخذ من منطلق الثقة التامة فيها،
ولكن من منطلق وج��وب ط��رح ه��ذه الإج ��راءات للتطبيق يف ظل عدم
اليقني ،فيتوجب تربير �ضرورة الإغالق على وجه اليقني ،والتفكري يف
البديل االجتماعي واالقت�صادي للنا�س ،رغم ذلك ي�ؤمن الفيل�سوفان
باملثل القائل :من الأف�ضل �أن تبقى �آمنا ال �أن تبقى �آ�سفاً ،من خالل
التفكري يف تقليل املخاطر قدر الإمكان.
ينتقد الفيل�سوفان ب�شدة ع��دم تبليغ اخل�براء العلميني وال�سيا�سيني
مثل هذا التربير الذي ينطلق من موقف نقدي عقالين� :إذا مل تقم
ب�إبطاء انت�شار الفريو�س بال�سرعة الكافية ،ف�إنك تخاطر ب�إ�صابة نف�سك
بالعدوى ب�شكل ال رجعة فيه ،بينما ميكن تخفيف ورفع الإغالق ،فمن
حيث املخاطر الأخالقية ،يعترب الإغ�لاق �أف�ضل كا�سرتاتيجية قابلة
للتحكم العك�سي ،مما ي�سمح بت�صحيح الأخطاء التي ارتكبت وتكييف
�أف�ع��ال�ن��ا م��ع احل��ال��ة اجل ��دي ��دة للمعرفة م��ن خ�ل�ال امل��وق��ف ال�ن�ق��دي
العقالين .ويعطي الباحثان من��وذج ال�سويد التي خافت من الت�أثري
االقت�صادي للإغالق ،ووثقت يف العديد من الأ�شخا�ص الذين يلتزمون
طوعًا ب�إجراءات احلجر ،لكنها �أغفلت �أو جتاهلت مدى �ضرر العدوى
اقت�صاديًا؛ ل��ذا فقد عانت ال�ب�لاد م��ن ع��دد كبري م��ن القتلى ب�لا داع
وخاطرت خماطرة كبرية ي�صعب تربيرها.
بني العامّة واخلرباء :افتقار �إىل املعرفة بالأوبئة و�ضعف التوا�صل بني
جماهري االحتاد الأوروبي
يف البداية ت�ساوى العامّة واخلرباء يف م�س�ألة عدم الأخذ بجدية الوباء.
يفتقر العامّة �إىل املعرفة الأ�سا�سية حول تاريخ الأوبئة واجلوائح ،ومل
ي�سمعوا رمبا من قبل بالأنفلونزا الإ�سبانية التي قتلت ما ي�صل �إىل
مئة مليون �شخ�ص بني عامي  1918و ،1920وهو عدد يقول امل�ؤلفان
�إنه يفوق عدد ال�ضحايا الع�سكريني يف احلرب العاملية الأوىل ب�أربع �إىل
خم�س م��رات .ومع ذل��ك ،ف��إن هذه الكارثة مل تخرتق ذاك��رة الإن�سان

ح � ًق��ا .ل��ذل��ك؛ ُي�ك��ن �أن ي� ��ؤدي ال��وع��ي والتعليم ال�ت��اري�خ��ي ب��الأوب�ئ��ة
�إىل التقليل م��ن ح ��االت التهديد احل��ال�ي��ة ،وم�ع��اجل��ة عجز «املعرفة
بالكوارث»� .أما العلماء واملتخ�ص�صون يف الفريو�سات فهم على دراية
جيدة مبخاطر الفريو�سات والأوبئة .ومع ذلك ،كان بع�ضهم خمط ًئا
ب�شكل كبري يف البداية .فقد ق��ال ع��امل الفريو�سات يف ب��ون ،هندريك
�شرتيك ،يف نهاية �شهر يناير �إن فريو�س كورونا اجلديد «لي�س �أكرث
خطورة من الإنفلونزا» ،كما �أخط�أ عامل الفريو�سات كري�ستيان درو�سنت
وع��امل الأوب�ئ��ة ال�سوي�سري مار�سيل �ساالتي تقدير اخلطر ،و�إن كان
و�ضوحا ،حيث �أ�شارا �إىل �إمكانية ال�سفر �إىل �إيطاليا دون
ب�شكل �أق��ل
ً
التعر�ض للخطر امل�ستجد .ثم كان �شمال �إيطاليا يف حالة طوارئ ،و�أفاد
�أطباء العناية املركزة �أنه يجب فرزها «كما هي احلال يف احلرب».
ي��رج��ع امل ��ؤل �ف��ان ح ��دوث م�ث��ل ه ��ذه الأح �ك ��ام اخل��اط�ئ��ة �إىل حقيقة �أن
ال�ت�ق�ي�ي�م��ات ذات ال���ص�ل��ة ب��ال�ع�م��ل م�ث��ل «ال ��رح�ل�ات �إىل �إي�ط��ال�ي��ا غري
�إ�شكالية» ،ال تلعب دورا يف ق�ضايا املخاطر الوبائية فح�سب ،بل � ً
أي�ضا
دو ًرا �أخالق ًّيا .ميكن للمرء �أن يلج�أ �إىل علم النف�س ل�شرح الت�شوهات
املعرفية النموذجية التي يتعر�ض لها حتى اخل�براء الذين بالت�أكيد
ال يفتقرون �إىل اخلربة الفنية ،لكنهم يفتقدون �إىل فهم هذه املعرفة
ب�شكل حد�سي وعاطفي ب�شكل �صحيح وترجمتها �إىل �إجراءات منا�سبة.
�أظهر علم النف�س املعريف �أن اخلرباء غال ًبا ما يقعون يف نف�س املغالطات
البديهية هنا مثل الأ�شخا�ص العاديني وغال ًبا ما يجهلونها .وي�ضيف
امل�ؤلفان �أن �إدانة اخلرباء والعلماء واالقت�صاديني لكل �شعور باخلوف
على �أنه غري عقالين ،ال ي�ساعد يف التقييم املو�ضوعي ملوقف خطري.
فرغم �أن النا�س وج��دوا �صعوبة يف تقييم املخاطر ب�شكل منا�سب وال
يعرفون �أي �شيء ع��ن اخلطر الفعلي امل��وج��ود يف اجلائحة احلالية،
برع العديد من علماء النف�س وعلماء املخاطر واالقت�صاديني وعلماء
ال�سلوك البارزين يف �شهري فرباير ومار�س من هذا العام ،يف الرتويج
للأطروحة القائلة ب�أن النا�س �أ�صيبوا بذعر ال �أ�سا�س له من ال�صحة
من فريو�س �إنفلونزا جديد.
وتفتقر املجتمعات الغربية على وجه اخل�صو�ص �إىل املعرفة القائمة
على اخل�برة ذات ال�صلة والرغبة يف التعلم من املجتمعات الأخ��رى.
حتى وقت قريب ،مل تكن الأوبئة اخلطرية بب�ساطة ج��زءًا من بيئتنا
املعي�شية .قال لوثار ويلر ،رئي�س معهد روبرت كوخ ،يف م�ؤمتر �صحفي
يف نهاية �شهر مار�س« :نحن جمي ًعا يف �أزمة من احلجم الذي مل �أكن
�أتخيلها �أبدًا» .رمبا تلعب غطر�سة ثقافية معينة دو ًرا يف هذا ال�صدد،
ورمبا كان احلذر من متمردي كورونا ممن ي�شكلون خليطا من الذين
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ي�ؤمنون بنظريات امل��ؤام��رة ومتطريف اليمني ولكن �أي�ضا من الأمل��ان
القلقني حيال الأم ��ر ،الذين ين�شرون االدع ��اءات ،وف ًقا لل�شعار« :ما
الذي ميكن �أن يحدث لنا يف الدولة الأكرث �أما ًنا والأكرث قوة اقت�صاديًا
يف �أوروب��ا؟» حتى عندما وقعت الكارثة يف �إيطاليا ،مت يف البداية نفي
خ�ط��ورة ال��و��ض��ع يف �أمل��ان�ي��ا و�سوي�سرا .ا�ستغرق الأم ��ر ع��دة �أي ��ام حتى
يالحظ اجلمهور الأملاين تقارير الفرز املروعة لأطباء العناية املركزة
الإيطاليني ،واجتهاد التنفيذيني وال�صحفيني الإيطاليني يف حماولة
بال ج��دوى لعدة �أي��ام لإيقاظ اجلمهور الأمل��اين ،وهو راج��ع بالأ�سا�س
�إىل �ضعف التوا�صل بني اجلماهري يف �أوروب��ا املوحدة ،وه��ذا ي��ؤدي يف
وقت الحق �إىل زعزعة الثقة يف امل�ؤ�س�سات العامة ،وهي م�س�ألة مهمة
من منظور �أخالقي للمخاطر .لكن يجب تو�ضيح �أنه ال يوجد �سبب
ل�سحب الثقة يف امل�ؤ�س�سات العامة �أو يف العلوم ،حتى لو ثبت �أن التدابري
الوقائية غري �ضرورية يف حالة معينة ،ففي حالة كوفيد ،19 -ت�شري
البيانات احلالية �إىل �أن التدابري الوقائية كانت مهمة وك��ان ينبغي
اتخاذها قبل ذلك بكثري.
يذ ُكر امل�ؤلفان ثالث طرق مربرة �أخالقيا للخروج من احلجر :ت�أخري
ت�سطيح منحنى العدوى على مدى فرتة زمنية طويلة جدًا حتى ال يتم
حتميل النظام ال�صحي فوق طاقته ،وفر�ض �سيا�سة االحتواء ،بهدف
ا�ستخدام التدابري املنا�سبة لتقليل رقم التكاثر الفعال للفريو�س ثم
�إيقافه متامًا .و�أخ�يرا ا�سرتاتيجية ال�شرنقة ،التي متكن من حماية
امل�ج�م��وع��ات امل�ع��ر��ض��ة للخطر م��ن خ�ط��ر الإ� �ص��اب��ة ع�ل��ى �أف���ض��ل وج��ه
ممكن ،بينما ي�ؤدي املجتمع ب�شكل طبيعي وظائفه .مييل امل�ؤلفان �إىل
ربرة يف ظل اخللفية التالية :يجب منح كبار
ا�سرتاتيجية ال�شرنقة امل ّ
ال�سن واملر�ضى �ساب ًقا حماية خا�صة دون �إه�م��ال �إج ��راءات االح�ت��واء
مثل االختبارات وتطبيقات التتبع وارت��داء الأقنعة .يجب � ً
أي�ضا �أخذ
التطعيم الإج�ب��اري يف االعتبار مبجرد توفر امل�ستح�ضر املنا�سب� .إن
الإ�صابة البطيئة والت�أخر يف بناء مناعة القطيع ،تنطوي على خماطر
�صحية ك�ب�يرة وتكاليف اقت�صادية هائلة وحت ��دُّ م��ن ح�ق��وق النا�س
الأ�سا�سية لفرتة طويلة ب�شكل غري مقبول� .إذا مل حتم النا�س نف�سها
ف�إنها تزيد العبء على امل�ست�شفيات يف حالة املر�ض فيعر�ضون الآخرين
�إىل اخلطر ،وينعدم العالج .و�أ�سو�أ ال�سيناريوهات التي ميكن �أن تزدهر
ع��دم بناء مناعة القطيع ب�شكل ك��اف ،لأن ال �ع��دوى ،مثل الأنفلونزا
الإ�سبانية ،توجد منها موجة ثانية منها ،وهي �أكرث فت ًكا ب�سبب طفرة
يف الفريو�س؛ و�أنه يف غ�ضون عامني لن يكون هناك لقاح؛ �أو �أن ن�سبة
كبرية من مر�ضى كوفيد  19يعانون من �أعرا�ض خطرية.
يُ�سائل موكرجي ومانيينو اخلطاب ال�سيا�سي احلايل عن �شروط اتخاذ
ال�ق��رار العقالين حت��ت �ضغط ال��وق��ت وعلى �أ�سا�س ان�ع��دام املعلومات
الكافية علميا .وي�شري هذا الفريق �إىل �أن الأزمات تتطلب ت�صور مبادئ
ال�ق��رار ،و�أن احلكمة ال�سيا�سية تفعل ذل��ك ب�شكل مثايل قبل حدوث
الأزمات .وال يُظهر تركيز الكتاب على نظرية املعرفة باملخاطر ب�أي حال
من الأح��وال ح��دودًا ،بل يُظهر الثقة بالنف�س للفل�سفة كعلم �أ�سا�سي،
يتمثل اخت�صا�صها يف العمل «كمراقب ملدى مالءمة جميع االعتبارات
الأخرى» .وقد طرح امل�ؤلفان منوذجا �صارما لرتتيب الأ�سئلة الفل�سفية
زمنيا ،وميكن تليخ�ص �أهم حمتويات الكتاب على النحو التايل:
 ك��ان الوباء متوقعاً .حتيل �أزم��ة كوفيد الإن�سان ب�شكل مبا�شر على�أزمة البيئة الناجتة عن ا�ستهالك اللحوم و�إزالة الغابات وتغري املناخ
بو�صفها عوامل خلفية لفريو�س �سار�س  2ولتف�شي الأمرا�ض املعدية
النا�شئة ،ب�سبب تدمري النظم البيئية ،و�إظهار العدوى على �أنها عاد ًة
كارثة طبيعية مبعنى حدث طارئ م�صريي ،هي النظرة املنعزلة للوباء
التي تهدد مبنع الدرو�س امل�ستفادة منها ،ومن بينها يرى امل�ؤ ِّلفان قبل
كل �شيء ً
حتول بيئ ًيا ،ال �سيما يف �إنتاج اللحوم وا�ستهالكها.

 يحيل الفيل�سوفان على هجمات و�سائل الإعالم ال�شعبوية ل�صحيفةمثل �صحيفة دي��ر بلد على ممار�سة البحث والن�شر الفريو�سي .هذا
التبخي�س يف قيمة امل�ع�ل��وم��ة ه��و اجل��ان��ب ال�سلبي ل�لاف�ترا���ض غري
النقدي ب�أن علماء الفريو�سات ميكنهم � ً
أي�ضا اتخاذ ق��رارات �صحيحة
ب�ش�أن الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية .لذلك يوازن موكرجي ومانينو
بني خربتهما العلمية وحلظة ال�شك ،والتي ميكن للجميع الو�صول
�إليها :م��اذا لو كنت خمط ًئا؟ توجد الرغبة يف �أن يتمكن العلماء من
«اكت�ساب وجهات نظر عقالنية و�إي�صالها �إىل اجلمهور دون ت�شويه»،
وهذه املعاجلة ت�ص ّد الت�شويه الناجم عن عدم الفهم.
 م��ن امل�ه��م ج ��دا ان�ت�ق��اد ال�ق��وم�ي��ة ،ال�ت��ي �أدت �إىل ت ��أخ��ر اال�ستجابةال�سيا�سية واحل��زم يف �صنع القرار ال�سيا�سي والنقا�شات العامة �أثناء
الوباء ،وبالتايل جعل االنت�شار العاملي للفريو�س ممكناً .يناق�ش الكتاب
كيف ميكن اتخاذ القرارات بطريقة عقالنية ومربرة �أخالقياً يف �أزمة
ن�ش�أت؛ كيف يجب ،قبل كل �شيء ،تن�سيق املعرفة املتخ�ص�صة واتخاذ
القرار ال�سيا�سي واخلطاب االجتماعي ،و�إجراء مناق�شة �أ�سا�سية حول
و�ضع اخلبري .فقد كان من املمكن اتخاذ الإج ��راءات املتخذة ملكافحة
الوباء ال�صيني كم�ؤ�شرات على مدى التهديد على حممل اجلد .ولكن
على ما يبدو ،ف�إن توطني م�سببات الأمرا�ض يف م�سافة يُفرت�ض �أنها
غريبة يعيد �إنتاج الأمن��اط اال�ستعمارية ل�سيا�سات الأوبئة يف القرن
التا�سع ع�شر .ففي جغرافيا �إلقاء اللوم على الآخ��ر ،تقوم الغرائبية
بتوطني م�سببات الأمرا�ض على �أطراف احل�ضارة ،فغالبا ما تتناق�ض
ال�صحي ال�صارمة مع مبادئ احل�ضارة الغربية.
�إجراءات احلجر ّ
 �إىل جانب النظر �إىل الأوبئة على �أنها جمرد �أحداث م�صريية �أكرثمن اعتبارها �أح��دا ًث��ا من �صنع الإن�سان جزئ ًيا  ،يكون من ال�سهولة
مبكان حتديد امل�س�ؤولية الب�شرية عن �أ�صل الفريو�س .ويرى موكرجي
ومانينو �أن العوامل النف�سية وراء اال�ستجابة املرتددة للتهديد الوبائي
الناجتة ع��ن نق�ص اخل�برة ال�شخ�صية والثقافة ال�شعبية و�سرديات
تف�شي املر�ض والتهديدات القاتلة من العدوى العاملية ،وبالتايل عدم
القدرة على التخيل.
الفل�سفة يف �أزمة« :يجب �أن نفكر م�سبقا»
ولكن ملاذا يجب �أن يتعامل علم نظري مثل الفل�سفة مع �أزمة كورونا؟
ما ال��ذي ي�ستطيع الفال�سفة ر�ؤي�ت��ه وال ي�ستطيع علماء الفريو�سات

ر�ؤي�ت��ه؟ ي�ؤكد م�ؤ ّلفا ه��ذا الكتاب �أن الأم��ر «يتطلب مناق�شة متعددة
التخ�ص�صات ت�ضيء جميع اجلوانب من وجهات نظر خمتلفة» .تتمثل
مهمة الفل�سفة يف احل�صول على ملحة عامة عن كل �شيء وا�ستخال�ص
النتائج منه .وي�أمل الفيل�سوفان يف «توفري قوة دفع فل�سفية للنقا�ش
م��ع ه ��ذا ال �ك �ت��اب» .ورغ ��م �أن ه�ن��اك م��ن ي�شكك «يف ال�ع�م��ل الفل�سفي
الرا�سخ حول �أزمة فريو�س كوفيد  19يف مثل هذه املرحلة املبكرة«� ،إال
�أن اجلدل ال�سيا�سي واالجتماعي �أظهر «�أن املعاجلة املنا�سبة للكارثة
الوبائية ال ميكن تركها لعلماء الفريو�سات وعلماء الأوبئة وحدهم«.
أ�سا�سا �إىل �أنه على الرغم من �إتقانهم ملجال تخ�ص�صهم،
ويرجع ذلك � ً
�إال �أنهم ال ي�ستطيعون بال�ضرورة تقييم العواقب االجتماعية الناجتة
عن هذا الوباء« :ت�ستطيع الفل�سفة بالفعل �أن تقدم م�ساهمة كبرية يف
حل م�شكالت �صنع القرار املعقدة فيما يتعلق بالوباء ،لكن الفال�سفة
ال ي�ستطيعون حتمل ترف انتظار جميع البيانات ذات ال�صلة» .وهذا
هو اخليط امل�شرتك الذي ميرره الكتاب ب�أكمله :توقع الأ�سو�أ ،وعدم
انتظار بيانات موثوقة ،رغم �أن هذا الكتاب يظهر �أن الفل�سفة تدعو
�إىل �ضرورة التفكري يف العواقب حتى يف ظل ع��دم اليقني .ففي ر�أي
امل�ؤلفني ،هذا هو بال�ضبط املكان الذي تدخل فيه االعتبارات الفل�سفية.
ويق�صد امل��ؤل�ف��ان بـ»العلم يف ال��وق��ت احلقيقي« �أن �أف�ضل املعلومات
املتاحة حال ًيا ت�أتي من العلم ،لكن ال توجد معرفة علمية م�ضمونة
بالكامل و�أن غال ًبا ما يكون هناك عدم يقني ،وت�صريحات متناق�ضة
من قبل كبار علماء الفريو�سات على �أ�سا�س يومي .لكن هذا لي�س �سب ًبا
لل�شك يف العلم .على العك�س من ذلك ،هذا هو بال�ضبط ما ميكن �أن
يتوقعه املرء من العلم القائم على الأدلة� :أن الأخطاء يتم مراجعتها
ب�سرعة وا�ستبدالها بنتائج علمية جديدة.
ويُختتم الكتاب بنظرة عامة حول ما ميكن �أن نتعلمه من هذه احلالة
مل�ستقبلنا؛ على �سبيل املثال للمناق�شات حول خماطر الكوارث الناجمة
عن تغري املناخ والذكاء اال�صطناعي .هذا الكتاب ِّ
يو�ضح كيفية احلفاظ
على �صفاء ال��ذه��ن يف ظ��ل ظ��روف ال �ك��وارث م��ن خ�لال تقييم عملية
«الفرز» والدعوة �إىل «�أخالقيات الكارثة» وكيفية جتنب �أخطاء احلكم
يف �أزم��ة كورونا ،ووج��وب حظر «الأخبار الكاذبة والأكاذيب املتعمدة».
وي�ح� ِّذر من �أننا �سن�ستيقظ م��رة �أخ��رى  -من الكارثة ال�صغرية �إىل
ال�ك��ارث��ة ال �ك�برى والأ� �س ��و�أ بكثري لتغري امل �ن��اخ ال ��ذي �سي�ستمر لعدة
عقود مقبلة .و ُي�ؤكد الفيل�سوفان يف كتابهما �أن ما نحتاجه هو فل�سفة
�أخالقيات عقالنية قائمة على الأدل��ة وي�أمالن �أن يكون هذا الكتاب
«داف� ًع��ا فل�سف ًيا للنقا�ش»� .إن��ه كتاب موجه للمعلمني وللف�ضوليني،
وللقراء املتخ�ص�صني ،وهو مثال رئي�سي للتوا�صل العلمي املفهوم و�أحد
�أهم الكتب حول �أزمة كورونا.
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