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عطب في النظامّ  : *عوملة الاليقين وال يقين العوملة
ّواملعنى

ّ(1)عبد الغني منديب 

ّ ّمة مقد 

  التي يعرفها الصحية    بخصوص األزمةترنو هذه الورقة إلى املساهمة في إنتاج املعنى  

أن الكتابة عن هذه الظاهرة التي    والشك   ومتحوراته، فيروس كورونا    اليوم باسمالعالم  

السقوط   مخاطر  على  المحالة  تنطوي  السطور  هذه  كتابة  لحدود  مستمرة   مازالت 

االبستمولوجية،   املنزالقات  أننا في بعض  التسلح    حرصنا،  بيد  الحرص، على  ما وسعنا 

لكل مساهمة تنشد املوضوعية وتتنكب عن كل ذاتية صريحة    الضرورين  بالحذر والتريث

الزمني الضروري لفهم هذه    ظاهرة.أو مضمرة سوى لضرورة   انتظار توفر االبتعاد  ففي 

 أنتجنا هذا النص الذي يمكن أن يصبح بدوره بعد بضعة سنوات    وتجلياتها،الظاهرة  

 الصحية. ا حول هذه األزمة سوسيولوجيا وفلسفي باعتباره خطاباأو عقود مثنا للتحليل 

يلي تفسيرنا لهذا الوضع الذي يبقى بطبيعة الحال محكوما بابستميته، باملعنى  وفيما  

 الفوكوي )نسبة إلى ميشال فوكو( للمفهوم.

بالحالة الوبائية التي يشهدها    تهايمكن التمييز في نظري بين وجود ثالث مراحل في صل

 العالم اليوم:  

 ؛ املستجد  19كوفيد   مرحلة ما قبل جائحة -

 ؛ مرحلة أثناء تفش ي الوباء وانتشار العدوى   -

 .مرحلة ما بعد الجائحة ونهاية الوباء  -

 
 . "والجائحة "املجتمع : األول  الدولي االفتراض ي  مللتقىا ي الورقة في إطار قدمت هذه  *

  .الرباط ، اإلنسانية  والعلوم اآلداب كلية ،االجتماع علم في العالي التعليم أستاذ (1)



 عبد الغني منديّب

44 

. ولست  ولن يعود  انقض ىزمن  ،فقد ولت إلى غير رجعة  ،فأما مرحلة ما قبل الجائحة

وإنما أستند في إقراري إلى كون    ،هذا أخط في الرمل أو أقرأ الطالع في أوراق اللعببقولي  

 "وضع طبيعي"  إلىوإنما دخوال    ،ضع الطبيعي" لن تكون عودة"الو ـ  العودة إلى ما نسميه ب

قبل مرحلة الجائحة، وذلك ال لش يء سوى    :  أي  ،السابق  لوضع الطبيعي""لجديد مغاير  

اتنا بذواتنا  وتغير معها عالق  ،غير من جراء هذه التجربة الصادمةأن نظرتنا لألشياء ستت

                                                          وباألشياء املحيطة بنا. وباآلخرين

فهي ما نعيشه منذ دخولنا للحجر الصحي، والتي الزالت مستمرة    الثانيةأما املرحلة  و 

العطب الذيّ على حين غرة  و مرحلة اكتشفنا فيها جميعا   إلى حدود كتابة هذه السطور،

إنذار،  أصاب نظام العالم ومعناه هذا العالم أشبه ما يكون    غداف  فجأة ودون سابق 

محيط   وسط  الرئيسية  محركاتها  توقفت  عمالقة  حركتها    هائج،بسفينة  من  يبق  ولم 

املاء بالطفو فوق سطح  لها  تسمح  مروحيات  بضع  الغرق   سوى  من  يعد    .لتمنعها  ولم 

إصالحه،  يتساءلون متى سيتم    ، وإنما عن سبب العطبالركاب يتساءلون كما في البداية  

مسيرتها  لتستأنف الركاب    .السفينة  من  هي والقلة  هذه    فقط  كانت  إن  تتساءل  التي 

املثقلة العبارة   والبضائع  الضخمة  سيرها    بالركاب  بخط  استأنفته ستلتزم     ، متى 

عنه.أ وتحيد  ستغيره  أصوات    م  بين  تجمع  بوليفونية صاخبة  حولها  تدور  مرحلة  وهي 

 ورابعة مندفعة وأحيانا متربصة. ،وأخرى مهونة وثالثة حذرة ومتوجسة   ،مهولة

الث املرحلة  فه  :أي  الثةوأما  الوباء  بعد  و ما  الغموض  يكتنفها  التي  املرحلة  يلفها  ي 

 .وتستقيم حولها كل األسئلة الفلسفية والسوسيولوجية الاليقين، 

الورقة هذه  من  سيأتي  فيما  القول  أفصل  التي  في    وسوف  الثالث  املراحل  هذه 

  نضيق ذرعا   بتنا معها ال ، هذا الاليقين الذي ارتفع منسوبه لدرجة  الاليقين  كلها  هايخترق

 معه.بل غدونا نتعايش ونتجاور   ،به

 املستجّد 19مرحلة ما قبل كوفيد 

إلى   نعود من جديد  أن  أساسية  البد  أعطاب  ثالثة  اليد على  لنضع  الرصد  وضعية 

   : أحسبها كالتالي

 الوباء والحجر الصحي املرتبط به.  : عوملية  العطب األول وهو ما أسميه
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م أكثر  الوقت  يحتج  عنه  لم  يزيد  ما  أو  البشرية  نصف  ليخضع  أسابيع  بضعة  ن 

خلق   وقد  بالفيروس.  اإلصابة  دائرة  واتساع  العدوى  تفش ي  لتالفي خطر  الصحي  للحجر 

البشرية  تاريخ  في  مسبوقة  غير  حالة  الوضع  كلها؛    هذا  تهاب  األخيرة  هذه  باتت   ،  إذ 

الوباء مفتقدة وبعيدة    ، لش يء نفسهافي الوقت نفسه   وغدت مرحلة ما قبل استفحال 

إاملنال.   جديد  من  الناس  سيعود  االجتماعي هل  التقارب  دائما،   ،لى  عليه  دأبوا     كما 

باأليدي وبالوجوه واألذرع  بما يقتضيه من  أو   ،تالمس    توجس؟  في طمأنينة ودون خوف 

                     هل ستكتظ املالعب والشواطئ واألسواق املزدحمة بالناس من جديد؟

إلى   كلنا  ونتطلع  نأمل  كنا  وإن  حتى  اليقين  علم  يعلم  أحد  األمل    ،ذلكال  أن  بيد 

ولم    ،ي ألفناه واستأنسنا بوجوده بينناوالتطلع ليس سوى وجهين من وجوه الاليقين الذ

يزعجنا ويق الوباء  ما قبل  في مرحلة  كان  كما  البشرية  .  1مضاجعنا  ضيعد  كانت  حيث 

  ، بجح بتفوقها التكنولوجي الذي طوع الطبيعة وأخضعهاجائحة تت خالل مرحلة ما قبل ال 

الحصر و  ال  املثال  سبيل  على  هنا  نذكر  أن  العلماء   يكفي  بعض  علينا  طلع     كيف 

  من مؤسساتهم الضخمة والقوية التي تختبئ ورائهم مبشريننا  األخيرة بإيعاز في السنوات  

ذلك املوت الذي  ؛   بوضع حد للموت كظاهرة بيولوجيةبإمكانية وشيكة للعلم والتقنية  

في   الذاتية  أحسبه  ذلك  نزعاتي  إلى  ذهب  كما  العقل  وليس  البشر  بين  قسمة  أعدل 

                                                                                 ديكارت.

ا   هذه  من  أول عطب  املجتمعاإن  باشتغالية  ألم  الذي  ذاك  هو  الثالثة    ت ألعطاب 

إلى هذه اللحظة التي  تبتعد كل يوم منذ إقرار إجبارية الحجر الصحي    اوجعله  البشرية،

الكلمات هذه  فيها  معولم    أكتب  نظام  و  تسودعن  الليبرالية  النمو    يحكمفيه  فيه 

و السريع،    رعُيشاالقتصادي  الربح  بين ّفيه  فيهويفصل  تملك    الناس  ما  بقدر  مبدأ 

 .تساوي 
  

 
: الاليقين الفعلي الذي كان موجودا في مرحلة ما قبل   البد من التمييز هنا بين نوعين من اللاليقين   2

الجائحة، فهو اليقين فعلي ما دمنا لم نكن ندرك إمكانية حدوث الجائحة، وكان الجميع يعتقد بشكل  
منتظر وغير  ممكن  غير  ش يء  الصحي  للحجر  البشرية  نصف  خضوع  أن  واع  غير  أو  والاليقين  واع  ؛ 

: مرحلة انتشار الوباء   أي و ما يطبع املرحلة التي نعيشها اليوم،: كإحساس وشعور وه أي السيكولوجي،
وارتفاع نسبة املصابين بالفيروس، وقد يبقى سكولوجيا فقط إذا استطاعت البشرية اكتشاف اللقاح  

   في املستقبل القريب والقضاء على الفيروس نهائيا كما فعلت في السابق مع أمراض وبائية أخرى.
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التوقع واالستباق الثاني فهو عطب  رأينا جميعا كيف داهمت  ؛    وأما العطب  حيث 

عد البداية  في  منها  استخف  وكيف  البشرية  املجتمعات  الدول  الجائحة  قادة  من  د 

ان ما تزول، ليتراجعوا عن مواقفهم  ، واعتبروها مجرد رشحة برد سرعاملصنعة والغنية

األرواح  مجتمعاتهم، وشرع  الوباءاكتسح    بعدما من  اآلالف  األنظمة  وبدأت    ،في حصد 

التي    على املستشفيات والبنيات الصحية   الصحية في هذه البلدان تئن تحت وطأة الطلب

        توقع.املسبوق و املغير الوبائي أصبحت عاجزة عن احتواء هذا الوضع 

 املعنى.وأما العطب الثالث فهو عطب 

العجيبة   املفارقة  هذه  تفسير  واليقين  الدقة  وجه  على  اليوم  يستطيع  الذي  ذا  من 

ا  كون  في  تتجلى  للو التي  نسب  أعلى  سجلت  التي  اآلالففيات  ملجتمعات     ،بعشرات 

و  املصنعة  الدول  والرفاه  هي  الوفرة  مجتمعات   : الصحية  الغنية  البنيات  صلبة  الذات 

زمن مرحلة ما قبل   في حين أن املجتمعات التي كانت تدعىف ؛والتراكمات العلمية الوفيرة

هي التي سجلت أدنى حاالت  مجتمعات الندرة والخصاص    : باملجتمعات النامية  الجائحة 

هذ.  2فيات الو ونسب   من  البعض  أن  طريق  وكيف  النمو  طريق  في  تسير  التي  الدول   ه 

أول له وال آخر كيف اضطرت على مرأى ومسمع من الجميع   االقتراض  ال  الخارجي إلى 

األزمة   تكاليف  للملواجهة  ومصدرة  مصنعة  دول  إلى  فجأة  وأجهزة  تحولت  كمامات 

االصطناعي   الظروف  التالتنفس  هذه  في  يطلب  ما  أعز  غدت  الدول  ي  هذه  وأصبحت 

جة يحاجج بها املعارضون على الحاكمين  وحة يحتذى بها في املحافل الدولية  نماذج ناجح

                                                                                      الديموقراطية.في األنظمة  

  التي حاولت إضفاء طابع املعنى والتماسك   وقد تقفيت أثر كل التفسيرات على قلتها 

املفارق   الوضع  هذا  على  إلى  املنطقي  منها  الذرائعية  إلى  أقرب  هي  تبريرات  فوجدتها 

   .البرهانية

  

 
الو   3 عدد  هنا  بالفيروسأقصد  اإلصابات  وليس  الو  افيات  عدد  يقابل  إذ  الضفة  ؛  بلدان  في  فيات 

فيات  مئات  فقط، عشرات اآلالف من الو الجنوبية لحوض البحر األبيض املتوسط الذي يعدد ببضع  

 ، كإسبانيا وإيطاليا وفرنسا. في الضفة الشمالية له
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 ّ وتفشيهّازمن استرسال العدوى  : أيّ األثناءمرحلة 

اقع أنه ليس  قد يخيل للقارئ أن هناك خلطا بين املرحلة األولى واملرحلة الثانية، والو 

 : لالعتبارات التي سوف أوجز فيها القول على النحو التالي خلطا وإنما هو تداخل

مرحلة ما قبل    :فإن التفكير في املرحلة األولى أي  : من الناحية االبستمولوجيةّ ألف 

الثانية ،أي املرحلة  مازلنا نتموضع  : مرحلة األالجائحة قد تم ويتم من داخل  التي  ثناء 

 3؛ داخلها الى اليوم

األوضاع  والوقائع التي كانت سائدة خالل مرحلة ما قبل الجائحة لم تكن  : إن  ّ باء

ومرجعيته  الوبائي  اإلبدال  داخل  من  اليوم  نراها  التي  نفسها  الدالالت  على  تنطوي 

 ؛  اإلبستيمية

وإنما    ليس دائما تاريخ قطائع حادة،  : ألن التاريخ البشري كما أدركه شخصياّ جيمو

  تداد.هو تاريخ تواصل وتوارد وام

:    بيد أن هذا ال يمنعني من الدفع بفكرة مؤداها أن ما يسم هذه املرحلة الثانية أي

والتريث الحذر في االستطالع  والعسر في الفهم    اإلقرار هو سيادة الاليقين في    مرحلة األثناء

الصاخبة    د ومحاولة تفكيك هذه البوليفونيا رص  إلى وإنني ألستند في قولي هذا    والتنبؤ. 

التواصل،  مواقع  بها  تعج  التي    التي  االفتراضية  املنصات  الوزير  أ هذه  يستعملها  صبح 

التي  والغفير؛   األصوات  املاليين من  املواقع االجتماعية تصدح  في جوف هذه  إنه  حيث 

من اآلالف  إنتاج  وتعيد  الجائحة  تنتج  حول  املتناقضة  املثال    ،الخطابات  سبيل   فعلى 

الحصر اإل ولضرور   ، ال  التفسيرات  و   يجاز ة  عند  فقط  نقف  سوف  اإلطالة  تجنب 

                                   يدفع بها لشرح ظهور الوباء وانتشاره.التي ُ

الوبائي   الوضع  هذا  يرجع  من  بين  إفهناك  رحاها  تدور  التي  االقتصادية  الحرب  لى 

ال وهما  الكبيرين  الصناعيين  والواليات  القطبين  األمريكيةصين  أن    ، املتحدة  ويرى 

مختبراته املتطورة ليشن حربا بيولوجية يضعف بها  أحدهما قد خلق الفيروس في أحد  

   .                                                                    غريمه االقتصادي

روس  وهناك من يرى أن األمر ال يعدو كونه مجرد حادث تسرب غير مقصود لهذا الفي 

                                                                                                  املصنع.
 

كانت    4 التي أيا  يبقى    األحوال  أنه  على  عالوة  النص  هذا  فإن  الجائحة،  بعد  ما  مرحلة  عنها  ستسفر 
 محكوما بإستميته، فإنه سيكون أيضا شاهدا تاريخيا على زمنه في مكانه. 
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ابتكرتها الطبيعة للدفاع عن نفسها  ثومة طبيعية غير مصنعة  وهناك من يرى أنه جر 

                                                 ضد االكتظاظ السكاني واملضار التي ألحقها هذا األخير بها. 

والتخلص من املسنين    وهناك من يرى أنها مؤامرة محبوكة لتخفيض عدد السكان،

                                                   املعمرين الذين أرهقوا صناديق التقاعد وأنظمة الرعاية االجتماعية.

أن  يرى  من  لإلقبا  هاوهناك  البشرية  لتهييئ  واملنتظمرحلة  املخلص  اللقاح  على  ،  رل 

                                                          طائلة على مكتشفيه ومصنعيه وتجاره.  بأرباح عودالذي سي

بأن تحكم قبضتها   املرتقب سوف يسمح لإلمبريالية  وهناك من يرى أن هذا املصل 

                                                                                                  على الشعوب لتستعبدها.

الخليقة   لتنبيه  غيبي  عقاب  هي  الجائحة  هذه  أن  يرى  من   إغراقها    علىوهناك 

                                                                    في الخطيئة. 

التي تدعي التفسير،   كل أنواع يما عددته قد حصرت  وال أحسبني ف    هذه الخطابات 

                                                        وإنما ألن املقام ال يسمح باإلحاطة والشمول. ، ال ألنها ال تحص ى لكثرتها

هنا يهمنا  املرحلة أي  وما  هذه  في  الال   :  حالة  البوليفونياهو  هذه  بثتها  التي  ،  يقين 

في أسباب الجائحة ودواعيها ال يألون جهدا    علمنا أن كل هؤالء  "املتكلمين"  إذا   اخصوص

                                                                                      في الدفاع عن آرائهم وتسفيه آراء املخالفين .

الو  هذا  خلق  واحد  وقد  رأي  إلى  االطمئنان  العسير  من  جرائها  من  بات  رجة  ضع 

 اليسير الركون إلى الاليقين في انتظار الذي يأتي والذي ال يأتي.  ووحيد، ومن

ّّ    3مرحلة ما بعد الوباء

املرحلة   هذه  يميز  ما  تجوز  إن  والسوسيولوجية  الفلسفية  األسئلة  كل  أن  هو 

 وتستقيم بخصوصها : 

كيف ستكون هذه املرحلة ؟ وما الثابت واملتحول فيها باملقارنة    :  أي   ،املاهيةأسئلةّ 

 باملقارنة  مع املاض ي املفقود والحاضر املشهود. :  أي  مع املرحلة األولى والثانية ؟

الكرونولوجيا، ّ ؟ستحل ّ ّمتى أسئلة  املرحلة  هذه  ؟أ  وتهل  القريب  األمد   أم    في 

 بعيد؟أم في األمد ال  في األمد املتوسط؟
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اإليطوس، ستصبح   : ّأّي ّأسئلة  ؟  كيف  وسلوكنا  تفكيرنا  ستغ  أنماط  دو  وكيف 

  باألحكام والتعاليم؟   أقل تقيداأو    هل سنصبح أكثرا إيمانا بالغيب؟  نظرتنا إلى الكون ؟

كيف ستصبح طباعنا في   أو أكثر توجسا من املستقبل؟   هل سنصبح أقل تفاؤال بالغد ؟

؟ إلياس    املستقبل  نوربرت  يسميه  بما  فقط  أم  الصحي  الوعي  بفعل  ستتغير   هل 

 ؟""الشعور بالحساسية االجتماعيةـ ب

تاريخ األوبئة كأعمال    19ما الذي ستضيفه تجربة كوفيد   إلى مصنفات  ومتحوراته 

 ؟ روزن  نيل وجورج وليام ماك 

ّ .أسئلة أخرى ال يسمح املقام ببسطها كلها أسئلة من ضمن  هذه 

الراهنوكل   الوقت  في  املمكنة  أو  الفعلية  أو   األجوبة  الحروف  تعقب  تسبقها  كل  ها 

  : قد وقد ال،   بث الشك وتزرع الاليقين من قبيلتالتي  في كل اللغات    والكلمات والعبارات

 وهذا يتوقف على وغيرها.  ،و ربما ال وربما

 وضبابية في األفق.تيات ورسوم تعكس اليقينا في املعنى وغموضا في الرؤيا صو 

صورة   النص:  هذا  بداية  في  وظفتها  التي  االستعارة  إلى  أخرى  مرة  أعود  وسوف 

ن يلحقها العطب وهي تحمل على  أالتي كانت تشق عباب املحيط قبل السفينة العمالقة  

البشر،  ماليير  تعطلت    ظهرها  الرئيسية  املحركات  توقف  على  أجهزة  فعالوة  كل  أيضا 

والرادارا وسائل  تاإلنذار  كل  وأصبح   ،les moyens de balisage  التصوية،  واختفت 

جميعهم الركاب  كل  خلفهم  ومن  ومالحوهم  ومسمع    الربابنة  العين  مرآى  على  يبحرون 

و تلك  أفكل الدول التي بدأت برفع الحجر الصحي تدريجيا   فقط،   naviguer à vueاألذن

مخافة أن    ،بحذر شديد وهي تطأ حواش ي اليابسةالتي تتأهب لذلك كلها تتلمس خطاها  

املجهول. نحو  اقتصاداتها  قبل  مجتمعاتها  تصريحات    تنزلق  حسب  تبقى  فإنها  ولذلك 

 مستعدة للرجوع الى الحجر الصحي من جديد إذا اقتضت الضرورة ذلك. مسؤوليها 

أن هذه الحالة الوبائية  عاتهم املتوقعة أو غير املتوقعة  في توقويتوقع بعض املتوقعين  

 :   stop and go strategy  ما يسمى بلغة العوملة  وفق   2022سنة    تستمر إلى حدودسوف  

الصحيالركون    : أي الحجر  متقطعة  ث  ،إلى  فترات  وفق  إليه من جديد  للرجوع  رفعه   م 

 ال متواصلة وال مسترسلة. 
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فإنني أود أن  ، إيجازه سبق تفصيل القول فيه أو  على ما وبناء ،خروفي األخير وليس اآل 

ذلك   إلى  الجهد  وسعني  ما  سعيت  أنني  هنا  طبيعتها  أذكر  بحكم  تبقى  معان  إنتاج  إلى 

ي عالم يعرف وضعا . فنحن جميعا نعيش اليوم فال تدعي البتة الوثوقية والشمول  نسبية

  بأشكال متعددة ودرجات متفاوتة،،  عالم تجد مجتمعاته نفسها مثقلة  ،متزايد التعقيد

األعبا االجتماعيةبمختلف  والضغوط  االقتصادية  أوردته  ء  فيما  اعتمدت  ولقد   .

  ، ى صفحات منصات التواصل االجتماعيعل  ثة املبثو وخلصت إليه على تحليل املعطيات  

ومسموعات   منشورات  العلممن  السياسة  ،ألهل  املرتادين  ،وأهل   ملتمسا    ،وعموم 

واأل  املفاتيح  على  اليد  وضع  ذلك  اإل في  ملستغلقات  واالستيعاببواب   مستعينا    ،دراك 

فس ي الوقوع  بيد أنني ال أستبعد على ن  تعليل واعتماد التأني في التحليل في ذلك بضبط ال

 .                               في املزالق واملثالب والعثرات

أى فيها  يجد أحد نفسه بمن  التي ال ندي في هذا املقام عن هذه الغمة  وغاية الكالم ع

فإنني قائل إذا جاز حصر    ،بالحجر الصحي واملحاذير الضروريةما لم يتقيد  من السقم  

املعنى  من  املطلوب  تؤدي  عبارة  في  اليوم   :  القول  العالم  خطر    إن  أمام  نفسه  يجد  ال 

عوملة أحسب أن مضارها أكثر من   ، ما يواجه أيضا عوملة خطيرة وخطرةوإن ،معولم فقط

          .منافعها
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