عالم ما بعد كورونا:
نحو تحويل المحنة إلى إمكانات ّ
خلقة؟

ساري حنفي

رئيس تحرير مجلة «إضافات»
الجامعة األميركية في بيروت.
«ل ـيــس اإلن ـس ــان بــالـتـمـ ّلــك ،بــل بــال ـت ـك ـ ّون؛ وال ه ــو بــاالغـتـنــاء الــرغــائ ـبـ ّـي ،بــل بــاالعـتـنــاء
العالئقي؛ وال هو بالبحبوحة االستهالك ّية ،بل بالكينونة» (عون 2020 ،أ)
ّ
هـنــاك تــداعـيــات بشرية واقـتـصــاديــة قــد ألحقها فـيــروس كــورونــا بالعديد مــن بلدان
العالم ،ربما تتحول إلى نقطة تغير مهمة بالنسبة إلى العالم والمستقبل بأسره((( .كشفت
األجــواء السريالية لوباء كوفيد  19 -خطوط الصدع في الثقة بين البشر والــدول؛ بين
الـمــواطـنـيــن والـحـكــومــات ،وهــي تــدفـعـنــا إلــى طــرح أسـئـلــة كـبـيــرة حــول أنـفـسـنــا وعــاقــاتـنــا
االجتماعية والحياة بوجه عام .وال تقتصر هذه األزمة فقط على الصحة العامة والبيئة
أو االقتصاد .ما نشهده هو لحظة الحقيقة في ما يتعلق بأزمة الحداثة المتأخرة ونظامها
الرأسمالي على نطاق واسع وشامل .لن نتمكن من العودة ببساطة إلى «العمل كالمعتاد»
((( هذا نص مختصر ومعدل من النص اإلنكليزي:

Post-COVID-19 Sociology <https://www.isa-

sociology.org/frontend/web/uploads/files/Post-COVID-19%20Sociology.pdf>.
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نمر بهذه األزمــة ،وينبغي أن تعمل العلوم واألبحاث االجتماعية وغيرها على تحليل
بعد أن ّ
هذه الحقائق الجديدة واالنخراط بنشاط في معالجتها.

التباعد االجتماعي :من مجتمع التواصل إلى مجتمع االتصال

فــرضــت أزمــة كــورونــا على الجميع التعايش وفــق أسـلــوب «التباعد االجـتـمــاعــي»
) :Distancingال زي ــارات ،ال ســام باليد ،وال تقبيل .هــذه حالة قصوى مــن مشكلة فاقمتها
حداثتنا المتأخرة مــن بــرودة العالقات اإلنسانية وسلعنتها وتشييئها .لكن اختفاء التواصل
الجسدي المباشر لم يمنع من اكتشاف أشكال جديدة من التواصل االجتماعي تعزز الروابط
االجتماعية .في بث للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكو) تقول سعاد الحكيم،
أيضا تتواصل بــدون أن تعيقها
أستاذة الفلسفة والتصوف في الجامعة اللبنانية ،إن القلوب ً
مـســافــات أو ترهبها إج ــراءات صحية أو وقــائـيــة .وإن محنة الـكــورونــا ممكن أن تفتح آفــا ًقــا
كثيرا من االنشغاالت ،وربما تكون لحظة إعادة
واسعة لإلنسان .فالخلوة التي فرضتها تحرره ً
الوعي بذاته(((.
(Social

نظرية المؤامرة

لقد استطاعت هذه األزمــة أن تُظهر أهمية العلم والعلماء واألطباء ،وتطرح أسئلة على
رائجا خالل وسائل التواصل
بعض المؤثرين االفتراضيين وعلى سلوك التتفيه الذي أصبح ً
االجتماعي .ألول مــرة شعر الجميع بتداخل العلوم لمواجهة محنة َم َرضية مــن خــال طرح
تناول العلمي والنفسي واألخــاقــي .ولكن هــذا لم يمنع من نشاط نظريات المؤامرة .بوجه
عام ،تنشط نظريات المؤامرة في حالتين ،الحالة األولى عندما نشعر بالعجز في مواجهة
الواقع وال نعرف كيف نفسر شيئًا ما علم ًّيا ،أو ال نريد االعتراف بدورنا في شيء سيئ مثل
الهزيمة فــي معركة مــا .وفــي الـحــالــة الثانية عندما نصنف فئة مــن الـنــاس بماهيات حــادة
تجعل منها عــد ًوا مطلقًا أو خائنًا أو مقابل طرف ثــانٍ هو الضحية المطلقة التي تــؤدي دور
المظلومية.
أما في حالة ظهور فيروس كورونا لقد نشط الوصم (األحكام المسبقة النمطية) بدون
االحـتـكــام للنسبية الثقافية وتــم تحميل كــامــل الـمـســؤولـيــة عـلــى طــرف واح ــد ،مـثــل ادع ــاء أنــه
ســاح بيولوجي أمــريـكــي لشن حــرب اقـتـصــاديــة على الصين أو اعـتـبــار بعض المسلمين أن
هــذا الـفـيــروس لــن يصيبهم طالما هــم فــي مـقــام مــن أولـيــائـهــم ،أو اعـتـبــار بعض المسؤولين
اللبنانيين أن الالجئين السوريين هم بؤرة النتشار المرض .إن رواج األخبار الزائفة قد ع ّمق
كبيرا في
ونشر نظرية المؤامرة .ولسوء الحظ أ ّدت بعض وسائط اإلعــام االجتماعية دو ًرا ً
ترويج كثير من األحكام النمطية وخلق حالة من الهلع الجماعي ،إذ لم تعد هندسة الجهل
	
(((

<https://www.youtube.com/watch?v=btWtE5esy0Q>.
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حـكـ ًـرا عـلــى أنـظـمــة االسـتـبــداد الـفــاشـلــة ،وإنـمــا أصـبـحــت تشمل الـمـجـمــوعــات الـتــي تتغذى
على فكرة المؤامرة .وحسب سعيد بنيس ،أستاذ العلوم االجتماعية بكلية اآلداب ،جامعة
محمد الخامس بالرباط ،هناك ثالثة أنواع من األخبار الزائفة ،أولها يتمثل بالتضخيم
مصرح بــه ،األمــر الذي
والمبالغة مثل أن حــاالت كــورونــا في المغرب هي أكثر مما هو َّ
يــؤدي إلــى حالة من الهلع المجتمعي؛ ثانيها التقليل وعــدم االكـتــراث بالخطر المحدق
بل واقـتــراح حلول وادع ــاءات باكتشاف الــدواء ،وآخــرهــا أخبار مزيج من ما هو صحيح
ومــا هــو كــذب ومــز َّيــف حيث يعمد أصحابه إلــى توظيف البيانات والـجــداول والخرائط
واإلحصاءات لإلقناع واإليهام بالحقيقة المطلقة(((.
نظريات الـمــؤامــرة فــي حالة انتشار األمــراض ليست ظــاهــرة حديثة ،إذا تذكرنا ما
حصل فــي الـقــرن الخامس عشر مــن مــذابــح ضــد تجمعات يهودية بــأوروبــا عندما ظهر
م ــرض «ال ـمــوت األسـ ــود» سـ ُيـعــرف فـيـمــا بـعــد أن ــه ال ـطــاعــون ،حـيــث حـصــل إق ـصــاء خطير
وع ّد بأنه هو سبب انتشار هذا الفيروس.
جوهري للطرف اآلخر ُ

النضال ضد األنثروبوسين

كــوفـيــد  19 -هــو َم ـ َـرض الـ َعــولـمــة واألنـثــروبــوسـيــن ) ،(Anthropoceneوهــو حلقة من
حلقات التدمير التي يقوم بها اإلنسان في حق بيئته و َكو َكبهُ .عرِف منذ م ّدة ،أن َموطن
ه ــذا ال ـف ـيــروس الـ ُمـسـتـجــد هــو بـعــض الـحـيــوانــات الـصـغـيــرة غـيــر الـ ُمـسـتــأنـســة (مـثــل قطط
الزباد  -السفيط ،بأنجوليين ،والفئران والخفافيش) ،التي يبقيها الصين ّيون في منازلهم
والـ َمـطــاعــم و ُت ـق ـ َّدم كــوجـبـ ٍ
ـات فــاخــر ٍة إلظ ـهــا ِر الـتـمـ ّيــز االجـتـمــاعــي ،والـتــي تـسـتـخــدم أيـ ًـضــا
كعقارات طب ّية وعالجات سحر ّية لبعض الحاالت المستعصية .إذ اعتقد قدماؤنا ّأن جميع
السموم لها فضائل ،فهي داء ودواء.
ُ
ّإن هــذه الـ ُمـعـتـقــدات ال تنحصر بالصينيين وال يـجــب تحميل مـســؤولـ ّيــة انـتـشــار هذا
الفيروس بما نوصم (إعطاء أحكام نمط ّية ُمسبقة) به الصينيين من «انعدام النظافة»
في الطعام وأكلهم ألنــواع ُمختلفة من الحيوانات بما في ذلــك القطط والـكــاب (دون
التساؤل لماذا ُيع ّد أكــل مثل هــذه الحيوانات غري ًبا جـ ًـدا بينما ال نجد ذلــك عند شعوب
أخرى تأكل الحلزون ً
مثل!) .الموضوع هو ُمشاركتنا جمي ًعا بتَدمير بيئتنا بسبب الجشع،
كثيرا ،ونسعى إلى تجميع الكثير من المال ،وال نكتفي بما لدينا بل نريد ال َمزيد
ُ
حيث نأكل ً
دائ ًما .المزيد من السفر (إذ أصبحت اإلجــازة تعني السفر حصر ًيا) والمالبس الفاخرة
وأحدث الصرعات والماركات وأحدث الهواتف ال َمحمولة .لذا سمحت الرأسمال ّية الريع ّية
والجشعة وال َعو َلمة بتحقيق ثــروات كبيرة لحفنة من رجــال األعمال في ُمدننا وذلــك في
وقـ ٍـت قصيرٍ جـ ًـدا .وقـ َـامــت الطبقة الوسطى الجديدة والطبقة الوسطى الدنيا الجديدة

((( 

<https://banassa.com/home/18658.html>.
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بنسخ هــذا الجشع ولــو على ُمستويات أقـ ّـل لعدم قدرتها على التقليد الكامل .إنها ُمحاوالت
أسطور ّية للوصول إلى السعادة ،في ّ
ستمرة كما لو ّأن الموارد ال نهاية
ظل «مع ّدالت النمو» ال ُم ّ
لـهــاّ .إل ّأن هــذه النمط ّية ال ت ــؤ ّدي ّإل إلــى الـمــزيــد مــن المشاكل الصح ّية واألوب ـئــة والـمــوت
والـكــوارث الطبيع ّية :إن التخمة عــد ّو للشهوة .ويربط الفيلسوف اللبناني مشير باسيل عون
ـادي الـمـعــولــم ال ــذي ُيـتـقــن فـ ّـن الـنـفــاذ إلــى بــاطــن الــوعــي اإلنـســانـ ّـي
عـلــى حــق الــدهــاء االقـتـصـ ّ
الفرنسي بول ريكور
يخرب فيه مباني الرغبة السليمة .ويسترجع عون الفيلسوف
المعاصر ّ
ّ
( )2005 - 1913الــذي اعتبر ّأن «الـلـذّة المتخ َّيلة تُس َّمى رغبة» .الرغبة إذًا قد تعني التخيل
ّ
طات االقتصاد
والتوهم وتعبر عن جزء العقالني والشعوري من النفس ،وهنا تستطيع
«مخط ُ
االستهالكي أن ّ
تنقض على مخ ّيلة اإلنـســان الراغب،
لكي ّ
تنسل إلــى مباني الوعي الباطني ّ
ّ
فتز ّين له الواقع المشتهى بأبهى الص َور والرسوم» .ويتابع في هذا الخط بأمثلة على نتائج
أظن ّأن بالناس حاج ًة إلى ابتالع ثما ٍر من األرض المزروعة ُحقنت بموا ّد مستلّة
«لست ّ
ذلكُ :
اإلنساني
أظن ّأن التواصل
ولست ّ
من عضو ّيات أخرى أو جرى التالعب بتركيبتها الجين ّيةُ .
ّ
ٍ
المعلوماتي وبـتـســريـ ٍع هــائــل فــي اإلب ــاغ الـهــوائـ ّـي ُيفضيان
بتكثيف ضخم فــي التناقل
ُيـسـ ّـر
ّ
أظن
كالهما إلى موجات حارقة تخترق األجساد ،وتتلف األعصاب،
ولست ّ
وتضر بالخالياُ ...
ّ
الزراعي ال يكفي الناس ح ّتى يقتلعوا الغابات ويطردوا منها الحيوانات والحشرات
ّأن اإلنتاج
ّ
التي منها تأتيهم جمي ُع ضروب الفيروسات الف ّتاكة» (عون 2020 ،أ).
إذًا ال يمكن فصل النضال من أجــل البيئة عن نــوع االقتصاد السياسي وطبيعة النظام
أيضا
االقتصادي الذي نريده .إن رأسماليتنا النيوليبرالية ليست فقط طريقة إنتاج بل هي ً
تكوينات اجتماعية تنظم العالقة بين البشر والطبيعة .وربما أفضل تحليل لألزمة الحالية
في توجه الدول إلى «النمو السريع» جاء من جانب االقتصادي األمريكي جيمس غالبريث
وعالم االجتماع األلماني كــاوس دور .يعتمد النمو السريع على استقرار التكاليف )(costs
الثابتة للمواد الخام والطاقة على المدى الطويل .عندما ال يكون كذلك ،كما هو الحال اآلن،
تتكثف المضاربات المالية وتتقلص األربــاح ،وتولد نزاعات حول توزيع األربــاح بين العمال
واإلدارة والمالكين وسلطات الضرائب .إضافة إلى ذلك ،فإن تكلفة التغير المناخي مرتفعة،
حيث إن محاولة خفض انبعاثات الكربون أكثر فأكثر جعلت العديد من األنشطة التجارية
جديدا واع ًيا بطيء النمو،
المستهلكة غير مربحة .وبالتالي يقترح كال المؤلفين «اقتصا ًدا
ً
يدمج األسس البيوفيزيائية لالقتصاد في آليات عمله» ).(Galbraith and Dörre, 2019

التحضير للمستقبل

يجب أن نقوم بإعداد مرحلة ما بعد الوباء من جانب األكاديميين ،وكذلك جميع الجهات
الفاعلة في المجتمع المدني وصانعي السياسات العامة ،من أجل تحويل هذه المأساة إلى
مـيــزة .لنتذكر ،كــان للكساد العظيم ) (Great Depressionفــي أوائــل الثالثينيات مــن القرن
الماضي تأثير عميق في جميع أنحاء العالم ،وكانت االستجابات السياسية لألزمات مختلفة
جــذر ًيــا .لـنــأخــذ الــواليــات الـمـتـحــدة والـصـفـقــة الـجــديــدة ) (New Dealالـتــي اقـتــرحـهــا الرئيس
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عامي  1933و .1939كانت الصفقة عبارة عن سلسلة من البرامج،
فرانكلين روزفلت بين َ
وم ـشــاريــع األش ـغ ــال ال ـعــامــة ،واإلص ــاح ــات ال ـمــال ـيــة ،وإصـ ــاح قــوان ـيــن ال ـع ـمــل ،وإص ــاح
الـعــاقــات بين اإلثـنـيــات .على النقيض ،كــانــت ألمانيا ،فــي ردهــا ،تستبدل الديمقراطية
بالنظام الـنــازي .يذكرنا ميشيل فيفيوركا ،فــي مقابلة أجــريــت معه فــي آذار/م ــارس من
هذا العام مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية ،أنه في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية،
أنشأت المقاومة الفرنسية في عام  1944برنامج عمل للمقاومة وس ّموه «األيام السعيدة»
) .(Les Jours heureuxمــن الـضــروري أن نقول إنــه لــم يكن هناك فقط بعض التدابير
السياسية الستعادة الديمقراطية ،ولكن التدابير االقتصادية الراديكالية تميزت بتأميم
اإلقـطــاع االقـتـصــادي والـمــالــي المهيمن على نطاق واســع مــن إدارة االقـتـصــاد ،وبالطبع
بـعــض الـتــدابـيــر االجـتـمــاعـيــة ،وال سـيـمــا تحسين األج ــور ،وإع ــادة تــأسـيــس نـقــابــات العمال
المستقلة ومجموعة عمل المندوبين ،وخطة شاملة للضمان االجتماعي .كانت السنوات
الثالثون التالية ً
سعيدة حقًا لفرنسا .وبالتالي ،علينا أن
أياما ً
فعل السنين السمان،أي ً
نقرر في أي اتجاه سنذهب ،وما هو نمط حياتنا لما بعد كورونا .التخطيط مهم للغاية،
ولكن يجب تعبئة جميع الموجهين األخالقيين لبناء االعتراف والحظوة المجتمعية ال على
النجومية والنزعة االستهالكية التمييزية والتنافسية ،بل على مدى تضحية الفرد من أجل
الجماعة واجتهاده في خدمتها ،وهذا هو معراج في مدارج اإلنسان نحو الكمال.
إن إع ــادة ان ـغــراس االق ـت ـصــاد فــي االجـتـمــاعــي والـسـيــاســي والـثـقــافــي لــن يـكــون من
دون ربــط العلوم االجتماعية بالفلسفة األخــاقـيــة ،بالطريقة التي اقترحها بــول ريكور
بمقولة شديدة التكثيف« :هدفنا هو عيش الحياة الجيدة مع اآلخــريــن ومــن أجلهم في
مؤسسات عــادلــة» («the Aim of Living the Good Life with and for Others in Just
)» .Institutionsأي أن ربط فكرة العيش الكريم واألخالقي مع اآلخر ال يمكن أن يكون
فرد ًّيا ومن دون إشراك الجماعة والمجتمع ،ومن دون العيش من أجل اآلخر ،من خالل
تبني أخالقيات الحب والتضامن والضيافة والعطف مع اآلخــر ،وبخاصة عندما يكون
اآلخر مهمشً ا .وبدأ الوطن العربي يؤسس لفلسفة أصيلة في هذا المضمار ،ولعل أهمهم
ناصيف نصار وعزمي بشارة وطه عبد الرحمن .فنصار ربط الحرية بالعدالة االجتماعية
واعتبر المسؤولية هــي الــوجــه اآلخــر للحرية :فالمسؤولية تتجاوز مسؤولية الـفــرد أمــام
نفسه أو أمــام الـقــانــون ،إنها المسؤولية االجتماعية التي تنبثق مــن الــوجــود االجتماعي
نفسه (مسؤولية أمام نفسه واآلخرين) (نصار .)2003 ،وذلك بتنظيره لليبرالية التكافلية
القائمة على العدالة التضامنية ،فهو من دعاة التضامن االجتماعي الذي يفرض التوفيق
بين المصلحة الـعــامــة والمصلحة الـخــاصــة .وهــو يــؤســس ال ــذات على «الــوجــود بالمع ّية»
انطال ًقا من معنى العيش مع اآلخر لفهم الذات المتكونة .وهو بالتالي ينتقد الديالكتيك
الهيغلي الذي يقوم على السلب والنفي والتضاد الذي أثبتت التطورات ُبطالنه وطغيانه
مؤسسا لمنطق االختالف الذي يقوم على الغيرية ،والحق في التعدد ،وهو الذي يحرر
ً
الفكر من كل نظرة معيارية لوغوقراطية (نصار .)2018 ،أما بشارة فيجادل أن الحرية
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اجتماعية ويــؤكــد ربطها بالديمقراطية أيـ ًـضــا وتتطلب التحقّق فــي الـمــؤسـســات االجتماعية
ولكن دون أن تتنازل عن حرية الفرد (بـشــارة .)2016 ،أمــا عبد الرحمن فــإن تأكيده موجه
على العدالة االئتمانية الكونية (عبد الرحمن 2012؛  )2014إنها محاوالت جيدة لبناء صورة
اآلخــر ،ليس فقط فــي مــا يتعلق بمن ُينظر إلـيــه على أنــه خـصــم ،ولـكــن فــي مــا يتعلق بكيفية
اهتمامنا ورعايتنا لآلخر .هنا يمكن للمناقشة األخالقية الـجــادة أن تــر ّوض السعي لتحقيق
مصلحتنا الذاتية.
تتماشى هذه المقاربات العربية مع اتجاه فرانكوفوني ،والذي أصبح فيما بعد عالم ًّيا،
مناهضا للنزعة النفعية ،والذي تمأسس بالمدرسة «التآلفية» التي نشرنا بيانها بنسختيه األولى
ً
(((
والثانية » Manifesto on Convivialism« ) (Internationale Convivialiste, 2020أنا أنادي
مثل زمالئي في هذا االتجاه بضرورة العودة إلى الوعي األنثروبولوجي المشترك لإلنسانية،
ليس بصفة فرد إنسان اقتصادوي ) ،(Homo Economicusوإنما اإلنسان المأثرة والتضامن،
وال ــذي اكتشفه مــارسـيــل مــوس ( )1950 - 1872فــي دراســاتــه عــن الهبة أو اقـتـصــاد التبادل
ِ
(هــب ،خُ ذُ ،رد) .وهذا االتجاه األخالقي ينادي بإجراءات عملية للعدالة االجتماعية مثل أن
يكون هناك مدخول حد أدنى لكل العائالت (يحدد في كل بلد) ويحدد سقف أعلى لمدخول
الفرد (من طريق سياسات ضرائبية صارمة) ،ولو أدى ذلك إلى هــروب بعض االستثمارات
وبطء النمو .إذ نطمح بهذا التوجه إلى أن يكون ً
بديل أليديولوجيات الشيوعية واالشتراكية
والنيو  -ليبرالية والفوضوية والعلمانية المتطرفة (التي تحولت إلــى ديــن مناهض لألديان
األخرى) وهؤالء فشلوا إما للخلل الفكري أو بسبب التطبيق.

أخي ًرا

كما قرأ روالن بارت رواية «الطاعون» أللبيرت كامو على أنها معركة المقاومة األوروبية
ضــد الـنــازيــة ،علينا قــراءة أزمــة كــورونــا على أنــه اخـتـبــار إنـســانــي وجــودي كــاسـتـعــارة سياس ًيا،
ُ
الفيلسوف
اجتماع ًيا وأخالق ًيا .في مقالة رائعة لمشير باسيل عون ( )2020يستعين ما كتبه
ـودي األلـمــانـ ّـي كــارل يــاسـ ِبــرس (ّ )1969 - 1883أن اإلنـســان يختبر فــي مـســرى وجــوده
الــوجـ ّ
ضرو ًبا ش ّتى من المعيش تتباين ح ّدتُها ،ولكن هناك اختبارات قصوى ،حــدود ّيــة ،شفير ّية،
تخوم ّية ،كاختبار األلــم ،واختبار الصراع واالقتتال ،واختبار الذنب ،واختبار هشاشة العالم
والوثوق ّيته ،واختبار الموت .أمام ّ
اإلنسان الح َّد األقصى
كل اختبار من هذه االختبارات يبلغ
ُ
من إمكانات االستيعاب واالسـتــدراك واالسترجاع .من جـ ّـراء االستعصاء الكل ّّي اللصيق بمثل
هذه االنسدادات الضاغطة ،يته ّيأ لإلنسان أن ينعتق من أسر الضرورة ل ُي ّ
طل مجاز ًّيا ،باطن ًّيا،
صوف ًّيا ،روح ًّيا ،على مشارف التجاوز والتعالي والتسامي .هل وصلنا إنساننا إلى ذلك؟
(( (

<https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-convivialist-manifesto/>.
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مسلحا باليوتوبيا،
لن يكون لعلومنا وأبحاثنا لمرحلة ما بعد كورونا معنى إال إذا كنت ً
أو «يوتوبيا واقعية» ) ،(Real Utopiasحسب تعبير إيريك أولــن رايــت )،(Wright, 2010
ألنــه حـتــى إذا لــم يـكــن مــن الممكن تحقيقها بــالـكــامــل ،فستوجه أفـعــالـنــا .ال تــوجــد حياة
أخــاقـيــة بــا يــوتــوبـيــا ،وال ـفــرق بـيــن رجــل الــديــن والـبــاحــث هــو أن هــذا األخـيــر ال يشجب
بالضرورة اآلخرين حاملي رؤيــة معادية ليوتوبيا الباحث ،ولكن يسعى للعمل مع أولئك
الذين يؤمنون بعناد وإصــرار .إنه «عناد الشهادة» في عصرنا ،حسب تعبير ألبير كامو.
وبــالـتــالــي يجب أن تـقــدر علومنا هــذه عــاقــات التضامن والـمــأثــرة واالل ـتــزام األخــاقــي
والدفع من أجل ربط العلوم االجتماعية بالفلسفة األخالقية.
ربـمــا اســم الـفـيــروس كــوفـيــد  19 -يــذكــرنــا أنــه كــان قبله  18وبــا ًء قــد سيطر اإلنـســان
عليها .ولكن في رأيي أن كوفيد  19 -يتطلب تعبئة راديكالية إلعادة ربط اإلنسان بأخيه
اإلنسان ،بمجتمعه بالطبيعة.

المراجع

Galbraith, James K. and Klaus Dörre (2019). «The Choke-Chain Effect: Capitalism
Beyond Rapid Growth.» Global Dialogue: vol. 9, no. 1, April, <http://globaldialogue.
isa-sociology.org/the-choke-chain-effect-capitalism-beyond-rapid-growth/>.
Internationale convivialiste (2020). Second Manifeste convivialiste: Pour un monde
post-néolibéral. Actes Sud. https://www.actes-sud.fr/catalogue/sciences-humain
es-et-sociales-sciences/second-manifeste-convivialiste
Wright, Erik O. (2010). Envisioning Real Utopias. London; New York: Verso.

بشارة ،عزمي ( .)2016مقالة في الحرية .بيروت؛ الدوحة :المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات.
عبد الرحمن ،طه ( .)2012روح الدين :من ضيق العلمانية إلى سعة االئتمانية .بيروت؛ الدار
البيضاء :المركز الثقافي العربي.
عبد الــرحـمــن ،طــه ( .)2014بــؤس الدَّ هران َّية :النقد االئتماني لفصل األخــاق عن الدين.
بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر.
ـي ».سائر المشرق<http:// ،
عــون ،مشير باسيل (2020أ)« .االقـتـصــاد فــي االعتقاد االسـتـهــاكـ ّ
عون ،مشير باسيل (2020ب).

>www.monliban.org/monliban/ui/topic.php?id=6836
الطوعي على الموت ».سائر المشرق<http:// ،
«ح ّريّة اإلقبال
ّ
www.monliban.org/monliban/ui/topic.php?id=6632>.

نصار ،ناصيف ( .)2003باب الحرية :انبثاق الوجود بالفعل .بيروت :دار الطليعة.
نصار ،ناصيف ( .)2018النور والمعنى :تأ ّمالت على ضفاف األمل .بيروت :دار الطليعة.

