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محمد عبد الله فضل الله *
األخــاق الساكنة في عمق الــذات املتجذرة
فــي ف ـطــرة اإلن ـس ــان ،ه ــذا امل ــوج ــود املنفتح
ٌ
مطلوب منه كل آن أن
على الوجود بكليته
يساوق بني لحظاته األخالقية وبني فعله
في الواقع ،وبني غاياته الكبرى في التفاعل
م ــع ال ـل ــه امل ـط ـلــق ح ـيــث ال م ـح ــدودي ــات وال
ّ
مقيدات .هنا يأتي دور الرقابة األخالقية
ع ـلــى ق ــدر كـبـيــر م ــن األه ـم ـي ــة ،إذ يـضــاهــي
بأهميته نـفــس الـقـيــم األخــاق ـيــة؛ ألن ــه هو
م ــن ي ـض ـمــن إب ـ ــرازه ـ ــا إل ـ ــى ح ـ ّـي ــز ال ــوج ــود
والتقييم ،ويأتي الـســؤال الغائب والكبير
في مجتمعاتنا :أين دور الرقابة األخالقية،
وإلى متى سيبقى تائهًا ومغيبًا؟!
مــن املـفـتــرض أن الــرقــابــة األخــاقـيــة تمنع
من سلوكيات ومواقف ومبادرات خاطئة
مسيئة إلى الذات والجماعة ،هذه الرقابة
ُ
ت ـ ـ ــرى مـ ــن ي ـ ـقـ ــوم ب ـ ـهـ ــا؟ ال ـ ــدول ـ ــة أم الـ ـف ــرد
املـشـكــل ل ـن ــواة املـجـتـمــع؟ ف ــي مجتمعاتنا
ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـق ــدي ــس ل ـت ـق ــال ـي ــد وأعـ ـ ـ ــراف،
وحـ ـت ــى ألش ـ ـخـ ــاص ي ـم ـث ـل ــون فـ ــي وج ـ ــدان
الـفــرد والجماعة شيئًا مــا فــي عالم الدين
وال ـس ـيــاســة ،حـتــى ل ــو ك ــان ه ــذا الـتـقــديــس
واالنجراف الالواعي عاطفيًا على حساب
احترام األخالق والقيم.
الـسـلـطــة ،لـطــاملــا عـلــى م ــدار الــزمــن تبتغي
ال ـ ـطـ ــاعـ ــة ل ـ ـهـ ــا ك ـ ــره ـ ــا أو ط ـ ــوع ـ ــا ض ـم ــان ــا
ّ
السـتـمــراريـتـهــا ،وم ــن شــكــل ه ــذه السلطة
وت ـبــوأ مـنــاصـبـهــا تـخـلــى عــن دور املــراقــب
ألخـ ــاقـ ــه ،الـ ـت ــي ت ـح ـت ــم ع ـل ـي ــه أن ي ـت ـعــرف
م ـل ـي ــا عـ ـل ــى وظـ ـيـ ـفـ ـت ــه ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ف ـ ــي أن
ي ـك ــون نــاظ ـمــا ألم ــر ال ـن ــاس وق ــائـ ـدًا فعليًا
لـكــل خ ـطــوة إصــاحـيــة ونـهـضــويــة تحقق
سـعــادتـهــم .وم ــا يـحـصــل ال ـيــوم هــو عكس
ذلك تمامًا ،فتحول بعض أهل السلطة إلى
منتفعني ومتسلطني نكثوا بالتزاماتهم
ف ــي أن يـحـكـمــوا ب ــن ال ـن ــاس بــال ـعــدل وأال
يـسـتـغـلــوهــم وأال ي ـع ـت ــدوا ع ـلــى حـقــوقـهــم
وكـ ــرامـ ــات ـ ـهـ ــم ويـ ـضـ ـحـ ـك ــوا م ـ ــن ع ـق ــول ـه ــم
ويلعبوا على جراحاتهم ويسخفوا منهم.
الـسـلـطــة والـ ـف ــرد وامل ـج ـت ـمــع أع ـم ــدة ثــاثــة
متكاملة في نظرتها وفعلها وغايتها ،وإذا
استبد منهم جــزء ،فهناك خلل كبير ،فال
يمكن الدولة أن تكون مشروعًا لالستغالل
اليومي للناس ،وعنوانًا لسرقتهم ،وهي
في الوقت عينه الجهة املتكفلة بحمايتهم.
ّ
ك ــذل ــك ،م ـط ـلــوب م ــن ال ـف ــرد أن ي ـنــظــم ق ــواه
الـنـفـسـيــة وال ــروح ـي ــة ،ويـضـبــط ب ــن قيمه
األخ ــاق ـي ــة وزم ــان ــه ال ـخ ــارج ــي ال ـصــاخــب
ب ــاألح ــداث ،فـيـحـ ّـول ه ــذا الــزمــن الـخــارجــي
إل ــى وع ــاء ي ـفــرغ فـيــه م ـقــدرتــه عـلــى قـيــادة
نفسه وحسن رقابته ألخالقه ،بحيث تكون
مـحـقـقــة ف ــي ك ــل ال ـل ـح ـظــات وامل ــواق ــف هــذه
األخــاق الجاهزة للتحدي واالستنهاض
وال ـت ـش ـخ ــص ف ــي ك ــل ال ـ ـظـ ــروف وع ـن ــد كــل
اإلغراء ات.
ل ـق ــد ح ــارب ــت األديـ ـ ـ ــان ال ـن ــزع ــة ال ـف ــردان ـي ــة
الـنـفـعـيــة الـبـغـيـضــة ولـجـمــت ه ــذه الـنــزعــة،
التي تقوم على الفساد واإلفساد وتشتيت
ال ـقــوى وه ــدر ال ـطــاقــات ،ودع ــت إل ــى فـكــرة
ال ـتــوح ـيــد ال ـت ــي ت ـج ـمــع وت ـ ّ
ـوح ــد وتــرفــض
التقسيم ،وتـفــرض عـلــى الـفــرد والجماعة
مسؤولية حقيقية ال رمزية .فالفرد يكتب
تــاري ـخ ــه الـحـقـيـقــي ب ـم ـق ــدار م ــا ي ـق ـ ّـدم إلــى
أمته ومجتمعه من آثار طيبة نافعة ،وما
يشكلة مــن مـعــادلــة أخــاقـيــة ال تـخــرج عن
القيم والــرقــابــة ،بــل يصبح الـفــرد برقابته
األخ ــاق ـي ــة رمـ ـ ـزًا وقـ ـ ــدوة وم ـع ـل ـمــا لـنـفـســه
ولغيره.
من يشعر بوحدانية الخالق ووحدة األصل
الـبـشــري ،ومــا دام الجميع عـيــال الـلــه ،فال
ّ
تسيد ألحــد على أحــد ،وال استعباد بحق
أحــد ،بــل األخ ــوة واح ــدة وامل ـســاواة واحــدة
والـحــريــة واح ــدة واإلنـســانـيــة واحـ ــدة ،لــذا
كان على األمة أن تمارس دورها الطبيعي
فــي الــرقــابــة األخــاقـيــة على أفــرادهــا منعًا
مـ ــن ال ـط ـغ ـي ــان واالس ـ ـت ـ ـبـ ــدداد واإلف ـ ـسـ ــاد،
وع ـن ــدم ــا تـسـتـقـيــل األم ـ ــة م ــن هـ ــذا ال ـ ــدور،
فإنها تستقيل حتمًا من التاريخ وتدخل
في موت بطيء ال قيامة منه.
عـ ـن ــدم ــا اسـ ـتـ ـق ــال ــت األم ـ ـ ــة مـ ــن ق ـض ــاي ــاه ــا
ال ـك ـب ــرى واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ـث ــل الـقـضـيــة

الفلسطينية ،التي كانت عبئًا على العرب
وامل ـس ـل ـمــن ،وال تـ ــزال ،وع ـنــدمــا اسـتـقــالــت
األم ــة مــن الــدفــاع عــن حـقــوقـهــا فــي امـتــاك
ثرواتها والتصرف بها ملصلحة حفنة من
زعماء طوائف ورؤساء وملوك متهالكني،
كانت هذه األمة تستبدل بدورها الرقابي
األخالقي على فعلها األصيل دورًا ملهاتيًا
واستهالكيًا ال رجاء منه.
ع ـنــدمــا ت ـكــون األمـ ــة واح ـ ــدة م ــوح ــدة على
األق ـ ـ ـ ــل فـ ـ ــي إنـ ـس ــانـ ـيـ ـتـ ـه ــا وأخ ــاقـ ـي ــاتـ ـه ــا
الـ ـع ــام ــة ،ف ـل ــن تـ ـق ــدر ق ـ ــوة اس ـت ـك ـب ــاري ــة أو
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة أن ت ـس ـل ــب لـ ـه ــا ح ـض ــوره ــا
وتـمـنـعـهــا م ــن أداء دورهـ ـ ــا .ل ـقــد سمحنا
ـ ـ ـ ك ــأف ــراد وج ـم ــاع ــات ـ ـ ـ ل ـك ـث ـيــر م ــن ال ـقــوى
االستغاللية واالستكبارية أن تستعبدنا
وتستغل ضعفنا وتفقدنا دورنــا الرقابي
األخ ــاق ــي ف ــي دوام ـ ــة م ــا ص ـ ّـدرت ــه ل ـنــا من
تحديثات تقنية وغـيــرهــا لــم نستخدمها
ألمننا وأماننا ،بل ّ
عرت كثيرًا من أحوالنا
وأوضاعنا اإلنسانية واألخالقية املهترئة.
ل ـق ــد ك ــان ــت م ــواجـ ـه ــة م ـن ـط ــق االسـ ـتـ ـق ــواء
وس ــرق ــة أق ـ ــوات ال ـن ــاس وت ـخــديــر عـقــولـهــم
واحتكار حقوقهم جــزءًا أساسيًا في عمل
األنبياء واملصلحني واملخلصني اليومي،
فـمــن ي ـمــارس االع ـت ــداء عـلــى لـقـمــة العيش
ي ـ ـمـ ــارس ع ـ ــدوان ـ ــا مـ ـب ــاشـ ـرًا ع ـل ــى ال ـح ـي ــاة
والـ ــوجـ ــود ،م ــن ه ـنــا ن ـجــد م ــن دون ع ـنــاء
اس ـت ـب ـســال ـهــم وت ـص ــدي ـه ــم لـ ـس ــارق الـخـبــز
وال ـك ـل ـم ــة ،مــؤم ـنــن بـ ــأن دورهـ ـ ــم الــرقــابــي
األخ ـ ــاق ـ ــي هـ ــو فـ ــي خ ــدم ــة ه ـ ــذا ال ـن ـض ــال
ِّ
املشرف.
عندما تكون الجماعة يدًا واحــدة ،بمعنى
انقيادها طوعًا لحسن ضبطها للحظاتها
وت ـنــاس ـق ـهــا الـ ـت ــام م ــع قـيـمـهــا األخ ــاق ـي ــة،
ً
فــإن ـهــا تـ ـح ـ ّـول امل ـج ـت ـمــع ف ـع ــا إلـ ــى مـشـهــد
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة املـ ـلـ ـيـ ـئ ــة ب ــالـ ـحـ ـي ــوي ــة والـ ـنـ ـش ــاط
وال ـف ــاع ـل ـي ــة ،وي ـع ـك ــس ه ـ ــذا امل ـج ـت ـم ــع فــي
مشهده العام حجم تعاون الفرد والسلطة
في املجال الرقابي األخالقي وانعكاساته.
من هنا نقيس عمر هذا املجتمع الحقيقي
أنجل بوليغان

عندما تكون األمة
واحدة موحدة على
األقل في إنسانيتها
وأخالقياتها العامة ،فلن
تقدر قوة استعمارية على
أن تسلب لها حضورها

ومدى تحضره بمقدار ما يتجلى فيه من
قيم أخــاقـيــة ورقــابــة ذاتـيــة تــدفــع باتجاه
اإلب ـ ـ ـ ــداع واإلنـ ـ ـت ـ ــاج ومـ ـح ــارب ــة كـ ــل رت ــاب ــة
واستهالكية وتسليع.
إن خـضــوع الـفــرد لسلطة عــادلــة ،خضوع
إيجابي .فهو يمنحها ثقة مبصرة مبنية
عن خيار وقناعة وتفكير متنامي .من هنا
فــإن تجديد آليات السلطة حتمي إذا كان
هناك من فرد ّ
حر وفاعل ومتحرر ومنفتح
على لغة تلبي طموحاته ،الـتــي تنبع من
تصالحه مع ذاته واحترامه لقيمه ولدوره
الرقابي األخالقي ،الذي يحتم أيضًا خلق
شكل مــن التعاقد واالل ـتــزامــات والـقــوانــن
املتناسبة مــع إبــداعــات الـفــرد ومستويات
ت ـف ـك ـيــره امل ـس ـت ـجــدة ،وب ـم ــا ي ـب ــرز ال ـتــرابــط
الحقيقي بني وعي الــذات لدورها الرقابي
األخالقي وبني األطر التي تريدها ناظمة
ل ـل ـح ـظ ــات ـه ــا ،وم ـ ــن أه ـم ـه ــا س ـل ـط ــة راع ـي ــة
تمتلك رؤية ثاقبة وتخطيطًا يوظف هذه
اللحظات من أجل نشر السعادة والفضيلة
في ربوع الحياة.
من هنا ال نريد قهرًا وإكراهًا للذات الفردية
وإمـ ـع ــان ــا ف ــي ح ــرم ــان ـه ــا وت ـه ـم ـي ـش ـهــا مــن
قبل السلطويني مــن رج ــال ديــن وسياسة

وبـعــض األق ــام املــأجــورة ،بــل نــريــد سلطة
ومجتمعًا نصل فيه إلــى مستوى يحترم
ف ـيــه ع ـقــل ال ـف ــرد وك ــرام ـت ــه وم ـش ــاع ــره ،وال
يجري التعامل معه على أساس أنه رقم في
حسابات البعض وال قيمة له إال في خدمته
ملنافع اآلخــريــن ،فــأي معنى لسلطة كهذه
ال تعمل على إيـصــال الـفــرد إلــى بــر األمــان
عبر رعــايــة لحظاته والعمل على نمائها
وال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن ض ـغــط ال ــزم ــن ال ـخــارجــي
الـصــاخــب عليها وحمايتها مــن السقوط
والتقهقر واالنكفاء على ذات متشظية ال
تحسن عندها مراجعة أوضاعها والقيام
بما عليها إال حصرهمها في تأمني لقمة
عيش فيها كل العذابات اليومية.
ف ــال ــدول ــة عـ ـب ــارة ع ــن أشـ ـخ ــاص وه ـي ـئــات
م ــؤه ـل ــة أخ ــاق ـي ــا أكـ ـث ــر م ــن غ ـي ــره ــا بـغـيــة
الـ ـت ــدخ ــل وضـ ـب ــط الـ ــواقـ ــع ع ـن ــد امل ـف ــاص ــل
الـحــرجــة والــدقـيـقــة مــن أج ــل تــأكـيــد الفعل
األخالقي العام الحافظ للكيان اإلنساني،
ألن غيابها وعدم تدخلها وتقاعسها يعد
خ ـيــانــة ك ـبــرى لـشــرعـيــة وج ــوده ــا ونـبــالــة
وظـ ـيـ ـفـ ـتـ ـه ــا ،فـ ـه ــل تـ ـح ــول ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــة فــي
مجتمعاتنا إلى عنصر ضغط على الواقع
بدل إراحته ورحمته؟
إن ـ ـنـ ــا بـ ـح ــاج ــة مـ ــاسـ ــة إلـ ـ ــى خـ ـل ــق م ــرون ــة
سياسية وذهنية فكرية مترفعة وواعية
ّ
ومـ ـنـ ــزه ــة عـ ــن الـ ـص ـغ ــائ ــر وامل ـ ـحـ ــدوديـ ــات
واألنـ ــان ـ ـيـ ــات املـ ـع ـ ِّـوق ــة ملـ ـم ــارس ــة ال ــرق ــاب ــة
األخالقية من أجل حفظ الكيان االجتماعي
م ــن ال ـت ـه ــاوي أك ـث ــر وإعـ ـ ــادة الـ ـت ــوازن إلــى
مفاصله املتيبسة.
لـقــد عــانــت ،وال ت ــزال ،الشخصية العربية
واإلس ــامـ ـي ــة وامل ـش ــرق ـي ــة ب ــوج ــه ع ـ ــام مــن
تـغـيـيــب لـفـعـلـهــا وتــأث ـيــرهــا ف ــي مـجــريــات
األح ـ ــداث ،واخـتـصــر تــاريـخـهــا ووجــودهــا
ح ـف ـنــة م ــن األزالم ،أو املـ ـت ــأزمل ــن ،هـ ّـم ـهــم
الـتـسـ ّـيــد وض ـمــان االس ـت ـمــراريــة ،ول ــو فني
العالم بأسره ،فعانت ،إذ ذاك ،من اغتراب
قـ ــاتـ ــل وان ـ ـق ـ ـطـ ــاع ع ـ ــن ال ـ ـج ـ ــذور امل ـع ــرف ـي ــة
والــديـنـيــة األصـيـلــة املـحـفــزة عـلــى تكريس
الـ ــدور الــرقــابــي األخ ــاق ــي وجـعـلــه مـعـيــارًا
وم ـ ـيـ ــزانـ ــا ل ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدم األف ـ ـ ـ ـ ــراد والـ ـجـ ـم ــاع ــات
وحيوية السلطة وجدارتها لعملية قيادة
الذات الجمعية نحو بر األمان.
ف ـم ـتــى ي ـس ـمــح لـ ـه ــذه ال ـ ـ ــذات بـ ــأن تـتـنـفــس
وتعانق روحها األصيلة وتمارس دورها
األخـ ــاقـ ــي مـ ــن ت ـل ـق ــاء ن ـف ـس ـهــا وم ـ ــن دون
تدخالت وفرض وإكراه من هنا وهناك؟
ال م ـن ــاص م ــن إيـ ـج ــاد ال ـف ــرص ــة الـســانـحــة
والـ ـت ــرب ــي ع ـل ــى ال ـف ـض ــائ ــل وتـ ـع ـ ّ
ـوده ــا مــن
قبل أجيال ال بد من سلخها عن تاريخها
الــوه ـمــي املـسـتـغــرق ف ــي تـقــديــس األع ــراف
والـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد وال ـ ــزع ـ ــام ـ ــات واالنـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاء ات
املــذهـبـيــة والـطــائـفـيــة ،ه ــذه ال ـعــائــق الـتــي
أفـنــت ال ــذوات مــن أجــل ضـمــان عنترياتها
الــوه ـم ـيــة وت ـس ـل ـط ـهــا .ل ـقــد ت ـع ــزز امل ـخ ـيــال
السياسي السلطوي النافخ على معزوفة
ال ـت ـخ ـنــدق ال ـطــائ ـفــي وامل ــذه ـب ــي وال ـه ـتــاف
لخلود الزعيم ،وباتت الدولة مرتهنة لهذا
املخيال ،الذي ال يسمح ألدنى فرصة جدية
في املحاسبة واملراجعة والعدالة؛ ألن ذلك
بنظرة بداية سقوط هــذه اإلمبراطوريات
الطائفية الـتــي تـنــادي ليل نـهــار بالدولة،
وتـعـمــل لـيــل نـهــار عـلــى سحقها وإزالـتـهــا
من مخيال الناس واختصارها بخطابات
الـطــوائــف وامل ــذاه ــب ،الـتــي تختصر الـفــرد
وتخنق دوره الــرقــابــي األخــاقــي ملصلحة
عصبيات ال تزال تفعل فعلها في واقعنا.

التعفف عن ّ
حب الذات والحكمة
والعدالة

الفضائل األخالقية العملية هــي انعكاس
ل ـف ـض ــائ ــل تـ ـب ــرز أصـ ــالـ ــة الـ ـفـ ـط ــرة وال ـع ـق ــل
املـ ـت ــوه ــج ال ـ ـ ــذي ي ـت ـق ــن ال ـن ـظ ــر وال ـت ــدق ـي ــق
والسؤال واالستنتاج واملحاسبة .فالسؤال
امل ـع ــرف ــي واألخ ــاق ــي يـمـتـلــك ق ــوة ال ـبــاعــث
على النهوض الغائب ملصلحة مسرحيات
سياسية وتنظيرية شكلية ومستهلكة ال
جــدوى منها ســوى أنها تمعن في تشظي
الذات ودفعها نحو االنغماس في الصخب
الجاري وفي التفاصيل التي ال طائل منها
غير االبتعاد عن الــدور الرقابي األخالقي
السليم.
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أوروبا واإلمبريالية الجديدة
جان بيساني ــ فيري
مــن الـفـضــائــل ه ـنــاك الـتـعـفــف عــن ال ـنــزوات
واألنانيات القاتلة وحب التسلط البغيض
املبعد ألي دور أخالقي مصحح في الحياة،
وهذه الفضيلة تكاد تكون غائبة في خضم
م ــا نـسـمــع ب ــه وم ــا ن ـشــاهــده م ــن اسـتـغــراق
مخيف في حب الــذات وتمجيدها وتلبية
أهوائها َ
بشره دونما حسبان ألي مراجعة
أخــاقـيــة صــادمــة ذات تــأثـيــر ،فاملتعففون
الـ ـي ــوم ق ـل ـي ـل ــون ونـ ـ ـ ـ ــادرون ،وامل ـن ـغ ـم ـســون
تراهم كثر ينعقون مع كل ناعق ،ويميلون
مع كل ريح.
ومــن الفضائل ،الحكمة فــي أن يعرف أهل
ال ـح ـكــم أه ـم ـيــة حـكـمـهــم الـنـظـيــف ودورهـ ــم
األخ ـ ــاق ـ ــي ف ـ ــي ق ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة وض ـب ــط
إيـ ـق ــاع ــاتـ ـه ــا بـ ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع امل ـس ـي ــرة
اإلن ـســان ـيــة ال ـك ــادح ــة إل ــى ال ـل ــه وامل ـتــدرجــة
ف ــي ك ـمــال ـهــا ب ـل ـغــة م ـتــائ ـمــة م ــع ل ـغ ــة ال ـلــه
والـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة؛ كـ ـم ــا الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ـ ــي أن ي ـع ــرف
ال ـ ـفـ ــرد كـ ـم ــا الـ ـجـ ـم ــاع ــة ضـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـم ـســك
ب ــال ــدور ال ــرق ــاب ــي األخ ــاق ــي ال ــدائ ــم ضمن
تحسسهم بمسؤولياتهم ومقدار أمانتهم
وصدقياتهم ،إذ مجرد التخلي عن الرقابة
يعني بيع األنـفــس الـحــرة للتجار ويعني
االسـ ـتـ ـس ــام الس ـت ـع ـب ــاد م ـق ـيــت ل ــن يـنـجــو
منه ممن يــوقــع نفسه فــي بــراثـنــه ،ويعني
تسليمًا لتسليع يـجــري الـتـســويــق لــه ليل
نـهــار مــن دون أدنــى اكـتــراث ملخاطره على
الحياة العامة.
ومـ ـ ــن الـ ـفـ ـض ــائ ــل ،ال ـ ـعـ ــدالـ ــة .هـ ـ ــذه املـ ـف ــردة
املـقــدســة ال ـتــي اقـتـحــم ال ـلــه بــزمــانــه األب ــدي
بها زماننا البشري املحدود وأرادها معني
ال ـح ـيــاة ومـ ــاء ال ــوج ــود وم ـق ـيــاس األديـ ــان
ومعايير الفعل اإلنساني القابل للحساب
والــوزن والقيمة ،هذه العدالة التي تفرض
ممارسة لرقابة أخالقية فردية وجماعية
م ـتــواص ـلــة تـبـتـغــي تـحـقـيــق ال ـع ــدل وحـفــظ
الحقوق ،ألن غير ذلــك خيانة عظمى للغة
الله وتعاليمه ولدعوة الفطرة والعقل إلى
فعل أخــاقــي يحيي الــواقــع بعدالة فضلى
ّ
تلف كل ساحات الحياة.
ً
مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ـج ــد ل ــأس ــف ع ـ ـ ــدال م ـغ ـي ـبــا أو
مـسـيـســا مــوظـفــا فــي خــدمــة ح ـســابــات هنا
وه ـن ــال ــك ،أو ت ـجــد ع ــدال ــة م ـج ـت ــزأة ،وتـجــد
عندما
خوفًا من هــذه املفردة عند كثيرين
ّ
ّ
يسمعون بها ألنها تهز عروشهم وتقض
ّ
مضاجعهم ،ومع ذلك لم تقدر بعد على هز
ضمائرهم النائمة.
ل ـي ـس ــت الـ ــرقـ ــابـ ــة األخـ ــاق ـ ـيـ ــة س ـ ـ ــوى ف ـعــل
إي ـم ــان ــي م ـق ــدس ي ـع ـ ّـب ــر ع ــن أص ــال ــة الـ ــذات
واع لطاعة
اإليمانية ،وليست سوى جواب ٍ
ال ـل ــه امل ـب ـص ــرة .فــال ـلــه يــريــدنــا متحسسني
ملسؤولياتنا ،ومن ضمن ذلك يدخل الفعل
ال ــرق ــاب ــي األخ ــاق ــي كـمـمــر ف ـع ــال لتنشيط
تغيير األنفس من دواخلها مما علق بها
م ــن عــائــق دن ـيــويــة زائ ـف ــة ويـبـنـيـهــا حتى
ت ـت ـس ـلــح ب ــامل ـع ــرف ــة والـ ـ ـس ـ ــؤال الـ ــدافـ ــع إل ــى
تغيير الخارج إيجابًا .من هنا ،فإن همزة
ال ــوص ــل ب ــن ل ـغــة ال ـلــه وب ــن ال ـح ـيــاة وبــن
امل ـت ــدي ــن ه ــي مـ ــدى ت ـم ـثــل الـ ـ ــدور ال ــرق ــاب ــي
األخ ــاق ــي وتــرج ـم ـتــه م ــزيـ ـدًا م ــن ال ـحــرص
وال ـت ـن ـبــه واالب ـت ـع ــاد ع ــن الـغـفـلــة وال ـف ـســاد
والتعامي عن الواقع طلبًا للراحة املزعومة
أو النجاة املؤقتة؛ ألن أضــرار ذلك خطيرة
ً
وكبيرة ّ
تعم كل الحياة ،بل نحتاج إقباال
على الصحوة في الضمير والصحوة في
املــوقــف والـصـحــوة فــي الـسـلــوك فــي بوتقة
موحدة في كدح مستمر نحو املطلق.
وهـ ــذا يـسـتــدعــي ح ـض ــورًا إن ـســان ـيــا كـبـيـرًا
ً
واقـ ـتـ ـح ــام ــا فـ ــي داخ ـ ـ ــل املـ ـعـ ـت ــرك وت ـح ـ ّـم ــا
للمسوؤلية .فالقضية ليست سهلة ،إنها
العودة والتعري أمام حقيقة أبدية حقيقة
ال ـص ــراع بــن األن ــا املـتـغـطــرســة وب ــن األنــا
األخ ــاق ـي ــة ال ـبــاح ـثــة ع ــن س ـع ــادة وس ـكــون
وطمأنينة في دنيا الحجارة والعبيد.
واق ـع ـن ــا ي ـح ـتــاج إل ــى ج ـيــل م ــن امل ـحـ ّـدثــن
ال ــدي ـن ـي ــن أو ال ـث ـق ــاف ـي ــن أو ال ـس ـيــاس ـيــن
الـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــن دومـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن تـ ـحـ ـفـ ـي ــز ال ـ ــدي ـ ــن
والـ ـسـ ـي ــاس ــة وإخـ ــراج ـ ـه ـ ـمـ ــا لـ ـلـ ـن ــاس ب ـمــا
ي ـل ـي ــق بـ ـه ــم وبـ ـك ــرام ــاتـ ـه ــم وح ـ ـضـ ــورهـ ــم،
وبما يعينهم على رفــع كل أنــواع التسلط
وال ـق ـهــر وال ـف ــرض ،فـلـقــد شـبـعـنــا خـطــابــات
م ــن ح ـشــو ال ـخ ـط ـبــاء وامل ـف ـتــن والــواع ـظــن
وتـجــار السياسة وس ــراق الــوعــي ،الــذيــن ال

يـتـحــرزون عــن اإلس ــاء ة إلــى الــواقــع حرصًا
على سلطانهم الذي يدخلون تحته كل من
يتجند معهم ويردد معهم كالببغاء.
ال ـ ــدي ـ ــن سـ ـي ــاس ــة صـ ــال ـ ـحـ ــة ،بـ ـك ــل ب ـن ـي ــان ــه
الروحي واملعرفي واإلنساني والحضاري
يؤمن بالتحوالت الطبيعية الدائمة التي
تأخذ بيد الناس بطريقة عفوية ومباشرة
ف ــي عـمـلـيــة ت ـصــالــح ب ــن الـ ـف ــرد والـسـلـطــة
والواقع كثالثية فاعلة تنتج واقعًا متجددًا
ب ــإنـ ـس ــان ــه ،م ــرت ـف ـع ــا إل ـ ــى م ـس ـت ــوى ال ـق ـيــم
وال ـن ـص ــوص امل ـف ـتــوحــة ع ـلــى ك ــل اج ـت ـهــاد
وقــراء ة رحبة تتناسب مع اآلفاق الواسعة
لإلنسان في تحدياته الوجودية.
ال ـس ـي ــاس ــة امل ـت ــدي ـن ــة ه ــي ج ـم ـلــة م ـح ـفــزات
ومـ ـنـ ـشـ ـط ــات ل ـت ـف ـل ـس ــف وتـ ـفـ ـكـ ـي ــر ي ــرت ـق ــي
بـ ــاإلن ـ ـسـ ــان وال يـ ـخ ــذل ــه ،بـ ــل ي ـج ـع ــل م ـنــه
م ــرك ـزًا لـعـقــل مـ ــدرك مـنـتــج ووحـ ــي حـيــوي
مـتـحــرك ،وفـهـمـنــا لـلــديــن ال بــد وأن يشكل
مناسبة إلعــادة خلقه ومعرفته ،كما يجب
بـمــا نـحــولــه إل ــى ق ــوة دف ــع وط ــاق ــة روحـيــة
ومـعــرفـيــة نــاشـطــة ،فــاإلي ـمــان حـقــل خصب
ومــرتــع لتعقالت بشرية ال تنتهي ،وليس
سجنًا كبيرًا كما صوره ويصوره متحدثو
ال ــدي ــن ال ــوه ـم ـي ــون ،وال ـس ـي ــاس ــة الـنـظـيـفــة
كذلك.
من هنا ال بد لنا أن نأخذ بأسباب املعرفة
الحقة كمدخلية صحية وسليمة ال غنى
عنها كــي نتلمس أكثر ونتعرف إلــى روح
قـ ــواعـ ــد الـ ــديـ ــن والـ ـسـ ـي ــاس ــة وخ ـطــوط ـه ـمــا
املرتبطة عضويًا بــدور الــرقــابــة األخالقية
امل ـت ـجــذرة فــي وجـ ــدان ال ـفــرد واألمـ ــة ،حتى
ِّ
ن ـح ــل ــق ب ـه ـمــا ف ــي ال ـف ـض ــاء الـ ــواسـ ــع ال ــذي
يسهم في كشف اللثام أكثر على أهميتهما
ودورهما في الحياة.
ال م ـنــاص م ــن إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي كـثـيــر من
األمـ ــور وال ـتــوقــف ع ـنــدهــا م ـل ـيــا ،وم ــن ذلــك
تغيير الذهنية العامة النفعية واالنتهازية
اليوم ،والعمل بجدية وأخالقية على تربية
ج ـي ــل ل ــدي ــه شـ ــيء م ــن ال ــرق ــاب ــة األخ ــاق ـي ــة

ال نريد قهرًا وإكراهًا
للذات الفردية وإمعانًا
في حرمانها وتهميشها
من قبل السلطويين
من رجال دين وسياسة

املـفـقــودة ،حتى يعيد ال ـتــوازن إلــى الــواقــع.
وعـلـيـنــا إذا أردنـ ــا سـلـطــة لـتـنـظـيــم األم ــور
ولـيــس لتنظيم األخ ـطــاء وتغطية الفساد
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرق ـ ـ ــات أن نـ ـجـ ـي ــب ع ـ ـ ــن كـ ـثـ ـي ــر م ــن
أس ـئ ـل ــة أجـ ـي ــال الـ ـي ــوم ون ـح ـت ــرم طــاقــات ـهــم
وطموحاتهم فــي شكل الــدولــة وطبيعتها
وإعـ ــادة الـنـظــر فــي تـحــديــث قــوانـيـنـهــا بما
يـلـيــق بــإن ـســان ال ـي ــوم ال ـحــر الـ ــذي ال يقبل
بلغة املذهبية والطائفية وال يقبل بزعامة
رجال الطوائف وأسياد اإلقطاعية.
من هنا فإن التجديد يبدأ من شباب واعني
ومن مثقفني فاعلني ومن أنــاس متحررين
لديهم الجرأة والصدقية ،ولديهم الرقابة
األخــاقـيــة الـفـعــالــة والـنـشـطــة ،الـتــي تعرف
حــدود مسؤولياتها ومستلزمات أدوراهــا
في ما تعتقد وتطمح وتطلب.
إن الــدور الرقابي األخــاقــي يصنعه الفرد
كـمـخـلــوق م ـكــرم م ــن ال ـلــه أراده بمقتضى
تفضيله أن يراقب نفسه ويراقب مجتمعه
ويخلق شكل دولته وراعيته ،فمنه البداية
وإلـيــه الـعــود والنفع فــي عملية تصاعدية
نحو خطاب السماء.
لحينه يبقى الواقع ينزف بال رحمة ،حتى
تستفيق األمــة مــن غيبوبتها ،وتـعــود إلى
فعلها اإلن ـســانــي وال ـح ـضــاري ،فــإلــى متى
مواسم الهجرة األخالقية مزدهرة؟!
* أكاديمي وحوزوي

ً
نشر موقع  Project Syndicateأخيرًا مقاال للخبير االقتصادي الفرنسي جان بيساني ــ فيري ،أحد املستشارين
املقربني من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي شغل مناصب استشارية ّ
االقتصاديني ّ
عدة في حكومات
فرنسية سابقة .للمفارقة ،يعود االقتصادي في مقاله إلى طروحات فالديمير لينني في تعريف اإلمبريالية
ووجوهها ويقارب الواقع االقتصادي والسياسي الراهن دوليًا وأوروبيًا ربطًا بما ّ
قدمه لينني في هذا املجال.
في ما يلي ترجمة املقال كما نشره املوقع.
بــاريــس ـ ـ قبل أكثر مــن قــرن مــن الــزمــن ،كتب لينني أن اإلمبريالية يمكن تعريفها مــن خــال خمس سمات
ّ
رئيسية :تركز اإلنتاج؛ والدمج بني رأس املال الصناعي واملالي؛ والصادرات الرأسمالية؛ والتكتالت االحتكارية
العابرة للحدود الوطنية؛ والتقسيم اإلقليمي للعالم بني القوى الرأسمالية .حتى وقت قريب ،كان الشيوعيون
البالشفة املخلصون فقط هم الذين ما زالوا يرون أن ذلك التعريف مناسب .لكن هذا ّ
تغير اآلن :إذ يبدو ّ
تصور
لينني لإلمبريالية اآلن دقيقًا على نحو متزايد.
قبل بضع سنوات ،كــان من املفترض أن تعمل العوملة على تخفيف قــوة األســواق وتحفيز املنافسة .وكان
املأمول أن ّ
يؤد ّي تعميق االعتماد االقتصادي املتبادل إلى منع الصراع الدولي .وإذا كان لنا أن نشير في هذا
َ
الصدد إلى مؤلفني من أوائل القرن العشرين ،فهناك جوزيف شومبتر ،رجل االقتصاد الذي اعتبر «التدمير
ّ
الخلق» قوة دافعة للتقدم ،ورجل الدولة البريطاني نورمان أنجيل ،الذي زعم أن االعتماد االقتصادي املتبادل
جعل النزعة العسكرية فكرة مستهلكة من املاضي .بيد أننا دخلنا رغم ذلك عاملًا من االحتكارات االقتصادية
واملنافسة الجيوسياسية.
تتلخص املشكلة األولى في عمالقة التكنولوجيا في الواليات املتحدة األميركية ،لكنها في حقيقة األمر واسعة
ّ
االنتشار .فوفقًا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تزايد تركز األسواق عبر مجموعة من القطاعات ،في
شركات وطنية كبرى متزايدة الضخامة تدعمها
الواليات املتحدة وكذلك في أوروبا ،وتعمل الصني على خلق
ّ
الدولة .أما عن الجغرافيا السياسية ،فيبدو أن الواليات املتحدة تخلت عن األمل في أن يؤدي ّدمج الصني في
االقتصاد العاملي إلى تقاربها سياسيًا مع النظام الغربي الليبرالي الراسخ .على ّ
حد التعبير الفظ لنائب رئيس
الواليات املتحدة مايك بنس في كلمة ألقاها في أكتوبر/تشرين األول  ،2018فإن أميركا تنظر إلى الصني اآلن
باعتبارها منافسًا استراتيجيًا في عصر جديد من «تنافس القوى العظمى».
ُ
الجيوسياسي ال ينفصالن .ففي حني كانت شبكة اإلنترنت ت َعد ذات
الواقع أن التركز االقتصادي والتنافس
َُ
ً
َّ
يوم مجاال مفتوحًا وعامليًا وتنافسيًا ،فإنها اآلن تقسم إلى أرخبيل من األنظمة الفرعية املنفصلة ،والتي تدير
بعضها الحكومات .وال يخلو األمر من مخاوف متزايدة الحدة من إمكانية استخدام هيمنة شركة «هواوي»
التكنولوجية الصينية العمالقة في مجال تصنيع الجيل الخامس من أجهزة االتصال الالسلكية لتحقيق
ّ
مكاسب جيوسياسية .واآلن تحذر رابطة الصناعة األملانية ( )BDIمن أن الصني دخلت «منافسة جهازية
مع اقتصادات السوق الليبرالية» وأنها «تعمل بكفاءة عالية على تجميع القدرات لتحقيق أهــداف سياسية
واقتصادية».
لكن الواليات املتحدة أيضًا تعيد تحديد موقعها ،وخاصة في عالم التجارة واالستثمار .فقد أجاز تشريع جرى
ّ
إقراره مؤخرًا لوزارة الخزانة استهداف االستثمار األجنبي (الصيني في حقيقة األمر) «املحفز استراتيجيًا»
ّ
والذي من شأنه أن «يشكل تهديدًا لتفوق الواليات املتحدة التكنولوجي وأمنها الوطني» ،ما يشير إلى أن إدارة
الرئيس ترامب تعتزم استخدام قواعد فحص االستثمارات لحماية التفوق التكنولوجي األميركي.
ّ
الواقع أن الصني متهمة على نطاق واسع بالخلط بني االقتصاد والسياسة .غير أن هذا صحيح بنفس القدر
في حالة الواليات املتحدة .ولنتأمل هنا استخدام إدارة ترامب للدوالر ـ الذي اعتاد كثيرون اعتباره سلعة عامة
عاملية ـ ودوره املركزي في التمويل العاملي لفرض عقوبات ثانوية على الشركات األجنبية التي تتعامل مع
إيران .نتيجة لهذا ،اضطرت جمعية املعامالت املالية بني البنوك العاملية (سويفت) ،التي ّ
تقدم خدمة املراسالت
املالية وتتخذ من االتحاد األوروبي ّ
مقرًا لها ،إلى حرمان البنوك اإليرانية من الوصول إليها وإال فإنها تجازف
بفقدان قدرتها على الوصول إلى النظام املالي األميركي .على نحو مماثل ،اضطر البنك املركزي األملاني في
العام املاضي ،تحت ضغوط من الواليات املتحدة ،إلى اعتراض سبيل تحويل نقدي ضخم إلى طهران من
وديعة إيرانية إلى بنك مملوك إليران في هامبورغ .ومن الواضح أن الواليات املتحدة لم تعد تشعر ّ
بأي احتياج
إلى ضبط النفس في استخدام القوة النقدية واملالية.
من منظور أوروبــا ،ترقى هذه التطورات إلى صدمة كبرى .فمن الناحية االقتصاديةُ ،ي َعد االتحاد األوروبي
قائدًا للنظام الليبرالي في فترة ما بعد الحرب :وبوصفه نصيرًا لألسواق التنافسية ،قام بإجبار شركات
أجنبية قوية مرارًا وتكرارًا على االلتزام بقوانينه .ولكن على الصعيد الجيوسياسي ،كان االتحاد األوروبي
حريصًا دائمًا على الفصل بني االقتصاد والعالقات الدولية ،وبالتالي شعر باالرتياح واالطمئنان في ظل نظام
ُ
متعدد األطراف قائم على القواعد ،حيث كانت املمارسة املطلقة لسلطة الدولة مقيدة بالضرورة .وت َع ّد النزعة
القومية واإلمبريالية من أسوأ كوابيس االتحاد األوروبي.
يتمثل التحدي الذي يواجه أوروبا اآلن في وضع نفسها في مشهد جديد ،حيث القوة أكثر أهمية من القواعد
ورفاهة املستهلك .ويواجه االتحاد األوروبــي ثالثة أسئلة كبرى :هل هناك ضــرورة إلعــادة توجيه سياسة
ّ
املنافسة؛ وكيف يمكن الجمع بــن األه ــداف االقتصادية واألمـنـيــة؛ وكيف يمكن تجنب التحول إلــى رهينة
اقتصادية ألولويات السياسة الخارجية األميركية .يتطلب الرد على هذه التساؤالت إعادة تعريف السيادة
االقتصادية.
تخضع سياسة املنافسة ملناقشة محتدمة .يريد بعض الناس تعديل قواعد مكافحة االحتكار في االتحاد
األوروبي لتمكني ظهور «الشركات الكبرى» األوروبية .ولكن تظل مثل هذه املقترحات موضع تساؤل .صحيح
أن أوروبا تحتاج إلى املزيد من مبادرات السياسة الصناعية في مجاالت مثل الذكاء االصطناعي والبطاريات
الكهربائية ،حيث أصبحت ُعرضة للتخلف وراء قوى عاملية أخرى .وصحيح أن الهيئات التنظيمية التي تصدر
األحكام بشأن عمليات الدمج واملساعدات الحكومية ال بد أن تضع في االعتبار نطاق املنافسة املتزايد العاملية.
ُ
وصحيح أن التقييمات الثابتة لقوة السوق ال بد أن تستكمل باالستعانة بأساليب أكثر ديناميكية وتحترم
قيمة اإلبــداع .لكن ال شــيء من هــذا قد يغير حقيقة مفادها أننا في هــذا العالم الــذي تهيمن عليه الشركات
العمالقة نحتاج إلى سياسات منافسة أكثر قوة لحماية املستهلكني.
من السهل الخلط بني املنطق االقتصادي واملخاوف األمنية .فربما يكون اتخاذ القرار برفض عملية اندماج،
أو التصريح بعملية استثمارية تعود بالفائدة على منافس أجنبي له دوافــع سياسية ،منطقيًا من الناحية
االقتصادية ،في حني يثير نفس القرار الدهشة في دوائر السياسة الخارجية .والحل ليس التدخل في قواعد
املنافسة ،بل إعطاء املسؤولني عن األمن بعض الرأي في عملية اتخاذ القرار .لتحقيق هذه الغاية ،نقترح في
بحث سيصدر قريبًا ،اشتركت في تأليفه مع خبراء في السياسة الخارجية وخبراء في االقتصاد ،منح املمثل
األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية واألمنية الحق في االعتراض ألسباب أمنية على عمليات اندماج
أو قرارات استثمارية تقترحها املفوضية األوروبية .وتطبق دول االتحاد األوروبي بالفعل مثل هذه اإلجراءات،
وكذلك ينبغي لالتحاد األوروبي ككل أن يفعل.
أدواته املالية لتشجيع استخدام
مجموعة
لتطوير
الجهد
من
املزيد
أخيرًا ،يتعني على االتحاد األوروبي أن يبذل
ّ
ّ
اليورو على املستوى الــدولــي .وال ينبغي ألحــد أن يتوهم أن اليورو قد يحل محل ال ــدوالر .ولكن مع إشــارة
الواليات املتحدة إلى أنها تعتزم استخدام وول ستريت والدوالر األميركي كأدوات للسياسة الخارجية ،لم يعد
بإمكان أوروبــا أن تتخذ موقف املتفرج املحايد السلبي .فمن خالل االستعانة بخطوط املقايضة مع البنوك
املركزية الشريكة وغير ذلك من اآلليات ،يمكنها أن تجعل اليورو أكثر جاذبية في نظر األجانب في حني تعمل
على تعزيز سيادتها االقتصادية.
ترجمة :إبراهيم محمد علي

