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ــة المــــــقــــــدمــــــ
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لقــد كانــت اإلبــادات الجماعيــة مرافقــًة للبشــرية طــوال تاريخهــا، ولكــن النــوع المختلــف مــن اإلبــادة 

الجماعيــة التــي تســمى هولوكوســت لــم يكــن مــن الممكــن تصّورهــا خارج إطار المجتمــع الحديث. تطّلب 

القتــل المنظــم، الممــارس علــى مــدى زمــن طويــل، إمكانــات هائلــة وتعديــًا مســتمًرا لإلجــراء. كان ذلــك 

مــن المســتحيل تقريًبــا بــدون مخترعــات حديثــة ومميــزة كالتقنية الصناعية، بدون البيروقراطية بتقســيمها 

الدقيــق للعمــل؛ التراتبيــة الصارمــة لألوامــر واالنضبــاط، وكذلــك تحييــد القناعات الشــخصية )واألخاقية(؛ 

والطمــوح اإلداري إلخضــاع الواقــع االجتماعــي ألنمــوذج مــن األنظمــة مصمــم عقانًيــا؛ ابتــكارات حــدث 

أنهــا األســباب الرئيســة أيًضــا وراء النجاحات المذهلــة للعصــر الحديــث. لقــد جعلــت الحداثــة الهولوكوســت 

ــا، بينمــا كان الحكــم الشــمولي )أي الســيادة الكاملــة والمطلقة( هــو الــذي نقــل تلــك اإلمكانيــة  ممكًن

إلــى حّيــز التنفيذ.

كان ثمــة أمــل قبــل خمســين أو ســتين عاًمــا أن تســبب المعرفــة البشــعة بالهولوكوســت صدمة توقــظ 

البشــرية مــن نعاســها األخاقي وتجعل المزيــد مــن اإلبــادات الجماعيــة مســتحيًا. ولــم يحــدث ذلك. لقد 

أثبــت مــوروث الهولوكوســت قدرتــه علــى اإلغــراء بالمزيــد مــن اإلبــادات الجماعيــة للوصــول إلــى “حلــول 

نهائيــة” أخــرى فــي الوقــت نفســه الــذي أدى فيــه إلــى كراهيــة لتلــك الحلــول. بعــد مــا يزيــد علــى النصــف 

قــرن، تظــل مشــكلة تحصيــن المجتمــع ضــد مغريــات اإلبــادة الجماعيــة مفتوحــة علــى مصراعيهــا. لقــد 

ــا لذلــك، إن فقــدان  أصبــح مــن المألــوف أن يقــال إن الجماعــات التــي تفقــد ذاكرتهــا تفقــد هويتهــا تبًع

الماضــي يــؤدي بالضــرورة إلــى فقــدان الحاضــر والمســتقبل. إذا كان األمــر يتعّلــق بالحفــاظ علــى جماعــة، 

علــى أســاس أن ذلــك قيمــة يجــب الدفــاع عنها وتقديرهــا، فــإن نجــاح أو فشــل المعركــة يعتمــد علــى 

الســعي إلــى اإلبقــاء علــى الذاكــرة حية.

الذاكــرة تنتقــي وتفّســر، وما ُينتقــى وكيــف ينبغــي تفســيره محــل خــاف ومســألة جــدل متصــل. أن تتذكر 

هــو أن تفّســر الماضي أو بدقــة أكبــر، أن تــروي قصــة ُقِصــد منهــا أن تمثــل مســار األحــداث الماضيــة. 

والوضع الذي تكون عليه “قصة الماضي” أن الماضي ال يتدخل في الحاضر مباشرًة: كل التدخل يأتي 

بواسطة حكاية. يتحدد المسار الذي يتخذه ذلك التدخل في نهاية المطاف على أرض معركة الذاكرة، 

حيــث الحكايــات هــي الجنود، والــرواة هــم القــادة األذكيــاء أو التعســاء للقوى المتحاربــة، والــدروس التــي 

ُتســتخلص مــن الماضــي هي غنائــم المعركة.
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حيــن ُتقــّدس االنفجــارات المتتاليــة لجنــون القتــل الباتر علــى أنهــا مأســاة خاصــة للضحايــا، وألحفادهــم 

الضحايــا وللتــراث الخــاص بهم وحدهــم، فــي حيــن أنهــا تبتــذل مــن قبــل بقيــة البشــرية علــى أنهــا مظهــر 

مؤســف وإن كان واضًحــا لغيــاب العدالــة البشــرية، أو لحماقــة البشــر، يتحــّول التأمــل المشــترك فــي 

مصــادر ذلــك الجنــون والفعــل المشــترك المقصــود بــه الحيلولــة دونهــا إلــى أمــر مســتحيل تقريًبــا، وأمــا 

المنطــق المجتمعــي للقتــل الباتــر فهــو لبنــاء النظــام )ولقــد حاولــت أن أصــف ذلــك المنطــق فــي كتــاب 

“الحداثــة والهولوكوســت” وعــدد مــن الدراســات التاليــة. عنــد تصميــم “المجتمــع األكبــر” الــذي أريــد منــه 

أن يحــل محــل تجّمــع األنظمــة المحليــة التــي ال تزيــد عملًيــا عــن كونهــا متشــكلًة ذاتًيــا، تبقــى بعــض فئــات 

الســكان مصنفــة وبشــكل حتمــى علــى أنهــا زائــدة عــن الحاجــة، ليــس لهــا مــكان فــي النظــام المســتقبلي 

المبنــي علــى ُأســس عقانيــة - تماًمــا كمــا يحــدث عنــد تصميــم نســق منســجم فــي حديقــة ويكــون مــن 

الضــروري وضــع بعــض النباتــات فــي قائمــة “الحشــائش، وهكــذا تكــون ُمعــّدة لإلزالــة. القتــل الباتــر، مثــل 

إزالــة الحشــائش، أو بشــكل أكثــر عموميــًة، مثــل أي نشــاط للتنظيــف والتطهير هــو تدميــر إبداعــي، بإزالــة 

كل شــيء غيــر مــاءم وغيــر منســجم )مثل الغربــاء أو الحيــاة غيــر المســتحقة( الحقبــة الحديثــة، ال ســيما 

حقبــة الحداثــة الســائلة، هــي فتــرة بنــاء جماعــي مكّثــف )مكّثــف ألنــه غير حاســم، وهو لذلك الســبب أكثر 

لهفــًة وإخاًصــا(. إنهــا تشــّجع علــى أنــواع خاصــة بهــا مــن القتــل الباتــر. وحــاالت ذلــك القتــل تتكاثــر علــى 

نحــٍو متســارع، مــن البوســنة وكوســوفو إلــى روانــدا وســريانكا.

يمكننــا أن نقــول إن درًســا علمتنــا إيــاه قصــٌة واحــدٌة مــن قصــص القتــل الباتر ويصعــب الشــك فيــه هــو أن 

حــب الجــار وتحفيــز الجــار ليحبــك هــو )بعيــًدا عــن فضائلــه األخــرى، األخاقيــة منهــا مثــًا( الخدمــة الوحيــدة 

المعقولــة والفّعالــة وذات الديمومــة التــي تســتطيع األفــراد والجماعــات أن تقدمهــا لحبها لنفســها.

الفصل الثالث: الحرية في حقبة الحداثة السائلة

كلمــا ازدادت حريتنــا الفرديــة، تناقصــت أهميتهــا للعالــم الــذي نمارســها فيه. كلمــا ازداد العالــم تســامًحا 

تجــاه خياراتنــا، تضاءلــت خياراتنــا تجــاه اللعبة ولعبنــا إياها والطريقــة التــي نلعبهــا بهــا. لــم يعــد العالــم، فيما 

يبــدو، قابــًا إلعــادة التشــكيل، وإنمــا يبــدو بــداًل مــن ذلــك متعالًيــا علينــا: ثقيــًا، كثيًفــا، جامــًدا، غامًضا، غيــر 

قابل لاختراق أو االســتياء، عالًما عنيًدا وعديم اإلحســاس تجاه أي من أهدافنا، مقاوًما لمحاوالتنا أن 

نجعلــه أكثــر تقبــًا للتعايــش اإلنســاني، كــم هــو مدهــش ومحيــر، مــن كان يمكنــه أن يتوقــع ذلــك؟ يمكــن 

للمــرء أن يقــول إنــه علــى مــدى القرنيــن أو الثاثــة التــي مضــت منذ تلك القفزة الكبيرة باتجاه االســتقال 

الذاتــي، وإدارة الــذات التــي تســمى أحياًنــا “التنويــر”، وأحياًنــا مجــيء العصــر الحديــث، ســار التاريــخ باتجــاه 
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لــم يخطــط لــه أحــد، ولــم يتوقعــه أحــد، ولــم يتمــن أحــد أن يســير فيه، ومــا يجعــل هــذا المســار مذهــًا بهــذا 

القدر وتحدًيا لفهمنا إلى ذلك الحد هو أن القرنين أو الثاثة التي مضت بدأت بتصميم إنســاني أن يكون 

التاريخ تحت إدارة وســيطرة بشــرية - معتمدين في ذلك على العقل الذي ُنظر إليه بوصفه أقوى أســلحة 

اإلنســان )بل األداة الخاليــة مــن أي عيــب للمعرفــة، والتنبــؤ، وتقديــر األمــور( ورفــع فعــل الكينونــة ›يكــون‹ 

بهذه الطريقة ليصير ›يفترض أن‹، وكانت القرون مليئة بالمحاوالت اإلنسانية بالغة الحماسة واالبتكار من 

أجــل العمــل بنــاًء علــى ذلــك التصميــم. فلتكــن لديــك الشــجاعة لتخــدم فهمــك أنت! ذلــك كان شــعار التنويــر، 

كمــا كتــب كانط حســب دنيــس ديــدرو، اإلنســان المثالــي هــو ذلــك الــذي يجرؤ أن يفكر لنفســه، ســاحًقا تحت 

قدميــه التعصــب والتقاليــد والماضي والمعتقــدات الشــعبية - باختصــار أن يســحق كل مــا يســتعبد الــروح، 

ودعــا جــان جــاك روســو ُقــّراءه أن يعملــوا وفــق مــا تمليــه تقديراتهــم مــن مبــادئ. وهكــذا فــإن الحــرب علــى 

خــزي التعّصــب والخرافــة يجــب أن يســيرا يــًدا بيــد مــع الصــراع ضــد فظاعة الطغيان السياســي.

الســعادة حــق إنســاني، بينمــا البحــث عــن الســعادة نــزوع طبيعــي وإنســاني، ولكــي يحققــوا الســعادة كان 

النــاس بحاجــة الن يكونــوا أحــراًرا، متســاوين، وأخوييــن، ألن التعاطــف والدعــم المتبــادل بيــن األشــقاء حــق 

يأتــي مــع الــوالدة، وليســت متطلبــات يجــب اكتســابها وإثبــات الحصــول عليها قبل أن ُتمنــح. والمقصود هو 

الســعي وراء الســعادة وليــس بالضــرورة الحصــول عليهــا؛ فقــد كانــت رؤيــة لــوك إلــى حــد بعيــد نســخة أرضية، 

دنيويــة، علمانيــة مــن شــكوك لوثر وكالفــن تجــاه الحســم النهائي لمــأزق، إمــا الخــاص أو اللعــن األبــدي.

تســاوت الســعادة مــع ›حريــة التجريــب‹: الحريــة فــي اختيــار خطــوات صحيحــة أو خاطئــة، الحريــة فــي النجــاح 

والفشل، وفي اختبار أنواع جديدة ال تنتهي من الخبرات الممتعة والمشجعة، وكذلك في اختيار الخطأ 

وتحّمــل مخاطــره. أمــا عــدم الســعادة فــكان فــي الحيلولــة مــن دون تلــك الحريــة، أن يســلب حــق االختيــار 

بحريــة، وأن يحمــي المــرء مــن “االختيــارات الخاطئــة” بالقــّوة أو بالمــرّوة، باإلجبــار أو بالخــداع. فــي أقــل مــن 

قــرن وصــل التقــّدم المســتمر نحــو حريــة الفــرد فــي التعبيــر واالختيــار إلى النقطة التي بــدأ فيها عدد متزايد 

من األفــراد المحرريــن َيــَرْون ثمــن ذلــك التقــّدم، أي فقــدان األمــن، على أنه باهظ ال يمكن تحّمله أو قبوله. 

وقــد اكتســبت الحيــاة الممزوجــة بجرعــة أكبــر مــن الســامة، حتــى وإن كان ثمنهــا شــيًئا مــن النقــص فــي 

الحرية الشــخصية، جاذبية مفاجئة وقّوة ســاحرة. وكلما تقدمت الحرية اإلنســانية بما تتطّلبه من مخاطرة 

ومســؤولية، ازداد تذّمــر اإلنســان مــن تناقــص األمــن وازديــاد الغمــوض؛ وكلمــا زاد األمــن جاذبيــًة وقيمــًة 

فــي إدراك النــاس فقــدت بهرجــات الحريــة الكثيــر مــن بريقهــا، والرؤيــة التــي كانــت ســائدة لحيــاة مشــتركة 

ومتشــابهة عالمًيا تحــل محلهــا اآلن رؤية تقــوم بشــكل رئيــس على التنــّوع الامحــدود، وحق اإلنســان في 

أن يكــون مســاوًيا يحــل محلــه حــق االختاف مــن دون أن يكــون ذلــك ســبًبا فــي 
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حرمانــه مــن الكرامــة واالحتــرام. ويتوقــع مــن كل ممــارس للحيــاة أن يتحمــل كامــل المســؤولية لما ينتــج 

عــن عملــه، كمــا هــو الحــال مــع الفنانيــن، وأن يمدحــوا أو يذمــوا بمقتضــى تلــك النتيجــة. فــي هــذه األيــام 

كل رجــل وكل امــرأة فنــان ليــس ›باالختيار‹ بقــدر مــا هو ›بقــرار القــدر الكونــي‹ كمــا يقــال. ولكــي يمــارس 

المــرء فــن الحيــاة، لكــي يجعــل حياتــه عمــًا فنًيــا، يتطلــب فــي عالــم حداثتنــا الســائلة أن يكــون فــي حالــة 

ــر الدائــم، أن يحطــم شــكله الســابق ويتخلص منــه، مثلمــا تفعــل األفعــى بجلدهــا أو المحــارة  مــن التغّي

بقشــرتها، رافًضــا وأمــًا أن يمســح الشــخصيات المســتعملة والمســتهلكة والضيقــة أو غيــر المقنعــة 

واحــدة بعــد األخــرى عندمــا تتضح بالمقارنــة مــع الفــرص والعــروض الجديــدة والمحّســنة.

ــدأ التأميــن االجتماعــي ›المقبــول مجتمعًيا‹ ضــد الكــوارث  ــة” حيــن تشــّجع مب ــر الحكومــة “اجتماعي تصي

الفرديــة ونتائجهــا. إن تطبيــق هــذا المبــدأ قــد يحمــي الرجــال والنســاء مــن وبــاء الفقــر، وهــو غالًبــا يفعــل؛ 

غيــر أن األهــم أنــه يمكــن لذلــك المبــدأ أن يصيــر ›مصــدًرا للتضامــن‹ وفيــًرا وقــادًرا علــى إعــادة تدويــر 

›المجتمع‹ باتجــاه المصلحــة العامــة، والتــي تلقــى عنايــة جماعيــة، بفضل ما توّفره من دفاع ضد الرعبين 

التوأميــن: ›البــؤس واإلذالل‹ أي الرعــب الناتــج عــن االســتبعاد والســقوط أو اإللقــاء مــن عربــة التقــّدم 

شــديدة اإلســراع، وتحّولــه بــداًل مــن ذلــك إلــى “نفايــة بشرية”. بالنســبة ألنــاس عديديــن، ســتظل حريــة 

ــا وحلًمــا مســتحيًا، مــا لــم يخفــف الخــوف مــن الهزيمــة مــن خــال بوليصــة تأميــن  االختيــار وهًمــا متفلًت

تصــدر باســم المجتمــع، بوليصــة يمكنهــم الوثــوق بهــا واالعتمــاد عليهــا فــي حالــة الفشــل الشــخصي أو 

حــدوث صدمــة مــن صدمــات القــدر. 

الفصل الرابع: حياة عجولة: تحديات الحداثة السائلة للتعليم

إن اإلحالة إلى مواكبة الموضة تعد باكتســاب االنتماء، بمعنى أن تكون مقبواًل ومندمًجا مع اآلخرين، 

إذ تتضمــن حمايتــك مــن الفشــل، وُتجّنبــك اإلقصــاء والهجــر والوحــدة. ذلــك كله يعني أن على المرء، في 

الحاضر كما في الماضي، أاّل يفّوت فرصة في اتخاذ إجراء ما، لئا يجد نفسه متخلًفا بداًل من أن يكون 

ــا فــي الموضــة، كمــا عليــه أن يــدرك أن اإلجــراء الــذي اتخذه باالعتمــاد علــى األدوات والمناهــج  مواكًب

التــي نجحــت فــي الماضــي لــن يجــدي نفًعــا فــي الحاضــر. وهــذا يعنــي أن الحيــاة االســتهاكية هــي حيــاة 

مــن التعّلــم والنســيان الســريعين.

أال يقاس الناتج المحلي اإلجمالي - وهو المؤشــر الرســمي لرفاهية الشــعب - بحجم المال المتداول؟ 

أال تحــّرك مقــدرة المســتهلك ونشــاطه النمــو االقتصــادي؟ أال يعــد المســتهلك التقليــدي - الــذي يقــوم 
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بشــراء “مــا يحتــاج إليه” ويتوّقــف عندمــا يلبــي احتياجاتــه - التهديــد األكبــر لألســواق االســتهاكية؟ أال 

ــة االزدهــار االســتهاكي؟ إن  ــداًل مــن إرضــاء الحاجــات، هــو الهــدف الرئيــس لعجل ــز الطلــب ب ــر تعزي ُيعتب

الــدورة االقتصاديــة الحقيقيــة فــي المجتمــع االســتهاكي، الــدورة التــي تحافــظ على اســتمرار االقتصاد 

فعــًا، تتلخــص فــي مقولــة: “اشــتِر، اســتعمل، ارِم”. 

إن القــول بــأن البشــر علــى مــر العصــور يفضلــون الســعادة علــى التعاســة ليــس أكثــر مــن ماحظــة عاديــة، 

أو بشــكل أدق، هو مجرد حشــو، ألن مفهوم ›السعادة‹ باســتخداماته األكثر شــيوًعا يشــير إلى الحاالت 

أو األحــداث التــي يرغــب بهــا اإلنســان، فــي حيــن أن التعاســة تعني الحــاالت أو األحــداث التي يرغب في 

تجّنبهــا، ويشــير كاهمــا إلــى المســافة الفاصلــة بيــن الواقــع كمــا هــو والواقــع كما يرغــب أن يكون. ولهذا 

الســبب كل المحــاوالت فــي مقارنــة درجــات الســعادة التــي يعيشــها الناس فــي أشــكال منفصلــة زمانًيــا 

ومكانًيــا مــن الحيــاة هــي محــاوالت عقيمة.

         

إن القيمــة األكثــر خصوصيــًة للمجتمــع االســتهاكي، القيمة األعلــى بحــق، هــي الحيــاة الســعيدة. ربمــا 

يكــون مجتمعنــا االســتهاكي هــو المجتمــع الوحيــد فــي تاريــخ البشــرية الــذي يعــد بالســعادة فــي الحياة 

الدنيويــة، وبالســعادة الحاليــة - بــكل وقــت متعاقــب - أي بســعادة دائمــة غيــر مؤجلــة، والمجتمع الوحيد 

الــذي يأنــف مــن إثبــات أي نــوع مــن التعاســة، ويرفــض التســاهل معهــا، ويقدمها على أنها منكر يســتحق 

المذنبــون بــه العقاب وتقديــم التعويــض للضحايــا. مــع أنــه ليــس هنــاك دليــل إطاًقــا علــى أن عــدد 

األشــخاص الذيــن يقولــون إنهــم يشــعرون بالســعادة يــزداد مــع النمــو الكلــي لحجــم االســتهاك، كمــا أن 

االقتصادات االستهاكية، إلى جانب كونها اقتصادات قائمة على التبذير والمخّلفات، تعد اقتصادات 

قائمــة علــى الخــداع. وألجــل اســتمرارية التوّقعات وألجــل أن يمــأل المــال ســريًعا الفراغــات التــي خلفتهــا 

ــًرا  اآلمــال التــي ســبق االرتيــاب بهــا ونبذها، البــد أن يصبــح الطريــق بيــن المتجــر وســلة المهمات قصي

واالنتقال بينهمــا ســريًعا.

إن الوقت في عصر المجتمع االســتهاكي في الحداثة الســائلة ليس دورًيا وال خطًيا، وأســتطيع القول 

إنــه نقطي مفتــت إلــى مجموعــة مــن األجــزاء المنفصلــة، وكل جــزء يتضــاءل إلــى نقطــة مقاربــة بشــكل 

أكثــر مباشــرة لكمالهــا الهندســي لابعدية. وكمــا نتذكــر حتًمــا مــن دروس الهندســة فــي المدرســة، ليس 

للنقطــة طــول أو عــرض أو عمــق: فهــي ســابقة، كمــا يمكــن للمــرء أن يقول علــى الفــراغ والوقــت اللذيــن 

يبــدآن بعدها. ولكــن مثــل تلــك النقطــة الفريــدة التــي، كمــا تفتــرض نظريــة نشــأة الكــون الحديثــة، ســبقت 

الــذي أحــدث الكــون، وكل نقطــة يفتــرض بهــا أن تحــوي احتمــااًل النهائًيا للتمــدد،  االصطــدام الكبيــر 
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ــر أنــه لــم يكــن هنــاك شــيء فــي  واحتمــاالت ال نهائيــة تنتظــر االنفجــار إن اشــتعلت بشــكل جيد، ولنتذّك

الما)المقابل(ســبق انفجار الكون مما قد يقّدم أدنى إشــارة أن لحظة االنفجار الكبير كادت تقترب. يخبرنا 

علمــاء الكونيــات الكثير حــول مــا حــدث فــي األجــزاء األولى مــن الثانية بعد االنفجار الكبير، لكنهم يصمتون 

بشــكل بغيــض عــن الثوانــي أو الدقائــق أو الســاعات أو األيــام أو الســنوات أو األلفيــات التــي ســبقته.

تبًعــا لذلــك، فــإن مفخــرة تعطيــل وإلغــاء ســلطة الماضــي فــي تقليــل الخيــارات الاحقــة، ومــن ثــم تقليــص 

فــرص “الــوالدات الجديــدة” بشــدة، يجــّرد الخلــود مــن جاذبيتــه األكثــر إغــواء. ففــي الوقــت النقطــي فــي 

مجتمــع الحداثــة الســائلة، لــم يعــد الخلــود قيمــة أو غايــة مأمولــة، أو باألحــرى، مــا كان قيمتــه ومــا جعلــه 

غايــة مأمولــة قــد اســتؤصل وُطّعــم باللحظــة، إذا، يســتبدل “طغيــان اللحظة” فــي الحداثــة المتأخــرة، 

إلدراكــه المتــاك اللحظــة، علــى نحــو تدريجــي لكنــه ثابت وربمــا ال يمكــن إيقافــه، شــعاره “تذكــر أنــك 

ســتموت”، بطغيــان الخلــود فيمــا قبــل الحداثــة.

إن كانــت الحيــاة مــا قبــل الحداثــة هــي تمريــن يومــي على الخلود النهائي لكل شــيء عــدا الحياة الفانية، 

فإن الحياة في الحداثة السائلة هي تمرين يومي على الفناء الكوني. وما يكتشفه سكان عالم الحداثة 

ســريًعا هــو أنــه ال شــيء فــي ذلــك العالــم ملــزم بالدوام، ناهيــك عــن االســتمرار إلــى األبــد. فالرغبــات 

التــي تعتبــر اليــوم مفيــدة وضروريــة تصبــح تاريًخــا قبــل أن تســتقر لفتــرة كافية لتتحــّول إلــى عــادة وحاجــة، 

وليس هناك شــيء يعتقد أنه ســيبقى هنا إلى األبد، ال شــيء يبدو غير قابل لاســتبدال، فكل شــيء 

يولــد موســوًما بالمــوت الوشــيك، ويخــرج مــن خــط اإلنتــاج مصحوًبــا بتاريــخ صاحيــة مطبــوع أو مفتــرض. 

ومهمــا يكــن المناســب لــك اليوم فإنــه ســيعاد تصنيفــه غًدا ليكــون موتــك، ومــن الواضــح أن االلتزامــات 

الثابتــة واالتفاقيــات الموّقعــة يمكــن أن تبطــل بيــن عشــية وضحاهــا، والوعــود أو معظمهــا علــى األقــل، 

تقطــع لُتخــان أو ُتخلــف وال يبــدو أن هنــاك جزيــرة ثابتــة آمنــة بيــن التيــارات. إن المــرء ملــزم بســبب ذلــك، 

فــي عالــم هكــذا، أن يتنــاول الحيــاة قضمــًة تلــو األخــرى، كمــا هــي، متوقًعــا أن تكــون كل قضمــة مختلفــة 

عــن الســابقة وأنهــا تحتــاج معرفــة ومهــارات مختلفــة، لــم تعــد الثقافــة فــي الحداثة الســائلة تبدو كثقافة 

تعّلــم وتراكــم، كمــا كانــت الثقافــات المدّونــة فــي تقاريــر علمــاء التاريخ واالثنوجرافييــن )علمــاء األجنــاس 

البشــرية( ولكنها عوًضــا عــن ذلــك تبــدو كثقافــة انســاخ وانقطــاع ونســيان.

 

ال ُبــد أن يكــون التعّلــم والتثقيــف مســتمرين ولمــدى الحيــاة، حتــى يمكــن االســتفادة منهمــا فــي عالــم 

حداثتنا السائلة. وليس هناك نوع آخر ممكن من التثقيف أو التعّلم، فـ”تشكيل” الذوات أو الشخصيات 

متعــذر بــأي طريقــة ســوى إعــادة الصياغــة المســتمرة غيــر المكتملــة دوًمــا وذات النهايــات المفتوحة. وإذ 
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يــؤدي الجهــل إلــى شــل اإلرادة، فمــن ال يعــرف مــا لديه لــن يتمكــن مــن حســاب المخاطــر بأي طريقــة. 

نحــن بحاجــة إلــى التعّلــم مــدى الحيــاة ليمنحنــا الخيــارات، لكننــا نحتاجــه أكثــر لتحريــر الظــروف التــي تتيــح 

الخيــارات لنــا ومــن داخــل إرادتنــا.

الفصل الخامس: بين الرمضاء والنار أو الفنون بين اإلدارة واألسواق

   

صيغــت فكــرة ومصطلــح “الثقافــة” فــي الربــع الثالــث مــن القــرن الثامــن عشــر، كمصطلــح مختصــر إلدارة 

الفكــر والســلوك البشــري. ولقد دخــل مصطلــح الثقافــة اللغــة باعتبــاره اسًما لنشــاط هــادف.

عنــد بدايــة العصــر الحديــث، ُوجــد أن الرجــال والنســاء مطواعــون: مرنــون لإلصــاح والتطويــر وبحاجــة لهما، 

بعــد أن كان ينظــر إليهــم قبــل ذلــك علــى أنهم “حقائــق بهيميــة” متعنتــة، غيــر قابلــة للتعديــل أو لإلدخــال 

فــي سلســلة الخلــق اإللهــي، وال يمكــن االســتغناء عنها حتــى إن كانــت تافهــة أو ســخيفة وفيها الكثيــر 

مــن النقــص. يقــول جوزيــف برودســكي “إن الفــن ليــس وجــوًدا أفضــل بــل هــو وجــود بديــل، وهــو ليــس 

محاولــة للهــروب مــن الواقــع لكنه محاولــة إلحيائــه”. يكــون الفنانــون إمــا أعــداء أو متنافســين فــي العمل 

الــذي يرغب الحــّكام فــي االســتئثار به. ذلــك أن أهــداف الحــّكام والفنانيــن متقاطعــة، فالــروح اإلداريــة 

تحــارب الصدفة وهــي الموطــن الطبيعــي للفنــون.. باإلضافــة إلــى أن الفنــون المنهمكــة فــي تخطيــط 

البدائــل المتخيلــة للوضــع الراهــن، فــي تنافــس، طوًعــا أو قســًرا، مــع الحــّكام الذين تعــد ســيطرتهم علــى 

الســلوك اإلنســاني محاولــة للســيطرة علــى المســتقبل بالتقديــر النهائــي. هنالــك أكثــر من ســبب ليتبادل 

الحــّكام والفنانون الكراهية. 

إن ســوًقا اســتهاكية تمــّون الحاجــات طويلــة األمــد، ناهيــك عــن الخالــدة، قــد يكــون وصًفــا متناقًضــا 

للمصطلحــات، إذ تــرّوج الســوق االســتهاكية للتدويــر الســريع، أي بمســافة أقصــر بيــن االســتخدام وســّلة 

المهمــات، ومــن الشــحن إلــى االســتهاك إلــى تصريــف المخلفــات، وكل ذلــك لصالــح البديــل المباشــر 

للســلع التــي لــم تعــد ربحيــة. وكل ذلــك يقــف بمعارضــة متنافــرة لطبيعــة اإلبــداع الفنــي ورســالة الفنــون.

هل يمكن للثقافة أن تنجو من التقليل من شأن الخلود؟

إن الســؤال األول الموّجــه إلــى المنتجــات الفنيــة التــي تنتظــر اإلقــرار بقيمتهــا )فــي الســوق( هــو طلــب 

الســوق، ويتبعه إن كان الطلب معزًزا بقدرة مقبولة على الدفع. علًما أن الطلب االســتهاكي متقّلب 
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ونزوي وســريع الزوال، ولقد اختبرت الثقافة على مدى قرون تعايًشــا عســيًرا، أو عاقة مودة وكراهية 

مــع اإلدارة وتنازًعــا مزعًجــا واختناقــات فــي ظــل تضييــق المديريــن أحياًنــا، لكنهــا تهــرع إليهــم للبحــث عــن 

ملجــأ وتنبعــث مــن الصــدام متجــددة ومحصنــة. هــل تطيــق الثقافــة تغيــر اإلدارة؟ هــل ســيكون لهــا 

وجــود ســوى وجــود زائل كحيــاة الفراشــة؟ ومــاذا عــن الجمــال؟ يمــر معنــى الجمــال، بشــكل غيــر ملحــوظ،  

بتغّيــر مصيــري، ففــي االســتخدامات الحاليــة للكلمــة نــادًرا مــا يمّيــز الفاســفة المفاهيــم التــي أرســوها 

بجهــد واجتهــاد علــى مــر القــرون الماضية، وقــد يغفلــون الرابــط بيــن الجمــال والخلــود، وبيــن القيمــة 

الجمالية واالســتمرارية أكثــر مــن أي أمــر آخــر، وبعيــًدا عــن نزاعاتهــم الشرســة فقد اتفــق الفاســفة دوًمــا 

- فــي العصــور الســالفة - علــى ســمو الجمــال علــى النــزوات الشــخصية المتغيــرة والهشــة، وقــد يغفــل 

فاســفة اليــوم أيًضــا إدعــاء “المصداقيــة الشــاملة” التــي اعتبــرت دوًمــا ســمة مازمــة ألى حكــم جمالــي 

حًقــا، إن القيمــة الجماليــة األبديــة أو “الموضوعيــة” هــي آخــر مــا عليــك القلــق بشــأنه، ولــم يعــد “الجمــال 

في عين الرائي”،  بل تموضع بداًل من ذلك في الموضة الحالية،  وبالتالي فإن الجميل ملزم بالتحّول 

إلــى قبيــح فــي اللحظــة التــي تحــل تقليعــات أخــرى مــن الموضــة محــل الحاليــة، كمــا ســيحدث لهــا ســريًعا 

بالتأكيــد. ومــن دون قــدرة الســوق الخارقــة علــى فــرض نمــوذج عــادي حتــى إن كان قصيــر األجل علــى 

ــا،  الفــرد ظاهرًيا، وقــد أصبــح التعّلــم واالعتمــاد علــى معرفــة المــرء المكتســبة فًخــا أكثــر مــن كونــه عوًن

وقــد تتحــّول واجبــات األمــس إلــى محظــورات اليــوم مــن دون ســابق إنــذار.

إن الفكــرة القائلــة إن حضــارة مــا قــد أنهــت مســاعي التحّضــر )أي أنهــت عمليــة التنظيــف وصخــب النظــام 

والبحــث عــن الجمــال(، هــو فكــرة متناقضــة بقــدر قولنــا إن الريــح ال تهــب أو أن النهــر ال يجــري. فلقــد 

ولــدت الحضــارات بفعــل الجــوع إلــى الجمــال )ونعنــي بــه المســاعي نحــو التحّضــر و”عمليــات التحّضــر”.

الفصل السادس: جعل الكوكب مضياًفا ألوروبا

      

علــى مــدى القــرون الخمســة الماضيــة، كانــت هيمنة أوروبا العســكرية واالقتصاديــة أقرب إلى أن تتحّرك 

بمقتضــى االعتقاد بــأن وضعهــا الــذي ال ُينافس يجعلهــا نقطــة مرجعيــة للتقييــم، والثنــاء أو الشــجب 

ــا حيــث يكــون النطــق  ــاة البشــرية، فــي الماضــي والحاضــر، وأن تكــون المحكمــة العلي لــكل أشــكال الحي

بتقديــرات كتلــك ســلطوًيا، نهائًيــا وملزًمــا. 

يتســم العصر الحالي بالوعي المتزايد بالذات، الواثق من نعطه والعالي الوتيرة باســتمرار لدى شــعوب 

كانــت، لنصــف قــرن خــا، مــا تــزال تركع ألوروبــا تعبــًدا وتضعهــا علــى مذبــح العبــادات المتراكمــة، ولكنهــم 

اســتقال  علــى  واضًحا للحصــول  الذاتيــة وطموًحــا  متنامًيا بســرعة قيمتهــم  إحساًســا  يظهــرون  اآلن 

ومكانــة بــارزة يحتفظــون بهــا فــي عالــم يــزداد تحّولــه في المراكــز والثقافــات.
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اكتشــفت أوروبــا كل بــاد العالــم، لكــن أحــًدا لــم يكتشــف أوروبا. هيمنت أوروبا علــى كل القارات الواحدة 

بعــد األخــرى ولكــن أحــًدا لــم يهيمــن عليهــا، واخترعــت حضارة حــاول العالــم أن يقلدهــا، ولكــن العمليــة 

العكســية لم تحــدث )علــى األقــل حتــى اآلن(. ربمــا أضفــت: الحــروب األوربيــة، وتلــك الحــروب فقــط، 

كانــت حروًبــا عالميــة. اخترعــت أوروبــا حــًا عالمًيــا لمشــكاتها المنتجــة محلًيــا، ونتيجــة لذلــك أجبــرت كل 

ــة للمشــاكل المنتجــة  البشــر اآلخريــن علــى البحــث، بســعي حثيــث ومــن دون جــدوى، عــن حلــول محلي

عالمًيا. حيــن يجــري التفكيــر فــي إحتمــال بــزوغ نظــام عالمــي جديــد مــن الفوضــى الكوكبيــة الحاليــة، فــإن 

األفــكار تترّكــز علــى نوايــا وأفعــال الواليــات المتحــدة األمريكيــة، بينمــا يبــدو بقيــة العالــم بوصفــه مكاًنــا 

لإلمبراطورية األمريكيــة قيــد التشــّكل، أو بوصفــه المنطقــة األكثــر تفضيــًا والممنوحــة “عاقــة خاصــة” 

مــع المركــز.

ينبــع التحــدي الحقيقــي أمــام أوروبــا مــن األدلــة الســريعة التراكــم علــى فشــل القــوة العظمــى الوحيــدة 

علــى الكوكــب بشــكل بغيــض فــي قيــادة الكوكــب نحــو التعايــش وبعيــًدا عــن الكارثــة الوشــيكة. وفــي 

الحقيقــة هنالــك أســباب كثيــرة تدعــو لافتــراض أن هــذه القــّوة العظمى قــد تصبــح مســبًبا رئيًســا فــي 

عــدم إمكانيــة تفــادي الكارثــة.

أن تعيــش مــع اآلخــر، وتعيــش كآخــر لآلخــر، هــي المهمــة األساســية لإلنســان، علــى الصعيديــن الوضيــع 

والرفيــع علــى حــد ســواء.... وإذا ربمــا الميــزة الخاصــة بأوروبــا التــي تعلمتهــا هــي فــن العيش مــع اآلخريــن. 

ــا - فاآلخــر  ــا أو مجازًي فــي أوروبــا، كمــا فــي أي مــكان آخــر، أصبــح اآلخــر قريًبا وهــو كذلــك دائًمــا - حرفًي

هــو الجــار فــي المســكن المجــاور، وليــس لألوربييــن ســوى أن يتباحثــوا شــروط التجــاور، بغــض النظــر عــن 

ــزه التعــدد اللغــوي،  ــار الظــرف األوروبــي الــذي يمي الغيريات واالختافــات التــي تفصلهــم، يمكــن اعتب

والتجــاور الحميــم مــع اآلخــر، والقيمــة المســاوية الممنوحــة لآلخر فــي فضــاء مقّيــد بأحــكام، يمكــن 

اعتبــاره مدرســة لباقي العالــم ليحمــل منهــا المعرفــة والمهــارات الجوهريــة التي تحــدث الفرق بين النجاة 

والهــاك. إن اكتســاب فــن التعّلــم وتشــاطره مــع اآلخريــن هــو - “مهمــة أوروبــا” - أو بشــكل أدق - 

قــدر أوروبــا الــذي ينتظــر أن يعــاد تحويلــه إلــى مصيــر. الخيــار الــذي نواجهــه هــو إمــا بالســماح لمدننــا أن 

تتحــّول إلــى أماكــن لإلرهــاب، “حيــث يهــاب الغريــب ويشــك فيــه”، أو بإدانــة إرث اللياقــة المتبادلــة بيــن 

ــارات األصعــب علــى اإلطاق التــي يخوضهــا  ــا تعــززه االختب المواطنين و”التضامــن” مــع الغرباء تضامنًن

والتــي ينجــو منهــا، حالًيــا ومســتقبًا.




