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 : مقدمة 

 برأيھ �� املوضوع، موضوع جائحة �ورونا؟ ما الذي ي��ر تدخل الفيلسوف ليد�� 

هذه ا�جائحة حدث القرن بامتياز، وهو حدث يرفع تحديا كب��ا أمام �ل املتدخل�ن �� ا�جال: سواء �ان عاملا 

ال�ي   ا�خاطر  تار�خ  فكرة  أخذ  الصعب  من  ولكنھ  يفهم.  أن  يحاول  فيلسوفا  أو  سياسيا  فاعال  أو  مؤرخا  أو  طبيبا 

دون   باإل�سان  املنظور  تحدق  إ��  باختصار  ذلك  �عد  ننتقل  أن  قبل  التار�خية،  األن��و�ولوجيا  منظور  إ��  العودة 

�وفيد   فيھ  �عت��  حد  أي  إ��  سنتساءل  ثم  املناعة؛  ومفهوم  مثل    19الط�ي  للتفس��  قابال  تار�خيا  حدثا  املتجدد 

واملفتوح: اإلش�ا��  السؤال  وسنطرح  باملغرب،  القديمة  ا  األو�ئة  مع  العمل  عن  ما  سنجيب  أننا  كما  لف��وسات؟ 

كيف تطرح الطوارئ ال�حية تحديات ع�� فلسفة األخالق من الزاو�ة ا�حقوقية صعبة؟ وكيف    األسئلة التالية:

ن��ر حالة الطوارئ و�عطيل العمل ببعض القوان�ن؟ سنقدم أمثلة عن الشطط �� استعمال قانون الطوارئ ضد 

 ارئ وحسابات ا�خاطر �� ظروف الدفاع عن النفس وعن اآلخر�ن.عودة العالق�ن، كما سنناقش مفهوم الطو 

 : اإلش�ال الفلسفي كمقدمة إ�� املوضوع

 املتجدد تحديا حقيقيا أمام الفيلسوف. ما هو بالضبط؟  19يرفع �ورونا 

هابرماس   أمثال  الفالسفة  ز�نغر Hans Jonas و�وناس  Habermasاهتم  بإش�الية   Peter Singerبي�� 

الطب اإل�سانية مستقبل  أن  العاملي  والتضامن  والبيئة  اإل�سانية  مستقبل  عن  كت��م   �� واعت��وا  البشر�ة،  يعة 

، والتدخل �� ا�خاليا manipulation génétique، والتعديل الورا�ي  eugénismeتواجھ إش�اليات: تحس�ن النسل  

لتخ املناسب  الوقت  إيجاد  ح�ن  إ��  البو�ضات  وتجميد  واالستنساخ،  عتبة  ا�جذعية،  تجاوز  �عد  ح�ى  صي��ا 

بصورة   اإل�سان  تدخل  ما  إذا  اإل�سانية  ��دد  ال�ي  وا�خاطر  واألوزون،  با�حيوان،  والرفق  والبيئة،  الشيخوخة، 

 م��ورة �� الطبيعة.  

هابرماس   جوناس  -انتبھ  ها�س  هول   -  وكذلك  من  ي�خم  بأنھ  خصومھ  وا��مھ  بنا،  ا�حدقة  ال�وارث  إ�� 

�� الطبيعة،   التقنية  أن الطبيعة نفسها �انت ستصنع الكر��ي لو �انت تمتلك ساعدي اإل�سان.  والسيما  تدخل 

الطبيعة  ع��  أخالقية  حدودا  وضعنا  ما  إذا  وأنھ  الطبيعة،   �� اإل�سان  تدخل  عواقب  حول  هنا  ال�جال  ودار 

 لتأكيد ا�خلفات ال�ارثية املرتقبة. سنتجنب با



 
 حول جائحة كورونا مالحظات فلسفیة

 
 

 

3 

موقع   هابرماس  مع  الفيلسوف  ف��ا ال�جوماحتل  املتحكم  العالم  موقع  من  الطبيعة   �� الفيلسوف  فكر   :

ا�خت��ات   داخل  العلن  و��  السر   �� ا�جار�ة  التجارب  ع��  الفيلسوف  واعتمد  اإل�سان،  �خدمة  يخضعها  الذي 

 ها ال�جان األخالقية.الدولية وال��امج العلمية ال�ي تج�� 

قد عرفتھ من قبل وحسبت أ��ا قد    انية  ــــــ�غ�� الوضع اليوم، ودخلنا وضعا �عت��ه غ�� مسبوق، مع أن اإل�س

تجاوزتھ، وا�حال أننا �عود من جديد من موقع ال�جوم ع�� الطبيعة إ�� موقع الدفاع عن الذات من خالل الهروب 

 ولوجيا التار�خية. من الطبيعة: هذا هو منظور األن��و�

: وهو ما �سميھ اليوم ا�حجر  ا�خطر  الفرار عند توقعهذا املوقف هو الذي درس سلوك اإل�سان من موقع  

  �� يكن  لم  اإل�سان  أن  كيف  التار�خية  األن��و�ولوجيا  أدبيات  تح�ي  ذلك.  إ��  وما  االجتما��  والتباعد  الص�� 

 األن��و�ولوجيا ال�ي �انت أك�� منھ قوة و�طشا، و�ح�ي علماءالبداية سيد الطبيعة �� حضرة ا�حيوانات ال�اسرة  

 باملقارنة مع ا�حيوانات ال�ي �ان �عيش عالة ع�� فتا��ا و�قايا طعامها، 
ً
كيف أن اإل�سان �ان يبدو صغ��ا وضعيفا

فيأ�ل امليتة والفضالت املتبقية، وما ساعد اإل�سان ع�� البقاء هو أنھ تم�� بخصائص ا�ج�ن والتخاذل، فتطورت 

 قبل أن يبلور  
ً
 طو�لة

ً
 �� ذات الوقت  مي�انزمات الفرار لديھ مدة

ً
 وسعيدا

ً
 جبانا

ً
آليات ال�جوم، ف�ان اإل�سان �ائنا

ألنھ استطاع أن يضمن لنفسھ حظوظا أقوى �� البقاء ع�� قيد ا�حياة؛ و�ان ا�ج�ن الذي �ع�ي اتخاذ أع�� درجات  

إ�� غر�زة أقوى   االحتياط �� مقابل أقل درجات ا�جازفة إ�� تجنب املواجهة. وهكذا تحّول ا�ج�ن  من غر�زة   يؤدي 

ا�حرب. ومع التعاقب التار��� أصبحت املقاومة أك�� ذ�اء من الفرار، �عدما �علم اإل�سان كيف يحتسب ا�جازفة 

. كما أن ال�جاعة تحولت إ�� فضيلة،  1بما يتناسب مع األمان، وأصبح التمي�� وا�حا ب�ن البطل وامل��دد وا�جبان

، بما أ��ا �ستند إ��  ع�� نحو فضائل العفة والتعقل والعدالة، وأ
ً
صبحت متم��ة عن السلوك ا�جبان وامل��ور معا

 ع�� املدى 
ً
ا�حكمة و��� احتساب �سب ا�جازفة قبل اإلقدام ع�� أّيِ فعٍل. وهكذا، أصبحت ال�جاعة أك�� أمانا

ما �ان اإل�سان البعيد من ا�ج�ن واستطاع اإل�سان أن يطور قدرات الكّرِ والفّرِ والتحكم �� الطبيعة. وهكذا، �عد

بال�ابوس  التار�خية  ذاكرتھ   �� اليوم  إ��  يحتفظ  وظل  عل��ا  ب 
ّ
�غل ال�اسرة،  ا�حيوانات  بقايا  من  يقتات  ا�جبان 

ل ا�خنافس والنسور والدببة واألسود وا�خفافيش إ�� رموز وطنية   املرعب الذي �انت �ش�لھ تلك ا�حيوانات، فحوَّ

 مدى اإل�جاب ��ا ومدى الرعب الدف�ن م��ا �� الالشعور ا�جما��.ودينية واخ��لها �� نماذج مصغرة، تظهر  

ا�جازفة  احتساب  ع��  أفضل  قدرات  تأم�ن  استطاع  �عدما  الطبيعة   �� يتحكم  أن  اإل�سان  استطاع  وقد 

بفضل صناعة السالح واكتشاف النار، و�� من ب�ن عالمات السيادة ع�� الطبيعة وتطو�ر القدرة ع�� قهر املوت.  

 
1 - Peter Sloterdijk : Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1983, 405. 
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جا مع  و���  هنا  بوضوح  ذلك  يظهر  كما  القتال،  ممارسة   �� أخرى  طر�قة  الطب  ممارسة  �انت  والنار  السالح  نب 

 سلوتاردايك. كيف ذلك؟ 

 : املنظور الط�ي ومفهوم املناعة 

تتم�� األمراض مثل السيدا أو السرطان بفقدان املناعة بطر�قة مكتسبة، أو تؤّدي إ�� ضعف املناعة نتيجة 

ال �ع��ي  الذي  �حة الوهن  ع��  وما يصدق  بمناعة قو�ة،  السليم  ا�جسد  و�تم��  األساسية.  البيولوجّية  وظائف 

كيف أن مصط�ح   2)1983األفراد يصدق ع�� �حة ا�جماعة. وقد أثار سلوتاردايك �� كتاب "نقد العقل ال�ل�ي" (

 �� الواقع من تحالفھ
ٌ
مع القوى الطبيعية ل�حياة    املناعة �� األصل مناعة ذاتية، ذلك أنَّ سلطة الطبيب مستمّدة

وعندما  الطبية.  واألدو�ة  ا�حياة  إرادة  وهما  كب��ين،  حليف�ن  من  �ستفيد  الطبيب  فإنَّ  وعليھ،  البقاء.  وغر�زة 

ع��   �ساعده  الذي  الطبيب  يدي  ب�ن  نفسھ  املر�ض  يضع  الطبيعة  مع  صراعھ  من  اكتس��ا  ال�ي  املقاومة  تضعف 

ا يفّسر برأي سلوتاردايك تلك الثقة العمياء ال�ي وضعها املر��ى �� األطباء  اس��جاع قدراتھ الطبيعية؛ وهذا هو م

الطبيعية الدفاعية  قدراتھ  اس��جاع  ع��  املر�ض  �ساعد  ال�ي  ال�حر�ة  العالج  وطقوس  واملعا�ج�ن  ،  3التقليدي�ن 

بُّ السائُد هو طبُّ السا ِ
ّ
الط  الطبيب عندما أصبح طبيب األمراء، فأصبح 

ُ
دة. ومن �عا�ج أقوى وقد �عّززت سلطة

وظهر �عد ذلك الفرق ب�ن املوت الذي يأ�ي نتيجة تدخٍل خار�ّ�ٍ وهو ما  ،4رجل �� الدولة يحتل �عد ذلك هرم الدولة

توقف  نتيجة  يأ�ي  أو  ا�جنائي،  االصطالح   �� واغتياال  و�عداما  قتال  أو  الط�ي،  االصطالح   ��  
ً
إماتة أو  'فت�ا'  ُ�عت�ُ� 

الط مقاومة  ع��  �ع�ي القدرة  الذي  خاطر  طيب  عن  "الرحيم"  املوت  نتقبل  ا�حياة.  جذوة  انطفاء  نتيجة  أو  بيعة 

توقف املناعة أو ا�حصانة الذاتية اتجاه العالم ا�خار��. ونحن �علم أن "ا�حصانة" �� دالل��ا القانونية الدالة ع�� 

كر�ة. كما أن حصانة ا�جسد أو مناعتھ ا�حصانة ال��ملانية أو الدبلوماسية قد وردت �� األصل علينا من اللغة العس

اللغة  �� بدورها  فنقوم   مستمدة  املقاومة،  ع��  الذات  قدرة  إرجاع  نحاول  أننا  بما  العسكر�ة،  اللغة  من  الطبية 

�عملية جراحية كما نقوم �عملية عسكر�ة، ونقاوم �جوم البك��يا والف��وسات كما نقاوم �جوم العدو، ونرفع من  

البيض  الكرّ�ات  يخت�ئ �سبة  كما  ا�حصون  داخل  الص��  ا�حجر  بموجب  ونخت�ئ  ا�جنود،  �سبة  من  نرفع  كما  اء 

الوسائل  ع��  �عتمد  �انت  حينما   
ً
مساملة الطب  لغة  �انت  ا�حصنة.  اإلسمنتية  واملال��  ا�خنادق   �� ا�جنود 

ا انتقل من تجنب الطبيعية مثل األعشاب واإليحاء والر�اضة النفسية، غ�� أن الطب تحول إ�� لغة عسكر�ة حينم

 بما أن
ً
 طبيعيا

ً
�ل مولود مح�وم باملوت وفق أجل معلوم،   "املوت" إ�� تجنب القتل. فإذا �ان "املوت" �عت�� حدثا

  " ور املرعبة للموت ��    ا عنيٌف   احدث  ل�ونھفإن "القتل" "شرٌّ ِج ا�خوف من املوت. وقد ظهرت هذه الصُّ يؤّدي إ�� تأجُّ

 
2 -  Peter Sloterdijk : Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1983.  
3 - Peter Sloterdijk : Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1983, 493.   
4 - Peter Sloterdijk : Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1983, 495 
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وجودنا  األو�ئة أصبح  �ش�لها  ال�ي  با�خطورة  الو��  تزايد  وعندما  والتعذيب.  واإلعدام  وا�حروب  ا�جماعية  اإلبادة 

ملعقولة. لم �عد اإل�سان يتقبل  داخل ا�جتمع مق��نا بوجود ��ديٍد قب�ٍ� ل�حياة و�عدم استيفاء ا�حياة وفق آجالها ا

�� ا�حياة، ولذلك ال بد من   إتمام رسالتھ  �� أسباب الوفاة ولم �ستطع  املوت كحدث طبي�� إذا ما خامره الشكُّ 

�عو�ض هذا الفقدان �� عالم آخر داخل اإلسالم واملسيحية. وعليھ، �عت�� مثل هذه األديان أننا نتوفر ع�� مز�د 

 �� معناها الطبي�� ظلت مرتبطة بمواجهة مخاطر املوت اآلتية من  5ياة ذا��امن ا�حياة أك�� من ا�ح
َ
، غ�� أنَّ ا�حياة

خارج. وقد �ان �عض األطباء �عت��ون املوت بمثابة استسالم ا�جسد لقوان�ن الطبيعة، �عدما استفاد ال�ائن ال��  

املوت قدر ال مناص منھ فإن ا�حياة ال   خالل ف��ة حياتھ من استثناء ا�خضوع لقوان�ن الطبيعة. و�الرغم من أن 

تتقبلھ إال �عد صراع ال متناه مع ا�خاطر ا�خارجية. ال �عدو اإل�سان أن ي�ون غ�� جهاز بيولو�� يقوم �� وجوده  

قدراتھ الدفاعية ملواجهة ا�خاطر ا�خارجية، منذ أن خرج اإل�سان   ع�� االحتماء بمجالھ ا�حيوي، كما �ستند إ�� 

 . 6من السافانا

أمام  بحرج  الراهب ال يحس  ف�ان  �عت��ها قدرا طبيعيا،  �أن  املوت وتحملها،  ظهرت طرق مختلفة ملواجهة 

ا�حياة،  ع��  املسيطرة  القوى  وعا�ش  الدول،  سلطة   �� وشارك  املوت،  ضد  ل�حياة  الطبيب  تح��  بينما  املوت، 

ال  �� قبل  من  يثقون  �انوا  ما  بقدر  األطباء   �� املر��ى  ثقة  �� و�عاظمت  �عيش  الطب  وأصبح  واملشعوذين.  �حرة 

أن   إ��  يرجع  اإلسالمي  العالم   �� الفلسفة  بقاء  أن  اد��  من  هناك  أن  درجة  إ��  والبالطات،  السلطة  دواليب 

مخلفات  ويعا�جون  ذاتھ،  باملرض  اهتمامهم  من  أك��  باملر��ى  ��تمون  و�انوا  األصل،   �� أطباء  �انوا  الفالسفة 

 اب. وقد ظل هذا أمرا طبيعيا �� الطب إ�� اليوم.األمراض عوض معا�جة األسب

 هنا آ�ي إ�� التحدي املوضوع أمام الثقافة الطبية: 

النمساوي  الطبيب  كتاب   �� جاء  هو    :)Ludwik Fleck  )1896-    1962   كما  عامة  الطب  هدف  يكن  "لم 

 �� ل�جسد."  السليم  العادي  الوضع  عن  "االنحراف"  حاالت  معرفة  هو  بل  "العادية"،  املطردة  الظواهر  معرفة 

عنوان:   يحمل  الذي  ا�جما��الكتاب  والتفك��  التفك��  أسلوب  إ��  مقدمة  وتطورها.  العلمية  اقعة  الو ، 7�شأة 

ممارسة    فكرتھ األساسية، و�� أن   Thomas Kuhnي ألهمت توماس �ون  وقد �ان فليك من املصادر األساسية ال�

ب�ن   االجتماعية  والصراعات  العلمية  املعرفة  سوسيولوجية   �� معروفة  فكرة  و��  اجتماعية،  ممارسة  العلم 

ة املصا�ح الفردية وا�جماعية، فقد ذكر توماس �ون �� مقدمة كتاب "بنية الثورات العلمية" أو االنقالبات العلمي

 
5 - Peter Sloterdijk : Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1983, p. 509. 

إ�� أن الوجود ��    Les sphères)  1998حينما انتقل خطوة إضافية �� كتبھ املوالية (  وهو املوضوع الذي تطرق إليھ سلوتاردايك  - 6
 العالم (هيدغر) وجود داخل الفقاعة البيولوجية.

7-  Ludwik Fleck : Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache (1935). Suhrkamp.  
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وفق ترجمة األستاذ الراحل سالم يفوت، كيف �ان فليك سباقا إ�� فكرة إ�شاء سوسيولوجية ا�جماعة العلمية، 

�املقاولة  األخرى  االجتماعية  الفئات  ندرس  كما  وجدت،  ما  إذا  حالة   �� العلمية،  ا�جماعة  ندرس  أننا  بمع�ى 

  واملدرسة واألسرة وما إ�� ذلك.

من     عامة،  الطب  هدف  يكن  (باملع�ى   لم  "السو�ة"  املطردة  الظواهر  معرفة  هو  العلمية،  ا�جماعة  زاو�ة 

�انجيليم   الفر���ي  أعمال   �� متا�ع��ا  يمكن  ال�ي  التفاصيل   �� يدخل  ال  الذي  هو  G. Canguilhemالعام  بل   ،(

 معرفة حاالت "االنحراف" عن الوضع السوي السليم ل�جسد. 

املرضية ال تتعلق باألفراد أنفسهم إال ع�� نحو جد مجرد، إ�� كما أن صياغة قوان�ن مطردة حول األحوال   

درجة أن القواعد املكتشفة أو القوان�ن ال �عت�� �حيحة إال ع�� نحو "إحصائي". اختبار مدى نجاعة دواء ما هو  

 إال اختباره ع�� عينة تمثيلية ع�� املستوى العاملي. 

 �س�� إ�� توسيع معارفنا النظر�ة بقدر ما ��دف كما أن الهدف من ممارسة الطب عم�� خالص، فهو ال 

إ�� التحكم �� األمراض، ف�ل التصورات والنماذج والفروض العلمية ال�ي تحاول أن تقدم تفس��ا نظر�ا للمالحظات  

املرضية مطالبة بأن تحقق النجاح ع�� املدى القر�ب. أما الدراسات ا�جردة العامة ف�ي غ�� مقنعة داخل الطب. 

��  توجد   الطارئة  املشا�ل  �ستطيع  ال  الغالب   �� التجر�بية.  واملالحظات  بالكتب  العاملة  املعرفة  ب�ن  فاصلة  هوة 

املدى  ع��  نتائج  تحصيل  إ��  املاسة  ا�حاجة  بحكم  الفردية  املرضية  ا�حاالت  يكفي  بما  تصف  أن  من  الطب 

 .  8القر�ب

�� األو�ئة، و�ان  فليك�ان   ب�ن مهنة الطبيب والباحث  التيفوس،    يجمع  اللقاح لعالج  أو  يبحث عن املصل 

هنا   ومن  باألسباب،  كذلك  بل  األمراض  بمخلفات  ��تم فقط  ال  فهو  والتطبيقي،  النظري  البحث  ب�ن  يجمع  ف�ان 

ل من أهمية الدراسات النظر�ة، مثل 
َّ
أهمية دراسة علم األو�ئة �� ارتباطھ بال�حة. غ�� أن ارتباط الطب بالعالج قل

 ��يا والف��وسات. دراسة الباركت

جزءا  �ش�ل  ال�ي  والباكت��يا  للف��وسات  ا�حيو�ة  واملضادات  اللقاحات  الباحثون  اكتشف  ا�حال،  بطبيعة 

لدراسة  بفاس  �و�ار  الطبيب  مستشفى  وأ���ئ  والسل،  والطاعون  وا�جذام  التيفوس  مثل  التار�خية  الذاكرة  من 

األمراض   من  مجموعة  انقراض  مع  ولكن  املعدية.  تراجع األمراض  ��ا،  اإلصابة  احتماالت  تضاؤل  أو  املعدية 

 االهتمام ��ا ع�� املستوى الدو��.

 

 
8- Ludwik Fleck : Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache (1935). Suhrkamp. P. XX.  
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 : املتجدد و�ش�الية ا�حدث التار��� 19كوفيد 

لقد �انت التأمالت الفلسفية السابقة مقدمة لفحص التعامل مع املوت �� ظروف غ�� مسبوقة تجمع ب�ن  

اإلبادة ا�جماعية العمر، ع�� خالف    génocideخطر   �� التقدم  ي��ايد مع  الفردي احتمال  املوت  أن  والقتل. ذلك 

 يتجاوز القدر ا�حتوم. �عود إ�� اإلرادة اإللهية لتفس�� املوت الفردي 
ً
املوت ا�جما�� الذي يجب أن نجد لھ تفس��ا

� وضعية التفك�� ا�حالية الطبي�� ونبحث عن أسباب مخاطر املوت ا�جما��، كما هو ا�حال مع داء �ورونا. فما �

؟ حينما يتحدث املؤرخون  évènement historiqueاملتجدد، وكيف تفكر ف��ا كحدث تار���    19�� �ورونا �وفيد  

عن تار�خ األو�ئة باملغرب (مثل محمد األم�ن ال��از) فهم ين�جون سرديات تث�� الظاهرة، �� حالة ما إذا �انت حدثا  

ظاهرة،   إ��  تحولت  أو  الس�انيةمعزوال  البنية  ع��  ونتائجها  أسبا��ا   �� والتحوالت   و�بحثون  الدينية  واملعتقدات 

 االجتماعية. 

بالف��وسات.   أو  بالبك��يا  املرتبطة  األو�ئة  و�ا��  ال�ورونا من جهة  ب�ن  يوجد اختالف  ا�حالة  أن  �� هذه  بما 

البشر،  انتقالعوامل   أو  وا�حيوان  ا�حشرات  طر�ق  عن  معروفة  واألوساخ   الباكرتر�ا  املستنقعات  طر�ق  وعن 

 استطاع املؤرخون أن ين�جوا سرديات تحاول اإلحاطة بالعوامل االجتماعية ا�ختلفة. 

وعندما ظهر ف��وس السيدا تب�ن وجود فرق وا�ح من الناحية اإلحصائية ب�ن دول العالم اإلسالمي والدول  

جديدة تفسر هذا االختالف �� �سبة اإلصابة �عوامل ثقافية الغر�ية من حيث حجم اإلصابة، وتّم ابت�ار سردية  

ا�حمالت  �ل   �� البارزة  املفردة  �انت  وقد  وا�جنس،  الدم  طر�ق  عن  العدوى  انتقال  بطرق  مرتبطة  ودينية 

انتقال  طرق  هو  �عرفھ  أن  ��منا  �ان  ما  الف��وس.  مفردة  وليس  السيدا  مفردة   �� وخارجھ  باملغرب  التحسيسية 

وليس مصدر الف��وس نفسھ؛ كذلك عندما اكتشف ف��وس �شمع الكبد من    ات املعرضة للمرض،السيدا والفئ

ا��  ـــــلم �عرف نفس النقاش العمومي الذي عرفھ مرض السيدا ألنھ لم �شغل املتخيل االجتم  1989درجة س سنة  

نجد أنفسنا ��    19وفيد  عندما نصل اليوم إ�� �  بھ ف��وس السيدا ع�� املستوى الدو��.  بنفس العنف الذي وجھ

 وضعية خاصة: 

 املوضوعية.  أوال، ال توجد مسافة تار�خية فاصلة و�افية ل�حديث عن هذا الف��وس ب�امل

نفسر ظهور األو�ئة الناجمة عن البك��يا)،    ثانيا، ال يمكن تفس��ه �عوامل النظافة والفقر والتخلف واألخالق (كما

 . ألنھ يصيب ا�جميع �� �ل أنحاء العالم
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ثالثا، توجد طرق حماية من داء فقدان املناعة املكتسب، و�مكن اتباع طرق معلومة للوقاية من داء �شمع 

 الكبد الف��و��ي وغ�� الف��و��ي، أي أن هذه األمراض ليست خارجة عن السيطرة، ما عدا هذا الداء ا�جديد. 

 عن إرادِة ا�حياة بلغة شو���اور، 
ً
را�عا، ال �علم من أين جاء وال إ�� أين �س��. لو �ان �ائنا حيا ألصبح �عب��ا

 القوة بلغة نيتشھ، وألتاح لقيم ا�حياة أن تتطور بصور غ�� مسبوقة منذ البذرة األو�� ال�ي وفدت ع�� 
َ
ول�ان إرادة

َما من �وكب آخر أو من النيازك و   املذنبات. األرض ُر�َّ

، وهذا ما لم يتنبأ بھ أحد. كنا �عتقد إ�� حدود اليوم 
ً
 مباشرا

ً
لكننا هنا أمام �ائن غ�� �� ��ّدد ا�حياة ��ديدا

��ة قد تصطدم ، أو من مذنبات أو من �واكب متحextraterrestresأن ال��ديد ا�حقيقي يأ�ي من �ائنات فضائية  

علماء الفلك بدقة؛ فكر ا�خرجون السينمائيون �� حرب النجوم، سنوات ضوئية احتس��ا    باألرض ع�� �عد بضع

  �� الفضاء  إ��  وموجهة  األرضية  الكرة  حول  صوار�خ  بوضع  املذنبات  من  األرض  حماية   �� العظ�ى  الدول  وفكرت 

 محتمل.  اتجاه خطر 

توقع ال��ابات التنفس  املستوى الدو��، و�ان    لم يدخل هذا الف��وس يوما ما �� دائرة احتماالت العلماء ع�� 

ا�حاد مرتبطا �� �ل مستشفيات العالم باحتماالت التعرض ألمراض ا�جهاز التنف��ي، ما دامت توجد أمراض يجب 

النفسية  العصبية  واألمراض  والطفل،  األم  و�حة  السرطان،  أمراض  مثل  االهتمام  من  مماثل  بقدر  تحظى  أن 

 والقصور ال�لوي. 

ا إن  نقول  أن  اليوم  ينفع  �عض  ماذا  مع  التعامل   �� مقصود  غ��  خطأ  نتيجة  أو  مؤامرة  نتيجة  لو�اء 

 الف��وسات �� ا�خت��ات؟

تحاول هذه السرديات ا�جديدة أن تبحث عن تار�خ هذا الو�اء وعن إرهاصاتھ وعواملھ البشر�ة، كما لو �ان 

العالم �ان يخ��ى من أس�حة    أن 
ً
�� باب ا�حتمل واملوقع واملرتقب. حقيقة النوو�ة ABCيدخل  ، أي من األس�حة 

تر�ية  يمكن  ألنھ  الباكت��ولوجية،  األس�حة  �شأن  مؤامرة  عن  ا�حديث  و�مكن  والتقليدية،  والباكت��ولوجية 

 الباكت��يا وتحو�لها إ�� سالح إرها�ي.

 ولكن ما العمل مع الف��وسات؟ 

 �اية جديدة: نحن هنا أمام واقع جديد يتحدى العالم بال�امل، وال أدري هل باإلم�ان ��ج ح

ظهور     - سبقت  �شر�ة  عوامل  أو  أسباب  أو  إرهاصات  عن  ا�حديث  يصعب  أنھ  و��  األو��،  الصعو�ة 

 الف��وس، ولو �ان األمر كذلك النت��ت عشرات ا�خت��ات لذلك. 
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العدوى     - بنشر  اجتماعية  فئة  ا��ام  �ستطيع  ال  أننا  هو  الثانية،  أو   الصعو�ة  دينية  أو  أخالقية  ألسباب 

عرقية، فال يم�� الف��وس ب�ن الناس وال �عت�� جزاء وال عقابا، وال ندري هل نجد لھ دواء أو مصال قبل أن يتف��ى 

 �� العالم و�ق��ي ع�� شرائح اجتماعية �املة. 

أ�ي      - بن  زه��  حكمة  إيراد  هنا  فضل 
ُ
أ دواء.  داء  ل�ل  القول  من  باالح��اس  ملزمون  أننا  الثالثة،  الصعو�ة 

 سل�ى: 

ِصب *املنايا خبط عشواء من رأيت 
ُ
ِمتْ     *ت

ُ
ر فَ��َرِم ت خِطئ ُ�َعمَّ

ُ
 ُھ ومن ت

عرفت السينما �� العقود املاضية ظهور أبطال نصف خفافيش أو نصف عناكب ونصف �شر مثل باتمان  

انية �� بداية اإل�س ا�جبان  - وسبايدارمان، ولكن السو�رمان يظل هو ا�جنس األع�� الذي انتقل من مستوى ال�ائن 

اإل�سان وضعية  نفس  إ��  جديد  من  وعاد  نفسها،  وا�حشرات  ا�حيوانات  و�ل  الطبيعة  ض  روَّ الذي  ال�ائن   -إ�� 

 �� يوهان   �� اإل�سان  إ��  ا�خفاش  من  العدوى  انتقال  ح�اية  وتدخل  اإلسمنت.  كهوف  داخل  وا�خت�ئ  ا�خائف، 

 بل اإل�سان ويعيد اإل�سان إ�� وضعھ األول. دائرة هذا املتخيل البدائي الذي جعل ا�خفاش �ش�ل ��ديدا ملستق

لقد فرضت حالة ا�خوف والهلع مي�انزمات دفاع بدائية، و�� االختباء �� الكهوف اإلسمنتية داخل ا�جال 

ا�خاص، و�دأ ا�جال العمومي وا�حياة االقتصادية يتعرضان �خاطر اال��يار، وشرع ا�حجر الص�� �� التأث�� ع��  

 اخل مساكن ضيقة وواطئة وغ�� قادرة ع�� تحمل االحت�اك املباشر طيلة ال��ار والليل. ا�حياة املش��كة د

الكهوف   �� يخت�ئ  �ان  الذي  البدائي  اإل�سان  حياة  إ��  جديد  من  ع��    عدنا  ولكنھ  ا�جائحة،  تمر  ر�ثما 

حياة   بذلها إل�شاء  ال�ي  ا�جهودات  بجدية من ضياع �ل  يتخوف  البدائي أصبح  الكهوف.  خالف  خارج  اقتصادية 

أفق    �� محلية  بدائل  إيجاد   �� املشاركة  علينا  يفرض  �إ�سان  اإل�سان  �عيشها  ا�جديدة  الوضعية  هذه  أن  و�ما 

الوصول إ�� حلول �ونية، ما دامت مخلفاتھ �ارثية ع�� مختلف الشعوب بنسب متفاوتة حسب درجة تأثر البنيات 

أن يخت�ئ �� الكهوف إلنقاذ ا�حياة، فإن مش�لتنا نحن تتعلق أوال بإنقاذ   االقتصادية. و�ذا �ان يكفي إ�سان الغابة

ودواء ع�� املستوى املتوسط، وتتعلق ثانيا باستمرار�ة    ا�حياة، واألداة الوحيدة �� ا�حجر الص��، ثم وضع عقار

 املستدامة وا�حفاظ ع�� كرامة اإل�سان. ا�حياة و�التنمية

حت ع�� إ�سان الكهوف �� بدء اإل�سانية. مش�لتنا اآلن �� مش�لة حماية تطرح مش�لة البقاء علينا كما طر 

النوع البشري من املوت، وحماية املر��ى وال�جزة وا�حاالت املعقدة �� ا�حاضر، ولكن مش�لتنا �� كذلك مش�لة  

 املستقبل، وكيف �عيد األمل ونب�ي املستقبل؟ 



 
 حول جائحة كورونا مالحظات فلسفیة

 
 

 

10 

ياتنا وحياة اآلخر�ن، وواجب ا�حفاظ ع�� ا�حد األد�ى �عيش اليوم تمزقا فعليا ب�ن واجب إنقاذ ا�حياة، ح

اقتصاديا واجتماعيا، و�ال   ن��ار  أن  ا�حياة دون  ا�حفاظ ع��  نر�د  التجار�ة،  من املؤسسات االقتصادية وا�حركة 

 سنقول قول الشاعر: 

 �عددت األسباب واملوت واحد    **   لم يمت بالسيف مات �غ��ه من 

 

 : ومخلفات حالة الطوارئ ع�� مغار�ة الداخل وا�خارجفلسفة األخالق 

ولذلك، طرحت ع�� فلسفة األخالق مسألة حقوقية صعبة، و�� ت��ير حالة الطوارئ و�عطيل العمل ببعض  

البيت،   خارج  التنقل  حر�ة  من  با�حّدِ  تتم��  الطوارئ  حالة  �انت  و�ذا  الطوارئ.  حالة  مع  تتعارض  ال�ي  القوان�ن 

الستثناء �� �ّلِ ا�حاالت الضرور�ة. ولعلَّ االستخفاف بضرورة ت��ير وجود االستثناء �� �ّلِ حالة  فيجب ت��ير هذا ا

اإل�سان  �حقوق   
ً
فعليا  

ً
��ديدا �ش�ل  الواحدة  السلة  نفس   �� الطوارئ  حاالت  �ل  بوضع  االكتفاء  مع  �عي��ا، 

�ان �ش�ل ا�حدث   das nackte Lebenاألساسية. لقد ذكر أغامب�ن كيف أّن "�سييس ا�حياة �� صور��ا ا�خالصة  

 �� املقوالت السياسية
ً
 جذرّ�ا

ً
، ويش�ل منعطفا

ُ
. وال يمكن 9الفلسفية الكالسيكية"  -ا�حاسَم الذي عرفتھ ا�حداثة

 �� رأي أغامب�ن إخراج 

العار�ة    ا�حياة  ب�ن  العالقة  فحص  خالل  من  إال  العملية  رسالتھ  إ��  الفكر  وتوجيھ  غفل��ا  من  السياسة 

ولذلك يجب أن يق��ن االستثناء من تطبيق القوان�ن  سياسة، و�� العالقة ال�ي �انت توجھ �ل اإليديولوجّياِت،وال

وا�حر�ات بوجود خطر فع�� بنسٍب مقبولٍة، دون أن يتحول االستثناء إ�� وضٍع طبي��. غ�� أن�ي أس�� هنا إ�� إبراز 

ستثناء كما لو �ان هو الوضع الطبي�� لألشياء، والسبب ��  �عض املرجعيات الثقافية والدينية ال�ي ت�اد �سوغ اال 

�� املعامالت. وهنا يتم   العامة  القاعدة  بينما �عت�� اإلباحة ��  �� العبادات،  العامة  القاعدة  ذلك هو أن املنع هو 

ي تدخل �� ا�خلط أحيانا ب�ن العبادات واملعامالت و�عت�� االستثناء من ا�حر�ة كما لو �ان من جملة الطقوس ال�

العبادات و�صبح تقييد ا�حر�ات بمثابة الوضع الطبي�� لألشياء. ومن أجل بيان ذلك، سأبرز كيف أن منع عودة 

 املغار�ة العالق�ن جزء من هذا الفهم غ�� امل��ر ملفهوم الطوارئ. 

رمضان، وحالة يوجد تماثل ب�ن حالة االستثناء كما تتج�� �� العبادات، واألصل ف��ا هو التحر�م مثل شهر  

بالقانون.   محّددة  أوقات   �� إال  ا�حر�ات  تقييد  هو  ف��ا  األصل  وليس  ال�حية،  الطوارئ   �� تظهر  كما  االستثناء 

ي�ون من   وقد  الص��،  ا�حجر  إنجاح  أجل  املغار�ة من  العادية قد �شوش ع�� جهود  القوان�ن  أن �عض  �حيح 

 
9 -  Giorgio Agamben: Homo sacer. Die Souveräne Macht und das nackte Leben. Suhrkamp, 2002, p 14. 
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ائحة، وأن نق��ح قوان�ن طارئة تتعلق بحالة االستثناء. وقبل املفيد أن نفكر أوال �� البحث عن طوق النجاة من ا�ج 

ال��ابية  ا�جماعات  قوان�ن  تفعيل  األ�سب  من  �ان  التنقل،  حر�ة  من  بقوة  تضيق  قوان�ن  اق��اح  إ��  نبادر  أن 

)، و�شراك املنتخب�ن ا�حلي�ن �� جهود ا�خروج بطر�قة آمنة ومتدرجة من هذا الو�اء العظيم، و�� تطبيق 2016(

  قانون الطوارئ.

�عيش   "كيف  حار:  وا�جو  ورمضان  الر�يعية  االمتحانات  عز   �� سنوات  قبل  الزمالء  أحد  سألت  قد  كنت 

با��  مثل  رمضان  فشهر  عادية،  بطر�قة  األجواء  هذه  "أعيش  فأجاب�ي:  الصعبة؟"  الظروف  هذه   �� الصوم  أجواء 

املشقة ال�ي �عا�ي م��ا الصائم وهو �شتغل �� ميدان العمل  األشهر"، ��جبت من كالم الزميل، ألنھ لم يدرك حجم  

أو �� قسم الدراسة، وهذا ما أو�� �� بفهم مشقة ال �علم ا�حكمة م��ا إال هللا، بناء ع�� خصوصية هذا الشهر من  

اال  يد��  ال�ي  ا�حكمة  و��  الصيام،  من  ا�حكمة  استبعاد  إ��  كذلك  دعا�ي  ما  وهو  الباقية،  األشهر   
ْ

�ّل ج��اد  ب�ن 

البشري أنھ قد توصل إل��ا. قد ي�ون هذا االستثناء الذي يخرج عن مجرى العادة هو مع�ى ا�حديث القد��ي: "�ل 

ولذلك سارعت إ�� اّدعاء أنھ ال ينب�� اعتبار هذا الشهر شهرا   عمل ابن آدم لھ إال الصوم، فإنھ �� وأنا أجزي بھ...".

ا�حكم ببا�� األشهر، و�ال ضاعت  الطبي��  عاديا إسوة  الوضع   �� استثنائية  اعتباره حالة  ينب��  بل  ة من وجوده، 

 
ً
�عت�� شرطا ما  تناول  تحر�م  الشهر ع��  قام هذا  يختلف عما عداه، فقد  إال ألنھ شهر  تظهر قيمتھ  لألشياء. وال 

اليومية،   املعامالت  اإلباحة  مبدأ  يحكم  بينما  العادية.  اليومية  ا�حياة   �� البقاء  شروط  ب�ن  مبدأ أساسيا  يضع 

يتمتع   ولذلك  العيد.  حلول  مع  إ��  تنت�ي  ال  استثناء  حالة  و�قرر  قوس�ن  ب�ن  اليومية  ا�حياة  العبادات   �� التحر�م 

ممارسة  إ��  العودة  �عد  بقوة  تظهر  ذاتية  قيمة  ذاتھ  بحد  االستثناء  و�مثل  العادة،  فوق  استثنائية  بم��ة  رمضان 

مبدأ اإلباحة (واالستمتاع بمتع ا�حياة) �� املعامالت إال �عد الو��    ا�حياة بصورة طبيعية. وعليھ، ال تظهر أهمية

 بمشقة شهر رمضان واالستثناء الذي يمثلھ �� حياة املسلم�ن. 

ملاذا أقدمت ع�� ا�جازفة بتأو�ل شهر رمضان كشهر استثنائي؟ ال أهدف من ذلك إ�� االستطراد �� مناقشة 

. ولكن�ي أ�ساءل هل Giorgio Agambenوال الفيلسوف اإليطا�� أجامب�ن  آراء عالم القانون األملا�ي �ارل شميت،  

الدي�ي؟ رفض أجامب�ن ت��ير     -ال�حية �� معناها القانو�ي  l’état d’exceptionيجوز لنا أن نفهم "حالة االستثناء"  

مصط�ح 'الطوارئ   مشروعية إعالن الطوارئ ال�حية بدعوى أ��ا مجرد اسم آخر �حالة االستثناء، بما أننا ال نجد

وحالة   العبادات   �� تتج��  كما  االستثناء  حالة  ب�ن  مماثلة  بتقديم  هنا  نكتفي  القانونية.  املصط�حات   �� ال�حية' 

�� التخلص من حالة االستثناء، مخافة   التفك��  إ�� ضرورة  التنبيھ  �� الطوارئ ال�حية، مع  االستثناء كما تظهر 

    استغاللھ ملآرب أخرى.
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ح �عيش  مســـنحن  غ��  نوع  من  طوارئ  خــــالة  وهنــــ بوق  السنة.  هذه  ال    اـــالل  استثنائيا  وضعا  �عيش  كذلك 

يمكنھ أن يتحول إ�� وضع عادي مألوف �عد التخلص بصورة �املة من ا�جائحة. فقد صدر مرسومان، املرسوم 

العامة  292،  2/20األول   واإلجراءات  الطوارئ  بحاالت  خاصة  أح�ام  �سّن  الثا�ي  املتعلق  واملرسوم   ،2/20  ،293  

املتعلق باإلعالن عن حاالت الطوارئ �� سائر أرجاء ال��اب الوط�ي، وهذان املرسومان بمثابة قوان�ن. وهنا كذلك 

 القوان�ن العادية، ولذلك �سارع املواطنون وا�حقوقيون 
ْ

ينب�� لنا أن نرا�� خصوصية هذين املرسوم�ن من ب�ن �ّل

ول إنھ ال ينب�� اعتبار املرسوم�ن قوان�ن عادية، بل يجب اعتبارها حالة استثنائية �� الوضع ورجال القضاء إ�� الق

قام  وقد  مراسيم،  من  عداهما  ما  عن  يختلفان  مرسومان  أل��ما  إال  املرسوم�ن  قيمة  تظهر  وال  لألشياء.  الطبي�� 

خاصة، استثناءات  مع  ليال،  ال�امل  وا�حظر  ��ارا  ا�خروج  حظر  ع��  ال�حية   املرسومان  الطوارئ  حالة  بموجب 

والدفاع عن النفس وا�حفاظ ع�� األرواح. �� مقابل ذلك فإنَّ األصل �� ا�حياة املدنية ينب�ي ع�� ا�حر�ة �� الظروف 

العادية، ولذلك يتمتع املرسومان ا�خاصان بالطوارئ ال�حية، كما ُسّميت، بم��ة استثنائية خارج القانون الذي  

���ز هذان املرسومان مدى أهمية إلغاء املرسوم�ن ضمن آجال معلومة، والعودة إ�� ممارسة  يظل ساري املفعول. و 

العقود    �� اإلرادة  سلطان  ع��  يقوم  (الذي  ا�حر�ة  مبدأ  ب�ن  ا�خلط  يجوز  ال  وعليھ،  طبيعية.  بصورة  ا�حياة 

 �ورونا). واالل��امات) �� املعامالت اليومية، و��ن سلب اإلرادة (�� ا�حالة ا�خاصة بجائحة 

شهر رمضان شهر العبادة والتقوى ألنھ شهر استثنائي. ولكن املسلم �علم كيف يم�� ب�ن الوضع العادي   

لألشياء والوضع االستثنائي، ولو أن عظمة رمضان تظهر �� �ونھ يتم�� عن با�� أشهر السنة وال �عرف ا�حكمة منھ 

النظر عن احتماالت منافعھ الظاهرة وال ال�ي تم�� رمضان تم�� �ل األوضاع إال هللا، بصرف  باطنة. هذه العظمة 

االستثنائية ال�ي تخرج عن مجرى العادة. يصبح القانون مغر�ا وجذابا �لما حن إ�� حاالت االستثناء و��ي ع�� منع  

�ا  أش�ال التعب�� العادية عن الرأي وع�� حظر األفعال ال�ي ترتبط بتفتق قدرات اإل�سان ومواهبھ، ولذلك فإن كث�

من الدول األورو�ية واألسيو�ة ال�ي ما تزال حديثة العهد بالديمقراطية قد استغلت حالة الطوارئ ال�حية لوضع 

الس�ان تحت مراقبة الهواتف الذكية، ووضعت تطبيقات سمحت باستعمال املعطيات ا�خاصة �� محلها و�� غ��  

استغال بإم�ان  إيذانا  االستثناء  حالة  من  ا�خروج  ف�ان  ال محلها.  ال�ي  املركزي  املستوى  ع��  ا�خاصة  املعطيات  ل 

ب�ن مرسومي   امل�حوظ  ال��امن  ولعل  الف��وس.  حام��  بتتبع  لها  قانون    293و  292،  2/20عالقة    22/20ومشروع 

املتعلق باستعمال شب�ات التواصل االجتما�� وشب�ات البت املفتوح والشب�ات املماثلة قد �عطي االنطباع �� هذه 

الذات أن هذا القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بظروف الطوارئ ال�حية و�معا�جة زجر�ة لتعاظم األخبار الظروف ب

داء  آثار  ملعا�جة  ال�ي ظهرت  املراسيم  أن  وا�حال  لزجرها.  �افية  املفعول  ا�جنائية سار�ة  القوان�ن  أن  الزائفة، مع 
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و�ا  ا�خاص،  الوضع  هذا  من  املتدرج  ا�خروج  بمجرد  تنت�ي  حالة �ورونا  ظروف  ب�ن  نفصل  أن  بنا  األجدر  من  ن 

 االستثناء والظروف العادية ال�ي �سمح بفتح نقاش حر و�ناء ب�ن سائر الفرق السياسية وغ�� العادية.  

 �� اإلباحة  مبدأ  ع��  القائم  الطبي��  الوضع  إ��  االستثناء  حالة  من  باالنتقال  إيذانا  الفطر  عيد  �عت�� 

، ولو أن ا�خطر 19تفك�� �� طر�قة العودة إ�� ا�حياة العادية �عد تراجع خطر �وفيد  املعامالت. ونحن نحتاج إ�� ال

 إيجاد دواء ناجع ولقاح مناسب.  لن يزول إال �عد

من أجل إشراكها   2016�ان من األفضل �� رأيي االستفادة من القانون التنظي�ي املتعلق با�جماعات ال��ابية  

ستثنائية، عوض خلق البلبلة �عرض مسودة قانون جديد. توجد جماعات لم �� طر�قة ا�خروج من هذه ا�حالة اال 

��جل أية إصابة بداء �ورونا، أو ع�� األقل لم يؤكد الفحص أية إصابة؛ ولذلك من املمكن أن �عود ا�حياة ف��ا 

ل  الفرصة  جاءت  ر�ما  واملقا��.  املطاعم  أو  املدارس  فتح  مثل  األوقات،  أقرب   �� الطبي��  وضعها  تمارس إ�� 

ا�حياة   �عيد  أن  استطعنا  ولو  املركز�ة.  السلطات  عن  العبء  يخفف  ما  وهو  اختصاصا��ا،  ال��ابية  ا�جماعات 

العامة إ�� ا�جماعات الناجية من الو�اء، فإننا �ستطيع آنذاك أن نركز بصورة أفضل ع�� ا�جماعات واملدن ال�ي 

 تحتاج إ�� تدب�� خاص قبل العودة إ�� الوضع الطبي��.  

طرح � وقبل  �حية؛  استثناء  حالة  أسابيع  منذ  و�عيش  رمضان،  شهر  بمناسبة  دينية  استثناء  حالة  عيش 

حالة   من  والناجع  املتدرج  ا�خروج   �� و�شراكها  ال��ابية  ا�جماعات  قوان�ن  تفعيل  املفيد  من  �ان  جديدة،  قوان�ن 

  االستثناء، و�� تطبيق تلك القوان�ن.

 : ش��كالطوارئ والدفاع عن قيم العيش امل

 طبيعية أو سياسية أو اجتماعية، 
ً
توجد أسباب كث��ة تؤّدي إ�� اإلعالن عن حالة طوارئ، قد ت�ون أسبابا

العادية   القوان�ن  ب�ن  الفرق  وال  االستثنائية،  وا�حالة  الطوارئ  حالة  ب�ن  الفرق  نناقش  ال  ونحن  ذلك.  إ��  وما 

هة نظر حقوقية لفحص مخلفات حالة الطوارئ واالستثنائية. هذا شأن فقهاء القانون، وهذا ما ناقشناه من وج

. 2020ماي    14ع�� املغار�ة العالق�ن �� ا�خارج، �� لقاء فكري عقده اتحاد ا�حام�ن الشباب بمراكش ليلة ا�جمعة  

وقد ارتأى األساتذة املتدخلون أنھ من املناسب، حينما ن�ون بصدد مناقشة �عض القضايا اإل�سانية الشائكة، أن 

نظور القانو�ي املسطري وأن ننتقل مباشرة إ�� البعد السيا��ي، أو أن ن��اجع قليال إ�� الوراء لطرح قضية نتجاوز امل

 الطوارئ داخل �عدها الفلسفي، بمناسبة مناقشة وضعية العالق�ن با�خارج. 

 ما دخل الفلسفة �� هذا السياق؟ 
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، حينما ننتقل من ا�حديث عن "الطوارئ" نجد هنا ر�طا مباشرا ب�ن البعد األخال�� وسياق القانون ا�جنائي

املتجدد إ�� ا�حديث عن الطارئ الواحد الذي �ع��ضنا �� حياتنا اليومية. �عتذر   19ال�ي نجمت عن جائحة �وفيد  

عادة عن عدم االل��ام بواجب االل��ام بالوقت "حدث �� طارئ عائ�� منع�ي من كذا وكذا"، يصبح العذر مقبوال إذا 

ثل حالة است�جال قصوى ت�ّ�ر عدم االل��ام بالعهود، وال يقبل العذر أحيانا إذا ما �ان الطارئ ال  �ان الطارئ يم

يمثل الضرورة القصوى. قد ي�ون النوم والنسيان واإلكراه وظروف ا�حجر الص�� طارئا حقيقيا �� ظرف ما، وقد  

وم �ان �� ا�حقيقة اس��تارا باملسؤولية، أو ي�ون العذر أك�� من الزلة �� ظروف أخرى �عت�� ف��ا أن االحتجاج بالن

�عت�� ف��ا أن حجة النوم �انت �عب��ا عن عدم االهتمام، أو �عت�� أن حجة ا�حجر الص�� �انت �جزا عن تحمل  

من   التحلل  إ��  تؤدي  ال�ي  القصوى"  "الضرورة  حجم  بحسب  إال  "الطارئ"  مناقشة  يجوز  ال  وعليھ،  املسؤولية. 

واملسؤولية لشرح  االل��ام  املقام  �سع  ال  الضرورة.  بحكم  "ان��ا�ا"  ذلك  �عت��  أن  دون  قانونية  قاعدة  وان��اك   ،

االستعماالت املتباينة "للطارئ"؛ "حدث �� طارئ" عبارة تحمل مع�ى مختلفا عن عبارة "واجهت طارئا"، وهذا ما أود 

الطو  عواقب  متا�عة  خاللها  من  �ستطيع  ال�ي  العامة  البنية  إلبراز  داخل  توضيحھ  عامة  املواطن�ن  ع��  عامة  ارئ 

   املغرب وخارجھ.

املنفعة   اتجاه  زاو�ة  املوضوع من   �� إ�� وجود مراجع المتناهية  أك��  utilitaristeأش��  أ�ساءل هل هو  ، وال 

، ذلك أن أهميتھ �� نظري تر�و�ة، و�تيح املقارنة ب�ن حاالت déontologiqueأهمية من مدرسة الواجب ال�انطية  

 وأخرى أك�� �عقيدا، و��ن اختيار الضرر وأقل األضرار. معقدة 

  �� متعددة  خيارات  ب�ن  املوازنة  �ستطيع  الذي  والعاقل  املسؤول  ال�خص  من  ا�جنائي  القانون  ينطلق 

مص�حت�ن   أمام  ن�ون  حينما  طوارئ  وضعية  أمام  نصبح  السياق،  هذا   �� العادية.  التخاطب  أو    intérêtsوضعية 

  ..  ��  عن مص�حة   ..droits àحق�ن 
ً
إنقاذ أك�� من مص�حة، ز�ادة أنھ ال يمكن  القانون. ولكن املش�لة ��  يحم��ما 

ٍد أو موجوٍد �� حالة خطٍر.   واحدة أو حق واحد مهدَّ

أال  ال�ي تفرض ع�� االختيار، شر�طة  �� طارئ"، بل أتحدث عن الظروف  ال أتحدث اآلن عن عبارة "حدث 

الظروف  �� �سمح  أال  أو  األسوأ  ا�حل  ��   أختار  ت��ك  وال  القوي،  معناها   �� الطوارئ  تفاجئ�ي  حينما  اختيار  بأي 

أصبح األخ��ة،  ا�حالة  هذه   �� املمكنة.  االختيارات   �� التفك��  عن    فرصة  الدفاع  حالة   �� الطارئ  ا�حدث  بفعل 

ضد مصدر خطر مباشٍر، وأواجھ ذلك ا�خطر مباشرة دون االعتداء ع�� طرف   état de légitime défenseالنفس  

غ�� مع�ي، أما ا�حالة األخرى ف�ي �ع�ي الدفاع عن النفس من خالل إم�ان االعتداء ع�� حقوق طرف غ�� مشارك 

قدام ع�� فعل قانو�ي أو غ�� قانو�ي �� الغالب لقصد االحتماء من طوارئ �ش�ل خطرا �� ال�جوم ع��، و�ع�ي اإل
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ا�حياة عي�ي،  10ع��  أمام  أراه  بيت  أول  تفك��  دون  أقتحم  مس�حة،  عصابة  اعتداء  من  حيا�ي  ع��  خفت  ما  إذا   .

وأ أمري  ينكشف  ال  ح�ى  بالقوة  ا�خروج  من  البيت  صاحب  أمنع  أن  و�مكن�ي  حيا�ي،  إنقاذ  نف��ي قصد  َعّرَِض 

ان��اك حرمة بيت ما؛ وهكذا  �� أن أنقذ حيا�ي من خالل  ل�خطِر. و�ذا ما تأكد أن حيا�ي موجودة �� خطر، يحق 

إذ ملا  البيت، دون أن أ�ون قد اعتديت عليھ شرعا،  ان��كت حرمة  الغ�� �عد أن  أ�ون قد اعتديت ع�� ممتل�ات 

البيت إجباره ع�� قبو�� �� بيتھ، بل ومنعھ من ا�خروج.  �انت حجج الدفاع عن النفس معقولة، سيقبل صاحب  

ولكن إذا ما اعتقد صاحب البيت أن�ي بالغت �� تقدير حجم ا�خطر، أو أن�ي كنت قد أصبت بالذعر من قبل، أو  

إذا ما اعتقد صاحب البيت أنھ يمكنھ ا�خروج ألنھ قادر ع�� مواجهة ا�خطر بطرقھ ا�خاصة، لن يتقّبل �عد ذلك  

غ��  استمرا ممتل�اتھ  ع��  اعتدائي  أن  ا�حاكم  أمام  وسيعت��  ا�خروج،  من  منعھ  استمرار  أو  بيتھ  احتالل   �� ري 

مشروع. سيعت�� صاحب البيت أن احتالل بيتھ، ومنعھ من ا�خروج قد تحول إ�� فعل جنائي �عاقب عليھ، إذا ما 

 �� ا�خارج، وتأكد �عد �حظ
ً
ة أن أفراد العصابة غادرت امل�ان، ور�ما اعتقد �عد �حظات أن ا�خطر لم �عد موجودا

اعتقد صاحب البيت أنھ يملك طرق مواجهة ا�خطر، أو أن الشرطة قد حلت بامل�ان. ال يمكن االستمرار �� ان��اك 

 حق أطراف ال عالقة لها با�خطر إذا لم �عد ا�خطر ع�� ا�حياة يحظى باألولو�ة املطلقة. 

أّن صاحب  ـــ��ض هنـــنحن نف ان��اك حرمةا  �� األخ��  يتقبل  الذي  ��    البيت  تأكد  إذا ما  بيتھ وحرمة أفراد عائلتھ، 

 �حظة أن حق إنقاذ حياة �خص مشرف ع�� املوت يتجاوز �ل ا�حقوق. 

لنأخذ مثاال آخر، وهذه املرة لست أنا من ��اجم حرمة البيت، بل �� الشرطة ال�ي حضرت إ�� ع�ن امل�ان وأج��ت�ي 

، وفرضت ع�� أال أخرج منھ إال بإشارة م��ا حّ�ى تتفرغ للعصابة املدججة بالسالح. �� هذه ا�حالة ع�� دخول بي�ي

 . 24ان��كت الشرطة حقو�� �� التنقل ال�ي يقررها الدستور �� املادة 

املتحدة الواليات  ع��  ا�حرب  اليابان  أعلنت  أن  �عد  الثانية.  العاملية  ا�حرب  خالل  واقعيا  مثاال  اآلن    أعطي 

اتخذ  و��ائي.  جذري  اختيار  ع��  فأقدموا  أراض��ا،  ع��  للياباني�ن  مباغت  �جوم  من  األمر��ان  خاف  األمر�كية، 

الذين  الياباني�ن  من  كب��ة  جالية  توجد  أنھ  املش�لة  طر�قهم،   �� صادفوه  يابا�ي  أي  بمهاجمة   
ً
قرارا األمر��ان 

يت يابانية، وقد  األمر�كي�ن من أصول  أمر��ا، ومن  املش��كة. �سكنون  االعتقال بحكم مالمحهم  أو  للقتل  عرضون 

قامت  املواطن�ن،  حياة  حماية  الدولة  من  تتطلب  ال�ي  القصوى  للضرورة  ونظرا  حيا��م.  ع��  خطر  يوجد  إذن، 

باحتجاز آالف الياباني�ن �� مراكز احتجاز إ�� ح�ن انتفاء ا�خطر. فقد �ان االحتجاز من جهة أو�� ان��ا�ا أقدمت 

الدو  أولو�ة عليھ  را��  ألنھ  احتجازا  وال  ان��ا�ا  ثانية  جهة  من  يكن  لم  وهو  املواطن�ن،  حقوق  من  أسا��ي  �حق  لة 

 
10- Jan C. Joerden : Logik im Recht. Grundlagen und Anwendungsbeispiele. Springer Lehrbuch, Springer, 2005. P. 
159. 
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مبدأ   وضرب  االحتجاز   �� ا�حق  بخصوص  ا�حرب  �عد  مستمرا  الفق�ي  النقاش  ظل  وقد  ا�حياة.  ع��  ا�حفاظ 

 كي�ن من أصول صفراء. املساواة ب�ن املواطن�ن، والتمي�� العنصري ب�ن املواطن�ن األمر�كي�ن واألمر�

 ار�ة ـــــــا ونتساءل، ما مع�ى عدم فتح ا�حدود أمام املغــــــــــ�عود إ�� موضوعن

العالق�ن، السيما وأنھ حق دستوريٌّ تّم ان��اكھ. أعتقد من هذه الزاو�ة الفلسفية القائمة ع�� املوازنة ب�ن حقوق 

وضة إذا ما اعت��نا أن ا�حق �� حفظ ال�حة حق موجود �� متعارضة أن هذا االن��اك يفقد صفتھ ا�جنائية املرف

خاطر  طيب  عن  يتقبلوا  أن  املن��ك  ا�حق  أ�حاب  واجب  من  يصبح  وآنذاك،  املغار�ة.  سائر  لھ  و�تعرض  خطر، 

منعهم من عبور ا�حدود. يمكننا من زاو�ة سي�ولوجية أو طبية أن �عت�� أن دخول العالق�ن �ش�ل بحد ذاتھ خطرا 

باملغار�ة، وقد يؤدي إ�� انتشار العدوى. هذا هو املنظور الذي يصاب بالذعر من احتمال نقل الو�اء   داهما يحيط

العالق�ن   مع  باملقارنة  باألولو�ة  تحظى  املغار�ة  حياة  إنقاذ  أن  �عت��  من  هناك  ولذلك  داخلها.  إ��  البالد  خارج  من 

املدن    �� ويعيشون  املغر�ية،  القنصليات  برعاية  يحظون  من  الذين  مأساو�ة  أك��  ليس  وضع   �� العاملية  الك��ى 

ي�ون  وقد  وا�خسارة؛  الر�ح  حسابات  مع  متطابقا  النحو  هذا  ع��  الوضع  تقييم  ي�ون  قد  املغرب.  داخل  وضعنا 

الوضع غ�� مقلق بالنسبة �جموعة كب��ة من العالق�ن، ولكنھ وضع مقلق �� حق كث�� من العالق�ن الذين انقطعت 

يو  أو  أو��م السبل،  �� حالة �حية نفسية  باملغرب، وهلمَّ   جدون  الوالدة  أو تر�وا أطفاال حدي�ي  جسدية مزر�ة، 

  .
ً
 جّرا

ُل الدولة مسؤولية إرجاع العالق�ن  إذا ما نظرنا إ�� ملف العالق�ن من الزاو�ة ا�حقوقية فإن حق العودة ُيَحّمِ

وا�خسار  الر�ح  حسابات  إ��  نظرنا  و�ذا  املغرب،  إ��  وقت  أقرب  حساب ��  من  االستفادة  حق  طرف  �ل  يملك  ة 

ع، ـــــل األنجـــــ الة ع�� حدة هو ا�ح ـــــ االحتماالت من جانب ما و�� حاالت �عي��ا، ولذلك فإن التعامل الفردي مع �ل ح

 وحسب اإلم�انات والظروف وخطورة الوضع الص�� باملغرب.  الة، ـــــــــات حسب �ل حـــــو�مكن وضع األولو�

طرح ثالثة أسئلة فلسفية: بالعودة 
ُ
 إ�� مثالنا األول بخصوص ان��اك حرمة بيت ال يحق �� ان��اكھ، ت

 هل يوجد خطر حقيقي ع�� ا�حياة، ومن �ستطيع تقو�م الوضع حق قدره بدون ��و�ن وال ��و�ل؟  .1

 هل يوجب الدفاع عن نف��ي ضرورة ان��اك حرمة بيت �خص ال أعرفھ أو منعھ من ا�خروج؟ .2

حقوقھ    يجوز هل   .3 وان��اك  بيتھ  اقتحام  خاطر  طيب  عن  يقبل  بأن  البيت  صاحب  نلزم  أن  أخالقيا  لنا 

عدم  أبدى  ألنھ  العتاب  �ستحق  هل  اعتذارنا،  ورفض  بيتھ  اقتحام  عن  لھ  اعتذرنا  ما  و�ذا  ا�خروج؟  من  ومنعھ 

القانون بحكم الضرورة القصوى؟ وهل نج��ه   إذا لم تضامن وعدم �سامح مع أفعال لم تكن خارجة عن  بالقوة 

العالق�ن،   بيتھ، إذا �ان خروجھ �ش�ل خطرا علينا؟ ماذا سي�ون حكمنا ع�� املغار�ة  يتقبل االمتناع عن مغادرة 
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ا�حاالت  هذه  ب�ن  فع��  قياس  يوجد  هل  علينا؟  خطرا  �ش�لون  أل��م  املغرب  دخول  من  بالقوة  نمنعهم  ونحن 

 أنفسنا؟  الفردية �� الدفاع عن النفس وحالة دفاع الدولة عن 

�عليل   عند  الدعوى  أطراف  ب�ن  املتعارضة  الفلسفية  املسوغات  تفصيل  إ��  عادة  القضاء  رجال  ي�جأ  ال 

الفلسفة طو�ل، وهم ملزمون  السابقة من منظور فلسفي ألن طر�ق  القضائية، وال يجيبون عن األسئلة  األح�ام 

العام. النظام  حفظ  مقتضيات  إ��  و�ال�جوء  الوقت،  ضغط  تحت  والقوان�ن    با�حكم  املساطر  إ��  القانون  ي�جأ 

و�حاكم األطراف ب��مة ان��اك القانون واملس بالنظام العام، وال ينظر إ�� األضرار ال�ي �حقت األ�خاص من عظم 

نبھ العقو�ة ال�جنية ا�جا�ي  
ُ
و�حم إال بالتبعية. هذا املنظور القانو�ي الوض�� هو املنظور الذي اعتمده هيغل، ت

تحو�ل فعلھ ا�جنائي إ�� قانون جديد. وقد منع �عض األجانب أو املغار�ة من دخول تراب اململكة، ألن    إ�� أنھ أراد

حكم ا�حكمة �� هذا االتجاه ين��ك قانونا ساري املفعول. �ع�ي العقو�ة �� جرائم ا�حق العام أن ا�حكمة ترفض 

يد إذا ما تم التغا��ي عنھ، ويع�ي حكم ا�حكمة أن يتحول ا�جا�ي إ�� مشرع، وأن يحول فعلھ ا�جرمي إ�� قانون جد

بدخول املغار�ة العالق�ن با�حدود ان��اك قانون الطوارئ، وهنا ستتحول ا�حكمة إ�� ُمشرع. والنتيجة املنطقية �� 

يكتفي   ال  الذي  القضاء  و��ن   
ً
مشرعا يصبح  أن  ير�د  الذي  ا�جا�ي  ب�ن  حّق،ٍ  غ��  عن  ا�حالة،  هذه   �� �سوي  أننا 

التأو�ل   بتطبيق هو  وهذا  اإلدار�ة؛  السلطات  قرار  مع  يتعارض  حكما  أصدر  ما  إذا  مشرع  إ��  يتحول  بل  القانون 

بوق  فهو  القانون.  أح�ام  بتطبيق  ملزم  القا��ي  أن  �ع�ي  الذي  الهيغ��  التصور  تأو�ل  إليھ  يف��ي  ال�ي  املغرض 

 . القانون، وال يملك حق التصرف فيھ، اعتمادا ع�� مبدأ الفصل ب�ن السلط
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 : خاتمة 

االج��ادات    �� الطو�ل  الطر�ق  و�دأ  األول.  املقام   �� العام  النظام  حفظ  حجة  ع��  عامة  القانون  �عتمد 

يرا�� مبادئ  �عليال  القضائية  �عليل األح�ام  العمل ع��   �� لنظر�ة هيغل،  الساذج  التأو�ل  �عيدا عن  القضائية، 

هذا   و�دأ  والفردية،  األساسية  اإل�سان  مسوغ حقوق  وهو  العليا،  ا�حاكم   ��  
ً
فشيئا  

ً
شيئا نفسھ  يفرض  التوجھ 

واملصا�ح  ا�حقوق  ب�ن  املوازنة  إ��  ا�حاجة  وظهور  اإل�سان،  حقوق  منظومة  تطور  �عد  الدستور�ة  ا�حاكم  وجود 

�حية املتباينة. ولكننا �� ظروف حالة الطوارئ ال نجد أنفسنا أمام الطوارئ �� معناها الفردي الذي ��م دفاع ال

عن حياتھ عندما يتعرض لطارئ أو �جوم مباغت، بل نجد أنفسنا �� هذا الوضع الغر�ب أمام الضرورة القصوى 

ال�ي تطلبت من الدولة أن تتدخل للدفاع عن ال�حايا ا�حتمل�ن، وحماية حياة املواطن�ن، كما لو أن الدولة تنوب 

احتجاز املواطن�ن داخل بيو��م إ�� ح�ن حلول الفرج. لم عن املواطن �� الدفاع عن النفس. وعليھ، قامت الدولة ب

يكن احتجاز املغار�ة من جهة أو�� ان��ا�ا أقدمت عليھ الدولة بحكم وجود قوان�ن طوارئ صدرت �� هذا الشأن، 

إ�� نقاش فق� ان��ا�ا وال احتجازا ألنھ را�� أولو�ة ا�حفاظ ع�� ا�حياة. لكننا نحتاج  ثانية  ي  وهو لم يكن من جهة 

إنَّ  القول  �ستطيع  أال  الو�اء.  �عرف  لم  ال�ي  املناطق   �� ح�ى  املغار�ة،  �ّلِ  ع��  الص��  ا�حجر  �عميم  بخصوص 

ا�حجر الص�� قد تحول �� هذه املناطق إ�� احتجاز؟ ترتبط اإلجابة بتقدير �سبة ا�خاطر ا�حدقة بالس�ان، و��  

   أهل االختصاص من علماء األو�ئة ورجال القانون.ا�خاطر ال�ي قد نبالغ �� تقدير �سب��ا إذا لم �ستشر 
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