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ثقافة وناس

رحيل

زيغموند بومان

تنطل عليه كذبة الحداثة
الرجل الذي لم
ِ
أحمد محسن
ـزل ع ــن الـ ـخـ ـط ــاب ال ـب ـل ـي ــد ال ــذي
بـ ـمـ ـع ـ ٍ
ينكر املحرقة بسذاجة ،الفتقاره إلى
أدوات منهجية تقود إلــى تفسيرها،
ف ــإن زيـغـمــونــد ب ــوم ــان ،ال ــذي يحسب
واح ـ ـ ـ ـدًا مـ ــن ض ـح ــاي ــا ال ـج ــري ـم ــة ،ث ــار
ع ـلــى ال ـخ ـطــاب الـنـقـيــض الـ ــذي يـقــوم
على تأليه حقبة «مــا بعد املـحــرقــة».
اق ـ ـتـ ــرح ع ــال ــم االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـب ــول ـن ــدي
املعرفة ولم يقترح شيئًا آخر .ولذلك،
تــركــزت ج ـهــوده فــي كـتــابــه «الـحــداثــة
والـهــولــوكــوســت» عـلــى ق ــراءة الـحــدث
ال ـ ـن ـ ــازي اب ـت ـس ـم ــول ــوج ـي ــا ،مـ ــن دون
تــوابــل الـعــاطـفــة وال ـن ــدم األوروب ـي ــن.
ال ـن ــدم األوروبـ ـ ـ ــي ،الـ ــذي يـتـنـصــل من
املحرقة ،كما لو أنها لم تكن حصيلة
م ـشــروع ال ـحــداثــة ال ـغــرب ـيــة ،وك ـمــا لو
ً
أن ه ــذا املـ ـش ــروع ل ـيــس مـ ـس ــؤوال عن
نـتــائـجــه .التفسير الـغــربــي للمحرقة
ح ـســب ب ــوم ــان ،ه ــو تـبـسـيـطــي ،يـقــوم
على ابـتــزاز يـهــدف لتبرئة العقالنية
ال ـ ـجـ ــافـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـطـ ـ ــورت فـ ـ ــي إطـ ـ ــار
كــرونــولــوجــي طــويــل .هــذه العقالنية،
برأي بومان ،هي عقالنية بال أخالق،
ّ
أو بال وظيفة أخالقية ،وهذا ما شكل
وعـ ـ ً
ـاء لـلـنــازيــة ف ــي ال ــوع ــاء األوروبـ ــي
الـكـبـيــر .هـكــذا حــدثــت املـحــرقــة ،وهــذه
هــي دالالت وقــوعـهــا :انـهـيــار مشروع
الحداثة الغربي .بطبيعة الحال ،ليس
زيغموند بومان متفردًا في طروحاته،
لكن ما ّ
يميزه بالضبط هو قدرته في
الربط بني مروحة واسعة من قضايا
الـحــداثــة وتــأطـيــرهــا سوسيولوجيًا.
بشكل عام ،قد يتقاطع مع حنا
ولكن
ٍ
أرنــدت ،التي فككت «قضية أيخمان»،
ـوح تـ ــام إلـ ــى أن
ع ـنــدمــا ي ـش ـيــر ب ــوض ـ ٍ
العقل الـغــربــي ،فــي مختلف تجلياته
االجـتـمــاعـيــة ،أي ال ـفــرد بـمــا هــو فــرد،
وال ـ ـفـ ــرد ب ـم ــا ه ــو فـ ــرد ف ــي مــؤس ـســة،
واملــؤس ـســة بـمــا هــي مـجـمــوعــة أف ــراد،
س ــاي ــر الـ ُـس ـل ـطــة ،وكـ ــان ه ــو الـ ُـسـل ـطــة،
عندما نحى أخــاقــه جانبًا .ولــم يكن
خياره بتنحية األخالق خيارًا طوعيًا
يرتكز إلى حرية بيداغوجية ،بل كان
ـان
ثمرة العقالنية األوروب ـيــة ،فــي زمـ ٍ
ك ـ ــان امل ـج ـت ـمــع ف ـي ــه م ـق ـيــاســا وح ـي ـدًا
ونهائيًا ملا هو «ليس أخالقيًا» .وفي
رفـضــه لـهــذا «الـكــوجـيـتــو» األوروبـ ــي،
قــد يتقاطع بــومــان أيـضــا مــع ميشال
ف ــوك ــو ،الـ ـ ــذي ي ـم ـ ّـي ــز ب ــن ن ــوع ــن مــن
األخ ـ ـ ـ ــاق .ال ـ ـنـ ــوع األول ،هـ ــو أخـ ــاق
ســائــدة ،أو أخ ــاق مـتــوارثــة ،لكن هذا
ليس مهمًا ،بقدر ما أن هــذه األخــاق
هـ ــي «ض ـ ــواب ـ ــط» ال ي ـم ـكــن االل ـت ـف ــاف
ع ـل ـي ـهــا ،أو ال ـت ـش ـك ـيــك بـ ـه ــا .والـ ـن ــوع
الثاني ،هو األخالق املخترعة .تخطى
فــوكــو مــرحـلــة الـتـفـكـيــك ،وخـ ــاض في
رح ـل ــةٍ خــاصــة ب ــه أس ـمــاهــا «تـقـنـيــات
ال ـ ـ ـ ـ ــذات» .ولـ ـك ــن بـ ــومـ ــان أنـ ـف ــق وق ـت ــا
للتخصص فــي الـعــاقــة بــن األخــاق
والحداثة ،والحداثة والهولوكوست،
بوصف الثانية منجزًا قطعيًا لألولى،
ما يضع «الحدث النازي» في أوروبا
ومثيله الصهيوني في فلسطني على
أرض ـي ــةٍ واح ـ ــدة ،بـحـيــث يـلـتـقـيــان في
جوهر يقوم على اإلبــادة ،ويستويان
ٍ
ع ـلــى «ع ـق ــان ـي ــة» ،ت ـفـ ّـســر أوروبـ ـ ــا من
خاللها نــدم الجريمة الـنــازيــة األولــى
ب ــأن ــه م ـس ــوغ لـلـجــريـمــة الـصـهـيــونـيــة
الالحقة.
هكذا ،وفي إحدى خالصاته ،ال يوارب
بــومــان حــن يعلن بأنه يتوجب على
أوروبا «إن أرادت النجاة من أخطائها
امل ـعــرف ـيــة إع ـ ــادة ال ـن ُـظــر ف ــي الـخـطــاب
ف لـلـمـبــادئ
ال ـســوس ـيــولــوجــي امل ـ ـعـ ـ ِّـر ِ
األخالقية» .وكخالصة جديدة ،برأي
الـ ـب ــولـ ـن ــدي الـ ـت ــائ ــه ،ال ـه ــول ــوك ــوس ــت
ليست ســوى الـبــدايــة .بــدايــة التحول،
م ــن إن ـس ــان يـ ــدور حــولــه ال ـعــال ــم ،إلــى
معاد لإلنسان .إنها أول مشروع
عالم
ٍ
ِ
متكامل لــإبــادة ولكنه ليس األخير.

ّ
ّ
مكان ما أن زيغمونت بومان علم لسنتين في «إسرائيل» قبل انتقاله
يمكن أن تقرأ في
ٍ
ُ
النهائي إلى بريطانيا ( ،)1971لكنهما كانا عامين انتقاليين .يعرف عن عالم االجتماع البولندي
( 1925ـ  )2016الذي انطفأ قبل أيام ،إيمانه التام بعدم وجود مصطلح «سالم» في القاموس
اإلسرائيلي .لديه إجابات على أسئلة في مصاف «المحظورات» أوروبيًا عن المحرقة وجريمة
الفشل الغربي ،أوضح مشهد
النازيين ،التي هي جريمة أوروبا بأسرها .الهولوكوست هي صنو ً
لسقوط الحداثة أخالقيًا .أما الصهيونية ،فهي استمرار السقوط ،وصوال إلى «ما بعد الحداثة» ،في
مكان ال يكون مرئيًا على اإلطالق
عالم «استهالكي» تزاح فيه األخالق جانبًا ،إلى
ٍ
ٍ

فــالــرجــل ال ــذي ُيـنـســب إل ـيــه مصطلح
«ما بعد الحداثة» ،ال يعتبر السير إلى
الحضارة إنجازًا فريدًا وحاسمًا ،بل
يعتبره مسألة شائكة قابلة للتطور
وال ـن ـم ــو ،وال رابـ ـح ــن وال خــاســريــن
ف ـيــه ،وال ب ــداي ــة ،وال نـهــايــة .إن ــه سير
إل ــى «ال ــرج ــاء» أو إل ــى «األمـ ـ ــل» ،أكـثــر
من أنه سير إلى الحضارة .الحضارة
بـتـعــريـفـهــا املـ ـ ــادي م ـج ــرد أسـ ـط ــورة،
ذريـ ـع ــة ألسـ ـط ــرة امل ـج ـت ـمــع وت ـســويــغ
رأس ـم ــال ـي ـت ــه .وب ـت ـعــري ـف ـهــا ال ــواق ـع ــي،
الـيــوم ،هي حضارة االستهالك ،التي
ت ـع ــزز الــرغ ـبــة بــال ـهــرب واإلفـ ـ ــات من
ه ـي ـم ـن ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،إلـ ـ ــى م ـج ـمــوعــة
أوهــام ،تتفاوت بني الفردية والحرية
ّ
وهم كبير
املجردة وتصل أحيانًا إلى ٍ
هــو ال ـت ــرف .فــي «ال ـحــداثــة الـســائـلــة»،
ال ي ـقــول ب ــوم ــان ذل ــك ب ــوض ــوح ،لكنه

ّ
يلمح تقريبًا إلــى أن مـشــروع اإلب ــادة
مستمر ،وآخــذ فــي التطور والـتــراكــم،
تراكم اآلمــال الخائبة ،في مجتمعات
يحرسها االستهالك ،كضمانة وحيدة
للحفاظ على مجتمع يـقــوم حوالها.

نمط الرأسمالي انعكس
بشكل جلي في حالة مواقع
التواصل االجتماعي
ولـ ـسـ ـي ــرة الـ ـف ــردانـ ـي ــة وال ـ ـت ـ ـفـ ــرد ،ف ــإن
فــردانـيــة بــومــان تتمثل فــي اجتراحه
مصطلح «الـحــداثــة السائلة» ،وشــرح
آل ـيــة عـمـلـهــا ع ـلــى ن ـحـ ٍـو مـكـثــف ،على
تعزيز النزعات الفردية فــي مسارات

ع ــدة ،وفــي الــوقــت ذات ــه اإلص ــرار على
وجـ ـ ــود «مـ ـجـ ـتـ ـم ــع» ،كـ ـق ــال ــب رمـ ـ ــزي،
ّ
ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـشـ ــكـ ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــد:
«ف ــالـ ـح ــداث ــة ت ـس ـت ـبــدل ق ـي ــم الـتـبـعـيــة
املـحــددة للمكانة االجتماعية بحرية
اإلرادة وتقرير املصير الــواجــب الذي
ُيلزم صاحبه».
لم ينف بومان يومًا أنه كان شيوعيًا.
ل ـ ـقـ ــد ولـ ـ ـ ــد فـ ـ ــي  ،1925وت ـ ـن ـ ـقـ ــل بــن
بــول ـنــدا واالتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ،ولــه
مشكلة طويلة مــع الـنـظــام الشيوعي
الـبــولـنــدي .غـيــر أنــه غ ــادر «ماركسية
ال ـ ـصـ ــراخ» إلـ ــى «م ــارك ـس ـي ــة امل ـن ـهــج»،
وكــان متشائمًا دائـمــا .ذلــك الـنــوع من
ال ـت ـشــاؤم املـنـهـجــي ،ال ــذي كــانــت آخــر
ّ
أبرز محطاته في حياة املفكر «الثورة
النيوليبرالية» التي بــدأت فــي أوائــل
الثمانينيات .يجمع كثير من املفكرين

اليساريني على أن فترة التسعينيات
ه ــي ف ـتــرة ص ـعــودهــا ال ـق ـصــوى .إنـهــا
ال ـف ـتــرة ال ـتــي ت ـحــول فـيـهــا ال ـعــالــم من
الــرأسـمــالـيــة الثقيلة إلــى الرأسمالية
ال ـس ــاذج ــة .وإن ك ــان ش ــارح ــو بــومــان
ي ـف ـس ــرون هـ ــذه ال ــرأس ـم ــال ـي ــة بـســرعــة
ال ـت ـه ــام ـه ــا لـ ــإن ـ ـسـ ــان ،فـ ــي وظ ـي ـف ـتــه
وف ــي حـ ّـيــزه ضـمــن امل ـكــان ال ـعــام ،وفــي
م ــوقـ ـع ــه فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،فـ ـ ــإن ن ـظ ــري ــات
تملك مــن املــرونــة مــا يكفيها ملساوقة
نظريات اقتصادية والتداخل معها،
رغــم طبيعتها االجتماعية الصرفة.
الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة «املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاص ـ ـ ــرة» الـ ـت ــي
يتناولها بــومــان ،يمكن النظر إليها
ف ــي تــرك ـيــا ب ـعــد «ال ـ ـثـ ــورة» ال ـســوريــة
وتداعياتها أخ ـي ـرًا ،أو فــي كــوبــا آخر
عشر سـنــوات ،وفــي أمــاكــن أخـيــرة من
العالم .رأسمالية  Short termتتناسل
بسرعةٍ فائقة ،وإن كنا حسب بومان ما
زلنا نتبع املبادئ التي تأسست بعد
الحرب العاملية األولى .حدثت تغيرات
في العالم ،لكن العالم انتهى ،ال يوجد
املزيد من األراضي .وهذا ،بطريقةٍ ما،
ّ
يسهل التناسل الرأسمالي بأنماطه
املتفاوتة واملختلفة .ليس لدى بومان
م ــا ي ـخ ـي ـفــه ،وال م ــا ي ـخ ـف ـيــه .اإلب ـ ــادة
مـسـتـمــرة ألن ــه ال تـغـيـيــر ف ــي املـنـهــج.
في مقابلةٍ مع «بوليتيكا» البولندية،
اعتبر أن الهوية لم تعد «ماهية» ،أو
ّ
مكونًا أنتروبولوجيًا جامعًا ملكونات
عــدة ،بــل أصبحت «وظـيـفــة» :صناعة
امل ـج ـت ـم ــع .وه ـ ــذا م ــا ي ــرف ـض ــه ب ــوم ــان
تـ ـم ــام ــا ،ف ــامل ـج ـت ـم ـع ــات «ديـ ـك ــارتـ ـي ــة»
بطبعها ،تكون أو ال تكون .ومــن هنا
ي ــأت ــي رفـ ـض ــه واس ـ ـت ـ ـهـ ــزاؤه بــوظـيـفــة
«مــواقــع التواصل االجتماعي» ،الفخ
املنمق الذي يضحك فيه املستهلكون
عـ ـل ــى أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم وي ـ ـصـ ــدقـ ــون خ ــدع ــة
«التحكم».
ي ـقــول ب ــوم ــان« :الـ ـف ــارق ب ــن املجتمع
ومواقع التواصل هو أنــك من تنتمي
ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع ،لـ ـك ــن مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
هـ ــي مـ ــن ت ـن ـت ـمــى إل ـ ـيـ ــك ،أنـ ـ ــت تـشـعــر
بالتحكم ،يمكن أن تضيف أصــدقــاء
أو ت ـح ــذف ـه ــم إن أردت ،ت ـت ـح ـكــم فــي
األشخاص املهمني الذين تتصل بهم.
ً
ال ـن ــاس ت ـحـ ّـس ب ـش ـعــور أف ـضــل قـلـيــا
نتيجة لذلك ،ألن الوحدة والهجر هي
امل ـخــاوف األك ـبــر فــي عـصــر الـفــردانـيــة
ذلك ،لكن من السهل جدًا عندما تستمر
فــي إضــافــة أو حــذف األشـخــاص على
مواقع التواصل ،أن يفشل الناس في
تعلم املهارات االجتماعية الحقيقية،
ذلـ ــك أنـ ــك ت ـح ـت ــاج ع ـن ــدم ــا ت ـس ـيــر فــي
ال ـشــارع ،أو تــذهــب إلــى أمــاكــن العمل،
أو تـجـتـمــع بــالـعــديــد م ــن األش ـخــاص
أن تــدخــل فــي تـفــاعــل مــع كــل ه ــؤالء».
في املقابلةِ عينها ،يستشهد بخصم:
البابا فرنسيس .ال يقول إنــه خصم،
ب ــل ي ـص ـفــه ب ــال ــرج ــل ال ـع ـظ ـي ــم (ل ـيــس
ـوار
ض ــروري ــا أن نــواف ـقــه) ،ألن أول ح ـ ٍ
أجـ ــراه ك ــان م ــع الـصـحــافــي اإليـطــالــي
الـ ـ ـ ـ ــذي أعـ ـ ـل ـ ــن إل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاده ،ي ــوج ـي ـن ـي ــو
سـكــالـفــاري ،ألن ال ـحــوار ال يـكــون بني
أشـخــاص يؤمنون باألشياء نفسها.
أمـ ــا «م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل ،ف ــا تعلمنا
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ألن ـ ـ ــك ي ـم ـك ـن ــك أن ت ـت ـج ـنــب
ال ـ ـجـ ــدال ب ـس ـه ــول ــة ،م ـع ـظــم الـ ـن ــاس ال
ي ـس ـت ـخــدمــون م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل لكي
يتوحدوا ،أو لتوسيع أفقهم ،بل على
العكس مــن ذلــك ،ليقتطعوا ألنفسهم
مساحة للراحة ،حيث يمكنهم سماع
صـ ـ ــدى أصـ ــوات ـ ـهـ ــم ف ـ ـقـ ــط ،واألش ـ ـيـ ــاء
الوحيدة التي يرونها هي انعكاسات
وجوههم ،صحيح أن مواقع التواصل
مفيدة ،توفر املتعة ،لكنها مجرد فخ».
وهــذا هــو النمط الرأسمالي الحالي،
وانـعـكــاســه الـجـلــي فــي حــالــة «مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي» :مـجــرد غرفة
مغلقة ،يسمع فيها املشتركون أصداء
أصـ ــوات ـ ـهـ ــم ،ي ـس ـت ـه ـل ـكــون أص ــوات ـه ــم
ويحتفلون بخداع أنفسهم.

