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لم يعد الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر غريبا على الساحة الثقافية والفلسفية ،ذلك أنه حاضر فيها منذ أكثر من ربع قرن بانتظام ،مباشرة بتقديمه لمحاضرات مختلفة في مؤسساته الجامعية
أو بنشر ترجماته من طرف مغاربة .ومنها بالخصوص« :تشنج العالقة بين الغرب والمسلمين .األسباب والحلول»« ،الشك ونقد المجتمع في فكر مارتين هيدجر»« ،هيدجر وريبة الكينونة»« ،العدالة
العالمية أم االنتقام العالمي؟ القانون الجنائي الدولي في مفترق الطرق»« ،هكذا تكلم كوكلر» .كوكلر من طينة الفالسفة الغربيين القالئل الذين نجحوا في التخلص من المركزية الغربية ،وانتبهوا
إلى الممارسات المجحفة للغرب تجاه الثقافات والحضارات األخرى ،وبالخصوص الثقافة العربية اإلسالمية .يوظف كوكلر المنهج الفينومينولوجي بنفحة قوية من المبادئ النقدية العقلية في كتاباته ،وهو
متخصص في فلسفة القانون والفلسفة السياسية ،ويعد من أحد أهم مؤولي هيدجر والعارفين بفلسفته.

طالب الفيلسوف النمساوي أوربا بتجاوز إرث الحروب الصليبية وتوديع نزعة المركزية األوروبية

هانس كوكلر :املغرب كان دائما مثاال للثقافة العربية اإلسالمية
> حاوره حميد لشهب

< خ ـص ـص ـت ــم ح ـ ـيـ ــزا ال يـ ـسـ ـتـ ـه ــان ب ـ ــه مــن
تفكيركم ملعالجة اإلشكاليات الفلسفية املرتبطة
بــال ـت ـق ـن ـيــة .إلـ ــى أيـ ــن ي ـق ــود م ـن ـطــق الـتـكـنــولــوجـيــا
الحالية؟
> ي ـك ـمــن «م ـن ـط ــق» ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا فــي
تــركـيــزهــا عـلــى ال ـك ـفــاء ة فــي إت ـقــان سيطرة
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان عـ ـل ــى الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة وف ـ ـ ــي ال ـ ــزي ـ ــادة
ال ـق ـص ــوى ف ــي إم ـكــان ـيــات ال ـع ـيــش للجنس
البشري .ويعني هذا فقدان اإلنسان لعالقة
مباشرة بالطبيعة .وتصبح هــذه األخيرة
موضوعا فقط .تعني اإلمكانيات التقنية
املتزايدة في عصرنا أن األخطار التي تهدد
اإلنـســان مــن الطبيعة قــد تقلصت أو يمكن
السيطرة عليها ،إلــى ح ــدود كــون اإلنـســان
يـقــع دون وع ــي فــي وه ــم إمـكــانـيــة عـمــل كل
شــيء .ويصاحب هــذا كبت متزايد للموت
أيضا
في مجتمع الحضارة التقنية .ويتم ً
كبت مخاطر التدخل البشري في الطبيعة
فــي ه ــذا املــوقــف تـجــاه ال ـعــالــم ،ال ــذي يتسم
ب ــإرادة الـقــوة املـتـطــرفــة .ومــن هــذه الــزاويــة،
فــإن «مـنـطــق» التكنولوجيا هــو فــي نهاية
امل ـطــاف الع ـقــانــي  ، irrationalألن ــه يخفي
جميعا والذي
الواقع الــذي نعيش في ظله
ً
ال يمكننا تغييره كما يحلو لنا.
< تربطون في كتاباتكم السيد البروفيسور
كوكلر بــن الـتـطــور التقني وكــارثــة بيئية لــم تعد
فقط محتملة ،بل وأيضا حتمية .ما هي عواقب
هذه الكارثة على اإلنسان؟
> الخطر الكبير هو أنه ال يمكن تقييم
مـ ــدى تـعـقـيــد آث ـ ــار ال ـت ــدخ ــات ال ـتـق ـن ـيــة في
الطبيعة ،بحيث إن عواقب غير متوقعة قد
تـحــدث ،والـتــي بعد مستوى معني ،تصبح
غ ـيــر قــاب ـلــة لـلـتـحـكــم .وي ــوج ــد ه ــذا الـخـطــر
على وجه الخصوص في االستخدام املفرط
للوقود األحفوري مع كل ما يترتب عن ذلك
من تغير في املناخ (االحتباس الـحــراري)،
وهــذا بــدوره يستلزم تغييرات في املناطق
الصالحة للسكن على كــوكــب األرض وفي
إنـ ـت ــاج ال ـ ـغـ ــذاء .وي ـم ـكــن أن ت ـك ــون تــدف ـقــات
الـهـجــرة ال ـجــديــدة عـبــر ال ـق ــارات واح ــدة من
ال ـن ـت ــائ ــج األخـ ـ ــرى مل ـث ــل هـ ــذا الـ ـتـ ـط ــور ،مـمــا
يـ ــؤدي إل ــى ع ــدم االس ـت ـق ــرار ال ـس ـيــاســي في
الـ ـع ــال ــم .ق ــد تـ ـح ــدث س ـل ـس ـلــة م ــن األحـ ـ ــداث
الـتــي ،بمجرد وصولها إلــى مستوى معني
م ــن الـتـعـقـيــد ،ت ـخــرج ع ــن ن ـطــاق الـسـيـطــرة.
امل ـش ـك ـلــة ه ـن ــا ه ــي أن ال ـب ـش ــري ــة ل ــم تـنـجــح
بعد فــي حساب التفاعالت بــن العديد من
األن ــان ـي ــات ال ـج ـمــاع ـيــة وعــواق ـب ـهــا ال ـض ــارة
على البيئة (مثل السياحة بأعداد ضخمة
« ، Massentourismusثقافة الهدر/التبذير
 )« Wegwerfkulturوالتقليل مــن عواقبها
الضارة .وهذا يتطلب توجهًا نحو الصالح
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـب ـش ــري ــة جـ ـمـ ـع ــاء  -بـ ـم ــا فـ ــي ذل ــك
ـدال م ــن اإلص ـ ــرار على
األج ـي ــال ال ـقــادمــة  -ب ـ ً
فرض املصالح الحالية بال رحمة .ويتحمل
املجتمع االستهالكي واملتعة ،وهو نموذج
للحضارة التقنية الصناعية -ال يزال يروج
ً
كبيرا
ـزء ا
له النظام السياسي الغربي ،-جـ ً
من املسؤولية هنا.
< في تأملكم ملنطق التقنية ترون أيضا بأنها
تتضمن خطرا تدميريا حقيقيا ،أيــن يكمن هذا
الخطر في نظركم؟
> ب ـصــرف الـنـظــر عــن امل ـشــاكــل البيئية
وال ـت ــدم ـي ــر ط ــوي ــل األم ـ ــد ألس ـ ــاس ال ـح ـي ــاة،

وال ـ ــذي أشـ ــرت إل ـي ــه ســاب ـقــا ،ف ــإن الـتـطــويــر
اإلض ــاف ــي لتكنولوجيا األسـلـحــة مـنــذ عــام
 1945ق ــد ج ـل ــب م ـع ــه خ ـط ــر م ـح ــو الـجـنــس
البشري لنفسه بنفسه .وتكمن الالعقالنية
فــي هــذا «املنطق» بالتحديد فــي حقيقة أن
زي ــادة الـكـفــاء ة التي ُصممت التكنولوجيا
مــن أجلها تعني أن األسـلـحــة مـتــوفــرة اآلن
 بمساعدة معرفة الفيزياء النووية ،-وهيأسـلـحــة يـمـكــن أن تــدمــر الـحـيــاة عـلــى الـكــرة
األرض ـي ــة ع ــدة مـ ــرات .والـتـعـبـيــر األمــريـكــي
«ال ـق ـتــل ال ـن ــووي  « nuclear overkillيعبر
عن هذا بوضوح .إنه ألمر مزعج للغاية أن
يتذكر امل ــرء بــأن أنظمة األسـلـحــة املصممة
ً
رسميا للدفاع ،يمكن أن تؤدي في النهاية
إلى التدمير الذاتي ملن يستعملها.
يظهر عدم النضج األخالقي للحضارة
التقنية كـكــل عـنــدمــا يـتــم اسـتـثـمــار الـطــاقــة
ال ـع ـق ـل ـيــة ألع ـظ ــم ع ـب ــاق ــرة ال ـب ـش ــري ــة (أع ـن ــي
هنا على سبيل املثال البحث في الفيزياء
الــذريــة) ونسبة ضخمة مــن امل ــوارد املــاديــة
فــي تقنيات الـتــدمـيــر .فــي الحقيقة إن ــه في
العديد من مجاالت التكنولوجيا الحديثة،
لـ ــم ي ـت ــم ت ـح ـق ـيــق املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـت ـط ــوي ــر فــي
امل ـي ــادي ــن املــدن ـيــة إال م ــن خ ــال ال ـب ـحــث في
م ـج ــال ت ـك ـنــولــوج ـيــا األس ـل ـح ــة .ل ـكــن هـنــاك
ً
ً
ثقافيا آخر ُيظهر خطورة «املنطق»
جانبا
ال ـت ـق ـنــي .وال ـش ـك ــل ال ـت ـق ـنــي ،ب ـتــرك ـيــزه على
الـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاء ة ،ي ـت ـس ـب ــب ف ـ ــي خـ ـ ـس ـ ــارة ف ــادح ــة
لــإبــداع الـفـنــي ،كـمــا ن ــراه فــي كــل مـكــان في
العالم الصناعي .هذا واضح بشكل خاص
فـ ــي الـ ـعـ ـم ــارة الـ ـح ــديـ ـث ــة .أص ـب ـح ــت مــدن ـنــا
«صحارى خرسانية  ،»Betonwüstenحيث
تباعدا
تخلق البيئة املعيشية االصطناعية
ً
اجـتـمــاعـ ًـيــا وت ـعــزز األمـ ــراض الـنـفـسـيــة .في
ع ــال ــم امل ـ ــدن االص ـط ـن ــاع ــي غ ـي ــر ال ـع ـض ــوي،
يـفـقــد ال ـن ــاس ارت ـبــاط ـهــم ب ــال ــواق ــع ب ـقــدر ما
تنفصل حياتهم عــن العمليات الطبيعية:
ت ــأت ــي ال ـك ـه ــرب ــاء م ــن امل ـق ـبــس ،LA PRISE
والـطـعــام مــن الـســوبــر مــاركــت ،واملـعـلــومــات
واالتـ ـص ــاالت «االج ـت ـمــاع ـيــة» م ــن ال ـهــواتــف
املحمولة؛ يعتمد اإلنـســان ً
كليا على بنية
تحتية لم يعد يفهمها ويبتعد عن الشروط
الفعلية لقيام هــذه البينة .وسيجعل هذا
تماما ،إذا
أهــل الحضارة التقنية عاجزين
ً
فـشـلــت ه ــذه ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،وق ــد ي ــؤدي
إل ــى االن ـه ـي ــار امل ـف ــاج ــئ ل ـن ـظــام ال ــدول ــة .إن
الـعـمـلـيــات وال ـتــداب ـيــر الـتـنـظـيـمـيــة الـقــائـمــة
عـلــى ال ـقــوانــن الـفـيــزيــائـيــة هــي نـفـسـهــا في
جميع أنحاء العالم .ويجلب هذا معه املزيد
واملزيد من توحيد Uniformitن tنمط الحياة
وال ـث ـقــافــة ال ـيــوم ـيــن .ي ـتــم تـهـمـيــش أن ـمــاط
ال ـح ـيــاة الـتـقـلـيــديــة .وغــالـ ًـبــا مــا ي ـكــون ثمن
ف ـقــدان الـتـنــوع هــو االق ـتــاع deracinement
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـث ـق ــاف ــي ،وفـ ـق ــدان ال ـهــويــة.
وليس من قبيل املصادفة أن طريقة الحياة
ال ـغ ــرب ـي ــة  -م ــا ي ـس ـمــى ب ـ ـ «ط ــري ـق ــة ال ـح ـيــاة
األمريكية  - « American way of lifeبــدأت
مـسـيــرتـهــا ف ــي ن ـهــايــة ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن مع
االن ـت ـشــار ال ـعــاملــي لـلـتـكـنــولــوجـيــا ،بـمــا في
ذلك تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها في
الهندسة االجتماعية.
< م ــن ب ــن إش ـكــال ـيــات الـفـلـسـفــة األخــاق ـيــة
املرتبطة بالتقنية التي تذكرونها ،هناك مشاكل
التدخل في الجينات البشرية .إلى أين يقود هذا؟
> تعني الهندسة الــوراثـيــة ،فــي نهاية
األمـ ـ ـ ـ ــر ،بـ ــأنـ ــه بـ ــإم ـ ـكـ ــان الـ ـجـ ـن ــس الـ ـبـ ـش ــري
ال ـتــاعــب بـنـفـســه ب ــذات ــه .إذا ل ــم ي ـتــم وضــع
ح ـ ــدود لـلـتـنـمـيــة ،ف ـس ـي ـت ـحــول ال ـب ـشــر أكـثــر

فــأك ـثــر م ــن ك ــائ ـن ــات طـبـيـعـيــة إل ــى كــائ ـنــات
اص ـط ـن ــاع ـي ــة .وبـ ـم ــا أن ـ ــه مـ ــن غ ـي ــر امل ـم ـكــن
الـتـكـهــن بــالـعــواقــب طــويـلــة األم ــد ملـثــل هــذه
التدخالت على البشر( ،وكــذا فيما يتعلق
بتنظيمهم االجتماعي) ،فمن الواجب وضع
حــد للبحث الجامح الــذي تحركه املصالح
االق ـت ـص ــادي ــة .ك ـمــا أن امل ـش ــاك ــل األخــاق ـيــة
املتعلقة بــالـكــرامــة اإلنـســانـيــة للشخص لم
تـحــل بــالـكــامــل .إذا لــم يـكــن مــن املـمـكــن أبــدا
تـحــويــل ال ـكــائــن ال ـب ـشــري ك ــذات إل ــى مـجــرد
م ــوض ــوع دراس ـ ــة ،كـمــا أوض ــح إيـمــانــويــل
ك ــان ــط ف ــي ف ـل ـس ـف ـتــه األخ ــاقـ ـي ــة ،ف ــإن
ال ـت ــدخ ــات ف ــي املـ ـخ ــزون الـجـيـنــي
غ ـي ــر م ـق ـب ــول ــة ب ـش ـك ــل أس ــاس ــي.
أيضا ،من الصحيح أنه
وهنا ً
ال يجب عمل كل ما هو ممكن
ً
تقنيا.
< تـ ـ ـ ـ ـ ــداف ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــون ف ـ ــي
ت ـن ـظ ـي ــرات ـك ــم فـ ــي ال ـف ـل ـس ـفــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـل ــى أط ــروح ــة
مفادها أن منطق التقنية في
امل ـيــدان الـسـيــاســي يـقــود إلــى
«أوغـ ــارش ـ ـيـ ــة» واضـ ـح ــة وه ــو
ت ـهــديــد حـقـيـقــي لـلــديـمـقــراطـيــة.
أين يتجلى ذلك من فضلكم؟
> إن الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات وال ـ ـتـ ــدخـ ــات
ال ـت ـق ـن ـي ــة املـ ـعـ ـق ــدة فـ ــي ال ـط ـب ـي ـع ــة ،ال ـتــي
تميز التكنولوجيا الحديثة على املستوى
العاملي ،لم يعد من املمكن فهمها أو رؤيتها
من قبل الفرد .وفي هذا الصدد ،هناك حاجة
لخبراء يمكنهم تقييم النتائج وتوضيح
الظروف العامة للسياسيني ،وهــي ظروف
يـمـكـنـهــم ع ـلــى ضــوئ ـهــا اتـ ـخ ــاذ ق ــرارات ـه ــم.
وهـ ــذا يـعـنــي ح ـكــم األول ـي ـغــارش ـيــة بمعنى
«حكم الخبراء» ،حيث لم يعد السياسيون
املسؤولون الرسميون أنفسهم «مستقلني».
وبهذا املعنى فإننا نالحظ نسف ما يسمى
بالديمقراطية «التمثيلية» ،والتي هي في
حد ذاتها حكم األقلية (أوليغارشي) .إذن
فــي الـحـضــارة التقنية لــديـنــا أوليغارشية
م ــن ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــةَ ،ت ـ َـح ــك ــم ال ـخ ـب ــراء في
األول ـي ـغ ــارش ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـيُّــة .ال ي ـح ـكــم أي
سـ ـ ـي ـ ــاق دي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي فـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات هـ ـ ــؤالء
ال ـخ ـب ــراء .م ــن غ ـيــر امل ـف ـهــوم ف ــي ال ـغــالــب ما
ه ــي امل ـصــالــح غ ـيــر امل ـع ـل ـنــة (االق ـت ـص ــادي ــة،
السياسية ،األيديولوجية) التي يمثلونها،
تماما كما أنه من غير املفهوم كيف يختار
ً
السياسيون أصحاب القرار الخبراء (الذين
ً
غالبا ما يكون لديهم آراء متعارضة حول
ن ـفــس املـ ــوضـ ــوع) .ك ــل ه ــذه ال ـت ـب ـع ـيــات في
عـمـلـيــة ص ـنــع ال ـق ــرار ال ـس ـيــاســي تـعـنــي في
األسـ ـ ـ ــاس ت ـق ــوي ــض/ن ـس ــف ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
باملعنى األصـلــي املتمثل فــي حكم الشعب
نفسه بنفسه .فاملواطن الفرد -الذي يعتبر
وفقا لفكرة الديمقراطية كذات لها إرادتها
ً
ووضعها املستقل -مصدر شرعية كل نظام
دولــة ،يتم تهميشه كلما ازدادت العمليات
ال ـت ـق ـن ـيــة واألش ـ ـكـ ــال ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ت ـع ـق ـيـ ًـدا.
ويـنـطـبــق ه ــذا بـشـكــل خ ــاص ع ـلــى تطبيق
ما يسمى «بالتكنولوجيات االجتماعية»،
وال ـت ــي أص ـب ـحــت ف ـعــالــة لـلـغــايــة بـمـســاعــدة
تكنولوجيا املعلومات ( ،)ITبحيث لم يعد
ال ـف ــرد (املـ ــواطـ ــن) يـفـهــم ك ـيــف ي ـتــم الـتـحـكــم
ف ــي س ـلــوكــه كـمـسـتـهـلــك وك ـي ــف ي ــؤث ــر امل ــرء
عـلــى اخ ـت ـيــاراتــه الـسـيــاسـيــة .ويــرتـبــط هــذا
ـضــا بمشكلة الــرقــابــة السياسية مــن قبل
أيـ ً
الشركات في قطاع تكنولوجيا املعلومات
(مـثــل تويتر  ،)Twitterوهــي رقــابــة لــم يتم

إض ـفــاء الـشــرعـيــة عليها ديـمـقــراطـ ًـيــا .ومــن
ب ــن م ــن أشـ ــار إل ــى ه ــذا األمـ ــر ب ـق ــوة هـنــاك
الباحث  Elon Muskأ .إيلون ماسك .وفوق
ك ــل ه ــذا ،تـحـتــاج الــديـمـقــراطـيــة إل ــى نضج
امل ــواط ــن الـ ــذي ي ـجــب أن ي ـك ــون قـ ـ ـ ً
ـادرا على
تكوين رأي راســخ ،على األقــل فيما يخص
املسائل األساسية الكبيرة للمجتمع.

< «اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم» م ـ ـص ـ ـط ـ ـلـ ــح «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــرد
امليتافيزيقي» في إطار حديثكم على التقنية .ماذا
تقصدون به؟
> م ــن خـ ــال ال ـب ـحــث األكـ ـث ــر دقـ ــة فــي
ق ــوان ــن املـ ـ ــادة (ال ـط ـب ـي ـع ــة) ،اس ـت ـطــاع
اإلن ـ ـسـ ــان امل ـع ــاص ــر ت ـح ــوي ــل بـيـئـتــه
املـعـيـشـيــة تـقـنـ ًـيــا إل ــى ال ـحــد ال ــذي
ي ـم ـك ـنــه بـ ــه مـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
مخاطر الطبيعة بشكل أفضل
ب ــاملـ ـق ــارن ــة مـ ــع املـ ــاضـ ــي وزاد
متوسط العمر املـتــوقــع للفرد
فــي الـعــديــد مــن املـنــاطــق .يقوم
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان بـ ـت ــوسـ ـي ــع م ـس ــاح ــة
ف ـ ـ ـضـ ـ ــاء ع ـ ـي ـ ـشـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ن ـ ـطـ ــاق
كوكبي – في ميادين كان ُيعتقد
مـنــذ آالف ال ـس ـنــن بــأنـهــا مغلقة
أم ــام الـبـشــر .إن «ال ـس ـيــادة» األكـبــر
ل ــإنـ ـس ــان ع ـل ــى الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـخ ــارج ــة
ع ــن ال ـس ـي ـطــرة س ــاب ـ ًـق ــا ق ــد ج ـلـبــت معها
كبتا م ـتــزايـ ًـدا لـلـمــوت فــي الـحـيــاة اليومية
وأضعفت الجذور الدينية للناس .أصبحت
العديد من األمراض التي كان ُيخشى منها
ف ــي ال ـس ــاب ــق ق ــاب ـل ــة ل ـل ـش ـفــاء اآلن .ل ــم يـعــد
امل ــرء يــواجــه احـتـمــال امل ــوت فــي كــل لحظة.
أص ـب ــح م ــن امل ـم ـكــن اآلن تـفـسـيــر ال ـعــاقــات
فــي الـعــالــم الـخــارجــي عـلـمـ ًـيــا ،وال ـتــي كانت
ُتفسر أسطوريا ،وأصبح من املمكن أيضا
استخدام قوانني الطبيعة لتحسني الحياة.

ويمكن أن يؤدي هذا التطور إلى ثقة مفرطة
لــإن ـســان ف ــي ن ـف ـســه ،وح ـت ــى إل ــى تـخـيــات
ال ـ ـقـ ــدرة امل ـط ـل ـق ــة ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ـ ـ «تـ ـق ــدم»
الـ ـجـ ـن ــس ال ـ ـب ـ ـشـ ــري .ويـ ـتـ ـض ــح هـ ـ ــذا بـشـكــل
خاص في الحركات الباطنية/اإليزوتيرية
 esoterischen Bewegungenال ـتــي تشكلت
ح ــول وادي الـسـيـلـيـكــون فــي كــالـيـفــورنـيــا -
م ــرك ــز ت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـع ـلــومــات ف ــي ال ـعــالــم
 بنظرية «الـخـلــود» الـتــي أصبحت ممكنةب ـف ـض ــل الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ،وال ـ ـتـ ــي ال يـم ـكــن
أن تـتـحـقــق ف ــي ال ــواق ــع أب ـ ــدا .ف ــي ال ــاوع ــي
الـجـمــاعــي ،يسير ه ــذا جـنـ ًـبــا إل ــى جـنــب مع
كبت شبه عصابي ملحدودية الفرد .ونتيجة
ذلك هو خروج/تحرر اإلنسان من ارتباطه
بالكون .ولــم يعد الـســؤال الخالد عن أصل
كل كائن أي معنى مفهوم في مجتمع املرح
ً
تقنيا و»املضمون» .وهذا ما أعنيه
امل َش َّيد
ُ
بـ «التشرد امليتافيزيقي» لإلنسان ،والــذي
ي ــرك ــز ك ــل ج ـه ــوده ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف على
ً
متناسيا مسألة ما هو أبعد من
الحاضر،
املادي املباشر.
< تعتبر الساحة الثقافية والفلسفية املغربية
من أهم الساحات بالنسبة لكم .لكم فيها عالقات
ود وع ـم ــل .حــاضــرتــم ف ــي ك ــل جــام ـعــات امل ـغــرب
تقريبا ودعــوتــم عــدد ال يستهان بــه مــن املغاربة
ملؤسساتكم الجامعية .مــا هــي أهمية هــذا األخــذ
والعطاء بني ضفتني املتوسط حاليا؟
> ي ـعــود ال ـت ـبــادل ال ـث ـقــافــي ب ــن امل ـغــرب
وأوروبا إلى العصور الوسطى ،كما يتضح
م ــن ت ــاري ــخ ســالــة امل ــوح ــدي ــن ال ـتــي حكمت
أجزاء كبيرة من املغرب العربي واألندلس.
وعلى سبيل املثال ال الحصر ،تقدم أنشطة
الفيلسوفني ابن رشد وابن طفيل ،وكالهما
كـ ــانـ ــا عـ ـل ــى صـ ـل ــة أي ـ ـضـ ــا ب ـ ـبـ ــاط م ــراك ــش
وشجعهما الخليفة فــي بحثهما ،شـهــادة
بليغة على ذلــك .منذ شـبــابــي ،كــان املغرب
ـاال لـلـثـقــافــة ال ـعــرب ـيــة اإلســام ـيــة
دائ ـ ًـم ــا م ـث ـ ً
بالنسبة لي  -كما كــان بالنسبة للكثيرين
في أوروبا في القرن التاسع عشر .لربما لم
يكن من قبيل املصادفة أن رحلتي األولى إلى
العالم العربي  -فــي نهاية الستينيات من
القرن املاضي -قادتني إلى طنجة .في األيام
األولى ملنظمة التقدم الدولية International
 ،Progress Organizationالتي أسستها في
الـنـمـســا ع ــام  ،1972ك ــان ل ــي ت ـع ــاون مثمر
مــع املجتمع املــدنــي واملشهد السياسي في
املـ ـغ ــرب ،وخ ــاص ــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــالـقـضـيــة
الفلسطينية .أتــذكــر بــاعـتــزاز االجتماعات
املـ ـتـ ـع ــددة ال ـت ــي ع ـقــدت ـهــا م ــع األم ـ ــن ال ـع ــام
التحاد املحامني العرب آنذاك ،املرحوم عبد
الرحمان اليوسفي ،ومشاركتي في مؤتمر
عــربــي ح ــول الـحــل الـسـلـمــي لـحــرب الخليج
في الرباط عام  .1985بالنظر إلى التوترات
ال ـج ــدي ــدة ف ــي ع ــاق ــات أوروب ـ ـ ــا م ــع ال ـعــالــم
العربي  -بعد التدخالت العسكرية للغرب
وبـعــدهــا بسبب الـهـجــرة  -أصـبــح الـتـعــاون
وال ـح ــوار بــن املـثـقـفــن عـلــى ضـفـتــي البحر
األبـيــض املـتــوســط أكـثــر أهـمـيــة .يـجــب على
أوروبــا أن تتجاوز إرث الحروب الصليبية
والحقبة االستعمارية بالكامل وإلــى األبد
وت ـ ـ ــودع ن ــزع ــة امل ــرك ــزي ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال ـتــي
ل ــم ي ـعــد ل ـهــا م ـكــان ف ــي عــالــم ال ـي ــوم مـتـعــدد
األق ـط ــاب .وه ــذا يتطلب لـقــاء «ال ـنــد لـلـنــد»،
ح ـ ــوار حـ ــول امل ـس ــائ ــل األس ــاس ـي ــة لـلـفـلـسـفــة
والـ ـثـ ـق ــاف ــة واملـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ح ـي ــث ي ـس ــاه ــم كــا
الجانبني فــي تفسيرهما وتقييمهما على
قدم املساواة.

