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الفيلسوف والمفكر النمساوي هانس كوكلر  Hans Koechlerمتخصص في فلسفة القانون والسياسة ،حيث قيد طواعية «متسلحا» ومتشبعا بالفلسفة
الهيديجيرية ،التي ألف فيها الكثير ودرسها لسنوات عديدة بجامعة إنسبروك النمساوية ،واشتغل لعقود كأستاذ جامعي ورئيس قسم الفلسفة بها .وفلسفة
هيدجر هذه هي التي فتحت له آفاق شاسعة لتجاوز «المركزية األوروبية» ،المؤسسة على ذاتية ميتافيزيقية قوامها إرادة القوة ومحاولة السيطرة على
الطبيعة ،بما فيها اإلنسان ،ومعانقة فلسفة «إنسية» منفتحة على ثقافات وحضارات مختلفة ومؤمنة بمبدأ حق جميع الشعوب في العيش الكريم والمساواة
أمام القانون الدولي في الحقوق والواجبات .كوكلر غير غريب عن جريدة «األحداث المغربية» ،التي قدمت في مناسبات عديدة حوارات معه أو نصوص له في
ميادين تخصصه .نعاود الحوار معه مركزين هذه المرة بالخصوص على جائحة كورونا ومشاكلها وعواقبها على البشرية.

الفيلسوف النمساوي قال لألحداث المغربية إن دوال كالمغرب وتركيا أثبتت أنها أكثر فاعلية من االتحاد األوروبي في التطعيم

كوكلر :للثقافة العاملية باملغرب دور بارز في حوار الحضارات
> حاوره حميد لشهب/النمسا

< غيرت جائحة كورونا اليوم البشرية
ن�س�ب�ي��ا ف��ي غ �ض��ون ع ��ام .م��ا ه��ي ب��رأي�ك��م
ال �ن �ت��ائ��ج امل �ت��وس �ط��ة وال �ط��وي �ل��ة امل� ��دى ل�ه��ذه
التغييرات؟
> ق �ب ��ل ك� ��ل ش� � ��يء ،س �ل ��ط ال ��وب ��اء
ال � �ض� ��وء ع� �ل ��ى م� �ش ��اك ��ل وت �ن ��اق �ض ��ات
عاملنا املعولم .بسبب نشاط السياحة
غ�ي��ر ال �خ��اض��ع ل�ل��رق��اب��ة وع ��دم وج��ود
ضوابط حدودية أو غير فعالة ،انتشر
ال �ف �ي��روس ب �س��رع��ة ك �ب �ي��رة ف��ي جميع
أن �ح��اء ال �ع��ال��م .ع�ل��ى امل ��دى امل�ت��وس��ط،
رب�م��ا س�ت�ح��اول ال�ب�ل��دان ب�ج��دي��ة أكبر
إن� �ت ��اج امل ��زي ��د م ��ن ال �س �ل��ع األس��اس �ي��ة
بأنفسها  -وخاصة في املجال الطبي.
ع�ل��ى امل ��دى ال�ق�ص�ي��ر ،س�ي�ك��ون ال�ن��اس
أي � �ض� ��ا أك � �ث� ��ر ح � � ��ذرا ع� �ن ��دم ��ا ي �ت �ع �ل��ق
األم��ر بالسياحة ال�ج�م��اه�ي��ري��ة ،وه��ي
بالتأكيد ليست ن�م��وذج��ا اقتصاديا
م �س �ت��دام��ا .وف ��ي ال �ب �ل��دان ال�س�ي��اح�ي��ة
م� �ث ��ل ال� �ن� �م� �س ��ا ،ال ي � �ح� ��دث ه � � ��ذا م��ن
م� �ن� �ظ ��ور ح� �ق� �ي� �ق ��ي ل�ل��اس � �ت� ��دام� ��ة ،ب��ل
ب�س�ب��ب ان �ت �ه��ازي��ة خ��ال �ص��ة ،ألن امل��رء
ي �خ �ش ��ى أن ي� �ت ��م وض� � ��ع ال� �ب� �ل ��د ع �ل��ى
ق��ائ �م��ة ت �ح��ذي��رات ال �س �ف��ر وأن يخسر
ع� ��ائ� ��دات ال� �س� �ي ��اح ��ة .وف �ي �م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب��ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال �ط �ب �ي��ة ،ن��أم��ل أن
ت��زداد ق��درات املستشفيات على املدى
امل�ت��وس��ط وت�ح�س�ين م�ع��اي�ي��ر النظافة
ف� ��ي ض � ��وء األوب� � �ئ � ��ة امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة .ال
أتوقع حقا إع��ادة تفكير أساسية في
أس�ل��وب الحياة وال�ن�ظ��ام االقتصادي
في املجتمع الصناعي واالستهالكي
ال� �ح ��دي ��ث .ع �ل��ى امل� � ��دى ال� �ط ��وي ��ل ،م��ن
امل��رج��ح أن ي �ع��ود امل� ��رء إل ��ى ال �ع��ادات
القديمة .ويرجع ذلك إلى ديناميكيات
امل � � �ن� � ��اف � � �س� � ��ة ال � � �ع� � ��امل � � �ي� � ��ة ال � �ج� ��ام � �ح� ��ة
 ،ungezügelteح�ي��ث ت�ك��ون اع�ت�ب��ارات
الصالح ال�ع��ام أق��ل أهمية م��ن السعي
وراء الربح .بمجرد ما يصبح الوباء
تحت السيطرة نسبيا ،فمن املحتمل
أن ت �س �ت��أن��ف ال� �س� �ي ��اح ��ة ال �ج �م��اع �ي��ة
العاملية الجامحة  .ungezügelteومن
ن ��اح �ي ��ة أخ � � ��رى ،ي �م �ك��ن أن ي�ن�خ�ف��ض
السفر التجاري ،حيث رأت الشركات

اآلن أن� ��ه ي �م �ك��ن ال �ق �ي��ام ب��ال �ك �ث �ي��ر م��ن
خ�ل�ال م��ؤت �م��رات ال �ف�ي��دي��و ،وب��ال�ت��ال��ي
يمكن توفير الكثير من امل��ال .إن عدم
ال�ق��درة الفعلية ملجتمع امل��رح الغربي
ع �ل��ى ك �ب��ح ال �ج �ش��ع مل��زي��د م��ن ال��رخ��اء
وامل �ت �ع��ة -ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن ال �ص��ال��ح
ال� �ع ��ام -ي�ع�ن��ي أن ��ه ال ي�م�ك��ن ت��وق��ع أي
خير ملستقبل الحضارة الغربية.
< كيف ت��رون الخالف حول اللقاحات
داخل أوروبا؟
> إن التضامن األوروب��ي موجود
ف �ق��ط ع �ل��ى ال � ��ورق وال �ف �س��اد يتغلغل
ف��ي ج�م�ي��ع امل� �ج ��االت ،وب��ال�خ�ص��وص
ف � � � ��ي م� � � �ج � � ��ال «س � � � � � � ��وق ال� � �ل� � �ق � ��اح � ��ات
( »Impfstoffbasarك� � �م � ��ا ي �س �م �ي��ه
مسؤولو االتحاد األوروب��ي أنفسهم)
ف��ي ب��روك �س �ي��ل .ف��ي ه ��ذا ال��وب��اء على
وج� � ��ه ال � �خ � �ص� ��وص ،أث � �ب� ��ت االت � �ح� ��اد
األوروب��ي أن��ه كيان مختل ،غير ق��ادر
على طلب سلعة حيوية (اللقاحات)
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط امل �س �ب��ق ب �ك �م �ي��ات ك��اف�ي��ة
ث��م توزيعها بسرعة وب�ع��دل  -حسب
الحصة املتفق عليها .باإلضافة إلى
ذل��ك ،أص�ب��ح م��ن ال��واض��ح أن اشتغال
ب ��روك �س �ي ��ل ال� �ب� �ي ��روق ��راط ��ي م�ن�ف�ص��ل
ت�م��ام��ا ع��ن ه�م��وم امل��واط �ن�ين .ك��ان من
األف� �ض ��ل ل ��و ط �ل �ب��ت ك ��ل دول � ��ة ال �ل �ق��اح
ب �ن �ف �س �ه��ا وت � �ف� ��اوض� ��ت م� �ب ��اش ��رة م��ع
املورد .أثبتت الدول غير األعضاء في
االتحاد األوروبي مثل املغرب وتركيا
وصربيا بأنها أكثر فاعلية م��ن دول
االت �ح��اد األوروب � ��ي ف��ي ش ��راء وإدارة
ج ��رع ��ات ال �ت �ط �ع �ي��م .ك �م��ا أن م�ن�ظ�م��ة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ( )WHOت�ص��رف��ت
بشكل غير فعال وغير ك��فء إل��ى حد
ما في التوزيع العاملي للقاحات.
< ك �ي ��ف ت� �ف� �س ��رون ع� � ��زوف االت� �ح ��اد
األوروب� � � ��ي ع ��ن ل �ق ��اح ��ات م ��ن دول أخ ��رى
(روسيا والصني)؟
> ي� �ت� �ع� �ل ��ق األم � � � ��ر ك � �ل ��ه ب �ح �م��اي��ة
امل� �ص ��ال ��ح األوروب� � �ي � ��ة (االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وك � ��ذل � ��ك ال� �ج� �ي ��وس� �ي ��اس� �ي ��ة) ،ول �ي��س
ب��اه �ت �م��ام��ات ط �ب �ي��ة .م ��ن وج �ه��ة نظر
طبية بحتة ،فإن بعض املستحضرات

ال ��روس� �ي ��ة وال �ص �ي �ن �ي��ة أك� �ث ��ر ف�ع��ال�ي��ة
 وأي � �ض� ��ا أك� �ث ��ر أم� ��ان� ��ا  -م� ��ن ب�ع��ضاملستحضرات املصنوعة ف��ي أوروب��ا
أو ال��والي��ات املتحدة األمريكية .وفي
هذا السياق ،تجدر اإلشارة أيضا إلى
أن الوكالة الطبية األوروبية ()EMA
فقدت الكثير من مصداقيتها بسبب
س� �ي ��اس ��ة امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ال �ل �ق ��اح ��ات
وتكتيكات التأخير .وه�ن��اك مشكلة
أخرى هي أن املسؤولني املؤثرين
ف� ��ي ه � ��ذه ال ��وك ��ال ��ة ك� ��ان� ��وا م��ن
جماعات الضغط (لوبيات)
لصناعة األدوية .يفتقرون
ق� � � �ب � � ��ل ك � � � � ��ل ش� � � � � � ��يء إل � � ��ى
االس �ت �ق�لال ال��ذه�ن��ي (ع��ن
جماعات الضغط وكذلك
ع ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ات) ،وه��و
اس� �ت� �ق�ل�ال ال غ� �ن ��ى ع �ن��ه
ع� �ن ��د ات� � �خ � ��اذ ال� � �ق � ��رارات
ف � � ��ي م � �ث� ��ل ه � � � ��ذه األزم � � � ��ة
الوجودية.
< يبدو وكأن اللقاح الروسي
يشق طريقه إلى االتحاد األوروبي.
ه��ل ه��ذا ،ف��ي رأي�ك��م ن�ج��اح دبلوماسي
لروسيا؟
> إنه ليس نجاحا دبلوماسيا إلى
حد كبير ،ولكنه نجاح طبي لروسيا،
أي ن �ج��اح ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ال��روس��ي.
حتى اآلن ،تحاول بروكسيل جاهدة
تأجيل عملية املوافقة األوروبية على
ال �ل �ق ��اح ال� ��روس� ��ي .وب �س �ب��ب ال �ن �ق��ص
ال � �ك� ��ارث� ��ي ف � ��ي ال � �ل � �ق� ��اح� ��ات ،ت �ع ��رض
بعض السياسيني لضغوط سياسية
داخ�ل�ي��ة ك�ب�ي��رة ل��درج��ة أن�ه��م يفكرون
في املوافقة على السماح بهذا اللقاح
ف ��ي ب �ل ��دان �ه ��م .وي �ن �ط �ب��ق ه� ��ذا أي �ض��ا
وبشكل خاص على النمسا ،التي قد
ت�ح��ذو ح��ذو امل�ج��ر .وف��ي ض��وء امل��زاج
السياسي السيئ وعقوبات االتحاد
األوروب � � � � � � ��ي وال� � �ت� � �ه � ��دي � ��دات ب� �ف ��رض
عقوبات على روس�ي��ا ،ف��إن امل��زي��د من
دول االت�ح��اد األوروب ��ي (بما ف��ي ذلك
أمل��ان �ي��ا وإي �ط��ال �ي��ا) ق��د ت��ؤي��د امل��واف�ق��ة
ع�ل��ى ال�ل�ق��اح ال��روس��ي ،وح�ت��ى النظر
ف��ي ال �ت��رخ �ي��ص إلن �ت��اج��ه م�ح�ل�ي��ا في

بعض دول اإلتحاد األوروبي ،ويكون
ه � � ��ذا ب� �ش� �ك ��ل غ � �ي ��ر م � �ب ��اش ��ر ن �ج��اح��ا
دبلوماسيا لروسيا.
< أظهرت ه��ذه الجائحة كيفية تعامل
ال� ��دول «ال �غ �ن �ي��ة» م��ع ال� ��دول «ال �ف �ق �ي��رة» في
ال �ع��ال��م .م��ا م ��دى م �ص��داق �ي��ة ال� ��دول ال�غ�ن�ي��ة
اتجاه العالم الفقير؟
> هنا أيضا ،األمور مشابهة لتلك
املوجودة داخل االتحاد األوروبي:
ال يوجد هناك تضامن .يتضح
ه� ��ذا ب �ش �ك��ل خ� ��اص ف ��ي ع��دم
ال � �ف � �ع� ��ال � �ي� ��ة ال � �ك � �ل � �ي ��ة آلل� �ي ��ة
ت��وزي��ع اللقاحات العاملية
 COVAXفي إطار منظمة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة/األم��م
املتحدة.
ت � �ج � �ت� ��از ال � �ف� ��ردان � �ي� ��ة
ال�غ��رب�ي��ة ح��ال�ي��ا امتحانا
ع� � � � �س� � � � �ي � � � ��را .ف � �م � �ج � �ت � �م� ��ع
االس �ت �ه�ل�اك وامل� � ��رح ،ال ��ذي
ي � � �ب� � ��دو ب � � � ��أن ش � � �ع� � ��ار ح �ك��م
اإلم � �ب � ��راط � ��وري � ��ة ال ��روم ��ان� �ي ��ة
امل�ت��أخ��رة panem et circenses -
(ال� �خ� �ب ��ز وال� �ل� �ع ��ب)  -ي �ط �ب��ق أك �ث��ر
ف��أك�ث��ر ع�ل�ي��ه ،ل��م ت�ث�ب��ت ب��أن��ه مستعد
ل �ت �ح �م��ل ت� �ح ��دي ��ات ه � ��ذه األزم � � � ��ة .إن
ال �ف �ه��م ال� �ف ��ردي ،ال �ط �ف��ول��ي ف��ي ن�ه��اي��ة
امل� � �ط � ��اف ل� �ل� �ح ��ري ��ة ال � � � ��ذي ي� ��زي� ��ل ع��ن
الحرية مبدأ املسؤولية ويهدف فقط
إل��ى اإلع�ت�ب��اط�ي��ة ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي،
ال ي�م�ك�ن��ه رؤي� ��ة ال �ت �خ �ل��ي امل ��ؤق ��ت عن
ال �ح��ري��ات ال �ف��ردي��ة ،ك�م��ا ه��و مطلوب
في زمن األوبئة ،في السياق األوسع
للصالح ال �ع��ام .وه��ذا ه��و سبب عدم
ق� ��درة دول ال �غ��رب  -م��ع اس �ت �ث �ن��اء ات
قليلة  -على التصرف بطريقة هادفة
ومنسقة .لم تتخذ الحكومات قرارات
ت �ط �ل �ع �ي��ة ،ب ��ل ات� �خ ��ذت ق� � � ��رارات ب �ن��اء
على اللحظة تحت ضغط مجموعات
املصالح ،بحيث إن املرء لم ينجح في
احتواء الوباء ملدة عام كامل .الحقيقة
هي أنه بهذه الطريقة يتم قبول موت
ال �ع��دي��د م ��ن ك �ب��ار ال �س��ن وال �ض �ع �ف��اء
ص�ح�ي��ا ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ��ه ك ��ان من
املمكن إنقاذ العديد من األرواح لو كان

هناك املزيد من االنضباط ولو كانت
للحكومات الشجاعة الكافية التخاذ
إج ��راء ات غير شعبية .وامل�لاح��ظ هو
أن ال � ��دول اآلس �ي��وي��ة ت �ص��رف��ت ت�ج��اه
ه� � ��ذه ال� �ج ��ائ� �ح ��ة ب� �م� �س ��ؤول� �ي ��ة أك� �ب ��ر.
وي�ت�ب�ين ب��أن امل�ق��ارن��ة ال�ح�ض��اري��ة بني
الغرب وه��ذه ال��دول تضر الغرب أكثر
ف��أك �ث��ر .م��ن خ�ل�ال م �ث��ال ك��ارث��ة ال�ق��رن
هذه ،يمكن للمرء أن يرى على أي حال
بأن الفردانية الغربية قد فشلت وبأن
«النزعة اإلنسانية» التي يتم التذرع
بها كثيرا قد فقدت مصداقيتها.
< إن ح �ض��ورك��م امل�ن�ت�ظ��م ف��ي املشهد
ال �ث �ق��اف��ي ال� �ع ��رب ��ي ،وخ ��اص ��ة ف ��ي امل� �غ ��رب،
وب �ف �ض��ل ت��رج �م��ة ب �ع��ض أع �م��ال �ك��م ،ي��زي��د
ع��دد ال�ط�لاب ال��ذي��ن يشتغلون ف��ي أعمالهم
األك� ��ادي � �م � �ي� ��ة ح� � ��ول ج � ��وان � ��ب م �ع �ي �ن��ة م��ن
اهتماماتكم الفكرية .ما هي أهمية الترجمة
للحوار بني الثقافات؟
> م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ت��أوي�ل�ي��ة ،تعتبر
ترجمة األعمال الفلسفية جزء ا مهما
للغاية مما يسميه جادامر Gadamer
«ت� ��اري� ��خ ال� �ت ��أث� �ي ��ر» .ت �ك �ش��ف ال �ف �ك��رة
ع��ن ت��أث �ي��ره��ا ال �ك��ام��ل ف �ق��ط ف��ي ت�ع��دد
التفسيرات التي تتدفق فيها تجربة
ال � �ف � �ض ��اء ات ال� �ح� �ض ��اري ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
األخ ��رى « -ب �ي �ئ��ات م�ع�ي�ش�ي��ة» أخ��رى.
وب�ه��ذه الطريقة ،تنفتح آف��اق جديدة
ل �ل �ع �م��ل ع� �ل ��ى ف � �ت� ��رات زم� �ن� �ي ��ة أط � ��ول.
وب � �ه� ��ذا امل� �ع� �ن ��ى ،ف � ��إن ال� �ت ��رج� �م ��ة ه��ي
ب��ال�ف�ع��ل م�س��اه�م��ة أس��اس�ي��ة ف��ي ح��وار
مثمر ب�ين ال �ح �ض��ارات .إن م��ا أسميه
شخصيا «ديالكتيك الصورة الذاتية
ال �ث �ق��اف �ي��ة» ي �ت��م ال�ت�ع�ب�ي��ر ع �ن��ه بشكل
واض��ح ف��ي ف�ع��ل ال�ت��رج�م��ة .ومثلما ال
ي��وس��ع ال �ق��ارئ أف ��ق ع��ال��م ال �ح �ي��اة من
خ�ل�ال ال �ل �ق��اء م��ع ال �ع �م��ل ف �ح �س��ب ،بل
يعيد تشكيله أي�ض��ا ،يمكن للمؤلف
أي � �ض� ��ا ف � �ه ��م م ��وق � �ف ��ه ب� �ش� �ك ��ل أف� �ض ��ل
(تجربة العالم) في الحوار مع القارئ
– ك�م��ؤول -وت�ك��ون ه��ذه العملية أكثر
ت� �م ��اي ��زا ،ك �ل �م��ا زاد ال �ت �ن��وع ال �ث �ق��اف��ي
آلفاق التفاهم .وتلعب الثقافة العاملية
امل�ف�ع�م��ة ب��ال�ح�ي��وي��ة ف��ي امل �غ��رب دورا
بارزا في الحوار بني الحضارات هذا.

