
اثــــار مـــوضـــوع عالقـــة االجـــهـــزة
االلـكـتــرونـيـة في تـســريع انـتـشـار
عـدوى كــورونـا  مــشـكــلـة جــديـدة
تـضــاف الى مـشـاكل الـتـخـلص من

هذا الوباء اخلطير .
 حـــقــا .. هل لــنـــا قــدرة الــتــصــور
لـــوجـــود مــــلـــيـــارات ومـــلـــيـــارات
احلـروف والـكـلـمـات وهي تـتـطـاير
وسط هــذا الــفــضــاء الــســيـبــراني
الذي يـطوقـنا من اجلـهات االربع 
وبـاجتـاهـات مـتـغـايـرة .. والـتي ال
نعـرف ما يـعلق بـها من فـيروسات
مجهريـة وحتت اجملهرية  وتدخل
فـي كل اجملــاالت  وتــعـــشــعس في

سامات. .  كل ا
ليس هنـاك من وباء وضع الوجود

ــة  الـــعـــلم  في اشـــكـــالـــيـــة مـــؤ
والـفـلـسـفـة  والـتـاريخ .. مـثل هذا
الـذي فـعـله وبـاء كـورونا بـعـقـولـنا
ووجــدانـنــا ..حــتى اهـتــزت الــقـيم
السائـدة  وتبددت الصـور الثابتة
 وتـراجعت قـوة العـلم في عـقولـنا
.. وتـمــوجت قــنــاعــات االديـان في
عواطفنا .. ولم يـبق لنا اال العودة
الـى مــرجــعــيــة الـــعــقل  وحــكــمــة
الـــتـــاريخ .. الســـتـــلـــهـــام الـــعـــبــر

والدروس .
 عــنــدمــا قــرأت كــتــاب فــرنــســيس
فـــوكـــويـــامـــا ( نـــهـــايـــة الـــتـــاريخ
واالنــــســـان االخـــيـــر ) فـي مـــطـــلع
الــتــســعــيــنـيــات  وكــان بــحق من
الكتب التي اثارت ضجة كبيرة في

االوساط الثـقافيـة والسيـاسية على
حد سواء .
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كــنـت مــاخــوذا .. بــفــكــرة اطــلــقــهـا
فـــوكـــويـــامــــا في كـــتـــابه وهي ان :
الـــعــــالم انــــقـــسـم الى شــــطـــرين /
احـدهـما اسـيـر الـتاريخ  —واالخر

اجنز رحلة التاريخ .
لـكن فات فـوكويـاما .. الـوصول الى
مــا بـعـد الـتــاريخ  وعالقـة اجلـانب
الـروحي باالنـسـان الـذي حتول الى
آلـــــة في مـــــاكـــــنـــــة جـــــشـع ونـــــهم
االقــتـصــاديـ واصــحــاب الـبــنـوك

ية . العا
نـعم.. هـناك مـايـبرر نـهايـة الـتاريخ
واالنـــســــان  بــــســــبب عــــدم قـــدرة
الـــبـــشـــريـــة في الـــســـيـــطـــرة عـــلى
نفلتة  والتكتم على التكنولوحيا ا
وجود وفعاليـة اخملتبرات السرية 

وخطر التجارب البايولوجية . 
لعل اهم نـقطة ذكـرها فوكـوياما في
فـي كـــتـــابه / تــــتـــعـــلـق بـــظـــاهـــرة
ـقـراطـيـات ي لـلــد االنـتـشــار الـعـا
الـلـيــبـرالـيـة  ورأسـمــالـيـة الـسـوق
احلرة في الـغرب  ووصـولهـما الى
نـــقـــطـــة الــــنـــهـــايـــة فـي الـــتـــطـــور

االجـتـمـاعي والـثـقافي لـلـبـشـرية ..
ـوذج الـليـبرالي كـما ان بـلورة اال
كــأفق وحــيــد لــلـعــالم ظـل الـعــائق

عطل الذي لم يتم جتاوزه . ا
وعــــــلـى الــــــرغم مـن انـه شــــــخص
شكلة.. لكنه لم يجرؤ على ايجاد ا
بديل يـحفظ قـداسة العـلم ويصون

كرامة االنسان .
ـان سـبـاق الى كـان الـفالسـفـة اال
طرح افكـار فلسـفية جـديدة .. فهذا
ــــاني رودوف الــــفــــيـــلــــســــوف اال
شــتــايــنــر دعــا الـى تــولــيــفــة بــ
العـلوم والروحـانيات واطـلق عليه
( العـلم الروحي ) وهو بـذلك يكمل
طـريق اســتـاذه الـذي تــتـلــمـذ عـلى
يـديه واعــني الـفــيـلـســوف يـوهـان
غـوتـه الـذي درس االداب والـلـغـات
الـعـربـيـة والفـارسـيـة والصـيـنـية 
واجنــــز روايــــات مـــهــــمــــة مــــثل (
فاوسـت  واالم فيـرتر ) وتـرك ارثا
فــلـســفــيــا  و ادبـيــا  في احلــيـاة

انيا . الثقافية في ا
اعـود الى الـهواتف الـذكـيـة وحمى
الـتـسـابق   النـتـاج اجـيـال وفروع
منـهـا  تـصاحـبـهـا تـطبـيـقـات كان
اخــــرهـــا (  ( 5Gالــــتي بــــدات في
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بغداد

مدينة يوهان الصينية .. وقد اشار
الى هــــذه احلــــقـــيــــقــــة بــــاحث في
االتـصـال االلـكـتـروني لم يـتـسن لي
مــعــرفـة اســمه فـي الـفــيــديــو الـذي

وصلني .
الباحث .. اعتمد على جملة حقائق
تــــــتـــــعــــــلـق بــــــوجــــــود( اشــــــعـــــة
كهرومغناطيسة ) حتيط بالهواتف
الذكيـة وملحقـاتها  مصـدرها اكثر
من عــشـريـن الف قـمــر اصــطــنـاعي
تــتـحــرك في الــفــضــاء اخلـارجي ..
ثـبتة ب اضافة الى اعـمدة البث ا
البيوت وفي احملالت السكنية .
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كـمــا ان قـابـلـيــة اسـتـقـبــالـنـا لـهـا 
ـعــادن الـتي تــعـتــمـد عـلـى كـمــيـة ا
ياه حتويـها اجـسامـنا  ونـوعيـة ا

عدنية التي نشربها .  ا
لـــكـن هـــذه االجـــهـــزة الـــســـلـــكـــيـــة
والـالســـــلــــــكـــــيـــــة  والــــــفـــــضـــــاء
الكهرومـغناطيـسي  لم تكن حديثة
الـــعــهــد .. فــقــد اخـــتــرع ســامــويل
مورس ( الـتلغـراف ) سنة ? 1835
ثم تــوصل الــبـريــطــاني الــكـســنـدر
ابـرهــام بــيل الى اخــتـراع جــهـاز (
التلفون ) وياتي االيطالي ماركوني

لــيــخــتــرع لــنــا مــعــجــزة الــعــصـر
االعالمي ( الــــراديـــو ) في مـــطـــلع
القـرن العشريـن .. واخيرا يـبشرنا
ـهـنـدس االسكـتـلـندي جـون بـيرد ا
بـــاخـــتـــراع ( الــــتـــلـــفـــزيـــون ) في
ـاضي .. ولم عــشـريـنـيـات الـقـرن ا
ـهم اال بالوصول ينته هـذا القرن ا
ال قــمــة عــصــر االتــصــال بــوجـود
الــهــواتف الــذكــيــة الــتي تـالزمــنـا

اليوم في كل مكان وزمان.
اظن.. ان عـلـمـاء الـفسـيـولـوجـيا 
وحـدهم الـذين سيـقـولون لـنـا / ما
اذا كـان اجلهـاز السـمـعي البـشري
الـقـادر عـلى اسـتـقـبـال الـتـمـوجات
الـصـوتيـة الـواقعـة بـ ستـة عـشر
هـيـرتــز .. وعـشـرين الـف هـيـرتـز 
والـتـي تـسـبب احـيـانـا االمـا وسط
االذن ..ســـيــكــون فــريــســة لــنــظــام
ومـجـال حـيـوي كهـرومـغـنـاطـيسي
خــطـــيـــر .. يــســـاهم فـي انــتـــشــار
فــيــروسـات تــدمــر االدراك احلـسي

لالنسان .
مــازلـنــا نــؤمن بــقـدرة الــعــلم عـلى
جتـاوز هـذه الـكـارثـة الـتي اجـبرت
ســـكــــان الـــقــــارات اخلـــمـس عـــلى

االقامة اجلبرية ..
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ـرتـبـط بـفـيروس كـورونـا مع الـوقت  حيث مع تـصـاعـد اخلوف والـتـوتر ا
نــرى ذلك في الــشــارع أو في نــشــرات األخــبــار أو في وســائل الــتــواصل
االجتـماعي واحملـادثـات اجلمـاعيـة  الكـثـيرون قـلقـون ويـعجـزون عن هضم
ـرض وأعـداد مَن ماتـوا على ـصابـ با تـسارع في أعـداد ا ذلك التـزايـد ا

إثره . 
والـسـلـوك اجلمـعي يـتـنـاولـة علـمـاء االدارة وكـذا عـلمـاء الـنـفس االجـتـماعي
ــوضــوع يـثــيــر في الــبــاحث وعــلـمــاء الــســلــوك والــدراســات االمــنــيــة  وا
االجـتـمـاعي الى مـراجـعـة االدبـيـات الـتي كـتـبت في الـسـلـوك اجلـمـعي ومن
اشـهــرهــا الـعــالم االجــتــمـاعي الــشــهـيــر هــربــرت بـلــومــر صـاحب نــظــريـة
( (Collective Behaviorوتلـمـيـذه العـراقي د. حـا الـكعـبي (يـرحمه
الـله) الــذي كـانت اطـروحــته في "الـســلـوك اجلـمــعي"  كـمـا راجــعت كـتـاب
"سيـغمونـد فرويـد" الشـهيـر (علم نفس اجلـماهـير) وكـثيـر من االدبيات في
موضـوع السلوك اجلـمعي والهـستيـريا اجلمـاعية  او "الـسلوك الـقطيعي"
الـتي كـانت اسـتاذتـنـا نـاهدة عـبـدالكـر احلـافظ قـد ربطـت جرائم ابـو طـبر
الـشهيرة عام  1973بهـا في رسالتهـا للماجـستير عام  1975عن (سلوك

الرعب اجلمعي). 
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سمومة اول السـبعينات وما اثارته وذكّرتـني ازمة الكورونا بازمة احلـنطة ا
من رعب بـ الــنـاس  البـد من الـتــطـرق الى ان اخلـوف عـاطـفــة نـواجـهـهـا
ـكن أن يـكوّن أيـضـاً "مـشـاعـر اجـتمـاعـيـة مـشـتـركة" كـثـيراً كـأفـراد كـمـا 
تنـتشر عبر اجملموعات واجملتمـعات بفعل تداول االخبار واالشاعات وغياب
عـلومة الدقيـقة والصادفة  وتـشكل ردود أفعالنـا على األحداث اجلارية  ا

ومثله مثل العواطف األخرى .
ـكن لـلخـوف أن يـكون مُـعـدياً يـنـتـشر بـسـرعة بـ األفـراد بشـكل سـلبي و
يزيـد من سوء األمور ويدفع إلى نتائج خاطئة ويرجع هذا اخلوف  وأحياناً
كثـيرة قـد يصل األمر إلى درجـة الهـلع  إلى أنّ أدمغـتنا تـستـجيب حلاالت
اخلطـر بإفراز (هرمـون الكورتيـزون) الذي يُحفّـز استجابة "الـكرّ والفرّ" في
ـراحل الـتي طـوّرهـا اإلنـسـان بـيولـوجـيـاً لالسـتـجـابة اجلـسم  وهي أولى ا
حلاالت اإلجـهاد واخلـوف والتي بـدورها تـزيد من نـسبـة التـركيـز واالنتـباه

أليّ تهديدٍ محتَمل قد يتعرّض له على اختالف شكله أو نوعه .
ويعـدّ هذا التركيز أمر بالغ األهميـة في أوقات األزمات واخملاطر. فلنفترض
أن اإلنسـان البـدائيّ واجه حيـواناً مـفتـرساً أو عـدوّاً أمامه  وقـتذاك كل ما
علـيه فعله هـو التركيـز واالنتبـاه لهمـا كما لو لم يـكن أي شيء آخر مهم في
حيـاته حتى يـستـطيع الـبـقاء واالسـتمـرار  لكن مـاذا يحـصل ح ال يـكون
اخلطر قـريباً تـمامـاً أو منطـقياً... بـكلـمات أخرى فـان الهسـتيـريا اجلمـاعية
هي أحـد أشـكـال الـهـسـتـيـريـا أو الـهُـراع وحتـدث حـيـنـمـا تنـتـقـل األعراض
الشـبيهـة بالهـستيـريا والذعـر من شخص مـصاب إلى شخص سـليم  وقد
حتدث هـذه الهستـيريا في احلـروب والكوارث وهي شـبيهة بـحاالت العدوى

الهستيرية .
ـضــطـرب وفي عــلم االجــتـمــاع وعــلم الـنــفس (تــعــرف أيـضــا بــالـســلــوك ا
اجلـمـاعي) وهي ظـاهـرة تـنـقل مـجمـوعـة أوهـام من الـتـهـديـدات سـواء كانت
حـقـيقـة أو خـيـال من خالل سـكان اجملـتـمع كـنـتيـجـة لـلشـائـعـات واخلوف 
صـطلح لوصف مظاهـر حلظية ح يـتشارك العديد والطب يـستخدم هذا ا
ـكـاني   من األشـخـاص بــنـفس األعــراض الـنـفــسـيـة وهم بــنـفس احلـيــز ا
ويحاول عـلماء النفس تقد أسبـاب مادية للهستيـريا اجلماعية  ويَفترضُ
تـأصلة العلـماء بـأن أصول الـهستـيريـا اجلمـاعيـة تنبع مـن غريزة الـقطـيع ا

بالكائن البشري. 
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ـبرر  امـا عن هـسـتـيـريـا الـكـورونـا  حـالـة من الـهـيـسـتـريـا والـفـزع غـيـر ا
تاجر الكبرى في مختلف دول والسـلوكيات غير الرشيدة عمت االسـواق وا
ـنتجات الـغذائيـة األساسية من العـالم  حيث  إفراغ االرفف اخلـاصة با
السـلع من طرف مـواطنـ دفع بهم اخلـوف إلى استـباق إعالن مـحتمل عن
نفـاذها بفعل جائحة كورونا. ومع كل محاوالت التطم من مسؤول  فإن
ـستـهـلكـ الـذين أصيـبوا بـنـوبة فـزع نتـيـجة اإلشـاعات واألخـبـار الزائـفة ا
التي بـدأت تنتـشر كالنـار في الهشـيم  تسارعـوا ودون هوادة إلى التزود
ـواد الـغــذائـيـة اكــوام بل جـبـال من وملء خـزانـاتــهم بـكـمــيـات كـبـيــرة من ا
بـتاعون من دفع عـربات التـسوق بعـدما حاول شـتريات  بـالكاد تـمكن ا ا
واد الغـذائية وغـيرها من مسـتلزمات كن من ا كل منـهم شراء أقصى مـا 
البـيت  مـحاوال تـقـليص مـدة جتـواله بكل رواق. وعـلى مـا يـبدو  فـإن جزء
اثل مـتـأثرين بـظـاهرة " الـدليل ـستـهلـكـ أبان عن سـلـوك  مـعـتبـرا من ا
االجـتـمـاعـي" الـتي تـقـول بـأن شـخـصــا مـتـرددا في اخلـوض في مـوضـوع

مع ينتهي باتباع ما قام به اآلخرون في اختياراته وقراراته .
سـافرين إن اتـخـاذ قرار بـتـعلـيق كـافة الـرحالت اجلـوية والـبـحريـة ونقـل ا
ية خـلق بدوره حالة من وحتى إشـعار آخر  نحـو عدة وجهـات عربية وعـا
الرعب لـدى فئـات من اجملتـمع وقد يـفسـر هذا اإلقـبال الـكبـير علـى التزود

ستقبل . ؤن في انتظار ما ستتجه إليه األمور في ا با
تواصل تـرابط وا نـا ا في النـهايـة ليس من الـغريب أنْ يـحدث ذلك في عـا
بشـكل متزايد على مـدار الساعة فـمن الصعب عليـنا أنْ نضع اخملاطر في
منظورها الصحيح  مع كلّ ما يُنشر في صفحات فيسبوك أو تويتر أو في
ـصـداقـيـة فـتـعـمل بـدورهـا عـلى نـشـرات األخـبـار الـتي ال تـتـحـرّى الـدقـة وا
تنشـيط أدمغـتنا الـبدائيـة لتـعزيز اخلـوف والقلق وبـالتـالي العجـز عن اتخاذ
ـكـن أن يضـخّـم حالـة من االسـتـجـابـة الـصـحـيـحـة  واخلـوف العـشـوائي 
الـذعـر تعـزز االسـتـجـابة الـفـرديـة ومـا يأتـي معـهـا من سـلـوكيـات يـقـوم بـها
هـمات الـيوميـة والهـوس بالنـظافة األشخـاص مثل عزل أنـفسـهم أو جتنّب ا
ـنـتجـات الـصـحـة والـنـظـافـة مـثل األقـنـعة ـهـووس  الـشخـصـيـة والـتـسـوق ا
عـدنـية  ومـشـكلـة هذه ـيـاه ا ـطـهرات أو األغـذيـة العـضـوية وا الـواقـية أو ا
سـؤوليـة الفـردية وتُـنسـينـا أنه لالستـجابـة الفـعالة الـسلـوكيـات أنّهـا تعـزّز ا
حلاالت الـطوار فإننا نحتاج إلى التفكير بشكلٍ جماعي وليس فردي وأن
اإلجراءات واالحـتيـاطـات التي نـتخـذهـا كأفـراد لن تكـون كـافيـة في حال لم
ؤسسات تُحتوَى بشكل جماعي سواء من قبل احلكومات أو الشركات أو ا

ية واحمللية. العا
w×  d−Š

أستـاذ علم االجتماع أنـدرو زاسز كتب يصف "احلجـر الصحي العكسي"
ـوجودة حولهم إشارةً إلى مـحاوالت األفراد لعـزل أنفسهم من الـتهديدات ا
من خالل السـلوكيات الـشرائية الـتي تقدم لـهم دفاعاً ضئـيالً ضد األخطار
البيـئيـة التي يـرى أنهـا تشكل تـهديـداً أكبـر بتـوليدهـا شعـوراً زائفـاً باألمان
ا ـنتجـات ستحـميهم  ـستهـلكون أن هذه ا عند األشـخاص  إذ "يعـتقد ا
يــخـلق نـوعــاً من الـتـخــديـر الـسـيــاسي الـذي يـقــلل بـشـدة مـن اسـتـعـدادهم
للـمشـاركة في الـعمل الـسيـاسي اجلمـاعي إلحداث تـغيـيرٍ حـقيقـي" عوضاً
عن أنهـا تؤدي إلى االستغالل من خالل ارتفاع األسعـار واحتكار مجموعة
ـنــتـجـات نـظـراً إلى عــدم قـدرة اجلـمـيع عـلى مـحـددة من الـنــاس لـلـسـلع وا
ـتعـلقة بـفيـروس كورونا ال شرائـها وامتالكـها  وألن الـتأثيـرات والتـدابير ا
ـرحلـة فـيـوجد الـكـثـيـر من عدم الـيـقـ الذي تـزال غـير واضـحـة في هـذه ا
ـهووس ـقابل فـإن الـشراء ا يرتـبط بسـلـوكيـات الـشراء واإلنـفاق. لـكن في ا
وارتفـاع األسعار يـؤديان إلى شـعورنـا بنـدرتهـا وصعوبـة احلصـول علـيها
ا يـزيد في الوقت نفسه من شعورنا باخلوف والقلق من عدم قدرتنا على

رض . حماية أنفسنا ومواجهة ا
عـلومـات اجليـدة وعدم االنـقياد وختـاما اقـول ان العـامل احلاسم هـنا هـو ا
وراء الشـائعـات واألخبار الـزائفـة ومنشـورات وسائل الـتواصل االجـتماعي
ـضلـلة الـتي تـزيد من خـوفنـا وتؤثـر على الـصحـة النـفسـية بـشكلٍ سـلبي. ا
ـرض ومـعـرفة وهـذا سـيـسـاعـدنـا في احلـصول عـلى صـورة واضـحـة عن ا

كيفية التعامل معه .
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الدوحة

تتصاعد مطالبات عراقية من على
مـــنــصـــات الـــســوشـــيـــال مــيـــديــا
ومـنظـمات مـجـتمع مـدني بإطالق
ـعـتــقـلـ في سـراح الــسـجـنــاء وا
الـســجـون احلـكــومـيـة وبــخـاصـة
أولــئك الــقـابــعـون فــيــهـا ألســبـاب
سياسية خوفاً عليهم من اإلصابة
ـستجد (كوفيد بفايروس كورونا ا

19).
يـبـلغ عـديـد الـسـجـنـاء في الـعراق
ـــرجـــحــة حـــسب الـــتـــقـــديـــرات ا
ثالثـمــئـة ألف ســجـ وهــنـاك من
يشكك بهذا العدد سلباً أو إيجاباً
فمصادر تضـيف إليه وأخرى تقلل
مــنه وحـ يـتـعـلق األمـر بـاألرقـام
ـعـلومـات في الـعـراق يـكون أو بـا
االختالف بشأنهـا أمراً مألوفاً فال
ـكن لــكـاتب أو بـاحث أو إعالمي
مــهـمـا بـذل مـن جـهـد أن يـصل إلى

ـعلـومات احلـقيـقية أو األرقام أو ا
الـتـقـريـبيـة غـيـر أنه رقم كـبـير في
كن أن نضيف قاييس و جميع ا
ـــــوقـــــوفــــ إلـــــيه عـــــديـــــداً مـن ا
واحملتـجزين واخملـتطـف ومن هم
رهن االعـــــتـــــقـــــال من دون ســـــبب
قـانـوني إلحـالـتـهم إلى الـقـضاء أو
أولئـك الذين سـيقـوا إلى السـجون
ومــحــتــجـــزاتــهــا أو من يــقــبع في

السجون السرية.
ـراقــبـ ـطــالـبــ وا إن تـخــوف ا
والناشط السياسي يرتكز على
أن رصـــدهـم ألوضـــاع الـــســـجـــون
ـعتقل عتقالت وا والسجنـاء وا

يــبــ أنــهــا ال تــتــوفــر عـلـى احلـد
األدنى مـن الـشـروط الـتـي يـنـبـغي
عتقالت أن تتوفر في السجون وا
فاستيعابـها في حالة من الفوضى
وخـدمـاتـهـا في مـنـتـهى الـسوء إذ

حتولت إلى أماكن ال تـصلح احلياة
فيها.
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كتب التنفيذي يحدد بيان أصدره ا
لـلـمـجـلـس السـيـاسـي الـعـام ألحرار
الــعـــراق وهــو تـــنــظـــيم ســـيــاسي
مـعـارض لـلـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في
الــــعـــراق أن تـــقـــاريـــر أشـــارت إلى
وجـــود نــحــو  300ألف سـجـ في
سجون العراق وتتراوح االتهامات
ــوجـــهــة إلــيـــهم بــ اجلــنـــائــيــة ا
والـسـيـاسـية ويـعـانـون من انـعدام
ــــقــــومـــات اإلنــــســـانــــيـــة أبــــسط ا
والصحـية التي تعـرضهم لإلصابة
بـفـيـروس كـوفـيد- 19بـكل سـهـولة
مـشـيـراً إلى الـسـجـناء الـسـيـاسـي
"الـذين لم يــرتـكــبـوا أيـة جــنـحـة أو
ـتهم إنـهم خدموا جنـاية وكل جر
الــــعــــراق قــــبل االحــــتالل والــــذين
يـــقــضـــون مــدد عـــقــوبـــاتــهم غـــيــر
ـركزي عـروفة في سـجن احلوت ا ا
ُـصمم الستيعاب  في الناصرية وا
 800سـج بـينـما وصل عـديدهم
الــيــوم إلى أكــثـر من  6000سـج
في ظل ظــــروف صـــحـــيـــة بـــالـــغـــة

السوء" كما يقول البيان.
ومـا يــعـرفه اجلـمـيع من مـسـؤولـ
ومـواطـن أن كـثـيـرين يـزجون في
ـعـتقالت وهم في هـذه الـسجـون وا

أوضـــاع صــــحـــيــــة جـــيــــدة فـــإذا
غادروها أو حتى إذا لم يغادروها
كـانـوا في أوضـاع صـحـيـة سـيـئـة
بــــفـــــعـل اخلـــــلل اإلداري ونـــــقص

اخلدمات الصحية.
وبـــالــطــبـع إذا اقــتــحـم فــايــروس
عتقالت كورونا هـذه السجـون وا
فـإنه سـيــجـد بـيـئــة تـسـاعـده عـلى
االنـــتـــشــار مـن جــهـــة ومن جـــهــة
أخرى ال يجد أي إجراءات صحية

أو إدارية حتول دون انتشاره.
وإذ حــــــاولــــــنــــــا الـــــوصــــــول إلى
مـعــلـومــات دقـيــقـة بــشـأن أوضـاع
ـعـتـقالت بعـامـة وما الـسـجون وا
يـتــعـلق بــوبـاء كـورونــا عـلى وجه
خـــاص كــانت األوضـــاع كــارثـــيــة
ووجدنا أن االهتمام بكل ما يتعلق
بالشـأن الصحي غائب تـماما فإذا
اســتــمــرت األوضـــاع عــلى مــا هي
عليه ويـبدو أنها سـتستمـر فإننا
ـة كبـرى تضاف إلى سنـشهـد جر
مـــســـلــسل اجلـــرائم الـــتي تـــفــتك
بالعراق وشعبه كما تقول فضائية
ــــوجـــهـــة إلى الـــكــــرامـــة نـــيـــوز ا

. تظاهرين العراقي ا
السجناء من جانبهم بدأوا حراكاً
وقــــرروا اإلضــــراب عن الــــطــــعـــام
بـــســـبـب عـــدم اتـــخـــاذ االجــراءات
الـكــفـيـلـة بــوقـايـتــهم من فـايـروس
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ارك دا

كورونا كما نقلت (وكالة الصحافة
ـســتـقــلـة) عن مــصـادر وصـفــتـهـا ا
ـطـلـعـة وقـالت إن الـسـجـناء في بـا
تسفيرات الرصـافة والذين يتجاوز
عددهم ٥ آالف سج بدأوا األحد
إضــرابـــاً مـــفــتـــوحــاً عـن الــطـــعــام
ورفـــضــوا تــســلم طـــعــام الــفــطــور
احـــتــــجـــاجــــا عـــلـى جتـــاهل إدارة
التسـفيرات ووزارة العـدل العراقية
ـوضـوع كــورونـا وعـدم اكــتـراثـهـا

واهمالها التام للقضية .
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والواقع أن هنـاك من يشكك في أن
ـعـتــقالت في الـعـراق الـسـجــون وا
تــديــرهــا احلــكــومــة  ولــعل كــتــاب
الــدكـتــور نــزار الـســامــرائي الـذي
يــــوصـف بــــأنه عـــــمــــيــــد األســــرى
العـراقيـ (زيارة إلى قـصور آيات
الـله) وثـيـقـة حـيـة  تـفصـح عن أيام

القيامة في إيران.
حـذرت مـفـوضـيـة حـقـوق االنـسـان
ومــركـز جـرائم احلـرب ومـنـظـمـات
دولية مثل العـفو الدولية وهيومن
ـــــــــــرصــــــــــد رايـــــــــــتـس ووتـش وا
األورومــــتــــوســـــطي مـن خــــطــــورة
ــعـتـقــلـ الـذين الـفــيـروس عـلى ا
يــــعــــدون الــــفــــئــــة األضــــعـف بـــ
اجملتمـعات في ظل ضعـف الرعاية
نـاعة واألمراض التي الصحـية وا

يـعـاني مـنـهــا مـعـظـمـهم وطـالـبت
ــعــنـيــة بــإطالق سـراح اجلــهـات ا
عـتقلـ األبريـاء للحـد من تفشي ا
فـــيـــروس كـــورونـــا ومــنـع حــدوث

كارثة إنسانية.
لـكن احلقـوقي الـدكتـور نوزاد عـبد
ــؤسف أن الــغــفــار يــقــول إن من ا
ـــنـــظـــمـــات اإلنــــســـانـــيـــة غـــيـــر ا
رســــــــــمـية وتـالـيـاً فإن قـراراتـها
غــيــر مـلــزمــة لــلـدول لــعــدم وجـود
مـعـاهــدة او اتـفـاقـيــة دولـيـة بـهـذا
الـشأن وأن تـأثيـرهـا يقـتصـر على
الــــراي الـــعــــام ســــواء الـــدولي أو

احمللي. 
إن صـدور عـفـو عن سـجـنـاء الـرأي
والــسـيــاسـيــ ومـرتــكــبي اجلـنح
الـبــسـيــطـة في الــعـراق كــفـيل بـأن
يخـلي سجـون العـراق ومعـتقالته
وال يـبــقي فـيــهـا إال الــسـجــنـاء من
ذوي اجلــرائم اخلــطـرة وهم قــلـة
ــطـلــوب أن يـعــمل الــنـاشــطـون وا
الــســيــاســيــون الــعــراقــيــون عــلى
الـدعـوة إلى حـمـلــة دولـيـة تـسـانـد
حــمـلــتـهم الــوطـنــيـة الـداعــيـة إلى
إطالق سراح السجناء السياسي
ومـــعـــتـــقـــلي الـــرأي في الـــعـــراق
خــصـوصـاً وأن الـكــثـيـر من الـدول
أطلقت سراح سجنائها حماية لهم

ية. من هذه اجلائحة العا
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التطرف وبالتالي الدكتاتورية ونقع
ضـحــيـتــهـا دائــمـا وبــ الـعــقـلــيـة
ــــنــــطـــــقــــيــــة الــــتي تـــــطــــمح الى ا
ـــقـــراطـــيـــة والـــتـــســـامح وان الـــد

بتجريد واخطاء كبيرة. 
ـوت ـســتـطـاع الـزعم  بــقـد كـان بـا
الـــفــلــســفــة او حــصــر اهــتــمــامــهــا
ـيـتـافـيـزيقـيـة الـعـقـيـمة. ـسـائل ا با
لـكـنـنا نـعـتـقد ان هـذا الـزعم تـهاوى
بــعــد مــحــنـة كــورونــا الــتي اقــامت
الـــدلـــيل الـــقـــاطع عـــلى حـــاجـــتـــنــا
تـزايدة لـلتـفكـير الـفلـسفي أي الى ا
صوت احلكمة الكامن في اإلنسان.
وتـظل الــنــقـطــة األهم الـتـي يـلــتـقي
فكرون والفالسفة اآلن هي حولها ا
ـة واالقــتـصـادي هــزال نـظــام الـعــو
الـــلـــيـــبــرالـي أو الـــنـــيــولـــيـــبـــرالي
وانـفضـاح آفـاته واخطـاره. وهـو ما
توقعه الكاتب الـفرنسي جاك أتالي
ببروز نظم سلطة جديدة قائمة على
الــرقــابـــة وبــشـــكل أكــثـــر فــعـــالــيــة
بـاسـتـعــمـال تـكـنـولــوجـيـات الـذكـاء
االصـطــنـاعي فــيـمــا يـرى غــيـره أن
كورونـا غيـر موجـود بشـكل مسـتقل
عن االقـتصـاد ال سيـمـا في اقتـصاد
ــــة اذ جـــعـــلت الــــطـــريـــقـــة الـــعـــو
الـلـيـبـرالـية مـن الربـح األفق الذي ال
ـــــــــكـن جتــــــــاوزه فـي جــــــــمـــــــــيع
ـفـكــر الـفـرنـسي الـسـيـاســات. امـا ا
ادغــــار مــــوران فــــيــــرى ان الــــدرس
ــكن اسـتـخالصه الـرئــيـسي الـذي 
من كـورونا ان هـذه األزمـة تـب أن
ـتـبـادل من ـة هي االعـتـمـاد ا "الـعـو
دون تـــــضــــامن وانــــهـــــا أنــــتــــجت
بـــالـــتــأكـــيـــد الـــتــوحـــيـــد الـــتــقـــني
واالقـتــصــادي لـلــكــوكب لـكــنــهـا لم
تــعـزز الـتـفـاهم بــ الـشـعـوب. مـنـذ
ــة في الـتــسـعـيــنـيـات بـدايــة الـعـو
الـية. اشتـعـلت احلروب واألزمـات ا
وقد خلقت مخاطـر الكواكب -البيئة
واألسلـحة الـنوويـة واالقتـصاد غـير
نظم- مصيرًا مشـتركًا للبشر لكن ا
البشر لم يدركوا ذلك" مشيرا الى أن
"فـيـروس كـورونـا يـخـبـرنـا بـقوة أن
الـبـشـريـة كـلـهـا يجـب أن تبـحث عن
مـسـار جـديــد يـتـخـلى عـن الـعـقـيـدة
الـنــيــولـيــبـرالــيـة مـن أجل سـيــاسـة

مضادة لألزمة اجتماعية وبيئية. 
مارسيل غوشـيه يقول من جانبه: ال
ـكـن ألحـد أن يـتـنـبـأ بـحـجم حـدث
كــورونــا لــكن الــصــدمــة الــفــكــريــة
واأليـديـولوجـيـة كبـيـرة. فلـقـد ماتت
ة الليبرالـية القائمة على مبدأ العو
رنـة" وعفـا علـيهـا الزمن "الـتجـارة ا
ـشاكل فـيـما احلـاجة كـحل جلمـيع ا
إلى الـتـفكـيـر االسـتراتـيـجي تـفرض
نــفــســهـا عــلى نــطــاق اجملــتــمــعـات
وذج اجلـديـدة. نـحن بـحـاجـة إلى 

ـــر من ـــرا من ورق.  لـم تـــكن اال 
ورق أيـضا في رأيـنـا اإلمبـراطـورية
االمـريــكــيـة والــنــمـوذج الــشــيـوعي
ــــــــوذج اإلسالم الـــــــصـــــــيــــــــني و
الـسـيـاسي بكـل نسـخه كـمـا تـكشف
عن ذلـك بـقـوة كــورونـا الــيـوم الـتي
تـــعــلن أيــضـــا انــهــيـــار مــا يــعــرف
سـيحـية" بـ"احلضـارة اليـهوديـة- ا
والـــثـــقــــافـــات الـــتـــوتـــالـــيـــتـــاريـــة
والتـيوقراطـية الدينـية وفشـلها الى

االبد جميعا.
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بيـد ان البؤس يـكلل بـأعلى درجاته
أيــــضــــا رؤوس من نــــســــمـــيــــهم بـ
"طـــــبـــــاخي األيـــــديـــــولـــــوجـــــيــــات
الرأسمالية اجلديدة" كبرنارد هنري
لـــيـــفي وفـــرانـــســيـس فــوكـــويـــامــا
وصمـوئيل هنـتنغـتون وسواهم من
بشريـن بالنظام منظّري اخلـرائب ا
الــنـيــولـيـبــرالي وهـو نــفس صـنف
ـاضي الـدعـاة الــذي انـتـمى له في ا
بــــالــــضــــرورة كــــافــــة "مــــنــــظــــري"
الـدكـتـاتـوريـات التـوتـالـيـتـارية وكل
ن جــــعل الـــعـــوامل بـــطــــريـــقـــته 
الـعـرقـية والـديـنـيـة والثـقـافـية حتلّ
مـــكــــان الـــعــــوامل االقــــتـــصــــاديـــة
والـسيـاسـية كـعنـاصـر أساسـية في

هويّة الشعوب والبشر.. 
لـــســنـــا مــقــبـــلــ عــلى حـــرب لــهــا
مـــقــومـــات ثــقــافـــيــة او ديـــنــيــة او
جـغــرافـيـة كــمـا تـوقع هــنـتـنــغـتـون
تـعـصبـ من كـافة وتـمنى مـعـظم ا
. ولـسنـا مقـبلـ على االديان واال
ي اجلديد الذي انتظار النظـام العا
دعــــا له جــــورج بــــوش وبــــشــــر به
فوكوياما كما لن يكن هناك احتراب
ب احلـضارات ألن هـذه بطبـيعـتها
اجلـوهــريـة تـتـوارث وتـتـكـامل غـيـر
آبــهــة بــالـــعــرق واجلــنس والــلــون
واجلــــــغــــــرافـــــيــــــا وهـــــلــــــوســـــات
األيديـولوجـيا دون اغـفال ان هـناك
داخل كل حضـارة عـلى حدة وداخل
كل احلـــضــارات مـــعــا صـــدام بــ
عقلـيات عصـابية ومـتعصـبة هو ما
حاول هـنتنـغتون قـسرا منـحه بعدا
مـــطــــلـــقــــا. واقـــصــــد به الــــصـــدام
الــتـذابــحي احــيـانــا بـ الــعــقـلــيـة
ـانــيــة الـســلـفــيـة الــتي تــنـجب اال

كثر خالل األيام األخيرة في الغرب
ـفـكرون والـشـرق عـلى حـد سـواء ا
والــــصـــحـــفـــيـــون الـــذين حـــاولـــوا
اسـتـقراء مـسـتـقـبل اإلنسـانـيـة على
ضـــــوء صـــــدمـــــة وبـــــاء كـــــورونـــــا
ومــتــرتــبـات اخــطــاره بـ من رأى
فـــيه  11أيـــلـــول مـن نـــوع آخـــر او
الــغــســـتــابــو او داعـش داللــة عــلى
ـباغـت وب من الـغـدر اجلـمـاعي ا
ــيــة اعــتــبــره اعـالنــا عن حــرب عــا
حـــقــيـــقــيـــة حــرب عـــلى الـــصــحــة
واحلياة يشـنها عدو شـبحي حقير
وخــطـــيــر نـــظــرا لإلجـــراءات الــتي
اعتمدتها كـبرى دول العالم حملاربة
الــــفـــيــــروس بل حــــتى عـن "حـــرب
أهـلـيـة" كــمـا تـخـيـلـهــا الـفـيـلـسـوف
اإليــطـالـي جـورجــيـو اغــامـ الـذي
حتــدث عن عــدو من الـداخـل يـنــفـذ
مـن بـ اصــابع الــيــد ولــعــاب الـفم
وبـــؤبـــؤ الــعـــ ولـــيس مـن خــارج

احلدود. 
امــام ذلـك تــقف االيـــديــولـــوجــيــات
ا الى مهزومة وعـارية جميـعا وكأ
االبـد مـا دام الـهدف الـوحـيـد لـلدول
واحلـكـومـات والبـشـريـة لم يـعد اال
إنــــقـــاذ حـــيـــاة اإلنـــســـان بـــأبـــسط
مـعـانـيـها الـى حد الـتـضـحـيـة حتى
ــدنــيـة احلــديــثـة. وهي ـكــاسب ا
ــة بل فــضــيــحـة كــبــرى لأل هــز
ـتـحـدة ولـكل الـدول الـكـبـرى الـتي ا
تــقف مــتـــرهــلــة وشــمــطــاء دون ان
يـنـفـعـهـا بـشيء "حق" الـفـيـتـو الذي
تـــمــلـــكه من دون حق فـي مــجــلس
االمن الـدولـي ولـلــدول اإلقــلـيــمــيـة
ة كافـة التي غدت جتـر اذيال الـهز
بـيــنـمــا الـصـدام ضــد الـكــورونـا لم

يحصل بعد.
فــالـفــيــلــسـوف الــفــرنـسي مــيــشـال
أونفـراي ندد بــانعـدام كفـاءة القادة
األوروبــــيــــ واســــتـــهــــتــــارهم في
مواجهـة التفـشي اخلطيـر لكورونا;
ـثـابة مـعـتـبراً أن أوروبـا أضـحت 
"الـعـالم الثـالث اجلـديـد" تـمامـا كـما
ان ســـقــوط االحتـــاد الــســـوفـــيــاتي
كـــشـف بـــقـــوة أن اإلمـــبـــراطـــوريـــة
الشـيوعيـة السـابقة كـانت قد دخلت
في الـوهم ألكـثـر من نـصف قـرن من
الزمان قبل ان يكتـشف العالم بانها

ســيـاسـي جـديــد وهــو مــا يــنــبـغي
ابراز أهـمية هـذه التـحوالت وإبراز
ان الــتـاريخ بـيّن دائــمـا أن انـتـشـار
األوبـئة الـفتـاكة كـان دائـماً تـمهـيداً
ــة وقــيــام النــدثــار شــرعــيــات قــد
شــرعــيــات جــديــدة مــقــامــهــا عــلى
أسـاس الـقـدرة عـلى حـمـايـة الـبـشر
ـــوت بــعـــد ان تــكـــون الــقــوى من ا
ـــهـــيــمـــنــة اثـــبــتـت عــجـــزهــا عن ا

وت.   حمايتهم من ا
تــقف األيــديـــولــوجــيــات مــهــزومــة
ا الى االبد ما وعارية جـميعا وكـأ
دام الــــهـــــدف الــــوحــــيـــــد لــــلــــدول
واحلـكومـات والـبـشريـة لم يـعد اال
إنـــقـــاذ حـــيـــاة اإلنـــســـان بـــأبـــسط
مـعـانيـهـا الى حـد الـتضـحـيـة حتى
ـدنــيــة احلـديــثـة. وهي ــكــاسب ا
ــة بل فــضــيــحــة كــبـرى لأل هـز
ـتـحـدة ولـكل الـدول الـكـبـرى التي ا
تــقف مــتــرهــلــة وشــمــطــاء دون ان
يـنـفـعـها بـشيء "حق" الـفـيـتـو الذي
تـــمــلــكه من دون حـق في مــجــلس
االمـن الـدولي ولــلــدول اإلقـلــيـمــيـة
ة كافة الـتي غدت جتر اذيـال الهز
بـيـنــمـا الـصــدام ضـد الــكـورونـا لم
يــحـــصل بــعــد.يــطـــالي جــورجــيــو
اغــامـــ الــذي حتــدث عن عــدو من
الـداخل يـنفـذ من بـ أصـابع الـيد
ولعاب الفم وبؤبؤ الع وليس من

خارج احلدود. 
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امــام ذلك تـــقف االيــديـــولــوجــيــات
ا الى مهزومة وعارية جـميعا وكأ
االبـد ما دام الـهـدف الـوحيـد لـلدول
واحلـكومـات والـبـشريـة لم يـعد اال
إنـــقـــاذ حـــيـــاة اإلنـــســـان بـــأبـــسط
مـعـانيـهـا الى حـد الـتضـحـيـة حتى
ـدنــيــة احلـديــثـة. وهي ــكــاسب ا
ــة بل فــضــيــحــة كــبـرى لأل هـز
ـتـحـدة ولـكل الـدول الـكـبـرى التي ا
تــقف مــتــرهــلــة وشــمــطــاء دون ان
يـنـفـعـها بـشيء "حق" الـفـيـتـو الذي
تـــمــلــكه من دون حـق في مــجــلس
االمـن الـدولي ولــلــدول اإلقـلــيـمــيـة
ة كافة الـتي غدت جتر اذيـال الهز
بـيـنــمـا الـصــدام ضـد الــكـورونـا لم
يحصل بعـد. فالفيلـسوف الفرنسي
ميشال أونفراي ندد بـانعدام كفاءة
القادة األوروبـي واستـهتارهم في
مواجهة الـتفشي اخلطـير لكورونا;
ـثـابة مـعتـبـراً أن أوروبـا أضحت 
"الـعالم الـثـالث اجلـديد" تـمـاما كـما
ان ســقـــوط االحتــاد الـــســوفـــيــاتي
كـــشف بـــقـــوة أن اإلمـــبـــراطـــوريـــة
الشيـوعية الـسابقـة كانت قد دخلت
في الـوهم ألكـثـر من نصـف قرن من
الزمان قبل ان يكتشف العالم بانها
ـــر من ـــرا من ورق.  لم تـــكن اال 

ورق أيضـا في رأيـنا اإلمـبراطـورية
االمـريــكـيــة والــنـمــوذج الـشــيـوعي
ـــــــوذج اإلسالم الـــــــصـــــــيـــــــنـي و
الـسيـاسي بـكل نـسخـه كمـا تـكشف
عن ذلك بــقـوة كـورونــا الـيـوم الـتي
تــعــلن أيــضـــا انــهــيــار الـــعــقــلــيــة
ـسـيـحـيـة والـثـقـافات الـيـهـوديـة- ا
الــتــوتـالــيــتـاريــة والــتــيـوقــراطــيـة

وفشلها الى االبد جميعا.
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بيد ان الـبؤس يكـلل بأعلى درجاته
أيــــضـــا رؤوس مـن نـــســــمــــيـــهم بـ
"طـــــبــــاخـي األيـــــديــــولـــــوجـــــيــــات
الــرأســمـالــيــة اجلــديــدة" كــبــرنـارد
هنـري ليـفي وفرانسـيس فوكـوياما
وصموئـيل هنتنـغتون وسواهم من
بـشرين بالنظام منظّري اخلرائب ا
الــنـيـولــيـبـرالي وهــو نـفس صـنف
ـاضي الـدعـاة الـذي انـتـمى له في ا
بـالـضرورة كـافـة "مـفكـري" االنـظـمة
ن الـتـوتـاليـتـاريـة وكل بـطـريـقته 
جــعل الـعـوامل الـعـرقـيـة والـديـنـيـة
والــثــقــافــيــة حتلّ مــكــان الــعــوامل
االقـتصـادية والـسيـاسـية كـعنـاصر
أســـاســـيـــة فـي هـــويّـــة الـــشـــعــوب

والبشر.. 
لـــســنــا مــقـــبــلــ عــلـى حــرب لــهــا
مـــقــومــات ثـــقــافــيـــة او ديــنــيــة او
جـغـرافــيـة كـمـا تــوقع هـنـتــنـغـتـون
ـتـعصـب من كـافة وتـمنى مـعظم ا
. ولـسنا مـقبـل على االديان واال
ي اجلديد الذي انتظار النظام العا
دعــــا له جــــورج بــــوش وبـــشــــر به
فـــوكـــويـــامــا كـــمـــا لن يـــكن هـــنــاك
احــتـراب بــ احلـضــارات ألن هـذه
بــطـبــيـعــتــهـا اجلــوهــريـة تــتـوارث
وتــتـــكـــامل غـــيـــر آبــهـــة بـــالـــعــرق
واجلـــنس والـــلـــون واجلــغـــرافـــيــا
وهــلـــوســات األيــديـــولــوجــيــا دون
اغـفـال ان هـنـاك داخل كل حـضارة
عـــلى حــدة وداخـل كل احلــضــارات
مـعـا صـدام ب عـقـلـيات عـصـابـية
ومتعصـبة هو ما حاول هـنتنغتون
قسرا منحه بعدا مطلقا. واقصد به
الــصــدام الــتــذابــحي احــيــانــا بـ
ـانـيـة الـسـلـفـية الـتي الـعـقـلـيـة اال
تــــنــــجب الــــتــــطــــرف وبــــالــــتــــالي
الدكتـاتورية ونقـع ضحيتـها دائما
نطـقية الـتي تطمح وب الـعقليـة ا
ــقـراطـيـة والـتـسـامح وان الى الـد

بتجريد واخطاء كبيرة. 
ـوت ـسـتـطـاع الـزعم  بـقـد كـان بـا
الــفــلــســفــة او حــصــر اهــتــمــامــهـا
ـيتـافـيـزيقـيـة الـعقـيـمة. ـسـائل ا بـا
لـكنـنـا نعـتقـد ان هـذا الزعم تـهاوى
بـعــد مــحــنـة كــورونــا الـتـي اقـامت
الـــدلـــيل الــقـــاطع عـــلى حـــاجــتـــنــا
تـزايدة للـتفكـير الفـلسفي أي الى ا

صوت احلكمة الكامن في اإلنسان.
وتــظل الـنــقـطــة األهم الـتي يــلـتـقي
ــفـكـرون والــفالسـفـة اآلن حــولـهـا ا
ــــــة هـي هــــــزال نـــــــظــــــام الــــــعــــــو
واالقــــتــــصــــادي الــــلــــيــــبــــرالي أو
الــنــيـولــيــبــرالي وانــفــضـاح آفــاته
واخـطـاره. وهـو مـا تـوقـعه الـكـاتب
الـفـرنــسي جـاك أتـالي بـبـروز نـظم
سـلـطـة جـديـدة قائـمـة عـلى الـرقـابة
وبـشـكل أكـثـر فـعــالـيـة بـاسـتـعـمـال
تـكنـولوجـيـات الذكـاء االصطـناعي
فـيــمـا يــرى غـيــره أن كـورونــا غـيـر
مــــوجــــود بــــشــــكل مـــــســــتــــقل عن
االقـتــصــاد ال سـيــمـا فـي اقـتــصـاد
ـــة اذ جـــعـــلت الـــطـــريـــقـــة الـــعـــو
الـليـبـراليـة من الـربح األفق الذي ال
ــــــــكـن جتــــــــاوزه فـي جــــــــمــــــــيع
ـفـكـر الـفـرنـسي الــسـيـاسـات. امـا ا
ادغــــار مـــوران فــــيــــرى ان الـــدرس
ـكن اسـتـخالصه الـرئـيـسي الـذي 
من كورونـا ان هذه األزمـة تب أن
ـتـبادل من ة هـي االعتـمـاد ا "الـعـو
دون تــــضــــامـن وانـــهــــا أنــــتــــجت
بـــالــتـــأكــيـــد الـــتــوحـــيــد الـــتـــقــني
واالقـتــصـادي لـلــكـوكـب لـكـنــهـا لم
تـعـزز الـتـفـاهم بـ الـشـعـوب. مـنـذ
ـة في الـتـســعـيـنـيـات بـدايـة الـعــو
ـالية. اشتعـلت احلروب واألزمات ا
وقــد خــلــقـت مــخــاطــر الــكــواكب -
الـــبـــيـــئـــة واألســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة
ـنــظم- مـصـيـرًا واالقــتـصـاد غــيـر ا
مــشـتــركًـا لــلــبـشــر لـكـن الـبــشـر لم
يـــــدركـــــوا ذلك" مــــــشـــــيـــــرا الى أن
"فـيـروس كورونـا يـخـبرنـا بـقوة أن
الـبـشريـة كـلهـا يـجب أن تـبحث عن
مــسـار جـديـد يـتـخـلى عن الـعـقـيـدة
الـنــيـولـيــبـرالــيـة من أجل ســيـاسـة
مضادة لألزمة اجتماعية وبيئية. 
مارسيل غوشيه يقول من جانبه: ال
ـكن ألحـد أن يـتـنـبـأ بـحـجم حدث
كــورونــا لـكـن الـصــدمــة الــفــكــريـة
واأليـديولـوجيـة كبـيرة. فـلقـد ماتت
ة الليبرالية القائمة على مبدأ العو
رنـة" وعفـا عليـها الزمن "التـجارة ا
ـشاكل فـيمـا احلاجة كحل جلـميع ا
إلى الـتفـكيـر االسـتراتـيجي تـفرض
نــفـســهــا عـلى نــطــاق اجملـتــمــعـات
وذج اجلـديدة. نـحن بـحاجـة إلى 
ســيـاسـي جـديــد وهــو مــا يــنــبـغي
ابراز أهـمية هـذه التـحوالت وإبراز
ان الــتـاريخ بـيّن دائــمـا أن انـتـشـار
األوبـئة الـفتـاكة كـان دائـماً تـمهـيداً
ــة وقــيــام النــدثــار شــرعــيــات قــد
شــرعــيــات جــديــدة مــقــامــهــا عــلى
أسـاس الـقـدرة عـلى حـمـايـة الـبـشر
ـــوت بــعـــد ان تــكـــون الــقــوى من ا
ـــهـــيــمـــنــة اثـــبــتـت عــجـــزهــا عن ا

وت. حمايتهم من ا

ÍË«bMN « 5 Š

لندن

WO H½ WOŽUL²ł≈ …dE½ 


