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 التحوالت الفلسفیة في ظل جائحة کورونا 

 
 

 : صملخّ ال

االجتماعية؟ �س�� الدراسة ا�حالية للكشف عن سؤال رئيس وهو هل هدم "�ورونا" فكرة الفلسفة والنظر�ات  

وهل سن�ون أمام عالم قي�ي جديد، �سود فيھ قيم أخرى   ..وهل بات خوفنا مادة لالستثمار بيد النظام الرأسما��؟.

مستوى   ع��   
ً
ال َحوُّ

َ
ت سنشهد  هل  �عطلت،  أو  القيم،  تحولت  و�ذا  اليوم؟..  قيميا  البشر�ة  �عانيھ  ما  و��  من 

أن العالج بالفلسفة    األمر عنن النتائج أسفرت �� ��اية  ؟..، بيد أاأليديولوجيات السائدة، وع�� اختالف م�ونا��ا

ر�ما ي�ون أشد نجاعة �� مثل هذه الظروف ال�ي يواجھ ف��ا الفرد املنعزل املعزول أعراضا مثل هذه ا�خاوف املقلقة  

�حقيقية �عد!. إن هو�تھ ا  يتعرف إ��ر�ما أل��ا تتعلق بمجهول لم �ستطع اإل�سان ب�ل تقدمھ وج��وتھ العل�ي أن  

فلسفة �ل هذه ا�خاوف والتخلص م��ا يكمن �� أن ينظر اإل�سان إ�� هذه ا�جائحة وأمثالها مما يخفيھ القدر ع��  

�غي��  يحاول  وأن  ورحابھ   
ً
شموال أك��  نظرة  وا�جم��  الفردي  أ  املستوى  تجاه  هذا  التشاؤمي  تفك��ه  من    ّي نمط 

 الظواهر املقلقة واألحداث املؤملة. 

��اية    -القيم االجتماعية  -اال�ستمولوجيا  - العوملة    –جائحة �ورونا    –التحوالت الفلسفية    :فاتيحامل  �لماتال

 . التشاؤم -التار�خ

Abstract : 
The current study seeks to reveal a major question, which is, did “Corona” destroy the idea 

of philosophy and social theories? And has our fear become a material for investment in the 

hands of the capitalist system?.. Will we be facing a new world of values, in which other values 

prevail, inspired by what humanity suffers in values today?.. And if values are transformed, or 

disrupted, will we witness a transformation at the level of the prevailing ideologies, and in 

different ways Its components?.. However, the results eventually revealed that the treatment 

of philosophy may be more effective in such circumstances in which the isolated individual 

faces symptoms of such worrying fears, perhaps because they relate to an unknown that man, 

with all his progress and scientific might, has not been able to recognize his true identity. 

distance! The philosophy of all these fears and getting rid of them lies in the person looking at 

this pandemic and it’s like, which is hidden by fate on the individual and collective level, a more 

comprehensive and spacious view, and trying to change this pessimistic thinking pattern 

towards any of the disturbing phenomena and painful events 

Key words: Philosophical transformations - Corona pandemic - globalization - 

epistemology - social values - the end of history - pessimism. 
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 : التقدیم  -1

د�سم��   أواخر  "�وفيد  2019��  �س�ى  ف��وس  بو�اء  اإل�سانية  اإلنفلونزا  19  -ابتليت  من  نوع  وهو   ،"

مناعة  العادية لكنھ غ�� من تركيبة ا�ج�ن، فأصبح أك�� ضراوة من اإلنفلونزا العادية بمئات املرات، كما أن  

ومن ثم أصبح هذا الف��وس واسع االنتشار، و�صيب اإل�سان �سرعة    إليھ،اإل�سان ال �ستطيع التعرف  

كب��ة، و�بدأ �� الدخول إ�� جسم اإل�سان، عن طر�ق الهواء، أو ملس األسطح امللوثة، "ويغزو خاليا الغشاء  

�ىى ف��ة حضانة تصل إ�� عشرة أيام �� ا�خاطي للفم واألنف والعين�ن، ثم ا�حلق، ثم الشعب الهوائية و�ق

 املتوسط". 

هذه الف��ة يت�اثر داخل ا�خاليا ويسيطر عل��ا، ثم يخرج و�نتشر �� �ل ا�جهاز التنف�ىي، إ�� أن يصل  ��

و  الظهور،   �� املرض  أعراض  تبدأ  وهنا  الهوائية،  ا�حو�صالت  شديدة  ��  إ��  والعظام،    �� آالم  العضالت، 

�حرارة، وسعال شديد، وضيق �� التنفس، وصداع، و�سهال، وقد تختلف األعراض  درجة ا  �� وارتفاع كب��  

و�عدها  يوًما،  �شاط املرض قد �ستغرق خمسة عشر    أّن ع��  من حاالت شديدة إ�� حاالت معتدلة؛ عالوة  

 ن.  �شعر املر�ض بالتحّس 

ا�حو�صالت   إ��  يصل  عندما  أنھ   �� تتمثل  الف��وس،  هذا  يحد��ا  ال�ي  يدمّ واملضاعفات  ر  الهوائية، 

��    ها خاليا شديدة  بصعو�ة  املر�ض  �شعر  و�ذلك  الرئت�ن،  وحركة  الدم  مع  الغازات  تبادل  عن  املسئولة 

تفرز   املصابة  ا�خاليا  بالدم؛ هذا يجعل  �� األك�ج�ن  "،  �س�ى "سيتوك�نسموًما  التنفس، ونقص شديد 

القلب،    ��  
ً
مفاجئا  

ً
هبوطا "وتحدث  الدمو�ة،  الدورة  إ��  �لو�اتصل   

ً
��    ،وفشال  

ً
وهبوطا معو�ة،  وال��ابات 

وظائف الرئت�ن، باإلضافة إ�� جلطات صغ��ة بالدم، قد تصل إ�� ا�خ، وتحدث ال��ابات، وقصور وظائف  

 .ا�خ

، مما استوجب ع�� ا�جميع العزلة  اوهلع   اوفزع   ا وتوتر   اقلق  ب ل�جميعالفتاك سبّ   –وهذا الو�اء القاتل  

ق ب�ن صغ�� وكب��، غ�ي وفق��، شاب وشيخ، طفل أو �جوز. ومن  اإلجبار�ة �� املنازل؛ هذا الو�اء الذي ال يفرّ 

هنا �عيش البشر�ة �� صراع كب�� مع هذا الف��وس الذي ال �علم الكث�� عنھ، ونجهل طبيعتھ. �ل هذا أدى  

، تلك العزلة ال�ي �شبھ تماما عزلة الفيلسوف عندما ينعزل �� برج  م��و �جميع �� بيإ�� عزلة البشر�ة ومكث ا

عا�� أو الفلسفة �� تأمال��ا العقلية، فالفيلسوف ينعزل من أجل أن ين�ج أف�اره، ويستخرج مكنونات  

 .1عقلھ من استنتاجات ومفاهيم فلسفية

من �ساؤالت حول قدرة البشر ع�� تجاوز األزمة  و�� ظل أزمة ف��وس �ورونا ا�حالية وما تطرحھ علينا    

: هل نحن ع�� أبواب مرحلة  �ية، يحق لنا أن نطرح السؤال اآلوما �ستث��ه فينا من قلق حول مص�� اإل�ساني

وماذا لو أنقلب سؤال    املرحلة؟تار�خية جديدة، وهل يمكن للفلسفة أن �ساعدنا ع�� استشراف مالمح هذه  

وال يملك أن  إ�� اإل�سان  الفلسفة، من مسألة الوجود لنفسھ والوجود من حولھ، إ�� سؤال توجهھ الطبيعة  

 
ي اليوم، المصري:  ميساء -1

ٔ
 . 2020يناير  26كورونا …القاتل المقبل للعرب، صحيفة را
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سيؤدي انتشار الو�اء إ�� �غ�� �� القيم أو إبطالها و�عطيلها، تلك القيم ال�ي    هل ...  1يأت��ا بإجابة ناجزة؟  

وهل هدم "�ورونا" فكرة الفلسفة والنظر�ات االجتماعية؟    اليومية؟  يؤمن ��ا البشر و�مارسو��ا �� حيا��م

وهل سن�ون أمام عالم قي�ي جديد، �سود فيھ قيم    الرأسما��؟وهل بات خوفنا مادة لالستثمار بيد النظام  

تحوّ  و�ذا  اليوم؟..  قيميا  البشر�ة  �عانيھ  ما  و��  من   أخرى 
ً
ال َحوُّ

َ
ت هل سنشهد  �عطلت،  أو  القيم،  ع��   لت 

ة)  ملي ا�جديد (نظام العو النظام العامل  مص�� ستوى األيديولوجيات السائدة، وع�� اختالف م�ونا��ا؟ وما  م

نات الثقافة والقيم واالقتصاد والسياسة �� فهم مع�ن؟ وهل ستتجھ البشر�ة إ��  الذي اجتمعت فيھ م�وّ 

وا�حكم؟ واإل�سان  لل�ون  دقة  أك��   
ً
فهما يقدم  آخر  نظام  عن  ثم  البحث  تقّد وهل  ما  الفلسفة  ة  مھ 

والتفلسف إل�سان العصر ا�حا�� الذي تحاصره املشكالت وا�جوائح من �ل جانب ويعا�ي الكث�� من صور  

م ال�ي مكنتھ إ�� حد  ال�جر وال�آبة رغم �ل ما �ستمتع بھ من تقنيات تمأل عليھ وقتھ رغم �ل صور التقّد 

قة الفلسفة بال�حة؟ ماذا يمكن للفلسفة أن تقدم ما عال  !ما من أن �عيش عصر الرفاه واإلشباع املادي؟

لإل�سان بل للبشر�ة جمعاء �� زمن ال�ورونا؟ هل من دور أو وظيفة يمكن للفلسفة أن تقوم بھ �� التخفيف  

 من أضرار هذا الو�اء القاتل؟ 

و   العزل  أطالها  ما  إذا  ونوعي��ا،  ا�حياة  قيمة  املرء عن  �ستفسر  أن  األخطر  السؤال  ي�ون  الطب  وقد 

 من الزمن الكرونولو�� التعيس، أم يجدر  
ً
 خاو�ة

ً
. هل يفيدنا أن �س��يد اس��ادة

ً
 فارغة

ً
 زمنية

ً
الوقائي إطالة

-1859ده الفيلسوف الفر��ىي "برجسون" (بنا أن نكتفي بالقسط الوج�� من الزمن ال��يج املفرح الذي يحّد 

مع  9411 املن�جمة  املعيشة،  ا�خت��ة،  بالديمومة  نضيف  )  أن  لنا  ينب��  أفال  الذا�ي؟  الضم��  اقتناعات 

  ا�ح
ً
�ى: ن أن نضيف األيام الباهتة إ�� ا�حياة املنقبضة؟ وأي القيمت�ن أسعياة املتو�جة إ�� األيام، عوضا

 .2ا�حياة؟ طول ا�حياة أم نوعية 

�ل ذلك سنحاول اإلجابة عنھ ضمن هذه القراءة التحليلية للتحوالت الفلسفية �� ظل جائحة �ورونا،  

ھ  ولكن قبل ذلك يمكننا القول  
ّ
� عن هموم وتطلعات عصرها.  �ع�ّ ما  من املعروف عن الفلسفة بأ��ا عادة  إن

ھ حافل  ا ينساب �� هدوء، ولكنّ ولهذا ينقسم تار�خ الفلسفة الطو�ل إ�� حقب تار�خية. فلم يكن تار�خها ��ر 

�� الدرس األ�ادي�ي ينقسم تار�خ الفلسفة إ�� خمس ف��ات:  إذ  بضروب من القطيعة ب�ن �ل حقبة وأخرى.  

الفلسفة    
ً
وأخ��ا ا�حديثة  والفلسفة  الوسطى،  العصور  وفلسفة  اليونانية،  والفلسفة  الشرقية  الفلسفة 

 
ّ
 تلك الفلسفة �انت تدوُر  ة، ل الفلسفة الشرقية فلسفة ممارساملعاصرة. تمث

ً
ال مجرد تفك�ٍ� نظرّي، فبداية

ليمِلك زمام   الفرد،  �� سلوِك  حول مركز اإل�سان ومجا��تھ �خاوفِھ ومعاناِتھ عن طر�ق ا�حكمة والتأمل 

ق والقلق والغضب وا�خوِف من ا�جهول 
ّ
 .الّرغبة والتعل

 
سبابا جديدة النتشار عدوى "كورونا .القاتل..الفيروس  هللا:عبد  ريهام -1

ٔ
 2020فبراير  08، اليوم السابع، السبت، "علماء يكـتشفون ا

 م.  03:48
صوات اإللكـترونية، وقد نشر بتاريخ  عماد عبد الرازق: الفلسفة والمرض في زمن الكورونا، مقال -2

ٔ
، 30 نوفمبرمنشور بجريدة ا

2020 . 
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 کورونا وتاریخ الفلسفة:  -2

ل 
ّ
مرحلة يقظة العقل وتحرره من األساط�� ال�ي ُيطلق عل��ا   ،كما قال أنور مغيث،  اليونانيةالفلسفة    تمث

التعرف   الشعوب. �� مرحلة  يقظة  ما هو؟  إ��  أحالم  السؤال  املوجودات. واملاهية �� اإلجابة عن  ماهية 

ما    ؟الفضيلة  ما  ،اإل�سان  ام  ؟لطبيعةاما    ؟هكذا �انت طبيعة موضوعات الفلسفة اليونانية: ما الوجود

من هو املواطن؟ كما �انت اإلجابات تنطلق من العقل و�ستند إ�� املنطق. وظهرت �� هذه املرحلة    ؟الدولة

األو�� سمات للفلسفة تم��ها عن العلم من جانب واألدب من جانب آخر. ف�ي آراء متعارضة تختلف من  

ذ ورغم  آخر،  إ��  �عضها  فيلسوف  اآلراء  هذه  �ستبعد  ال  بجميع  �عّد ألن ّ  ا �عضلك  اإلحاطة   �� �سهم  دها 

 .1جوانب موضوع البحث

اليونانية  للفلسفة  ا�حاضن  اإلقليم  املتوسط  ،و�� قلب  البحر  التوحيدية    ،وهو شرق  األديان  ظهرت 

لتعلن ع�� الناس معتقدات جديدة: يوجد إلھ واحد خالق لل�ون، هذا ال�ون الذي �ستمر بفضل العناية  

باملوجودات،   الدنيا. آمن  اإللهية   �� البشر سوف يبعث �عد املوت ليحاسب ع�� أعمالھ  ب�ي  و�ل فرد من 

أغلب الناس �� شمال البحر املتوسط باملسيحية و�� جنو�ھ باإلسالم. و�دأت الفلسفة �عا�ج موضوعات  

لتساؤالت تتعرض  ف�ي  اليونانية،  الفلسفة   �� مطروحة  تكن  لم  وهل    جديدة  اإلل�ي؟  العلم  طبيعة  عن 

سان مس�� أم مخ��؟، و�� قضية تختلف عن فكرة القدر املوجودة �� الفكر اليونا�ي، والعدل اإلل�ي  اإل�

ض اإلنتاج الفكري للفالسفة وعلماء الالهوت وعلماء الكالم  �عرّ وهكذا  وعالقتھ با�حساب �� اليوم اآلخر.  

 .2القضايا ع�� مدى قرون طو�لةإ�� هذه �� املسيحية واإلسالم 

عقوال جبارة عكفت ع�� مناقشة قضايا تأملية   انتبھ اإل�سان إ�� أنھ ا�شغل بآخرتھ عن دنياه، وأّن قد  و  

يصعب حسمها والوصول ف��ا إ�� يق�ن. ومن هنا بدأت الفلسفة ا�حديثة بلفت األنظار إ�� ضرورة املعرفة  

ن ورفاهيتھ. �ان ع�� العقل إذن  العلمية بالعالم وظواهره، واالستفادة من هذه املعرفة �� ز�ادة قدرة اإل�سا

املن�ج،   دي�ارت: مقال عن  كتاب  و�ان عنوان  العالم.  ظواهر  لنا  تفسر  ال�ي  ا�حقائق  إ�� معرفة  يصل  أن 

بمثابة إعالن عن الهم ا�جديد الذي سوف تنشغل بھ الفلسفة، وهو تحديد طبيعة املن�ج الذي يمكننا من  

ا �� الر�اضيات إ�� جانب �ونھ فيلسوفا استمد ا�حقيقة من  الوصول إ�� ا�حقيقة. دي�ارت الذي �ان عامل 

رائد املن�ج العق��. أما الفيلسوف اإلنجل��ي    التفك�� العق�� ف�ي مطلقة وموضوعية وثابتة، ولهذا فهو �عّد 

هو  جون لوك الذي �ان طبيبا فيستمدها من املدر�ات ا�حسية والتجر�ة، ولذا ف�ي �سبية وذاتية ومتغ��ة، و 

 .3التجر��ي أعالم املن�ج  �عد من
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م ليحمل لنا موقًفا صر�ًحا من قيمة املعرفة للذات، لكن ما آلت إليھ    18عصر التنو�ر �� القرن  ثم جاء   

واملعرفة؛   السلطة  اتصال  الذوات، ومدى  للمعرفة ع��  التنظيم االجتما�� هو استعماٌل   �� الذات  م�انة 

تنو�ر كمفكري مدرسة فرانكفورت "التّيار النقدي"، الذي برز ��  أخرج لنا تياراٍت نقدية لعصر ا�حداثة وال 

البنية   ضد  نقدية  وجهٍة  عن  ليعّ��  العاملية؛  وا�حروب  العاملي  الكساد  كعصر  اقتصادية  أزمات  ظل 

الرأسمالية وا�جتمعات االس��الكية والقيم التنو�رّ�ة، وكيف أّدت العقالنية إ�� ما أسموه العقل األدا�ي،  

ت و وأحدثت  الذات،  موقع  تبيان   �� بالغة   
ً
أهمية والفلسفّية  االجتماعية  النظر�ات   �� الدراسات  مدى  لك 

 .1 إغراقها �� التشيؤ واالغ��اب

املن�   �� القصور  �انط  األملا�ي  الفيلسوف  أدرك  التاسع عشر  القرن  العق��  و��  (ج�ن  الذي  والتجر��ي 

وسماه املن�ج النقدي. واملقصود بالنقد هنا هو إ�عاد  ه دي�ارت ولوك) وقام ببلورة من�ج يؤلف بي��ما  جسد

نھ من إنتاج  
ّ

العقل عن التخبط الذي ألم بھ �� مناقشتھ للقضايا امليتاف��يقية وتحديد ا�جال الذي يمك

الثورة  إ�� جانب    ،ط فرو�د الضوء ع�� الالو��وسلف دارو�ن نظر�ة التطور  ولذلك اكتشمعرفة علمية؛  

الصناعية ال�ي دفعت بجماه�� العمال إ�� حالة من البؤس والشقاء، باإلضافة إ�� ا�حرب العاملية األو�� ال�ي 

 الستخدام العلم �� إتقان وسائل القتل والتدم��، �ل هذا جعل الفلسفة ت��ك مش�لة املن�ج  
ً
�انت تجليا

د بأن اإل�سان يتجھ إ�� مز�د من الر�� والتحضر  و��تم بأزمة اإل�سان. �� العصور السابقة �ان هناك اعتقا

والكمال، ولكن القرن العشر�ن حمل معھ االعتقاد بأن اإل�سان يتجھ إ�� الهمجية وا�خراب. وهكذا ا�شغلت  

 .2مذاهب الفلسفة ا�حديثة؛ مثل املاركسية، والوجودية، وال��اجماتية، بكيفية تجاوز اإل�سان أزمتھ

؛ مثل أزمة البيئة وأزمة الطاقة والتفاوت ب�ن  �حالية باإلضافة إ�� أزمات سابقةا وال شك �� أزمة �ورونا  

 
ً
دفعا اإل�سان  تدفع  �لها  وا�جنوب  مساءلة    الشمال  مبادئ  إ��  فهناك  للعالم.  ورؤ�تھ  التفك��   �� طر�قتھ 

اليق�ن أن تخضع  و   ،ر�خت واكتسبت سمة  املراجعة  �جدر  �� مقابذات  إ��  الدقيق  العل�ي  ل التخصص 

الشاملة،   ذلك  النظرة  املطمئنة،  من  الهادئة  ا�حياة  مقابل   �� بالر�ح  الفو االهتمام  مقابل  الن�عة   �� ردية 

�شبھ دائما الف��ة ال�ي ينبثق من داخلها نموذج  ال�ي  عارمة  ال  زمةاأل فو�ىى و الحالة  و   ،التضامن االجتما��

 .3العمل والكيان االجتما��إرشادي جديد، واملقصود بھ املبدأ الذي ينتظم وفقا لھ الفكر و 

�ات    رت �� التغ�ُّ
ّ
فإن �انت الفلسفة ع�� مستوى "املفاهيم" �� تار�ٌخ من املفاهيم الك��ى ال�ي تفاعلت وأث

املهمة لتصوراِت ومفاهيم وقوان�ن وأخالق البشر�ة، إذ أن الفيلسوف طبيُب ا�حضارة، فإ��ا ع�� مستوى  

التفك�� والعيش، فالفلسفة هنا تفرد الفعل الذي يجعل املرء ع��  "نمط ا�حياة"، �� تحس�ن القدرة ع��  

 معرفية من تجار�ھ وحياتھ 
ٌ
 .4درجة من النقد العقال�ّي ولھ قيمة
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التفك��    طرق  فاعلية  عن  التساؤل  إعادة  إ��  ا�حاجة  واالستثناء  خاطر 
َ
ا� وف��اِت  �ورونا  من  �ستلهم 

وأنماط العيش �� مقابلة القلق وا�خطر، فما نراه جديًرا أيًضا بالتناول واألهمية فيما �ساعدنا �� حياتنا  

ا ا�جائحة  فضائل  من  نجد  ولذلك  التفلسف؛  قيمة  من  الرفع  هو  الو�� الواعية؛  فينا  توقظ  أن  لعاملية 

 ل
ً
 . 1 لمراجعة الذاتية النقدية الشاملةاإل�سا�ي، فتجعلھ متأهبا

  ،ومن أبرز تلك املراجعات أن الكث�� من الفالسفة واملفكر�ن كتبوا حول أزمة �ورونا واستمرار ا�جائحة 

 
ّ

 ملا قبل �ورونا، ب روا  وقد �ش
ً
فالنماذج اإلرشادية القديمة ال�ي    أن عصر ما �عد �ورونا لن ي�ون البتة مشا��ا

إ�� حجمھ عادتھ  وأ،  ال�ي عمقت هشاشة اإل�سان املعاصرحكمت العالم ستتغ�� ال محالة �سبب األزمة  

القدرة ا�خارقة للسيطرة ع�� الطبيعة ؛ كما فجرت �ورونا �ساؤالت    �يد� الطبي�� بما هو �ائن ضعيف  

والبيوتكنولوجيا والسياسة،  الطب،  حول:  وفلسفة  عميقة  ال�ورو�ي،  واإل�سان  ا�حيو�ة،  والسلطة   ،

  ا�جائحة، واقتصاد الف��وسات، وحرب الكمامات، وسقوط "  
ً
العوملة ال�ي اعت��وها ��اية للتار�خ، وانتصارا

ال�ي أصبحت ُ��دد استمرار    ،عوملة لل�وارث  جعلتقد  . لالغر�ي وقيمھ ومفاهيمھ وثقافتھللنموذج الرأسما��  

وذلك  ضرورة حياة �� عالم ما �عد �ورونا،   الفلسفة من  ،و�ل تلك املتغ��ات وا�حقائق  ،ضا�حياة ع�� األر 

ص�ح بالفكر الفساد النا�ىئ عن تردي أحوا  من أجل أن
ُ
عطي معً�ى جديًدا أك�� إ�سانية ل�حياة. ول�ي ت

ُ
ل  �

السياسة وا�جتمع واالقتصاد، ع�� ممارسة دورها التار��� �� النقد وكشف الز�ف. وممارسة دورها التار���  

 .2�� صياغة املفاهيم والتصورات والقناعات ا�حاكمة والضابطة لسلوك البشر والدول" 

 کورونا بعیون الفلسفة:  -3

، وأن الفالسفة ليسوا �� هذا السياق تأ�ي الفلسفة �� زمن �ورونا لتعلن ل�جميع   
ً
 خصبا

ً
  بأ��ا تمثل مرشفا

��ا  �عيدين   ال�ي مرت  وال��ل من هذا املرشف، ومعا�جة مختلف األزمات  الواقع  �� مستجدات  النظر  عن 

 إ�� ال�حظة الراهنة وما �عانيھ من أزمات
ً
من أبرزها وراه��ا أزمة   لعّل  ، اإل�سانية منذ العصور األو��، وصوال

�� تفاعل ب�ن مختلف ما تنتجھ الثقافة، بل �� جزء ف��ا، ف�ي منذ �شأ��ا األو�� �انت    �ورونا، فالفلسفة

تبحث �� مختلف املشكالت املطروحة أمامها، كمش�لة الوجود، أو املعرفة، أو القيم، وها �� �عاود الطرح  

وفق مقتضيات    الطرح املتجدد ملش�لة القيم  دوفق مقتضيات العصر، وها �� �عاو   املتجدد ملش�لة القيم

العصر وحاجة الناس إل��ا، وهذا ما �ان لسنوات طوال ح�ى قبل ظهور هذه �جائحة، فقد �ان الفالسفة  

 
ّ
� عنھ الكث�� من الفالسفة.. ألم ق�ن إ�� البحث �� مختلف ا�خاطر واستشراف وقوعها، وهذا ما �ان �ع�ّ سبا

م، وهو  1953عام  الذي صدر(العلم ع�� ا�جتمع "  ر الفيلسوف اإلنجل��ي " برتراند رسل " �� كتابھ " أثي�� 

، فكرة ا�حرب ا�جرثومية من خالل حديثھ عن خطر ز�ادة  )سنھ من صدوره  70كتاب راه�ي رغم مرور حوا��  

 .3س�ان املعمورة، باعتبارها وسيلة للتقليل من خطر ز�ادة البشر 
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" و"سارتر" فكرة العدمية، وهذا ما  ھ ألم يطرح �ل من " نيتش   املص��؟فكرة  بألم يصرح مارتن هيدجر   

عن أسباب جائحة �ورونا وتداعيا��ا، وهو بحث ليس مثل    �ا �� عملية بحث وتقّص إ�ّ   ؟�عا�جھ الفلسفة

و�براز  الالمنطوق  و��  عنھ،  املس�وت  عن  بحث  هو  البحوث،  من  إ��غ��ه  نظر  ا  هما   �� �ورونا  ألن  لعلن، 

 
ً
فقط، بل هو أ�عد من ذلك، إنھ ظاهرة ذات أ�عاد  و و�اء يحتاج إ�� دواء، أو لقاح  ، أالفلسفة ليس مرضا

تراثية،   دينية،  سلوكية،  ذاتية،  نفسية،  اجتماعية،  أخالقية،  �حية،  جسدية،  نفسية،  مختلفة، 

  أنطولوجية، إبيستيمولوجية، اكسيولوجية. ..، إن �ورونا بنظر الفلسفة بحث نقدي �� الكث�� من األوهام

ال�ي أنتجها اإل�سان �وهم ا�حر�ة، والديمقراطية، وحقوق اإل�سان، وحوار ا�حضارات والديانات وغ��ها  

 . 1كث�� 

�ورونا �عيون الفلسفة �� كشف ل�حقيقة الواقعية، وف�ح ل�خطابات املز�فة السياسية م��ا، أو    إّن  

العقل البشري، ودفع اإل�سان إ�� ��  ع اإل�سانية، أو الدينية، و�� أيضا ف�ح �خطاب اليق�ن الذي سيطر  

تجسيد  معارفھ بنوع من التواضع املعر�� وعدم الثقة املطلقة �� العقل، ألنھ قد ظهر لنا أنھ عاجز وقاصر  

م جزئي بإم�انھ أن ي��ار  عيھ الكث�� من الناس ما هو إال تقّد م الذي يّد التقّد   ومن ثم فإّن   اإلدالء  أمام هذا  

ر الكث�� من  صبح أمام هذا الو�اء الذي بإم�انھ أن ��لك الكث�� من البشر، وأن يدّم �� أي �حظة، وها هو أ

 االقتصادات، وأن يبعدنا عن الكث�� من العادات واملعتقدات. 

ولهذا جاءت الفلسفة باعتبارها التحدي بواسطة الفكر لتتناول ا�جائحة من خالل إثار��ا �جموعة من    

� كيفية التعامل مع الو�اء، مقدمة مجموعة من التساؤالت املهمة والضرور�ة،  األسئلة، ومعاود��ا السؤال � 

مخ عن  والنقد، ل   ارجو�احثة  والشك،  الفهم،  ملكة  �لھ  هذا   �� مستخدمة  أخرى،  جهة  من  الو�اء  هذا 

العلم   أن ما �جز عنھ  الفالسفة  الفلسفة، وأثبت  لنا  أثبتت  الراهن  الوضع  �عا�جھ  والتحليل. وأمام هذا 

مهم��ا   ألن  واملعهودة،  ا�خاصة  بطر�ق��ا  مخاطره،  من  وتحذر  ثقلھ،  وتحمل  بل  أيضا،  وتواجهھ  الفلسفة 

ا�حاضر والراهن، ف�ي �س�� دوما إ�� فهم الواقع من أجل فهم ا�حاضر،  تجاه    مهمة نقدية    ،وال تزال  ،�انت

  وتبحث �� التحوالت العاملية ال�ي �  أ و��ذا �انت �� �ل �حظة تقر 
ً
عيشها، وها نحن نالحظ أن الفالسفة كث��ا

 
ّ

روا من خطر ال��ايات: ��اية العلم، ��اية اإل�سان، ��اية العقل، وهذا الو�اء أصبح أحد أبرز اإلعالنات  ما حذ

ألّن  ال��ايات،  لهذه   
ً
حقيقيا  

ً
تجليا �عد  قد  مارتن    دائما   تطرح الفلسفة    ال�ي  بلغة  املص��  أو  املآل  سؤال 

 . 2رهيدج

 
حمد ماريف: الفلسفة والجائحة: ب  -1

ٔ
فضل، مجلة الحوار الثقافي، جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية العلوم  ا

ٔ
حثا عن مستقبل ا

 . 2، ص ص2020االجتماعية، مخبر حوار الحضارات والتنوع الثقافي وفلسفة السلم، المجلد التاسع، العدد الثاني، 
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 ف: نا والتصّوکورو  -4

:  " وهوذا املقام األستاذ "حس�ن لوكي�� �� ه  ھطرح  ننطلق �� معا�جة عالقة �ورونا بالتصّوف من سؤال

فيھ   يخت��  الذي  للم�ان  وهل  وخلوتھ؟  املتصوف  عزلة  �شبھ  الص��  ا�حجر  زمن   �� البشر�ة  عزلة  هل 

 ؟ الصو�� نوافذ؟ و�ن حصل و�انت لھ نوافذ هل �� نوافذ أرضية أم سماو�ة

: بأنھ من العس�� ع�� النفس االنزواء عن عاملها املشبع �جيجا   
ً
وقد أجاب األستاذ "حس�ن لوكي��" قائال

و�خبا، وعس�� عل��ا االل��ام بضوابط العزلة �� زمن �سيطر عليھ اآللة والتقنية، والعالقات االجتماعية  

ن هذا �لھ أن �ستفيق البشر�ة �ل  املتجذرة حد التوا�ج املصطبغ بجنون ال��ثرة والفو�ىى. واألصعب م

صباح ع�� أرقام، و�سب لها عالقة �عدد املصاب�ن واملتوف�ن جراء هذا العدو الفتاك �عد أن أرخت ا�جائحة  

لضوابط ا�حجر الص�� كرها  بظاللها القاتمة السوداء ع�� �ل أقطار العالم. فتحّتم ع�� اإل�سان الرضوخ  

اإل�سان من الساحات ال�ي �انت تحتضن خيوال   لقد فّر  .حفاظا ع�� حياتھ، وحياة أفراد مجتمعھ  ،ال طوعا

تجري بال هوادة �� معركة ا�حياة اليومية، فما عاد �سمع وقع سنابكها، وال ح�ى رفيف لها��ا املفزع. وحده  

مدينة ووهان الصينية، وغ��ها  صوت ا�خواء، �عوي �� دروب املدن وأزق��ا، محدثا أز�زا ذابال. كما هو أمر  

فال ت�اد ترى أحدا   ،لت إ�� مدن أشباحمن مدن العالم ال�ي �انت تنبض بحياة الغادين والرائح�ن، فتحوّ 

�سمع   فإنك  وسمعت،  حدث  إن  األحوال  أحسن  و��  صوتا.  لھ  �سمع  أو  املقفرة  املدن  شوارع   �� يتجول 

بما تصنعھ األطقم الطبية املتصدية لهذا العدو    ىن وهم يطلون من شرفات املنازل ر�ىً تصفيق ا�حتجر�

 .1ا�خاتل، ثم �عود الصمت ليخيم عل��ا من جديد 

نوافذ األرض ال�ي �جأ إل��ا ا�حتجرون وقت اإلقامة ا�ج��ية �� املن�ل ليست    أن �ش�� إ�� أّن   نوّد هنا و  

ال س لعزلة  صو�� والفيلسوف يؤّس كنوافذ الصو�� الذي �عت�� من خاللها صهوة املطلق. فهذا ابن عر�ي 

اها  لها نوافذ مفتوحة ع�� السماء وع�� الالمحدود. وقد سّم   �� معها حالة الوحشة والقنوط؛ ألّن مّ خاصة ت

�عزلة العلماء با�، ل�و��ا تختلف عن عزلة عامة الناس الصطباغها باأل�س، والنوال، والفتح. ففي الباب  

التمي�� ب�ن العزلت�ن. يقول: "فمن اع��ل فلتكن هذه العزلة �غيتھ، ف�ي    الثمان�ن من فتوحاتھ املكية عمد إ��

ا�خالئق وال غلُق األبواب ومالزمة البيوت. و�� العزلة ال�ي عند الناس: أن يلزم   عزلة العلماء با�، ال �جران

، و�طلب السالمة ما استطاع �عزلتھ، ليسلم من الناس 
َ
الناس   ويسلم اإل�سان بيتھ، وال �عاشر، وال يخالط

 .2 "منھ. فهذا طلب عامة أهل الطر�ق بالعزلة

  وقد أدرك املتصوفة ا�جدوى من العزلة، خصوصا فيما يخّص رد األستاذ حس�ن لوكي�� فيقول: " ويستط  

االرتقاء بالسلوك، وتجديد للروح، وسمو باألخالق، فجعلوها �ونية عاملية ال ترتبط بدين أو عقيدة. ذلك  

لنظر �� تضاعيف ما دونھ الشيخ األك�� ابن عر�ي، وجدناه يقدم تصورا ل�خلوة يبدو ع�� قدر  أنھ إذا أمعنا ا

 
خالق في زمن الحجر -1

ٔ
بحاث العلمية في العلوم االجتماعية  حسين لوكيلي: عزلة الروح وسلوك اال

ٔ
الصحي، مجلة روافد للدراسات واال

 . 42- 41، ص 2020، 2,ع  4واإلنسانية، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت، مج
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)141( 

يقيدها أخرى  وتارة  تارة،  واإلطالق  بالشمولية  �سمها  فهو  الفرادة.  �عت��ها   .  كب�� من  �� هذا وذاك،  وهو 

ع�� مذهب من املذاهب،   طر�قة �� ا�حياة، ومن�جا �� التعا�ش، دون أن يجعل هذه املمارسة العرفانية حكرا

أو ملة من امللل. ولنا �� السفر السادس من فتوحاتھ جواب ع�� هذا األمر. يقول: "ولقد أفردنا لهذه الطر�قة  

�افر   من  املؤمن  غ��  وعل��ا  ��ا  ويعمل  إيمانا،  ف��يد  املؤمن  عل��ا  �عمل  جزء،   �� غ�� مقيدة   مطلقة 
ً
خلوة

  �
ّ
ل ومشرك ومنافق. فإذا و� ِ

ّ
العمل عل��ا و��ا، كما شرطناه وقررناه، فإنھ يحصل لھ العلم بما هو عليھ َوُمَعط

، و�توحيد هللا، إن �ان مشر�ا، و�حصول إيمانھ  
ً
ال ِ

ّ
�� نفسھ. و��ون ذلك سبب إيمانھ بوجود هللا، إن �ان ُمَعط

 .1. "إن �ان �افرا و�إخالصھ إن �ان منافقا أو مرتابا 

وهنا يلمح األستاذ حس�ن لوكي�� �� كالم ابن عر�ي هذا إشارة خفية، مفادها أن طقس ا�خلوة �سهم ��  

بناء عالم فاضل حر، مب�ي ع�� االختيار الطو�� ال اإللزام اإلكرا��. وهذا املبدأ قد أعادت �ورونا إحياءه  

أمر إلزامي يكره الذات ع�� البقاء    من جديد، فامل�وث �� البيت يجب أن ي�ون منبثقا عن و�� ذا�ي، ال عن

بنفسها،   شاعرة  الذات  تص��  الطو��  االختيار  حالة  ففي  بي��ا.  �شاطها    شاعرة��  نتيجة  الباطن،  �عاملها 

 .2ا�خاص املمثل �� العزلة. حيث "ال �ع��ل إال من عرف نفسھ، ومن عرف نفسھ عرف ر�ھ 

ا�خلوة املطلقة غ�� مخصوصة بدين أو    لوكي��، أّن نا من هذا �لھ كما يقول األستاذ حس�ن  والذي ��مّ  

عقيدة، و�نما �� فضاء مفتوح ع�� اآلفاق، أبوابھ مشرعة �� وجھ جميع البشر، يدخلها املسلم وغ�� املسلم.  

بمنطق ا�خالفة    -ف�ي خلوة روحية عاملية تتساوى ف��ا األلوان األيديولوجية والطوائف واملذاهب. أو لنقل  

: إ��ا خلوة �علو ع�� �ل التحديدات والتصنيفات األيديولوجية ا�جاهزة، لتف�ح  -ة والتساوي بدل املماثل  -

الزمنية   آلة  لينعتق من  الق�ىي  البعيد  إ��  إ�سانية عاملية تحتضن تجر�ة اإل�سان وهو ينصت  عن هو�ة 

 �عزلة الروح. ألّن ا  إ�� وسمهالذي دعانا    والعبثية، أو ليعلو ع�� الكثيف والرتيب واملس�وك، وهذا هو السّر 

 . 3روحھ تحلق �� عوالم الطهر والكمال ا�جسد يبقى �� ركن البيت، لكن ّ

العزلة أو ا�خلوة �� نظر األستاذ حس�ن لوكي�� �� املدخل الفع�� لتجر�ة   و�ذا �ان األمر كذلك؛ فإّن  

�ي، موسومة بال�ونية، غاي��ا  الصو�� الروحية؛ أل��ا �عت�� سلو�ا ميتاف��يقيا متعلقا بال�ائن البشري العرفا

و�تحرّ  نفسھ،  ف��ا  يكتشف  مشرقة  صفاء  �حظة  إ��  اإل�سان  العالم  إيصال  أغالل  من  نفسھ  اآلن   �� ر 

 
ُ
رحبة ال �عرف االن��اء وا�حدودية. و�ص�� سلوكھ    ام ذاتھ آفاقفتح أماملتنا��، إذ بدخولھ إ�� حضرة ا�حق ت

االرتقاءات  ، "فإذا انفصلت من عالم الت�ليف وموطن املعارج و �� ا�حياة مهذبا وخاضعا للمراقبة الذاتية

 .4غرسك حينئذ تج�ي ثمرة 

وا�حقيقة أنھ إذا �انت جائحة �ورونا كما يقول األستاذ حس�ن لوكي�� قد فرضت قسرا �غي�� السلوك   

فإّن  لإل�سان،  دونما   اليومي  طواعية  األخالقية  للقيم  منضبطا  ي�ون  أن  الصو��  علمت  أو    ا�خلوة  إكراه 
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فالعزلة الواعية ��ذا املفهوم �� درء ل�ل قبيح ومش�ن، وطر�ق ملعرفة الذات اإل�سانية وهو���ا اآلدمية   .إلزام

 .1ا�حقيقة، املغمورة تحت ر�ام الغفلة وا�جهل 

 کورونا وأطوارها الفلسفیة:  -5

عندما تداولت وسائل العالم العر�ية ومنصات التواصل االجتما�� األخبار املتعلقة ب�ورونا منذ ظهورها    

الشأن    ال�ي ��ّم �� مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ التعاطي ع�� الطر�قة االعتيادية، باعتبار هذه األخبار  

االنتشار السريع ملرض معد �� ؛ بمع�ي    mieEpideل إ�� و�اء  ، لكن ما ف�ئ املرض أن تحوّ أمر  معهودا  الص��

ال�ي �ع�ي املستوى األق�ىى النتشار املرض    Pandemicمركز مع�ن أو جهة معينة و�� الص�ن، ثم إ�� جائحة  

ليتحول العالم بطر�قة دراماتيكية إ�� فضاء مو�وء ال يمكن التنبؤ بم�ان الف��وس ؛    املعدي �� العالم بأسره

ه وانتقالھ ب�ن الناس. وقد أحدثت جائحة �ورونا منعطفا تار�خيا �� حياة البشر ع��  فيھ، وال من�� انتشار 

والثقافية   واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  أ�عادها  و�مختلف  والعامة،  ا�خاصة  األصعدة  مختلف 

�عيش   وال�حية، بطر�قة يصعب التحكم �� وت����ا أو فهم ظواهرها أو التنبؤ بمستقبلها؛ فرغم أن العالم

   ع�� وقع ثورة معلوماتية حولت العالم إ�� قر�ة صغ��ة مرتبطة بقواعد بيانات �خمة، إال أّن 
ّ
ق  ذلك التدف

إر�ا�ا   أحدث  ما  بقدر  ا�جائحة  فهم   �� �ساهم  لم  خالل    شملاملعلوما�ي  والدول من  ا�جتمعات  مختلف 

الناس، حيث  صدور أخبار �اذبة أدت إ�� إشاعة الذع  اآلراء املتداولة حول جائحة    تنتباير وا�خوف ب�ن 

 .�ورونا ب�ن اعتبارها غضبا إلهيا، أو مؤامرة حاك��ا القوى ا�خفية ال�ي تحكم العالم

لھ وذعر اإل�سان وهيبة  وهنا وجدنا األستاذ عثمان سليوم �� ورقة لھ �عنوان " ف��وس �ورونا: غضب اإل 

��الدول"،   الرائجة  التحليالت  أن يقسم  العر�ي عن جائحة �ورونا ع�� طر�قة    حاول من خاللها  السياق 

والطور الفلسفي، والطور    الطور الالهو�ّي   :فرا�سيس بي�ون "، الذي قّسم العقل التحلي�� إ�� ثالثة أطوار

 العل�ي؛ وذلك ع�� النحو التا��: 

 الطور الالھوتي:  -5-1
ر املشهد  قل األول، الذي يتصّد يقول األستاذ سليوم: �� السياق العر�ي دائما ما �ان العقل الفق�ي هو الع

 أو رفضا، وتك�� الشواهد التار�خية ع��  
ً
�� فهم الظواهر الطارئة ع�� املسلم�ن، واتخاذ موقف م��ا قبوال

أن   و�كفي  عصر،  �ل  مستجدات  مع  الفق�ي  االنفعال  الفق�ي   كيفّية   �ستحضرذلك  العقل  استقبال 

ح طبيعة انفعال العقل عل��ا باعتبارها "حصان إبليس"، مما يوّ� للدراجة الهوائية ال�ي تم تحر�م الر�وب  

 لتصدي العقل الفق�ي �� 
ً
الفق�ي مع الظواهر الطارئة الذي يتسم �� الغالب بالرفض والعدائية. واستمرارا

اإلسالمي للمستجدات، فما إن شاع خ�� جائحة �ورونا �� البلدان املسلمة، ح�ى   -استقبال السياق العر�ي

س ال�ي  ظهر  التحليالت  من  حّل   تنسبيل  إل�ي  غضب  إ��  ا�جائحة  العقل    انتشار  يرد  حيث  األرض،  ع�� 

اَل   :الالهو�ي أسباب ذلك إ�� االنتشار إ�� شيوع الزنا، مصداقا ل�حديث
َ

ق
َ
ْعٌب، ف

َ
اٍس َوك ى اْبُن َعبَّ

َ
َتق

ْ
ْعٌب  " ال

َ
 : ك
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ْد 
َ
َماَء ق ْد َعِرَ�ْت، َوالّدِ

َ
 ق

َ
يوف ْيَت السُّ

َ
ا َرأ

َ
اٍس، ِإذ ُ   َيا اْبَن َعبَّ َّ

َم �
َ

َتق
ْ
َع، َوان ْد ُضّيِ

َ
ِ ق

َّ
َم �

ْ
نَّ ُحك

َ
ْم أ

َ
اْعل

َ
أهرقت، ف

ْيَت 
َ
ا َرأ

َ
َوَ�اءَ  ِلَبْعِضِهْم ِمْن َ�ْعٍض، َوِ�ذ

ْ
  ال

َ
ْم أ

َ
اْعل

َ
ا ف

َ
ش

َ
ْد ف

َ
ْد ق

َ
َر ق

َ
ط

َ ْ
ْيَت امل

َ
ا َرأ

َ
ا، َوِ�ذ

َ
ش

َ
ْد ف

َ
ا ق

َ
ن نَّ   ُحِبَس  نَّ الّزِ

َ
ْم أ

َ
اْعل

َ
ف

ْد 
َ
 ق

َ
اة

َ
� ُ َما ِعْنَدُه  الزَّ َّ

اُس َما ِعْنَدُهْم، َوَمَنَع �  .1ُحِبَسْت، َوَمَنَع النَّ

 
ّ

خص التداب��  ما ي  ه العقل الالهو�ي �جائحة �ورونا. أما ��آ هذا فيما يخص السبب الذي ارت  د أّن و�ؤك

الدول  مختلف  ف��ا  انخرطت  ال�ي  بضرورة    ،الوقائية  املتعلقة  العاملية  ال�حة  منظمة  توصيات  ع��  بناء 

اتخاذ تداب�� ا�حجر الص��، فقد سارع العقل الالهو�ي إ�� الكشف عن السبق اإلسالمي فيما يخص ذلك  

 الّرِْجِز،   " :ا�حجر من خالل ا�حديث النبوي 
ُ
اُعوُن آَية

َّ
ا َسِمْعُتْم    " الط

َ
ِإذ

َ
اًسا ِمْن ِعَباِدِه، ف

َ
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبِھ ن َّ

� �
َ

اْبَت�

ُتْم 
ْ
ن

َ
ْرٍض َوأ

َ
َع ِبأ

َ
ا َوق

َ
ْيِھ، َوِ�ذ

َ
وا َعل

ُ
ل

ُ
ْدخ

َ
 ت

َ
ال

َ
وا ِمْنُھ "ِبِھ، ف ِفرُّ

َ
 ت

َ
ال

َ
 .2ِ�َ�ا، ف

هذا التفاعل الرائج �� األوساط العر�ية اإلسالمية الذي �شيع تداولھ �� منصات التواصل االجتما��،   

أّن  إ��  ل�ل مستجد يطرأ عليھ قبل أي إجابات أخرى قد    يحيل  العر�ي يبحث عن إجابات دينية  اإل�سان 

 .3يخص جائحة �ورونات�ون أك�� إ�حاحا �� الظرف الطارئ، �ا�حاجة لإلجابة الطبية والعلمية فيما 

 الطور الفلسفي:  -5-2
 ��  قد لقيت  وهذا الطور �� نظر األستاذ سليوم �عول ع�� نظر�ة املؤامرة، و  

ً
هذه النظر�ة رواجا كب��ا

إليجاد   النظر�ة  هذه  ع��  االعتماد  تم  طاملا  إذ  �ورونا،  جائحة  مع  عامة  والعاملي  خاصة  العر�ي  التعاطي 

السياس لألحداث  وتفس��ات  ضد  تحليالت  العظ�ى  الدول  تدب��  من  مؤامرة  واعتبارها  واالجتماعية،  ية 

 �� انتشرت  ال�ي  ا�جائحة  وتفس�� هذه  تحليل  أجل  إعمالها من  تم  نفسها  النظر�ة  املستضعفة.  الشعوب 

�ش�ل   املعمورة  ر�وع  مختلف   �� وأثرت  مخيفة،  �سرعة  ا�ح��العالم  من  كث��  ليسيل  مسبوق،  عن    غ�� 

م االتفاق �عد ع�� أطرافها، حيث يتحد القوى العاملية ا�خفية ال�ي تحكم األرض ضد مؤامرة عاملية، لم يت

مزمنة أمراض  من  �عانون  الذين  وخصوصا  البشر،  من  كث��  إبادة  أجل  من  جمعاء،  وهواإل�سانية  ما    ، 

 .4اهل الدولة بالنفقات ال�حيةـ كما أ��م أقل مساهمة �� إنتاجية االقتصاد العاملييجعلهم يثقلون � 

،  اقتصادياد الواليات املتحدة  ث عن مؤامرة أمر�كية ضد الص�ن ال�ي أصبحت ��ّد وهناك رأي آخر يتحّد  

ث باسم وزارة  كما يذكر األستاذ سليوم تصر�ح "�شاو �� جيان"، املتحّد   ،وقد زاد من رواج هذه الفرضية

األو� براو�تھ  تمسكھ  الصينية،  تؤكد�ا�خارجية  إثباتات  وجود  عن  معلنا  اخ��اعھ   ،  تم  الف��وس  هذا  أن 

 تظّل ما يمكن أن نقولھ ��ذا الصدد، هو أن نظر�ة املؤامرة  و .  2015وتطو�ره من قبل علماء أمر�كي�ن عام  

نظر�ة مائعة ال يمكن إثبا��ا إال بقدر ما يمكن نف��ا، ومن ثم تفتقد هذه النظر�ة ألساس عل�ي مت�ن يمكن  

 
عثمان سيلوم: فيروس كورونا: غضب اإلله وذعر اإلنسان وهيبة الدولة، باحثون: المجلة المغربية للعلوم االجتماعية واإلنسانية،  -1
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ٔ
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،  أن تقوم عليھ، كما أن ا�جانب "الدرامي" ف��ا يبقى وا�حا، خصوصا مسألة وجود يد خفية �عبث بالعالم

 .1علمية معت��ة يجعلها أقرب إ�� أن ت�ون فيلم خيال شيق، أك�� م��ا نظر�ة   وهو أمر

 الطور العلمي:  -5-3
الفراشة"،  �عول    تأث��   " نظر�ة  ع��  سليوم  األستاذ  نظر   �� الطور  إ��  و هذا  أساسا  تنت�ي  نظر�ة   ��

الف��ياء الكمية"، ال�ي يتم التعب�� األد�ي ع��ا لتقر�ب املع�ى أ��ا زفة جناح فراشة فوق أحد سهول سيب��يا  "

أم  �� مدمرة  أعاص��  إ��  تؤدي  عقب..  قد  ع��  رأسا  النتائج  تقلب  طفيفة  أولية  فتغ��ات  تّمت  وقد    ر��ا، 

ق من  املعاصرة  الف��ياء  من  النظر�ة  هذه  اإل�سانية،  استعارة  العلوم  من  مجموعة  رأسها،  تبل  ع��  أ�ي 

الدراسات املتعلقة بالعالقات الدولية ال�ي تحاول أن تجد مق��با نظر�ا �ساهم �� قراءة وتحليل األحداث  

�ش�ل  الد تؤدي  احتجاجات،  أو  أو مظاهرات  األوسط،  الشرق   �� حرب  "�شوب  قبيل:  امل��ابطة من  ولية 

العالم".   من  م�ان  أي   �� البورصة  ا��يار  أو  النفط  أسعار  ارتفاع   �� املق��ب  و مباشر  لهذا  نجد  أن  �مكن 

ج بائع صي�ي �� سوق  : "أدي ترو� ع�� النحو اآل�ي  النظري مصداقية معت��ة عند تطبيقھ ع�� جائحة �ورونا

شع�ي بمدينة" ووهان" ل�خفافيش والزواحف والقوارض، وتناول صي�ي آخر لوجبة من تلك ال�ائنات، إ��  

األصعدة  جميع  ع��  �غي��ا  وأحدثت  األرض،  أرجاء  مختلف   �� انتشرت  جائحة  إ��  تحول  و�اء  انتشار 

 .2 "السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 قي الجدید: کورونا والنموذج األخال  -6

  
ّ

  د أّن �� دراسة لألستاذ عبد الصمد زهور �عنوان "واقعة �ورونا أو �� ضرورة أنموذج أخال�� جديد"، أك

البيئية،  قد  العمل بقواعد األنموذج األخال�� الكالسي�ي   التجليات ع�� رأسها األزمة  أحدث أزمة متعددة 

املطلوب   وأصبح  الطبيعة  ع��  السيطرة  مقوالت  تبخرت  لكيال  بحيث  ذا��ا،  السيطرة  ع��  السيطرة  هو 

�سيطر الطبيعة ع�� اإل�سان وتؤدبھ بآليا��ا ا�خاصة، وم��ا واقعة �ورونا ال�ي ال يجب أن تقرأ منعزلة عن  

. لقد آمن اإل�سان بقدرتھ  
ً
 �شر�ا

ً
 �� ظل احتمال أن ي�ون الف��وس نفسھ صنعا

ً
هذا السياق العام، خصوصا

 
ً
إيمانا الطبيعة  إخضاع  ،    ع�� 

ً
طبيعيا بھ  املسموح  ا�حد  تجاوز  أنھ  غ��  العظيمة،  بإنجازاتھ  وفرح   ،

ً
مطلقا

ولبقي لنفسھ بوصفھ غاية  �� ظل رؤ�تھ  ا�خراب   أش�اال ش�ى من 
ً
العال  ةمحدثا م بوصفها وسائل  عناصر 

 .3ير�ديفعل ��ا ما 

فقط    اإل�سان  حول  تمحورت  أنانية  أخالقية  منظومة  عزز  قد  زهور  األستاذ  نظر   �� التوجھ  وهذا 

 منذ أرسطو إ�� حدود �انط، ومن ب�ن أش�ال ا�خراب املقصودة: مش�لة التلوث العاملي،  
ً
وتر�خت فلسفيا

املزم األمراض  وتف�ىي  السامة،  الغازات  انبعاث  تزايد  �سبب  األرض  حرارة  درجة  الدول  وارتفاع   �� نة 
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ٔ
نموذج ا

ٔ
و في ضرورة ا

ٔ
عبد الصمود زهور: واقعة كورونا ا

بالل، العدد 
ٔ
 .305، ص 2020، 12عياد ا
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الصناعية، و�� الدول الفق��ة، وثقب األوزون...، وغ��ها من أش�ال ا�خراب ال�ي تقلب الطاولة ع�� اإل�سان  

 عليھ �عد أن ُمسيطرا
ً
 .1ليص�� ُمَسيطرا

وع�� هذا النحو يقول األستاذ زهور: " ظهرت �� اآلونة األخ��ة مجموعة من األصوات دعت اإل�سان إ��   

  .التخ�� عن طموح السيطرة و�عو�ضھ بفكرة اال��جام مع الطبيعة، بحكم أن اإل�سان جزء من الطبيعة

بآخ أو  �ش�ل  نفسھ  هو  عليھ  سيطرة  ا�حقيقة  ع��   �� إنما  عل��ا،  سيطرتھ  هذا ومحاولة   �� فظهرت  ر، 

ل إ�� نزعة إي�ولوجية جذر�ة تطالب  السياق توجهات بحثية رفعت شعار "حقوق ا�حيوان" قبل أن تتحوّ 

ا�حيوان،   أفضل من  اإل�سان  بجعل  ال��اتبية  مبدأ  يقوم ع��  الذي  الكالسي�ي  األخال��  األنموذج  بتجاوز 

  وا�حيوان أفضل من النبات، وهذا األخ�� أفضل من با�� العناص
ً
ر الطبيعية، فقد صار هذا التوجھ قبيحا

 .2أخال�� بيئي  -من منظور فلسفي

األخالقية جاء نتيجة تأخر    -ويستطرد األستاذ زهور فيقول: " إن تأخر ظهور هذه األصوات الفلسفية 

، بحيث انتقلت
ً
 �وكبيا

ً
من    اتخاذ املشكالت ال�ي أف�ىى إل��ا نزوع اإل�سان إ�� السيطرة ع�� الطبيعة طا�عا

�و��ا مشكالت محلية أو إقليمية، إ�� �و��ا مشكالت عاملية ��دد وجود ا�جنس البشري ع�� ظهر ال�وكب،  

من   حفرة  وقوفها ع�� شفا  أو  انقراضها،   �� ا�حية، و�سببت  ال�ائنات  العديد من  أ�شطتھ  مثلما هددت 

 عن قطع األ�جار املبالغ فيھ وت�حر العالم باملع�ى األخ
ً
ال�� ع�� حد �عب�� الفيلسوفة  االنقراض، فضال

أرندت"  -األمر�كية  -األملانية البيئي   Arendt Hannah"حنا  باملع�ى  فعليا  الت�حر  هذا  يتحقق  أن  قبل 

 .3الطبي��

ت عنھ (كما  وهنا يؤكد األستاذ زهور فيقول: " ال بد إذن من تأسيس أنموذج أخال�� جديد، وهو ما ع��ّ  

�سؤال استن�اري قائلة "فكيف ال �ستلزم هذه األخطار القاتلة أخالقا    Rose Jacquelineيقول) جا�لين�وس 

نظر�ة جديدة إجرائية ومن��ة �� السياق املعاصر؟؛ أخالقا تف�ح العدو املوجود داخلنا ال خارجنا، وتر�خ  

من  ليستعيد  م��ا،  يقر�ھ  ما  بقدر  الطبيعة  من  اإل�سان  ُيبعد  ال   ،
ً
وطبيعيا  ،

ً
و�يولوجيا  ،

ً
بيئيا  

ً
اعتھ  وعيا

واستعدا ع��ا  �عده  إل��ا  يؤدي  أن  يمكن  ال�ي  التأديب  أش�ال  �ل  ع��  ضدا  رأسها  ؤ الطبيعية  وع��  لها،  ه 

ف��وس �ورونا، بما هو آلية من آليات الطبيعة �� الدفاع عن نفسها ضدا ع�� جشع اإل�سان، وهو األمر  

الص ا�حجر  ف��ة  خالل  الطبيعة  �عا��  أش�ال  خالل  من  اليوم  نلمسھ  من  الذي  كث��  تحررت  بحيث   ،��

ا�حيوانات من سلطة اإل�سان بأن ت�اثرت وصارت تتجول �� األماكن ال�ي �ان اإل�سان قد جعلها خالصة  

 لألدوار، حيث خروج    هو  لنفسھ، �� الوقت الذي بقي 
ً
يراقب هو ذلك من نوافذ املنازل، فيما �شبھ تبادال

هذا   إل��ا،  اإل�سان  ودخول  األقفاص  من  بنشر  ا�حيوانات  ل�خفافيش  اإل�سان  ا��ام   �� ا�خوض  دون 
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 فيھ باألنموذج األخال�� الكالسي�ي األنا�ي الذي يوجھ أصا�ع اال��ام لغ��  
ً
 مبالغا

ً
الف��وس فيما �شبھ �شبثا

 .1اإل�سان ح�ى لو �ان اإل�سان هو امل��م ا�حقيقي

يولو�� يقرب اإل�سان من مختلف  إننا إذن بحاجة ماسة كما يقول األستاذ زهور: " لتطو�ر و�� بيئي و� 

ال�ائنات ال�ي تتقاسم معھ خاصية الوجود ع�� �وكب األرض، وال بد من ترجمة هذا الو�� إ�� قواعد ملزمة  

 ع�� نقل الطموح السيا�ىي من التعاقد االجتما�� إ�� التعاقد الطبي��، وهو ما دعا  
ً
، بل وسياسيا

ً
أخالقيا

 الفيلسوف الفر��ىي "ميشي
ً
، ودعت إليھ الفلسفة األخالقية البيئية بما ��  Michel Serresل س��إليھ فعال

جزء من مبحث األخالقيات التطبيقية املعاصرة، من خالل تبن��ا ل��سانة مفاهيمية تجديدية م��ا ع�� سبيل  

البيئية،  :املثال املساواة  املتجددة،  الطاقات  البيئية،  العدالة  األخضر،  االقتصاد  ا�خضراء،    ا�ح�ومات 

اإلنصاف البيئي، التعاقد الطبي��... وغ��ها من املفاهيم ال�ي تروم إنصاف با�� ال�ائنات ع�� تقر�ب اإل�سان  

 �عد أن بدأت هذه األخ��ة تؤدب اإل�سان بأن  
ً
من أصلھ الطبي��، و�عادتھ إ�� أحضان الطبيعة، خصوصا

ام تف�ىي ف��وس �ورونا �� جميع  تضعھ �� عمق األزمة بوصفھ، كما هو الشأن من خالل �جزه الظاهر أم 

مناطق العالم، شأنھ شأن مختلف العناصر املش�لة لألزمة البيئية ال�ي �عيشها �ش�ل أك�� حدة منذ مطلع  

 .2األلفية ا�جديدة

فيقول: " لقد ساهم ف��وس �ورونا �� استعادة الطبيعة لعافي��ا، فباإلضافة    ،ويستطرد األستاذ زهور  

إ�� الت�اثر الالفت لالنتباه ألسماك البحار وتحرر الكث�� من ا�حيوانات وتوالدها ع�� نحو غ�� مسبوق ��  

اإل�سا الصنا��  النشاط  تراجع  جراء  األوزون  ثقب  ا�سداد  حديث عن  أيضا  املعاصرة، هنالك  ن  ا�حقبة 

امللوث للبيئة، و�أن الطبيعة تمنح من خالل ف��وس �ورونا ا�حياة من جديد لإل�سان، خصوصا األجيال  

 لم �سهم �� خلق األزمة، لك��ا مطالبة بتحمل مسؤولية جشع إ�سان العصر ا�حا��، 
ً
املقبلة باعتبارها أجياال

ب��؛ بمع�ى أن نتائجھ اإليجابية ستظهر  لذلك فاألخالق البيئية واألنموذج األخال�� ا�جديد هو أنموذج مستق

 وقبل �ل �ىيء من أنانية إ�سان العصر ا�حا��، ليس �� عالقتھ �غ��ه  
ً
مستقبال وهو ما يتطلب التحرر أوال

من ال�ائنات فقط، بل �� عالقتھ بأبنائھ وأبناء أبنائھ، وهو األمر الذي نبھ إليھ الفيلسوف األملا�ي "ها�س  

 .3تابھ "من أجل أخالق مستقبلية"�� ك  Jonas Hansيوناس"

الدعوة إ�� العمل بقواعد منظومة أخالقية جديدة تبعد اإل�سان    إ�� القول: إّن و�خلص األستاذ زهور   

دعوة إ�� إيقاف و�عطيل النشاط اإل�سا�ي، بل �� دعوة إ�� تطو�ر  ليست  عن نزعة السيطرة ع�� الطبيعة،  

�ي مع متطلبات ا�حفاظ ع�� الطبيعة بمختلق العناصر املش�لة  و�� بيئي قادر ع�� تكييف النشاط اإل�سا

 ضرور�ة ل�حياة، وهذا هو ما سماه الفيلسوف  
ً
لها، سواء م��ا ا�حية أو غ�� ا�حية أو تلك ال�ي �عد شروطا
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 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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"فليكس غاتاري  ينب��  Guattari Félixوالسي�ولو��  ال�ي  البيئية  إ�� أخالق سياسية    با�حكمة  ت��جم  أن 

 .1بيئة

 ورونا ومنطق الذکاء االصطناعي: ک  -7

والذ�اء     الفايروس  ظهور  ومنذ  العاملي،  �ورونا  مأزق  من  ل�خروج  تكفي  ال  وحدها  البشر�ة  األيادي 

االصطنا�� يقف �� الصف األمامي من عمليات املواجهة، ال بل إن دوره قد سبق البشر �� ا�خطوة األو��  

) الذي صنف  COVID-19املاضية انتشار ف��وس �ورونا (  و�� مرحلة االكتشاف؛ فقد تا�عنا خالل الشهور 

الضوضاء   الكث�� من  املرض  هذا  أ�ى مع  حيث  الالزمة؛  االحتياطات  أخذ  �ستد��  عاملية  كجائحة   
ً
مؤخرا

أن نطرحها هنا    من إفاد��م، لكن األسئلة املهمة ال�ي نودّ بدال  واملعلومات املغلوطة ال�ي زادت من ذعر الناس  

أ الذ�اء االصطنا�� الذي �سمع عنھ ليل  �� �التا��:  �� م�افحة هذا املرض؛ و�الذات  التقنية  ين هو دور 

الذ�اء   أك�� األس�حة فاعلية �حار�ة ف��وس �ورونا؟.. وهل تطبيقات  �عد  الذ�اء االصطنا��  ��ار؟.. وهل 

يمكن أن يلعبھ    االصطنا�� �ساعد �� التنبؤ بتف�ىي الف��وس، والسيطرة عليھ؟.. وما طبيعة الدور الذي 

وهل   والعالج؟  والبحوث،  والوقاية،  بالت�خيص  املستجد،  «�ورونا»  و�اء  مواجهة   �� االصطنا��  الذ�اء 

يتيح العديد من الفرص، ال�ي �عزز التصدي لو�اء «�ورونا»، واألو�ئة بوجھ  أن  بإم�ان الذ�اء االصطنا��  

األ�خاص باألمراض واألو�ئة، وتقدير حجم   عام؟ وهل الرو�وتات باتت قادرة ع�� تقييم احتمالية إصابة

�� تحديد   الذ�اء االصطنا��،  الناتجة عن الفحص باستخدام  ا�خطر؟ وهل يمكن أن �ساعد املعلومات 

ومبا�ي   ا�حديد  السكك  ومحطات  املطارات   �� أك��  �سرعة  وما  األمراض  واملصا�ع؟  العامة  كيفية  اإلدارة 

تما��؟ وكيف تم استخدم الذ�اء االصطنا�� إليصال التحديثات  استخدام الرو�وتات لضمان التباعد االج

الرقمية إ�� الس�ان لتجنب املواقع ال�ي انتشرت ف��ا العدوى؟ وما دور الذ�اء االصطنا�� �� تطو�ر تقنيات  

؟ وكيف دخلت  19-ألسئلة املهمة عن �وفيدع�� ادة ا�جتمع العل�ي وتوف�� أجو�ة  استخراج املعطيات ملساع

؟ 19تقنيات الذ�اء االصطنا�� ع�� خط املواجهة ضد تف�ىي �ورونا املستجد "�وفيد 
ً
 " مبكرا

ھ  من خالل تلك التساؤالت يمكننا القول    
ّ
ل الذ�اء االصطنا��  إن

ّ
مع انتشار ف��وس �ورونا املستجد، ش�

 
ّ

جيا املستقبلية ال�ي ي هذا الف��وس التا�� �� أول اختبار كب�� للتكنولو أحد خطوط الدفاع �� م�افحة تف�ى

ش�ى   �� واسع  �ش�ل  االصطنا��  الذ�اء  انتشار  أهمية  �ورونا  أزمة  أظهرت  حيث  األو�ئة؛  تمنع  أن  يمكن 

أدوار ا�جاالت   جانب  إ��  العالم،  دول  الصناعية    وش�ى  الثورة  وتقنيات  ال�خمة  البيانات  واستخدامات 

لل  �عز�زها  وكيفية  والبلوكش�ن،  األشياء  �إن��نت  املشكالت  الرا�عة  ع��  للتغلب  ا�حلول  ابت�ار  ع��  قدرة 

تمكنت    2019والصعو�ات ال�ي تواجھ ا�ح�ومات واملنظمات واملؤسسات أثناء األزمات؛ ففي د�سم�� املا�ىي  

الكندية من استخدام هذه التكنولوجيا من رصد ف��وس شبيھ باإلنفلونزا �� إقليم    bluedotشركة بلودات  

 بتفشيھ إ�� جنو�ي شرق آسيا بناًء ع�� حركة الط��ان و�يانات تذاكر  هو�ي الصي�ي وعلمت كذلك مس 
ً
بقا

 السفر ال�ي بيعت �� مدينة ووهان. . 
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شركة    طورت  ��   Alibabaكذلك  الف��وس  عن  الكشف  يمكنھ  اصطنا��  ذ�اء  نظام  أيًضا  الصينية 

ي فإنھ  النظام  طوروا  الذين  للباحث�ن  ووفًقا  للصدر،  ا�حوسب  املقط��  بدقة  التصو�ر  �� 96تمتع   %

ثانية    20حالة مصابة بالف��وس، و�مكنھ إجراء االختبار ��    5000الت�خيص، وقد ُدرب ع�� بيانات من  

 من  
ً
دقيقة �ستغرقها خب�� �شري لت�خيص املر�ض، كما يمكنھ تحديد الفرق ب�ن ف��وس �ورونا   15بدال

) و�حسب  COVID-19املستجد  �سرعة،  العادي  الرئوي  واالل��اب  نحو  )  �عتمد  ورد  ��    100ما  مستشفى 

 الص�ن ع�� هذا النظام اآلن. 

أسهمت �� رفع كفاءة اإلجراءات الوقائية من الف��وس �� العديد من  قد  حلول الذ�اء االصطنا��    إّن   

حرارة   لقياس  ا�حرار�ة  ال�ام��ات  نظام  واسع  نطاق  ع��  استخدمت  ال�ي  اإلمارات،  دولة  وم��ا  الدول 

نت بالرو�وتات وطائرات "الدرونز" �� عمليات التعقيم، إ�� جانب تطبيق تقنيات الطباعة  األجسام، واستعا

الذ�اء   مخرجات  ع��  باالعتماد  تنفيذها  تم  ال�ي  اإلجراءات  من  وغ��ها  الواقية،  األقنعة  إلنتاج  الثالثية 

ستعمال العديد  االصطنا��، ولم تتوقف املساهمات ع�� التكنولوجيا الرقمية فحسب، بل شهدنا تطو�ر وا

)  Cyber physical systems) والنظم الفز�ائية السي��انية (Internet of thingsمن أنظمة إن��نت األشياء (

 لالحت�اك. كما  
ً
عامة. حيث اسُتعملت السيارات الذكية �� الص�ن لنقل املر�ىى، ولتوصيل الطلبات تفاديا

 �� الكشف عن املسافر�ن  الوجإ��  لعبت أنظمة ال�ام��ات ا�حرار�ة ال�ي تتعرف  
ً
 كب��ا

ً
وه �� الص�ن و�ور�ا دورا

 .1�� محطات النقل العمومية الذين �عانون من أعراض مشبوهة

دول    وش�ى  ا�جاالت  ش�ى   �� واسع  �ش�ل  االصطنا��  الذ�اء  انتشار  أهمية  �ورونا  أزمة  أظهرت  كما 

الثورة الصناعية الرا�عة �إن��نت األشياء  العالم، إ�� جانب أدوار واستخدامات البيانات ال�خمة وتقنيات  

تواجھ  ال�ي  والصعو�ات  املشكالت  ع��  للتغلب  ا�حلول  ابت�ار  ع��  للقدرة  �عز�زها  وكيفية  والبلوكش�ن، 

 . 2ا�ح�ومات واملنظمات واملؤسسات أثناء األزمات

استخ   ع��  ال��ك��  ز�ادة  إ��  تتجھ  األزمة  �عد  العمالقة  والشر�ات  ا�ح�ومات  الذ�اء  أخذت  دام 

االصطنا�� والبيانات ال�خمة �� التنبؤ املسبق بحدوث األو�ئة، ومناطق انتشارها وفك شفرة الف��وسات  

الناقلة لها، والتنبؤ بأنواع اللقاحات املناسبة ملعا�ج��ا، و��خ�� الذ�اء االصطنا�� �ش�ل أك�� �� خدمة  

 مراض وتطو�ر عقاق�� طبية جديدة.البحوث واألغراض الطبية وتصميم أنظمة خب��ة لت�خيص األ 

ففي املرحلة ا�حالية و�لوغ معظم الدول ذروة انتشار �ورونا أصبحت البيانات الرسمية متاحة �ش�ل   

ع دور الذ�اء االصطنا�� �� توف�� املعرفة من خالل جمع البيانات �سرعة ودقة �سبق  أك��، وهذا بالطبع وّس 

التكنولوجيا   هذه  بأدوات  البشر..  إ��  قدرة  وتدخل  العالم  حول  ال�خمة  واألطباء  العلماء  بيانات  جمع 
ُ
ت

قواعد األوراق البحثية والعملية ملنظمات مختلفة، أهمها منظمة ال�حة العاملية ومجمع �ود مانت�ن الذي  

أ�شأتھ ا�ح�ومة األمر�كية مع عمالقة التكنولوجيا (مايكرو سوفت وجوجل).. خالصات هذه األبحاث إ��  

 
 1-Samer Obeidat: How is the world fighting the Corona epidemic using artificial intelligence?, The Citizen 
Book, 2020, p.11-13. 
 2-Ibid, P.44. 
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بيانا  تكشف  جانب  لإلصابة،  عرضة  األك��  وا�جتمعات  األ�خاص  وتحدد  ترصد  ال�ي  الرقمية  اآلثار  ت 

��اية   لسينار�وهات  والبعيد  القر�ب  املستقبل   �� بالتنبؤ  �ساعد  أ��ا  ح�ى  �ورونا،  انتشار  وطرق  سلوك 

اء االصطنا��  الفايروس والعمل ع�� أساسها.. أما �� حلبة الصراع املباشرة أي ا�جال الط�ي برز دور الذ� 

 ليجنب العالم املز�د من ا�خسائر البشر�ة، فقد رأينا الص�ن تصنع رو�وتات بأغراض مختلفة وأجهزة  
ً
أيضا

كشف ا�حرارة بأنواعها �� الواليات املتحدة وأدوات فحص دقيقة سريعة ومبتكرة للمرض �� أورو�ا وأجهزة  

العالم  متقّد  أّن مة لصناعة األدو�ة والعقاق�� حول     واألهم 
ّ

البشري �شك إ�� جانب  الن  الذ�اء االصطنا�� 

تكنولوجيا جمع املعلومات وغ��ها املستخدمة �� األدوات الطبية والعلمية    دوق ا�خالص من األزمة، حيث إّن 

 أساسية �� تطو�ر وتصنيع اللقاح املنتظر.

 �� محطات القطارات وا�حافالت واملوا�ئ الرئيسية �سمح للشاشات    
ً
 إلك��ونيا

ً
كما طورت الص�ن نظاما

إنذاًرا عند رصد   �� ا�حطات، وتطلق  املوجودين  بقياس درجة حرارة املر�ىى  الذكية وال�ام��ات ا�حرار�ة 

إ�� استخدام سيارات دون    ارتفاع �� درجة حرارة أي �خص أو تظهر عليھ أعراض الف��وس، و�جأت الص�ن

 عن أن مدينة شينيا�غ الصينية  
ً
سائق لتوصيل الطلبات واألغذية واملواد الطبية إ�� املستشفيات، فضال

 استخدمت الرو�وتات �� توصيل األغذية لن�الء الفنادق 

ات  و�حسب دراسة ملركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة باإلمارات، �عتمد الص�ن ع�� تطبيق  

الهواتف الذكية للقيام بأمر�ن رئيسي�ن؛ أوال التحكم �� صالحية دخول املر�ىى لألماكن العامة، وذلك من  

تحدد ما إذا �ان هذا ال�خص سليما    QR codeخالل إ�شاء بطاقة �عر�ف إلك��ونية ل�ل مواطن عبارة عن  

 . 1ابوال �عا�ي من أعراض الف��وس، أو أن هناك احتمالية إلصابتھ أو أنھ مص 

الكب��ة     البيانات  املستخدمون ع��    Big Dataهذا بخالف  �� �ل م�ان حولنا، مما يولده  املتاحة اآلن 

الشب�ات االجتماعية، وشب�ات االتصاالت، ومحر�ات البحث، والعديد من املعامالت اإللك��ونية. وكمثال  

ع حاالت البحث امل��ايدة يوًما �عد آخر ع ن أعراض مرٍض ما ع�� محرك بحث مثل  ع�� ذلك، يمكن ع�� تتبُّ

 .2محرك جوجل، ر�ما يص�ح كمؤشر لقرب ظهور و�اء مع�ن �� منطقٍة ما 

أقدمت �عض دول العالم مثل الص�ن  فقد  ��ا العالم حاليا �سبب الو�اء،    و�الرغم من ا�حنة ال�ي يمّر  

تطبي من  العديد  لتوظيف  الفرصة  ان��از  إ��  املتحدة  العر�ية  والذ�اء  واإلمارات  ال�خمة  البيانات  قات 

االصطنا�� والتعلم اآل�� ع�� أرض الواقع لتتبع انتشار الو�اء والت�خيص املبكر للمصاب�ن و�سريع عملية  

اكتشاف العالج و�عقيم األماكن العامة و�دارة األزمة بفعالية مما ي��ر العائد ع�� االستثمار الذي قامت بھ  

 . 3مجال علم البيانات والذ�اء االصطنا�� خالل السنوات القليلة املاضية  هذه الدول �� البحث والتطو�ر ��

 
 1-Ibid, P.44. 
2 -Ibid. 
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فمع تزايد سرعة تراكم البيانات بوت��ة تفوق قدرة العقل البشري ع�� معا�ج��ا، أصبحت ا�ح�ومات    

ورة  مدركة إدرا�ا تاما بالضرورة ا�حتمية الستخدام الذ�اء االصطنا�� بتطبيقاتھ ا�ختلفة. باإلضافة إ�� ضر 

التنسيق والعمل املش��ك خصوصا مع القطاع ا�خاص واأل�ادي�ي من أجل توسيع القدرة ا�حالية للذ�اء  

 . 1االصطنا�� وضمان قدرتھ ع�� التعامل مع و�اء ف��وس �ورونا املستجد

استخدام الذ�اء االصطنا�� بك��ة نجح �� التغلب ع�� �عض األمراض املزمنة، و�� الوقت    ال شك �� أّن  

الذي �س�� من خاللھ  ا السباق ا�حموم   �� للذ�اء االصطنا��  البعض ع�� دور منتظر  ُ�َعّوِل  بات  لراهن 

العلماء إ�� الوصول إ�� عالج �ساعد ع�� القضاء ع�� ف��وس �ورونا املستجد، و�فيد �� التخفيف من حالة  

 .2الذعر ال�ي �عيشها الناس �� �ل دول العالم

ت ومخت��ات البحث والتطو�ر واملؤسسات ا�ح�ومية حول العالم باستخدام  وقامت العديد من الشر�ا 

اللغات   معا�جة  مثل  متعددة  ذكية  تكنولوجيات  خالل  من  ا�حا��  الو�اء  مع  للتعامل  التكنولوجيا  هذه 

األ�خاص  إ��  ف  عرّ تالطبيعية والتحليالت التنبئية وأنظمة الدردشة اآللية وأنظمة التعرف ع�� الوجوه وال 

األنماط وتحديدها من البيانات ال�خمة. إ��  ف  عرّ ت اب�ن با�ح�ى وتتبعهم وأنظمة الت�خيص الذكية والاملص

 ويساهم �� كبح أسوأ آثاره.  19-الذ�اء االصطنا�� �ساعد اآلن �� م�افحة و�اء �وفيد ومما ال شك فيھ أّن 

إ�� قدرت  نظًرا  حلول  إيجاد   �� ا  ِفْعِلي� االصطنا��  الذ�اء  �ساهم  البيانات  لقد   �� األنماط  تحديد  ع��  ھ 

ووضع التوقعات، و�� األدوات ال�ي يمك��ا تحديد اآلفاق العالجية الختبارها ع�� البشر �� غضون أشهر،  

ومن ثم احتواء املرض الذي صنفتھ أخ�ً�ا منظمة ال�حة العاملية باعتباره "جائحة" �عدما خرج عن نطاق  

 .3السيطرة تماًما

تقنيات الذ�اء االصطنا�� املعتمدة من الدول واملنظمات ال�حية قد ساعدت ع�� تحجيم انتشار    إّن  

الف��وس �� وقت قيا�ىي من خالل الرو�وتات ال�ي كشفت عن أول حالة مصابة �� ووهان بالص�ن، تم تتبع  

ان�وك وسيول وتايبيھ  بيانات تذاكر الط��ان والتنبؤ بمسار الس�ان املصاب�ن وانتقال الف��وس من ووهان لب 

 نجد شركة بايدو قد طورت �ام��ات وأجهزة استشعار للتنبؤ  
ً
وطوكيو �� األيام التالية لظهور األول فمثال

بدرجات حرارة األ�خاص �� املناطق العامة، وكذلك تقنيات الذ�اء االصطنا�� طورت أيضا نظام يمكنھ  

ع��  الل��اب الرئوي وف��وس �ورونا، كما تم االعتماد  ثانية، وتحديد الفرق ب�ن ا  20الكشف عن الف��وس ��  

 
ّ
ل إحدى الطرق الرئيسية ملنع انتشار �ورونا  الرو�وتات �� عمليات التعقيم والتعامل مع املرض، و�انت تمث

 .4من خالل تقليل االتصال ب�ن املرض واأل�حاء 
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  DeepMindث أعلن مخت��  �حسن ا�حظ، يمكن للذ�اء االصطنا�� أن �ساعد �� �سريع العملية. حي 

أنھ استخدم التعلم العميق    –  2014الذي استحوذت عليھ جوجل �� عام    –ألبحاث الذ�اء االصطنا��  

 . COVID-19للعثور ع�� معلومات جديدة حول بنية ال��وتينات املرتبطة بف��وس 

ملنظمات ال�حية ��  و�مكننا هنا أن ن��ز أهم تقنيات الذ�اء االصطنا�� ال�ي اعتمدت عل��ا الدول وا 

 محار�ة انتشار ف��وس �ورونا، وكيف يمكن أن �ساعد هذه التقنيات �� إيجاد لقاح فعال للف��وس؟

:
ً
الذ�اء    أوال نظام  ُ�ستخدم  �ورونا:  بف��وس  املصاب�ن  لت�خيص  االصطنا��  الذ�اء  استخدام 

ا� الرؤ�ة  �عتمد ع��  �ام��ات  الصينية  بايدو  شركة  طورتھ  الذي  استشعار  االصطنا��  وأجهزة  حاسو�ية، 

باألشعة تحت ا�حمراء للتنبؤ بدرجات حرارة األ�خاص �� املناطق العامة، و�مكن للنظام فحص ما يصل  

درجة مئو�ة، حيث �ش�� النظام    0.5�خص �� الدقيقة الواحدة، واكتشاف درجة حرار��م �� نطاق    200إ��  

  Qingheا أنھ مستخدم اآلن �� محطة سكة حديد  درجة، كم  37.3إ�� أي �خص لديھ درجة حرارة أع�� من  

 .1ببك�ن

:
ً
االعتماد ع�� الرو�وتات �� عمليات التعقيم والتعامل مع املر�ىى: تتمثل إحدى الطرق الرئيسية    ثانيا

ملنع انتشار ف��وس �ورونا �� تقليل االتصال ب�ن املر�ىى املصاب�ن واأل�خاص الذين لم يصابوا بالف��وس.  

ال�ي �انت تتطلب من  ولهذه الغاية   بذلت العديد من الشر�ات واملنظمات جهوًدا ألتمتة �عض اإلجراءات 

العامل�ن ال�حي�ن والطاقم الط�ي التفاعل مع املر�ىى، �ستخدم الشر�ات الصينية الطائرات دون طيار،  

تقل  �� �ساعد  مما  العامة  املناطق   �� املطهرات  ولرش  تالمس  دون  األشياء  لتسليم  خطر  والرو�وتات  يل 

COVID-العدوى، تقوم الرو�وتات األخرى بفحص األ�خاص للكشف عن ارتفاع درجات ا�حرارة، وأعراض  

األخرى. كما تقدم الرو�وتات الغذاء والدواء للمر�ىى داخل املستشفيات وتقوم بتعقيم غرفهم لتفادي    19

ن إشراف �شري، مما يقلل من  ا�حاجة إ�� وجود فر�ق التمر�ض، �� ح�ن تقوم رو�وتات أخرى بط�ي األرز دو 

عدد املوظف�ن الالزم�ن لتشغيل املنشأة، �ستخدم األطباء �� مدينة سياتل األم��كية اآلن رو�وًتا للتواصل مع  

 .2املر�ىى وعالجهم عن ُ�عد لتقليل �عرض الطاقم الط�ي لأل�خاص املصاب�ن

:
ً
ات الذ�اء االصطنا�� �� مواجهة ف��وس  بدأ يتشبث كث��ون باألمل �شأن إم�انية االستعانة بتقني  ثالثا

الرعاية   مجال   �� التطبيقات  من  العديد   �� األخ��ة  اآلونة  خالل  بھ  االستعانة  ك��ة  مع  خاصة  �ورونا، 

ال�حية، ولهذا فاألمل معقود عليھ اآلن إلنقاذ البشر�ة، وهناك بالفعل مئات الشر�ات الناشئة ال�ي بدأت  

خالل األعوام املاضية ��دف �سريع عملية اكتشاف األدو�ة والعقاق��.    �ستع�ن بأدوات الذ�اء االصطنا��

مع هذا، فلم يصل سوى دواء واحد تم تطو�ره باستخدام الذ�اء االصطنا�� إ�� مرحلة تجر�تھ سر�رً�ا ع��  

البشر، وهو ما حدث أخ�ً�ا فقط، ملعا�جة َمن �عانون من الوسواس القهري، و�� ح�ن يبدو أنھ يتشابھ ع��  

قد �ش�ل تحدًيا صعًبا بالنسبة إ��    19-صعيد هي�ل ا�حمض النووي مع مرض سارس، فإن مرض �وفيد
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 وال تتوافر عنھ معلومات كث��ة. �� املقابل ال يمكن أن يوفر الذ�اء  
ً
الذ�اء االصطنا�� ل�ونھ مرًضا جديدا

 إال إذا توافر لديھ كث�� من املعلومات الشاملة ع
ً

 .1ن هذا املرضاالصطنا�� عالًجا فعاال

 
ً
ر باحثون تقنية حديثة باستخدام الذ�اء االصطنا�� �ستطيع التعرف ع�� ف��وس �ورونا �� : طوّ را�عا

ثوان قليلة، �� تطور من شأنھ �سهيل عمل األطباء السيما �� أماكن انتشار الف��وس، باحثون در�وا الذ�اء  

ؤكدة بف��وس �ورونا؛ حيث أعلنت شركة "ع��  االصطنا�� ع�� بيانات أك�� من خمسة آالف حالة إصابة م

بابا" الصينية للتجارة اإللك��ونية، أ��ا نجحت �� تدر�ب الذ�اء االصطنا�� للتعرف ع�� ف��وس �ورونا، ��  

وقت يتسابق فيھ العلماء والباحثون من أجل إيجاد حلول للتعامل مع الف��وس الذي ينتشر �سرعة كب��ة،  

ذ�اء االصطنا�� ع�� بيانات أك�� من خمسة آالف حالة إصابة مؤكدة بف��وس  وقام الباحثون بتدر�ب ال

�ورونا، ووفقا لـ"ع�� بابا"، فإن ال��نامج قادر أيضا ع�� معرفة ما إذا �ان ال�خص مصابا با�ح�ى أو يرتدي  

من املتاجر  الكمامة الطبية الواقية أم ال، ومن املنتظر استخدام تقنية الذ�اء االصطنا�� أوال �� مجموعة 

�� محطات قطارات ومستشفيات، شركة   بابا"، وسط خطط باستخدامها الحقا  ال�ي تديرها شركة "ع�� 

Ping An Smart Healthcare    املنافسة لع�� بابا، طورت �� األخرى تقنية مشا��ة تقوم أيضا بتحليل مقاطع

من املنشآت ال�حية    1500ركة فإن نحو  باملئة. ووفقا للش   90ثانية، بمعدل دقة يتجاوز الـ    15األشعة خالل  

 .2التقنيةفعل �� االعتماد ع�� هذه بدأت بال

 
ً
استخدام مختلف األجهزة الذكية �� األعمال الزراعية وسط تف�ىي ف��وس �ورونا �� أنحاء    : تّم خامسا

ذكرت و�الة شينخوا الصينية أن شر�ات صينية قد تّبنت مختلف التكنولوجيات العالية بما ف��ا  و الص�ن، 

الوقاية من ف��وس �ورونا والسي ��  الذ�اء االصطنا�� واملس��ات ا�جو�ة بدون طيار، من أجل  طرة عليھ 

  40هكتار، مع عدد س�ان أك�� من    53300املناطق الر�فية الشاسعة �� البالد، و�� مزرعة �غطي أك�� من  

ألف �سمة �� مدينة جيامو�ىي بمقاطعة هيلو��جيا�غ شمال شر�� الص�ن، تم تطبيق نظام م�املات ذ�اء  

 من امل�ا
ً
ملات الهاتفية اليدو�ة والز�ارات الفعلية، اصطنا�� لالستفسار عن ا�حالة ال�حية للمزارع�ن، بدال

ووضع   الكالم  معلومات  تحليل  الذ�ي،  الصوت  تقنية  �ستخدم  الذي  االصطنا��  الذ�اء  لرو�وت  و�مكن 

الوثائق والنماذج تلقائًيا ال�ي ��جل محتو�ات التحقيق والبيانات، وقد بدأ استخدام هذا النظام، الذي  

 .  3�� دي دوت �وم" �ش�ل مجا�ي �� شباط / ف��اير املا�ىيقدمھ عمالق التجارة اإللك��ونية "

ع�� ضفاف بح��ة أونتار�و، �انت شركة ناشئة كندية من ب�ن أو�� األطراف ال�ي ن��ت إ�� خطر    سادسا:

انتشار ف��وس �ورونا املستجد الذي انطلق من يوهان �� الص�ن معتمدة �� ذلك ع�� الذ�اء االصطنا��؛  

ومقرّ  "بلودوت"  شركة  مئاوطورت  ع��  االطالع  ع��  قادرة  حسابية  برمجية  تورنتو   �� املقاالت  ها  آالف  ت 

ال�حافية يوميا و�يانات املالحة ا�جو�ة لرصد انتشار األمراض املعدية ومتا�عة أخطارها، و�� حالة ف��وس  
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، 2019د�سم��    31�ورونا املستجد الذي انطلق �� الص�ن، أرسلت "بلودوت" إ�� ز�ائ��ا تنب��ات اعتبارا من  

لهيئات ال�حة الرسمية الك��ى. وقد توقعت �ش�ل �حيح  أي �عد أيام قليلة ع�� أو�� البيانات الرسمية  

الدول ال�ي قد ينتشر ف��ا الف��وس، وقال كمران خان مؤسس "بلودوت" ورئيس مجلس إدار��ا "نحاول أن  

مر أسا�ىي  نوسع أفق استخدام البيانات والتكنولوجيا وتحليلها من أجل التقدم �سرعة أك��. إدارة الوقت أ

 .1اء"�� مواجهة انتشار و�

 
ً
: �� أملانيا باتت الرو�وتات قادرة ع�� تقييم احتمالية إصابة األ�خاص باألمراض واألو�ئة، وتقدير  سا�عا

وأّن  ا�خطر،  ��    حجم  �ساعد  أن  يمكن  االصطنا��،  الذ�اء  باستخدام  الفحص  عن  الناتجة  املعلومات 

ومبا�ي ا�حديد  السكك  ومحطات  املطارات   �� أك��  �سرعة  األمراض  واملصا�ع.    تحديد  العامة  اإلدارة 

ع�� أن استخدام الذ�اء االصطنا�� قّصر املدة من ثالثة أشهر إ�� ثالثة أسابيع. وتحتاج املوافقة ع��   عالوة

شهًرا، لكن مركز م�افحة األمراض ال�وري سّرع العملية وأعلن املوافقة عل��ا   18األدوات ا�جديدة إ�� نحو 

 . 2خالل أسبوع واحد �عد تجر���ا

 
ً
: و�� الواليات املتحدة تم استخدام تقنيات الذ�اء االصطنا�� للفحص والبحث �� آالف املقاالت  ثامنا

العلوم   لسياسيات  األبيض  البيت  مكتب  ودعا  أسهل.  إل��ا  الباحث�ن  وصول  �جعل  �ورونا،  ف��وس  عن 

�وفيد معطيات  قاعدة  لتشكيل  املعطيات   19-والتقنية  قاعدة  ش�ل 
ُ
و� للعامة.  تقار�ر    مفتوحة  مجموعة 

ألف تقر�ر ليستخدمها مجتمع البحث العل�ي العاملي؛ حيث طّور   44قابلة للقراءة من قبل اآللة، وتتضمن 

معهد آل�ن للذ�اء االصطنا�� بالتعاون مع مايكروسوفت وعدة مجموعات بحثية قاعدة املعطيات. وطلب  

استخ تقنيات  تطو�ر  االصطنا��  الذ�اء  خ��اء  من  األبيض  العل�ي البيت  ا�جتمع  ملساعدة  املعطيات  راج 

املهمة عن �وفيد وابل مع   . والتقى مدراء من مايكروسوفت وأمازون وليسبوك19-وتوف�� أجو�ة لألسئلة 

ممث�� ا�ح�ومة ال��يطانية �� ا�حادي عشر من آذار ملناقشة دورهم �� هذه األزمة، كتطو�ر تقنيات ذ�اء  

املعطيات ونمذجة  لتتبع  ملعا�جة  .اصطنا��  االصطنا��  الذ�اء  ا�خاص  القطاع  شر�ات  و�ستخدم   ..

ما   اللقاح، وفق  قبل تطو�ر  ا  َحاِلي� بدواء موجود  املرض  إم�انّية معا�جة  للعامة ملعرفة  املتوفرة  املعطيات 

�حيفة   ا�خوارزميات  التليغراف�شرتھ  ��خ��  األمر�كيتان  وأتوموايز  بيوتيكنولو��  ف��  وتحاول شركتا   .

 لتطو�ر العقار قبل ��اية السنة. والهدف تصميم عقاٍر مضاد للف��وسات  إليجاد  
ً

جز�ئات قد ت�ون سبيال

االصطنا��   الذ�اء  استخدام  و�مكن  مستقبلّية..  �ورونا  ف��وسات  مواجهة   �� الستخدامھ  الطيف  واسع 

�خوارزميات و�علم  لتحذيرنا من األو�ئة املستقبلية. و�ستخدم شركة الذ�اء االصطنا�� العاملية بلودوت، ا

اآللة ومعا�جة اللغة الطبيعية لتحليل املعلومات من مصادر عدة لتتبع أك�� من مئة مرض معٍد. وأرسلت  

الشركة تحذيًرا لعمال��ا �� ��اية د�سم�� لتجنب ووهان، قبل إعالن �ل من مركز م�افحة األمراض والوقاية  

 .3األمر��ي ومنظمة ال�حة العاملّية عن الو�اء
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ٔ
 علي   د. محمود محمد ا
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: �� تحّدٍ آخر، يتعلق بتوظيف علوم البيانات والذ�اء االصطنا�� ملواجهة ف��وس "�ورونا"، �ان  اسعات 

األزمة،   لهذه  حلول  عن  للبحث  العاملية  ا�جهود  إطار   �� أطلقھ  قد  للتكنولوجيا  ماسا�شوستس  معهد 

بالف��وس لإلصابة   
ً
عرضة األك��  للفئات  ث�� 

ُ
امل ا�حماية  بكيفية  يتعلق  ما  دعم  و�خاصة  وكيفية   ،

املستشفيات واملؤسسات ال�حية بفرق العمل واملعدات واملوارد. من جانبھ، �شدد "متو��" ع�� أن "هناك  

جهوًدا كث��ة يمكن للبيانات أن �سهم ف��ا، مثل لوحة املعلومات التفاعلية ال�ي طورها مركز علوم وهندسة  

ع الCSSEالنظم ( نماذج الو�ائية، مثل ما رصده تقر�ر جامعة إم��يال  ) �� جامعة جونز هو�كن�، وأيًضا تتبُّ

البيانات،   وعلوم  األشياء  إن��نت  ب�ن  تجمع  وال�ي  األخرى،  املفيدة  التطبيقات  ومن  البحثية"...  �وليدج 

من   وغ��ها  والنبض،  ا�حرارة،  درجات  لقياس  لالرتداء،  القابلة  ا�حيو�ة  املستشعرات  أجهزة  استخدام 

امل  لدى  ال�حية  وا�حرارة و�عض  املتغ��ات  النبض  تقيس  لد��م ساعات  الذين  األ�حاء  ح�ى  أو  صاب�ن، 

�ورونا   ف��وسات  لتطور  ا�جينومية  البيانات  وتحليل  جمع  ع��  �عمل  بحوث  وهناك  ا�جسد..  وظائف 

منصة   توفرها  ال�ي  ال�حظية  املعلومات  مثل  للف��وس،  القادمة  الطفرة  ع 
ُّ
توق ع��  �ساعد  بما  السابقة، 

Nextstrain  فر�د هو�ش  ا ملركز  هذه  Fred Hutchلتا�عة  إتاحة  إ��  املصدر  مفتوح  املشروع  و��دف هذا   .

الو�اء وتحس�ن  العام، الستخدامها �غرض رفع مستو�ات فهم  ل�جمهور  القو�ة  التحليل  البيانات وأدوات 

رب الطبية  وهناك نموذج آخر �� توظيف البيانات لتسهيل عملية محا�اة التجا  ...االستجابة لتف�ىي املرض

 �� م�افحة الف��وس، مثل ما فعلھ حاسوب سومت  
ً
األسرع �� العالم    Summitالختيار األدو�ة األك�� فاعلية

مركب، للعثور ع�� األدو�ة األك�� فاعلية، و�انت    8000، إذ قام بتحليل  IBMالذي أنتجتھ شركة آي �ي إم  

 .1��انوع دواء، تم ترتي��ا بناء ع�� أفضلي 77النتيجة اق��اح 

التكنولوجيا قد أسهمت �ش�ل كب�� �� ا�حد من انتشار الو�اء، بل نجحت    �� ال��اية، يمكن القول إّن  

بإم�اناتھ   العلم  بھ  سيجود  ما  انتظار  و��  باألساس،  عل�ي  املش�ل  لكن  معينة،  دول   �� تحييده   �� ح�ى 

العلمية وا�ح�وما الدوائر   
ّ

ا�خطر، وحث ناقوس  االلتفات لألمر، و�عادة  ا�حالية، يجب علينا دق  ت ع�� 

أزمة �ورونا، وهذا ح�ى ال   الدروس من  �عد استخالص  العل�ي وتمو�التھ،  البحث  �� اس��اتيجيات  النظر 

 .
ً
 �شهد املز�د من التقهقر العل�ي مستقبال

�� ��اية املطاف، لم تنتھ ا�حرب ع�� ف��وس �ورونا ا�جديد ح�ى نطور لقاًحا يمكنھ تحص�ن ا�جميع ضد  

ف��وس. لكن تطو�ر عقاق�� وأدو�ة جديدة عملية طو�لة وم�لفة للغاية، حيث يمكن أن ت�لف مليارات  ال

عاًما. وهذا اإلطار الزم�ي ال يتناسب مع استمرار انتشار الف��وس بوت��ة    12الدوالرات، و�ستغرق ما يصل إ��  

 متسارعة. 
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 کورونا والعولمة:  -8

ا   ناي،  جوز�ف  األمر��ي،  ال��فسور  العالقات  يقول   �� ا�جديدة"  "اللي��الية  منظري  أهّم  �عد  لذي 

: إّن أقدم أش�ال العوملة هو "االعتماد البيئي املتبادل"،  2003الدولية، �� كتابھ "مفارقة القوة األمر�كية"  

 ع�� ذلك انتشار و�اء ا�جدري �� مصر القديمة، عام  
ً
قبل امليالد، ثم وصول املرض إ��    135و�ضرب مثاال

، ليصل �� ال��اية إ��  1520للميالد، ثم إ�� األمر�كيت�ن عام    700للميالد، و��� أورو�ا عام    49عام  الص�ن  

 . 1للميالد 1789أس��اليا عام 

وكالم جوز�ف ناي يؤكده هنا كث�� من املؤرخ�ن واألن��بولوجي�ن، حيث أثبتوا أنھ ع�� مدار التار�خ ظل   

ـ  لألو�ئة، فعانوا و�اء ال�ول��ا وغ��ه من األو�ئة الفتاكة. ووفق املوقع الرس�ي لـالبشر حول العالم يتعرضون  

- 129ق.م) وعصر جالينوس (  377-460"منظمة ال�حة العاملية" ع�� شبكة اإلن��نت، فإن عصر أبقراط (

ا ��  م) شهدا تفشًيا واسًعا لو�اء قد ي�ون هو ال�ول��ا، كما أن مرًضا �شبھ ال�ول��ا أيًضا �ا  162
ً
ن معروف

 سهول ��ر الغانج (�� شمال الهند) منذ القدم. 

وقد شهد التار�خ حاالت كث��ة ألو�ئة ال�ول��ا والطاعون وا�حصبة واإلنفلونزا والسارس و�نفلونزا الطيور    

و�نفلونزا ا�خناز�ر وغ��ها، وال�ي �سببت بجانب ا�حروب �� هالك مئات املالي�ن ع�� مر التار�خ.. ففي عام  

651   �� ظهر  الذي  األنطوني�ن"  األباطرة  "طاعون  أو  األنطو�ي"  "الطاعون  �س�ى  ما  العالم  شهد  ميالدية 

اإلم��اطور�ة الرومانية، وتظهر ال�جالت التار�خية أن هذا الو�اء �سبب �� وفاة ما ال يقل عن ألفي �خص  

ا. و�� بدايات القرن التاسع عشر، انتشر و�اء ال�ول��ا حول ال عالم، و�انت بدايتھ من منطقة جنوب  َيْوِمي�

أصاب   حيث  آسيا،  من    100شرق  أخرى  مناطق  إ��  تباًعا  انتقل  ثم  و�ندونيسيا،  الص�ن   �� �خص  ألف 

العالم؛ حيث انتشر املرض �� وقت الحق و�عولم ع�� طول طرق التجارة �� آسيا وأفر�قيا وأورو�ا، كما تم  

�� الص لهذا املرض  البحر األبيض  توثيق أوصاف ال لبس ف��ا  الهند ومنطقة  الرا�ع، و��  القرن  �ن، خالل 

 عن جنوب غرب آسيا خالل القرن العاشر..
ً
 .املتوسط خالل القرن السا�ع امليالدي، فضال

خالل    األو�ئة  انتشار  مع  والسا�ع  ا�خامس  القرن�ن  ب�ن  أورو�ا  دخل  ا�جدري  أّن  إ��  التقديرات  و�ش�� 

ب�ن العصور الوسطى، وأدخل املستعمرو  أفر�قيا وأس��اليا)   
ً
إ�� األمر�كيت�ن (وأيضا ن األورو�يون ا�جدري 

%، ويعتقد أّن ا�جدري �ان السبب وراء  90القرن�ن ا�خامس عشر والثامن عشر، مع معدالت إصابة بلغت  

سالف   مقالھ   �� الشرفات  سعود  قال  كما  وذلك  ا�جنو�ية  أمر��ا   �� واإلن�ا  اآلزتيك  إم��اطور�ات  سقوط 

 .2الذكر

م الكب�� الذي أحرزه العالم �� الرعاية ال�حية �� العصر ا�حديث، ما زال و�اء ال�ول��ا  و�رغم التقّد   

ب�ن   ي��اوح  ب�ن    4مليون �خص و  1.3ُيصيب ما  ي��اوح  ما  ا، و�قتل  ألف �خٍص    21مالي�ن �خص سنو��

 
مراض والهلع.. مقال.  -1

ٔ
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 �� األرواح، و   143و
ً
ا خسائَر كب��ة

ً
 االقتصاد العاملي أعباء  ألف �خٍص حول العالم �ل عام، محدث

ً
محمال

.
ً
 ثقيلة

املقصود من هذا االستشهاد من نوع "التأر�خ بالعدد" هو اإلشارة إ�� قضية رئيسة وحاسمة �� س��ورة    

 املواصالت واالتصاالت وعملية الرابط  
ً
العوملة؛ أال و�� قضية تطور آليات العوملة التكنولوجية وتحديدا

ل�ا والعميق  الواسع  األمراض  والتشبيك  خطورة  ثم  واملعاصر،  القديم  العالم   �� االجتماعية  الب�ى  فة 

 وتأث��ها السل�ي ع�� شّل  
ً
وا�جراثيم والف��وسات، وانتشارها املتسارع وقدر��ا الهائلة ع�� �شر الهلع عامليا

انفتاح    ا�حياة االجتماعية للبشر واالقتصاد العاملي ب�لمات أخرى، فإن ما �ستفيده االقتصاد العاملي من

�� ظل العوملة، من خالل جعل انتقال البشر واأليدي العاملة أك�� سهولة ويسًرا، فهو ُ�عد �� الوقت ذاتھ  

قناة لنقل الف��وسات ب�ن الدول، وتحولها إ�� أو�ئة عاملية �� أيام معدودة، وهذا ما يمكن وصفھ بـ"عوملة  

 .1األو�ئة" 

د�سم��    شهر  من  والثالث�ن  ا�حادي  مدينة  9201��   �� مجهول  بف��وس  إصابة  أول  الص�ن  أعلنت   ،

اهتمام.. �� العاشر من د�سم��    ّي ووهان، بمقاطعة هو�ي الوسطى.. لم يك��ث الكث��ون لھ ولم �ع��ونھ أ 

 أن يحدث    7�عرض    2019
ً
أ�خاص للعدوي بالف��وس �� أحد مدارس ووهان.. لم يخطر ببال أي أحد أبدا

و� أسبوع�ن  و�عد  �لھ..  ��  هذا  الـ    2019د�سم��    31األخص  إصابة  املرض    7من  انتقل  أ�خاص، 

حالة مرضية.. حصرها املركز الصي�ي للسيطرة لألمراض والوقاية م��ا، لكنھ لم يصنفها    104 إ�� بالعدوى 

 مصابة بف��وس �ورونا.  

بالعدوى   2020يناير    11و��     بنو   284 إ�� وصلت  مصابة  أ��ا  ع��  ُصنفت  وقد  مرضية،  غ��  حالة  ع 

املصاب�ن   ب�ن  ومن  الرئوي،  لالل��اب  هذا    7معروف  أن  داللة   �� وذلك  الطبية،  الرعاية  مجال   �� عامل�ن 

إ��   ببعضهم  األمر  للمواطن�ن ووصل  أي تحذيرات  الص�ن  لم توجھ  البشر..  ب�ن  بالعدوي  ينتقل  الف��وس 

يتف�ىى ب�ن الناس.. لم يتخذ    تنظيم مأدبة طعام حضرها عشرات اآلالف من األ�خاص، بينما �ان الف��وس

 س�ان ووهان االحتياطات الالزمة ضد الف��وس.. فلم ي�ونوا ع�� علم بو�اء منتشر ب�ن أرجاء املدينة.  

ووهان   �� مرضية  بأعراض  �شعرون  من  أعداد  سريعة  ارتفعت  يزداد  بوت��ة  �ان  العالج  تلقي  أن  إال   ،

م فجر  2019من د�سم��    30مغادرة تجمعا��م السكنية.. ��  من  .. منعت ح�ومة ووهان املواطن�ن  صعو�ة

بأن    -طبيب عيون �� ووهان ا�حقيقة ع�� تطبيق املراسلة الصي�ي "واي شاة"-"  الطبيب الصي�ي "�� و�نليا�غ

الف��وس املنتشر مميت، وطلب من س�ان ووهان تو�� ا�حذر.. اعت��ت السلطات الصينية أن الطبيب مروج 

 باإلرهاب.. إال أّن 
ً
ت وفاة  وّ العدوي قد أصابت الطبيب ليفارق ا�حياة.. وقد د للشائعات، وأنھ قد يواجھ ��ما

وسائل التواصل االجتما��، وأثارت ردود فعل غاضبة ب�ن أوساط الصيني�ن.. �انت حياتھ الثمن    ��  الطبيب

الذي أثبت أنھ لم يكن مروج شائعات، فحظي بتعاطف واسع ب�ن الناس، أل��م قد أدر�وا أ��م قد يواجهون 

 الصي�ي إزاء موتھ.   ر ردة الفعل السريعة من عامة الشعب املص�� ذاتھ، وهذا ما يفّس 

 
 .89المرجع نفسه، ص -1
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تحكم وسيطرة ا�ح�ومة الصينية ع�� وسائل االجتما�� �حاولة منع تلك املعلومات من الوصول إ��   إّن  

 لتصر�حات �عض  
ً
الفاعل طبقا التدخل ا�ح�ومي  إ�� تأخ��  �� حقيقة األمر  شق واسع من الشعب؛ أدى 

سريعة  العدوى  إهدارهما.. و�الفعل �انت    قد تّم أسبوع�ن ع�� األقل  إّن  خ��اء الرعاية ال�حية الذين قالوا  

 االنتشار.. 

مدينة بمقاطعة هو�ي،    13ومع توا�� إعالن اإلصابات وحاالت الوفاة، أعلنت الص�ن ا�حجر الص�� ��    

َدة ع�� السفر الداخ��، �� محاولة   41بإجما�� س�ان يبلغ  دَّ
َ

مليون �سمة، كما وضعت السلطات قيوًدا ُمش

أرقام اإلصابات بف��وس    ت السلطات الصينيةدحد  2020ف��اير    2وس. و�حلول يوم  ار الف��ل�حد من انتش

مليون    ٤٫٣٧�ورونا ا�جديد ح�ى األر�عاء الثا�ي من مايو ا�جاري ليصبح عدد اإلصابات املؤكدة حول العالم 

دولة أخرى    26ألف حالة وفاة.. و�جانب ذلك فقد ظهرت حاالت إصابة بالف��وس ��    ٢٩٨ألف حالة م��ا  

إ��   الف��وس  أورو�ية، ووصل  ا�جنو�ية وهونج �ونج وسنغافورة، ودول  �اليابان و�ور�ا  الص�ن،  إ�� جانب 

 الواليات املتحدة وكندا ودول أمر��ا ا�جنو�ية. 

أن    العاملي  للمشهد  الناظر  ي�اد  العالم،  حول  ا�خيف  �ورونا  ف��وس  تف�ىي  من  أسابيع  بضعة  و�عد 

�عيش �� "قر�ة صغ��ة" أفرز��ا العوملة؛ إذ ثبت أّن العوملة ال تزال غ�� مكتملة األسس،    �شعر أننا لم �عد

وحقوقھ   لكرامتھ  ا�حافظة  لإل�سان  املش��كة  القيم  لواء  تحت  وا�جتمعات  الدول  �ل  انضواء  �ح�ن 

ولة التنقل  اإل�سانية بالعيش ب�حة جيدة خالية من السموم ومخاطر األو�ئة.. و�التا�� تبقي العوملة وسه

واالنفتاح ب�ن الدول ال�ي تتباين أنظم��ا السياسية وال�حية و�عاملها مع "اإل�سان" ومواطن��ا نقمة دولية  

 مهما �� العالقات الدولية" 
ً
 .1تحتاج إعادة النظر ��ا، درسا

ال �ش�ل ظلًما  انتشار جائحة ال �ورونا أثبت أن النموذج النيولي��ا�� املعولم املنفلت من �ل ضوابط    إّن   

، بل يمثل خطًرا ع�� وجودهم نفسھ، ففي �حظة ا�حقيقة اختفى التصدر الزائف  فحسب  الي�ن من البشمل

ھ الطاغية من الع�ي الذي تمحورت حولھ اهتمامات الناس و�ش�لت ك��ى االقتصادات لعوالم صناعة ال��في

طاليا، صاحبة االقتصاد الثامن عاملًيا  سياسي�ن وغ��هم. �� �حظة ا�حقيقة تحولت إيو فنان�ن  كرة القدم و 

من تقر�ر "من يحيا ومن ُي��ك ملص��ه" إ�� "اتر�وهم يموتون.. ليس لدينا إم�انات"! وتحول السو�د، البلد  

وتناول   البيت   �� “ابَق  إ��  الرفاه  ودولة  الديمقراطية  االش��اكية  من   
ً

طو�ال ا 
ً

تار�خ يملك  أنھ  يف��ض  الذي 

 .2ا إم�انات الستيعاب املز�دبراسيتامول.. ليس لدين

 ع�� الت�خيص    إّن   
ً
ف��وس "�ورونا" كشف لنا أنھ لم �عد قضية محاصرة ف��وس ما زال مستعصيا

أسعار   �عدها  ومن  األمر�كية،  البورصة  ف��ا  بما  العاملية  البورصات   �� ا��يار  من  واكبھ  ما  و�نما  والعالج، 

��جام، أصبح األمر كما لو �انت هناك "سلسلة" من  النفط، و�شب خالف ب�ن روسيا والسعودية �عد ا

األحداث ا�خطرة ال�ي �عق��ا أحداث أك�� خطورة، أصبحت الواليات املتحدة املزدهرة ع�� حافة انكماش  
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عرض قلب العالم الصنا�� �� الص�ن إ�� اختبار و�اقتصادي، و�دا العالم ع�� شفا " الكساد ".. الف��وس  

كب�� فقد تراجعت معدالت النمو الصينية، وأصبحت صناعات العالم ال�ي �عتمد ع�� الصناعة الصينية  

. ف��وس "�ورونا"  .ل الطلب ع�� النفط، وع�� التجارة العاملية.قو  ،الصناعة العامليةت ا��ار و �� حالة شلل.. 

 من "نو�ة ال
ً
رت ا �حيان" الضرور�ة  أصبح نوعا

ّ
أنھ مهما نجحت الدول �� بناء األسوار فإنھ  بلعالم  ال�ي ذك

 للدول وحدها التعامل مع سلسلة األحداث ا�خطرة املمثلة �� "االحتباس ا�حراري"، وال�ي أدت  
ً
لم �عد ممكنا

مواطن نتيجة ضعف  مليون    815إ�� �وارث زراعية �� العديد من الدول نتج ع��ا وفق تقار�ر دولية إ�� وفاة 

 أو قلة الغذاء. 

و�� ا�ختام، ال بد من التأكيد ع�� أن انتشار مثل هذه الف��وسات وتحولها إ�� أو�ئة ع�� هذا النحو،    

ا أك�� من   مة ال�حة العاملية �ستقبل سنو��
ّ
  5هو �ىيء ليس بالغر�ب أو االستثنائي �� عصر العوملة، فمنظ

ول العالم. كما أن االقتصاد العاملي يتحمل ت�لفة سنو�ة ت��اوح ب�ن آالف بالغ مبكر عن أو�ئة متفشية ح

مليار دوالر �سبب األو�ئة، وفق تقديرات صندوق النقد الدو�� واملنتدى االقتصادي    570مليار دوالر و  500

ل نحو  
ّ
مث

ُ
ت ال�ي  القيمة  الت�0.7العاملي، و��  أ��ا �عادل  العاملي، كما  الناتج ا�ح�� اإلجما��  ال�ي  % من  لفة 

و�اًء جديًدا  إال  ليس  ا�جديد  ثّم فإن و�اء �ورونا  �ل عام. ومن  املنا��  التغ��  أزمة  العالم �سبب  يتحملها 

ُيضاف إ�� �جل األو�ئة العاملية لدى منظمة ال�حة العاملية، وُ�رّجح أن تنحسر مخاطره ع�� االقتصاد  

األو�ئة: ا�ع�اسات ف��وس "�ورونا" ع�� االقتصاد    عوملة  :العاملي قر�ًبا، وذلك كما قال ع�� صالح �� مقالھ

 العاملي..

إبداعية،    أف�ار  بطولية،  مالحم  طاحنة،  معارك  مجراه،  غ��ت  مفصلية   
ً
أحداثا التار�خ  عرف  كما 

وصنعت   التار�خ،  ذاكرة   �� بعت 
ُ
ط ميكرو�ات  عن  نتحدث  اليوم  لكننا  عظام...  وأناس  مذهلة  اخ��اعات 

 �� صفحات ك 
ً
الغ�ى والرفاهية  و تب التار�خ والطب ع�� حّدٍ سواء.. حولت النصر إ�� هز�مة،  لنفسها م�انا

 . ومن إنتاج وازدهار إ�� �جز واندثار.  ..إ�� فقر وعنت

الزمن فمن     لتقلبات   
ً
الغر�ي�جبا أور�ا وا�جتمع  أن  القرن    يصدق   �� ا�حداثة،    18الذي شهد  عصر 

كب األرض، واح��ام اإل�سان ألخيھ اإل�سان، بل إن البعض  والذي استطاع أن يطرح مركز�ة اإل�سان ع�� �و 

فاجأا�حداثة.. ثم  أدخل �� هذا األمر منا�� دينية غ�� مقبولة، لت��ز �عظيم اإل�سان �� عصر  
ُ
عصر �عد    ن

�عيدة املدى، ومتوسطة، بل فوجئنا أك�� وأك�� باكتشاف  أخرى  لقارات، و لا�حداثة بوجود صوار�خ عابرة  

هم إ�� اكتشاف سالح كيماوي، ثم سالح بيولو��، ثم فوجئنا  توصلسوفييت لقنابل نوو�ة، ثم  األمر��ان وال 

بوصولهم إ�� �وكب املر�خ و�وكب الزهرة، بل وصلوا إ�� مجموعة شمسية أخري، ومخلوقات فضائية، ثم 

 مليار لو�الة ناسا.    20تضع أمر��ا أك�� من 

اإلنجاز  رغم     هذا  والتكنولو العلمات  �ل  خاصة    تف�ح و   تكشفف�ورونا  ظهرت    جّيةّية  ذلك؛  �ل 

، وال نظم �حية، وال أجهزة تنفس  أسرةعوا أحبابكم، وأنھ ال توجد  يقولون "ودّ السياسي�ن  عندما وجدنا  

األموال الطائلة �� الصوار�خ،  الّدول قد أنفقت �ّل تلك  اصطنا��، وال كمامات".. والسؤال هنا: كيف أن  

والنوو� ال  ةحس�األ و  املر�خ،  ةبيولوجيالو ة  كيماو� ة  إ��  والوصول  حجم  و��جز  ،   �� عظ�ى  الواليات دولة 
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  قع، وكما قال أحد الكتاب عندما �شاهد األفالم األمر�كية نتو ملواطن��ا  كماماتتوف��  املتحدة األمر�كية عن  

يقعأنھ   الفور.    لو  ع��  س��د  املتحدة  الواليات  فإن  للمر�خ،  فضائي  كبف اآلن  أما  غزو  الهيبة  جزء  من   ��

رئيسها  مر�كية أصيب  األ يقونة  األ   جامعة هارفاردفت..  ! ألن أيقونات أمر��ا اه��ّ ؟تراجع.. ملاذاقد  األمر�كية  

حاملة الطائرات فخر البحر�ة األمر�كية  و نيو�ورك أيقونة مدن العالم �� األك�� و�اًء اآلن..  و بف��وس �ورونا..  

األيقونات األمر�كية سقطت تحت عرش �ورونا.. ال�ل ����، ح�ى حلف الناتو ألول    وهكذا فإّن اآلن مصابة..  

 عاما يجتمع ع�� الفيديو �ونفرا�س والفيديو. 70مرة من 

ا�جهري   أثبتتلقد   الف��وس  للكس  هذا  وقابل  واملعاصر هش  ا�حديث  التار�خ  و أن  انحنت  ر،  ما  كث��ا 

نتيجة تأث�� عوامل ومؤثرات عديدة ومتداخلة من ضم��ا األمراض واألو�ئة والعدوى؛ ففي التار�خ  اإل�سانّية  

وأقام   إم��اطور�ات عتيقة،  وأسقط  السياسية،  القوى  �� مواز�ن   
ً
�غي��ا أفرز  وو�اء  بالء  من  اإل�سا�ي كم 

ات املعدية �ىيء مخيف، ولهذا لم تف�ح محاولة عاِلم ا�جراثيم  ة وامليكرو�ميتإن ا�جراثيم املممالك جديدة. 

الفر��ىي املعروف "لويس باستور" �� تلطيف الشعور السل�ي نحوها، عندما قال (ليست ا�جراثيم �� من  

نحتاج أن نقلق م��ا ولكن ضم��نا الداخ��). التار�خ اإل�سا�ي مثخن ب�وارث األو�ئة املميتة ال�ي �سببت �� 

 ما مسيطرة ومزدهرة زوال إم�
ً
 .1�اطور�ات وممالك �انت يوما

أثمرت (منحة) عظيمة    (محنة)  أمراض معدية شنيعةمن  كم    من اإلنصاف أيضا القول:�رغم ذلك فإنھ  و 

، أو �غي�� أساليب التجارة، أو  ك  اكث��   اوخ�� 
ً
فنية  أعمال أدبية و   املساهمة �� خلقتطو�ر مهنة الطب مثال

 .بد�عة واملعمار�ة

منحنية    الديمقراطية  منھ  خرجت   
ً
مفاجئا  

ً
امتحانا ا�ختلفة  السياسية  النظم  ع��  �ورونا  فرض  لقد 

الرأس، راسبة.. لم �ستطع الواليات املتحدة بقدرا��ا العلمية، ونظمها ال�حية، وأبحا��ا الطبية، أن تواجھ  

 إ�� الشوارع  الو�اء دون أن تفرض إجراءات توصف بالديكتاتور�ة لو طبقت من قب
ً
ل �خرج األمر�كيون جميعا

غاضب�ن رافض�ن غ�� مصدق�ن.. �جأ الرئيس األمر��ي ترامب إ�� قانون اإلنتاج الدفا�� الذي يمنحھ سلطات  

تحت   إم�انيا��ا  ووضع  الشر�ات  وتأميم  املصا�ع،  تنتجها  ال�ي  السلع  بتغي��  �ح�ومتھ  �سمح  استثنائية 

أورو�ا مهبط الديمقراطية وقيم ا�حر�ة واملساواة وا�حقوق اإل�سانية،    سيطرة ا�ح�ومة الفيدرالية. و�سيت

الدول   �عض  وتذكرت  أماك��م..   �� يموتون  وترك��م  املستشفيات،   �� العالج  من  السن  كبار  وحرمت 

الرأسمالية (مثل إسبانيا) جينات أجدادها القراصنة واستولت ع�� �حنات طبية لم تكن لها و�عد أن هدد  

�ن بإلقاء تجار ا�خدرات من ا�جو، قرر إطالق النار ع�� �ل من يخالف ا�حظر.. واملؤكد أن مزاج  رئيس الفلب

�� االنتخابات املقبلة. و�� الوقت نفسھ نجحت   الشعوب �عكر و�غ��، مما �ع�ى �غ�� اتجاهات التصو�ت 

تحجيم    �� العاملة)  (الطبقة  ال��وليتار�ا  بديكتاتور�ة  تؤمن  تزال  ال  ال�ي  آثارها  الص�ن  وتحملت  األزمة 
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، بينما خسر خمسة مالي�ن عامل �� الغرب وظائفهم ح�ى اآلن، .االقتصادية
ً
 واحدا

ً
.. لم تطرد الص�ن عامال

 .1وثبت أن نظام إعانة البطالة ال يفي باحتياجا��م

  �ورونا الف��وس الذي لن ينساه األحياء، وسوف ��جل �� صفحات التار�خ كحرب عاملية ثالثة، ليس   

��ا دول ا�حور وا�حلفاء، �ل العالم تحالف لصد حرب �ائن ميت ال ير�د إال الوصول إ�� خنق (الشهيق  

رئة   أي  ينخر  الرتب،  �عنيھ  بالتساوي، ال  �عامل �حاياه  األنفس،  �� قطف  لديھ أفضلية  والزف��) وليس 

أد إذا  (قبل مجيئھ)، ح�ى  �عر�ة دول عظيمة  ا�حرب،  �� جغرافية  تصادفھ.. ومن مم��ات هذه  امل�وث  ام 

العاصف، ع��    مروره  -وما زال  -.. �ان.الدولة العظ�ى، برهن أن الستار الذي تقف خلفھ، ستار من كرتون 

جميع دول العالم، محل ح��ة وارتباك، فطارت األلباب واحتار ا�جميع، وأل��ا حرب عاملية، ال تزال �ل دولة  

أن تنتصر، و�ما التحفز، لدفن مواطنيك �� قبور جماعية، أو  تحار�ھ من خندقها.. وأل��ا حرب حقيقية: إما  

تنبيھ   �ورونا  فايروس  أجاد  وقد  الدول..  لتلك  الص��  النظام  �عر�ة  ظل   �� ذا��ا   �� فا�خسارة  منفردة، 

وتكشف   سواها،  دون  املتقدمة  ا�حضار�ة  القوى  تفرز  ا�جسيمة  فاألخطار  دولهم،  عليھ   �� ملا  الشعوب 

ة �� إدارة األزمة الطارئة من خالل جميع أجهز��ا، وتناسق ا�خطوات ب�ن تلك األجهزة،  مقدار استعداد الدول

�� -بحيث يكمل �ل م��م اآلخر.. وألننا ما زلنا �� هذه ا�حرب العاملية، أبصارنا معلقة بقنوات فضائية تنقل  

�حظة املنظو   -�ل  و��  األرواح،   �� خسائر  من  الف��وس  يحدثھ  وما  ا�حرب،  هذه  و��  أخبار  ال�حية،  مة 

 و�� املواطن�ن باالل��ام بما �سنھ الدولة من قوان�ن وأنظمة ملواجهة عدو شرس.. 
ً
االقتصاد، و�كشف أيضا

 مختلفة من الو�� الذي تحول الفرد ف��ا إ�� جندي، ال تر�د منھ الدولة سوى  
ً
كما أن �ورونا كشف أنواعا

، وذلك حسب قول عبده  قاط انتصار ع�� الدول امل�وث داخل البيت، ل�ي تفوت ع�� الفايروس ��جيل ن

 حرب عاملية ثالثة.. من يفوز؟  :�عنوان ة لھخال �� مقال

من الرخاء    اكما كشفت �ورونا أن للعوملة سلبيا��ا فن�ى أن مناطق من العالم �عيش مستوى مرتفع  

ح مناطقهم تر�ة خصبة  والرعاية ال�حية، �� ح�ن أن مناطق أخرى من العالم �عا�ي الفقر وال��ميش، وتصب 

لت�اثر الف��وسات، و�شأة األو�ئة، و�تنقل البشر وسفرهم إ�� با�� دول العالم تنتقل معهم األو�ئة، وتصل  

إ�� البلدان الغنية ال�ي تتمتع برعاية �حية متقدمة، وهكذا �ستغل الف��وس، ويستفيد هو اآلخر من حر�ة  

  2ملة... "�ورونا" الذي ال تتجاوز �سبة الوفاة ب�ن مصابيھ  ا�حركة، والسفر ب�ن الدول، �إحدى م��ات العو 

"السوش حرب  إ��  السي��انية،  ال�جمات  من  العصر  أالعيب  �ّل  �شبھ  الكراهية  ي %،  وخطاب  ميديا"  ال 

 املفتعل، إ�� اقتصاد الشب�ات والتجارة اإللك��ونية.

رس وطالب ا�جامعات �عد التوقف  من املفارقات ال�ي كشفها ف��وس �ورونا املستجد، أن تالميذ املدا 

اإلجباري، أصبحوا مستعدين وقادر�ن ومتعاون�ن مع التكنولوجيا، ومثلما خففت مؤسسات كث��ة ا�حضور  

ملوظف��ا ونجحت �� تنفيذ العمل من املن�ل، نجحت خطوات التعليم عن �عد، وظهرت حلول كث��ة للدروس  

ب "فيس  تطبيقات  وأصبحت  الين"،  "أون  التعليمية، وا�حاضرات  العملية  نقل  ع��  قادرة  و�وتيوب  وك"، 
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للدردشة، والنميمة، وال�وميسك الكث��ون   وليس فقط  �ان  أن ما  التعليم. و�دا  الذي ��خر من تطو�ر 

 
ً
 للتطبيق. و�� ظل ��ديد �ورونا تقبل ا�جتمع ما �ان يقاومھ مختارا

ً
 وقابال

ً
 . 1يقاوموه و��اجموه ممكنا

باإلشارة نود أنھ نقولها هنا و�� أنھ �عد بضعة أسابيع من تف�ىي ف��وس �ورونا  ثمة نقطة مهمة جدير   

أفرز��ا   صغ��ة"  "قر�ة   �� �عيش  �عد  لم  أننا  �شعر  أن  العاملي  للمشهد  الناظر  ي�اد  العالم،  حول  ا�خيف 

ت لواء القيم  العوملة؛ إذ ثبت أّن العوملة ال تزال غ�� مكتملة األسس، �ح�ن انضواء �ل الدول وا�جتمعات تح 

املش��كة لإل�سان ا�حافظة لكرامتھ وحقوقھ اإل�سانية بالعيش ب�حة جيدة خالية من السموم ومخاطر  

.. و�التا�� تبقي العوملة وسهولة التنقل واالنفتاح ب�ن الدول ال�ي تتباين أنظم��ا السياسية وال�حية  .األو�ئة

إعادة النظر ��ا، وليكن كما قال بد�ع يو�س) �� مقالھ  و�عاملها مع "اإل�سان" ومواطن��ا نقمة دولية تحتاج  

 مهما �� العالقات الدولية".  
ً
 �عنوان �ورونا والعوملة و"املؤامرة") " �ورونا درسا

 حول مدى هشاشة النظام الدو��    إّن   
ً
 أوليا

ً
 سياسيا

ً
ما رأيناه �� واقع األمر من �حايا �ورونا ترك انطباعا

  �� املتحكمة   �� وآخره  األمر  أول  الش�وك  تبدو  إذ  ببعض،  �عضها  العالم  دول  عالقة  حيث  من  العاملي، 

ل�ي تن�� العوملة، مثل "تفش  املشهد وليس الثقة ب�ن األمم والشعوب.. وهنا ظهرت مجموعة من املقاالت ا

"هل    عاملي �غذي رد الفعل العك�ىي ضد العوملة"، و"انتشار الف��وس قد ��جل باال��يار الكب�� للعوملة"، و

 ين�ي ف��وس �ورونا العوملة كما �عرفها؟ 

تحليل    �� األمر�كية  "بلوم��ج"  أنباء  و�الة  ف��و لها  ذكرت  يق�ىي  لن  ال..   :�� باختصار  اإلجابة  أن  س ، 

� أ��ا أمر أك�� من مجرد سالسل  ع�� األقل لن يحدث ذلك إذا ما تحدثنا عن العوملة ع� -�ورونا ع�� العوملة

�خمة.. بيد أن تقو�ض إشعارات الوفاة املبكرة، الناجمة عن الف��وس، تور�د ع�� القارات وسفن حاو�ات 

عاملية.. إن العوملة �� حاجة إلدار��ا؛  هو التحدي الذي �ش�لھ إدارة العوملة �� ظل تحول مواز�ن القوى ال

 �� مواجهة تف�ىي و�اء �ورونا  
ً
خاصة �عد تراجع نفوذ الواليات املتحدة، غ�� العسكري، والذي ظهر وا�حا

والذي رفضھ الرئيس ترامب �� طور االندالع عندما نظر إليھ ع�� أنھ كذبة حز�ية، عالوة ع�� أنھ �ان قد  

 �� وقت سابق األه
ً
مية امل�حة لقضية التغ�� املنا��، كما اعت�� املنظمات متعددة األطراف ال�ي رفض تماما

جرى تأسيسها من أجل التأقلم مع العوملة، سواء �انت األمم املتحدة أو منظمة التجارة العاملية، ان��ا�ات  

أس و�التا��  األعباء،  تقاسم  وز�ادة  األمر��ي،  النفوذ  لتعز�ز   
ً
سبيال وليست  أمر��ا،  �ل  لسيادة  ترامب  قط 

الشعارات األمر�كية ال�ي جسدها كسينجر �� كتاباتھ ؛ ففي املنظور األمر��ي للعالم يومها لم تكن السياسة  

ا�خارجية مهمة بقدر ما �ان غرس مبادئ مش��كة.. ألم يقل هن�ي كيسينجر �� كتابھ "النظام العاملي" إّن  

ع لدفاعها  ع��ا  مستغ�ى  غ��  "ستصبح  املتحدة  و�قصد  الواليات  أورو�ا"،  أسستھ  الذي  القيم  نظام  ن 

كيسينجر أّن "سالم ويستفاليا" أر�ىى أو�� الشروط من النظام العاملي املعاصر بحسب خ��اء �� العالقات 

 الدولية. و�حسب كيسنجر، فإّن "الرؤ�ة األمر�كية �س�� لبلوغ السالم ع�� �شر مبادئ الديمقراطية". 

 
مين: كورونا.. عالمة فارقة في طريق العولمة.  -1
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 حالة ا�عدام الثقة    
ً
ب�ن دول العالم ال سيما األقطاب الك��ى، وقد تجلت �� الشهر�ن املاضي�ن، إ��ا إذا

 أن هناك تبعات تتعلق بحال ومآل ال
ً
 . ماذا �ع�ي بذلك؟دولة العصر�ة �ش�لها الويستفا��.و�دا أيضا

لقد أكدت أزمة �ورونا فشل ما ذهب إليھ عالم االجتماع السيا�ىي مارشال ما�لوهان من أن العالم بات   

مواجهِة "حارة �ونية"، سواء ع�� االنتقال من قارة إ�� قارة، ومن موضع  ��  �ة صغ��ة، فإذ بنا نجد أنفسنا  قر 

، أو ع�� صعيد التواصل املعلوما�ي و 
ً
املعر�� ع�� نقرات خفيفة ع��  إ�� آخر حول الكرة األرضية جسمانيا

يھ أيضا "�و�� عنان" عن العوملة بأ��ا  رة، أو بلمسات ع�� الهواتف الذكية.. كما أكدت فشل ما ذهب إل أالف

�ع�ي ا�سياب األف�ار واملهارات واألموال، بحيث تصبح عابرة ل�حدود مخ��قة للقارات؛ أي أ��ا �ع�ى سقوط  

 ا�حواجز ب�ن الشعوب و�ش�� إ�� درجة من االنفتاح ب�ن األمم.

«ال�ونية» ليست بمنجاة من  إن �ورونا أظهرت بأي مقدار هو العالم قر�ة �ونية بالفعل، ولكن هذه   

ا�خاطر اآلتية إل��ا من أحد مراكزها أو أطرافها، ما �انت ستعرفها لو ظلت مجرد قر�ة.. ليس هذا فقط بل  

ا�جزر   إ��  أقرب  دول   ..
ً
�عضا �عضها  وجھ   �� حدودها  األو��.. دول مغلقة  س��تھ  إ��  العالم  �ورونا  أعادت 

.. إن �ورونا  
ً
 مختلفة من األو�ئة  الصغ��ة امل��امية �عيدا

ً
أكدت أن البشر�ة قد عرفت طوال قرون خلت أنواعا

م إ�� هذه الدرجة ال�ي �� عليھ اآلن، الفتاكة �الطاعون وا�جدري وال�ول��ا والسل، ولم يكن العلم قد تقّد 

� أسوأ  كما لم تكن األمصال ا�حديثة قد وجدت طر�قها إ�� البشر�ة، و�� ذلك اإلطار �انت األو�ئة محلية أو �

األحوال إقليمية، فما �ان يضرب أورو�ا، حكما لم يكن يؤثر �� آسيا أو إفر�قيا، ناهيك عن أمر��ا ا�جنو�ية  

 
ً
 منعزلة �عيدة عن �عضها �عضا

ً
 .1أو الشمالية، فقد �ان العالم وق��ا جزرا

علن عن اكتشاف «�ورونا» ال �عّد   �حيح أن عدد من ماتوا و�موتون �ّل  
ُ
    يوم منذ أن أ

ً
 قياسا

ً
 مهوال

ً
شيئا

ملا �ان يحدث قبلھ من حاالت وفاة �� مختلف البلدان؛ خاصة م��ا كث��ة الس�ان، أو ال�ي �عا�ي الفقر وتد�ي  

 عن �حايا ا�حروب املدمرة، أهلية �انت أو ب�ن الدول، و�حايا ا�جاعات والقحط  
ً
ا�خدمات الطبية، فضال

��ها.. ال نرمي البتة إ�� التقليل من خطر "�ورونا" الذي يجتاح  وال�وارث الطبيعية �الفيضانات وا�حرائق وغ

 وراء آخر، ويستنفر العالم �لھ ملواجهتھ، و�عمل ا�خت��ات ليل
ً
��ار للوصول إ�� لقاح يمنعھ    -البلدان، بلدا

حال،   وعالجات �شفي منھ، ولكننا ال يمكن أن �غفل عن أن املاكينة اإلعالمية العاملية، غ�� املالمة ع�� �ل 

 �ساهم بحصة كب��ة �� بث الهلع غ�� املسبوق جراء الف��وس.

 ،  �ان وقطع التواصل �� العالم. وهوف��وس �ورونا، وصل إ�� �ل م  إّن  
ً
فعل أمر�ن متعاكس�ن:    ، قدعمليا

 ب�ن القارات، 
ً
 واقعا

ً
  من جهة طّبق العوملة بال�امل، و�ن �انت عوملة ا�خوف. ومن جهة أخرى، جعل العزل أمرا

إدموند   يروي  إذ  إد�سون،  أنتجتھ تجر�ة  ما  العزل  تنتج تجر�ة  أن  بلد دون  ثم داخل �ل  البلدان،  ب�ن  ثم 

موريس �� كتابھ "إد�سون"، أن ا�خ��ع العظيم قال "لم أسمع صوت عصفور منذ كنت �� ا�حادية عشرة، 

 لكن الصمم أ�عد�ي عن �جيج العالم لل��ك�� ع�� ما أر�د اخ��اعھ. 
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 عن "فن ا�حياة"، ال مسارح، ال مبار�ات ر�اضية، ال ندوات    إّن  
ً
و�اء �ورونا أج�� العالم ع�� التخ�� موقتا

اِ��، ال صلوات، وال ح�ى تبادل السالم باأليدي أو التقبيل. فالعالم اليوم يواجھ  
َ

ثقافية، ال مطاعم، ال َمق

 ال �عرفھ، وال يراه، وال �عرف من أين يأتيھ. و�ل التط
ً
ورات �� العلم والتكنولوجيا واألجهزة ال�اشفة  عدوا

�جزت عن التغلب ع�� جرثومة من حشرة صغ��ة. فالطبيعة ليست فقط أقوى منا ح�ن تضر�نا بالزالزل  

 أذ�ى منا. 
ً
 وسواها بل أيضا

   وهذا ما يختصره العالم الف��يائي فر�مان دا�سون �� جامعة بر�ستون بالقول، إّن   
ً
  "الطبيعة لد��ا دائما

العالم    �� ��ا". وقبل قرون  التنبؤ  العلم هو أن �ل األشياء املهمة ال يمكن  مخّيلة أك�� مما لدينا، وجمال 

 .1إن "العلم املستقر هو ا�جهل املستقر"  :العر�ي، قال الّنفري 

لذلك لم نكن �علم أنھ سوف يأ�ي يوم يجرى فيھ تطبيق العوملة ع�� النحو الذي نراه اآلن �عد ظهور   

�وس �ورونا، الذي قلب العالم رأًسا ع�� عقب وحبس األسر �� منازلهم، وأوقف الط��ان الدو�� والداخ��  ف�

ى إ�� تجميد السياحة و�لغاء ا�حجوزات، و�غالق املدارس وا�جامعات والنوادي والفنادق، بل الكنائس  وأدّ 

أو  ظن أن ملا نراه اليوم سابقة  ال أ واملساجد، لقد أصبحنا أمام مشهد غ�� مسبوق �� تار�خنا الذي عشناه، و 

��  مثيال أو بوارج، ولكن بف��وس صغ�� تدخل  ثالثة ولكن دون جيوش أو طائرات  إ��ا حرب عاملية  .. �عم 

الشمال   ب�ن  وال  فق��ة،  وأخرى  غنية  دول  ب�ن  يفرق  ولم  استثناء،  �غ��  البشر  ل�ل  ال�خصية  ا�خطط 

أ ظهوره من الص�ن دار حول العالم بأسره وضرب إيطاليا  وا�جنوب أو الشرق والغرب، فالف��وس الذي بد

ع�� نحو مؤلم كما نالت إيران و�ور�ا ا�جنو�ية ودول أخرى نصيًبا من ذلك الو�اء اللع�ن.. ف��وس �ورونا 

إ�� "قر�ة �ونية"؛ بحيث سّهل   الكرة األرضية  العوملة الذي حّول   من نظام 
ً
انتشاره مستفيدا أثبت سرعة 

ص، و�� ا�حر�ة ال�ي سّهلت بدورها انتشار الو�اء دون حاجة إ�� ا�حصول ع�� إذن أو تأش��ة،  انتقال األ�خا

  .. بدليل أن الو�اء بدأ �� منطقة محددة من الص�ن، ثم انتقل خالل أيام إ�� با�� أنحاء العالم عابرا للقارات

انت تخدم أنظمة رأسمالية دولية،  املفارقة هنا �� أن العوملة بأ�عادها السياسية واالقتصادية والثقافية � 

و�تم توظيفها �خدمة مآرب ومشاريع تصب �ش�ل خاص �� مص�ح��ا ع�� حساب الفقراء من دول وشعوب،  

ولكن مع ف��وس �ورونا انتفت أي فروقات طبقية وساد ما يمكن �سميتھ "اش��اكية املرض" بحيث أصبح  

األنظمة ومن يمثلها �� هرمية السلطة �عيدة عن مخاطره.  الفق�� والغ�ي ليسا بمنأى عن هذا الو�اء، ولم تكن  

 للطبقات االجتماعية ب�ل متدرجا��ا وتصنيفا��ا وذلك كما قال محمد ا�جبور ��  
ً
و�ذلك أصبح الو�اء عابرا

 مقالھ �ورونا واش��اكية املرض.

 ع��    إّن  
ً
الت�خيص  ف��وس «�ورونا» كشف لنا أنھ لم �عد قضية محاصرة ف��وس ما زال مستعصيا

أسعار   �عدها  ومن  األمر�كية،  البورصة  ف��ا  بما  العاملية  البورصات   �� ا��يار  من  واكبھ  ما  و�نما  والعالج، 

«سلسلة» من  النفط، و�شب خالف ب�ن روسيا والسعودية �عد ا��جام، أصبح األمر كما لو �انت هناك  

ملتحدة املزدهرة ع�� حافة انكماش  عق��ا أحداث أك�� خطورة، أصبحت الواليات ا�األحداث ا�خطرة ال�ي  
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اقتصادي، و�دا العالم ع�� شفا " الكساد ".. الف��وس عرض قلب العالم الصنا�� �� الص�ن إ�� اختبار كب��  

فقد تراجعت معدالت النمو الصينية، وأصبحت صناعات العالم ال�ي �عتمد ع�� الصناعة الصينية �� حالة  

    شلل.. ا��يار الصناعة العاملية قلل
ً
الطلب ع�� النفط، وع�� التجارة العاملية.. ف��وس «�ورونا» أصبح نوعا

 للدول    ،من «نو�ة ال�حيان» الضرور�ة للعالم
ً
أنھ مهما نجحت الدول �� بناء األسوار فإنھ لم �عد ممكنا

عية  وحدها التعامل مع سلسلة األحداث ا�خطرة املمثلة �� «االحتباس ا�حراري»، وال�ي أدت إ�� �وارث زرا

 . 1الغذاء ن مواطن نتيجة ضعف أو قلة مليو   815�� العديد من الدول نتج ع��ا وفق تقار�ر دولية وفاة 

انتشار �ورونا املستجد، ال يخلو ا�حديث عن    �� ظل  العالم  امل��ايد عن مص��  اليوم، ووسط الرعب 

أن "ا�جندي �ورونا"، مثلھ مثل  التغ��ات ال�ي سيشهدها العالم �� مرحلة ما �عد �ورونا، ألنھ ما من شك،  

أي أزمة و�ائية أو حرب عاملية تقليدية س��ز العالم بأسره، من شأنھ أن �غ�� مفاهيم ونماذج العمل (�� الب�ى 

التحتية والفوقية)، ال�ي ما �انت لتتغ�� من مرحلة ألخرى، لوال ضرورة األزمة واستحقاقا��ا العملية بإنتاج  

طبيعة  �� ا�خاصة  أّن   مفاهيمها  االعتقاد،  باب  ومن  لذلك  واألولو�ات،  التبادل  العالم    عالقات  دول 

الزجاجة   لتخرج من عنق  �انت  للقارات، ما  العابرة  العاملية االحت�ار�ة  واتحادا��ا  الغنية م��ا،   
ً
وخصوصا

 �� كيفية اعتماد أنظمة وأنماط عمل جدي  -االحت�اري واالستغال��  –ونظام عملها القديم  
ً
دة  لتبحث جديا

�� �افة ميادين ا�حياة بأولو�ا��ا املستحقة، لوال األمر الواقع الذي أحدثھ ف��وس �ورونا و"مفاعيلھ" ع�� 

للدول   الدولية  االجتماعات  ك��ى  نتائجھ،  تبنيھ واستبصار  والذي �جزت عن  الدو��،  ا�جتم��  الصعيد 

البيئة، االستغالل ا�جائر ملوارد الطبيعة،  الصناعية والغنية، �� ما يتعلق بحقائق: (االنبعاث ا�حراري وتلوث  

ا�حر�ة    �� اإل�سانية  لقيمتھ  اإل�سان  اح��ام  وثروا��ا،  وا�حيطات  البحار  ع��  ل�حفاظ  الدو��  التعاون 

نظام    �� ا�خ)  ملنتوجا��م.  اس��الكية   
ً
سوقا وجعلها  الفق��ة  الدول  سيادة  استباحة  االجتماعية،  والعدالة 

ف��وس �ورونا يضع  فإّن  قوم ع�� "عوملة الغ�ي والفق��، القوي والضعيف.. لذلك،  عاملي تباد�� استغال�� ي

العاملي السائد أمام �حوة الصدمة، و  نظمة عملھ وأولو�ات  فرض عليھ مناقشة �ل إجراءاتھ وأ �النظام 

و  �ورونا    -نھ�اهتماماتھ،  النظم    -أي  �جموع  ا�حت�ي  التغي��   �� القرار  العاملية،  صاحب  االقتصادية 

 ). 66ومنظوم��ا السياسية واالجتماعية والثقافية (

أن    هو  الدرس  بل  فشلت،  قد  العوملة  أن  ليس  ا�جديد  �ورونا  ف��وس  من  نتعلمھ  الذي  الدرس  لكن 

العوملة هشة، ع�� الرغم من فوائدها أو ح�ى �سب��ا، وع�� مدى عقود، أدت جهود الشر�ات الفردية الدؤو�ة  

غ��    للقضاء املوارد  حجم  من   
ً
أيضا قللت  ا�جهود  هذه  لكن  مسبوقة.  غ��  ثروة  توليد  إ��  اإلسراف  ع�� 

 ما   -ما �ش�� إليھ االقتصاديون بـ "الر�ود"  -املستخدمة 
ً
�� االقتصاد العاملي ك�ل. �� األوقات العادية، غالبا

املهدرة ح�ى  أو  الراكدة  اإلنتاجية  للقدرة  كمقياس  الر�ود  الشر�ات  يجعل  ترى   
ً
جدا القليل  الر�ود  لكن   .

ت أزمة  
ّ
 �� أوقات األزمات، ويستبعد نظام منع حدوث الفشل.. ونتيجة ل�ل ذلك، دق

ً
النظام األوسع هشا

سياسات   أن  �عتقدون  من  فإّن  والقلق،  الذعر  حالة  ��دأ  أن  و�مجرد  العوملة،  �عش   ��  
ً
مسمارا "�ورونا" 
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ٔ
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لع أمر جيد، سيحتاجون إ�� الدفاع عن آرا��م بطر�قة مقنعة...  االنفتاح والعوملة أمام انتقال البشر والس 

 وننتظر ما �سفر عنھ األيام املقبلة!! 

 نتائج البحث:   -9

إن جائحة �ورونا �� الوقت الذي أقامت ا�حد ع�� العوملة اللي��الية، وزلزلت أر�ا��ا، أطلقت عوملة من   -1

دة، وا�خوف من الفقر والرفاه املرهوم.  نوع جديد؛ �� عوملة التباعد �عد تواصل، والتشظي �عد وح

ان��ت   لقد  �لھ.  العالم  نطاق  ع��  والتخطيط  الفكر  بدوائر  �عصف  أخذت  ال�ي  الهواجس   �� تلك 

العوملة بصيغ��ا النيولي��الية من قبل أن تحكم عل��ا جائحة �ورونا بالسقوط امل��م. لكن اليوم تبدو 

نفسها مجبورة عليھ. وهذا أمر عادي �� قوان�ن فلسفة  البشر�ة أمام أفق مفتوح ع�� �غ�� هائل تجد  

 وع�� ح�ن �غتة �� املص�� البشري، وتفرض ع�� 
ً
التار�خ؛ حيث نجد أن الطبيعة الصامتة تتدخل أحيانا

أهل األرض نمط حياة ما �ان ليخطر ع�� بال إ�سان. ولذلك وجدنا من مفارقات �ورونا أن الناس �� 

اآل��، وال�جيج  العوملة  آالم    زمن  �عانون  االجتما��  تالصقهم  غمة   �� �انوا  التسو�قي،  وال�خب 

قيم   �عززون  ا�حجر�ة  عزل��م  صميم   �� اليوم  الناس  فيما  املنكفئة،  املنطو�ة،  املنعزلة،  الفردانيات 

و�ثمنون فضائل البوح العفوي املتلهف، ويستثمرون طاقات التعاطف الرحيم. وقد    ،التواصل الُبعدي 

ن العزم ع�� أ�سنة العمل وضبطھ ع�� إيقاع الطبيعة البليغة بصم��ا، والزمان النابض  يأ�ي ذلك �لھ م

و�عزز   القطر�ة،  الدولة  دور  �ورنا ستقوي  جائحة  أن  بخفرها. عالوة ع��  املهمة  وال�ائنات  �س�ونھ، 

الكث��ين   وسُتكره  األزمة،  إلدارة  طارئة  إجراءات  أنواعها،  بجميع  ا�ح�ومات،  وستب�ي  ع�� القومية، 

وال�ي   ا�جائحة،  ان��اء  عند  ا�جديدة  السلطات  هذه  عن  عالتخ�� 
َّ
السلطة    َيَتَوق تحول  من  �سرع  أن 

والنفوذ من الغرب إ�� الشرق؛ فع�� سبيل املثال استجابت �ور�ا ا�جنو�ية وسنغافورا �ش�ل أفضل  

�� أور�ا والواليات  ل�جائحة، فيما ردت الص�ن �ش�ل جيد �عد تجاوز أخطا��ا املبكرة. لكن االستجابة  

باملقارنة مع دول الشرق األق�ىى، ما زاد من �شو�ھ هالة " العالمة    بطيئةاملتحدة، �انت   وعشوائية 

 التجار�ة " الغر�ية.  

لقد كشفت لنا جائحة �ورونا أ��ا ليست منعزلة عن سياق التحوالت ال�ونية ا�خط��ة، ف�ل عناصر   -2

ملعلول، وا�حياة ال�ونية تمثل شبكة من االرتباطات العميقة  ال�ون يق��ن �عضها ببعض اق��ان العلة با

 �� توجيھ ا�حياة اإل�سانية، وضبط تموجا��ا،  
ً
 بالغا

ً
تنشط من أقا�ىي األرض إ�� أقاص��ا، فتؤثر تأث��ا

باإل�سية املتجلية ��   ُيْدَ��واستثمار تفاعال��ا، ومن ا�حزن أن أطوار الفكر اإل�سا�ي الرا��، وهو ما  

ال�ي  جميع   والسياسية  االقتصادية،  االنحرافات  خنق��ا  األور�ية،  القارة   �� سيما  وال  ؛  البلدان  هذه 

أقوال   �ستذكر  أن  ال�ورونية  ا�خلوة  زمن   �� املفيد  ومن  وجماعة.   
ً
فردا اإل�سا�ي  الو��  أصابت 

شرت �عد وفاتھ  1938-1859الفيلسوف األملا�ي إدموند هوسرل ( 
ُ
  ) �� وصيتھ الفلسفية ال�ي �

ً
عنوانا

 أورد ا�جزء األول منھ: أزمة (
ً
) العلوم األور�ية؛ و�� اعتقاده أ��ا أزمة ناشئة من التناقض  Krisisبليغا

ب�ن علوم الطبيعة وعلوم ا�حياة اإل�سانية. فالعلم ا�حديث ال �ستطيع أن �شفي الو�� األور�ي؛ إذ هو  

 �� أور�ا أ�شع أصناف ال��بر�ة.  سبب من أسباب األزمة األور�ية، يجر �� تطبيقاتھ التقنية ع
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ٔ
 علي   د. محمود محمد ا
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جائحة   -3 ساهمت   �ورونا    لقد 
ّ
تتعل كث��ة  أسئلة  عن  عدا  الواجهة،  إ��  الدي�ي  ا�خطاب  إعادة  ق  إ�� 

بالتجديد فيھ إذ �عيش ا�خطاب الدي�ي اآلن �� العالم بمختلف أش�الھ، العودة السريعة إ�� ا�حياة،  

 أن املتعصب�ن واملتدين�ن ينظرون إ�� جائح
ً
ا�خطايا، و�ن    ع��ة �ورونا ع�� أ��ا تمثل عقابا  خصوصا

تفاوت ذلك ب�ن مختلف التوجهات الدينية، إال أن الرغبة البشر�ة �� ثنائية ا�خ�� والشر، يجري التعب��  

فإّن  ولذلك  التوصيفات،  بمختلف  البعد   ع��ا  ضمن  إدراجها  يمكن  الذي  األمور  جملة  من 

الدي�ي الذي فرض نفسھ ع�� إثر ا�جائحة ؛ إذ اعتقد البعض  التجديد �� ا�خطاب  مسألة   األيديولو��،

أن جائحة �ورونا بما تحملھ، وما أدت إليھ من إغالق املساجد، و�يقاف النشاطات الدينية، ساهمت  

العلم والقيم، وما   ال�ي رآها البعض مستغر�ة ومستغر�ة لتعارضها مع  الفتاوي  الكث�� من  �� إصدار 

تضار�� عن  عدا  ذلك،  ا�خطاب شابھ  تجديد  �عملية  الشروع  إ��  يدعو  وهذا  بي��ا،  فيما  و�عارضها  ا 

 الدي�ي، وهذا التجديد يجب أن يضع ضمن أولو�اتھ فقھ النوازل واملستجدات.  

لعل من أو�ح التحوالت ال�ي فرض��ا جائحة �ورونا هو التحول ع�� مستوي القيم السائدة، و�ذا �انت   -4

ت��اوح ل�جائحة  ا�حديثة  و��ن   القراءات  والقي�ي،  األخال��  االضمحالل  ع��  الـتأكيد  ب�ن  تحليلها   ��

التأكيد ع�� بروز قيم جديدة �� من مقتضيات املرحلة، إال أن اإل�سان قد يتأقلم مع الواقع القي�ي  

ا�جديد ع�� مستوى �عو�م القيم ال�ي تأخذ اإل�سان إ�� فهم جديد لضرورة تمت�ن العالقات القيمية  

� البشر،  القول بضرورة  ب�ن  ينحو �عضهم نحو  �� مجمل األحوال،  القيم.  األبرز النتشار  املثال  و��ا 

ال   قد  جديدة،   
ً
قيما معھ  يحمل  الذي  ا�حياة  نمط   �� التغي��  األخالقية    تتنا��وحتمية  القيم  مع 

�  اإل�سانية، بل تدعمها و�ساندها، معتمدة �� ذلك ع�� ضرورة التضامن البشري للمواجهة ؛ عالوة ع�

 ع��  
ً
الناس قد جعلهم أك�� قر�ا ب�ن  التباعد االجتما��  للكث��ين أن  تب�ن  إذ  �� نمط ا�حياة،  التغي�� 

املستوي النف�ىي حول العالم، كما بات من الوا�ح أن التوجھ نحو املعنو�ات والروحانيات هو االتجاه  

البشري قد ال�جز  أن  �ع�ي  ا�جائحة، وهذا  �عد  البشري  السلوك  البحث عن    املهيمن ع��  دفع نحو 

 إجابات، �� ليست من إنتاج ا�حضارة املادية ا�جديدة، بل من إنتاج األديان السماو�ة. 

بالظواهر   -5 الدقيقة  العلوم  انتشار جائحة �ورونا طرح أسئلة فلسفية مهملة عن مقدار معرفة  أعاد 

دمت براه�ن ع��  الطبيعية، ومعرفة العلوم االجتماعية، واإل�سانية بالفرد وا�جتمع والسياس
ُ
ة، بل ق

محدودية النماذج العلمية �� استيعاب املتغ��ات املطلو�ة الستشراف الظواهر قبل حصولها وفهمها  

عند ا�حدوث. و�نم ادعاء قدرات تفس��ية فائقة وأبدية للنماذج والنظر�ات، وال سيما �� ا�حقول غ��  

املعر��، و  التواضع   �� العقل، ونقص  ��  التجر�بية، عن غرور  إ�� صرف جهد إضا��  اإل�سان مدعو 

�ل �ىيء   امتالك موهبة إخضاع   عن زعم 
ً
والوقائع االجتماعية والتأقلم معها، عوضا التار�خ  تفس�� 

لسلطتھ. كما تب�ن لنا أن الدور الرئي�ىي للفلسفة السياسية هو إذا املساهمة �� بناء مساحات مش��كة  

ة �� مقدمة هذه الورقة، وهذا بالت�امل مع أدوارها األخرى،  �� ا�جتمع، �شأن األسئلة العالقة �املذ�ور 

املتمثلة �� وضع أهداف سياسية " عقالنية" للمجتمع، تجسد التسو�ة ب�ن تصوراتنا املطلقة عن ا�خ��  

وا�جمال والقيم من ناحية، واألسس العقالنية ال�ي تقوم عل��ا مؤسساتنا السياسية من ناحية ثانية،  
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إ   �� يأ�ي  الو�اء أن علوم  وهو ما  السيا�ىي. فمما كشف عنھ  طار استكشاف طو�اوي �حدود اإلم�ان 

اإل�سان وا�جتمع، لم تتطور بما فيھ الكفاية �جعل النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية قادرة  

ح  ع�� إقامة التسو�ة املرجوة ما ب�ن العقالنية املؤسساتية ومنظورا��ا املسبقة واملتفق ملا خ�� و�حي

 وعادل.

جائحة   -6 وماهيتھ  �ورونا  أعادت  اإل�سان  حقيقة  حول  يتمحور   ،
ً
مهما  

ً
فلسفيا  

ً
سؤاال الواجهة  إ�� 

األنطولوجية وعالقتھ بالطبيعة، �عدما اكتشف ضعف سيادتھ املزعومة و��افت األطروحة الفلسفية  

العالم بفضل عقلھ األدا�ي وتطوره التق�ي   ع��  الدي�ارتية القاضية بمركز�ة اإل�سان وسيطرتھ املطلقة  

، بل امتحان طبي��  ؛ �عد أ
ً
 قاتال

ً
�و�ي ليستعيد    –ن تب�ن لھ أن جائحة �ورونا لم تكن فقط ف��وسا

اإل�سان عالقتھ ال�حيحة والسلمية مع الوجود وم�وناتھ، وليدرك كذلك أنھ �ائن طارئ زائل يتحتم  

، وأن �عرف موقعھ �� العالم ومع�ي وجوده ووظيفتھ االستخالف
ً
ية وغايتھ  عليھ أن يلتقط الرسالة جيدا

الوجودية، و�� محاور رئيسة تمثل حقيقة أسسھ �� زحمة األيديولوجيات املائتة والفلسفات املادية  

ال�ي اكتشف عورها كما يري موران �� كتابھ " إ�� أين �س�� العالم"، إذ اعت�� أن اإل�سان املعاصر ما  

��الكية. و��اوت مقوالت العوملة  يزال ي�ن تحت وطأة العنف والدمار، ولم يقض �عد ع�� الوحشية االس

، وال�ي خلقت مشا�ل جمة �عان��ا ال�وكب  
ً
وشعارا��ا، �سبب الرأسمالية املتغولة كما �ع�� موران دائما

 عن تأز�م العديد من األنظمة 
ً
اآلن، وأهمها تدم�� البيئة و�عميق الهوة ب�ن الطبقات االجتماعية، فضال

الق �عطلت  كما  الديمقراطية  سفينة  السياسية  ل��سو  م��ا  مناص  ال  ال�ي  النبيلة،  اإل�سانية  يمة 

 البشر�ة ع�� بحر السالم، وتثق �� مستقبلها. 

وجـوده    إّن  -7 بحقيقة  يؤمن  �ي  بذاتھ؛  عالقتھ  اإل�سان  لي�حح  مهمة  تار�خية  �حظة  �ورونا  جائحة 

اال  "جشعها  منتقدا  لنفسھ  و�رجع  املزعومة  "سيادتھ"  باب  و�قفل  و�جزه  بضعفھ  س��ال�ي"  ويع��ف 

"وأناني��ا املستعلية" ومختلف "العادات ا�جارفة" ا�حاطة من قيمتھ. لذا فهو بحاجة ماسة إ�� فلسفة  

وأقوالھ   أفعالھ  �عكسھ  الذي  سيما  وال  بھ،  ا�حيط  والرمزي  املادي  العالم  مع  �عاملھ  تؤطر  جديدة 

خوي ع�� أرضية أخالقية وأف�اره ومختلف أش�ال تفاعلھ. ثم أخ��ا �� فرصة كذلك لتشييد عمران أ

�وكبية تتجاوز جغرافيا املعتقد وفجاج الفكر ومشوشات األدلوجة. ففي ظل تصاعد ا�خاطر املهددة  

تنقد  �وكبية  أخالقية  خارطة  رسم  ع��  االنكباب  الضروري  من  أصبح  والطبي��،  البشري  للوجود 

ل�جم يمكن  وحي��ا  واملساواة،  العدل  من  إطار   �� الغرق،  من  ا�حروب  السفينة  من  �سلم  أن  يع 

منتظر تماسك  ألي  واملهددة  األمن،  لصفو  املعكرة  والتآلف   .والصراعات  التعاون  من   
ً
إذا مناص  ال 

والتآزر، فا�جائحة بينت ا�حاجة إ�� القيم اإل�سانية الراقية، ونبذ �ل مظاهر "األنانية االس��الكية"،  

واالقتصادية السياسية  والصراعات  وال��افت  شك   ...وا�جشع،  بال  �ورونا،  جائحة  �عد  العالم  إن 

ذا��ا    �� الرأسمالية"  "املنظومة  وتفكر  لألفضل،  التغي��  ي�ون  أن  ونأمل  قبلها،  عما   
ً
مختلفا سي�ون 

  
ً
باملع�ى الـمـزدوج للنقد، وتؤسس �� ضو��ا عالقات دولية تنتصر للمصا�ح اإل�سانية املش��كة، �عيدا

ق هذا الرهان إال  انات األيديولوجية املتموجة. وال يمكن أن يتحّق من املصا�ح السياسية املتقلبة والره
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"ا�حداثة"  ما�ىي  مع  قطيعة  الّس  بإحداث  ومفارقا��ا  الثقافية  البئيس،  وتناقضا��ا  وسيولوجية 

 امللتبسة. 

أعادت جائحة �ورونا االعتبار إ�� الفلسفة، �عدما تجددت املواجهة القديمة ب�ن اإل�سان والطبيعة،   -8

�ان   الفلسفة  فقد  إ��  االعتبار  وأعاد  ديناميتھ.  جوهر  مختلفة  زمنية  حقب  مدى  ع��  الصراع  هذا 

بدوره، و�� عز هذه األزمة، �عر�ف عالقة اإل�سان با�حياة بصورة معقدة، و�ث الروح �� الدهشة أمام  

سطح   ع��  يظهر  ما  مع�ى  ال  أو  مع�ى  أمام  التوقف  إ��  اإل�سان  يدفع  �ش�ل  واملوجودات،  الظواهر 

ولطفت من �شنج العالقة القائمة ب�ن الناس والفلسفة،    .العالم، للغوص �� ك��ھ ومساءلة حقيقتھ

بأنھ   بيان  �غ��  يت�لم  عمن  يقولون  إ��م  ح�ى  والغموض،  بالتعقيد  األغلبية  أذهان   �� اق��نت  فقد 

مادة عس��ة  يتفلسف، أي يقول كالما ال يفهمھ إال خاصة ا�خاصة. فالفلسفة ح�ى �� أنظار املتعلم�ن  

الفعلية   ا�حياة  عن  �ليا  �عيدة  ومفاهيم  خطابا  �ستعمل  مجردة،  بكتلة  ت�ون  ما  أشبھ  ومعقدة، 

امل�ىي   العالم ع��  وطرائقها،  بأدوا��ا  الفلسفة،  ا�جميع كيف ساعدت  تا�ع  فقد  لإل�سان.  واليومية 

املوجودة املشكالت   �� النقدي  التفك��  تحف��  خالل  من  فهم    .قدما،  سوء  للفلسفة  وأزالت  العامة 

 
ّ
ساؤل الذي  والفالسفة، بإتاحة الفرصة أمام ا�جميع ملعرفة حقيقة األسئلة الفلسفية، لقد تحول الت

�عاب الفلسفة بإثارتھ �� �ل وقت وح�ن إ�� أعز ما يطلب �� زمن �ورونا، �عدما أيقنت اإل�سانية أن  

بدورها إ�� أسئلة تحتاج إ�� إجابات    األزمات ما �� إال أسئلة ك��ى، تطرحها الطبيعة علينا، وتنقسم

وافية، وأخرى تدفع �ش�ل أو بآخر نحو التأمل، إلعادة قراءة أوضاع العالم، �� ظل األزمات امل�حة ال�ي 

ودفعت اإل�سانية إ�� إعادة االعتبار ملفاهيم طاملا سأجل �شأ��ا    .تجتاح حياتنا دون أسباب مسبقة

العامة كالمهم مجرد سفسطة. أدرك من عاش �حظة    حيث عّد   الفالسفة، دون أي عناية وال اهتمام،

�ورونا ما مع�ى ا�حر�ة وا�حق �� ا�حياة.. وما مدى قوة الطبيعة وضعف ال�ائن البشري، ف�لما اعتقد  

اإل�سان أنھ تقدم وتطور، وتبّدى لھ أنھ أصبح قاب قوس�ن أو أد�ى من اإلمساك بالطبيعة والتحكم  

 تباغتھ مذكرة إياه بحجمھ وقدرتھ، ومدى هشاشتھ وضعفھ.ف��ا، و��خ��ها �خدمتھ، 

لقد كشفت لنا جائحة صدق قول أستاذنا الدكتور مصطفى النشار �� مقاالتھ األخ��ة �� جر�دة الوفد   -9

العالج بالفلسفة ر�ما ي�ون أشد نجاعة �� مثل هذه الظروف ال�ي يواجھ    أكد أّن املصر�ة الذي كث��ا ما  

ا املنعزل  الفرد  �ستطع  ف��ا  لم  بمجهول  تتعلق  أل��ا  ر�ما  املقلقة  ا�خاوف  هذه  مثل  أعراضا  ملعزول 

اإل�سان ب�ل تقدمھ وج��وتھ العل�ي أن يتعرف ع�� هو�تھ ا�حقيقية �عد! إن فلسفة �ل هذه ا�خاوف  

القدر ع�� املستوى   إ�� هذه ا�جائحة وأمثالها مما يخفيھ  ينظر اإل�سان  �� أن  والتخلص م��ا يكمن 

 ورحابھ وأن يحاول �غي�� نمط تفك��ه التشاؤمي هذا تجاه أي من  الفرد
ً
ي وا�جم�� نظرة أك�� شموال

وا�جوائح   األزمات  الكث�� من  السابقة  األزمان   �� البشر  لقد عاش  املؤملة.  املقلقة واألحداث  الظواهر 

�ان   وكم  والعلم.  التأمل  �سال��  ال��اية   �� عل��ا  و�غلبوا  عل��ا  بالص��  ��  وواجهوها  الرواق  فالسفة 

العصر الروما�ي رائدين ومؤسس�ن ألهمية التأمل العق�� والنظرة الشمولية والعالج بالفلسفة.. أنظر  

م) وهو يقول: إن العالم الذي ندركھ يبدو أو يظهر لنا وفق  135إ�� "أبكتيتوس" أحد أعالمهم (تو��  
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ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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سيطة تحمل جوهر ما ندعوه اليوم العالج  أف�ارنا ووفقا ملا نتعرف عليھ بوجھ عام. إن هذه ا�جملة الب

بالفلسفة، فإذا ما أراد اإل�سان أن �غ�� حياتھ و�حولها من حال إ�� حال فما عليھ إال أن �غ�� أف�اره  

ونظرتھ إ�� هذه ا�حياة، ما عليھ إال أن يوسع من عقلھ وفكره فال يقف عند النظر �� ا�جوانب السلبية  

ها، إذ إن أي ظاهرة من هذه الظواهر لها جوان��ا اإليجابية بقدر بل  �� أي ظاهرة أو أي مش�لة يواجه

ر�ما أك�� من جوان��ا السلبية، و�� هذا االعتقاد البدي�ي تكمن إم�انية إعادة صياغة التفك�� �� حل  

ليكتشف    
ً
شموال أك��  منظور  من  إل��ا  والنظر  صياغ��ا  سيعيد  حيث  اإل�سان  يواجهها  مش�لة  أي 

ينفذ م��ا إ�� شعور أك�� تفاؤال وأك�� إيجابية إذ أنھ ال مش�لة بال حل. . وعن إعادة  جوانب إيجابية  

صياغة تفك��نا إزاء أي مش�لة يمكننا أن نفكر ف��ا ع�� النحو التا�� الذي رسمھ لنا (إدموند ج. بورد)  

��ا وتم�ىي، �ل  وأمثالھ من املعا�ج�ن بالفلسفة: علينا التسليم بأن املش�لة ب�ل تداعيا��ا ستأخذ وق

ما هنالك أن علينا أن نأخذ وقتنا �حلها والتغلب عل��ا إذ إنھ وكما قلنا سابقا ال مش�لة بال حل. ولنع��ف  

بأن نجد فيھ �عض الطرافة والفائدة. وننظر فيما  أنھ من ا�جيد أن نخّف  ف من وطأة املوقف علينا 

و  مواجه��ا  ع��  �عمل  ونحن  املش�لة  هذه  من  نتعلمھ  أن  وشعورنا  يمكن  �عاطفنا  دائرة  ونوسع  حلها 

أي مش�لة ليست ��ذا    –بالشفقة تجاه من �عانون من نفس املش�لة وعلينا دائما أن �علم بأن املش�لة  

تصوغھ أف�ارنا إزاءها، وعلينا أن ندرك أن ما يز�جنا أو يخيفنا أو يقلقنا ليس   القدر من السوء الذى 

علينا أن نثق �� حتمية حل املش�لة وزوالها أيا �انت ومهما �انت  هو أسوأ �ىيء �� ا�حياة ع�� أية حال، و 

تداعيا��ا., وعلينا أن نثق عموما بأن املشا�ل أيا �انت تحل نفسها بنفسها �� ال��اية ع�� نحو أو آخر  

بإرادة هللا   �ىيء  �ل  بأن  ال��اية  إ��  البداية  من  التسليم  عل��ا. وعلينا  ت��تب  ال�ي  األضرار  �انت  ومهما 

�خالق وأنھ القادر دوما ع�� مساعدتنا وشمولنا برعايتھ وفضلھ. وهذا األمر األخ�� أيا �انت الديانة  ا

ال�ي يؤمن ��ا املؤمن ستجعلھ أك�� قدرة ع�� التكيف مع أي مش�لة مهما �انت خطور��ا وتداعيا��ا،  

 كما ستجعلھ أك�� ثقة �� أن هللا كما ابتاله باملش�لة سيساعده ع�� حلها.  

جائحة �ورونا املستجد أخذت املشتغل�ن بالفلسفة والعلوم  إّن  ليس من املبالغة �� �ىيء القول اليوم   -10

اإل�سانية واالجتماعية ع�� ح�ن غّرة، وأرغم��م ع�� التفك�� أو إعادة التفك�� �� العديد من الظواهر،  

النيولي� ب�ن من قبيل املرض وال�حة، والسياسات ال�حية والعمومية، واالقتصاد  �ا��، والعالقات 

واأليديولوجيا   والعمل،  التعليمية،  املؤسسات  ومستقبل  الرعاية،  ومؤسسات  وا�جتمع،  الدولة 

التقنية، وأش�ال التضامن، والبيئة و�غ��ا��ا، والتقنية ومخاطرها، واألخبار ال�اذبة ونظر�ات املؤامرة؛  

� با�حذر، أي �� املص�� اإل�سا�ي عموًما. واختلفت أش�ال التفك�� وا
ّ

لنظر �� ا�جائحة، فم��ا ما تح�

ا أن علينا تجنب إغراءات "التفلسف السريع"، ألن التفك�� يحتاج إ�� كث�� من الوقت، سواء أ�ان  
ً
مدر�

فلسفًيا أم علمًيا، من أجل معا�جة �ل املعلومات ال�ي نتوصل إل��ا، وخصوًصا �� أوقات ال�وارث، وم��ا  

نظر  إ��  تفك��ه   �� ا�ساق  ملهاجمة  ما  فرصة  ووجدها  املتطرف  اليم�ن  وشعبو�ات  املؤامرة  �ات 

 إ�� تلك "الب�ائيات" املرتبطة بأمراض ا�حضارة املادية، ال�ي �� نحي��ا و�شيجها  
ً

الديمقراطية، وصوال

غموض   تؤكد مرة �عد أخرى ما ذهب إليھ مارتن هايدغر من أننا لم نبدأ �عد �� التفك��. عالوة ع�� أّن 
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لشك �� املستقبل، وما ست�ون عليھ ا�حياة �عد هذه ا�جائحة، �� العالمات األساسية لهذه  ا�حاضر وا

ال�حظة الفارقة �� تار�خ البشر�ة، و�� ما ي��دد �� جميع التعليقات والتحليالت والتنبؤات ال�ي تتدفق  

عليھ ش�ل  �ل �حظة �� جهات األرض األر�ع. فال أحد لديھ جواب مقنع �شفي الغليل ع�� ما سي�ون  

طرق   أو  �ورونا،  ف��وس  بصفات  يقينية  �� غياب معرفة  أو سنوات،  أشهر،  أو  أسابيع،  �عد  ا�حياة 

اكتساب   إم�انية  أو  عالجھ،  أو  منھ،  الوقاية  طرق  أو  انتقالھ،  لسرعة  ا�حقيقي  السبب  أو  انتشاره، 

أعراض عليھ  تظهر  ولم  غ��ه  من  إليھ  انتقل  أو  بھ،  املرء  أصيب  إذا  ضده  لدى  املناعة  أجو�ة  ال  ھ. 

السياسي�ن أو املتخصص�ن �� علوم االقتصاد أو املفكر�ن وعلماء املستقبليات. واألهم من �ل هذا أنھ  

ال أجو�ة يقينية لدى العلماء واألطباء، الذين �سابقون الزمن للعثور ع�� عالج ناجع أو لقاح يقي من  

 
ً
 .هذا املرض الذي ��دد حياة البشر جميعا
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