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 املجتمع ّوالجائحةّ :  إسبانيّا

 (1,2) عبد النوّر سيف اإلسالم بن

ّ ّمةمقد 

ن  إن هناك من يقول  إعانى اإلنسان من األوبئة منذ ظهوره على سطح األرض. حتى  

والجوع.   واألوبئة  الجوائح  على  للتغلب  املضنية  املحاوالت  من  إال سلسلة  هو  ما  التاريخ 

أن   أردنا  الوسطىوإذا  العصور  من  نبدأ  أن  فيمكن  بعيدة  أزمنة  إلى  نرجع  حيث  ؛    ال 

دمرت السكان األصليين  واألمراض التي انتقلت من أوروبا و   عرف العالم الطاعون األسود

الدراسات وتشير  االستكشافات.  عليه  يصطلح  ما  وقت  في  أمريكا  األنفلونزا    في  أن  إلى 

والتيفوس   في قضاءوالحصبة  بين    تسببت  وعندما ضربت    90و  30ما  مليون شخص. 

  الجائحة بلدان العالم هذا العام رجع الكثير بذاكرتهم إلى القرن العشرين مستحضرين 

( اإلسبانية  باألنفلونزا  سمي  )1919-1918ما  اآلسيوية  واألنفلونزا  وأنفلونزا  1957(،   ،)

( كونج  املناع  ،(1968هونج  نقص  الثمانين وفيروس  )من  اإليدز   / البشرية  سارز    ،ت(اة 

ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية  ،  (2014إيبوال )و   ،(2009)وأنفلونزا الخنازير  (،  2002)

 . 19الفيروس التاجي كوفيد ( واآلن  2015 ،)فيروس كورونا

وبالرجوع إلى كل ما كتب عن هذه األوبئة وعن طريقة تعامل البشرية معها، نرى أن  

البشرية  إحيث  ؛  خاض تجربة لم يعشها من قبلاإلنسان   تاريخ  في  حجر  نه لم يفرض 

لم يفكروا أبًدا في إعالن حالة   العالم  كما أن زعماء  ،ةعلى مستوى أغلب بلدان املعمور 

. وهكذا  جباري أكثر من ثلث البشرية في حالة من الحبس اإل  للحدود، جعلتطوارئ عابرة 

وتعزز  للدول،  الخارجية  الحدود  إغالق  تنقل    تتم  دون  للحيلولة  الداخلية  املراقبة 
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وهو ما لم    ،االجتماعيالسكان بين املدن. وتم توسيع نموذج أمني جديد لفرض االبتعاد  

 منذ الحرب العاملية الثانية.  يشهده العالم 

ثارا متباينة حسب البلدان وحسب وضعها االقتصادي وقوة آوفيما خلفت الجائحة  

القارة األوروبية كانت من بين أكثر القارات تضررا   أو هشاشة نظامها الصحي، نجد أن 

وإيطالي إسبانيا  تقدمها، وكانت  الجائحة رغم  التي حولتها  من  الدول  قائمة  في  ا وفرنسا 

إلى   تعيش  الجائحة  وهبلدان  الحرب.  حالة  يشبه  الدول    دفعما    ذاما  و هذه  ضع  إلى 

 تواجه حسب طريقتها تلك اآلثار املدمرة. جعلها أسئلة مختلفة و 

الضوء ع املقال تسليط  في هذا  الجائحة    لىوسنحاول  التي وضعتها    فوق التساؤالت 

ألنها  ؛  الساحة اإلسبانيةوإن كنا سنركز في بعض جوانبه على    ،في العالم  بساط البحث

  مع الجائحة في شبه الجزيرة اإليبيرية   جتمعكيفية تعاطي املسندرس  و   ،مجال تخصصنا

   سلوك املجتمعي في البالد.اللتعمق في تأثيرها على  ل

ّاملسلمات واليقينياّت

املوضوع ونتحدث عن املجتمع اإلسباني في مواجهة الفيروس  قبل أن ندخل في صلب  

الجديد، نود اإلشارة إلى أن الجائحة قضت على مجموعة من اليقينيات واملسلمات التي  

 قررت في أذهاننا من التكرار حتى وصلت درجة اليقين. 

األولّى وأب  : ّاملسلمة  الغربيين  املفكرين  من  الكثير  بها  نادى  التي  التاريخ  رزهم  نهاية 

التطور   مراحل  آخر  إلى  البشرية  وصلت  الطرح  هذا  فحسب  فوكوياما.  األمريكي  املفكر 

وعلى كل الدول    ، التاريخي في شكله الغربي وبالتالي فكل تطور لن يكون خارج هذا الشكل

  ا التي تنشد النمو والتطور أن تنحو نفس االتجاه. وهذا ما ولد االعتقاد بأن للتاريخ تطور 

يعني أن كل فترة الحقة هي بالضرورة أفضل من سابقتها. وهذا ما عرفه    ، وهو مااخطي

العاملية   الحرب  نهاية  منذ  من  العالم  أفضل  الخمسينات  سنوات  كانت  فقد  الثانية، 

وهكذا دواليك. ووفق هذا املنطق فسنة    ،اتاألربعينات والسبعينات أفضل من الستين 

من   2030 أفضل  بالضرورة  اإلسباني،  2020 ستكون  املجتمع  عاش  الوقع  هذا  وعلى   .

اإلسبان   الساسة  حاول  واقتصاديا،  اجتماعيا  دمارا  خلفت  التي  األهلية  الحرب  فبعد 

ورسموا مخططا إلخراج البالد    ،النأي بالبالد عن خوض الحرب العاملية الثانية مباشرة

الطفر من   الفقيرة، وحدثت  الدول  األوروبي قائمة  االتحاد  إلى  البالد  انضمت  أن  بعد  ة 

اقتصاديا  متخلف  بلد  من  التحول  استطاعت  وهكذا  األطلس ي.  الحلف  إلى   وبعدها 
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النفطية. الدول  فيها  بما  مجتمعة  العربية  الدول  ناتج  القومي  ناتجها  يتجاوز  قوة    إلى 

عل سياحية  قوة  ثاني  أصبحت  حتى  والسياحي  الفالحي  املجال  في  مستوى  واستثمرت  ى 

التي   املواقع  من  عدد  أكبر  على  تتوفر  التي  للبلدان  اليونسكو  قائمة  رأس  وعلى  العالم، 

تصنف تراثا عامليا. وهو ما جعل املهاجرين اإلسبان في بلدان أوروبا الصناعية يرجعون  

بيوتا في شواطئ   املتقاعدون األملان واإلنجليز  البالد، واشترى  في  شبه الجزيرة  لالستثمار 

بحكم    ،مما جعل العديد من البلديات يحكمها فرنسيون أو أملان أو هولنديون   ،بيريةاإلي

بيين في االنتخابات املحلية. وبعد أن  و سماح القوانين االنتخابية بمشاركة السكان األور 

ألن فيه من  ؛  ظن الناس أن االقتصاد تعافى  2008تجاوزت البالد آثار األزمة املالية لسنة  

 تؤهله لحل أي أزمة محتملة وتحصيل نمو مضطرد عاما بعد عام.  امليكانيزمات ما 

وجعلت تحسن مستوى    ،لكن الجائحة ألقت بظالل من الشك على هذه اليقينيات

تاريخ  في  قوسا  فتح  فالفيروس  مطلقا،  واردة  غير  مسألة  املقبلة  السنوات  في  العيش 

العكس.   ، البشرية أو  ماضيه  من  أفضل  مستقبله  معه سيكون  اإلنسان  ووفق تصرف 

الش يء األكيد على املدى املنظور هو تقويض دعائم حياة الرفاه التي تمتعت بها األجيال  و 

من الطفرة االقتصادية، فأوالد وأحفاد هؤالء سيعيشون ظروفا صعبة    التي استفادت

 وسيعرفون مستقبال مهنيا ال يعرف االستقرار.  

الثانية بالحدود  : ّاملسلمة  صرفنا    ،تتعلق  التي  الحدود  أن  الجائحة  بينت   فقد 

وجندنا في سبيل ذلك ماليين الجنود وصرفنا املليارات   1في سبيل حمايتها مئات املليارات

، لم تصمد أمام الطبيعة ولم تقف حاجزا ضد انتشار الفيروس. فالخطوط  2لتسليحهم 

التي رسمناها على الخريطة لم تعتبرها الطبيعة إال خطوطا ال تصمد أمام قوتها. وهكذا  

لينت  الصين  انطالقا من  العالم  بلدان  في  الفيروس  الجنوبية  انتشر  إلى كوريا  بعدها  قل 

وانتهاء   إيطاليا  من  ابتداء  األوروبية  القارة  إلى  بعدها  ليقفز  اآلسيوية،  الدول  وبعض 

 بالسويد والنرويج.  

 
األور  1 االتحاد  دول  الحدود  و تصرف  لحماية  سنويا  املليارات  عشرات  األعضاء  بي  للدول  الداخلية 

الخاصة   املصاريف  ملعرفة  األوروبي  البرملان  زيارة صفحة  ويمكن  لالتحاد،  الخارجية  الحدود  ولحماية 
الخارجية: -https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/153/la-gestion-de-las  بالحدود 

fronteras-exteriores 
ثاني قوة عسكرية بعد الواليات املتحدة من حيث مصاريف الدفاع. وتتجاوز  2 يعتبر االتحاد األوروبي 

 مليار دوالر.  2000  املصاريف املعلنة عن التسلح بالنسبة لدول العالم
 https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS   

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/153/la-gestion-de-las-fronteras-exteriores
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/153/la-gestion-de-las-fronteras-exteriores
https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS
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وقت مسألة  إال  الفيروس  انتشار  يكن  لم  إلسبانيا  بعد    ،وبالنسبة  أسابيع  فثالثة 

  ن تي لمدريد وبرشلونة الضربه للمدن اإليطالية، تحول الوباء إلى جائحة وضرب مدينتي  

بهما أكبر مطارين في البالد. ورغم االحتياطات التي اتخذتها السلطات في سبيل كبح   يوجد

إلى نتيجة مرضية. ولم تستطع   سرعة انتشار الفيروس لم تفلح املجهودات في الوصول 

ما   وهذا  الحدود.  على  الفيروس  إيقاف  املراقبة  أجهزة  وال  الشرطة  وال  الجيش  قوات 

والتي  قو  الثانية  العاملية  الحرب  منذ  مطلقة  حقيقة  نعتبرها  كنا  التي  املسلمة  تلك  ض 

مفادها أن حماية الحدود الوطنية للدول كفيلة بحماية الدولة واملواطن من أي أخطار  

في التي تصرف  املاليير  وأن  الخارج،  واردة من  ال   حماية  محتملة  وأن    ،هال   بررم   الحدود 

عل أن  تقول  التي  يمكن  ى الفكرة  ما  أقص ى  إلى  مصاريفها  نسبة  من  ترفع  أن  ؛  الدول 

 .  ، ليست صحيحة دائمالإلبقاء على األخطار خارج البالد مقارنة مع ناتجها الداخلي الخام

الثالثة بحماية    : ّاملسلمة  كفيلة  والسياسية  االقتصادية  التكتالت  أن  نعتقد  كنا 

تنتمي   التي  فاالإليهاالدول  حاليا  .  يضم  الذي  األوروبي  كانت  27تحاد  التي   كرواتيا دولة 

في على  2013 يوليو  1 انضمت  بناء  تأسس  ماستريخت  آخرها،   املوقعة  معاهدة 

االتحاد1992  عام هذا  مبادئ  أهم  ومن  إلى  نقل    ،  الوطنية  الحكومات  صالحيات 

االتحاد   تمكن  السياسية  للوحدة  طريقة  إيجاد  أفق  وفي  األوروبية،  املركزية  املؤسسات 

دولة، كما أنه استطاع رسم    19في    يتم تداولها  من تحقيق سوق موحدة وعملة واحدة

االتحاد احتفل  وقد  موحدة.  بحري  صيد  وسياسة  مشتركة  زراعية    2007  في  سياسة 

 .  اتفاقية روما عام على إنشائه عقب توقيع 50بمرور 

الوصول إلى وحدة سياسية منذ انهيار اإلمبراطورية الرومانية   وقد حاولت دول القارة

حول  تمتد  كانت  املتوسط التي  األبيض  بإمبراطوريةالبحر   
ً
مرورا ثم   شارملان  ،  الفرنكية 

ا الدولة  ظهور  قبل  املقدسة  الرومانية  وبعد  اإلمبراطورية  الحديثة  لوطنية 

ات القرن املاض ي. وأمام الخراب  قرن التاسع عشر، وهتلر في أربعينفي ال نابليون  محاولة

في  إيجاد طريقة لتجنب الوقوع    في  الذي حل بالدول األوروبية فكر آباء االتحاد األوروبي

إنشاء بناء    حرب جديدة، فكانت فكرة  إلى إعادة  السبيل  اقتصادي وسياس ي هي  اتحاد 

بمبادرة من فرنسا وإيطاليا   1951عام  الجماعة األوروبية للفحم والصلبأوروبا. فجاءت 

)  أملانياو  بينيلوكس  ودول  آنذاك  املجموعةولوكسمبورغ  وهولندا   بلجيكاالغربية  ثم   .)  

. وهكذا تطور التكتل األوروبي من  1957االقتصادية األوروبية عقب اتفاقية روما للعام  

وسياس ي اقتصادي  اتحاد  إلى  التجاري  للتبادل  الجا؛    مجموعة  النفاق  لكن  عرت  ئحة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ألمانيا
https://ar.wikipedia.org/wiki/بلجيكا
https://ar.wikipedia.org/wiki/هولندا
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جاء   االتحاد  أن  وأظهرت  األوروبية.  الحكومات  بعض  تسلكه  كانت  الذي  الدبلوماس ي 

، في مصالح املواطن األوروبي  هاالشركات املتعددة الجنسيات أوال، وبعدمصالح  ليخدم  

االتحاد  وقت   سياس يك رفاه  وتكتل  اقتصادية  ما    .قوة  حتى  إن  لكن  الجائحة  انتشرت 

أظهرت كل دولة أنانيتها. وعوض أن تقوم الدول التي لم تتضرر في األول بإغالق الحدود 

مع إيطاليا أو إسبانيا وإمدادها بما تحتاج من مساعدات طبية ومالية ملواجهة الجائحة،  

عنية  وغيرها غلبت املصلحة الذاتية واعتبرت نفسها غير م  وهولندا  رأينا كيف أن أملانيا

باملوضوع. وعندما ضربت الجائحة مختلف الدول األوروبية رأينا كيف أن كل بلد سخر  

كل طاقاته ومخابراته من أجل الحصول على املعدات الطبية الالزمة في األسواق الدولية  

  املعدات دونما اكتراث بالوضعية في البلدان املجاورة. بل إن بعض الدول قامت بقرصنة  

بلدان أخرى في االتحاد ضاربة بعرض الحائط كل مبادئ االتحاد التي  التي حصلت عليها  

القائل   االدعاء  فند  ما  وهو  التضامن.  مبدإ  جلها حول  االقتصادية بأتدور  املصلحة  ن 

 كفيلة بتحقيق االتحاد السياس ي.  

فهو قادر على تصحيح وضعه    ، السوق ال يحتاج إلى تدخل الدولة  ّ:ّ املسلمة الرابعة

ثقل   إال  هي  ما  العمومية  املؤسسات  وأن  والطلب.  العرض  قانون  الدول  و عبر  على 

وجدنا   وهنا  منه.  الخواص  أن  التخلص  إلى  قطاعاتها  أغلب  ببيع  قامت  الدول  أغلبية 

يدها  تحت  القومي  باألمن  خاصة  مسائل  فقط  هذه  ؛    تاركة  فندت  الجائحة  لكن 

القطاع الخاص ال يمكن أن يترك دون تدخل من الدولة. ووسط االدعاءات، فالسوق و 

تفكيك   سياسات  عن  قريب  يوم  حتى  دافعوا  الذين  أولئك  أن  وجدنا  الصخب  هذا 

ضروري،   الدولة  تدخل  بأن  اليوم  يعترفون  الخاص  القطاع  لصالح  الدولة  مؤسسات 

 هم. واكتشف أولئك الذين نادوا ببرامج التقشف في مجال الصحة والتعليم خطأ 

وإذا كان العالم قبل الجائحة عاملا منقسما وغير متماسك من الناحية االقتصادية  

إعادة   إلى  التاجي  الفيروس  ودفعنا  الوضع.  تعقيد  من  األزمة  زادت  فقد  واالجتماعية، 

لخروج من  ل  مجتمع آمن  التفكير في القضايا املجتمعية الكبرى، وإلى كيفية الوصول إلى 

أجبرتنا الظروف الحالية على  ؛    وباختصار   ،هو شكل الدولة التي نحتاج إليهااألزمة، وما  

االنهيار. حافة  على  تقف  أنها  البعض  يرى  التي  اإلنسانية  الحضارة  في  التفكير   إعادة 

قصد    وسنحاول في هذه املقالة اإلسهام في النقاش العام السائد في إسبانيا وفي العالم

حول    من  اإلفادة الفرضيات  إلى  والتطرق  الكبير  الوباء  لنا  يقدمها  التي  الدروس  بعض 

 السيناريو املستقبلي املحتمل. 
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 الجائحة والسياسة واملجتمع

ألقت الجائحة بظاللها على الحياة السياسية لكل البلدان واستغلتها حكومات كثيرة  

أغلب  ألن ؛  سلبي على الديمقراطيةإلحكام سيطرتها على دفة الحكم مما كان له انعكاس  

تسمح  الحكومات  التي  الحالة  وهي  الطوارئ  حالة  السلطة    سنت  بتركيز  قانونيا   لها 

في شخص واحد أو لجنة أو مجموعة. والحظنا كيف أن بعض الحكومات حاولت تمرير  

فيها،   والتحكم  االجتماعي  التواصل  شبكات  مراقبة  تهم  أغلب  و قوانين  اعتبره  ما  هو 

 قبين ذريعة إلسكات كل األصوات املعارضة.املرا

وفي إسبانيا اتهم اليمين واليمين املتطرف الحكومة اليسارية باستغالل حالة الطوارئ  

حكام األقاليم أن سن قانون الطوارئ ما هو إال حيلة    لإلجهاز على الحرية. واعتبر بعض

ويخرق    صالحياتهمبوهو ما يمس    ،في يد الحكومة املركزية بمدريد  ةلتجميع كل السلط

اإلسباني الدستور  واعتبر روح  املعارضة.  األحزاب  الشعبي)  ت  وثيودادانوس    الحزب 

اال   (فوكسو  على ال ئتأن  لإلجهاز  الجائحة  تسخير  حاول  الحكومي  ولتنفيذ    ف  املؤسسات 

بالدفا األخالقي  االنحالل  زرع  إلى  يرمي  يساري  الزواج  مخطط  في  املثليين  عن حقوق  ع 

 واإلرث واإلجهاض وما إلى ذلك من املواضيع التي يعتبرها اليمين تهديدا لشكل املجتمع.  

ف املعارضة،  إلسكات  الوضع  تستغل  لم  أنها  تؤكد  الغربية  الدول  كانت    إنوإذا 

اإلنسان املدافعة عن حقوق  قبيل حكومتي   أن  تعتقد   املنظمات  من  الحكومات    بعض 

ن وروسيا قد زرعتا تحت ذريعة الجائحة اآلالف من الكاميرات وأجبرت املاليين من  الصي

الوبائية فقط الحالة  وإنما ألغراض    ،السكان على تحميل تطبيقات ليس ملراقبة تطور 

أخرى. وهكذا ففي شوارع موسكو تم تثبيت أكثر من مائتي ألف كاميرا قادرة على التعرف  

ه القرارات اتخذت في عز  . وبما أن هذ 3دراجة ناريةخوذة    لى وجه إنسان وإن كان يلبسع

ولهذا ترى مجموعة من  ل.  لم يعرها املواطن أي اهتمام ولم يعارضها إال القلي الجائحة  

وهذا  لسلطتها.  الباحثين أن الحكومات تستغل الخوف وتضخمه لبسط اليد الحديدية  

التفكير، بل ويفقد   أو الرعب يشل  بالخوف  النفس، فالشعور  أدبيات علم  في  معروف 

امللهم   الزعيم  عن  يبحث  فأضحى  الجائحة،  خالل  املواطن  فكر  عطل  ما  وهذا  الوعي، 

 ستبداد. ويستسلم ألهواء اال 

 
3  https://www.lavanguardia.com/politica/20190530/462570154956/moscu-planea-instalar-mas-de-

200000-videocamaras-con-reconocimiento-facial.html 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190530/462570154956/moscu-planea-instalar-mas-de-200000-videocamaras-con-reconocimiento-facial.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190530/462570154956/moscu-planea-instalar-mas-de-200000-videocamaras-con-reconocimiento-facial.html
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إنسانيتهم من  شيئا  فقدوا  البشر  أن  رأينا  اإلنسانية،  الناحية  تهافت    ؛  ومن  حيث 

بالخوف والهيستيريا، املرحاض مدفوعين  منهم وراء ورق  التحضر    اآلالف  فسقط قناع 

للكثيرين بالنسبة  عرت    ، واإلنسانية  الجائحة  أن  كما  الحيوانية.  مرحلة  إلى  وانتقلوا 

بل وعمقتها، ففي الوقت الذي مات فيه بعض األغنياء فقد مات  التفاوتات االجتماعية  

في قصور  الحجر  فترة  العليا  الطبقة  فيه  الذي عاشت  الوقت  وفي  الفقراء.  اآلالف من 

نجد أن أغلبية سكان العالم عاشوا الجائحة في منازل صغيرة    بحدائق ومسابح  إقاماتو 

مترا. الخمسين  تتجاوز  أيض  ال  اإلسبان  عاشه  ما  أكبر    ؛اوهو  الجائحة  ضربت  حيث 

البالد. في  إلى    مدينتين وأكبر تجمعين للسكان  ما يدفعنا  في معمارنا  إوهذا  التفكير  عادة 

بناء   تتصوروا  وفي طريقة  أن  بيت ذي    في  عيشال  حالة وتصميم مدننا. ولكم  في  الحجر 

ارنا  تصميم إسالمي محوره الفناء، وليس الواجهة والشرفة كما هو عليه الحال في معم

يجب إعادة النظر في تصاميم بيوتنا التي تحولت دون سابق  الحالي. وباإلضافة إلى هذا  

إنذار إلى فصول دراسية ومكاتب وقاعات رياضية ومطاعم وقاعات للترفيه. وهذا ما لفت  

الدرس واستحضار هذه  انتبا في إسبانيا، فحاولوا االستفادة من  ه املهندسين املعماريين 

األبعاد في التصاميم الجديدة الخاصة باملنازل واملدن. ونحن نكتب هذا البحث اطلعنا  

على مجموعة من املقترحات التي قام بها املهندسون فيما يخص البيوت، ومما استرعى  

تجعل البيوت قادرة على التحول إلى مكاتب للعمل وقاعات    انتباهنا تلك التصاميم التي

املتعددة  البيوت  بتصاميم  عليه  اصطلح  ما  وهو  بسيطة  بمجهودات  رياضية 

 االستعماالت.  

وبالنسبة للعمل فقد عرت الجائحة التفاوتات، ففي الوقت الذي تعذر على املاليين  

ت  : كعمال النظافة والخادما  االشتغال من بيوتهم كما هو الحال بالنسبة لبعض املهن

وبائع  النظافة  وعمال  البيوت  األساسية    يفي  االنتقال    كانالذي  املواد  عليهم   لزاما 

أعمالهم، مقرات  االستمرار    إلى  الخدمات  وقطاع  واملصارف  املكاتب  موظفو   استطاع 

بعد،   عن  العمل  واو في  أعمالهم  املاليين  العائلية  ضفقد  املساعدات  لطلب   طروا 

الحكومية استثماراتهم  و   ،أو  يتابعون تطور  املدن وهم  استراحاتهم خارج  إلى  األغنياء  فر 

كما عرت الجائحة هشاشة النظم الصحية وجبن    ونموها عبر شاشات هواتفهم الذكية.

  علىر  حيث وجدنا أن املجتمعات الهشة اجتماعيا ضربتها الجائحة بحدة أكب؛  رأس املال

ألملانيا  بالنسبة  الحال  هو  كما  األخرى  البلدان  يحاول  ؛    عكس  السياس ي  النظام  حيث 

 الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطن األملاني. 
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ورأينا أن املستشفيات الخاصة ليست رديفا للخدمة العمومية وأن هدفها الربح قبل  

رهاننا"   "صحتك  شعار  وأما  آخر.  ش يء  أبوابأي  في  نجدها  من    التي  النوع  هذا 

ما هو إال حملة ترويجية ال تصمد أمام أي امتحان حقيقي. وفي هذا اإلطار  املستشفيات  

في إقليم كاتلونيا املحلية  الحكومة  تتم    43000بدفع مبلغ    تعهدت  يورو عن كل مريض 

بغض النظر عن املدة التي  الخاصة  املستشفيات    وحدات العناية املركزة فيمعالجته في  

أسبوعا  أو  يوما  أكانت  سواء  الحكومات  4قضاها  على  االنتقادات  وابل  جر  ما  وهو   .

على   اإلعانات  في  أغدقت  والتي  األخيرة  السنوات  في  البالد  حكمت  التي  اليمينية 

ثمرين الخواص في مجال الصحة في محاولة لتقوية القطاع حتى يحل محل القطاع  تاملس

الحكو  بعض  إن  بل  املستقبل.  في  املحلية  العام  اختصاصها قطاع  و مات  في  يدخل  التي 

الصحة قامت بإغالق أجنحة كاملة من املستشفيات العامة وتوجيه معداتها وأسرتها إلى 

إال أن    املستشفيات الخاصة ظنا منها أن هذا سيخدم صحة املواطن على املدى البعيد. 

مرون عن أنيابهم  املستث  كشر حتى  ن حلت الجائحة باملجتمع  إالظن تحول إلى سراب فما 

واملعدات   املستشفيات  في  استثمروها  التي  املبالغ  عن  األضعاف  عشرات  ربح  وحاولوا 

الضما  ماك  .5واملختبرات  هو  املواطن  عند  الدخل  مستوى  وجه    إلبقائه   نةجعلت  على 

ل التعليمات  أعطيت  الجائحة  ذروة  وقت  ففي  بتغليب  الحياة،  العامة  لمستشفيات 

األصغر  النفعية اإلنسان  إنقاذ  سبيل  في  املسن  باإلنسان  عن    ،والتضحية  منع  وهكذا 

التنفس العجزة أجهزة  البقاء لألصلح أو لألقوى. وفي نفس ؛  بعض  املنطق كان هو  ألن 

ين لهم تأمين خاص وهم عادة من الطبقة الوسطى والعليا  الوقت نجد أن املواطنين الذ

ألن هذه املستشفيات  ؛    توجهوا إلى املستشفيات الخاصة لم يعاملوا وفق هذا املنطقو 

أبوابها على  املرض ى  لطوابير  تكدسا  تعرف  فيها    ،لم  يعالجون  الذين  املرض ى  عدد  وظل 

نون متساوون حقا كما ينص  : هل املواط  السؤال   طرح متحكما فيه. وهو ما يجبرنا على  

   على ذلك الدستور؟ وإلى أي حد استطاعت دولة الرفاه تحقيق هذا املبدأ.
  

 
4 https://digital24news.com/quim-torra-pagara-43000-euros-por-paciente-en-la-uci-a-la-sanidad-privada/ 

يورو    1000تشير النقابات الطبية إلى أن تكاليف كل مريض موجود في وحدة العناية املركزة ال تتجاوز   5
الجائحة برفع أسعار خدماته    يوميا. كأعلى تقدير ولكن القطاع الصحي الخاص حاول االستفادة من 

 . في أقصر وقت ممكن لتحقيق أكبر ربح ممكن

https://digital24news.com/quim-torra-pagara-43000-euros-por-paciente-en-la-uci-a-la-sanidad-privada/
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املوت   من  الخوف  فكرة  وتأصل  اإلنسان  ضعف  الجائحة  عرت  أخرى  جهة  ومن 

عنده. فبعد أن حاول الوعي الشعبي التقليل من بشاعة املوت كما هو الحال في الثقافة  

هي  و ؛  اإلسبانية الجنسيات  متعددة  شركات  املوتى،    التيأصبحت  تجهيز  على  تسهر 

الغالية النعوش املصنوعة من األخشاب  في سيار   وغطيت  ت  ابالزهور والورود، وحملت 

أناقة موظفي املصارف. وكل ذلك لتغطية الوجه   فاخرة، وغدا عمال هذه الشركات في 

للموت الخانة ؛  البشع  إلى  اإلنسان  أرجعت  الجائحة  أخرى   لكن  مرة  وجعلت    ، الصفر 

الجثث تتكدس في غرف املستشفيات ودور العجزة تاركة املنظر الحقيقي للموت ظاهرا  

الهدف من    للعيان. وحاول اإلنسان الهرب من املوت والعيش في ظل أي ظرف، وأصبح

إطالة أمدها    علىالحياة هو البقاء على وجهها كيفما كانت الظروف. وتركزت كل الجهود  

 لتضحية بكل ما عدا ذلك.فقط وا

وتحول اإلنسان الذي كان ملجأ لآلخر ومالذا له مصدر خوف وخطر. ففرض التباعد  

آباءهم   اإلسبان  املواطنون  ترك  وهكذا  العدوى.  انتشار  مخافة  السكان  على  االجتماعي 

يموتون   العجزة  فرادىوأجدادهم  في دور  أو  بيوتهم  لهم    في  تنقل  زيارتهم قد  أن  بحجة 

االجتماعية   وستشكل خطرا عليهم. ومن أجل إطالة أمد الحياة ضحينا بالحياةالعدوى  

الفردية   بالحريات  وضحينا  إنسانا،  اإلنسان  من  يجعل  الذي  وباللمس  وبالعناق 

محبة عربون  إلى  االبتعاد  وتحول  وبالطقوس.  الدينية  علماء  أضحى  و   وبالتجمعات 

 ن.  يالفيروسات قديس

الجائحة وجه قامت    ا كما عرت  فقد  االجتماعية،  الخدمات  تسليع  بشاعة  آخر من 

الحكومات املتعاقبة ببيع دور العجزة للقطاع الخاص على أساس أن يقوم املستثمرون  

الدور إلى  ابتأمين إد الدولة. وهو ما حول العشرات من هذه  راتها مقابل مساعدات من 

خدمات مقابل  املاليين  يجنون  كانوا  فقد  للخواص.  ربحي  يكونوا  ؛  هممصدر  لم  لكنهم 

واملسعفين   واملمرضين  األطباء  نقص  في  جليا  ظهر  ما  وهو  منها،  القليل  إال  يستثمرون 

واملساعدين في أغلب تلك املؤسسات. وهو ما يجعلنا نتساءل: هل تقليص دور الحكومة  

القطاعات االجتماعية وبيعه للقطاع الخاص هو توفير للمصاريف لصرفها في وجوه   في 

 هو مجرد إغناء لطبقة معينة؟  مأ  ؟أخرى 
  



 عبد النوّر سيف اإلسالم بن

196 

همت في نشره  س أملجتمع الخوف الهستيري الذي  ومن انعكاسات تأثير الجائحة على ا

وتضخيمه مختلف وسائل اإلعالم. والحقيقة أن اآلالف من ضحايا الفيروس كانوا من  

مثال   أملانيا  ففي  ذلك.  الجائحة  فسرعت  املوت  مشارف  على  كانوا  الذين   العجزة 

إسبا هو  ؛  نياأو  الحياة  أمد  اقترب    81أو    80حيث  قد  مات  من  أغلبية  أن  نجد   سنة 

من سن الثمانين أو تجاوزها. وهنا نطرح السؤال: ملاذا هذا التخويف والحديث عن هذا  

وهل كانت وسائل اإلعالم موضوعية في طرحها وتهويلها أو أنها    الكم الهائل من األموات؟

موجهة   مختبرات  كانت  من  املصالح  أصحاب  قبل  من  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة 

الزائفة واملضللة  أنشأت سوقا لألخبار  وهي التي    ،ومؤسسات يمكنها االستفادة من األزمة

 لتحقيق أهداف غير معلنة تم تسطيرها سلفا. 

ّالجائحة والعالقات الدولية

الدولية، وجعلت   العالقات  الجائحة  الواليات  تختلموازينها  قلبت  كانت  أن  فبعد   ،

القرار،   وصناع  السياسيين  وقبلة  العالم  محور  من  الصين  حاولت  املتحدة  االستفادة 

وهذا    تهادبلوماسية الجائحة، فصورت نظامها الصحي والسياس ي على أنه األصلح ملواجه

ج ش يء.ما  كل  في  وتقليدها  ودها  لخطب  يتهافتون  البلدان  من  الكثير  وأضحت    عل 

الكثير من   العالم. وحاول  بلدان  الصحية ألغلب  السلطات  مطاراتها وشركاتها وجهة كل 

التقرب من السفارات الصينية في مختلف عواصم العالم لتقوم بالتوسط   السياسيين 

 لعالم مرتبطا بالتوقيت الصيني.  للحصول على املعدات الطبية. وأضحى توقيت ا

أخرى  جهة  مواجهة    ومن  في  الصين  رسمته  الذي  النهج  البلدان  أغلبية  نهجت 

العمالق   وحاول  كاملة.  أقاليم  وأغلقت  السكان  حركة  على  قيودا  ففرضت  الجائحة. 

ألن  ؛    لكن هذا قد يحمل في طياته خطرا  ؛  اآلسيوي تصوير نظامه الصحي بأنه األنجع

الدول  نظام الصحي  ال يصلح لغيرها.   قد ال لكنه  ؛  يمكن أن يكون صالحا لهالدولة من 

تجربتها وهذا ما جعلها أقرب إلى القمة وإلى التحكم في  الصين  ورغم ذلك فقد صدرت  

   العالم.

للعالم  توجعلها   مركز  إلى  ضربت تحول  االستفادة  الجائحة    عندما  من  وحاولت 

املساعدات.   مضاعفةو ديبلوماسية  أثمانا  القادرة  الدول  دفعت  أن  للشركات    بعد 

الفقيرة    ت ، حاولملعدات التي تحتاجمقابل االصينية   الدول  الحكومة املركزية استرضاء 

فأرسلت   الالتينية  وأمريكا  وآسيا  إفريقيا  سيجعلها    إليها في  ما  وهو  الطبية  املساعدات 
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الواليات املتحدة  مستقبال تدور في فلك التنين اآلسيوي. وأمام هذا الوضع لم تستطع ال  

روسيا    األمريكية األوروبي  وال  وال  العالماالتحاد  مهم على مستوى  بدور    وأدرك   ،القيام 

 ية باتت مهددة.  ملالعا  مأن ريادته   هؤالء

رأينا أن الدول النافذة قامت برسم سياسات صحية خاصة    وعلى الصعيد األوروبي

. كما أنها أعلنت حزمة من املساعدات أغلبها على  بها دون االهتمام بباقي دول املجموعة

مثل  ،شكل قروض ما جعل دوال  في سياستها    :وهو  النظر  بإعادة  تهدد  إيطاليا وإسبانيا 

رئيس الحكومة اإليطالية ماريو  هدد  اتجاه دول االتحاد ومؤسساته. وفي هذا اإلطار فقد  

علىكوندي   وخيمة  إن    بعواقب  بينهم االتحاد  التضامن  أعضاؤه  يظهر  وانقسم    .6لم 

العلن   إلى  وخرجت  الفقيرة.  الجنوب  وبلدان  الشمالية  الغنية  البلدان  بين  االتحاد 

الهولندية ونظير  حيث وصف األول    ؛7اإليطالي والبرتغالي   يهاملهاترات بين رئيس الحكومة 

حيث بذرت مواردها  ؛  الدول التي تحتاج إلى مساعدات مالية بأنها املسؤولة عن وضعها

يمكن   مالياوال  مساعدتها  الغنية  فائدة    ، للدول  بنسب  بقروض  إمدادها  يمكنها  وإنما 

من   ألكثر  األوروبيين  القادة  اجتماع  استمر  عندما  أوجها  الخالفات  وبلغت    16معقولة. 

قبل    2020أبريل    8و  7يومي  ساعة   من  املرصودة  املساعدات  شكل  في  الحسم  دون 

خاصة   سندات  إصدار  االتحاد  دول  على  أنه  تضررا  األكثر  الدول  رأت  فبينما  االتحاد. 

أن    ،بالجائحة في فلكها  التي تدور  الدول  أملانيا وبعض  أن تعطيه    أقص ىرأت  ما يمكن 

وهو ما جعل الحكومة اإليطالية تهدد باالنسحاب من    ،الدول الغنية هو قروض محدودة

الكثير    دفع. وهو ما  8املؤسسة االتحاد مما سيصيبه في مقتل خاصة وأنها إحدى الدول  

اإلسبان   املواطنين  التكتل  للتساؤل من  هذا  إلى  االنضمام  من  الجدوى  وبات   ،عن 

قدون أنه جاء ليخدم الدول الغنية وشركاتها ويفتح أمام بضائعها أسواقا  الكثيرون يعت

بدون رسوم جمركية. والحقيقة أن هذا ما خلصنا إليه من خالل تتبع مختلف املواقف  

أنانية   عرت  فالجائحة  لالتحاد.  املكونة  للدول  وزعمائها  بعض  السياسية  الغنية  الدول 

ها لن تطبق إال وفق ما تكون فيه مصلحة  إليعون  روا أن أغلب املبادئ التي يدالذين أظه

 الشركات واملصارف الكبرى.  

 
6 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/09/economia/1586420695_581898.html 
7 https://www.elindependiente.com/politica/2020/03/28/la-verguenza-de-europa/ 
8 https://www.hispanidad.com/confidencial/italia-amenaza-brexit-pib-frances-derrumba-

6_12017639_102.html 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/09/economia/1586420695_581898.html
https://www.elindependiente.com/politica/2020/03/28/la-verguenza-de-europa/
https://www.hispanidad.com/confidencial/italia-amenaza-brexit-pib-frances-derrumba-6_12017639_102.html
https://www.hispanidad.com/confidencial/italia-amenaza-brexit-pib-frances-derrumba-6_12017639_102.html
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أن  إلى  اإلشارة  املواقف  وتجدر  يظهر  الذي  هو  املصائب  بخراب    زمن  ويعجل 

بأن.  الحضارات قال  الذي  خلدون  ابن  به  أخبر  ما  ما   وهذا  عرفت  اإلسالمية    البلدان 

على    ا ظاهرا أثر   الذي خلف سماه العرب بالطاعون أو املرض الوافد أو الطاعون الجارف  

العمران نقص  إلى  وأدى  القرن   .اإلنسان  في  أدى  عشر  وقد  إلى   الرابع  الثامنة  املائة  أو 

إلى تأجيج التمايز الطبقي  و سياسيا واجتماعيا   شمال إفريقياالحيلولة دون توحيد بلدان  

ال التصوف  وهو حسب  وتنامي  االجتماع شعبي.  الدولة    عالم  هرم  طور  في  إال  ينتشر  ال 

بالبارحة  ودخولها األمس  أشبه  فما  التالش ي.  الجائحة    ؛  مرحلة  هذه  أن  نعتقد  حيث 

وما حصل البارحة بشمال إفريقيا    جاءت لتبصم نهاية حقبة من التاريخ وبداية أخرى.

األوروبي االتحاد  مع  اليوم  يحدث  أن  كنا   ، يمكن  املتعددة    وإن  الشركات  أن  نرى 

   الجنسيات واملصارف ستضغط للحيلولة دون حل التكتل االقتصادي والسياس ي. 

الدول مستوى  على  هذا  كان  أن    ةوإذا  فنجد  واألفراد،  املجتمعات  مستوى  فعلى 

تعفن الهواء    في  يتسبب الطاعون   التاريخ يعيد نفسه. فحسب لسان الدين بن الخطيب 

العلم. وعدم  الجهل  لفشو  التحفظ  وعدم  املساكن  يرى    وضيق  الداء  عالم  ولعالج 

التي  ضرورة  االجتماع   الرياضة  وممارسة  األغذية  وتحسين  األطباء  بمشورة  هي  األخذ 

إذ هم في الغالب وادعون ساكنون ال تأخذ منهم الرياضة شيئا  ؛  مفقودة ألهل األمصار

األمراض وقوع  فكان  أثرا.  فيهم  تؤثر  واألمصار.  وال  املدن  في  يومنا    كثيرا  في  نراه  ما  وهو 

وإلى أن نجد له عالجا    ،حيث انتشر الوباء في املدن الكبيرة ذات املساكن الضيقة؛  هذا

 مناعة اإلنسان باألكل والرياضة.   علينا بتقوية

ّالجائحة واملستقبّل

ال اآلن  يمكننا  ابجزم  دور  على  التركيز  االجتماعية.ضرورة  يتم  ف  لدولة  التي  التدابير 

العالم   في  األساستطبيقها  الالعب  الحكومية  القطاعات  فيها  كانت  األزمة    .للخروج من 

القوية   الحكومات  ذات  الدول  يهم  وفرنسا    -وهذا  ال    -كأملانيا  والتي  ليبيرالية  األكثر  أو 

للواليات    دورهايتعدى   بالنسبة  الحال  هو  كما  تنفيذها  على  والسهر  القوانين  إصدار 

الصحية   التدابير  من  حزمة  عن  ميركل  أنجيال  أعلنت  فقد  اإلطار  هذا  وفي  املتحدة. 

واستثمار   من  واالقتصادية  الشغلإلنقاذ    يورو   مليار   156أكثر  إسبانيا  ؛  مناصب  وفي 

من  ٪  20مليار يورو، وهو ما يعادل حوالي    200حوالي  لتجاوز الجائحة  خصصت الدولة  

أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن مساعدات بقيمة    وفي فرنسا؛  ناتج املحلي اإلجماليال



 املجتمعّو: الجائحة  إسبانيا

199 

أن الوضع    300مليار يورو وضمانات قروض بقيمة    45 مليار يورو. وكل هذا يدل على 

وظائفهم لفقدان  معرضون  السكان  فماليين  للغاية،  الطبقة    ،خطير  أفراد  من  والكثير 

يعيدون   ليبرالية  االقتصاديين  أكثر  جعل  ما  وهذا  للفقر.  بالتعرض  مهددون  الوسطى 

 .  والبعيدالكبرى وآثارها على املدى املتوسط   النظر في أفكارهم في إطار هذه األزمة

الدول   نطرح  وهنا تتمتع  مدى  أي  إلى  لتعافي  ل  طخطلرسم    بالحرية   السؤال: 

يجب أن  االجتماعي؟ وهل الغاية تبرر الوسيلة؟ ولإلجابة على هذه األسئلة  االقتصادي و 

إال أول إنذار    ا وما هذ  ،في املستقبل  هذه األزمة ومثيالتها ستتكرر   أن  نأخذ بعين االعتبار 

.  التي ال تعرف الشبع نتيجة اختياراته االقتصاديةفي هذا القرن وجهته الطبيعة لإلنسان 

الهامش لديها موارد أقل من دول املركز الواضح أن دول    ، وفي ظل هذه األوضاع فمن 

وج هذه الدول وغيرها من عنق الزجاجة لن يكون  وهذا ما يؤزم وضعها. وبالتالي فإن خر 

إعادة صياغة   عامليا وسيتطلب  إال  يكون  لن  فالحل  العالم.  دول  كل  جهود  بتظافر  إلى 

األطراف تهدف    متعددةجذرية للعالقات بين الشمال والجنوب، في إطار رؤية ديمقراطية  

 إلى إنشاء دول وطنية تنسجم فيها العالقات االجتماعية والبيئية واالقتصادية.

  ، فقد وإذا كان تاريخ اإلنسان هو سلسلة من التعلم للخروج من األزمات التي واجهها

تركيز   نحو  الهائل  واالتجاه  االجتماعية  التفاوتات  مدى  على  الضوء  الوباء  هذا  سلط 

الحلول التي واجهت  أخطاء  بر  يتذكالإلى  هذا  ويقودنا    .على هذا الكوكبالثروة املوجودة  

لعام   املالية  األزمة  آخرها  وكانت  األخرى،  العاملية  األزمات  البشرية  فبسبب  2008بها   .

فقاعة   مناطق    العقار انفجار  إلى  انتقلت سريعا  مالية  أزمة  بدأت  املتحدة،  الواليات  في 

اقتصادية ذات أبعاد عاملية. وقد استمرت األوضاع  أخرى من العالم لتصبح اضطرابات  

أزمة   أسوأ  نزالباعتبارها  الشركات    ال  بإنقاذ  الحكومات  قامت  وقد  من عواقبها.  نعاني 

ذلك   في  بما  الكبيرة،  الذين    التنفيذيين يرين  للمدالخدمة  نهاية  مكافآة  صرف  املالية 

 .تدهور األوضاع  عن مسؤوليتهم األساسية رغم  أصبحوا أكثر ثراًء في نهاية األزمة 

النف؛  وهكذا األغنياء  كان   احية االجتماعية وعلى نطاق عاملي من  األزمة لصالح    حل 

ماليين    انوفقد  ،فجوة التفاوتات  و نم  وهذا ما سيؤدي إلى؛  االقتصاد مرة أخرى   يوتعاف

العالم أنحاء  جميع  في  منازلهم  بالديون ن  صبحو سيو   ،الناس  عن    ،مثقلين  وعاطلين 

وهو    . حب االستثمارات من مجالي الصحة والتعليم في العديد من البلدانتسوس  ، العمل

ذكر   2020في يناير  ووإسبانيا وحتى فرنسا.    اليونان وإيطاليا  :  ح دول مثلو ما عانته بوض
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مليار    4.6فقط في العالم لديهم ثروة أكثر من    ا ملياردير   2153أوكسفام أن " ملنظمة  تقرير  

  املالية املاضية  األزمة  سببتت السياسية  . ومن الناحية9من سكان العالم(" ٪  60شخص ) 

  يتضح من ظهور أحزاب جديدة إما في أقص ى اليمين أو في أقص ى اليسار   ل هائل ازلز في  

ما وهو  العالم.  أنحاء  جميع  في  استبدادية  قيادات  عن  إلى  تدافع  حكام    أدى  وصول 

بالسونارو   وجايير  املتحدة  الواليات  في  ترامب  كدونالد  الحكم  سدة  إلى   شعبويين 

  ...يطاليا وبوريس جونسون في بريطانيافي البرازيل ومودي في الهند وماطيو سالفيني في إ

 إلخ. 

وهذا هو املشهد الذي نخش ى تكراره عقب هذه األحداث مما قد يخلق أزمة سياسية  

مختلف   اتحدت  وقد  الثانية.  العاملية  الحرب  قبيل  العالم  عاشها  التي  بتلك  شبيهة 

إلى   اليمينية املتطرفة من أجل رسم سياسة موحدة ترمي  الهويات  األحزاب  التركيز على 

وخلق الخوف من الغريب وتحرير االقتصاد أكثر بذريعة خلق مناصب الشغل. وفي هذا  

لوبين ماري  جون  اليميني  الفرنس ي  الزعيم  حفيدة  فتحت  العلوم   اإلطار  مؤسسة 

االستراتيجيات التي  لتدريس    في العاصمة اإلسبانية   االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 اب اليمينية املتطرفة للوصول إلى السلطة.  تنتهجها األحز 

مباشرة بتدمير    ترتبطوللخروج من عنق الزجاجة يجب أن ال ننس ى أن هذه الجوائح  

البرية.   بالحيوانات  واالتجار  الغابات  وإزالة  البيئية  هذا  النظم  البشرية  تأخذ  لم  وإذا 

 . املعطى بعين االعتبار فسنسقط في نفس الحفرة مرة أخرى 

االجتماعيةو  األسباب  ظهر 
ُ
ما  -ت بل  نفسه،  الفيروس  ليس  العدو  أن  للوباء  البيئية 

أخالقية    التي ال تعرف ال حدوداتجدر اإلشارة إلى أن العدو هو العوملة    وهناالذي يسببه.  

إلى   باإلضافة  سياسية  تطبعها    امللتبسة العالقة  وال  والتي  والطبيعة  الرأسمالية  بين 

 أو إحساس باملسؤولية.    مبادئة  النفعية الخالية من أي

كثرة   في  الحظناه  ما  الحربية  وهذا  وفي االستعارات  إسبانيا  في  الزعماء  خطابات  في 

املشترك"   فكلهم   ،العالم "العدو  أو  املرئي"  غير  "العدو  عن  إيجاد    يتحدثون  وإلى ضرورة 

 املشكلة. جذور  فهم سالح إليقافه دون أن يضعوا األصبع على السبب ل
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ّخاتمة

وتقدمها   الدول  تطور  وصل  فمهما  مشترك،  اإلنسانية  مصير  أن  الجائحة  كشفت 

وحدها.   الجوائح  تواجه  أن  يمكنها  ال  وها   فهاوغناها  األوروبي  االتحاد  الواليات    هو  هي 

وقف القاتل  ين عاجز   ااملتحدة  الفيروس  إال ألن  ؛  أمام  تحلها  ال  العامة  الحلول    املشاكل 

عرفتنا   كما  السنين  بأخطاءاألزمة  العامة.  لعشرات  ال  ؛  سياستنا  تنفعنا  لم  حيث 

 الجيوش وال جحافل املؤثرين وال فنانو التفاهة وإنما العلماء والباحثون. 

لن تصل    ،كل تنمية ال تضع في صلب اهتمامها اإلنسانباإلضافة إلى هذا تعلمنا أن  

أغرانا بريقه األمان مهما  إليه، فنرى أن    ا.إلى بر  بالتعليم وينتهي  يبدأ  أن كل ش يء  وبما 

الجائحة قد تكون نعمة على التعليم العالي. فبعد أن استطاع التعليم الجامعي التأقلم  

مع التعليم عن بعد، نرى أنه يمكن للجامعات املرموقة أن تفتح تخصصات ومساقات  

إيج تأثير  له  سيكون  مما  الفقيرة  البلدان  طلبة  وعليه  لتدريس  الدول.  هذه  على  ابي 

مستقال   ليكون  املهارات  التلميذ  لتعليم  مناهجنا  في  النظر  إعادة  علينا   فيتوجب 

 فهذا هو املستقبل.  ،في تعليمه

أنه نرى  هذا  إلى  الحربي    وباإلضافة  الخطاب  عن  التخلي  الضروري    ومعالجة من 

البيئية ووضعها    والصحية   األسباب  ما  .  األولويات ضمن  للوباء،  علينا  سوهو  يحتم 

واجتماعي  فقالتوا اقتصادي  ميثاق  مفترق  جديد  حول  في  يضعنا  الكبير  الوباء  فعام   .

مواجهة معضالت في  بهذا  غير مسبوقة  سياسية وأخالقية  طرق حضاري  نقم  لم  وإذا   .

واملراقبة  فسنتجه نحو عوملة أكثر استبدادية، وهو ما سيؤدي إلى انتصار التوجه األمني  

 . لصالح رأس املال واالستبداد الرقمية

تفتح   أن  في  األمل  ديمقراطية،  ويحذونا  أكثر  بناء عوملة  إمكانية  أمام  الطريق  األزمة 

  وضع استثنائي   أمامننا ولهذا ال يجب أن ننس ى أ .والتكافل  تولي أهمية للرعاية والتضامن

هيكلية،   تتنازعه  و وأزمة  زالت  ال  غامض  حضاري  في  أفق  االتجاهاتالرياح  .  مختلف 

بل    ،، الذي حصر اإلعانة في املجال املصرفي2008وعليه يجب أن ال نعيد نفس أخطاء  

 العمومية لنضمن الرفاه للسكان.  واملؤسساتيجب تقوية الدولة 

إ   ي التدمير   دور الب  تقول التي    األفكار إيجاد حلول لتلك  لى ضرورة  وهنا تجدر اإلشارة 

يو   .لالقتصادالحالي   أن  يجب  هذا  إلى  مسألة  مبدأ  صبح  لنصل  الحياة  على  الحفاظ 

اإلنسان واستبدالها  مركزية  فكرة  ونتخلى عن    ،أننا كائنات مترابطة، ونستوعب  مركزية
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بيتنا املشترك.  الطبيعة  فكرة أننا جزء من الكل، وأننا نكون مع اآلخرين أو ال نكون، وأن ب

أ استثمارات ويجب  توجيه  وإعادة  التجاري  املنطق  عن  التخلي  على  الحكومات  نجبر     ها ن 

قسم    يذكرنا بهوالذي    ،هدفهأن نعيد للطب  علينا  يجب  كما  في القطاعات االجتماعية.  

  ه لكن؛    . وكل هذا يمكن أن يكون صعبابعد أن تم تسليعه في العقود األخيرة  ،أبقراط

ربط عالقتنا    وإلى إعادةإلى التصالح مع الطبيعة  ماسة  حاجة  في  . نحن  ليس مستحيال

 الدمار.  معها على أساس االحترام ال على أساس 

ّبيبيروغرافيّا

إعداد هذا البحث صادفت الحجر  في  الصحي اإلجباري فقد اعتم  نظرا ألن فترة  دنا 

اإلنترن ننتهز  إعداده على مواقع  ولهذا  العالم،  نافذتنا على  كانت  التي  لنشكر  ت  الفرصة 

التي لوالها اللتهمتنا مواق التي يحركها  القائمين على كل املواقع الجادة  ع األخبار الزائفة 

  .والذين ال يحسنون السطو والصيد إال في املاء العكر نسميهم القراصنة الجدد من
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/153/la-gestion-de-las-fronteras-

exteriores 

https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190530/462570154956/moscu-planea-

instalar-mas-de-200000-videocamaras-con-reconocimiento-facial.html 

https://digital24news.com/quim-torra-pagara-43000-euros-por-paciente-en-la-uci-a-

la-sanidad-privada/ 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/09/economia/1586420695_581898.html 

https://www.elindependiente.com/politica/2020/03/28/la-verguenza-de-europa/ 

https://www.hispanidad.com/confidencial/italia-amenaza-brexit-pib-frances-derrumba-

6_12017639_102.html 

https://arabic.oxfam.org/latest/press-release/ 




