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منتــدى الشــرق مؤسســة غيــر منحــازة حزبيــا تجــاه قضايــا السياســات .األراء والــرؤى المعبــر
عنهــا فــي هــذه النشــرية تنتمــي إلــى صاحبهــا وال تعكس بالضــرورة توجهــات منتدى الشــرق.
حقوق النشر تعود إلى منتدى الشرق ٢٠٢٠
جميع الحقوق محفوظة
التصميم والقالب من تصميم :جواد أبازيد
ال يمكــن إعــادة طباعتــه بشــكل كلــي أو جزئــي ،دون موافقــة مســبقة مــن منتــدى الشــرق.
وإذا تــم إســتعمال أي جــزء مــن المنشــور ،يجــب ذكــر كل مــن المؤلــف ومنتــدى الشــرق.
العنــوان :حــي ينــي بوســنة .شــارع  ٢٩أكيــم .فيزيــون بــارك ،مبنــى أ واحــد .الــدور .٦ :الرقــم
البريــدي .٣٤١٩٧ :بهاتشــلي إيفلر/إســطنبول/تركيا.
رقم الهاتف٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٨١٥ :
رقم الفاكس٠٠٩٠٢١٢٦٠٣١٦٦٥ :
اإليميلinfo@sharqforum.org :
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خربــت األوبئــة عالمنــا كثيـ ً
ـرا وفــي كل مــرة تزورنــا فيهــا نعيــش لحظــات طاحنــة تتعثــر فيهــا الحيــاة
َّ
اليوميــة ويملؤهــا القلــق واالنكفــاء الســلبي علــى أنفســنا .إذ تطمــس األوبئــة العــادات القديمــة وتجــرح
القلــوب ويرتســم معهــا المــوت ويخــاف النــاس ،أمــا اليقينيــات فتتالشــى .ويشــعر النــاس فــي أعماقهــم
بضــرورة التفكّــر باألشــياء مــن جديــد ،مثلمــا أفعـ ُـل اآلن فــي حجــري اإلجبــاري ،أعُ ــد الليالــي وأرانــي
ً
ضجــة الوبــاء فــي بريطانيــا ،وخروجــي قبــل أشــهر قليلــة مــن ووهــان
ـالما مــن ّ
محظوظــا لخروجــي سـ ً
مطولــة.
مركــز الوبــاء بعــد رحلــة تدريــس
ّ
ـم مــا يجــري ،فمــاذا يمكننــا أن نقــول عــن
ومــن الطبيعــي أن يحــاول النــاس فــي خضــم األلــم والهلــع فهـ َ
أســباب وآثــار هــذا الوبــاء الكبيــر وأهميتــه التاريخيــة؟ بعــض األجوبــة تتحــدث عــن نفســها بوضــوح.
عــادة األوبئــة الهجــوم دون إنــذار ،ولكــن الوبــاء يختلــف هــذه المــرة -رغــم كونــه مفاجئـ ًـا -مــن عــدة
دومــا بعــد الحــروب ،علــى عكــس مــا
وجــوه :أوضــح الــدروس أن فرســان الخيــول الشــاحبة ال يظهــرون ً
حصــل فــي الوبــاء ســيئ التســمية ،اإلنفلونــزا اإلســبانية فــي أعــوام  ،1920-1918التــي انطلقــت -فــي
الغالــب -مــن واليــة كانســاس األمريكيــة ،وأصابــت قرابــة  500مليــون إنســان ،مــا يعنــي آنــذاك ثلــث
الكوكــب.
فــي البدايــة شــعرنا مــع الوبــاء الكبيــر باالعتــداد بأنفســنا ألنــه جــاء فــي وقــت الســام ال الحــرب ولــذا
كان اإلنــكار .حتــى اآلن ال تصــدق مجموعــة مــن السياســيين ومالييــن المواطنيــن مــا يحصــل ،معانديــن
بغبائهــم وأنانيتهــم ،وواثقــون بأنهــا مجــرد خدعــة أو تضخيــم إعالمــي سينكشــف قري ًبــا .وكأنهــم
ســرا للوبــاء ،ربمــا مثــل مــا أشــار إليــه تشــارلز ديكنــز فــي قصــة مدينتيــن :رغبــة غريبــة
ينجذبــون ً
باإلصابــة بالفيــروس أو رؤيتــه يطيــح باآلخريــن قتلــى.
أكبــاش الفــداء مختلفــة ً
أيضــا هــذه المــرة ،كان اليهــود موضــع اتهــام األســاقفة واإلمبراطــور الرومانــي
والســلطات المحليــة فــي أوروبــا منتصــف القــرن الرابــع عشــر بأنهــم نشــروا الطاعــون الدملــي.
متهمــا
ـجل ألقــاه فــي حانــة هوفبراوكيليــر فــي ميونــخ،
واســتهدفهم هتلــر مجــددً ا فــي أول خطــاب مسـ ّ
ً
ّ
إياهــم بـ»الجشــع للمــال والســيطرة» وبنشــر «الســل العرقي بيــن األمم» .أما المســتهدَ فون اليوم فليســوا
اليهــود أو الســود ،وال الســكّان األصلييــن .وأفلــت مــن االســتهداف ذوو اإلعاقــة والفقــراء ومجتمــع
الميــم (مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتحوليــن جنسـ ًـيا) ،علــى األقــل حتــى اللحظــة.
ربمــا بســبب الصفــات «الديمقراطيــة» لهــذا الفيــروس شــديد العــدوى ،لقــد كان مــن الجديــر باالنتبــاه
مالحظــة قدرتــه الفائقــة علــى أن يصيــب الجميــع بــا تمييــز وفــي كل مــكان ليحصــد أمثــال هارفــي
واينســتين ،وبوريــس جونســون واألميــر تشــارلز .ولعــل المجتمعــات المدنيــة فــي الديمقراطيــات
ّ
تحضرهــم .وســنرى مــع األيــام مــاذا ســيحصل ،ولــو
القديمــة لجيلنــا تعلمــت درس أهميــة الحفــاظ علــى
للتعصــب بــدأت بالظهــور.
أنــه توجــد بالفعــل أدلــة مقلقــة علــى أن الثمــار الســامة
ّ
ً
المصممــة لتخفيــف الضغــط عــن مؤسســات
هدفــا لسياســات التصفيــة
أصبــح المواطنــون المس ـنّون
ّ
الرعايــة الصحيــة العامــة المنهكــة .وهنــاك مقترحــات عامــة غريبــة ،أبرزهــا مــن دان باتريــك ،نائــب
حاكــم واليــة تكســاس ،بأنــه يجــب علــى «األجــداد» أن يكونــوا مســتعدين للتضحيــة بأنفســهم مــن
أجــل الوظائــف والنمــو االقتصــادي .تنشــر وســائل اإلعــام الرئيســة فــي الهنــد تغطيــات تلقــي باللــوم
علــى المســلمين ومســاجدهم لنشــر الفيــروس وللتآمــر لنشــر اإلرهــاب .كمــا أن هنــاك نزعات استشــراقية
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وهناك مقترحات عامة غريبة ،أبرزها من دان باتريك ،نائب حاكم
والية تكساس ،بأنه يجب على «األجداد» أن يكونوا مستعدين
للتضحية بأنفسهم من أجل الوظائف والنمو االقتصادي

مســمومة جديــدة بــدأت فــي الظهــور ،فالحديــث التحريضــي فــي لنــدن وبروكســل وكوبنهاغــن
ونيويــورك ومــدن ٍ أخــرى عــن «الفيــروس الصينــي» ،مــع اإلســاءة اللفظيــة والجســدية التــي تعــرض
لهــا صينيــون لقيامهــم ببســاطة بارتــداء األقنعــة الضروريــة ،أو فقــط لمجــرد أنهــم صينيــون .كمــا
تنتشــر «ميمــز  ”Memesوإشــاعات كارهــة لآلســيويين بشــكل عــام عبــر منصــات مثــل “فــور تشــان
 ،”4Chanو”جــاب  ”Gabوتيليغــرام.
ومــن مفارقــات القــدر ،يتصاعــد االستشــراق هــذه المــرة مــن الشــرق .فلقــد تصــدّ ر تويتــر الهنــد
وســم «#فيــروس الصيــن  ،”ChinaVirus#ويقــول المرشــدون الروحيــون هنــاك عل ًنــا أن الصينييــن
“يؤدّ بــون” بســبب “تعذيبهــم للحيوانــات” وشــرب حســاء الخفافيــش .يجــزم العديــدون فــي الهنــد بــأن
الفيــروس ســاح بيولوجــي يســتعمله الصينيــون إلحــكام ســيطرتهم العالميــة .أديــش أغــارواال رئيــس
نقابــة محامــي الهنــد ورئيــس مجلــس الحقوقييــن الدولــي تقــدّ م بقضيــة لمجلــس حقــوق اإلنســان
التابــع لألمــم المتحــدة ضــدّ الصيــن الرتكابهــا “اعتــداءات جســيمة ضــد البشــرية حــول العالــم” .وداخــل
الصيــن (يخبرنــي أصدقــاء هنــاك) عــن تمتمــة عنصريــة تدّ عــي أن أصــل الفيــروس مــن الواليــات
المتحــدة .وهنــاك إشــاعات صينيــة تــرى أن الغربييــن مــن آكلــي الســلطة مســؤولون عــن االنتشــار
المســتمر للفيــروس .وكمــا تدفــع البطاطــا الســاخنة يــد حاملهــا إلــى تمريرهــا ســريعً ا لغيــره ،تبعــث هــذه
القصــص الخياليــة معــان ٍ جديــدة فــي العبــارة القديمــة ”:أيــام الســلطة” .1و ُتطلــق نوبــات ضحــك صاخبة
مــن االندونيســيين والتايــوان المحبيــن لســلطة القــادو قــادو.
االشتراكية بين عشية وضحاها:
تذكرنــا روايــة الطاعــون أللبــر كامــو وروايــة العمــى لجوزيــه ســاراماغو بــأن مواســم األوبئــة ُتفصــح عــن
أســوأ مــا فــي البشــرية ،مــن المبــاالة باآلخريــن وعنــف ضــد المــرأة ونزعــات أنانيــة .أجســام اآلخريــن
ولمســهم وتنفســهم وحتــى مجـ ّـرد وجودهــم فــي الحيــاة يصبــح ُمسـ ًّ
ـتفزا .وهــذا ينطبــق علــى وبائنــا
الحالــي ولكــن مجــددً ا ،المســؤولون مختلفــون هــذه المــرة.
ّ
المكتظــة
تضخيــم وســائل اإلعــام مــن هلــع التكديــس واالقتتــال علــى ورق المرحــاض فــي المحــات
ّ
يضللنــا تشــويق هــذه المشــاهد عــن المحتاليــن المتخفيــن.
مــن دروس هــذا الوبــاء أن عصــر النيوليبراليــة الممتــد ألربعــة عقــود مســؤول ال عــن التدهــور الحاصــل
وفقــط ،بــل عــن اتســاع الفجــوة بيــن الفقــراء واألغنيــاء ،والتقشــف القســري بعــد وصــول النظــام البنكــي
لشــفا الهاويــة ،واالحتبــاس الحــراري وإبــادة الحيوانــات .ونــرى اآلن كيــف أن الحكومــات المؤيــدة
بشــكل مطلــق لسياســات الســوق الحــر تضــع علــى أجندتهــا تصفيــة أنظمــة الصحــة العامــة ونقــل
الديــون الصحيــة ومخاطرهــا علــى حســاب األفــراد وا ُأ
لســر.
 -1المقصود باللغة اإلنقليزية ( ،)Salad daysوتعني أيام الشباب والعنفوان.
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من دروس هذا الوباء أن عصر النيوليبرالية الممتد ألربعة عقود
مسؤول ال عن التدهور الحاصل وفقط ،بل عن اتساع الفجوة
بين الفقراء واألغنياء ،والتقشف القسري بعد وصول النظام
البنكي لشفا الهاوية ،واالحتباس الحراري وإبادة الحيوانات

والنتيجــة الفاضحــة فــي عديــد مــن الحــاالت ،بمــا فــي ذلــك الــدول األغنــى فــي العالــم ،أن مؤسســات
الصحــة العامــة عاجــزة ومنهكــة .ولــذا تــم تجنيــد الجيــش إليصــال إمــدادات طارئــة لمستشــفى ســانت
ويتوســل
تومــاس فــي لنــدن ،وتحويــل الحكومــة الفرنســية لقطــارات  TGVإلــى مستشــفيات متنقلــة،
ّ
األطبــاء فــي مستشــفيات نيويــورك للحصــول علــى أقنعــة وهــم يطلبــون فــي نفــس وقــت شــاحنات
تبريــد ألخــذ المرضــى الذيــن لــم يتمكنــوا مــن إنقاذهــم.
ـتغاللي ،وســنرى
حتمــا سنشــهد فــي الشــهور واألعــوام القادمــة الجشــع الرأســمالي والربــح الخــاص االسـ
ً
ّ
لمــاذا يجــب أن يوضــع مذهــب التملكيــة الفردانيــة ( )Possessive Individualismتحــت مراقبــة
سياســية مدعومــة بمؤسســات خدمــة عامــة أقــوى وأكثــر مرونــة .وفــي ســياق هــذا النقــاش ،االرتبــاك
الكبيــر الــذي ســببه الوبــاء الجديــد يختلــف عــن ارتبــاك عــام  ،2008ففــي ذلــك الوقــت �أ نقــذت األنظمــة
بعــد قيــام الدولــة بضــخ تمويــات هائلــة ،تبعــه فــرض للتقشــف علــى المواطنيــن .وقــد شــكل األمــر
نزعــة اشــتراكية بالنســبة لألثريــاء ،فيمــا تــرك البقيــة تحــت رحمــة قانــون غــاب للرأســمالية ،أي يــأكل
القــوي الضعيــف وينجــو كل واحــد بنفســه مــن الغــرق.
أمــا بالنســبة للوبــاء الكبيــر ،فاألمــر مختلــف .فلــن يكفــي االكتفــاء بإنقــاذ مشــاريع األعمــال والبنــوك
الكبيــرة ،بــل يجــب االهتمــام عاجــا بالمواطنيــن ورعايتهــم هــذه المــرة ،وذلــك عبــر الدفــع المباشــر
للمواطنيــن ،وزيــادة إعانــات البطالــة وســال األغذيــة ،وتأجيــل ســداد الديــون ووقــف إخــاء السـكّان
ـول االشــتراكي فهــذه مســألة سياســية لــم تحســم بعــد،
المســتأجرين .أمــا مــن ســيدفع ثمــن هــذا التحـ ّ
إال أنــه مــا مــن شــك أن الخطــط ترســم اآلن ليدفــع الفقــراء ويتــم تعويــض األغنيــاء.
يمكــن أن نــرى لمحــة مــن المســتقبل فــي مثــال الحكومــة اليونانيــة التــي تمنــح الشــركات الخاصــة
عقــودً ا ســخية لنشــر إعالنــات «ابقــوا فــي المنــزل» ،وتدفــع للمؤسســات البحثيــة الخاصــة بـ ً
ـدل مــن
الجامعــات ومراكــز البحــث الحكوميــة إلجــراء فحــوص الفيــروس.
وقــد تخلــت الحكومــات المنتخبــة فــي مناطــق المحيــط األطلســي ،والمحيــط الهــادئ وآســيا عــن تبنيها
لرأســمالية بــا قيــود ،وحـ ّـل علينــا عصــر اشــتراكية جديــد ،دون مقاومــة تذكــر مــن األغنيــاء ،يعــززه
الخــوف مــن انهيــار اقتصــادي ووفيــات كثيــرة ،وخطــر فقــدان تريليونــات الــدوالرات مــن خزينــة
الــدول.
هــذا التحــول الســريع لالشــتراكية ال يعنــي أن المواطنيــن ينعمــون بحيــاة ورديــة ،فهنالــك اختــال
فــي توزيــع فــرص اســتخدام مرافــق العنايــة باألطفــال وعيــادات الفحــص ،وســعة اإلنترنــت ،والغــذاء
والمســاحة المناســبة للعيــش .كمــا أن معــدالت العنــف المنزلــي ضــد المــرأة ارتفعــت بشــكل ملحــوظ
ومعهــا مســتويات التعاســة الزوجيــة .وفــي الهنــد وتحــت إشــراف حكومــة نارينــدرا مــودي �أ علــن حجــر
كامــل لثالثــة أســابيع لـ»حمايــة كل مواطــن» ،واندفــع أبنــاء الطبقــة المتوســطة وفــوق المتوســطة
َ
التشــرد والفاقــة علــى عشــرات اآلالف مــن
وفــرض الحجــر
لتكديــس األغذيــة والمــؤن والــدواء،
ّ
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ورغم جشع وقسوة هذه الفوارق ،إال أن
التحوّ ل االشتراكي الذي اعتنقته معظم
دول العالم الديمقراطي له أهمية عميقة

العامليــن المهاجريــن والذيــن تعرضــوا للضــرب والــرش بالمــواد الكيميائيــة مــن طــرف الشــرطة .إنــه
مــن الصحيــح القــول بــأن الجميــع متســاوون فــي هــذا الوبــاء الكبيــر ،إال أن البعــض متســاوون أكثــر
بكثيــر مــن البقيــة.
التحــول االشــتراكي الــذي اعتنقتــه معظــم دول العالــم
ورغــم جشــع وقســوة هــذه الفــوارق ،إال أن
ّ
الديمقراطــي لــه أهميــة عميقــة .ملفـ ٌ
ـت لحــذر الحكومــات المنتخبــة مــن هشاشــة موقفهــا أمــام ســخط
ديمقراطــي ،بــل مــا يجعــل
مواطنيهــا واســتيائهم .وليــس لألمــر صلــة بكــون الفيــروس ذا طابــع
ّ
ّ
متأهبــة هــو معرفتهــا بــأن ســلطتها فــي النهايــة تعتمــد علــى رضــا رعاياهــا.
حكومــات العالــم
وقــد أجبرهــم الوبــاء الكبيــر علــى اســتيعاب أن المواطنيــن المضغوطيــن والضعيفيــن ســيرفضون جولة
ّ
التقشــف ،ألن التقشــف فــي هــذه الظــروف ال يعنــي إفقارهــم فحســب ،بــل يعنــي موتهــم
جديــدة مــن
الجماعــي.
القيادة
ســيروي المؤرخــون فــي المســتقبل أن مــا نشــهده اليــوم لحظــة فاضحــة لنفــاق العالــم األطلســي
الحديــث ،المفتخــر بنفــوره مــن المــوت واحتفائــه بالحيــاة ،وقــد ّ
تجلــت هــذه االزدواجيــة لفتــرة وجيــزة
فــي حربــي فيتنــام والعــراق ،ولكــن النطــاق هــذه المــرة أوســع بكثيــر .فالمــوت ليــس محصــو ًرا فــي
مخفيــا مثلمــا يتعلــق األمــر بضحايــا حــوادث الســير،
أماكــن بعيــدة ،وال يمكــن نســبته لإلرهــاب ،وليــس
ً
أو فــي غــرف التعذيــب الســرية.
فحاصــد األرواح حاضــر معنــا ،يقــوم برفــع منجلــه متجـ ً
ـول بحريــة بيننــا ،غائــب ال نــراه ولكنــه حاضــر
بوضــوح فــي كل مــكان.
التحــول لالشــتراكية وتو ّتــر الحكومــات ،ويرينــا الصعوبــات
يشــرح االنتشــار الواســع للمــوت ســبب
ّ
الجديــدة التــي يواجههــا القــادة المنتخبــون لتفســير مــا يقومــون بــه لمواطنيهــم.
ويتطلب زمن الوباء قادة يجيدون تحفيز المواطنين بكسب احترامهم.
يُ ظهــر القــادة الديمقراطيــون الحقيقيــون تألــق أســلوبهم .يســتمعون ويتعلمــون مــن اآلخريــن،
ويعرفــون قيمــة الخبــراء؛ فالحكمــاء يذكّرونهــم بأنهــم ال يعرفــون كل شــيء ،كمــا يقــول نيلــز بــور.
والقــادة الحقيقيــون متزنــون وهادئــون مــن الداخــل ،يتقنــون الســخرية مــن أنفســهم دون أن يتحولــوا
لمهرجيــن .ويقفــون كالجبــال فــي المواقــف الصعبــة ،لديهــم شــجاعة الوقــوف أمامهــا واتخــاذ قــرارات
معقــدة إلنقــاذ حيــاة النــاس وحمايتهــم مــن خطــر دمــار اقتصــادي واجتماعــي.
يتفــادى هــؤالء القــادة الدوغمائيــة وال يقدّ ســون الســلطة لذاتها ،واألهم مــن كل ذلك ،يقـ ّـرون متواضعين
باعتمادهــم الشــديد علــى النــاس الذيــن يقودونهــم ،وال يقودونهــم باإلجبــار بــل بإقناعهــم باالقتــداء
بقادتهــم.
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بمــرور األيــام ومــع ظــروف الوبــاء الحاليــة ســنعرف إذا مــا ســيكون باســتطاعة دول مثــل الواليــات
المتحــدة أن تلــد قــاد ًة حقيقييــن فــي المســتقبل بأعــداد كافيــة علــى كل المســتويات .ولكــن أصبــح مــن
الواضــح فــي الظرفيــة الراهنــة أن بعــض التمثيليــات ال تقنــع أحــدً ا ،فالكــذب والــكالم الفــارغ صــارا
منبوذيــن ،وزاد االســتخفاف بالمهرجيــن والمنافقيــن ،وأصبحــت النــاس تســخر مــن الذيــن يوعــدون
بالمعجــزات .ويظهــر بعــض القــادة بلبــاس المجرميــن الذيــن يســتحقون علــى أقــل تقديــر محاكمــة
وحجــرا لمحاولتهــم إبقــاء بلدانهــم مفتوحــة لألعمــال التجاريــة بإصرارهــم علــى «عــودة» العامليــن
ً
ـي مــن
«للوضــع الطبيعــي» (جاييــر بولســونارو) وبالترويــج لمبــدأ «حصانــة القطيــع» ،والمعتقــد التنفعـ ّ
المــوت الــذي يــرى بــأن الســماح للفيــروس باالنتشــار وزيــادة معــدالت الوفيــات هــو الحــل األمثــل
لتحقيــق النمــو االقتصــادي علــى المــدى البعيــد وخفــض نفقــات الدولــة علــى النظــام الصحــي.
قانون الطوارئ
ربمــا ســيعاقب ويُ نهــر القــادة المراوغــون فــي الشــهور واألعــوام القادمــة ألســلوبهم النفعــي ومتاجرتهــم
بالمــوت ،أكثــر ممــا حصــل مــع أي وبــاء مضــى .فظهــور وانتشــار الوبــاء يحصــل اآلن فــي عصــر التواصل
الســهل والديمقراطيــة الرقابيــة ،والحيــاة بالكامــل أصبحــت مو ّثقــة فــي اإلعــام .باإلضافــة إلــى ذلــك،
تفقــد االنتخابــات مركزيّ تهــا ،وتحــل مكانهــا مؤسســات ضخمــة للرقابــة العامــة تخضــع الســلطة لرقابــة
اإلعــام بمســتوى غيــر مســبوق .وهــذه الحقيقــة ّ
توضــح وجــه اختــاف آخــر لهــذا الوبــاء الكبيــر عــن
وبــاء اإلنفلونــزا الروســية واإلنفلونــزا اإلســبانية ،اللذيــن وصــل خبرهمــا عــن طريــق رســائل التلغــراف
البطيئــة والقــوارب البخاريــة والصحــف المطبوعــة ،علــى عكــس وبائنــا الحالــي الــذي ينتشــر خبــره
بســرعة البــرق ويتناولــه اإلعــام العالمــي ليـ َ
ـل نهــار مشــيعً ا الخــوف مــن المــرض والمــوت علــى نطــاق
واتســاع لــم نشــهده سـ ً
ـابقا.
أشــار مارشــال ماكلوهــان إلــى أن تقنيــات اإلعــام تشـكّل و»تقطــع» أجســادنا ،إذ تعيــد ترتيــب إحســاس
الجســد بمــا فوقــه وأســفله ،والموجــود هنــا وهنــاك.
فــاذا كانــت الســيارات قــد هــددت ثقافــة المشــي ،واذا كانــت الهواتــف رغــم ايصالهــا للصــوت قــد أنهــت
فــن كتابــة الرســائل ،فــإن اآلن وعلــى نحــو ال مثيــل لــه ،تعيــد منصــات اإلعــام العالميــة والمحليــة
تشــكيل أجســادنا .وفــي مســعاها لكســب الجمهــور وتطويــر ســمعتها وزيــادة أرباحهــا مــن عوائــد
اإلعالنــات ،تصــور وســائل االعــام الوبــاء علــى أنــه تهديــد شــامل للجســد السياســي.
ً
ً
خفيفــا إال حيــن يتعلــق األمــر
مرضــا
ينقــل الصحفيــون أ ّنــه فــي  %80مــن الحــاالت يكــون الفيــروس
بالمرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض أخــرى مثــل الســكري واألمــراض القلبيــة الوعائيــة.
وفــي نفــس الوقــت يقــول الصحفيــون أن العــدوى قاتلــة أكثــر مــن اإلنفلونــزا الموســمية بـــ 20-10مــرة،
وأنهــا تنتشــر علــى نطــاق أوســع مــن الفيروســات الســابقة مثــل ســارس وميــرس واإليــدز .ويقولــون
أننــا ال نعــرف إذا مــا كان الفيــروس يتالشــى أم يعــود مــن جديــد لينتقــم ،بموجــات منتظمــة أو دورات
مســتمرة ،كمــا حصــل فــي وبــاء إنفلونــزا عــام .1918
ربما سيعاقب ويُ نهر القادة المراوغون
في الشهور واألعوام القادمة
ألسلوبهم النفعي ومتاجرتهم بالموت،
أكثر مما حصل مع أي وباء مضى
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تمتــاز الديمقراطيــة الرقابيــة بتغطيــة إعالميــة مفتوحــة ،وهــذا تحديــدً ا ســبب ضعفهــا أمــام األخبــار
التــي تشــيع الخــوف مــن اإلبــادة .تحــدّ ث ثيوســيديدس فــي تاريــخ الحــرب البيلوبونيســية ( 431ق.م) عــن
الحمــى النمشــية التــي أودت بحيــاة ثلــث مواطنــي أثينــا الديمقراطيــة وأشــعلت دمــا ًرا سياسـ ًـيا .فشــائعات
«مــوت النــاس كاألغنــام» التــي يتناقلهــا النــاس بالــكالم ّ
بتهــور وأنانيــة.
حفــزت الناجيــن علــى العيــش
ّ
وانتشــر «ازدراء األخــاق المقدّ ســة والوثنيــة» مــا أدى لـ»فوضــى أعظــم».
يضـ ّـر وباؤنــا الكبيــر بالديمقراطيــة ً
أيضــا ،ولكــن بطــرق مختلفــة وبحجــم ُمفاجــئ هــذه المــرة .فمخــاوف
المــرض و»األذى العالمــي الناتــج عــن الوفيــات الوبائيــة» (الكلمــات من الديكاميــرون لجيوفاني بوكاتشــيو)
تعطــي فرصـ ً
ـة للحكومــات لتصـ ّـر علــى فــرض حالــة الطــوارئ لحمايــة مواطنيهــا .ويبــدو تبريرهــم مقنعً ــا
ـيطا :إمــا أن نعيــش أو نمــوت جميعً ــا ،ولذلــك فمحاولــة النجــاة بــا شــك تشــكل واجبــا جماعيــا.
وبسـ ً
وبلمــح البصــر ودون ســابق إنــذار ترمــى جان ًبــا الديمقراطيــة الرقابيــة وهياكلهــا التشــاركية للســلطة.
بكليتــك» .وهــذا يعنــي بــأن الحــرب علــى العــدو
يقــول إيمانويــل ماكــرون «إذا انخرطــت بالحــرب فادخــل ّ
ـون تتطلــب قيــود زمــن الحــرب .أصبحــت التجمعــات العامــة محــددة بعــدد
الداخلــي الدقيــق ذي التــاج الملـ ّ
أصبــح يتناقــص مــن عشــرة أشــخاص ،إلــى خمســة ،إلــى أربعــة ،إلــى ثالثــة ،إلــى شــخصين .وأعــاد إغــاق
المــدارس أكثــر مــن نصــف مليــار طفــل إلــى البيــوتً ،
وفقــا لليونســكو.
وقــد ّ
علقــت جلســات البرلمانــات التــي تمــارس أدوارا استشــرافية تكشــف القــادم والتــي تقــوم بتمثيــل
مختلــف المجتمعــات المضغوطــةّ .
وعلقــت أنشــطة الســينما والمطاعــم والبــارات ،والنــوادي وصــاالت
الرياضــة ،والمســاجد والكنــس والكنائــس والمعابــد .وألغيــت الفعاليــات المفتوحــة وتوقفــت التجمعــات
مســيرة صينيــة مــع كاميــرات
االنتخابيــة .وأصبحــت تحلــق فــي ســماء شــمال كاليفورنيــا طائــرات
ّ
ومكبــرات صــوت للتأكــد مــن لــزوم المواطنيــن بيوتهــم وعــدم خروجهــم إال للضــرورة .وأصبحــت بعــض
األســاليب القديمــة تســتخدم فــي دول مثــل إيطاليــا وفرنســا وإســبانيا ،إذ نــزل مئــات اآلالف مــن ضبــاط
الشــرطة والجيــش للشــوارع .وتســتخدم حكومــة واليــة أتــر برديــش الهنديــة قــرا ًرا لألمــراض الوبائيــة مــن
العصــر االســتعماري/الكولونيالي لإلطاحــة بالمعارضيــن .وفــي كينيــا أصبــح حظــر التجــوال مــن الصبــاح
إلــى المســاء يفــرض بالهــراوات والغــاز المســيل للدمــوع .وتــم ت�أ جيــل الموعــد المحــدد الســتفتاء شــعبي
لتغييــر دســتور العهــد الدكتاتــوري فــي تشــيلي .ويبــدو أن اللحظــة اآلن ،تقري ًبــا فــي كل مــكان ،صــارت بيــد
أجهــزة غيــر منتخبــة إلدارة األزمــة بأســماء شــبيهة بأســماء مؤسســات الحــرب.
فلقــد تــم عــزل البرلمــان الوطنــي فــي أســتراليا لمــدة خمســة أشــهر ،وأنتــج الوبــاء الكبيــر الهيئــة الوطنيــة
لتنســيق كوفيــد ،19-وهــي هيئــة غيــر منتخبــة يرأســها قطــب ســابق فــي شــركة تعديــن ،والتــي تشــتغل
تحــت مســؤولية رئيــس الــوزراء بشــكل حصــري.
تطــول قائمــة إجــراءات الطــوارئ مــع مــرور الوقــت .فالقــادة الغوغائيــون يســتعرضون اآلن كالطواويــس،
مزيّ نيــن بذيــول طويلــة ،بينمــا ينتــزع االنتهازيــون مثــل فيكتــور أوربــان ونارينــدرا مــودي ألنفســهم ســلطة
المحــدودة مــن الحكــم بالمرســومات وفــرض عقوبــات قاســية علــى المتهميــن بنشــر «األخبــار الزائفــة».
وحتمــا ســتأتي لحظــة يعلــن فيهــا أن االنتخابــات
وقــد تــم زرع بــذور التشــويش علــى إجــراء االنتخابــات.
ً
تؤجــل أو تلغــى.
العامــة يجــب أن ّ
يضرّ وباؤنا الكبير بالديمقراطية
ً
أيضا ،ولكن بطرق مختلفة
وبحجم مُ فاجئ هذه المرة
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ولكن المفاجئ -بذات القدر-
والصادم ،هو ضعف تنظيم المعارضة
العامة إلعالن حالة الطوارئ على
المستوى العالمي تقري ًبا

وصحيــح بــأن هنــاك عالمــات لرفــض عــام لحالــة الطــوارئ .حيــث يقــرع المواطنــون األوانــي والمقالــي
ويغنــون أغانــي التضامــن علــى الشــرفات وفــي الطرقــات .إن كلمــة «التباعــد االجتماعــي» هــي كلمــة
ّ
مضللــة ،فالوبــاء ّ
يحفــز الكثيــر مــن التكافــل االجتماعــي والكــرم بيــن المواطنيــن.
جســدي بالفعــل ،ولكــن بفضــل االنتشــار الواســع لشــبكات التواصــل الرقميــة
وصحيــح أن التباعــد
ّ
اســتمر التواصــل والتقــارب وبطــرق مدهشــة .ربمــا يحمــل المســتقبل لنــا مجتمعــات مدنيــة أقــوى،
وعطشــا للمــال .وقــد صــار معقـ ً
ً
ـول التفكيــر فــي رفــع دائــم للبــدالت الرســمية ،مــع
وأقــل اســتهالكية
احتــرام شــعبي للعمالــة الحرجــة التــي تســهر علــى حمايــة المجتمــع ككل مــن هــذا الوبــاء :وهــؤالء
ّ
والمنظفــون والعاملــون بطــوارئ المستشــفيات وناقلــو الطــرود،
هــم الممرضــون واألطبــاء والمعلمــون،
والكادحــون ً
ليــا فــي المســتودعات ،وموظفــو مراكــز االتصــاالت والمتاجــر .ومــن الممكــن اآلن أن
نقــول أن المواطنيــن أصبحــوا متخلقيــن أكثــر ،فلقــد طالبــوا عبــر تويتــر بتمويــل حكومــي وجماهيــري
لدعــم الجوعــى والمتضرريــن ،وعقــدوا جلســات اجتماعيــة وحفــات شــرب علــى ســكايب ،واجتمعــوا
وتزوجــوا علــى زووم .ولكــن المفاجــئ -بــذات القــدر -والصــادم ،هــو ضعــف تنظيــم المعارضــة العامــة
ّ
إلعــان حالــة الطــوارئ علــى المســتوى العالمــي تقري ًبــا.
ال تحــل المشــاكل بالصمــت وباالســتجابة لخبــراء يبــررون القمع بلغة مأخوذة بشــكل مباشــر مــن األعمال
الكالســيكية المعاديــة للديمقراطيــة .ومــن المحــزن الطريقــة المتكــررة التــي يتغــزل بهــا بروفيســور
ّ
«يحق
بجامعــة كامبريــدج ح ًبــا بليفاثــان تومــاس هوبــز (1651م ).إلشــارته لـ»أصــل السياســة» ،وهــو أنــه
لبعــض النــاس أن يخبــروا اآلخريــن بمــا يجــب عليهــم فعلــه» .ويضيــف ديفيــد رونسيمان»:تكشــف
الديمقراطيــات فــي ظــل الحجــر الكامــل مــا تشــترك بــه مــع األنظمــة السياســية األخــرى :هنــا ً
أيضــا
تتمحــور السياســة حــول الســلطة والنظــام “.
هــذه التبريــرات لحالــة الطــوارئ تــدل علــى الجهــل والســخف بشــكل خطير .مــا لم يُ قــاوم تركيز الســلطة
أكيد بالســلطة .وتصبــح اإلجــراءات المؤقتــة ترتيبات
دومــا اللتصــاق
ٍ
المطلقــة فــي يــد واحــدة فســيؤدي ً
دائمــة .فالســلطة الممنوحــة ســلطة مشــروعة ،والســلطة المنفرطــة يصعــب اســترجاعها .وقــد يعتــاد
وينمــي ذلــك العبوديــة الطوعيــة .وهــي بذلــك أم االســتبداد،
النــاس الخضــوع بســبب حكــم الطــوارئ
ّ
وكمــا يقــول بيرســي بيــش شــيلي فــي قصيــدة الملكــة مــاب ( ،)1813الســلطة المطلقــة «مثــل وبــاء
ماحــق»ّ ،
تمثــل -ويــا للغرابــة -الفيــروس الــذي تدّ عــي أنهــا تحاربــه.
الديمقراطية الرقابية
للمؤدلجيــن والقائميــن علــى قانــون الطــوارئ طريقــة أخــرى لتضليلنــا .يشــتّ تون انتباهنــا عــن مجموعــة
مــن البدائــل الديمقراطيــة المثمــرة بالضــرورات -المفترضــة -لحالــة الطــوارئ.
تايــوان وكوريــا الجنوبيــة فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ مثــاالن معاكســان عــن كيفيــة التعامــل
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مــع الوبــاء دون الحاجــة لمؤسســات عميــاء .الوضــع ليــس فردوسـ ًـيا هنــاك ولكــن القــدرة علــى الكشــف
المبكــر وتطــور أســاليب الفحــص العامــة التــي يســتخدمونها الحتــواء العــدوى تبعــث معنــى جديــدً ا
بالكامــل لكلمــة ســقراط األثيــرة ،حيــاة بــا فحــص ( )Examinationال تســتحق أن ُتعــاش .تســتخدم
هــذه الحكومــات مبــادئ “التفكيــر فــي حــاالت الطــوارئ” و”المســاواة فــي النجــاة” (إيليــن ســكيري).
المعاكســة والمعارضــة للســلطة االســتبدادية تنتشــر
يســتهدفون الفيــروس بتأكدهــم مــن أن الــروح ُ
أكثــر .إنهــم يمارســون الديمقراطيــة الرقابيــة.
اإلجــراءات الشــفافة واســتمرار التواصــل المفتــوح مــن صميــم أنظمتهــم للرعايــة الصحيــة العامــة.
ّ
«يســطحون المنحنــى» بالتواصــل الشــفاف مــع المواطنيــن وبتمكينهــم ليســتلموا زمــام األمــور
بأيديهــم ،باســتخدام مواقــع الكشــف أثنــاء قيــادة الســيارة ،وبأكشــاك خاصــة للمستشــفيات (وصــل
متوســط الفحوصــات فــي الواليــات المتحــدة بمنتصــف مــارس  2020إلــى  74فحــص لــكل مليــون
مواطــن ،مقابــل  5200فحــص لــكل مليــون فــي كوريــا الجنوبيــة) .تســير الحيــاة بشــكل طبيعــي فــي
ـبيا مــن اإلصابــات وقليــل مــن الوفيــات .كانــت الحكومــة أســرع بكثيــر مــن
تايــوان مــع عــدد ضئيــل نسـ ً
نظيراتهــا بمراقبــة الرحــات القادمــة مــن ووهــان (منــذ  31ديســمبر  ،)2019فقــد تعلمــت الــدرس مــن
ظهــور فيــروس ســارس عــام  2003وإنفلونــزا  H1N1عــام ّ .2009
خزنــت تايــوان لســنوات عديــدة أدوات
التعقيــم والفحــص واألقنعــة ومعــدات أخــرى .كانــت الحكومــة واضحــة بشــأن اســتخدام معلومــات
ـم تســتخدم هــذه البيانــات لعمــل “حاجــز
مواقــع الهواتــف النقالــة لمعرفــة أماكــن المصابيــن بالعــدوى ،ثـ ّ
إلكترونــي” حــول مــن يحتمــل إصابتــه .وأنشــأت هيئــة رقابيــة ماليــة شــبه حكوميــة ،هــي األولــى مــن
نوعهــا فــي العالــم ،باســم مركــز القيــادة المركزيــة للوبــاء ،مــن أطبــاء منتخبيــن مــن كل المســتويات
ً
يوميــا للمواطنيــن
موجــزا
والقادميــن مــن النظــام الصحــي الواســع والمقتــدر للبــاد ،وتقــدّ م الهيئــة
ً
وتتشــارك ســلطة اتخــاذ القــرارات مــع وزيــر الصحــة.
الصين
الصيغــة العمليــة فــي هــذه البلــدان هــي أن حالــة الطــوارئ تصبــح ضروريــة فقــط عندمــا تخفــق
ويبيــن كتابــي
والمثـ ُـل ينطبــق علــى الديمقراطيــات،
الديمقراطيــة .نعلــم أن األســواق المفتوحــة تخفــقِ ،
ّ
الســلطة والتواضــع (2018م ).كيــف تنحــو األمــور منحــى ســي ًئا فــي أنظمــة الســلطة الهرميــة المعقــدة
فــي حــال غيــاب آليــات المراقبــة والزجــر والمســائلة الديمقراطيــة.
يحــدث أن تخفــق الديمقراطيــة ،والمعادلــة تــكاد تكــون رياضيــة :دون آليــات مســاءلة متينــة تصبــح
الدولــة القويــة ومؤسســات األعمــال خرقــاء ورعنــاء؛ وتصبــح القــرارات متســمة بالتأخــر واالســتهتار
والحمــق وتــؤدي إلــى إيــذاء حيــاة المواطنيــن وتســميم بيئتهــم ،وهــذه العواقــب تكــون عــادة وليســت
اســتثناء.
والم ُ
ثل ينطبق على
نعلم أن األسواق المفتوحة تخفقِ ،
ويبين كتابي السلطة والتواضع (2018م ).كيف
الديمقراطياتّ ،
تنحو األمور منحى سي ًئا في أنظمة السلطة الهرمية المعقدة
في حال غياب آليات المراقبة والزجر والمسائلة الديمقراطية
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ينطبــق هــذا بــا شــك علــى جمهوريــة الصيــن الشــعبية .تذكــر لــو شــا هــوا -األنثروبولوجيــة البــارزة-
أن طريقــة تعامــل بكيــن مــع ظهــور وانتشــار الفيــروس هــي استنســاخ مباشــر ألســاليب معاديــة
للديمقراطيــة مورســت للتعامــل مــع أمــراض ســابقة مثــل الجــذام ،واإليــدز وســارس .وتذكــر كيــف ّ
تولى
فــي البدايــة مســؤولو الحــزب ّ
وســحق
كل األمــور لتســوء جميعهــا ،ألنهــم ببســاطة لــم يحركــوا ســاكنًاُ .
ّ
المســتقلة لألنمــاط الجديــدة (،)Trends
جهــد األطبــاء والممرضيــن الشــجعان والمراقبــة العامــة
وفشــلت محاولــة الباحثيــن بتصحيــح األخطــاء وتشــخيص تسلســل الفايــروس الجينــي .وتقــول آخــر
التقاريــر المســتقلة لباحثيــن صينييــن أنــه لــو تحــرك الحــزب فــي منتصــف ينايــر ،أي قبــل أســبوع مــن
الموعــد الــذي تحــرك فيــه ،لربمــا ّ
قلــت العــدوى ثلثــي مــا هــي عليــه ،ولــو تحـ ّـرك الحــزب مبكـ ًـرا ثالثــة
المقعــد وانســداد
أســابيع لتمــت وقايــة  ٪95مــن حــاالت الســعال الجــاف والحمــى المفرطــة والخمــول ُ
الرئتيــن .ولكــن لــم يحصــل هــذا ،وبـ ً
ـدل منــه جــاءت محــاوالت التصحيــح السياســية ومحــاوالت “حفظ
يفوتــوا احتفــاالت رأس الســنة الصينيــة القادمــة
مــاء الوجــه” ( ،)bǎo miànziمــع شــك وتــردد لكــي ال ّ
يشوشــوا علــى اجتماعيــن معلنيــن للحــزب (مــن  6ينايــر وحتــى  17ينايــر ّ ،)2020
وغطــى الحدثــان
أو
ّ
علــى الحقيقــة .وفــي النهايــة فشــلت الديمقراطيــة .وولــد الوبــاء الكبيــر مشـ ً
ـعل كارثــة بيئيــة عالميــة
بطفــرة فيروســات خطيــرة العــدوى وســريعة االنتشــار.
ارتبــك مســؤولو الحــزب مــع تســريب التقاريــر وانطــاق االحتجاجــات علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي التــي أظهــرت حجــم العــدوى فــي ووهــان والمناطــق القريبــة .ألنهــم يعرفــون جيــدً ا أن
«القــرود تنتشــر عندمــا تســقط األشــجار» ،ولخوفهــم مــن التمــرد �أ جبــروا علــى االعتــراف والتحـ ّـرك.
ّ
وحجــر  800مليــون إنســان مــع تعليــق الحيــاة االقتصاديــة
وســخرت قــوة الدولــة إلغــاق البــاد ُ
تدريجيــا� .أ صيــب بالعــدوى ً 80
ألفــا وتــرك  3,300للمــوت فــي شــقق معزولــة أو فــي العنابــر الصحيــة
ّ
المكتظــة والمستشــفيات المؤقتــة.
وضحــى الحــزب علــى عادتــه ببعــض مســؤولي الصحــة الكبــار وأمنــاء الحــزب فــي مقاطعــة ووهــان
ّ
مرتديــا القنــاع ،وكأنــه المنقــذ
وخوبــي لكذبهــم وســوء إدارتهــم .ثــم ظهــر المســتبد شــي جيــن بينــغ
ً
المنتظــر .وخطــوة بخطــوة تمــت الســيطرة علــى المــرض داخــل الصيــن.
االستبداد الجديد
مــن أغــرب النتائــج وأقلهــا احتمـ ً
ـال أن الدولــة التــي خــرج منهــا الوبــاء الكبيــر تبــدو اآلن كمــا لــو أنهــا
ستســتفيد مــن القــوة الناعمــة والتكنولوجيــة لكونهــا أول اقتصــاد سياســي كبيــر يتخطــى المــرض .ال
نعــرف بأيــة ســرعة ســيتعافى االقتصــاد الصينــي ليعــود للربــح ،أو إذا مــا ســيكون النمــوذج المســتقبلي
للنمــو الرأســمالي للدولــة أكثــر مســاواة ومحافظــة علــى البيئة ،وموجهً ا بشــكل أفضــل لرخــاء مواطنيها.
يشــرح كتابــي القــادم االســتبداد الجديــد ( )2020لمــاذا يجــب ّأل نســتهين بمرونــة الصيــن الداخليــة
عالميــا .قــد يكــون هــذا الوبــاء فرصتهــا الذهبيــة ،ولحظــة انعطــاف نيكســونية -كســنجرية
وثباتهــا
ً
ّ
جديــدة تســتغل فيهــا الصيــن الفوضــى والمــرض فــي الواليــات المتحــدة جيوسياسـ ًـيا لتتقــدم دون أن
تطلــق رصاصــة واحــدة ،وتتابــع بنــاء إمبراطوريتهــا العالميــة محطمـ ً
ـة وهــم التفــوق األمريكــي.
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قد يكون هذا الوباء فرصتها الذهبية ،ولحظة انعطاف نيكسونية-
ّ
تستغل فيها الصين الفوضى والمرض في الواليات
كسنجرية جديدة
جيوسياسيا لتتقدم دون أن تطلق رصاصة واحدة ،وتتابع
المتحدة
ً
ً
بناء إمبراطوريتها العالمية محطمة وهم التفوق األمريكي

أول قــوة كبــرى تقــف بعــد ســقوط
إذا ّ
صحــت قراءتنــا للفنجــان ،فســتكون جمهوريــة الصيــن الشــعبية ّ
ـيحط
العالــم .ســتُ حطم اآلمــال الحالمــة
بتوســع «التعــاون العالمــي والثقــة» (يوفــال نــوح هــراري) ،وسـ ّ
ّ
واقــع أكثــر قســوة مــن الحديــث الشــاعري عــن الوبــاء الكبيــر كســبب لبدايــة جديــدة عندمــا «تنفصــل»
المجتمعــات ّ
ككل «عــن الماضــي وتتخيــل عالمهــا مــن جديــد» (أرونداتــي روي) .وبعيــدً ا عــن كل ذلــك
ســينتقل فــي النهايــة مركــز الثقــل الجيوسياســي العالمــي بقيــادة بكيــن ليكــون فــي منطقــة المحيــط
الهــادئ وآســيا .وبعــد إضعــاف الواليــات المتحــدة لدرجــة ال عــودة عنهــا ،ومكافحــة دول االتحــاد
ســتطوق ُمثــل المســاواة ومؤسســات تشــارك الســلطة فــي النموذجيــن التايوانــي
األوروبــي للبقــاء،
َّ
والكــوري الجنوبــي مــن الديمقراطيــة الرقابيــة ،أو ســتُ دفع وترمــى جان ًبــا بشــكل فاضــح.
وليتحقــق كل هــذا لــن يكفــي أن يتكاتــف الصينيــون معً ــا فــي معاناتهــم والقســم بالــوالء بفخــر لنظامهــم
الحزبــي الواحــد .بــل عليهــم أن يتناســوا أهــم درس مــن هــذا الوباء الكبيــر :أنــه دون مراقبــة ديمقراطية
حـ ّـرة للســلطة علــى «كوكبنــا الفيروســي» (بيتــر بيــوت) المأهــول بتريليونــات الجســيمات الفيروســية
ديمقراطيــا،
ـوقة الختطــاف الخاليــا الحيــة ،بــا شــك ســتُ ولد أوبئــة جديــدة لتنتشــر
الدقيقــة المتشـ ّ
ً
داخــل الصيــن وخارجهــا .وعلــى مواطنــي العالــم اآلخريــن أن يتجاهلــوا المبــدأ الــذي أثبتتــه األزمــة:
المتحولــة تحــب انعــدام المســاءلة العامــة .فالمواطنــون الذيــن ســيقبلون بحالــة
وهــو أن الفيروســات
ّ
الطــوارئ القائمــة ويتجاهلــون مــا يلــوح فــي األفــق مــن األفضــل أن يسـ ّـموا رعايــا .فبتجاهــل العالــم
مــن حولهــم مــا عليهــم إال االســتمرار بحجــر أنفســهم .وليتيقنــوا أن الديمقراطيــات ســتصبح فــي
هــذه األزمــة أشــد أعدائهــم .وفــي المحصلــة ،ستشــتدّ قبضــة الصيــن علــى أجــزاء واســعة مــن العالــم
باألســاليب الصينيــة لفــرض الســيطرة .اســتبداد جديــد يتقــن فنــون نشــر العبوديــة الطوعيــة ،ونهايـ ً
ـة
ســيصبح مــا يحــب المثقفــون الصينيــون تســميته «الحكــم الرشــيد» ( )liánghǎo de zhìlǐصفــة
ـذ ســيكون االســتبداد مســتقبل الديمقراطيــة.
جوهريــة للمســتقبل المدمِّ ــر لكوكبنــا .حينئـ ٍ
و ُتخـ ّـرب أعمــدة اتصــال شــبكات الجيــل الخامــس  5Gفــي المملكــة المتحدة ويســيئ نشــطاء المؤامرات
لمهندســي االتصــاالت ،واثقيــن بــأن الفيــروس وتحســين ســعة الشــبكة خطـ ً
موحــدة للســيطرة
ـة صينيــة ّ
علــى البالد.

عن المؤلف
الدكتــور جــون كيــن هــو أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة ســيدني –
أســتراليا ومركــز برليــن للعلــوم االجتماعيــة ( ،)WZBكمــا يشــغل منصــف
المديــر العــام المؤســس لشــبكة ســيدني للديموقراطيــة .وقــد صــدر للدكتــور
كيــن العديــد مــن المؤلفــات ،أبرزهــا كتابه حيــاة ومــوت الديوقراطيــة (.)2009
عن الشرق
دوليــة مسـ ّ
ـتقلة تتمثّ ــل مهمتهــا فــي
منتــدى الشــرق هــو شــبكة
ّ
ـتراتيجيات طويلــة األمــد لضمــان التطــور السياســي،
تطويــر اسـ
ّ
االقتصــادي لشــعوب منطقــة
االجتماعيــة ،واالزدهــار
والعدالــة
ّ
ّ
الشــرق األوســط .وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــال األبحــاث
الديمقراطية،
المتفانيــة فــي العمــل العامّ  ،وبتعزيــز مُ ثُ ل المشــاركة
ّ
االجتماعيــة
والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة
ّ
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