
 

 كورونا .. ونھاية العولمة
 

ومنظمات شعوب من ھذا العولمة نظام قاه ال ما والترحاب التأيید من نظاما يلق                لم
خیر من به الناس ظن ھكذا أو يحمله ما بسبب كان ھذا وكل ، مختلفة                 وأحزاب
و توقاً الشعوب أكثر وكانت ، والمساواة وللحقوق وللعدالة للحريات كدعوته             لإلنسان
وكنا ، واإلستبداد الدكتاتورية و الظلم بنار أنكوت التي تلك ھي العولمة بنظام               رغبة
ظلم ومن واألالم تداعیات من وماحملته الباردة الحرب سنوات على شھوداً             وكنتم
الذي النور بمثابة العولمة فكانت ، وللحقوق للحريات ومصادرة أفق وضیق             وتعسف
غیر التأيید ذلك وراء الدافع ھو ذلك وكان ، مختلفة و جديدة لحیاة ورجاءا أمالً                 يشع

 المسبوق .
ولھذا الصراع ذلك في وسعیاً وحضوراً فاعلیة أكثر الشرقیة أوربا شعوب كانت              لقد
لإلتحاد السابق الزعیم - لكورباتشوف - وكان ، والتأثیر القوة عناصر بكل              أمدته
عصر وبداية الشعوب لمصلحة الصراع ذلك حسم في الفاعل الدور            السوفیتي
شعوب لدى والتحرر اإلستقالل مظاھر وأزدھرت نمت كیف ورأينا ، الجديد             العولمة
، الحر واإلنتخاب الديمقراطیة اآللیات عبر المصیر تقرير في بحقھا مؤمنة             مختلفة
سقوط مع ذروته األوربي الربیع فكان جديد عصر بداية عن نفسه الوقت في               معلنًة

 اإلتحاد السوفیتي وإنھیار جدار برلین .
  

النظام لھذا البداية ھي الماضي القرن من التسعین سنوات إن : القول              ويمكن
) ذلك كان ، والنھضة والعمل السوق وحركة المفتوحة بفضاءاته            الجديد

النظامنھاية للتاريخ   ھكذا  قال  فوكوياما  ) ھذا ظل في أزدھرت نعم ،       
قطاعات لدى الديمقراطیة ثقافة وتنامت والنقل والتجارة السوق حركة           الجديد

 واسعة   .
وكانت ، جاھلة مستبدة حكومات ظل تحت يرزح الشرق كان األخر الطرف              وفي
- الخلیج بحرب ُسمي ما أو الصحراء عاصفة - فكانت للتغییر شوقاً أكثر               شعوبه
الالوعي في وتنامى ، ( واإلستقالل اإلحتالل ) في مزدوجاً دورا             تؤدي

 الجمعي مفھوم  الشرق األوسط الكبیر  ،  ضمن مفھومي السیاسة واإلقتصاد
في حرصاً أكثر كانت التي المنطقة شعوب من مضطردة رغبة ذلك عزز قد               و

ولم تغلیب  ھذا  التوجه   ،  إيماناً  منھا  بالتغییر وفق القیم واآللیات  الصحیحة ،  
واإلستقالل اإلحتالل ) مفھومي بین اإلرتباط فك في بعد الشعور ذلك نمى              يكن

ھذا)  ال على الصعید  الفكري  وال على الصعید  اإلعالمي  والشعبي نقول ،   



األحزاب بعض من يصدر وما واإلعالم الدعاية و اإلعالمي الضخ كان             بعدما
ومنوالتنظیمات  يرسخ في الذھن والعقل ذلك الترابط بین تلك الثنائیة ،  

القطب - بفكرة ومقتنع راض بدونه أو قصد عن الجمیع كان المعانات              وحي
، معروفة ومؤوسسات عناصر قبل من الظل في لھا يروج كان التي -               الواحد
فكرة وأستساغت أستسھلت والثقافة القیم من نوعاً فرض الذي ھو الواقع             وھذا
وبحجج عنھا الدفاع في بعیداً البعض وذھب بل اإلستقالل فكرة على             اإلحتالل

وتالشى واھیة غیر مفھومة لدينا بل القومیة واألحزاب القوى دور وأنكمش ،        
وذاك دورھا  في ظل سیادة  ھذه النزعة  في الثقافة واإلعالم ھذا رافق ،    

ضمیره في المشرقي اإلنسان عاشھا التي واإلنتكاسات الخیبات من           سلسلة
ھذا حدث ، الزائفة والتعبئة الوھمیة الشعارات خالل من ذلك رصدنا             ووجدانه
وإلى ھناك إلى مشدودة والضمائر العقول وكانت ، بالذات منطقتنا وفي بالدنا              في
بغداد سقوط لحظة جاءت حتى ، الشأن ھذا في أمريكا به تقوم أن يمكن                ما
العراق في جديد الحكم من نوع بداية عن معلنة ، لمرحلة و لمسیرة               كتتويج
 وفي المنطقة   عبر الفوضى الخالقه التي سماھا اإلعالم الُمخاتل بالربیع العربي   .
، الجديدة المرحلة تحديات مواجھة في عدة خیارات العربي للعقل يكن لم              نعم
التاريخ من حكايات عن عبارة لديه ما وكل ناضجة الحكم في مواجھته تكن               ولم

الرھان والتراث  عن حكم الخلفاء والسالطین  الملوك في فشل لھذا و ،      
الدين دخل كیف ننسى وال ، الصحیح الديمقراطي الحكم تأسیس            وفي
فسقط ، وھناك ھنا قدم مواطئ له لیؤوسس الديمقراطیة ساحة            السیاسي
وأشتد اإلرھاب ونمى الطائفیة النزعة وسادت الحلم مشروع أو التغییر            مشروع
النھب وكثر واإلنتھازيین النفعیین المنافقین من جیل ذلك ظل في وبرز ،              عوده
الديمقراطیة مفھوم وغدى ، والنظام الدولة ھیبة وسقطت والفساد           والسلب
ذلك في بما جديد من الشعوب وأنساقت ، وھرطقة وخیال وھم عن              عبارة
، وشرفھا سیادتھا من تبقى وما وكرامتھا بحريتھا تطالب وتنادت ، العزيز              شعبنا

 حین خرجت من جديد  تعلن عن رغبتھا وعزمھا على التغییر .
الفیروس ذلك - كرونا - إلینا خرج الضحايا وسقوط األزمة إشتداد ومع              لكن
، الواقع على المسبوقة غیر والدعاية اإلعالم بحسب نفسه فارضاً            اللعین
التعامل وبكیفیة اإللتزام وجوب في طرف كل من تباعاً تأتي اإلرشادات             وصارت
ظل في مكاناً البريئة المطالبات وال التظاھرات وال للساحات ماعادت حتى ،              معه
ھذا مواجھة في الصحي ھو اإلجتماعي العزل وصار ، اإلفتراضیة            ھیمنته
كثیرة أحیان في ھي بل طوعیة لیست ھنا اإلستجابة إن وبما ، اللعین               الفیروس
لم الفیروس ھذا بأن أحسسنا عندھا ، أحد منھا يستثنى وال وإجبارية              قھرية
من مرحلتین بین الفاصل لیكون جاء إنما ، مقدرة ھبة الھو و بريئة صناعة                يكن



وبحدود ، قادم ھو لما خطیر إنذار جرس المشرقیین نحن لنا بالنسبة وھو               التاريخ
كبیرة وبدرجة به تتحكم ، جديد عالم لبناء التفكیر و التحضیر ذلك سبق قد                علمنا
آلیات وفق ممكن غیر ذلك حدوث وألن ، العمالقة والشركات الكبرى             اإلقتصاديات
وتسھیالً ، صادم نوع من وأفعال إجراءات تطلب ولو ما عمل من بد ال كان                 الواقع
ومنع والدول الشعوب بین الصالت وقطعت األمور لمسك الجیوش ُدعیت            للمھمة
إعالمي ضخ ھذا في ساھم ، اإلختالط عدم وجوب الناس بین وأشیع              الطیران
يزيد وما ، دعاية مجرد كانت وإن طائلة أموال ورصد حكومیة ودعاية              مبرمج
يزال ال الطريق بأن والمسؤولین الحكام من الیومي اإلدعاء ذلك ريبة             النفس
لھذه بأن تذكیرنا مع طبعاً ، اللعین الفیروس لھذا عالج صیغة إيجاد في               طويال
، الرصینة البحث ومراكز العالیة والتقنیات الفائقة واألمكانیات القدرات من            الدول

 ومع ذلك  يقولون الزلنا في بداية الطريق  !! .
بد ال إنه تقول التاريخیة فالحتمیة كذلك األمر مادام : التالي للقول يقودنا ھذا                و
النفسي اإللھاء من نوعاً يتطلب ذلك وألھمیة سیحدث ما شیئاً أن             من
بما الشعبي القبول ضمنھا من والتي ، األولويات ترتیب حین إلى             والمجتمعي
الحجم الصغیرة الشركات من العبثیة للمشاركة المبرمج واإللغاء ،           سیحدث
للشركات األولوية وإعطاء ، واإلنتاج السوق حركة في الرأسمال           الضیئلة

 العمالقة التي تعتمد  التقنیات عالیة الدقة والذكاء اإلصطناعي الخارق  .
من ثالث أو أثنیین إلى والمصلحة الحاجة بحسب العالم سینقسم ھذا             وإلى

 المحاور الكبیرة  ،  وبنفس  السیاق يجري  تنظیم سیاسي جديد :
لھذه إلحاقھا ثم ومن ، صغیرة دويالت إلى األوربي اإلتحاد بتفكیك أوالً              يبدأ
الفوضى تلك مسموحاً يعد لم وثانیاً ، والحاجة للمصلحة تبعاً الكبیرة             المحاور
بريطانیا أتخذتھا التي والخطوة ، واإلقتصاد المال عالمي في العولمة رافقت             التي
وفي القبول في ، نحسة آلیة عن عبرت خطوة األوربي اإلتحاد من خروجھا               في
والمعمول البدائیة التصورات تلك تفوق ، عمیقة ھزة من بد ال فكان المالیة               التبعات
نوع من إستراتیجیات أزاء نفسه الغربي المشرع وجد وھنا ، السابق في              بھا
يفكرون ما لكن ، وإقتصادياتھم الناس حیاة تطال خسارات ذلك كلف وإن ،               جديد

 به أعمق من مرحلة زمنیة ستعیش الذكرى لألرشیف البشري  .
قاصدين وكنا ، - القانون سلطة نھاية - عن األول مقالنا في قلناه بما                وسنذكركم
المفتوحة السوق عصر نھاية إلى مواربة غیر من نشیر حیث واللفظ             المعنى
نھاية - بأن ھنا التأكید ونعید ، الضعیفة للشعوب الطبیعیة والحقوق             والحريات
به تتحكم جديد لعالم القھري اإلنجرار مع نفسه السیاق في ستكون -              العولمة
جديد بنمط ولكن اإلستبداد يسود سوف معھا والتي ، الكبرى اإلحتكارية             القوى



ومعھا ، الدقة فائقة والتقنیات الذكیة التكنولوجیا عالم سیادة ھو ، جديد              ونوع
 حتماً  ال مجال لمن يعیشون عصر ما قبل نھاية التاريخ ..
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