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توجهات ولّدها وباء كورونا
ّ
تسبب وباء كورونا الذي يجتاح العامل ،نارشا الرعب يف كل
االتجاهات وعند مختلف الهويات والحضارات ،بوالدة نوع
من "توجهات" او "افكار" او امناط عيش .عليه ،تعتزم دول
ومجتمعات تنفيذها راهنا ،او يف الحد االدىن تأخري العمل
بها اىل حني وضوح الرؤية حول هذه الجائحة التي رضبت
املاليني ،وتسببت مبوت ما يفوق  300الف نسمة ويف كل
الدول من دون استثناء.
يف معزل عن الرصاع السيايس بني الدولتني القويتني،
الواليات املتحدة االمريكية والصني ،ورصاعهام عىل قيادة
العامل سياسيا واقتصاديا وتجاريا ،فإن وباء كورونا جعل لكل
دولة مخاوف من النوع املربك ،لجهة "الوسيلة" التي ميكن
التعامل من خاللها مع هذه املخاوف املستجدة والناشئة
عىل مستويات االمن والصحة والتجارة والعالقات بني
الدول ،خصوصا وان الخطورة تكمن يف عنرصية التوجهات
واالفكار وطغيانها عىل الثقافات والحضارات ،وانخراط دول
كثرية يف الحمالت املنظمة التي بدأت تظهر.
الخوف الذي يتصدر ما عداه عرب العامل ،هو من انتقال
الوباء عرب فتح الحدود واملرافق وتدفق البضائع والسياح
والعامل واملهاجرين .قبل انتشار الفريوس ،كانت الدول
تخىش مثيالتها املجاورة ،وكانت تركز كل جهدها عىل تنمية
قدراتها العسكرية ،مع اهتامم بدرجة اقل بالجانب الصحي
لجهة ما يتعلق باالصابات الناتجة من جراء الحروب .كام
كانت الدول هذه تن ّمي قدراتها االستخباراتية وتعززها إما
ملكافحة العاملة ،او يف أحسن االحوال بغرض التجسس
الهداف سيربانية او علمية .اليوم تبدلت االولويات ،بعدما
صارت خشية الدول انتشار واجتياح جائحة كورونا وكيفية
مواجهتها واحتوائها.
كشف الوباء هشاشة الدول كلها يف موازاة بعضها البعض،
حتى تلك التي تتزعم العامل ،او تسعى اىل ذلك ،خصوصا
الواليات املتحدة االمريكية والصني ،ومعهام العامل برمته،
وكل حسب طاقاته وطموحاته التوسعية .هذا الواقع
جعل كل الدول "عارية" عىل مستوى منظوماتها الصحية،
وقدراتها عىل االستجابة للمخاطر ،واحتواء جائحة كورونا،
حتى تلك الدول التي تدعي تفوقا تكنولوجيا هائال ومتميزا.
بهذا املعنى ،دخل االعتبار الصحي مبعناه العريض ،والذي

فرضه الوباء املخيف ،ضمن منظومة االمن القومي لكل
الدول .ذلك انه رضب االقتصادات بثالثيتها :االنتاج ،العملة،
والتجارة .ناهيك باستنفاره الشكال من العنرصية والكراهية
وتفشيها يف العامل .وقد كشف عنها الباحث يف معهد
السياسات الصينية مايك جو ،وتقارير اعالمية دولية.
مل تعد التهديدات الخارجية التي تتحسب لها الدول عادة،
تقترص عىل السياسات والقدرات العسكرية واالمنية،
بل توسعت لتشمل الصحة .امام واقع كهذا مل يعد
مستغربا بعد اآلن ان نرى مجلسا لالمن القومي يف دولة
ما ،وقد تصدر وزير الصحة الصورة اىل جانب جرناالت
االمن والعسكر لبحث املخاطر والتهديدات بالتوازي مع
القدرات واملوارد والتنمية.
ليس غريبا بعد اآلن ان تبدي الدول خشيتها من عنارص
تعتربها تهديدا مثل قضايا الهجرة ،البيئة ،التغريات املناخية،
الكوارث الطبيعية والفريوسات واالمراض املعدية عىل
تنوع مسمياتها ،وقضايا االكتظاظ السكاين ،وبالتايل ادراجها
ضمن اولويات واهتاممات االمن يف ظل القصور العام الذي
بدت عليه جميع الدول لجهة استجابة مواجهة كورونا.
كانت خشية العامل يف ما سبق مقصورة عىل خوف شديد
من حرب نووية ،لكن ما كان يضبط هذا الخوف هو
املراهنة عىل عقالنية قادة الدول التي متلك هذا السالح.
اما اآلن فصار الخوف من االوبئة اعمق ،ألن ما من يشء
قادر عىل قهرها حتى الساعة.
االهم يف كل ما حصل ،هو اقتناع املسؤولني بخالصة تقيض
بإنشاء صندوق سيادي يهدف اىل اعادة احياء القطاعات
العامة يف لبنان وتنشيطها وتفعيلها ،خصوصا تلك التي
تعنى بحياة االنسان ومستقبله ،واقصد هنا قطاعات
الصحة والرتبية والعمل التي ترضرت ُوأن ِهكت بسبب قرص
النظر يف السياسات املعتمدة ،إما عن عدم جدارة ومعرفة،
او عن سابق تصور وتصميم!
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