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عقلية التعامل مع كورونا هي أكثر داء من فيروس كورونا نفسه
الخبر:
بً بً سً  -لقاح فٌروس كورونا :أربع شركات أدوٌة عالمٌة فً المرحلة الثالثة واألخٌرة إلنتاج لقاح تجرٌبً
بعد ثمانٌة أشهر فقط من بدء التجارب.
التعليق:
ٌستمر الكذب والتضلٌل فٌما ٌتعلق بكورونا على جمٌع األصعدة والمستوٌات ،والحقٌقة أن عقلٌة التعامل مع
كورونا هً أكثر داء من فٌروس كورونا نفسه.
ال ٌكاد ٌخلو شهر منذ بدء األزمة إال خرج مسؤول فً بلد ما أو شركة من مافٌات األدوٌة تدعً الوصول لعالج
أو لقاح لفٌروس كورونا هذا ،وكان آخرها اللقاح المعد فً روسٌا والتً بدأت بتصدٌره للعدٌد من البلدان رغم تفاقم
وتزاٌد فً عدد اإلصابات والوفٌات فً روسٌا نفسها! وقبل روسٌا كان اللقاح الذي تعاقدت علٌه أمرٌكا واحتكرته
لنفسها ،وقبل ذلك الشركة األلمانٌة التً أعلنت قبل أشهر عن توصلها لعالج للفٌروس وغٌرها الكثٌر...
واآلن هذا الخبر الجدٌد أعاله متعلق بمحاولة فً مراحلها األخٌرة للوصول لحل مع كورونا ،وال أظن محاولتهم
هذه إال كسابقاتها من المحاوالت واألخبار الكاذبة التً لٌس وراءها إال رأسمالٌون جشعون ٌقتاتون على دماء
وأمراض الناس.
إن موضوع الفٌروس وما نتج عنه واألحداث المتعلقة به موضوع واسع ومتعدد األبعاد ،ولكن السؤال الذي قد
ٌكون ثلثً الحل هو :هل العقلٌة فً التعامل مع المشاكل فً العالم ومنها كورونا تغٌرت؟
هذا السؤال قد ٌكون لب الموضوع وقد ٌكون حال ألكبر المشاكل واألزمات واأللغاز العدٌدة والمتنوعة التً قد
ألمت بشعوب األرض ودوله وعلى رأسها كورونا نفسه.
نعم إن وجود المشاكل واألزمات والجوائح وارد فً كل عصر وفً كل الدول والقارات ،ولكن العقلٌة التً ٌتم
بها الحل أو التعاطً مع هذه األزمات والمشاكل والجوائح هً األساس وهً مربط الفرس ومفتاح الحلول للتصدي
ومواجهة كل ما ٌتعرض له المجتمع وعلى كل األصعدة والمجاالت ،هذا إذا كانت العقلٌة صحٌحة والعكس صحٌح.
ولذا فلٌست كمٌة الثروات التً تملكها الشعوب وال التقدم التكنولوجً هو األساس وإنما العقلٌة التً تدار بها
األزمة ،ولٌس الموضوع موضوع إدارة بحتة وإنما الموضوع موضوع فكر ومفاهٌم اإلدارة نفسها.
فالمجتمع القائم على النفعٌة فً حال السلم هو مجتمع غٌر مؤهل لٌنعتق عن هذه العقلٌة النفعٌة حال الحرب
واألزمات والجوائح.
ولذا ستقوم الحكومات التً اعتادت على الكذب على الشعوب من أجل منافعها السٌاسٌة باإلمعان بالكذب أكثر
وقت األزمات والحروب .وستقوم الشركات الرأسمالٌة بتقدٌم وصفات وحلول بناء على منفعتها هً ولٌس حاجة
المجتمع ولٌس لحل مشكلته وإنما فقط للربح واالستنفاع.
وستقوم الدول الغربٌة بسرقة الكمامات من بعضها كما حدث فً بعض دول أوروبا ،وما قامت به أمرٌكا من
حرمان العالم من لقاح قد ٌحمً من كورونا ،وستقوم الدول األوروبٌة بالتفكك ألنها لم تقدم ٌد العون لبعضها فً وقت
األزمة بسبب المصالح والمنافع...
نعم إن المشكلة هً مشكلة عقلٌة أي فكر ومفاهٌم ،أي أنها مشكلة مبدأ .فالمبدأ الرأسمالً الذي ٌسٌطر على تفكٌر
وعقول الحكومات الغربٌة وشركاتها الكبرى وشعوبها مبنً على المنفعة والمصلحة .ولذا فإن أهم أسلحتها ستكون
الكذب والخداع والتضلٌل واالنتهازٌة ...وهذا كله ال ٌعطً حلوال وال معالجات حقٌقٌة .فالرأسمالٌة وعقٌدتها العلمانٌة
هً الداء األعظم.
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