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بغداد

لكن ما هي مضار حظر التجوال?
ــضـار لــهــذا الــقــرار الـكــثــيــر من ا
حـتــمـا مـنـهــا مـا يـتـعــلق بـأجـهـزة
الدولة فتعطيل التعليم في التربية
والـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي وغـــيـــر ذلك
وتعطـيل السفر والـسياحة الـدينية
وغــلـق احلــدود وصــوال إلى أرزاق
الـنــاس الـبـســطـاء أصــحـاب األجـر
الـيــومي وهــذا يـعــني أن خــسـارة
الـعـراق كــدولـة في الـيــوم الـواحـد
الي من الدوالرات ئـات ا تقـدر 
وفي حــــال عـــدم تــــطـــبـــيـق حـــظـــر
الــتــجـوال بــشــكل جــيـد قــد تــطـول
خـسارة الـدولة مع ازديـاد مضـطرد
لـلـخـسـائـر الـبـشـريـة ال سـامح الـله
تــــعـــالـى وهـــنــــا يـــكــــون اخلـــطـــر

(العظيم).
وهـــنـــا نـــقـــتـــرح عـــلى احلـــكـــومــة
الـعراقـية وضع إجـراءات مـشجـعة
وتـفـعيل اخلـدمـات الرقـمـية إلقـامة
احلظـر كما يجـب أو تطبيـقه جيدا
يـؤخـذ فــيـهـا بـنــظـر االعـتـبـار ذوي
ـســنـ االحـتــيـاجــات اخلـاصــة وا
وذوي الكسب الـيومي احملدود وما
يترتب عـلى ذلك من دفع بدل ايجار
ـنــازل وغـيــر ذلك فـفي احملــال أو ا
االزمات الـكبـيرة تكـون الدولـة وليا
جـبـريـا لــلـمـجــتـمع وإن كـانت هي

كذلك بالفعل في كل األوقات.
وقـد ســاعـدت الــفــقـراء في الــعـراق
الـتـوجـيهـات الـدينـيـة الـتي صدرت
من مكتب السيد االمام السيستاني
أمـد الـله تعـالى في عـمـره الـشريف
ـرجعـية من كـثيـرا إذ ذهب أبنـاء ا
قلدين لتقد يد العون ؤمن وا ا
ـبادرة لـهم وكـان عـلـى احلـكـومـة ا
حلفظ كرامة األمـة أو التنسيق مع
ـبـادرات كي تـكـون لـهـا أثارا هـذه ا
نـافـعـة وكـسب الــنـتـائج الـنـاجـعـة
ــرجــوة مـن تــطــبــيق قــرار حــظــر ا

التجوال.
{ القيادي في تيار اإلصالح الوطني.

ـنـظـومـة االجـتـمـاعـيـة سـيـاسـيـا ا
واقـتـصـاديـا وصــحـيـا وتـربـويـا

وغير ذلك.
فالفكرة إذا حتتاج إلى نشر الوعي
الـعـام لـفـهم قــرار حـظـر الـتـجـوال
حــتى يـطـبق جــيـدا وإال فـأنه يـعـد
قــرارا غـيــر مــنــتـجــا في حــال عـدم

االلتزام.
إذا فاخلطوات هي:

نع انتشار  .1حظر التجوال 
الفايروس ( 14يوم).

صاب وهذا  .2تشخيص ا
يـتـطـلب صـدقـا موضـوعـيـا وجـهدا

طبيا كبيرا.
صاب حتى التعافي  .3حجر ا

ـي في نـــقل وبــــتـــعـــاون طـــبي عـــا
الــنـــشــرات والــدوريـــات الــطـــبــيــة

واإلفادة منها.
 .4الوصول إلى مرحلة التأكد و

اخللو التام من هذا الفايروس بعد
( 14يـــوم) مـع إبـــقـــاء قـــرار غـــلق

احلدود الدولية بريا وجويا.
 .5رفع حظر التجوال والعودة

ثــانـــيـــا لـــلــعـــمـل بــبـــنـــاء الـــدولــة
واجملتمع.

هــذه اإلجـراءات األكـثــر تـفـاعال مع
ـتـفشي من دون مـثل هـذا الوبـاء ا
أن يـعرف له حـتى اآلن أي مـتراكب
عالجي يـنــقـذ الــبـشـريــة مـنه وقـد
اتـــبـــعـت هـــذه اخلــــطـــوات الـــدول
ـانـيا تـقـدمـة مـثل (بـريطـانـيـا أ ا
( إيـطـاليـا أمـيركـا روسـيا الـص
وغـيـر ذلك من دول الـعالـم وبعض
هذه الدول يعـد من الدول العظمى
ولــهم جــاهـزيــة كــبـيــرة في مــجـال
الـطب والـطب اخملـتبـري فـمـا بالك
والـواقع الـصـحي في الـعـراق وهو
لـلـتو يـسـتعـيـد عافـيتـه في مسـيرة

التقدم.
إذا حـظــر الـتـجــوال وتـنـفــيـذه هـو
الــقــرار األصـح واألكــثــر فــاعــلــيــة
لـلـحـفـاظ عـلى مـجـتـمـعـنا الـعـراقي

. الكر

سـتجد بعـد أن تفـشى الفايـروس ا
(كورونـا) وبعـد أن وصفـته منـظمة
ـية بـاجلـائح أصبح الـصـحة الـعـا
حـظـر الــتـجـوال الـقــرار احلـكـومي
األكـثــر فـاعـلــيـة لـتــفـادي اإلصـابـة
بــالـــفـــايــروس ومـــنع انـــتـــشــاره
ـتــزايـدة وفي وتــقـلــيل الـوفــيــات ا
مـخــتـلف الـدول ومــنـهـا الــعـظـمى
وبـــخـالف ذلك نـــنـــصح بـــاحلـــظـــر

القسري.
فما هي فائدة حظر التجوال?

حلـظـر الـتـجـوال فـوائـد كـبـيـرة في
صـدد مـحـاربـة الـفـايـروس بـعد أن
صـــنــفـــته الــصـــ وروســيـــا بــأنه
سـالحـا جـرثـومـيـا خـطـيـرا وكـذلك
صــنــفـتـه اجلـمــهــوريــة اإلسالمــيـة
اإليـرانـيـة وأجـتمـع كل هـؤالء على
عـدو واحـد وهو (أمـيـركـا) لإلشارة
إلى فـاعــلـيـتــهـا وتـقـدمــهـا في هـذا
اجملـال احملــرم دولــيـا. ويــعــد قـرار
حــظــر الــتــجــوال أولى اخلــطــوات
همة كي تستطيع اجملتمعات من ا
احلفاظ على ذواتها حظر خارجي
دولـي وحــظـــر داخـــلـي لــيـــســـهل
ـصــابـ مـن بـيــنـهم تــشـخــيص ا
وهنا يبدأ القرار الثاني وهو حجر
صـاب حتى يـتعافـوا والشروع ا
بـإحــصـاء األعـداد وكـل مـا يـتــعـلق
بــــــأجــــــواء اإلصــــــابـــــــات فــــــأهل
اليــ من االخــتــصــاص لـــديــهم ا
األسـئـلـة الـتي لم تـعـرف إجـابـاتـها
بــعــد حــول أســبــاب انــتــشــار هـذا
الـفـايـروس وبهـذا الـشـكل الـكوني
اخمليف فقـد تكون لهـذا الفايروس
ـسـتـجـد مخـاطـر أكـبـر مـن مـجرد ا
اإلصـابـة به! أو علـى األقل حتسب

تداعياته جيدا.
ثم بــعـد ذلك يـبــدأ الـقـرار األهم في
هــذه الـــتــجـــربــة (جتـــربــة حـــظــر
الــتــجــوال) وهي مـرحــلــة الــتــأكـد
التام من عدم وجود مصاب جدد
لـيتم رفع حـظـر التـجوال والـعودة
مــجــدد لاللــتـزام بــأولــويــات بــنـاء

صاحب الفكرة والراي والنظرية او
أي مــا يــنـطــوي حتت هــذا الـقــبـيل
ســيـــمــا طـــرح في االعالم وبـــشــكل
ي ـنـا الـعـو ـتـداول في عـا اخص ا
ـفتـوح كـفوهـة بـركان االنـتـرنيـتي ا
دردشــيــة اخـــبــاريـــة حتــرق كل مــا
دونـها ومـا يـطمـره موجـهـا بطـيات
الـــنــســيـــان ان لم يـــلــحق ويـــطــلق
الــعــنــان لــنــفـسـه ويــحـرر أنــفــاسه
ويــجـدد ذاتـه كل حـ  لــيــكن عـلى
يا .. يا وليس عا قدر ما يطرح عو
ـعـنـي .. فـهـنـاك فـارق كـبيـر بـ ا
فالعالم طبيعي محسوس منذ االف
ـتــعـولم  فـتــأثـيـره الـسـنــ  امـا ا
ســطع مع والدة احــدث الــتـقــنــيـات
نبثـقة من رحم الكومـبيوتر خالل ا
عـقـود قــريـبـة خــلت وهي تـعــتـصـر
ـــتـــرامـــيــة ـــســـاحـــاته ا الـــعـــالم 
ـــــتــــعــــددة وشـــــعــــوبه واطــــرافه ا
تـنوعة مختزلة وثقافاته واصوله ا

كن ان تـعيـشها خالل أياه بـقريـة 
شــاشـة كـومــبـيـوتــر او أي مـوبـايل

صغير..
لذا فان ردات الـفعل او حوار االخر
وفهـمه للطـرح قد ياتـيك بعدد كـبير
تـناقـضات وان كـانت متـوقعة من ا
من قــبـيل  –واقــصــد عـمــا ال يــسـر
مـنـهـا حتـديـدا  –عـدم الـفـهم والـرد
ا ليس له عالقة بـالطرح واحيانا
يـــتـــعـــدى الى االســـتـــفـــهـــام حـــتى
ـا الـسب والـشتم الـقـاسي مـنه ور
واالتهام  فالـراي اإلعالمي مطلوق
العنان بساحة فضائية وميدان حر
حــد االنــفالت بـال ضـوابـط ورقــابـة
دون ادنى عــقـوبــات يـتـيح هــامـشـا
كبيـرا من التراشق بـشتى الوسائل
وأنــــواع الـــصــــنـــوف حـــتـى غـــيـــر
ــتــوقــعــة مــنــهــا .. لــذا عــلــيك ان ا
حتــافظ عــلى رســالــتك ورســالــيـتك
بالـطرح واحلـوار والرد . تـتقـبل ما

قـسـي ومـا وجع مـنـهـا سـيـمـا تـعـلق
مــنـه عــلى ســبـــيل فــكــرة تـــســتــحق
االطالع والترسيخ والتعميم لغرض
ـصـلـحة الـعـامـة والصب الـفـائدة وا

باجتاه الوعي ...
ففي عـالم النت والـتواصل الـذي هو
اعم واكــثــر خـصــوصــيـة من االعالم
الـرسـمي وشـبه الـرسـمي قـد تـلـتـقي
وتستمع ويرد عليك في مساحة غير
مـسـيـطـر عـلـيـهـا بـحـكم ضـمـهـا بـ
جــنـاحـي طـيــات الــتــفـرد والــســريـة
اليــ ــســـؤولـــيـــة  وعـــدم حتــمـل ا
الي من االفـواه واالقالم والردود ا
آرب .. شارب متعددة ا متضاربة  ا
فـمـنـهـا الـواعـية واالمـيـة والـنـظـيـفة
والــوسـخـة والـطـيــبـة واخلـبـيـثـة ...
الـــشـــريـــرة واخلـــيـــرة .. الـــواطـــيــة
والـعـالـيـة  الـبـريـئـة والـقـصـدية ....
هــلم جــرى بـكل مــا في حــيـاة دوارة
عطيـاتها ال تنام بطبيـعتها غـدارة 
على عطاء حـتى تسترده منك  –كما
يـــصـــفـــهـــا احـــد احلـــكـــمــاء  –ومــا

نفترضه ونعيشه منها .. 
وقـد رد احـد االخـوة الـعـرب علـى ما
قالي األخير ( مستقبلون الى االبد )
! الـذي تـطـرقت فـيه الى اغـلب االراء
ــشــيــرة الى ان فــايــروس كــورونـا ا
ــــيـــة مــــصــــنع كــــسالح حلــــرب عـــا
قـال جميل بايـالوجيـة  .. قائال : ( ا
جدا فى الـعموم وحـقيـقي للمـتلقي 
لـكن بـالـنـسـبة لـكـورونـا الـعـلم اثبت
ا متحور انه فيروس غير مـصنع ا
وصـعب جـدا حـد يسـتـخـدم فـيروس

مـتحـور النه هـو نـفسه مش هـيـقدر
يسيطر عليه بعد كده ) ..

فــرددت عـلـيه قــائال ( انـهـا حـرب ..
بـل حـرب غـيـر تـقــلـيـديـة وال عـاديـة
ــيـة .. فـضال عـن كـونــهــا حـرب عــا
ـية لم تـعلن في يوم واحلروب الـعا
من االيـــام عــبـــر الـــتـــاريخ من اجل
نـشر الـفـضيـلـة والدفـاع عن حـقوق
االنسان .. بـل هي تشعل شـراراتها
دوما لغرض االستحواذ والسيطرة
والـهـيـمـنـة .. والـغـايـة عنـدهم عـلى
ـعزل عن طـول اخلط والـتاريخ  –
اعداد أنواع الضحايا  –تبقى تبرر
الـوسيـلة  فـكل شيء مـباح لـغرض
عـزل عن تقـييـمنا حتقـيق الهـدف 

له .. 
صحيح يصعب علينا الوصول الى
حـقـيـقـة الـفـايـروس بـوصـفه بـشـكل
دقيق ( طبيعي ام صناعي ...)  وال
ـكن الـبت واحلكـم علـيه بـسـذاجة
او طـيبـة وحـسن سـريرة ... وال عن
طــريق تــلــمــســنــا خــيــاالت الــفــكــر
واحالم االدبـــاء او اســتـــنــتـــاجــات
الـعـاملـ بـالتـحـليل الـسـياسي من
نصب اجل لقمة العيش والـبقاء با
... فهـو امر كـبيـر ينـطوي عـلى سر
خطير ال يعلمه اال الله والراسخون

في العلم ..
فـقال : ( ده  –كالم الـعـلـمـاء .. مش

من جيبي يا فندم ) .. 
فــــقــــلت له : ( الــــعـــلـم هـــنــــا لـــيس
ـبذول خلـدمة ـقصـود به اجلهـد ا ا
االنسان ومـعرفة احلـقيقـة وحتقيق
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الــعــدالــة االجـتــمــاعــيــة .. فــالــبـرت
انـشــتــاين عــالم انـســاني قــطــعـا لم
يسع ويتواصل مع مختبراته بلوغا
لــــلــــذرة من اجـل ضـــرب نــــاكــــازكي
وهــورشـيـمـا .. فـالــعـلم ابـيض عـلى
طول اخلط فيما استـخداماته سيما
كن السرية منهـا سوداء معتمة ال 
الــــعــــمل بــــهـــا اال خــــلف االســــتـــار
ـظـلم حـصـرا  الن نـور وبـالــغـرف ا
احلقـيقـة وشمس الـله حترقـها ابد .
لـــذا تـــعـــتـــكف طـــوال الـــتـــاريخ في
صـومـعـتـهـا تـنتـحل جـلـبـابـهـا الذي
تتخذه وتـفصله لها أجـهزة وانظمة
ــيــة ــنــظــمــات الــعــا اخملــابــرات وا
الـكـبـرى لـتـدار من خالله الـدسـائس
وتطـبق االجنـدات وحتصـد النـتائج
وجبها تد زخم االستغالل التي 
وترسخ مـفهـوم االنبطـاح والتـسليم

...
ســـيـــدي الـــفـــاضـل هـــنـــا .. اقـــصــد
ــســتــعــمــرة مــنـذ االف الــشــعــوب ا
السن يتناوبـونها من فاجر لعاهر
تــقــضي طــوال عــمــرهـا عــلـى فـرش
مــخــادع الـــفــجـــور في زوايــا غــرف
الـقــصـور تـدور وتـدور حـتى تـخـمـد
ويـغمى عـليـهـا من زحمـة التـضاجع
لــــدرجـــة تـــغـــدوا مــــعـــهـــا األوقـــات
والــظــروف حــدا ســواء ... فــجــريــة
كـصـوت االذان او صاخـبـة فـاضـحة
كــــرقـص االقــــنـــان ... وانـت اعالمي
مــثـقف كـمـا عـنــونـة نـفـسك .. عـلـيك
وعـليـنا ان نـعد انـفسـنا من الـنخـبة
شـهد كـما يـقرأه عـامة وان ال نقـرا ا

الــــنـــاس او اجلــــهــــلــــة مــــنــــهم ...
فـــاالعالمـي عـــ االمـــة ومـــرآتـــهـــا
ـؤتـمن علـيـها وبـوابـة نهـضـتهـا وا
ويــجب ان يــكـون الــراصــد الـواعي
لـكل مـا يـجـري خـلف الـتالل ولـيس
امـــامــهــا - كــمــا يـــقــول نــابــلــيــون

بونابارت - .. 
بـــعـــد ذاك الـــعـــنــاء واجلـــدل شـــبه
العقـيم الذي تعـيشه وتعـتاش عليه
طــــبـــقــــات واســـعــــة من االمـــة  رد
مـحــدثي بـلـطـافـة قـائال : ( يـا فـنـدم
يـجب ان ال نــسـتــغـرق ونــسـتــسـلم
ـؤامــرة ) .. فـقـلت له في لــنـظـريـة ا
ـؤامرة خاتـمـة حديـثي معه : ( ان ا
ــهــد الى الــلــحــد .. مــوجــودة من ا
وهـي جــــزء ال يــــتــــجــــزا مـن عــــالم
االنــسـان الــذي لم يـكـن في يـوم من
أيـام خلـقته حـتى قـيامـته مالكا وال
قدسـيا  –اال ما رحم ربي  –وقطـعا
لن يــكـن كــذلك حـــتى لـــو تــربى في
ـيـة افالطـون او عـلى حـضن اكــاد
بــســطــة ســقــراط وجتــول الف الف
ــديـنـة الــفـاضـلـة مــرة في شـوارع ا
...والدليل ما آل اليه خريفنا الغبي
.. كـــمــا جـــاء في خـــالــدة فـــنــانـــنــا
الــعــربي الـــشــهــيــر عــادل امــام في
ـــشـــاغـــبـــ مـالحـــمه ( مـــدرســــة ا

والــزعــيم والــود ســيــد الــشــغـال ..
وقـبلـها شـاهد مـشـفش حاجـة التي
يـؤكد من خـالل شاهـدهـا ( آ .. لو..
نـا العربي ما هو اال لو )  ... ان عا
ـا بات يعرف ضحيـة بل اضحوكة 

هازل ( ربيعنا العربي ) ..

بارك في العراق وعندما اقول مبارك هنا منـذ ان بدأ احلراك اإلجتماعي ا
أعـني ذلك وبـقـوة فالـبـركة قـد جـاءت من همم أبـنـاء الـعراق الـعـظيم بـشـبابه
وشـابـاته  ورجـاله ونـسـاءه وحـتى أطـفـاله مـن الـلذيـن هـتـفـوا بـصـوت واحد
مـــرددين (نـــريــد وطن)  هــذا احلـــراك أتـــوقع له أن اليـــخـــمـــد واليــتـــوقف
واليــتــراجع اال بــتــحــقــيق مــايــريــده الــنـاس وهــو عــودة الــوطن إلـى أبــنـاءه
واحملافظـة على إستـقالله السياسي الـذي يُعد أمـنية  بعـد ان جعلته الـطبقة

السياسية احلاكمة ذيال لألجنبي.
 الذي تـمـخض عن ذلك احلـراك األصـيل هـو أن احلـكـومـة اسـتـقـالت وبدأ
كن عـده مراوغات إسـتخدمتـها الطـبقة السـياسيـة لغرض كسب بعدهـا ما
الـوقت أكـثــر من ثالث اشـهــر وحـكـومـة تــصـريف األعــمـال تـعـمـل وكـأنـهـا
حكـومة دائمـية ثم أخذت الـطبقة الـسياسـية تدخل فـي مناقشـات ويوم يأكل
أخـر وإسبوع يأكل أخر حتى  تـكليف السيد عالوي بـتشكيل احلكومة 
جهـات أيدته وتبنـته بقوة وجهـات عارضته حـتى افشلت حكـومته أخيرا ولم
عـمول بـها  حـيث أخذ ان وفق الـضوابـط ا حتصل كـابيـنـته على ثـقة الـبـر
ذلك كله أكـثر من شهر من عمر الـزمن الذي التنظر له الطبـقة السياسية إال
كونه شـهرا يـؤخـر من سرعـة ازاحتـهـا من السـلطـة بـأمر الـشعب الـذي هو
مـصــدر الـسـلـطـات كـمـا يـقـول دسـتـور عـام 2005م وكل الـدسـاتـيـر الـتي
والـسـبب هـو ان سـبـقـته في الـعـراق  وهـكـذا لـعـب الـسـيـاسـيـون لـعــبـتـهم 
نـظـرتـهم لـلـشـعب الـثـائـر الـذي عـامـلـوه بـكل قـسـوة نـظـرة دونيـة خـالـيـة من
مـاطلة ـطالـيبه و كـثرة اسالـيب ا اإلحتـرام واإلهتمـام والدلـيل هوجتـاهلهم 
الـتـي يـسـتــخـدمــوهـا لــغـرض كـسـب الـوقت الــذي سـيـكــون بـجــانـبــهم كـمـا
يـتـصــورون حـيث وقـفـوا وبــقـوة ضـد حـكــومـة الـسـيـد عالوي  واالسـبـاب
معـروفة لـلـقاصي والـداني  وهي عـدم موافـقـة السـيـد عالوي على الـشروط
ا جـعله  ينفـر من ذلك كونه سيخون والطـلبات والرغبـات التي قابلـوه بها 
الشـعب الذي عاهده بعـدم اخلضوع إلرادة الطبقـة السياسية  وهـنا يطرح
كلف الـسؤال التـالي نفـسه وبقوة  كيف سـتتـعامل القـوى السـياسيـة مع ا
اجلــديـد الـســيـد عـدنـان الــزرفي  الـذي كـلــفه رئـيس اجلــمـهـوريه بــتـشـكـيل
احلكـومة?  فهـو األن رغم تكـليفه بـشكل رسـمي  إال إنه كمـا تشيـر األخبار
مرفوض من قبل قوى سياسية شيعية عديدة وهي االن حتاول اقناع رئيس
اجلـهـموريـة بسـحب تـكلـيفـه  وتكـليف شـخـصيـة أخرى حتـددهـا هي كونـها
الكـتلـة األكبـر فإذا جنـحت بذلك فـهذا يـعني إنـها إسـتطـاعت ان تقـنع بقـية
ـرشح الـبديل عن الـزرفي  سيـكون عـنـد حسن الـظن وسيـلبي الكـتل  بان ا
كــافـة طـلــبـات الــكـتل  وسـيــخـضع المالئــاتـهم ويـكــون في خـدمــة اهـدافـهم
وهذا بـحد ذاته إعادة للـمحاصصـة اللعيـنة مرة أخرى  الطائـفية والفـئوية 
يــالـهـا من قـوى سـيــاسـيـة فـاشـلـة التــعـرف غـيـر طـريق الــتـراجع والـتـخـلف
.وكأن اليـ من العراقـي ـذلة دون االلتـفات لـرغبات ا والفـشل والتبـعية وا
البـلد ملكـا لها وهي التعـرف أن عملـها هذا سيـزيد العراقـي إصرارا على
ارساتها التي التنطلي حتى على اطفال الوقـوف ضدها  وضد أالعيبها و
الـعـراق رجـال الـغـد الـذين سـيـكـون الـعـراق في زمـنـهم رائـدا عـالـيـا كـبـيرا

قتدر  بعد إن كان ذليال بيد قادة اليوم. وعظيما بإذن الله القوي ا
  أما إذا اسـتطاع الـسيـد الزرفي ان يتـخلص من ضـغط القـوى السيـاسية
كـونة لـلمشـهد الـسياسي الشيـعيـة  فكيـف ستتـعامل مـعه القـوى األخرى ا
ـان بعـد إن اسـتـطـاعت ان تقـصي الـسـيـد عالوي وتُفـشل مـسـعاه في الـبـر
بتمـرير كابينته الـوزارية وهنا لنا وقـفة  السيد الزرفي حتـدث للشعب كما
حتـدث الــسـيـد عالوي  وإذا كــان كالمه وكـانت وعــوده حـقـيـقــيـة فـان ذلك
يـعـنـي إنه لن يـقــبل مـرشــحـا من مــرشـحي األحــزاب والـقــوى الـفـاعــلـة في
لكابينته الوزارية  تـراجع الذي يعيشه البلـد - تخاذل ا رتبك ا شهـد -ا ا
رر كـابيـنة ـان سوف لـن  وبنـاءا على مـاحـدث مع السـيد عـالوي فان الـبر
الزرفي لـذات األسـباب  الـتي أفـشل بـها كـابـيـنة عالوي وبـذلك تـعود دورة
حـيـاة الـعـمل الـسـياسـي الفـاشل في الـعـراق كـمـا كـانت إمـا إذا إسـتـطاع
ـرر كابينته بعد أن تكون صافية نقية كما قال وإدعى فأن ذلك الزرفي أن 
سـيـكــون عـمال مـدعــومـا من رب رحــيم.. والـعـكس صــحـيح تــمـامـا  عـاش

العراق الكبير بأبنائه وتاريخه ووجوده البهي على أرض الله.
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أنـا مـؤمن بــشـكل قــوي بـأن هـنـاك
غـــــرضًـــــا روحـــــيًـــــا وراء كل شيء
يحـدث  سواء كان ذلك مـا نعـتبره
جـيـدًا أو سيـئًـا وبـينـمـا أتأمل في
هـذا أود أن أشـاركـكم مـا أشـعر أن
فيروس كورونا / كوفيد  19يفعله

لنا حقًا:
1- يذكـرنا أننـا متـساوون  بغض
الـنــظـر عن ثــقـافــتـنـا أو ديــنـنـا أو
ـالي أو مدى مـهنـتـنا أو وضـعـنا ا
ــرض يــعـامــلــنـا شــهــرتــنـا هــذا ا
ـا ـسـاواة  ر جـمـيـعًـا عـلى قـدم ا
يــــجب عـــلـــيــــنـــا ذلك.  إذا كـــنت ال
تـــصــــدقـــنـي  فـــقط اســــأل ( تـــوم

هانكس ).
2- يذكرنا بأننا جميعًا مترابطون
وأن أي شيئ يؤثر على شخص ما
فان له تأثير على شخص آخر إنه
يـذكـرنـا بـأن احلـدود الـزائـفـة التي
وضعناها ليس لها قيمة تذكر ألن
هذا الفـيروس ال يحـتاج إلى جواز
سفر إنه يقمعنا لفترة قصيرة كي
يــذكــرنــا بــأولــئك الــذين يــقــضـون

حياتهم كلها في القمع.
ــدى أهــمــيـة 3- إنه يــذكــرنــا 
صحتنا وكيف حتركنا إلهمالها
من خالل تناول الـطعام  الـفقير
ــواد الــغــذائــيـة ــصــنع من ا ا
ـواد ــلـوثـة بـا ومـيـاه الـشـرب ا
صـنـوعة أيـضاً الـكـيمـيائـيـة وا
من مـــواد أخــرى كـــيــمـــيــاويــة
يـذكــرنـا انــنــا سـنــمـرض إذا لم

نعتني بصحتنا  
4- إنـه يـذكـرنـا بــقـصـر احلـيـاة
واألهم بـــالــنــســبــة لــنــا  وهــو
مــســاعــدة بــعــضــنــا الـبــعض 
رضى. وخاصة كبار السن أو ا

دى مـا أصبح 5- إنه يـذكرنـا 
مـجتـمعـنـا ماديًـا ويذكـرنا انـنا
في األوقـات الــصـعــبـة نــحـتـاج
الى الــضـروريــات : (الــطــعـام 
ـــــاء  الـــــدواء) عـــــلى عـــــكس ا

الكمـاليات التي نعـطيها قـيمة غير
ضرورية في بعض األحيان.

ـــدى أهـــمـــيـــة 6- إنه يـــذكـــرنــــا 
نـزلـيـة ومدى عائـلـتـنا وحـيـاتـنـا ا
إهـمـالـنـا لـذلـك.  إنه يـجـبـرنـا عـلى
الـعـودة إلى مـنـازلـنـا حـتى نـتـمكن
من تقوية وحدتنا العائلية وإعادة

بناء عالقاتنا العائلية فيها.
7- يـذكـرنــا بـأن عـمـلـنــا احلـقـيـقي
لـيس هو هـذا الـذي نـقوم به  وان
ما نـفعـله ليس هـو الذي قـد خُلِـقنا
لـلقـيـام به. إن عمـلنـا احلـقيـقي هو
رعـايـة بـعضـنـا البـعض  وحـمـاية
بعضنا البـعض وإفادة من بعضنا

البعض.
8-  يــذكـــرنـــا بـــأن نـــحـــافظ عـــلى
أنــفـســنــا وأنه بــغض الــنــظـر عن
مـدى إعتـقادنـا او اعـتقـاد اآلخرين
كنه باننا رائعون فإن الفيروس 

نا. أن يوقف عا
ـــلك حــريــة 9- يــذكــرنــا بـــأنــنــا 
ــكـنــنـا أن نــخـتـار إخــتـيــاراتـنـا 
التعاون ومساعدة بعضنا البعض
ـــشــاركـــة  والــعـــطــاء  ودعم  وا

ــكـنـنـا أن بـعـضــنـا الـبـعض  أو 
نـخـتـار أن نـكـتــنـزْ  ونـعـتـني فـقط
بـذواتــنـا. وفي الـواقع  إنـهـا نـوع
من الصـعوبـات التي تـبرز ألـواننا

احلقيقية.
ـكنـنا الـتـحلي 10- يـذكـرنا بـأنه 
ـكنـنا إما أن بـالصـبر أو الـذعر.  
واقف قد نفـهم أن هذا النـوع من ا
حـــدث مــرات عـــديـــدة من قـــبل في
ـكـنـنـا ـرّ  أو  الـتـاريخ وسـوف 
أن نـشعـر بـالذعـر ونـرى أنه نهـاية
الـعــالم  وبـالــتـالـي  نـتــسـبب في

ضرر أكبر ألنفسنا.
كن أن يكون 11- يذكرنا أن هذا 
كن أن نـهـاية أو بـدايـة جـديـدة.  
يكـون هذا وقتًـا للتـفكير والـتفهم 
حــيث نـــتــعــلم من أخــطــائــنــا  أو
ـــــكـن أن تـــــكـــــون بـــــدايــــة دورة
سـتــسـتـمـر .. حــتى نـتـعــلم أخـيـرًا

الدرس الذي نحن بصدده.
12- يـــــذكــــــرنــــــا أن هـــــذه األرض
مـريضـة.  يذكرنـا أننـا بحـاجة إلى
الـنــظـر إلى مــعـدل إزالــة الـغــابـات
بـشـكل عـاجل والـتي جتـري بـنفس
ســـرعــــة إخـــتــــفـــاء مــــنـــاديل
الـتوالـيت من الـرفـوف.  نحن

مرضى ألن بيتنا مريض.
13- يــــذكـــرنــــا أنه بــــعـــد كل
صـــعــــوبـــة  هــــنـــاك دائــــمـــا
ســـهــولـــة.  احلــيـــاة دوريــة 
وهـذه مـجـرد مـرحـلـة في هذه
الـــدورة الـــرائـــعــــة.  لـــســـنـــا
بـــحـــاجـــة لـــلـــذعــر.  كـل هــذا

سيمضي.
14- في حــ أن الــكــثــيــرين
يــــرون فــــيـــروس كــــورونـــا /
كوفيد  19ككـارثة كـبيرة  إال
أنـني أفـضل رؤيتـه باعـتـباره

مصححًا عظيمًا
يــتـم إرســالـــهــا لـــتـــذكــيـــرنــا
ـهـمـة الـتي يـبـدو بـالـدروس ا
أنـنا نـسيـناهـا واألمر مـتروك

لنا إذا تعلمناها أم ال.

إن ســرعـة االسـتـجــابـة في األزمـات
موضـوع مـهم شغل الـعالم مـنذ 11
أيــلـول 2001 كــعــمل ارهــابـي هـز
العالم واذهله إضافة إلى الكوارث
الطبـيعيـة من التسـونامي وأعصار

روع. كاترينا ا
هــذه الـتــحــديــات غـيــر احملــســوبـة
ولـدت مـخـاوف ورهبـة ألنـهـا تـهدد
األمـن االقــــتـــــصـــــادي والــــصـــــحي
والـوطــني لـلــشـعــوب كـمــا يـشــهـد
الــعــالم الـيــوم حــرب من عـدو غــيـر
مرئي هو فيـروس الكورونا والذي

تـــــوقـع حـــــدوث هـــــذه الـــــكـــــارثـــــة
ـهـتـمـ ـفـكــرين وا ــؤسـسـات وا ا

بالسلم
ي ومنهم:    العا

1. ال)CIAوكــــــالـــــة اخملــــــابـــــرات
ركـزية االمريـكية): فـقد حذرت في ا
٢٠٠٨ في تــقــريــر عن الــتــهــديـدات
الــرئـيــســيــة لـلــعــالم وكــيف يــكـون
العالم في 2040. هذا الـتقـرير كان
ـدة سـنـتـ بـعد أن حـصـيـلـة عـمل 
عـرضت أســئـلـة عـلى 2500 خـبـيـر
من 35 دولـــــة عن عـــــواقـب األزمــــة

ـاليـة لـعام ٢٠٠٨ وتـطـور اإلرهاب ا
ــنـــاخي في الـــعـــالم والـــتـــحـــدي ا
وصعـود الهيـمنة الـصينـية وفقدان
ـتـحـدة األمـيـركـية نـفـوذ الـواليـات ا
ـقراطـية فـي روسيا ومسـتقـبل الد
واحتـمـال ظهـور مرض جـديد شـديد

العدوى ال يوجد له عالج مناسب.
فـأجــاب اخملــتــصــون عــلى الــسـؤال
األخـيــر بـدقـة مـذهـلـة وحتـدثـوا عن
احــتـمــال ظــهــور فــيــروس الــسـاري
الــتـــاجي في مـــنــطــقـــة ذات كــثــافــة
سـكـانــيـة عـالـيــة قـريـبـة لــلـغـايـة من
البشر واحليوانات وهو خطر عابر

للقارات.
هــذا الـتــقــريــر نـشــر في كــتــاب عـام
CIA2009 بــــتــــقــــريــــر جـــديــــد لل
بـعـنـوان " كـيف يـكـون الـعـالم غدا ".
هذا التقـرير في احلقيقـة هو ترجمة
لـــتـــقــريـــر أعــده ال ) NICمـــجــلس
اخملـابرات الـوطـني) الـذي أعدته في

2008. ال NICفي عام 2004.
فــقــد أعــدت تــقــريــراً تــقــول فــيه في

الــصـــفــحــة ٣٠ مــنه: بـــاســتــحــالــة
حـصـول حرب كـونـية عـسـكـرية بل
هناك احـتمال حـصول حرب كـونية
من نــوع آخـر بــسـبب الــوبـاء الـذي
ية يسـبب شل حـركة الـتجـارة العـا
وكـلــمــا طـالـت الـفــتــرة بـدون عالج

ة في خطر. كلما كانت العو
وفـي عــــــــــــــام 2017 اعـــــــــــــدت ال
NICتـقـريـرا اخـرا واقتـرحت ثالث
سـيـنـاريوهـات تـهـدد العـالم ومـنـها
الفـيروس الـقاتل وسـمتـه سيـناريو

Island.ال
2. بـــيل كـــيـــتس( مـــؤسس شـــركــة
ـايـكــروسـوفت) حـذر في نـيـسـان ا
2015 من حصول كـارثة حيث قال:
 لــقـد سـبـب وبـاء االيـبــوال خـسـائـر
فادحة في القارة االفـريقية(أكثر من
10 آالف قتيل) ولكن  إنقاذ بقية
الكـوكب بعـد احلصـول على عالج 
ولكن إذا قتل ماليـ من الناس في
الــعــقــود الــقــادمــة فــســوف يــكــون

نتيجة فيروس شديد العدوى.
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فرنسا

وأردف قائال لـقد استـثمـرنا الكـثير
في الــردع الـنــووي وقـلــيال جـدا في

احتواء األوبئة.
وفي 18 شــبــاط لــعـام 2018حتـدث
بــيل كــيــتس مــرة أخــرى عن خــطــر
ي خالل احــتـمـال انـتــشـار وبـاء عـا

األعوام القادمة.
3. جــاك اتــالي( كــاتب ومــســتــشــار
سـابق لـلرئـيس الـفـرنسي فـرانـسوا
ميتران): توقع اتالي حدوث االسوء
في كــتــابـه " االزمــة ومــا بــعــدهــا "
وخــصص الـــكــاتب صــفـــحــتــ في
كتابه المكـانية حدوث كـارثة وبائية

كن السيطرة عليها. ال 
ـــفــروض اتـــبــاع ســـيــاســة وقــال: ا
استباقية وذلك إلنتاج عدد كافي من
األقنعة الـطبية وأجـهزة التنفس مع
إعداد أسرة كافـية للمرضى( ل 150
الف مـواطـن هـنـاك 600 سـريـر في
انيا 400 سرير في فرنسا و200 أ

سرير في ايطاليا).
إن هـذه التـقـاريـر التي وردت اعاله

ليست بـالضرورة ان تكـون تنبؤات
صـحيـحة او مـعـدة سلـفا بل هـناك
ؤسسات احتمال كبير أرادت فيه ا
ـسؤولـة عن األمن والـسـلم وكذلك ا
فكرين  ارادوا أن يسببوا صدمة ا
عاطفية لقرائهم ومستمعيهم اذا لم
يـفـعـلـوا شيء فـسـيـأتي يـوم يـهدد
وجـودهم وقـد ال يـأتي مـرة واحـدة

ولكن بشكل متكرر.
ـاني هـيـغل يـقـول " الـفـيـلـسـوف اال
اإلنـسـانـيـة تـتـقـدم دائمـا ولـكن من

خالل سلبياتها ".
 اي يـعني من خالل ظـاهـرة سلـبـية
دائــمــا تــظــهــر ظــواهــر إيــجــابــيــة
لــلـغــايـة مـثـل مـا حـصـل الـيـوم مع
فــيـروس كــورونـا وهـي حـقــيـقـة ان
اإلنــــســـانــــيــــة واحـــدة وفـي نـــفس
الــقــارب ولـكـن لـلــوصــول إلى هـذا
الـيـق تـطـلب مرور الـبـشريـة بـهذا

الوباء القاتل.

{ من مجموعة واتساب
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بيروت

مع انـشـغـال الـعالم بـوبـاء فـيـروس كـورونا يـاتي امس 24اذار لـيـذكـرنا
ـرض الـسل الــذي جنح الـعـالم  لــلـوقـايـة مـنـه وعالجه واصـبح له يـوم

ي يذكرنا به وبضرورة استمرار اجلهود في الوقاية منه وعالجه.  عا
مـرض السل كـما هـو كورونـا  يـستـهدف الـرئتـ و يعـد أكثـر األمراض
ـعدية فتكاً في العالم حيث يسبب يـومياً حسب التقارير الدولية هالك ا
أكثر من  4000شخص واعتالل ما يقرب من  30 000شخص آخر.
ي لـلسل اخـتير لـتخـليد ذكـرى اليـوم نفسه يوم  24اذار هـو اليوم الـعا
مـن عـام  1882الــذي أعـلن فــيه الــدكــتــور روبـرت كــوخ عن اكــتــشـافه
رض ا مـهّد الـطريق لـتشـخيص هـذا ا لـلبـكتـيريـا التي تـسبّب الـسل 
ُـصابـ به. وبفـضل اجلـهود الـتي بذلـها الـعالم اصـبح  مرض وعالج ا
ـكن الـوقـايـة منه وعـالجه. وتشـيـر الـتـقـديـرات إلى إنـقاذ أرواح الـسل 
بذولة على حوالي  58مـليون شخص منذ عام  2000بـفضل اجلهود ا

ي من أجل مكافحة السل. الصعيد العا
 في أيـلول/ سبـتمبر 2018وسـعيا إلى تـسريع وتيـرة االستجـابة للسل
نـشودة اجتـمع رؤساء الدول في الـبلدان لـتمكـينـها من بلـوغ الغايـات ا
ـستوى ـرض خالل االجتـماع الـرفيع ا وقـطعـوا التزامـات قويـة بإنـهاء ا
ـــتــحـــدة . ويــشــدّد األول من نــوعـه عــلى اإلطالق الـــذي عــقـــدته األ ا
ي لـلسل  2020الـذي يحـمل شعـار "حان الوقت" مـوضوع الـيوم الـعا
لحـة للـعمل عـلى الوفـاء بااللـتزامـات التي قـطعـها قادة عـلى الضـرورة ا

العالم. 
وحــسب مـــنــظــمـــة الــصــحــة
ي ـيــة فـان الــيـوم الــعـا الـعــا
لـلــسل هـو واحـد من حـمالت
يـة رسـمـية صـحـية عـامـة عـا
لـلــقـضـاء عـلى امـراض غـزت
ي الـــعــالم هـي الــيـــوم الـــعــا
ي لـــلــمـالريــا والـــيـــوم الــعـــا
اللـتـهاب الـكـبد الـوبـائي ويوم
ي وبـعـد ايـام او اإليـدز الــعـا
اســـابـــيـع نـــامل ان تــــتـــكـــلل
مـساعي الـعالم كـله بالـقضاء
عـلى وبـاء الـكورونـا ونـضيف
ــيـا اخـر هــو الـيـوم يـومــا عـا

ي للكورونا العا


