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من العـادات الشـعـبيـة للـكثـيـر من العـوائل الـعراقـية وخـاصة في بـغـداد  االحتـفال بـيوم
زكريا في اول يوم احد من شهر شعبان.

ـاضي كان يـوم زكـريا وحـسب الـتصـاالتي فان الـكـثيـر من الـعوائل احـيت يوم  االحد ا
زكريا رغم وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

توارثة منـذ زمن بعيد إلى قصة ترجع عادات وتقالـيد طقوس يوم زكريـا او ليلة زكريـا ا
النبي زكريا عـليه السالم الذي استـجاب الله لدعائه ورزقه طـفالً من زوجة عاقر وهو
في الـ 90من العـمـر فـأضـحت تقـلـيـداً لـدى النـسـاء الالتي لم يـنـج أو مـن لم يرزقن
بـالــذكـور من األبــنـاء أو حـتـى لـتـحــقـيق أي أمــنـيــة أخـرى لــعل ابـرزهــا في هـذه االيـام
اخلالص من وباء كورونا والقضاء  على الفساد والفاسدين الذين نهبوا ثروات الوطن.

ناسبة يوم زكريا من بغداد احلبيبة ومن احد بيوت عائلتنا هذا الفيديو اجلميل 
كل عام وانتم بخير

kmkinfo@gmail.com
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بـعد الـضجـة الـهائـلة الـتي أحدثـها
ـسـتـجـد (كـورونـا) إثـر الـفـيـروس ا
ـية أنه اعالن مـنظـمة الـصـحة الـعا
ـي أصـــبح قــــرار حـــظـــر وبـــاء عـــا
ـتـبع الـتـجـوال الـقــرار احلـكـومي ا
في جـمــيع أنــحـاء الـعــالم لــتـفـادي
اإلصابـة بالفـيروس ومنع انـتشاره

تزايدة. وتقليل الوفيات ا
إذ يـعـد قرار حـظـر الـتجـوال األكـثر
فاعلية كي تسـتطيع اجملتمعات من
احلـــفــــاظ عـــلـى ذواتـــهــــا.. حـــظـــر
خــــارجـي دولي وحـــــظـــــر داخـــــلي
صاب من قبل ليسهل تشخيص ا
عنيـة االمر الذي يـتطلب اجلهـات ا

دعماً دولياً وجهداً وطنيا كبيراً.
دول عـــظــــمـى لـــهــــا إمــــكــــانــــيـــات
ومــؤهالت كـبـيــرة في مـجـال الـطب
والطـب اخملتـبري تـعاني الـيوم من
جـائـحـة كـورونـا فـمـا بـالك بـالواقع
الــصـحي فـي الـعـراق الــذي يـعـاني
من ضـعف البنـى التحـتيـة للـمراكز
ستـشفـيات احلكـومية الصـحيـة وا
نـتـيـجة لـإلهمـال لـذا لم يـكن هـنالك
خـيـارا امـام الـسـلـطـات غـيـر فـرض
ـعـرفة تـأثـيرات حـظـر الـتجـوال.. و
هذا احلظر على الناس أجرينا هذا

التحقيق.
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جتـولـنـا في الـعاصـمـة بـغـداد التي
تــبـــدو مــعــظم احـــيــائــهـــا خــالــيــة
وشـوارعـهـا مـقــفـرة رصـدنـا بـعض
احلركـة هنـا وهنـاك وحدثـنا مـحمد
عــلي ( 35عـــامــا) وهــو مــوظف في
أحـد وزارات الـدولـة قـائال: ان قـرار
حـظر الـتجـوال أمـراً ضروريـاً ال بد
مـنه لـلـحـفــاظ عـلى صـحـة الـعـائـلـة
واجملـتــمع ويــضــيف: جـلــوسك في
بــيــتك حــمــايـة لــنــفــسك وألطــفـالك
وكــبـار الــسن الـذيـن ال يـتــحـمــلـون

ــرض ودعــا مـحــمــد الـى ضـرورة ا
االلـتـزام بـسـبل الـوقـايـة من تـعـقيم
الــبــيـت والــطــعــام وغــسل الــيــدين

وارتداء الكمامة.
ـــواطن احـــمــد ـــقــابـل حتــدث ا بـــا
حــسن ( 25عــامــا) ويــعــمل ســائق
ســيـارة اجـرة: انه يــعـاني من أزمـة
مـالـيـة بـعـد قـرار احلـظـر لـلـتـجوال
وعدم قـدرته على دفع إيـجار الـبيت
ويضـيف أنـا اعمل سـائق اجرة في
ـردود الـيومي بـغـداد اعتـمـد على ا
ــعــيل الـوحــيـد من مــهـنــتي فــأنـا ا

لعائلة مكونة من ٨ أفراد.
ـن عـــامــر (25 من جـــهـــته عـــلق أ
عـاما) وهـو طالـب جامـعي: ان قرار
حظر التجوال مـهم لكن ولد العديد
ـعـانـاة ومـنهـا صـعـوبـة شراء من ا
الـــــســــلـع االســــتـــــهالكـــــيــــة وغالء
أسـعـارهـا بـسـبـب صـعـوبـة سـريان
اإلمــداد واسـتــغالل بـعض الــتـجـار
ويـضـيف عـامر كـان عـلى احلـكـومة
ــعـنـيـة ان تــكـون أكـثـر واجلـهـات ا
حــرص وجـــديــة وتــمــد يــد الــعــون
للطبقة الفقيرة التي تضررت بقرار

احلظر.
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مــحـطــتــنــا األخــرى كـانـت في أحـد
راكز الصـحية فقـد طالب الطبيب ا
الـبـاطني ابـراهـيم سـعيـد بـضرورة
اتباع التعلـيمات وااللتزام باحلجر
نزلي وعدم اخلـروج اال للضرورة ا
الـقـصوى ويـضـيف وهو يـسـترسل
قـبلة إذا في حديـثه أخشى االيـام ا
تـضــاعـفت حـاالت اإلصــابـة فــأنـهـا
ستشفيات ستولد أزمة كبيرة ألن ا
الـعـراقـيـة غـيـر مـؤهـلـة وتعـاني من
ستلزمات الطبية فنحن نقص في ا

نعيش واقع صحي متردي.
قـائـد عـمـلـيـات بـغـداد الـلـواء الركن
عـبـد احلـسـ الـتـمـيـمي هـو االخـر

لـسنـوات طـويلـة وأجـيـال متـعـاقبـة نـاضلت مـن اجل هدف سـامي ونـبيل أال
قراطية فإذا كانت قد جنحت بنسب مختلفة هناك وهناك وهـو العدالة والد
طلق صعب جدا إن لم يكن مستحيال وفـشلت بنسب اكبر لكون تطبيقها با
ألسـباب كثـيرة منـها ما يـتعـلق بهواجس وعـواطف وظروف وطبـقات وعادات
ا يـقود ـقـراطيـة كـنظـام اجـتمـاعي وسـياسـي ر وأعـراف ووالخ إال إن الد
تشـعبـات بقدر إلى حتـقيق نـسب أكثر في الـعدالـة ال يحـتاج إلى كل هـذه ا
حـاجـته إلى نـظـام تـربـوي وتعـلـيـمي وإرادة صـلـبـة ومـجـمـوعـة قـوانـ حتدد

اجتاه البوصلة واليات التطبيق.   
قـراطية هي مجرد تداول وفي بـلداننا الشرق أوسـطية يعتقـد الكثير إن الد
ــارســة جتـري كل أربع أو لـلــسـلــطــة من خالل صـنــاديق االقــتـراع وهي 
خـمس سنـوات الستـبدال رئـيس أو مجـلس نواب ومـا إلى ذلك من اسـتبدال
هـياكل الدولـة اإلدارية أو أنـها جرعـة دوائيـة أو قرار تنـفيـذي من جهة عـليا
ـنـاطقي في مـجـتمـعـات مـا تـزال تأن حتت نـيـر األمـيـة والقـبـلـيـة واالنتـمـاء ا
ئات السن من الثقافة األحادية متـوارثة سلوكا شموليا عبر حقبة قد تمتد 
درسة والعشيرة وما يكتنفها والتسلطية ابتداء من التربية داخل األسرة وا
ـواطـنـة وسيـادة مـفاهـيم االنـتـمـاء العـشـائري ـفـهوم ا من غـياب شـبه كـامل 
ــذهـبي وهــيـمـنـة فــكـرة الـعــشـيـرة والــشـيخ واألغـا ـنـاطـقـي أو الـديـني وا وا
والـعـبــوديـة بــأي شـكل من أشــكـالــهـا بـحــيث إن صـنــاديق االقـتــراع والـيـة
االنـتخابـات ستقـود حزب أو شخص مـا إلى دفة احلكم لـيمارس بـعد أشهر
تكلسة في مفـاصل سلوكه فيتفرد تدريجيا ويكثف أو سـنوات تلك الثقافة ا
حـوله وعـاظ الـسالطـ واالنـتـهـازيـ الـذين يـصـنـعـون مـنه طـاغـوتـا جـديدا
ـقـراطي تـشـرعـنه صـناديـق االقتـراع الـتي امـتألت هـي األخرى بـلـبـوس د
بـبـطـاقــات الـود الـعـشـائــري أو الـطـائـفي أو الــديـني بـعـيــدا عن أي مـفـهـوم
لـلمـواطنـة الـتي ترتـقي عـلى كل هذه االنـتمـاءات لـتمـنح الوطـن هويـة االنتـماء

اخلالص.
إن اخـطر ما يواجه مجتمعـاتنا ودولنا التي اختـرقت شعوبها حاجز اخلوف
وأحـدثت تغيـيرا في الشكل والـهيكل اإلداري لـلدولة هـو محاولـة تلك القوى
قراطـية وآليـات تداول السـلطة لـلنفوذ إلى الـراديكاليـة استخـدام قطار الـد
قراطية في شرعنة باليات الد مـفاصل احلكم والبدء بصناعة الدكتاتورية ا
مـجتمعات اقل مـا يقال عنهـا أنها ما زالت متـخلفة في معـظم مناحي احلياة
إن لم تـكن في جمـيـعهـا وأنـها لم تـنجـح في بلـورة مفـهـوم سامي لـلـمواطـنة
ا لـدى سكانها الذين ما زالوا يسألـون الفرد عن دينه ومذهبه وعشيرته ور
الـيـة بعـيدا عن أي سـؤال يـتعـلق بإمـكانـيـاته العـلمـية أو حـتى عن مقـدرته ا
الـثقـافيـة أو األدبيـة أو االجتـماعيـة أو السـياسـية وحـتى لو حـصل ذلك فان
ـذهب ـتــكــلس الـديـن وا الــتــزكـيــة األســاس مـا تــزال مــحــكـومــة بــالـثالثـي ا

كونات العرق والقومية? والعشيرة وفي بلدان ا
ـنـتـفضـ في كل من بـغـداد وبـيـروت قد واجـهـة احلـالـية بـ ا  ويـبـدو إن ا
ــواطــنـة أســاسـا في ــقـراطــيـة الــتي تــعـتــمـد ا بــدأت فــعال بـ الــقـوى الــد
ـقـراطـية صـنـاديق اقـتراع وسـلـما ـارستـهـا وبـ القـوى الـتي تعـتـبـر الد
الرتقـائها دفة احلكم وتنفـيذ برامجها الشـمولية من خالل تهييـجاتها الدينية
ـهيمنة ـذهبية تـارة والعشائـرية والقوميـة تارة أخرى ولذلـك نرى القوى ا وا
تـستـمـيت من أجل احـتواء زخم تـلك االحـتـجاجـات بل وركـوب موجـاتـها أو
الـعمل التخريبي واالنحرافي من خاللها لكـبح جماحها واإلبقاء على نظامها

شرعن بصناديق اإلتاوات والسحت احلرام.  الشمولي ا
 ولـذلك نعـتقـد بأن الـعدالـة االجتـماعـية تـضع لنـا خارطـة طريق حتـدد اجتاه
قراطي أساسه مـفهوم متحضر الـبوصلة لتحقـيق مجتمع د
ــنــتج ومـــدني لــلــمـــواطــنــة الـــتي بــدونــهـــا ســيــكـــون ا
ـقـراطيـات عـرجـاء ال تقل تـخـلـفـا وهمـجـيـة عن تلك د
الـتي اسـتــخـدمـتــهـا أنـظـمــة احلـزب الـواحــد والـقـائـد

الضرورة في الدكتاتوريات الشعبية!?
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طـرح األمـ الــعـام لـلــحـزب اإلسالمي
العـراقي رشـيد الـعزاوي خـطـة شامـلة
لـعـالج انـتــشــار وبـاء كــورونــا وحـفظ
.وتــضـمــنت اخلـطـة أرواح الـعـراقــيـ
ــــــــقـــــــتــــــــرحــــــــة الــــــــتي تــــــــلــــــــقت ا
تـفـاصـيــلـهـا(الـزمــان) امس جـمـلـة من
اخلـــطـــوات األســــاســـيـــة فـي جـــمـــيع
الـــقــطـــاعـــات الـــصـــحــيـــة واألمـــنـــيــة

واجملتمعية كما يأتي:
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ـــســتـــشــفـــيــات (اوال اعــادة تـــأهــيل ا
ـمكن من اجهزة ركزية وتـزويدها با ا
االنــعـــاش والــتــقـــنــيــات الـــضــروريــة
للحاالت احلرجة وثانيا تشكيل مفارز
ـواطـنـ في طـبـيـة مـتـنقـلـة لـفـحص ا
بيـوتهم وحـصر االصابـات خالل مدة
اقــصـــاهـــا عــشـــرة ايــام  لـــيـــتم عــزل
طلوبة صاب وعالجهم بالسرعة ا ا
وضمان انتهـاء انتشار الـوباء وثالثا
ــرضى تــطـــويــر مـــنــظـــومــة تـــســلـم ا
وتصنـيف حاالتهم ومـعاجلتـهم بشكل
عـمول به في يشـبه النـظام الـصـحي ا
احلــروب ورابــعـــا االســراع بــتـــعــيــ
خــريــجـي اجملــمــوعـــات الــطـــبــيــة من
ـدرب عـاهد والـكـليـات كـونهم من ا ا
ـفـصـولـ من بـشـكل  كـامل واعـادة ا
الكوادر الـطبيـة لسد الـنقص احلاصل
ــغـذيـات وخـامـســا تـوفــيـر األدويـة وا
الـــضــروريـــة بـــكـــمـــيـــات كـــبــيـــرة في
ـيــدانــيـة. وســادسـا ـســتــشـفــيــات ا ا
ـصانع االتفـاق مع وزارة الصـناعة وا
ـواد الـضـرورية األهلـيـة عـلى إنـتـاج ا
ـواصـفات اجلـيـدة بـعد اسـتـشارة وبا

الص مـثل بدالت الوقـاية والكـمامات
وغـيــرهــا) كـمــا تــضــمـنت اخلــطــة مـا
يـأتي(اسـتــمـرار فــرض احلـظـر في كل
العـراق ومـنح الـقـوات األمنـيـة سـلـطة
زيـد من في ذلك حـمـايـة للـشـعب مـن ا
الـتـداعـيـات. وثـامـنــا تـشـكـيل مـجـلس
استشاري من مخـتلف االختصاصات;
ـي طبـية اجـتمـاعـية عـلمـاء أكاد

أمنـيـ عسـكـر صنـاعـي مـهـندسي
مـــيــــكـــانـــيـك وإنـــشـــاءات بــــاحـــثـــ
اجـتـمــاعـيـ إعالمــيـ وصـنـاع رأي
ـــثـــلـــ عن الـــوزارات عـــام جتـــار 
ستوى مديري عـام لالستماع الى
ـمكن تـنفيـذها. ووتـاسعا قتـرحات ا ا
وتى وحماية وضع نظام دقيق لدفن ا
الـعــمــال من الــتــلـوث وصــون كــرامـة
يـت. وعاشـرا تـقـد وزارة الـتـجارة ا
ــتــوفـرة ــواد الــغــذائــيــة ا كــشــفــاً بــا
نع حدوث واتخاذ اخلـطوات الالزمـة 

نقص فيها). 
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واخـــتـــتم الــــعـــزاوي مـــقـــتـــرحـــاته بـ
(تــوظــيف الــفــعــالــيــات اجملــتــمــعــيــة
والدينية والسياسية كافه لدعم جهود
الـقـوات األمـنــيـة من أجل حـفظ األمن
ــاء والــكــهــربــاء وتــوفــيــر الــغـــذاء وا
للمواطن وبناء مستشفيات ميدانية
من الـــــبــــنــــاء اجلـــــاهــــز في جـــــمــــيع
ـرضى احملـافـظـات وحتـويـل جـمـيع ا
ـصـابـ بـالــوبـاء الـيـهـا). وفي وقت ا

الحق اكد
ـقــتـرحـة الـعــزاوي ايـصــال  اخلـطــة ا
لــعالج كــورونــا إلـى مــجــلس الــوزراء
ونسـانـد جهـود حـمايـة العـراقـي من

اإلجناز في تهيئة مسـتشفيات ومراكز
تــخـــصـــصــيـــة في مـــحـــافــظـــات عــدة
السـتــقــبـال مــرضى كــورونــا وتـوفــيـر
جمـيع متـطلـبات رعـايتـهم وعالجهم )
ستشفيات مضيفا (لذا نطالب بـفتح ا
الـــتـي وصـــلـت مـــســــتـــويــــات إجنـــاز
ـئـة وهي ـا يـقـارب 90 با تـشـيـيـدهـا 
اكــثـر مـن تـســعــة مــســتــشــفـيــات  في
مـحـافــظـات الـعـراق اخملــتـلـفــة  مـنـهـا
ـسـتـشــفى الـتـركي). واشــار الـفـيـلي ا
انه( في مــحـــافــظــة الـــنــجف األشــرف
لـوحـدهــا يـوجـد اكــثـر من مـســتـشـفى
قريـب االكتـمـال وال تـتـطـلب كـثـيرا من
اجلهـد والـتـخـصـيص لـتـدخل اخلـدمة
واجهة جـائحة كورونا وتخصيصـها 
ــســتـــلــزمــات ورفــدهـــا بــالــكـــوادر وا
صـاب بدال الضروريـة إلنقـاذ حيـاة ا
بادرات إعـالمية تـبدأ من من الذهـاب 
الصـفر في إنـشـاء مسـتشـفـيات يـطول
وقت إجنازها - فيما لو كانت جدية -
دة قـد تـتـجـاوز أوج األزمة الـصـحـية

وشدتها). 
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الى ذلك طالب الفيلي احلكومة بتأم
ــتـعـفـفـة وسـائل الـصـمــود لـلـعـوائل ا
وذات الــدخل الـــيــومـي في مــواجـــهــة
كورونـا.وقال في بـيان تـلقتـه(الزمان )
امس أن (هـذا اإلجـراء يـتـطلـب حتـركا
ساعدة اذ ال يجوز أن سريعا لتأم ا
ـواطــنـون عن أعـمـالـهم وأن يـتـعـطل ا
يــخــضــعــوا لــلـحــجــر مـن دون تــأمـ
مساعدات مالية وعينية خصوصا أن
الــعـــوائل تـــواجه ضــغـط الــبـــقــاء في
نازل وضـغط الفـقر والعـوز) مشددا ا

(ضـرورة اتــخــاذ الـتــدابــيـر الــكــفـيــلـة
لــــضــــمــــان صــــحــــتـــهـم وسالمــــتــــهم
ـعـيشـيـة).  وفـي شأن ومـتـطـلـباتـهـم ا
مــتــصـل طــالب الـــنــائب الـــســابق عن
ــكــون االيــزيــدي شـــريف ســلــيــمــان ا
احلـكـومـة االحتــاديـة وحـكــومـة اقـلـيم
ـئات الـشباب من كردستـان بالـسماح 
كون االيزيدي العـودة الى مناطقهم. ا
وقـال في بــيــان تـلــقــته(الــزمـان) امس
انه(نــيــابــة عـن اهــالي اكــثــر من 600
ـــكــون االيـــزيــدي نـــطــالب شــاب من ا
ونوجه نداء استغاثة الى خلية االزمة
كـافحة فـيروس كورونا في اخلاصة 
احلـكــومـة االحتــاديـة ونـظــيـرتــهـا في
حـكـومـة اقــلـيم كـردسـتــان ومـحـافـظي
نيـنـوى ودهوك بـايـجـاد سبـيل لـعودة
تنازع ناطق ا هؤالء الى بيوتهم في ا
عليـها) موضـحا ان(هؤالء الـشباب هم
ـطــاعم والــفـنـادق من الـعــامـلــ في ا
واحملال الـتـجاريـة والـعمـال الـبسـطاء
في بــــغــــداد ومـــحــــافــــظـــة نــــيــــنـــوى
ومحـافظـات االقلـيم قبل اصـدار اوامر
حـظـر الـتـجـوال وهم عـالـقـون االن في
بـغداد ونـيـنـوى وبـعـشـيـقـة ويـرغـبون
بالعودة الى اهاليهم ).وناشد سليمان
ـــعــنـــيـــة (ايــجـــاد ســـبــيل اجلــهـــات ا
لعودتـهم خاصة في ظل هـذه الظروف
الـتي نــعـيــشـهــا من تـفــشي لــفـيـروس
كـورونـا كــاصـدار اسـتــثـنـاء او اجـراء
الــفــحـــوصــات عــلـــيــهم والـــتــاكــد من
سالمتـهم وعـودتهـم الى اهالـيـهم لكي
اليـكـونـوا عـرضـة الي مـخـاطـر وزيادة
مـدد احلـظـر وبـقــائـهم عـالـقـ الحـول

لهم وال قوة).

أكـــد ان الـــتــــطـــورات الـــصـــحـــيـــة
اخلطيرة التي سبـبها انتشار وباء
فــايــروس كــورونــا وتــأثـيــره عــلى
العـالم بشـكل عام مـتسـببـا بوقوع
االف الـــوفـــيـــات واضـــعـــافــهـــا من
االصــابـــات االمــر الــذي يـــدعــونــا
كجـهات امنـية الى اتـخاذ التـدابير
الــسـريــعــة والالزمـة حلــمــايـة امن
وسالمــــة بـــلــــدنـــا وخــــاصـــة امن
العـاصمـة بغـداد لذا نـهيب بـجميع
ــواطـنــ بـالــتـعــاون مع قـواتــنـا ا
االمنـية وعـدم خرق حـظر الـتجوال

ألهـمــيــة االمن الــصـحي لــلــمـواطن
ـــر واجملـــتــــمع خــــاصـــة وأنــــنـــا 
ــرحـلــة تــصــاعـد اإلصــابــات بـ

واطن بهذا الوباء. ا
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ان حـظــر الـتــجـوال وغــلق احلـدود
هـو الـقـرار األصح واألكـثـر فـعـالـيـة
لــلــحـفــاظ عــلى اجملــتــمع الــعـراقي
ولـكن ال يــخـفي عــلى أحــد ان لـهـذا
الـقرار الـكثـير من الـتأثـيرات حـتماً
فــيـــمــا يــتــعـــلق بــأجـــهــزة الــدولــة
رافقها وصوالً إلى أرزاق وتعطيل 

الـنــاس الـبـســطـاء أصــحـاب األجـر
اليومي وهذا يعني أزمة اقتصادية
مـضافـة والسيـما ان الـعراق يـشهد
تــغــيــيــرات ســيــاســيــة وتــقــلــبــات

اقتصادية
فالفكرة إذا حتتاج إلى نشر الوعي
الـعـام لــفـهم قـرار حـظــر الـتـجـوال
والـتــزام الـوقـايـة من خالل حـمالت
توعـيـة واستـغالل مواقع الـتواصل
االجــتــمــاعي لــهــذا الــغــرض حــتى
يــطــبق الــقــرار جــيــدا لــذلك نــدعـو
احلـكومـة العـراقيـة وضع إجراءات

مـشـجـعـة إلقـامـة احلـظـر كـمـا يجب
ويـــؤخـــذ بـــنـــظـــر االعـــتـــبـــار ذوي
ـســنـ االحـتــيـاجــات اخلـاصــة وا
وذوي الـكـسب اليـومي ومـا يـترتب
على ذلك من دفع بدل إيـجار احملال
نـازل وغير ذلك وإال فـأنه يعد او ا
قرارا غـير نافع حـبراً على ورق في
حـــال عــدم االلـــتــزام فـــفي االزمــات
الــــكــــبــــيــــرة البــــد من الــــتــــعــــاون
وتـظـــــــــــافـر اجلــهــود بـ جــمـيع
فــئــات اجملــتــمع لــنــتــجــاوز االزمـة
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ـية على ـؤسسات الـبحثـية واألكاد يـجمع اخلبـراء والباحـثون في كبـريات ا
حقـيقة مفـادها أن العالـم بعد كورونا سـيتغيـر تماما عـلى مستـوى السياسة
واإلقـتصـاد والـهيـمـنـة والعـادات اجملـتـمعـيـة وعالقة احلـكـومـات بالـشـعوب 
ـنـافـسـة ـلـحــة سـتـرتـبط بـالــتـحـديـات الـنـاجتــة عن ا فــكـثـيـر من الـقــضـايـا ا
ـمــارسـة اإلســتـبـداد واألولـويـات الــتي حتـتــاجـهــا الـدول الـتي قــد تـضــطـر 
سـتبدة ـتطـلبـات النـاشئـة  فقـد جنحت الـدول ا ـركزيـة في التـعامل مع ا وا
كـالص في حماية كافة األفراد دون تمييز وقدمت لهم العالج حتى خرجت
ـقـراطيـة كـأمريـكا ـوبوءة  بـيـنمـا إنـهارت دول د الـص من قـائـمة الـدول ا
انـيا وفرنسا وإيـطاليا وأسبانـيا كانت تتبـجح باإلقتصاد والتـحرر ولكنها وأ
تـخـلت عن نـهـجـهـا وبـدأت تـفـاضل بـ مـرضـاهـا فـتـتـخـلى عن كـبـار الـسن
حلـساب األقل عمرا  لكن اخلـبراء يتحـدثون عن تطورات كبـرى بعد كورونا

كن اجمالها بالتالي .
فيقول أحد الباحث :

سـوف يؤدي هذا الوبـاء إلى تقوية الـدولة و تعزيـز احلالة الوطـنية  و سوف
تـتـبنى احلـكـومـات بـجمـيع أنـواعـهـا إجراءات طـارئـة إلدارة األزمـة  وسوف

يكره الكثيرون التخلي عن هذه السلطات اجلديدة بعد إنتهاء األزمة .
سـوف يسـاعد فـايروس كـورونا  COVID -19أيـضًا عـلى حتول الـسلـطة
والـنـفــوذ من الـغـرب إلى الــشـرق . لـقــد كـانت إســتـجـابــة كـوريـا اجلــنـوبـيـة
وسـنغـافـورة بشـكل أفـضل  وكان رد فـعل الـص جـيـدًا بعـد مـجمـوعة من
األخـطـاء في بـدايـة الـوبـاء . أمـا اإلسـتـجـابـة في أوروبـا وأمـريـكـا فقـد كـانت
ـا زاد من تشويه قـارنة مع دول جـنوب شرق آسـيا   بـطيئـة وعشـوائية بـا

هالة "العالمة التجارية" الغــربية .
تـضاربـة جذريًا  يـة ا إن األمـر الذي لن يتـغيـر هو طـبيـعة الـسياسـات العـا
فـاألوبئة السـابقة لم تـنه تنافس القـوى العظـمى ولم تمهد الـطريق نحـو حقبة
ا في ذلك وبـاء اإلنفلونزا ي  فاألوبئة الـسابقة -  جـديدة من التعاون الـعا
في  - 1919 -1918لم تـضع حدا لتنافس القوة ولم تفض إلى عهد جديد
ة ي . لن يشـهد الـعالم بـفعل هـذا الوبـاء تراجـعاً عن الـعو من الـتعـاون العـا
واطنون إلى حكوماتهم الوطنية لتوفير ـفرطة  في الوقت الذي يتطلع فيه ا ا
احلـمـايـة لـهم  بـيـنــمـا تـسـعى الـدول والـشـركـات لــلـحـد من نـقـاط الـضـعف

ستقبلية . ا
ًـا أقل إنفـتاحًـا وأقل إزدهارًا وأقل بـإختـصار  سـوف يخـلق هـذا الوبـاء عا
حـرية . و مـا كان لألمـر أن يكـون بهـذه الصـورة بيـد أن وجود فيـروس قاتل
مع تـخطيط غير صحيح وقيادة تفتقر إلى الكفاءة وضع البشرية على مسار

جديد ومثير للقلق .
ويـشير بـاحث آخر إلى أن هجـوم الفيـروس التاجي هـو القشة الـتي قصمت
ـة اإلقتـصـادية . لـقد أثـارت الـقوة اإلقـتصـاديـة والعـسكـرية ظـهر بـعيـر الـعو
ـتحـدة وتصـميـمـها عـلى فصل الـص عن ـتنـاميـة للـص عـزم الـواليات ا ا
ـصـدر ومـحاولـة إجـبار لـكـيـة الفـكـريـة األمريـكـية ا التـكـنـولوجـيـا الـعالـيـة وا
ـتـزايد احلـلـفاء عـلى أن حتـذو حـذوهـا . إن الضـغط الـشـعـبي والسـيـاسي ا
تمثل بخفض إنبعاثات الكربون أثار تساؤالت حول إعتماد لتحقيق الهدف ا
سافات طويلة الـعديد من الشركات على سالسل اإلمداد 
. امـــا اآلن  فــــان فـــايـــروس كـــورونـــا بـــدأ بـــإجـــبـــار
احلـكــومــات والــشــركــات واجملـتــمــعــات عــلى إتــخـاذ
خـطـوات تـعـزز من قـدرتـهـا عـلى الـتـعـامل مع فـتـرات

طويلة من العزلة اإلقتصادية الذاتية . 
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رشيد العزاوي مازن الفيلي 

اجلـهـود احلــكـومـيـة مـن أجل حتـقـيق
هـــذا الــــهـــدف الــــوطـــنـي الـــضـــروري
والنبيل). من جهـته طالب عضو جلنة
اإلقتصـاد النـيابيـة مازن الـفيـلي بفتح
ـــكــتــمــلــة في ــســتــشـــفــيــات شــبه ا ا
ـــواجــهــة أزمــة مــحــافـــظــات عــديــدة 
كـــورونـــا .وقـــال الـــفـــيــــلي في بـــيـــان
تلقته(الـزمان) امس انه (في ظل تزايد
انـتـشـار وبـاء كـورونا بـشـكـل مـلـحوظ
وسريع تشتـد احلاجة لتـركيز اجلهود
وتـعــبـئــة اإلمـكــانــات لـتــولي الـقــطـاع
ــــؤســــســـــاته وكــــوادره الــــصــــحـي 
ومسـتـلزمـاته اهـتمـامًـا ودعمًـا خـاصًا
واعتماد القرارات الواقـعية والسريعة

هـــذا الـــوبـــاء.وقـــال بـــيـــان لـــلـــحــزب
اإلسالمي تـــلــــقـــته(الـــزمـــان) امس ان
الــعـــزاوي (بــعث اخلـــطــة الـــشــامـــلــة
ــقــتــرحــة لــعالج وبــاء كــورونــا إلى ا

مجلس الوزراء).
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ونـقل الــبـيــان عــنه  قـوله ان (اخلــطـة
ـقـتـرحـات ـتـضـمـنـة مـجـمـوعـة من ا ا
العملية العاجلة هدفها حث احلكومة
عــلى بـــذل  اجلــهــود كــافـــة  الــتي من
شأنها مواجهة هذا الفايروس القاتل
وحــمـايــة الــعــراقــيــ مــنه).  مــؤكـدا
ــلف (مــتـــابــعــتـه الــيــومـــيــة لــهـــذا ا
واستعـداد احلزب بكوادره كـافة لدعم
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