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جملـــــــــرد أن تـــــــــقـع األحـــــــــداث أو
الـكـوارث تبـرز اإلشـاعات وتـنـتقل
وتـــتــجــاوز كــالــنـــار في الــهـــشــيم
ـــســافــات وتــتـــخــطى احلــواجــز ا
واحلــــــدود فـي مــــــحـــــــاولــــــة دمج
مـجـتـمـعـات لـهـا في غـايـة تـشـكـيل
رأي عــام تـؤثـر به وتــتـصـرف مـعه
وفق أجـنــدة خــطـطت لــهـا اجلــهـة
الـــتـي خـــطـــطت إلطالق اإلشـــاعـــة
بـهــدف حتـقــيق جنـاحــات تـصــبـو
اليها سواء علـى مستوى اجلماعة
الـصــغـيــرة أو اجملـتــمع أو الـدول
أو حتقيق بحثـا عن مكانة مـؤثرة 
مصالح مهمة على حساب اجلهات
ـنــافـســة لـهـا واألطـراف األخــرى ا
وأول مـــا تـــفـــكــــر به الـــبـــحث عن
اآللـيـات الـتي تـمـكـنـهـا من حتـقيق
وجـــائـــحـــة الــــتـــوسع واالنـــطـالق
وضـوعات التي كورونـا من أبرز ا
وفرت الفـرصة للشـائعات الفتراس
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اإلشـاعـة أو الـشـائـعـة هي خـبـر أو
مجـمـوعـة أخـبـار مزيـفـة ومـفـبـركة
بـطريـقـة ذكيـة تسـتـثمـر في ظروف
مالئـمــة النـطالقــهـا وبــقـدر مـا هي
مزيـفة وفاقـدة للمـصدر األصلي أو
عني فأنها تمـتلك جزئية بسيطة ا
عـلومات الـدالة عـلى احلادثة من ا
فـتـستـثـمرهـا لـتكـون فـرصة لـلـنفخ
بـــهــا حــتى تــتـــحــول الى بــالــونــة
يتوقعهـا البعض حتمل من اخلطر
بـأبـعـاد عـسـكـريـة أو سـيـاسـيـة أو
اقــتـــصــاديـــة أو اجــتـــمــاعـــيــة مــا
يــجـــعــلـــهم يــبـــحــثــون عـن مــكــان
انفجارها وخطر تشظيها وبنفس
الوقت فأنها مشوقة ومرغوبة لدى
النـاس وهي تهـدف الى زرع بذور
الــشـك واخلــوف والـــرعب ســـبــيال
لالســـــتـــــسالم واإلشـــــاعـــــة هي "
اصطالح يـطلق على قـدرة توظيف
جزئية مـعلوماتيـة محدودة ليؤمن
ـــكن بـــهـــا من يـــســـمـــعـــهـــا" وال 
لإلشاعة أن تـتخطى مديـات بعيدة
مــا لم حتــقق فــعل مــلــمــوس عــلى
ســبــيـل نــســبـــة وفــيـــات فــيــروس
كورونا وصـلت الى عشرات اآلالف
من البشـر فأصبـحت كل اإلشاعات
مقبـولة ومرغوبـة التداول لذا فأن
بـروز اإلشـاعـة دلـيل غـيـاب اإلعالم
الفاعل في كشف احلقائق ودحض
االفــتــراءات وفـي أمــور غــامــضــة
بـعـيدة عن أجـواء وغـرف التـحـرير
الـصـحــافي أو قـدرة الـصــحـافـيـ
بــالـــوصـــول الــيـــهـــا فــأن عـــقــوال
ســـــيـــــاســـــيـــــة ذات تـــــوجـــــهـــــات
إسـتـراتـيـجـيـة عـلى مـسـتـوى مـهم
تـمـارس طـبـخات للـتـأثـيـر بـالعـالم
وفـبركـات أو إشـاعات تـتـماهى مع
أحداث تـتعـلق بالصـحة الـعامة أو
االقـتـصـاد أو حـروب طـاحـنـة عـلى
مــسـتـوى كـونـ وفي هـذه احلـالـة
تـنـتـعش اإلشـاعـة وتنـتـقل بـسـرعة
الــــبــــرق مــــتــــجــــاوزة حـــدود دول
وقـــارات عـــدة وجملـــرد الـــوصــول
ـرحــلـة تـبــدأ تـلك الــعـقـول لـهــذه ا
بـجــني نـتــائج مـا خــطـطت له وال
أســتـبــعــد أن تـكــون حـالــة الــعـالم
اليـوم في أزمة جـائحـة كورونا من
هـذا القـبيل لـكن ال أستـبعـد أيضا
أن تتـمخض عـنهـا نتـائج إيجـابية
جتـعل الــعـالـم أكـثــر عـدال وعــطـفـا

واستقرارا من حيث توفير خدمات
الـــتــربـــيــة والـــصــحـــة والــعـــدالــة
االجــتـمــاعــيـة مــقــابل اضــمـحالل
ـاديـة إذا ما الـقـوى االقـتـصـاديـة ا
أخـذنا بـنظـر االعتـبار أن "حـساب
احلـــقل ال يـــنــطـــبق عــلـى حــســاب

البيدر". 
واإلشـاعـة لم تعـد لـوحدهـا مـتهـمة
من قبل اخملتـص وخبراء اإلعالم
بل هـناك تـوجـهات أخـرى لـوسائل
اإلعالم تتـعامل مـع أخبـار كاذبة ال
تــخـــتــلف كـــثـــيــرًا عن اإلشـــاعــات
والـــبـــروبـــاغــــانـــدا وإن أســـبـــاب
انتشارها يعود الى ما بات يسمى
ب" الــنـمـوذج االقـتـصـادي اجلـديـد
لـــوســـائـل اإلعالم" الـــذي يــــجـــبـــر
وسـائل اإلعالم تـلجـأ لـلفت انـتـباه
ومة تـابع لـتمـويل د القـراء وا
ـــعـــلن بـــالــوقت تـــواصــلـــهـــا  فــا
احلــــاضــــر لـم يــــعــــد يــــبــــحث عن
الـصحـيـفة األكـثر مـبـيعـا وتوزيـعا
بل يــبـــحث عن الــوســيــلــة األكــثــر
مـــتــابــعــة من الـــقــراء الــتي تــوفــر
األمـر الـذي يـجعل أخـبـارا مـثـيـرة 
ــــواقع تــــلــــجــــأ عــــددًا مـن هــــذه ا
الخـتراع األخـبار وتـكـذيبـها في آن
واحـد  "اجلــدلـيــة اإلخـبــاريـة " من
أجـل حتـــــقـــــيـق عـــــدد أكــــــبـــــر من
تابعات بأقل عدد من الصحفي ا
تـــفــــاديــــا من زحــــمــــة تــــكـــالــــيف
تشغيلهم. كـما توجد جدلية أخرى
ـواد والـتـقـارير تـتـمـثل في حـجم ا
اإلخـبـاريـة الـتي يـتم نـشـرهـا عـبـر
مـــــخــــتـــــلف وســـــائل الـــــتــــواصل
االجـتـمـاعي السـيـمـا في الـواليات
ـتـحـدة وأغـلب الـدول األوروبـيـة; ا
فـهي تـنـتـمي الـى مدرسـة إعـالمـية
جــديــدة " عـــاجل وخــطــيــر" وهــذه
تـــركـــز عــلـى األخــبـــار الـــعـــاجـــلــة
ـقـتـضـبـة بـدون أي والـقـصـيـرة وا
مـحـتـوى وهي من سـمـات وسـائل
التـواصل االجتـماعي الـتي حتاول
لل مع لـفت االنـتـباه الـهـروب من ا
إلـى مــدى تــأثــيــرهــا عــلى نــســبــة
ـقــروئـيــة وأمـام هــذا فـالــقـاريء ا
ــصــداقـيــة بـاألخــبـار يــبـحث عن ا
مــا يــجــعــله يــتـشــبث والـتــقــاريــر
بــالـصــحـافــة اجلـادة بــتـقــالـيــدهـا
ـــة لــــكن عــــلى االنــــتـــرنت الــــقـــد
لصعـوبة توفر الـصحيفـة الورقية.
تهم ويكـاد يكون موقـع فيسبـوك ا
ـفبركة األكبـر بالترويـج لألخبار ا
وتــــقــــول شـــركــــة "جــــمـب شـــوت"
في عروفة بالتـحليالت الشهيرة  ا
تــقـريــر لـهـا فـي ديـســمـبــر/كـانـون
ــواقـع الــتي األول  ?2017حـــول ا
ـضلـلـة والتي تـتـعامل بـاألخـبار ا
تــعــتـمــد بــشــكل كـامـل عـلـى مـوقع
التواصل فـيسبوك لـلحصول على
أعـلى معـدل زيـارات لهـا وبـحسب
ــواقـع الــوهــمــيـة الــتــقــريــر فــأن ا
حتــصل عـــلى أكـــثــر من  %70من
ـــرور اخلــاصــة بـــهــا من حـــركــة ا
سـتخدمـ القادمة خالل زيارات ا
مـن فـيـسـبـوك وعـلى الـنـقـيض من
ـــواقع اإلخــبـــاريــة ذلك حتـــصل ا
ـهـمة عـلى أقل من  %30من عدد ا
الـــزيـــارات اخلـــاصـــة بـــهـــا مـــثل
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عندمـا سئل الرئـيس الصيني شي
جــ بـــيـــنغ عن الـــتــدابـــيـــر الــتي

إتخذتـها بالده في مواجهـة جائحة
كــورونـــا قــال "أن اخلــوف والـــهــلع
ـــرض هــو أوجع ـــبــالـــغـــة من ا وا
ــرض الـفــعــلي" لـذلك وأخـطــر من ا
ارسـة التـضلـيل والتـف في فـإن 
فـــبــركـــة اإلشـــاعــة عـــبـــر تـــوظــيف
الـتكـنـولـوجـيـا احلـديـثـة قـد تـسبب
انـتـكاسـات اقـتـصاديـة واجـتمـاعـية
ونفسية على مدى بعيد واستغالل
اإلشـاعـات والـضخ الـذي تـعرض له
Social Media)) اإلنـــســـان عـــبــر
ومــــنـــهــــا فــــيـــســــبــــوك وتـــويــــتـــر
وتــطــبــيـقــات واتــسـاب ويــوتــيـوب
وفـايـبـر جـعـلت الـكـثـيـر من الـناس
يـتـحول طـبـيب أو عشـاب أو طـبيب
نـــفــســاني أو مــنـــتج فــكــري هــدام
وكثيرا من الـناس حتول الى عراف
وساحـر وفنان في اخـتالق اإلشاعة
ـا يـعـزز مـكـانـته بـ الـنـاس أمام
الهلع والـرعب الذي يسـمح بإشاعة
األسـاطـيـر واخلـرافات فـي ظل أزمة
ــنـطـقي كـورونــا ولـكن الــتـفـكــيـر ا
لــلــدول يــتـطــلب مــنــهـا أن تــتــحـلى
بــــاحلـــقـــائق وأن تــــســـخـــر اإلعالم
خلـــدمـــة الـــقـــضـــايـــا اإلنـــســـانـــيــة
ــنح مــيــكــانــزمــات و والــوطــنــيــة
واجـهة لـيكـون لسـان ناطق مـعبر ا
عن مــتـطـلــبـات اجلــمـهــور ويـحـقق
حـاجــاتـهم حــتى ال تـخــتـلـق فـجـوة
معرفية تسمح لإلشاعات أن تتناقل
ياه كالـطفيـليات حـ تعتـاش في ا
اآلسـنـة والــراكـدة.ويـقــيـنـا أن أزمـة
كــورونــا أنــتــجت خــوفــا مـن نــتـاج
ـرات اإلشــاعـات يــفــوق أضــعــاف ا
اخملــاطــر الــصــحـــيــة احلــقــيــقــيــة
وفــرضت احلـرب الـنـفـسـيـة والـقـلق
وكـاد بــاإلمــكـان أال بــدرجـة كــبــيــرة
تـــكــون بــكـــذا حــال بــدلـــيل أنه في
ــــاضـــيـــة أن بـــعـض الـــســــنـــوات ا
إحـصائيـات صحـية أمـيركـية تـشير
الى أن نــحــو  12مـــلــيــون شــخص
هي أكثر وت باألنـفلونزا العـادية
بـينما لم من ضحايـا كورونا بـكثير
تـركـز عـلـيهم الـتـغـطيـات اإلخـبـارية
مــن دون أن تــالحــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــهـم

اإلشـــــــــــاعات?.
ومع الـتحوالت الـرقمـية والـتقـنيات
ـذهـلة في عـالم االتـصال احلـديـثة ا
والــتـــواصل والـــتــوسع فـي مــواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي واألشــكــال
Social Media)) اخملـــتــــلـــفـــة من
وبـــروز دور الــــصـــحـــفي الـــرقـــمي
حتــول الــعــالـم جــمــيــعــا الى أرض
خـصـبـة مـهيـئـة وبـقـدرة مـؤثـرة في
تـــداول وقــــبــــول هـــذه اإلشــــاعـــات
ــفـــبــركــة مـع ســهــولــة واألخــبــار ا
ـــكن تـــســمـــيــته ب" االنــتـــشــار و
لغومـة من اخلطر الفكري" البؤرة ا
فـكثـرة الـضخ من اإلشاعـات تـسبب
خــروج اإلنـســان عن ســلــوكه لــيـقع
ضـحـيـة وفـريـسـة لـصـاحب الـهدف
وبغض الـنظـر عن أنواع اإلشـاعات
إن كـــــانـت رمــــاديـــــة أو ســــوداء أو
بـــــيــــضــــاء أو غــــيــــرهــــا لـــــكن من
الضروري تصنـيف طبيعة األهداف
في ذهـنيـة اجلهـة الـتي أطلـقت هذه
ــــكن أن اإلشــــاعــــات.واإلشــــاعــــة 
يـطـلـقـهـا شـاء من شـاء لـكن حتـديـد
آلـــيـــات وقــــدرات ومـــســـتـــلـــزمـــات
جنـاحهـا تكـاد تكـون صعـبة لـلغـاية
فــهـي حــتـــمـــا ذات تــوجـــهـــات إمــا
اقتـصادية أو سـياسـية أو عسـكرية
ــا جــمـيــعــهـا أو إجــتــمــاعـيــة ور
فـــاإلشــاعـــة إن لم تـــكن قــد حـــقــقت
أهـدافــهـا قــد تـعــود بـالـضــرر عـلى
جــهــة إطالقـــهــا  كــونــهــا في واقع
احلال حرب شرسـة سالحها القدرة
عـــلى تــســويق الـــكــذب والــتــلــفــيق
ــتـعــمـد بــحـثــا عن حتــقـيق غــايـة ا
ا مـعـينـة في صـدر أصـحابـهـا. ور
تـنـطــلق اإلشـاعـات بـشــكل مـتـأخـر
تـكـاد تـكـون اإلشـاعـة احلـقـيـقـية أو
األســـاســيـــة جنــحت فـي الــوصــول
ديـات واسعـة من حتقـيق الـغايات
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تنـطلق الـشائـعات في ظل حـالت
احلــالــة األولى عــنـدمــا ال تــتــوافـر
مـصـادر رسـمـيــة صـادقـة لألخـبـار
حتصل فـجوة معـلومـاتية وتـظهر
شـهـيـة اجلـمـهـور بـاحـثـة بـفـضول
إلشـبـاعـهـا عن تفـاصـيل مـا يـجري
من أحـداث فــتــقـوم جــهـات الــفـعل
ـمــارسـة دورهـا بــاسـتــغالل تـلك
ـــتــلـــقي بـــإطالق احلـــاجـــة لـــدى ا
ــلـــفــقــة الــشـــائــعـــات واألخــبـــار ا
واحلـالـة الثـانـية عـنـدما ال تـتـمتع
ـصـادر الرسـمـية بـثـقة اجلـمـهور ا
فتكـون الشائعـة قد أخذت مكـانتها
ـتـلـق في االنـتـشـار ب أوسـاط ا
لــواقع فــرضـتـه حـاجــة اجلــمــهـور
ـعـلـومات بـالـبـحث عن األخـبـار وا
حول تـطورات األحـداث خاصة في
حاالت الـكوارث واحلـروب عنـدها
ــثال عن يــتـــشــكل الــرأي الـــعــام 
الـشائـعة.وال اتـفق مع رؤيـة بعض
ـواطـنـ عـنـد ـحـاسـبــة ا الـدول 
ـمـارسـة إعالمـيـة بـحـتة قـيـامـهم 
تــهـدف تــوعـيــة الـنــاس بـاخملــاطـر
احملـدقـة بـيـنمـا تـعـدها الـسـلـطات
احلــكــومــيــة عــلى انــهــا إشــاعــات
وتــلـــجــأ لــلــمـــحــاســبــة مــغـــرضــة
الـقـانــونـيـة والـتـكـمــيم كـمـا فـعـلت
الـصـ مع ثـمـانــيـة مـتـخـصـصـ
باإلعالم الصحي مع بـداية انتشار
جـائـحـة كـورونـا في واليـة ووهان
عـنـدمـا حـاولت إخـفـاء الـكـارثة عن
مـواطـنـيـهـا حـتى أنـهم كـانـوا آخر
من يــعـلم بـالـوبـاء حـيث جتـاوزت
الـعمـل بالـوعي اإلعالمي بـشفـافـية
ومــصـداقـيــة ومـكـاشــفـة حـقــيـقـيـة
لـشـعـبهـا وكـبح جـماع الـشـائـعات
فـــــقط بــــإشـــــبــــاع الــــرأي الــــعــــام
ـعـلـومـات الـدقـيـقـة عـبـر مـاكـنـة بـا
اإلعـالم اخلــــــدمـي. واإلشــــــاعــــــات
الالحــــقــــة الـــــواردة من مــــصــــادر
ثانـوية الـتي تتـعلق بـاألحداث هي
ـــرات مـن تـــكـــون في كـــثـــيـــر من ا
ــــربــــكـــة مــــصــــادر لـإلشــــاعــــات ا
للناس.وفي قضية فيروس كورونا
ثال احتـدم التناقض على سبـيل ا
إذ حتـدثت طبـيبـة مصـرية باآلراء 
تـــعــيش في أمـــيــركــا فـي فــيــديــو
متهـمة اجلانب األمـيركي باختالق
اإلشـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــات ألغــــــــــــــــرض
وانتـقدت كل مـن يسـتخدم جتاريـة
الـكـمامـات والـقـفازات لـعـدم وجود
ـوضـوع مـبـررات لـهـان مــعـتـبـرة ا
مجرد فبـركات الغاية مـنها حتقيق
مـصـالح اقـتـصـاديـة دوليـة بـيـنـما
طـالـبت طبـيبـة لـبنـانـية ظـهرت في
فــيــديــو بــاســتــخــدام الــكــمــامــات
والــقــفـــازات لــلــوقــايــة من فــروس
كــورونــا الــذي ســيــصــيب الــعــالم
وبـــنــفـس الــوقـت قــالت جــمـــيـــعــا
ية بأن الهواء منظمة الصحة العا
غـيـر نـاقل لـلــفـيـروس ثم تـراجـعت
عن رأيــهــا فـي حــ حــذر طــبــيب
عـراقي فـي مـقـابـلة تـلـفـازيـة من أن
الـــهــواء نـــاقل لــلـــفــيـــروس حــتى
انـتـعـشت الـتـغـريـدات عـبـر تـويـتر
عـلـى أن فـيـروس كـورونـا جـبـان ال
يـتـمـكن من فـتح بـاب مـنـزلك  لـكنه
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السـؤال من يعـرف حقـيقـة فيروس
ـسـتــجـد "كــوفـيـد-" 19 كـورونــا ا
الذي بـدأت وسائل اإلعالم تتـناقله
مـنـذ نـوفـمـبر  2019إن كـان حـربا
بـيولـوجيـة مقـصودة أم قـصة ذات
أغــراض ســيــاســيــة واقــتــصــاديـة
ـتــحـدة مــفــتـعــلــة بـ الــواليــات ا
ــعــتــدي والــصــ ومن الــطــرف ا
عـتدى عـليه مـنهـما ثم ال ندري وا
إن كــان هـنــاك خــطــأ تـكــنــولـوجي
نـاجم عن خـطـأ بــشـري مـتـعـمـد أم
غــيــر مــتـعــمــد ? وهل هــذا اخلــطـأ
تـحدة أم في حصل فـي الواليـات ا
الصـ أم في إيران أم في ايطـاليا
? مـن يــــعــــرف حـــــقــــيـــــقــــة وأصل
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بغداد

اجلـــائـــحـــة وبـــالـــرغم من تـــزايـــد
ال ـقاالت الـعلـميـة حول الـفيروس ا
يـزال هـنــاك الـعـديـد مـن الـغـمـوض
ـــوضـــوع في أي يـــكـــتـــنف أصل ا
احلـــيــوانــات نـــشــأ ? هل نـــشــأ في
اخلفاش أم آكل النمل احلرشفي أم
أنــواع بــريــة أخــرى? هل هــو غــاز
يــنــتـقل عــبــر الــهـواء أم فــقط عــبـر
االتـصـال الـبـشري الـنـاقل له ? ومن
أين أتى? هل جاء من كهف أو غابة
في مقاطـعة هوبي الصـينية ? مرت
خـمـسـة شهـور عـلى عـمر اجلـائـحة
لـكن لــآلن نـصــادف الـتـنــاقض بـ
ية في تقـارير منـظمة الـصحة العـا
بداية الـوباء وفي نهـايته نشك في
روايـات طـبـيـة أمـيـركـيـة وصـيـنـيـة
لـذلك قد أوصلتـنا النتائج وغيرها 
الى انه يوجد خـطر حقـيقي لكن لم
نــــــتــــــعـــــرف عــــــلـى مــــــصـــــدره أو
ومن الــطـــرف الــذي يــقف مــنـــشــأه
كن الوصول لنتيجة وراءه? لذلك 
بـأن هـذا الوبـاء هـو حقـيـقة ثـابـتة
لــــكن قــــد يــــكــــون نــــاجم عن فــــعل
أو بـيــولـوجي خـارج فـعل اإلنـسـان
هـــــــو مـن فــــــعـل اإلنــــــســـــــان وفي
احلـالـت فـأن الـشـائعـات أصـبحت
وتــشـكل مـادة اإلعالم اإلجــتــمــاعي
خطورة أكثر من اخملـاطر احلقيقية
للفيروس بدلـيل أن اإلنسان يحتاج
عـنويات عـالية كـوقاية أن يتـمتع 
رض.وفي لـلـوقـايـة وكذلـك حتمـل ا
مـرات عـدة يـدفع الـفـضـول الـبعض
ـن يـعـشق بث الـشـائـعـات ومـنـهـا
ـثـال أن مـديـنـة الطب عـلى سـبـيل ا
أو ـتـلئـة بجـثث ضـحـايا كـورونا
مسـتشـفى النـعمـان ببـغداد وصلت
له  16إصابـة بكـورونا ومـستـشفى
صـابـ واجلثث الـنـجف ملـيـئة بـا
وعند التحري يتب أنها وغير ذلك
مجرد معلومات ملفقة ال صحة لها
قـد يـكـون الـغايـة مـنـهـا سـوى خلق
اإلربــاك دون أن يــدرك أن مــشــاعــر
الـنـاس مـهـتــزة ومـرعـوبـة لـغـرض
ـا في غـالـبـيتـهـا نـاجـمة مـعـ ور
عن مـجـرد فــضـول بـشــري يـتـكـيف
بـالـتعـامل مع ثـقـافـة الشـائـعات في
الظروف االستثنـائية لكن باجململ
فأن "كوفيد- " 19شكل زخما كبيرا
في اخـتالق الــشـائــعـات والــدعـايـة
كـــمـــا روجت بـــظـــروفه ــغـــرضـــة ا
ـلـفـقة لـسـبـب األخـبـار الـكـاذبة وا
األول يــتـمــثل بـالــبـطــالـة واحلــجـر
ـنــزلي الـذي دفع الـنـاس الخـتالق ا
اإلثارة والتشويش والسبب الثاني
 بـتـوقف الـفـعـالـيـات والـنـشـاطـات
ـصـادر احلـقيـقـيـة لألخـبار غـابت ا
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بغض النظر عن نـتيجة التساؤالت
طروحـة عن مخاطـر وباء كورونا ا
ـــــســــتــــوى من إن كــــانـت بــــهــــذا ا
اخلــــــــطـــــــورة أو أقـل مـن ذلك وإن
كـانت نـاجـمة عـن خطـأ مـقـصود أو
خــطـــأ بــيــولــوجي في مــخــتــبــرات
لـتـطــويـر الـفـيـروســات بـشـكل غـيـر
مـقــصـود لـكن وراء كل ذلك ظـهـرت
إشاعات مـرعبة ومخيـفة ليس على
مــسـتـوى اإلنـسـان بل عـلى صـعـيـد
الــدول الـكــبــرى مــثل أوروبــا الـتي
فشلت في مواجهة اجلائحة وإدارة
اجملــــتــــمع صــــحــــيــــا وتــــغــــذويـــا
واقتصـاديا فتـولد لديـنا شك يقود
كـشوف عـلن وا الى مـا هو خـلف ا
ا من خفايا مستقبلية قد تواجهنا 
بـعــد انـتــهـاء هـذه األزمــة إن كـانت
هي فـــعال حــرب بــيــولــوجــيــة بــ
ـــتـــحـــدة والـــصــ أم الـــواليـــات ا
ـا تـستـنـد الظـنـون على رأي ور ال
سـابق يــقـول "إذا أمــيـركـا عــطـست
فـالـعـالم يـصاب بـاإلنـفـلـونزا" وإذا
"الـصـ تـوقـفت حلـظـة من اإلنـتاج
فـأسعار الـبضـائع ترتـفع كثـيرا في
ــيــة". كل هـذه اآلراء الــسـوق الــعــا
جتــعـل من الـــضــروري أن يـــتــوجه
اإلعالم الى تــــبـــنـي مـــســـؤولــــيـــته

االجـتـمـاعـيــة في حـمـايـة اإلنـسـان
واجملـــتـــمـع من اخلـــوف واحلـــرب
الــنــفـســيـة الــتي يــعـانـي وطـأتــهـا
الـعـالم مع الـتـركــيـز عـلى مـا بـعـد
نـشـر األخـبــار من حـيث الــتـحـلـيل
ا ـا قيل ويتـصدى  والتـمحيص 
سـيــقــال بــالـتــحــلــيل والــتـفــســيـر
والـنــقـاش بـغــيـة حـمــايـة الـتـوازن
الـــفــكـــري الـــذي يـــد اســـتـــقــرار
اجملــتــمــعــات والــدول واســتــقــرار
احلـيـاة سـيـمـا أنه بـاإلمـكـان األخذ
رعب" ذلك الرأي ـركب ا بنـظرية" ا
الذي يـصـور العـالم في مركب غـير
متـوازن يـسيـر في بحـر هائج وكل
مـن عـلـيه يـعــيش حلـظـات اخلـوف
ـــوت فـــالـــظـــروف مـن الـــغـــرق وا
االستثنـائية عندمـا حتاصر شعور
الـنـاس جـراء احلـوادث والـكـوارث
واألمــــراض الـــــوبــــائـــــيــــة تـــــعــــد
اسـتثـنائـية يـنبـغي أن تسـتحـضر
لــــهـــا مــــنـــهــــجـــيــــة في الـــعــــلـــوم
االجتماعـية والنفسـية واالتصالية
في قـيـاس طـبيـعـة تـفكـيـر اإلنـسان
وسـلــوكه عــلى أن يـكــون لــوسـائل
اإلعـالم جــــهـــود اســــتــــثـــنــــائــــيـــة
ومــنــهــجـيــة نــوعـيــة تــتـطــابق مع
ـعــدة تـفــوق مـا هي الـنــظـريــات ا
علـيه في الـظروف االعـتيـادية ذلك
بـخالف الـظـروف االعتـيـاديـة التي
ــكن األخـذ بـنـظـريـة "كـرة الـثـلج"
ـعـلـومـات في عـالم ـتـدحـرجـة بـا ا
الـتـفاعـلـية والـتـواصلـيـة ويوصف
ـوبــايل" األكـثـر ب"عـالم شـريــحـة ا
دقــة من مـــصــطــلح "عــالم الــقــريــة
الـــصــغـــيـــرة"أو حـــتى "الـــشـــاشــة
وهو نـتاج جـديـد يعـيد الـصغـيـرة"
لألذهـــــان مــــا أنــــتــــجــــته ظــــروف
ــــيـــتــــ األولى احلــــربــــ الـــعــــا
والـــثــانــيــة من نـــظــريــات وأفــكــار
خـــدمـت الــــعـــلــــوم اإلنــــســــانــــيـــة

واالجتماعية. 
رتبط أن واحدة من مهام اإلعالم ا
بـدوائـر الـقـرار الــسـيـاسي الـفـاعل
دولــــــــــيـــــــــا فـي ظــــــــــروف أزمـــــــــة
تسخير الشائعات لتحويل كورونا
واألطــراف األنــظـــار عن احلــقـــائق
ستهدفـة واجب عليها أن حتافظ ا
عـلى الـتــوازن مـا بـ دفــاعـهـا عن
مــــــواردهـــــــا الـــــــبــــــشـــــــريـــــــة من
ومـــواردهـــا االقـــتـــصـــاديــة جـــهــة
واخلـــدمــيـــة من جــهـــة أخــرى مع
الحـظــة أن الــعـالم الــرأســمـالي ا
وكــذلك الـعــالم اآلخـر الــذي يـطـمح
ـــــنــــطـق الــــظـــــهــــور بـــــالــــقــــوة
االقـتــصـاديــة فـقـد تــبـنى فـلــسـفـة
اخلـاصة به لـلـمعـاجلـة تقـول ليس
الـية ـوارد ا بالـضرورة أن تـهدر ا
كـلـهـا ألجل حـيـاة عـدد مـن الـناس
وهذه فمستقبـل بلدانهم يعد األهم
جـزئـيــة مـهـمـة رصــدت في تـعـامل
ان الـبريـطانـيـ وااليطـاليـ واأل
وحـــــتى رصـــــدت في واألســـــبـــــان
خطاب "الرئيس الصيني شي ج
بـــيــنغ" لـــشــعــبـه في أزمــة ووهــان
عـــنـــدمـــا قــال "أن األرواح غـــالـــيــة
وعــزيـزة ولــكن مــســتـقــبل الــصـ
غــالـي وعــزيــز أيــضـــا لن نــســمح
للـمـرض أن يـقـتل مـسـتـقـبـلـنا وأن
نـسـتـمـر بـحـيـاتنـا كـمـا هـي" وهو
ــكـن الــتـــضــحـــيــة يــرى بـــأنه ال 
اليــــــــ الـــــــبــــــــشـــــــر مـن بالده
من أجل حــمـايـة ألف ـسـتــقـبل  بـا
ألفي شـخص بـالوقت احلـاضر من
ـوت.وحــتـمـا سـتــنـتـهـي جـائـحـة ا
كـــورونـــا وســـتـــكـــون هـــنـــاك آراء
وفـلسـفـات مـسـتـقبـلـيـة تـقـال بحق
اإلعالم الـدولي الـذي حلد الـلـحـظة
نعده يتدحرج في كرة ثلج انغمس
اإلعالم االجــتـمــاعي بــالــشـائــعـات
ــــا كــــان لـإلعالم اجلــــاد أكــــثــــر 
ـارسة مـهنـية في إنـقاذ اجملـتمع
الدولي من الغـرق وهو يسـير على
مركب واحد في مستنقع كورونا.

{ أستاذ اإلعالم  –اجلامعة العراقية

ـــيــاً ـــرض عــا فـي ظل انـــتــشـــار ا
وحتوله إلى كارثة دولية  ال يكفي
أن تـتـحـمل الـسـلـطـات احلـكـومـيـة
ـــرض مــــســـؤولـــيــــة مـــواجــــهـــة ا
ـشـاكل الـنـاجـمـة عن االجراءات وا

تخذة بصدده.  ا
ـعــلــوم أن أغــلب دول الــعـالم من ا
ومـــنــهـــا الـــعـــراق فـــرضت حـــظــر
ــــؤســــســـات الـــتــــجــــول وإغالق ا
الـرسـمـيـة وتـطعـيـل الـعمـل فـيـها 
وطـلـبت من شـعوبـهـا أن تـبقى في
بيوتها  تـفادياً لالختالط وتسرب
المــــســـة أو الــــعـــدوى مـن خالل ا
ــصـافــحـة أو حـتـى االقـتـراب من ا
اآلخـرين. ونــتـيـجــة لـذلك تــعـطـلت
األعــمـــال والــنــقل وغــيــرهــا. كــمــا
واطنـ عن العمل توقف ماليـ ا
 وخاصة أولئك الـذين ليس لديهم
راتب أو أجر مـدفوع ثـابت. فأغلب

هـؤالء يـعـمـلـون بـالـكـسب الـيـومي
لـتـوفـيـر لـقــمـة الـعـيش لـعـائالتـهم
واحــتـيــاجــاتــهم األخــرى. إن مـنع
التـجول سـيكون عـائقـاً أمامهم من
كسب عيـشهم سواء كـان سائقاً أو
بائعاً متجـوالً أو صاحب بسطية 
أو صــــاحـب مــــحل يـــــغــــيـب عــــنه

شترون.  ا
هذه االجـراءات األمنـية والـصحـية
أدت إلى حـدوث خـطر يـهـدد مـئات
اآلالف من الــعــراقـيــ في رزقـهم .
ا كانت احلكومة غير قادرة على و
دفع مساعـدات مالية لـلعاطل عن
ــتــوقــفــ عن الــعــمل الــعــمل أو ا
بــســبب مــنع الــتــجــول فــكــان من
الالزم أن يتـحمل الـشعب كله عبء

 . هؤالء احملتاج
رجعية ( نطلـق وجدت ا من هذا ا
إن تــوفــيــر احلــاجــات األســاســيـة

ــتــضـررة مـن األوضـاع لــلــعــوائل ا
الــراهـنـة هـو بـالـدرجـة األسـاس من
مــســؤولــيــة اجلــهــات احلــكــومــيــة
عنـية ولكن في ظل عـدم االهتمام ا
الــكـافي مـنـهــا بـذلك  ال مـنـاص من
التـوجه إلى سائـر األطراف الـقادرة
هم ـسـاهـمـة في هـذا األمـر ا عـلى ا
الــــذي هــــو من أفــــضل اخلــــيــــرات

والقربات) .  
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في  21آذار  2020أصــــدر مــــكــــتب
رجعية في استـفتاء له  مجموعة ا
واجـهة رفع العوز من التوجـيهات 
ـتضـررة تـمـثلت في عن الـعـائالت ا

ما يأتي: 
: تــــــشـــــــجــــــيـع أهـل اخلــــــيــــــر أوالً
واحملــســنــ والـتــمــكــنـ مــالــيـاً 
ـا يـقـدرون عـلـيه لـشراء بـاالنـفـاق 
ـــــواد الـــــغـــــذائـــــيـــــة واالغـــــاثـــــة ا

واالحتياجات األخرى . 
ـرجــعـيــة أن مـا ثــانـيــاً: اعـتــبــرت ا
يــنــفــقه أصــحــاب األمــوال في هــذا
ـثـابة احلـقـوق الشـرعـية الـسـبيل 
الـتـي عـادة يـدفعـونـهـا لـلـمـرجع في
الية. فالذين يدفعون نهاية السنة ا
كنهم احتساب ما دفعوه اخلمس 
ـواد الغذائية وغـيرها بأنه لشراء ا
من اخلـــمس  وحـــسب الـــضــوابط

اخلاصة بكيفية صرفها . 
ـــرجــعــيـــة الــتــجــار رابــعــاً: دعت ا

والباعة إلى التقيد باألسعار وعدم
رفـــعـــهـــا  بـل طـــالـــبت أن تـــكـــون
ـر مـدعـومــة أي بـسـعـر الــكـلـفـة . ا
الـذي يــخـفـف من غـائــلـة األســعـار

 . خاصة أمام احملتاج
ـرجـعـيـة الـشـباب : دعـت ا خـامـسـاً
الــعــراقي الــغـيــور لــلــقـيــام بــجـرد
تـعفـفة  كل في منـطقته للـعوائل ا
ومـــديـــنـــته . وأن يـــتـــولـــوا جـــمع
ــســاعــدات والــسالت الــغــذائــيـة ا
. تعـفف وتوزيـعها عـلى مسـاكن ا
وأوصـتــهم بـاتـخــاذ االحـتــيـاطـات
الالزمـــة حلـــمـــايـــة أنـــفـــســـهم من
الـفايـروس. وأن يقـوموا بـالتـنسق
مع اجلهاتت الرسمية كي تمنحهم
ـفارز ـوافقـة أو ترافـقـهم بعض ا ا
األمـنـيـة أثـناء عـمـلـيـة الـتوزيع في

ظل منع التجول. 
رجـعـيـة أصـحاب : نـادت ا سـادسـاً
ـواكب احلـسـيـنــيـة الـذين لـديـهم ا
خـبـرة فـي إعـداد الـطـعـام بـكـمـيات
كبـيرة  ولديـهم قدرة عـلى توزيعه
خــاصــة في زيـارة األربــعــ حـيث
وائد عشرات الكيلومترات. تمتد ا
ـرجعـية بـأيام جـهادهم وذكّـرتهم ا
ــقــاتـلــ في جــبــهـات وجتــهــيـز ا
رجعية ترى القتال على داعش. فا
أن اجلـــهـــاد ضــد وبـــاء فـــايــروس
كــورونــا ال يــقـل عن اجلــهــاد ضــد

داعش االرهابية. 
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بغداد

ــتـمــكـنــون مـالــيـاً وبــالــفـعل لــبى ا
والـتـجـار والـشـبـاب الـغـيـارى نـداء
ـرجــعـيــة وفـتــوى الـتـكــافل حـيث ا
بـــدأت الـــسالت الـــغــذائـــيـــة حتــزم
وتــوزع عـلـى احملــتـاجــ . وبُــذلت
أمــوال طــائــلــة في هــذا الــسـبــيل 
وامـــــــتألت وســـــــائل الـــــــتــــــواصل
االجتماعي بصور وفيديوهات هذه
احلـمالت االنـسـانـيـة الـرائـعـة التي
قـل مثـيـلـهـا بـ الـشـعـوب. فـطوبى
ثل للشـعب العراقي الـذي يضرب ا

في التضامن والتراحم. 
وقــــامت بــــعض الــــشــــخـــصــــيـــات
الــســيــاســيــة بــتــكــلــيف أتــبــاعــهـا
ساعدات على وأنصارها بتـوزيع ا
. وعـرض آخـرون مـقرات ـتـعـففـ ا
احلزبية والثـقافية والديـنية لتكون
حتت تـــــصــــرف وزارة الـــــصــــحــــة
لـتحـولـها إلى مـراكز طـبـية لـلحـجر
الــــصــــحي . وهــــذا شــــعــــور عــــال
ـســؤولـيـة في ظـل وقت عـصـيب بــا
ـر به شـعـبنـا الـعـراقي  يسـتـلزم
تكاتف اجلـميع وكل الـقوى اخليرة
الجتـياز هـذه األزمة بـسالم إن شاء

الله. 
إن كـفالـة اليـتيم ومـساعـدة الفـقراء
ــــســـاكـــ من أهـم الـــواجـــبـــات وا
االنسانية واجملتمعية التي فرضها
االسالم عــلى الــدولــة واحملــســنــ
ـتمـكنـ مالـياً . والـقرآن الـكر وا

يـؤكــد ويـدعــو في عـشــرات اآليـات
ـبدأ الـذي يكـفل الـقضاء إلى هذا ا
عـلى الفـقر واحلـاجة  وأن يـحظى
ـســتـوى جــمـيع أفــراد اجملــتـمـع 
معـيـشي مقـبول  ولـديه دخل كاف

إلدارة شؤون بيته وأسرته. 
رجـعـية لم جتـلس وتراقب أو إن ا
تـنتـظـر انـتـهـاء جـائـحـة الـكـورونا
وتـكــتـفي بـالـدعـاء  بل بـادرت إلى
إصــدار فـــتــوى الــتــكـــافل  وبــعث
احلـــركــة والـــنــشـــاط والــهـــمــة في
نفوس أبنائها ومقـلديها ومحبيها
ـــواطــــنـــ . ودعـــتــــهم إلى وكـل ا
ــــبـــادرة وأن االمـــســــاك بــــزمـــام ا
يـتــحــركـوا كل في اخــتــصـاصه أو
واجهة الية أو اجلـسمية  قدرته ا
هــــــذا الــــــبـالء . وأن يــــــكــــــونــــــوا
مـــتـــمـــاســكـــ مـــتـــضـــامــنـــ مع
ــواطــنـــ في الــشــدة إخــوانـــهم ا
والــــضـــــراء  كــــمــــا فـي الــــراحــــة
والـسـراء. وأن يكـونـوا يـداً واحدة
مع الــسـلــطـات احلــكــومـيــة سـواء
األمنـية أو الـصحيـة . وأن يتـبعوا
تـعـلـيـماتـهـا بـدقة  بال مـخـالـفة أو
اجتهاد شخـصي  أو مبررات غير

وجيهة. 
اللهمم احفظ لنا العراق وأهله 

الـلــهــمك احــفظ لــنـا كل مـن سـاهم
ال واليد في دفع غائلة الوباء  با
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االمارات

ال يهـمـنـا إن كـان فـيـروس كورونـا انـثى او ذكـر او فـيـروس حـيواني
صـدر او بيـولـوجي من صنع االنـسان فـهـو اليـوم الالعب األوحد ا
الـذي يـتـحـرك بحـريـة فـي العـالـم بـغض الـنـظر عـن اجلـنـسيـة والـدين
والطائفة والقومية والقبيلـة حيث يتنقل بحرية ب القارات دون عائق
ـر دعه يعـمل) مـنـتـهـكا كل مسـتـرشـدا بـقـانون الـنـظـام احلـر (دعه 
ـنــطق الــصـواريخ سـيــادات الـدول الــتي ازعــجـونــا بـهــا لــيل نـهــار 
كدسة في ليارات ا والتباهي با سـيرة  والقنابل النووية والطائرات ا
كن رؤيته بالع خزائن الدول والشركات   رغم ان هذا الـكائن ال 
وال بــاجملـهــر الــضــوئي لــكــنه اثــار رعـب الـدول وارغــمــهم اجملــردة 
ويرفعـوا له الرايات البيض ليعلنـوا احلداد الصحي في كل الـقارات 
فـاصـدروا قـوان ( ـسـتـجـدة اخلبـيـثـة  خـوفا من بـطـشه واسـالـيـبه ا
خـلـيك بـالـبــيت )  ورفـعـوا حـالـة اإلنـذار الـى اعـلى مـسـتـوى وجـعل
عمورة هائـمون وحائرون وخائفـون في مدن مهجورة كأنهم سكان ا

وت واقتراب عزائيل . ينتظرون فزع ا
هـذا الـكــائن الـصـغــيـر شـغـل الـدول والـنــاس بـجـبــروته فال تـصـده
شفـرة والطائـرات احململـة بأنواع البارجـات احلربيـة والصواريـخ ا
ـعلم األول صاحب احلكمـة البليغة وت والدمـار فهو اليوم ا قنابل ا
والــرئــيس األوحـــد الــذي يــحــكم الـــعــالم ويــسن الـــقــوانــ ويــغــلق
وانئ ويتالعب بأسعار الشركات والبنوك ويعلق حركة الطائرات وا
ـلك الـنـفط والـذهب والـدوالر. فـالـكل سـواسـية امـام قـوانـيه بـ من 
وت على قارعة الطريق لك اال قوت يومه او  ال واجلاه ومن ال  ا
ال جـوعـا فال نـسـمع الـيـوم جلـعـجـعـة الرؤسـاء ووزراء الـسـالح وا

كأنهم ملح ذاب في ازقة وبحار العالم.
اين اخـتـفت الـدول الـكـبـرى الـتي كـانت تـتـبـاهى لـيل نـهـار بـعـظـمـتـها
واسلحتـها وقوتـها وتمـدنها امام هـذا الكائن الـصغيـر الذي ال نعرف
أصله وفـصله اين أمـريكـا العـظمى الـتي يبـحث مواطـنيـها الـيوم عن
ورق التـواليـت ومسـتشـفى يـؤمن حيـاتـهم بيـنمـا وفـرت لهم اكـداسا
من األسلحـة الفـتاكة بـتريـليونـات الدوالرات واساطـيل حربـية جتوب

األجواء والبحار وأنظمة دفاعية جبارة.
أين اوربا  بدولها وثرواتها واسطاليها عندما استفاقت من صحوتها
ـواجـهـة الوبـاء فال تـسـتـطيع علـى نقص فـادح في مـعـداتـها الـطـبـية 
بعض هذه الدول توفير جهاز تنـفس اصطناعي بسعر ال يتجاوز 30
مـثلما ال يـجد  هذا االوربي سريـرا طبيا ألف دوالر إلنقاذ مواطـنيها 
وت وال جهـاز اصطـناعي يـنقـذه من ا رضـة ترعـاه  ينـام علـيه وال 
ا اضطرت دول لـرفع أجهزة الـتنفس عن شـيوخهـا الذين اسسوا
لـهم دولهـم ومصـانـعـهم وجـامـعـاتـهم  لـتعـيـد لـنـا بال خـجل نـظـريات
ن ــالــثـوس ودارون (الــبـقــاء لألصــلح ) من اجل اخلالص  ـاضي  ا
كأنـها تريد ان تـثبت بالدليل تعتبرهم فـائضا اقتـصاديا واستـثماريا 

القاطع قبح الرأسمالية وتوحشها .
كـورونا ومـا إدراك مـا كـورونـا هـذا الـذي خـرج من خاليـا خـفـافيش
ـا فــعـلـنـاه لــلـحـيـاة الـلـيل مــتـسـلال لــيـؤدب اجلـمـيع دوال وشــعـوبـا 
والـطـبــيـعـة من هــدم وخـراب ومـوت كـأنــنـا صـنــعـنـا مـوتــنـا اجـبـارا
ورسمـنـا ظلـمـة حيـاتـنا بـقـوانـ الغـابـة والتـوحش لـتخـتـفي انسـانـية
ـادة والعـبوديـة فمـا عادت تـلك الدول االنسـان في عالم الـعسـكرة وا
عامل اجلرثومية وال صانع الصـواريخ النووية وا العظمى تتبجح 
ألن الـفيروس فضح انـانيتهم ال والـعسكر والـطب والعلوم  راكز ا
لــتــؤكـد لــنـا  ان بــيــوتـهم أوهـن من بـيت وفـوقــيــتـهم  وعــنــصـريــتـهم 
وما ما لم يكن في الواقع واالحالم  العنكبوت في مواجهـة الفيروس 

تخفيه االقدار واالزمان .
الـرئـيس اجلـديـد كــورونـا  اعـطى  الـدول والـشــعـوب  دروسـا كـثـيـرة
وبلـيـغة  فـقـد علم الـدول الـدرس االول واالبلـغ ان العـلم ال يـبنى في
ـسـتـشـفـيـات واجلـامـعات ـا يـبـنى في ا مـصـانع اسـلحـة الـدمـار وا
وبـيـوت الـفـقـراء  وان الـعـلم النــهـايـة له فـهـو اخالق وعـدالـة قـبل ان
يـكـون عــلـمـا لـلــقـمع واالسـتــغالل والـبــطش (ومـا اتـيــتم من الـعـلم اال
قليال) مثلمـا علمهم ان الدول سواسـية في احلياة واألزمات ال فرق
ب عربي واوربي اال بالتقوى والـعدل الكل في مركب واحد ومصير
ومـاعادت مشـترك فـما عـاد الـعالم األول اسـطورة فـي أحالم البـشر
اكذوبـة التـحضـر تخـتصـر في حـقوق االنـسان وصـناديق االقـتراع 
ـا في إعـمـار الــكـون بـاألخالق ومــبـاد احملـبـة والـرحــمـة والـقـيم وا

ان. السامية واال
مـثلـمـا فـضح هـذا الـفـيـروس الصـغـيـر رؤسـائـنـا وقـبائـلـنـا وطـوائـفـنا
بسـقوطـهم الـسيـاسي واالجـتمـاعي واألخالقي عـندمـا حولـوا بـلدانـنا
فـقـزمـوا وأمـاكن لـعـمـالـة األجـنـبي  الى بـؤر لـلـفـقـر والـقـمع واجلـهـل 
وحولوا الشـعوب الى قطيع ملغوم األوطان بالفساد والكـذب والنفاق 
بـالـغـيـبـيـات والـطـقـوس واالحــزان والـعـبـوديـة  فـنـشـروا الـفـسـاد في
وجـعـلـوا هز الـبـطـون اعـلى قـيـمـة من عـقل الـبـاحـث العـلـمي ارضـنـا 
ومـنحوا واجلـاهل رئيسـا للوزراء  ونصبـوا السارق قـائدا سيـاسيا 
ـزورة الـنــيـاشــ واالنـواط والـرتب االمـيــ وأصـحـاب الــشـهــادات ا
العـسـكريـة الـعلـيا .وحـولـوا التـعـليم الى جـهـالة لـتـلقـ الـغبـاء وغلق
منـافذ االبـتـكار  حـتى جاءنـا العـزيـز كورونـا ليـؤدبـهم ويخـرجهم من
غرورة  وال ترى صورهم ا فالتسـمع لهم كلمة رنـانة  خرائط الدنيا 
ـصـائب كـأنـهم في حـجـورهم امـوات .لـذلك من حـقـنـا بـعـد كل هـذه ا
ـتـهر الـذي تـأسس على أشالء ي ا آسي ان نـحـيل النـظـام العـا وا
الـبـشر بـفـعل قـنـبـلـتـا هـيـروشـيـمـا ونـاكـازاكي عـلى الـتـقاعـد خلالص

البشرية من فيروسهم اخلطير.
وانت أيـهـا االنـسـان لـقـد طـغـيت وتـكـبـرت وظـلـمت وبـغـيت وجتـبـرت
ال يـستهويك ونسيت الله في حـكمه وعدالـته ورحمته فـما عاد اال ا
ــسـاجــد الى طــقـوس نــفـاق فـظــلــمت اخـيك جــوعــا وعـدال وحــولت ا
غـرفة وجعـلت دنيـاك فوضى للـظفر ومباهـاة وليس طـلبا لـلرحمـة وا
تعـة زائلة ولـهاثا يـوميا تـفقـد فيهـا متعـة حياتك احلـقيقـية وحولت
حـياتك الـى جحـيم من االسـتـهالك فـقـد صـار يـومـنا عـربـة لـلـتـسوق
ـهـمالت ألنـها نـتـجـات غـيـر الـصـحيـة وتـنـتـهي في سـلـة ا ألهـا بـا
البس لـنثـيـر اعـجـاب االخرين زيادة فـي حاجـتـنـا وعربـة لـتـكـديس ا
فضلة  بل وصل حالنا قاهي والبارات بيوتنا ا طاعم وا وصارت ا
ـزابل ان نـقـذف بـاألطـنـان رزقـنــا من طـعـام االعـراس واالمـوات في ا

وت . وهناك من يبحث عن قطعة رغيف ليقاوم ا
ـال ـرض واألزمــات فال تـغــتـر بــا ايـهــا االنـســان مـا اضــعـفـك في ا
واجلاه والـسلـطة فـقد (خـلق االنسـان ضعـيفا) فـأين قـارون وفرعون

وشارون وهامان وعاد وثمود?      
ــؤقـت مــعــنـا أيــهــا الــرئــيس االوحــد (كــورونــا) شــكــرا لــوجـودك ا
ودروسك الـبـلــيـغـة لــلـدول والـشــعـوب وحـان الــيـوم ان تـســتـقـيل من
منـصبك كـرئيس لـلعـالم وتفـتح أبواب االمل لـلبـشر في حـياة جـديدة
بال أسـلـحـة دمـار ومـوت وتـهـجـيـر وفـقـر وظلـم. فـأغـفـر أيهـا الـرئـيس

للعالم الذي طغى ألن الله غفور رحيم.    
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