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حتى تضمن بقاء الناس في بيوتهم
وبالتالي تقلل من انتشار الفيروس.
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مــاحــصل في الــعـراق أن احلــكــومـة
سارعت الـى تنـفيـذ معـظم توصـيات
ـية وهذا شيء منـظمة الـصحـة العا
ـؤلم ان جـيـد والغــبـار عـلـيه ولـكن ا
احلكـومة عـندمـا اتخـذت قرار فرض
حـظر الـتجـوال لم تـفكـر ولم حتسب
حسـاب الـناس الـذين يعـيشـون على
قــوتــهم الــيــومي والــذين يــعــمــلـون
بــأعــمــال بـســيــطــة والــعــامـلــ في
القطاع اخلاص والساكن بااليجار
ولم تـــفــكـــر لــلـــحــظــة واحـــدة كــيف
سيتمكن هؤالء الناس وهم يشكلون
الــغــالــبــيــة الــعــظــمى في اجملــتــمع
الــعـراقي ,وقـد أصــبــحــوا غــالــبــيـة
بــــفـــضل ســــوء ادارة احلـــكــــومـــات
ـنتـشر ـتعـاقـبة وبـفـضل الـفسـاد ا ا
في الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة التـي عاثت
في األرض فساداً وغـنمت من أموال

اتخذت هذا االجراء سبقته بقرارات
واجراءات تضمن بها حقوق الناس
وتــــضـــمـن لــــهم لــــقــــمـــة الــــعــــيش
الضـروريـة خاصـة حملـدودي الدخل
وقــــسم من احلــــكـــومـــات تــــكـــفـــلت
وظف في القطاع بسريان رواتب ا
الــعـــام والــقـــطــاع اخلـــاص وكــذلك
عـــمــدت الى تــوزيع سالت غــذائــيــة
جلـــمــيع الــعــوائـل ووضــعت خــطط
مــحــكــمـة ودقــيــقــة اليــصــالـهــا الى
بـيوتـهم خالل فـتـرة حـظر الـتـجوال

حــظــر الــتــجــوال اجــراء احــتـرازي
ووقـــائي جلـــئـت الـــيه مـــعـــظم دول
العالم بعد ان وصـلت حالة التفشي
لــــفـــيـــروس كـــورونـــا الـى مـــرتـــبـــة
ـيـة حـسب تـصنـيف اجلـائـحـة الـعـا
وهـذا ــيـة, مــنـظــمــة الــصــحـة الــعــا
االجراء يعتبر أفضل وسـيلة لتقليل
انــتـشــار الـفــيـروس خــاصـة في ظل
انــعـدام وجــود لـقــاح ودواء له حلـد

اآلن.
مــعــظم حـــكــومــات الــعــالم عــنــدمــا

صـلحة السـحت الكثـير ولم تفـكر 
سـك الـذي كان هو ـواطن ا هذا ا

ة. اخلاسر الوحيد في معادلة ظا
مـا أريـد طرحه ونـحن نـعـيش ظـرفاً
ـياً عـصيـباً جـداً ونشـهـد حتديـاً عا
خـطــيــراً هـو ان الــســبـيـل الـوحــيـد
لــلـــنــجــاة مـن هــذه اجلــائـــحــة هــو
ــومـة عــمــلــيــة حـظــر الــتــجـوال د
واســــتـــمـــرار مــــكـــوث الــــنـــاس في
بيوتهم ,فهل ستتمكن احلكومة من
احلــفــاظ عـلى عــمـلــيـة االلــتـزام به,
واجلواب عـلى هذا التـساؤل يـسير
وهـو ان حـظـر الـتـجـوال لن يـصـمد
وسـرعان مـاسيـتالشى ألن الـقضـية
تـمسّ لـقـمـة الـعـيش لـلـفـقـيـر فكـيف
نـريـد من عـائـلـة فقـيـرة التـمـلك غـير
قوت يومهـا أن تلتزم بـالقرار وماذا
سـيـأكـلـون في الـيـوم الـتالـي وكيف
سيدفعون االيجار وكيف سيدفعون
ــــــولـــــــدة. كل هــــــذه لــــــصــــــاحـب ا
الـــتــســـاؤالت اليــشـــعــر بـــهــا غـــيــر

صـاحبـها ولن تـشعـر بهـا احلكـومة
ـنـشـغـلـة وال الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة ا
بـتشـكـيل احلـكومـة مـنذ عـدة أشـهر
وبـــخالفـــات ســـيــاســـيـــة عــقـــيـــمــة
ــصـــالح شــخـــصــيــة وحـــزبــيــة و
ـزيـد من وبـصـفـقـات فـسـاد لـنـهب ا
واطن الفقير األموال ,فهل نطالب ا
أن يستمـر بالبقاء في بـيته ونتهمه
بــاجلــهل عــدم مــعــرفــة مــصـلــحــته
ومـصــلــحـة عــائــلـتـه وهـذا االتــهـام
بـــاطل النه اليــوجـــد انــســان ســوي
اليخـاف عـلى حيـاته وحيـاة عائـلته
ولـكن عـنـدمـا يـصل األمـر الى لـقـمة
الـعيـش فلن تـسـتطـيع كل الـقـوان
والتـعلـيمـات مهـما كـانت قـاسية أن
تــمـنــعه من اخلـروج لــتـأمـ لــقـمـة

العيش لعائلته.
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اذاً نحن أمام حتـدي خطيـر نتائجه
ســـتـــؤثـــر عـــلى الـــعـــراق بـــأكــمـــله
ـان ويــتـطــلب من احلـكــومـة والــبـر

والـطـبــقـة الـسـيــاسـيـة بــرمـتـهـا أن
تـتـظـافر جـهـودهـا وتـستـشـعـر هذه
ـعـانـاة لـلـمـواطن الـفـقـير األمـور وا
وأن تتـخذ اجراءات سـريعة لـتأم
لـقـمـة العـيش الـضـروريـة لـلـمواطن
حــتى تـضـمن الـتــزامه بـقـرار حـظـر
ــتـــاحــة الـــتــجــوال ,واالجـــراءات ا
كــثـيـرة امــا بـتـأمـ سـالت غـذائـيـة
سريـعـة توزع الى الـعوائل الـفقـيرة
نح مالية سريعة توزع بآليات أو 
دقـيقـة تـضـمن العـدالـة في الـتوزيع
بــعــيـداً عن تـالعب الـفــاســدين لـكي
نـضــمن بــقــاء الـنــاس في بــيــوتـهم
ـرحــلـة ونــتــمـكن مـن جتـاوز هــذه ا
اخلطيـرة ونضـمن تقويض انـتشار
الــفـيـروس الــذي لـو انـتـشــر بـشـكل
واسـع الســـامـح الـــلـه فـــســــتــــكـــون
كارثتـنا فـوق كل التصـورات بسبب
تــهــالك الـقــطـاع الــصـحي الــعـراقي
بــــفــــضل جــــهــــود حــــكــــومــــاتــــنـــا

الرشـــــيدة.  

لـم يـنـزل الـله رسـاالتـه لـيـجـعل من
يـؤمن بهـا متـكبريـن على الـباق 
وكذلك لم ينـزل رسالة فضـلها على
بـاقي رساالتـهلـسـبب واحد بـسيط
وهو ان كل الرساالت مصدرها هو
ولــــيـس غــــيــــره ( الــــيــــهــــوديـــة -
ــســيــحــيــة  –االسالم... آلخ ) اال ا
ذاهب في انه لم ينـزل مذهـبا من ا
ـذاهب من اي دين وبـالـتـالي فأن ا
صـنـعـالبـشـر كـون ان حـتى االديان
يـنـبــغي لـهـا ان تـتــطـور مع تـطـور
ــذاهب حـسب احلــيـاة فــتــفـتــرق ا
االخـتالفـفي االجـتـهاد او كـنـتـيـجة
حتمـية مع احلاجـة الى االجتهاد 
ـــذاهب الســـبـــاب وقـــد تـــتـــعــــدد ا

سـيـاســيـة. بـرجـوعــنـا الى اخلـلف
ولـــنـــأخـــذ االسالم مـــثال حـــيث ان
وفـاة النـبي محـمـد (ص) وانقـطاع
الــــــوحـي جــــــعــــــلت اخلــــــلــــــفــــــاء
الـــراشـــديــــنـــفي مــــواقف حـــرجـــة
لــتــفــســيــر الــقــرآن أزاء كل تــطـور
جديـد او قضـية جديـدة تعـترضهم
وهـنـا قـال عـمـربن اخلـطاب (رض)
ا توفي (( لوال عـلي لهـلك عمـر)) و
ـديـنـة آخـر اخلـلـفـاء صــار يـهـود ا
ـتـلـكــون ديـنـا عـمـره آالف الـذين 
ـسـلـمـ الـسـنــ أكـثـر عـلـمــامن ا
فـبـاتـو يـفــلـسـفـون االمـور ودخـلت
(االسـرائـيـلـيات ) االسـالم ( قل هو
الــله احـدمـن قـرأهــا الف مـرة دخل

ـــا تــزدحم به اجلـــنــة) وغــيـــرهــا 
جـواالتــنــا عـلى وســائط الــتـواصل

ينزل الله به من سلطان . ا 
اإلسالم فـــيه مــيـــزات بــالـــطــبع عن
بــاقي االديــان كــونــهــآخــرهــا فــهــو
يــتـمــيـز بــأنه الـدين الــوحـيــد الـذي
يعتـرف بصراحـة ووضوح باألديان
الــرئـيــسـيــة االخــرى(اهل الـكــتـاب)
بيـنمـا االديان االخـرى ال تعـترف به
وبـغيـره فالـوصايـا العـشر لـلتـلمود
تــقـول(( عــيــسى مـرتــد وأمه زانــيـة
ومـكانه جـهـنم) وتعـرفـون ما يـقوله
الــــــقـــــرآن عن مــــــوسى وعــــــيـــــسى
عـــلــيــهــمــاالـــسالم  امــا مــحــاوالت
بــعض الــفـقــهـاء تــبــيـان االعــتـراف
كــأجنــيل  بــرنــابــة وغـيــره فــكــلــهـا

مزيفة.
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ــــا ان االسـالم اعــــتـــــرف بــــتـــــلك
الــرســاالت فــعــلـيـه يــنـبــغي ان اوال
وآخـرا ان ال يــتــعــالى عــلى االديـان
االخـرى فــالـيـهـودي لن يـذهب لـدين
آخـر(كـقــاعـدة لـهـا شــواذ) حـتى لـو
كـــان عــــرف ان نـــبي االسـالم لـــيس

خــا الــنــبـيــ وعــلــيه ســنــبـقى
ضيقي االفق وبـعيدين عـن التطور
ا آمـنا بـأنـنا االفـضل ألن الذي طـا
يـتصـورنـفـسه االفضل فـلن يـسعى

ليكون االفضل .
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ولنـفـترض ان االسالم هـو االفضل
فــالـفـضل في ذلك لــيس لـنـا كـجـيل
حـاضـر ذلك ألنـنـا ولـدنـا مـسـلـمـ
وذكــر ذلك في بــيـان الــوالدة  ولـو
كــنــا ولــدنــا في بــريـطــانــيــا لــكـان
ـقدس ولو ولدنا في الصليب هو ا
الـهنـد لـكنـا قدسـنـا البـقرة  جـوهر
االديـان كـلـهـا واحـد وهـو االنـسـان
(االنـسـانيـة)وبـالـتالي فـأن احـترام
االنـسان بـغض الـنـظر عن قـومـيته
وديـــنه هـــو االســـاس وال عـــلــيـــكم
بـــالـــفــقـــهـــاءالــعـــدوانـــيـــ الــذين
يضلـوننا عن السـبيل وقد جاء في
احلــــديـث الــــشــــريف ((أَنَّ أَخْــــوَفَ
مَاأَخَافُ عَلَيْكُمْ األَئِمَّةُ الْمُضِلُّون)).
بـدايـة الـكـورونـا قـلـنـا ان مـسـلـمي
الــصـ لم يــصــابــواوأن الــرئـيس
الـــصــيـــني زار مـــســجـــدا وتــوسل
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ــصــلـ ان يــدعــوا الــله ألنــفـاذ بــا
الـــصــــ  والـــيــــوم جتــــدوســـائط
التواصل االسالمية تصدح بتشفي
(( اين حـــضـــاراتـــكم وأين قـــوتـــكم
وأين سـالحــــكـم الــــنـــــووي ايــــهــــا
سـيحيـون واليهـود كفار الكـفار)) ا
ومسلـمي ايران مجـوس  ناس او
متـنـاسـ انـنـا كنـا نـعـبـد االصـنام
وأن ((االسالم يجب ما قبله )) وأنه
وحـــده مـن يـــزكي االنــــفس ولـــيس
ـكـنـني الـقـول انـنـا اذا نـحن هـنـا 
اردنـا ان نـعـتـز بـأنـفـسـنـا ونـتـطور
لـنبـني حـضـارة مـثـلـهم فـعـلـيـنا ان
ـتــلـكـتــأريخ حلـضـارة نـعي انــنـا 
ـة جـدا وأن كـونــنـا بـلـد عـمـره قـد
 7000عـــام ال يـــعــنـي الــكـــثـــيــر وال
ينـصرنـا عليـامريـكا التي عـمرها ال

يصل الى  400عام .. 
vLEŽ …—UCŠ

نعم بـنوا حـضارة عـظمى وأضـعنا
حـضـارة عظـمى ولكـيـنرتـقي عـليـنا
ان نــعــلـم مــدى تــخـــلــفــنـــا بــحــيث
اصــبــحــنـــا نــســتــورد كل شيء وال
نـصدر اي شيء سـوى نفـطتـخرجه

لــنــا جــوالت الــتــراخـيـص وتــأخـذ
نـصـفه (بـسـعـر الـيـوم? (3/4/2020
وأقــــــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــــــكــم مــن اآلن
انـهمـسيـنتـصرون عـلى الفـايروس
بـعـلـمــهم وسـيـعــودون الى قـوتـهم
وهـــيــمــنـــتــهم ورخــائـــهم  ونــحن
سـنـنتـصـر بعـلـمهـمـونعـود لـندخن
ـتطي سـياراتهم ا يـصنـعون و
الــفــارهــة وطــائــراتــهم ونــحــتــمي
بصـواريخهم ونـستخـدماسلـحتهم
ستعملة ونرتدي مالبسهم حـتى ا
مـــــنــــهــــا  ونـــــأكل من زراعـــــتــــهم
وثـــــــروتــــــــهم احلــــــــيـــــــوانـــــــيـــــــة
وسنـرسـلـبعـثـاتـنـا اليـهم ونـهـاجر
الـــيــهم هـــربــا من الـــظــلم ونـــبــقى
نشتمهم ونتشمت بهم الى ان يأت
اليومالذي نعـرف به درجة ضعفنا
ونــعـرف ان االسالم لــيس عـبـادات
وشـــعــــائـــر بل هــــو اوسع من ذلك
بــكــثــيـــر وألى ان نــؤمن بــأن حب
ــــان وأن الــــقـــرآن الــــوطن من اال
الـعـربـي نـزل عـلـى الـنـبـي الـعـربي
وعترته الـعربيـة ونحن من اوصله
الى الترك والفرس وليس العكس.
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ـيادين جـلست كـعـادتي وراء نافـذة غـرفتي ووجـدت الـشوارع وا
ــارة..وألـقـيت نــظـرة عـلـى حـديـقـة بــيـتـنــا وقـد كـفت خــالـيـة من ا
اخلمائـل عن الضحك..والـطيور عن الـغناء..وتـعرت األشجار في
وجه الـــســـمـــاء بال حـــيـــاء..وتـــثــاءبـت قــبـل الـــضــحـى الــشـــمس

الكسول..ال شيء إال صار يوحي باالفول...
وقررت أن احـتجب  عـن مباهـج احلياة مـن حولي مـرغما بـسبب
ـتـعا إلى أن وبـاء الـكرونـا..وفـجأة  وجـدت نـفسـي أحن حنـيـنا 
التقيكم عن بعد أيها اإلخوة و االصدقاء في محجري االختياري
هــــذا..من أي ســــبــــيل..مــــتـــحــــدثــــا إلـــيــــكم اي حــــديث..في أي
هم أن ألـتقي بكم والـسالم..فهال تـقبلـتم مني حـديثا موضـوع..ا
مـرجتال  ..غيـر مرتب الـذي لم يسـبقه طـول تفـكيـر..أو تدبـير..أو
إعـداد..إنــهـا مـجــرد خـواطـر وتــأمالت ومـطـالــعـات..بـعــضـهـا له
مناسبات..وبعضها اآلخر ال مناسبة له على اإلطالق..وأنا اكتب
لـكم هـذه السـطـور من محـجـري البـيـتي الذي هـو أشـبه  بغـربال
ـتـناثـرة بـ أثاث ومـكـتبـة وكتب وأوراق من احلـاجـات العـديدة ا
ـوناليـزا الفاتـنة التي تـرمقني بـنظراتـها الثـاقبة مـبعثـرة..ولوحة ا

أينما توجهت ووليت وجهي..
WFÞUÝ fLý

أكتب إليكم  من وراء نافذتي وأشاهد بحسرة الشمس الساطعة
دينة اجلـميلة في غير أوانها..فتبعث التي تتراقص فوق قنوات ا
البسمـات السعيدة إلى الـثغور والصدور اخملـتفية وراء اجلدران
في ذهول وهي ال تمـلك إال الدعاء إلى خـالق السماوات واألرض

أن يخفف عنها حمل هذا االبتالء..
( إن نـشـأ ننـزل عـلـيـهم من ـبـ وقـد قـال الـله تـعـالى في كـتـابه ا

(... السماء أية فظلت أعناقهم لها خاضع
نـعم أيهـا األصدقـاء أقر وأعـترف بـصدق أنـني ساخط عـلى وباء
ـــتـــخـــفـي الـــذي ال يـــرى بـــالـــعـــ الـــكـــرونـــا..هـــذا اإلرهـــابـي ا
اجملردة..وعينايا تلمعان ببريق اللهفة الصادقة باليوم الذي تتاح
ا لي فيه الفرصـة ال لكي أخرج  من محجـري مجرد خروج..وإ
لـكي أرى نـهـايـة هــذا الـبالء الـغـامض الـذي جــعل الـعـالم بـرمـته
أســــيــــر احملـــاجــــر بـــصــــورة مــــفـــجــــعـــة..فـي حـــيــــاة حـــالــــكـــة
ــبـاني والــريــاح الالذعـة تــلــفـهــا وال يـهن الــظالم..والـشــوارع وا
نـشـاطـهـا..واألشجـار في كل مـكـان مـجرد هـيـاكل سـوداء عـارية
األغصان وكأنهـا خيوط أو خطوط رسمت بـاحلبر الصيني الذي
نـشـر لـنـا الـوبـاء عـلى صـفـحـة األفق لـيـلـوث الـطـبـيـعـة الـصـامـتـة
ــحــو عــنــهــا الــربــيع بــحــلــته الــوارفــة من األوراق اخلــضـراء و

لونة.. واالزاهير ا
V¹dſ Z¹e

ـفارقات..فـهو يـجمع بـ الهلع ولوبـاء الكـرونا مـزيج غريب من ا
ــتــطــرف عن نــشــأته ومــنــابع ــوغـل في الــنــفــوس..واحلــديث ا ا
انتـشـاره بحـيث يـصعب عـلـيـنا أن نـصـدق أننـا نـعيش حـقـا هذه
ـرصـوفـة بـالـقـلق واحلـزن عـلى مـا ـلـتـويـة ا ـشـاعـر الـضـيـقــة ا ا
ـفترسة آلالف الضحايا وفي تصاعد تقترفه مخالب هذا الوباء ا
مخيف..وكـأننا نعـيش في كل حلظة سـلسلة أفالم رعب لـلمخرج
هتشـكوك..لقد أفـرغ العالم من محـتواه احلياتي..واخـتفى سائر
ـطاعم ـدن وطرقـاتـهـا..وأغلـقت احملـال الـتجـاريـة وا الـبـشـر من ا
ــقـــاهي والــفـــنــادق ونــوادي الـــلــهـــو..ودور الــعـــلم واجلــوامع وا
والكـنائس....وكأن احلـالة حالـة يوم القـيامة..الـكل خائف..والكل
عاجز..وقال الله تعـالى  (وإن خفتم عيلة فـسوف يغنيكم الله من

فضله…)
  ايـن اجلــمــيع الـــذين كــانــوا يـــخــتــالــون فـي أجــمل زي وابــهى
منظر..والنـساء منهم على درجـة من أناقة الثياب واكـتمال الزينة
ــظـهـر..بــحـيث كـنت تــخـال أبـســطـهن عــمال ثـريـةمن ونــصـاعـة ا

عميالت(كريستان ديور ) ملك األزياء...!!!!
لـقـد اعـتـنق اجلـمـيع فـكـرة االخـتـفـاء القـسـري داخـل محـاجـرهم
البـيـتـيـة..وقد خـفـتت أصـواتـهم..ولبـس اجلمـيع احلـجـاب وتـنقب
خوفـا من وباء اليـرى وقد وقف اإلنـسان مـنا عـاجزا عن احلراك
يـحمـلق بـدهشـة فيـما يـجري والـقـلب يكـاد أن يتـوقف ساكـنا في
جوفه..وخطـر له أن الوباء أيا كـان يتبعه وال بـد وهو في محجره
تــزداد بــشـرته بــرودة..ويــنـتــصب شــعـره لــهــذه الـفــكــرة..ويـقف
وساقاه ترتعشان حتته..ثم تبعث من الصمت الرهيب تلك األنباء
البـطـيـئة عـبـر الـتلـفـزيـون عن عدد اإلصـابـات والـوفيـات ارتـفـاعا
ونزوال..ولم يعد ثـمة مجال للـشك أن شيئا مجـهوال يتبعه ويزداد
اقتـرابا  في كل دقيقـة..حتى بدا يـتخيل الـوباء وكأنه( الـكنغارو)
واثــبـا الى األمــام في وضع مــنـتــصب عـلـى سـاقــيه اخلـلــفـيــتـ

القويت  وساقاه االماميتان مرفوعتان  أمامه في إنحناء..
W³O¾  …dJ

رء الـوباء مخـلوقـا مختـلفـا تمام حـقا إنهـا فكـرة كئـيبة أن يـرى ا
االخـتالف يفـزع النـاس  بسـرعة مـطاردته لـهم األخطـبوطـية وهو
يـتحـرك قدمـا ويقـرب بانـفه من االرض.. ويـشم أثر اإلنـسان..إنه
زمن مـــحــــفـــوف بــــاخلـــوف حــــتى أنــــني ســـاذكــــره مـــا بــــقـــيت
ذاكـرتي..زمن أصــبـحت فـيـه أغـلى أمـنــيـات الـبـشــر الـعـودة إلى
احلـيـاة الـعـاديـة الـتي كـانت ال تـعـجـبـهم وقـد كـانـوا في نـعـمـة لم

يقدروها..حتى فقدوها....
وهـكـذا كـان من اخلــيـر لإلنـسـان يـقـيـنــا أن يـلـتـزم جـانب الـبـيت
مـحـجـرا بـعـد أن لم يـكن بـوسع ايـة شـجـاعـة أو أيـة آلة من االت
اإلنـسان أن تـقـاوم هذا الـوباء الـذي قـد ال يكـون أكبـر مـنا ولـكنه
أشد ضراوة منا..وأصبحت فرصنا خـليقة بأن تبدو ضئيلة إزاء

ية ثالثة وباسلحة الكون كله.... االبتالء ولو تسلحنا بحرب عا
وبات قمينا بأن نحظى بفـرصة البقاء في جوف صمت محاجرنا
الــبــيــتـــيــة وفي ظل جــو مــدلـــهم ولــكــنه أهـــون من ظل الــفــضــاء

عالم. اخلارجي األشد ادلهاما أسود غامض غير واضح ا
وباء مليء بقوة وحشية..ووعيد..عجز اجلميع عن أن يعينوا نوع
هــذا الـبالء بــأي تـاكــيـد  فـي خـضم قــرائن مـتــخـبــطـة بــ كـونه
فــيـروســا أو ســائل(الـســارين الــقـاتل ) قــد يـكــون مــتـســربـا من
مختبرات معينة..على أمل أن مزيدا من الدالئل  قد تساعدنا في
الـغد الـقـريب على أن نـحـدد نوعه..والى ذلك الـوقت نـستـطيع أن
نحظى بـقسط من الراحـة النفسـية واإلقامة االجـبارية..ونحن في
أشد احلـاجـة إلـيهـا لـنـأمن على أنـفـسـنا بـ جـدرانـنا احملـصـنة

..... التي ال يلجها مالمس للوباء اللع
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بغداد

يــعـيش الــعـالـم عـبـر أكــثـر من 183
دولـة حالـة صـعبـة من الهـسـتيـريا
الـنـفـسـيـة والـعقـلـيـة بـسـبب نـتائج
ــثــيـر جــائـحــة فــيــروس كـورونــا ا
للـجدل سواءً في كـيفيـة ظهوره أو
إنتاجه أو انتشاره بسرعة فائقة لم
تعرف حـدود العرق والـلون والدين
ـــنــزلـــة والـــصـــفــة والــطـــائـــفـــة وا
اجملتـمعـية وما في هـذه جمـيعًا من
قـدرات بشـريـة ومالـيـة واقتـصـادية
وعلـمية لـم تستـطع جمـيعًا مـقارعة
الـوبـاء. الصـ بـقدراتـهـا البـشـرية
واالقـتـصـاديـة الهـائـلـة وهي الـبـلد
ـتهم األول بـإخـفـاء معـلـومات عن ا
حتـديـد زمن ظـهـور الوبـاء وكـيـفـية
عالجـه أو االتـــقــــاء مــــنه تــــعـــافت
أخـــيــرًا لـــيس بــطـــريــقــة شـــامــلــة
ونهائية. إذ مازالت تترقب وتسجل
حـــاالت هــنـــا وهــنـــاك ســـواء تــلك
الــقـــادمــة مـن خــارج حـــدودهــا أو
الـبارزة من حتت األنـقـاض اخملفـية
من دون إثـارة مخـاوف بـصـدد هذه
احلاالت الـتي تعـتبـرها طـارئة بـعد
إعالنـــهــا وضـع حــدود لـالنــتـــشــار
اجلــارف لـلــوبــاء مـنــذ اإلعالن عـنه

اضي  .2019 نهاية العام ا
هـــــنـــــاك مَـن يـــــرى في الـــــوســـــائل
ـتبـعـة من قبل أجـهزة واألسـاليب ا
هـذه الـدولـة الشـيـوعـيـة بـالرغم من
وحشيـتها أحيـانًا وفرضـها قوان
صـارمـة ال تـقلّ قـسـاوة عن سـيـاسة
ـاركـسي في نـظـامــهـا االشـتـراكي ا
احلـيـاة الـيـومـيـة أنه كـان ال بدّ من
استخـدام شيء من القسـوة والقوة
والـعــنف لـلـحـد من انـتـشـار الـوبـاء
قـبل أن يـتـمـكن من الـفتك بـشـعـبـها
ليار ومائتي مليون الذي يتجاوز ا
إنــسـان يـعـتـمـد عـلـيـهم الـنـظـام في
تشـكيل قوة اقـتصاديـة وتكنـلوجية
مـرتـقـبـة قـادرة أن جتـتـاح األسواق
ــيـــة من دون مـــنـــافـــســة في الـــعـــا
السنـوات القليالت الـقادمات. حتى
الــطــاغـوت األمــريــكي اجلــاثم عـلى
صدور سـائر دول الـعالم سوف لن
يــكــون قــادرًا في احلــدّ مـن صــعـود
هــذا الـبـلــد األسـيــوي الـنـاهض من
بعـد انغالقه احلـزبي القـد بسبب
تـــغـــيـــيـــر مــنـــهـــجـه االقـــتـــصــادي
وانــفــتــاحه الــصــحــيح مــحــســوب
اخلطوات على عالم اليوم مستفيدًا
مـن تــقـــنـــيـــات األخــيـــر احلـــديـــثــة
ــتــجــددة وكــذا من ــســتــجـــدة وا ا
قدراته الـبشريـة وعبر مـنح شعوبه
مــــزيــــدًا مـن مــــســــاحــــة احلــــركــــة
ـا ال يخرج واالنفـتاح والـتعبـير و
ـسـتــبـدّ في عن سـيــطـرة الــنـظــام ا
فـــكـــره وطـــريـــقـــة حــكـــمـه. ومــادام
الـشــعب راضــيًـا بــطـريــقـة حــيـاته
فلـيكن مـا يكـون من أمر حـكم قادته
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في فـلــســفـة احلــيـاة هــنـاك مــنـطق
لــلــقـول بــأنّ "لــكـل عـلّــةٍ دواءً ولــكلّ
كــبــوة قـــومــةً" إال مــا عـــصى عــلى
الـبــشــر من ذلك اخلــبـيث مــجــهـول
ــصـــدر وعــاصي الـــعالج لـــغــايــة ا
الـســاعــة. ونـحن ال نــعــتـقــد دخـول
فــــيـــروس كـــورونـــا ضــــمن خـــانـــة
مـكن لهـذا الوباء عصـيان الـعالج ا
اجلــارف الـذي أقـعـدَ نــشـاط الـعـالم
وشلّ حركـة التـنقل والـسيـر وحجرَ
ماليـ الـبـشـر في مـنـازلـهـم وجـمّد
صانع عامل وا ؤلفة من ا اآلالف ا
ـاكـنـة الـصـنـاعـية وأوقـفَ تـكـتـكـة ا
وعـــطّلَ بـــرامج الـــتــنـــمـــيــة وأحلقَ
أضرارًا كارثية وخسـائر اقتصادية
فــــادحــــة في عــــمــــوم دول الـــعــــالم
والسـيّـمــا الـصـنـاعــيـة والـنــفـطـيـة.
ولعلّ أشـدّها هـوالً وانكـسارًا كانت
عـلى الــدول الــتي تــعـتــمــد في بـيع
نفـطهـا الريـعي لسـداد رمق العيش

وتسيير احلياة مثل العراق. 
ونظرًا لكون التعمّق في البحث عن
وافقة لقاحـات أو أمصال حتـظى 
اجلهات الصحـية الدولية من حيث
جناعتها وكفاءتها الدوائية يتطلب
استـثمـارات طائـلة من قـبل شركات
ـيـة فإنّ بـعض ومـراكـز بـحـوث عـا
هـــذه األخــيـــرة ال تـــرى في إيـــجــاد
لـقــاحـات أو عالجـات أو مـضـادات
جــدوى اقـــتــصـــاديــة كــبـــيــرة مــثل
صــنـــاعــة الــدواء الــذي ال تـــنــقــطع
ــيــة وهــو يــخــضع طــلــبــاتُـه الــعــا
ـنـافسـة دولـية شـرسـة من شـركات
إنتـاج األدويـة التي ال تـخلـو بعض
مـنـهــا من سـمـات الــغش لـتــحـقـيق
أربـاح خيـالـيـة. وهذا هـو الـسرّ في
عـــدم تــســـارع وتــيـــرة الــبـــحث عن
إيـجـاد لـقـاحـات حتـدّ من قـدرة هـذا
ــصـنَّع ــســتـجــدّ بل ا الـفــايـروس ا
ـطـوّر بشـريًّـا وذاتيًـا بـحـسب ما وا
نــقــرأ ونــســمع. وقــد تــطــول فــتـرة
الــبـحـث أو اتـخــاذ الـقــرار احلـاسم
بإقـرار نـوع وشكل الـعالج الـناجع
كـمـا تــطـلع عـلــيـنـا يـومــيًـا نـشـرات
طــبــيــة وبـــحــثــيــة واســـتــثــمــاريــة
وتـصـنـيعـيـة مـتعـددة. واحلـكم كـما
يـــبــدو يـــبـــقـى بـــيـــد اخملـــتـــصــ
بـالــتـأكــيـد لــكـنـه يـدخل أيــضًـا في
حسابات أصحاب القرار السياسي
والــشـركـات االسـتـثــمـاريـة الـكـبـرى
ومَـن يــسـود الــعــالم وعــلى رأســهم
أميـركـا التي لم حتـسب حسـاباتـها
جـيــدًا فــدخل الــوبــاء من أبــوابــهـا
الـواســعــة ولـيـس من شـبــابــيـكــهـا
فـحـسب بغـيـر الـتوقـعـات وخـارجًا

عن احلسابات.
وإذا كـانت جـهات اخـتـصـاصـية أو
وكــاالت أو شــركــات ال تــســتــشـرف
الــوقـوف عــلى عالج نــاجع وسـريع

لــلـحـالـة الـتي تــضـيّق اخلـنـاق عـلى
أكــثـر من مـلـيـار مـن الـبـشـر ومـنـهـا
دول مـــــتــــــقـــــدمــــــة فـي الـــــعــــــلـــــوم
والـتـكـنلـوجـيـا فيـسـجلُ الـعـالم هذا
الــوبــاء حـــيــنــئـــذٍ كــونه من دواعي"
الــقــضــاء والــقــدر" كــمــا حــصل في
الريــا ســابــقــيه أيــام الــطــاعــون وا
والــــكـــولــــيـــرا واإليــــدز والـــســـارس
واحلمّى وما سواها من أوبئة قاتلة
اليـ مـن الـبــشـر حــصــدت أرواح ا
في غـــابـــر األزمـــان حـــتى انـــتـــخت
الـبـشـريـة والنت الـنـفـوس وتـكاتـفت
األيـــادي وتـــعـــاطـــفت الـــقـــلـــوب مع
ضـحـايـاهـا. فـكانت الـكـلـمـة األخـيرة
للرحمة اإللهيـة التي ألهبت النفوس
ولــيّـنت الـقـلــوب وكـسـرت احلـواجـز
بـالعـودة إلى رحـمة الـسـماء وحـنان
خــالق األرض وشـــعــوبـــهــا الــذي ال
يـرضى أبــدًا أن يــتــرك عـبــيــدَه عـزالً
وت وفي وحـدة قاتـلـة يصـارعـون ا
ــعــامل وشــركـات حــيث تــســارعت ا
األدوية لـتقد األفـضل في أنتـاجها
ـيـة بل والــدخـول في مـنـافــسـات عـا
ـوقف تـسـجله ـا ذات ا شـديدة. ور
الـيـوم مـحـنـة جـائـحـة كـورونـا الـتي
فتحت أبواب االنتـقاد على حكومات
ودول دون غيرهـا بسبب سوء إدارة
عالج هـــذا الـــوبـــاء والـــشــكـــوى من
مــوقـف عــدد من األحــزاب احلــاكــمـة
الــتي أسـاءت الــتــقــديـر فـي كـيــفــيـة
الـــتــعـــامل مع األزمـــة وتــخـــبــطـــهــا
الــواضح واسـتــخـفــافـهــا االبـتـدائي
بـنـتـائجـه وقدرته عـلى إفـنـاء الـبـشر
تـمثـلة فـيما وإيـقاف عـجلـة احليـاةا
نـراه ونشـهده بـأمّ أعـينـنا من كـساد
ـا الحقًا اقتـصادي وأزمة مـالية ور
من غالء ال يحتمـله الفقراء الذين لن
يجدوا مـا يؤمّنُ لـهم خبزهم كـفافهم
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من هنا لـيس من شكوك فيـما يحذر
ــال مــنـه خــبــراء فـي االقــتـــصــاد وا
ومعاجلة األزمات من غياب التكاتف
ــعــطــيـات ــشــاركـة بــا الــدولي في ا
ـعلـومـات التي يـنبـغي اعـتمـادها وا
في محاصرة األزمة الوبائية بجهود
دولـيــة اسـتــثـنـائــيـة تـعــتـمـد الــثـقـة
ـصـداقيـة في الـبـحث عن مـخارج وا
عـالجـيــة سـريــعـة قــبل فـوات األوان
ــســـبــبــات والـــعــمل عـــلى حــصـــر ا
لـلـخـروج سـريـعًا مـن األزمة الـتي لم
تــفـــرّق بــ دولــة وأخـــرى أوشــعب
وآخــــــرأو ديـن وآخــــــر أو شـــــــخص
ـا أن الفايـروس تنقل بكل وآخر طا
يسر وسهولـة عابرًا احلدود والدول
من دون جواز سـفر. ولو وُجـد نظام
ـا ي مــحـتــرم من قــبل اجلـمــيع  عــا
تـمـكن مـثل هـذا الـوباء مـن عزل ربع
سـكان الـعـالم وحـجرهم في بـيـوتهم
. وفي اعـتقادي ليس الوقت مرغم
منـاسبًـا إللقـاء اللـوم علـى هذا الـبلد
أو هـذه اجلــهـة والـتـداول فـيـمن هـو
ــسـتــفــيـد من صــنــاعـة الــفــيـروس ا
ــعـرقل لـسـرعـة وانــتـشـار الـوبـاء وا
ضـادّ. بل احلكـمة ـصل ا اكتـشاف ا
والروية والـرحمة واإلنـسانيـة تكمن
في الـــتـــكــاتـف الــدولي والـــتـــعــاون
لـلـخــروج من األزمـة بـأقلّ اخلـسـائـر
الــبــشـريــة. فــاإلنــســان يــبـقـى األعـزّ

ـكن أن واألغـلى فـيـمـا االقـتـصـاد 
ال يأتي يتعافى والكساد يُعالج وا
ويذهـب وال يبـقى مـنه إالّ األحاديث
والذكر كما يـقول حا الطائي في
عتابه لـزوجته ماويّـة. كما أنّ األهمّ
رحلـة ما بعد يبقى فـي االستعـداد 
كــــورونـــا الــــتي لـن تـــقـلّ شـــدّة في
آثارهـا. فوجه الـعالم سـيكـون قابالً
إلعــادة الــهــيــكـــلــة في الــعــديــد من
مضام احلياة. فما بعد الوباء لن
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ـتـقـدمـة عـلـمـيًا إذا كـانت الـبـلـدان ا
وصـنـاعــيًـا وإنــتـاجًـا ومــنـهـا دول
الـغــرب وأمــريـكــا والـصــ بــشـكلٍ
أخـصّ يُـــشـكّ في قــــدرتــــهــــا عــــلى
الصمـود طويالً أمـام األزمة احلادة
الـــتي أنـــتـــجــهـــا وفـــرضــهـــا وبــاء
كـورونــا فــكـيـف بـالــدول الــنـامــيـة
ـثل هذه والفـقـيرة الـتي ال تتـمتع 
احلــصــانــة الــعــلــمــيــة والــفــكــريــة
والثـقافـية والـصنـاعيـة واإلنتـاجية
واجملـتــمـعـيـة? هـذا إذا أضـفـنـا إلى
هــذه الـعــوامل مــا تـتــسم به بـعض
هـذه الـدول والـشـعـوب ومـنـهـا دول
نطقة وبضمنها العراق من واقع ا
اجلـهل اجملـتـمعي والـعـرف الـقـبلي
والــــعـــشـــائـــري الـــقـــاتل وســـيـــادة
التـقالـيد واألعـراف الديـنيـة التي ال
ترحـم بقـدر ما يـستـخفّ مروّجـوها
ومتـولّوهـا بعـقول أتـباعهـم لإلبقاء
عــلى تــخـــلّــفــهم وجــهــلــهم بــهــدف
الــسـيـطــرة عـلى إراداتـهم الــغـائـبـة
أصـالً في الـــتـــفـــكــيـــر والـــتـــقـــديــر
والـــتـــعـــبـــيـــر. لــقـــد أثـــبت الـــواقع
اجملـتـمعي فـي العـراق افـتـقاره إلى
شيء اسمُه االمـتثـال لقـانون فرض
حــــظـــر الــــتــــجــــوال مــــنـــذ فــــرضه
بتـوصيـات اللجـنة الـعليـا الوطـنية
حل االسـتنـجاد باألجـهزة األمـنية
لـفـرضه بـالـقـوّة عـلى مـضض. ومن
ؤسف أن يرى فيه بعض من هذه ا
األجــهـزة وسـيــلـة جـديــدة لالبـتـزاز
ال بـالتحايل على والثراء وكسب ا
ــذكــور وعـدم تــطــبــيـقه الــقـانــون ا
بحـذافيـره على اجلـميع. فـهل يُعقل
أن يـــــســــــاوم بـــــعـض شـــــخـــــوص
الـــســـيــــطـــرات األمـــنــــيـــة مـــا بـــ
احملــافـــظــات وداخـــلــهـــا أصــحــابَ
ـركـبـات الـتي تـنـقل قـوت الـشـعب ا
واألدويــــة وســـائــــر احـــتــــيـــاجـــات
العـوائل احملـجورة في مـنازلـها من
أجل الـسـماح لـهـا بـالدخـول لـلـمدن
مع الـبـضـاعـة احملـمـولـة? تـلـكم هي
أقــسـى غــايــات الـــفــاســـدين الــذين
تـعلـمـوا هـذه الدروس الـفـاسدة من
ـال أســيـادهـم الـســاسـة في نــهب ا
الــعـــام وفي ابــتـــزاز الــشـــرفــاء من
ـقاول واصحاب رجال األعمال وا
الــشـركــات الــتي أذعــنت بــعــضُــهـا
سـاومات أحـزاب السـلطة صاغـرة 
وزعــامـاتــهــا وذيــولـهــا بــســبب مـا
حتـــمـــله وتـــتــمـــتع بـه من ســـطــوة

ونفوذ وجاهٍ ومالٍ وسالح.
كلّ هــــــذا يُـــــضـــــاف إلـى احلـــــالـــــة
تهـالكـة لشـبه الدولة االقتـصاديـة ا
ـهزوزة الـتي تـعتـمد في الـعراقـية ا
سياستها على ريع بيع النفط الذي
تــدنت أســعــارُه إلى أقلّ مـن الـثــلث
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صـيـبة قـبل دخول الـبالد في هـذه ا
ـيـة لـتـقف عـاجـزة بـعـد اشـهـر الــعـا
عــلى دفع مــســتـحــقــات مــوظـفــيــهـا
ـــتـــقـــاعـــدين ـــســـتـــحـــقـــ من ا وا
ـعتـمدني عـلى مـعونـات الضـمان وا
تـهـالك أصالً. فيـما لم االجـتمـاعي ا
تعاقبة أية جهود تبذل حكوماتنـا ا
لــتــدارك مـــخــاطــر هــذه الــســيــاســة
اخلاطئة بسبب خلوّها وفراغها من
أيـة مـسـحــة اسـتـرتـيــجـيـة أو رؤيـة
دى. لذا بـقيت ميزانية هذه بعيدة ا
احلـكـومات مـنـذ الـسـقوط في 2003
ولغـاية الـساعة أسـيرة الـتذبذب في
ـيـة تـاركـة غـيره أسـعـار الـنـفط الـعا
ـــــوارد فـي أيـــــدي زعــــــامـــــات مـن ا
الـسـلطـة ومـيلـيـشيـاتـها تـتـقاسـمُـها
وفق مـنـهج كـتـلـوي وحزبـي وعرقي
ومــذهـــبي وطـــائــفـي مــقـــيت في كلّ
نافذ احلدودية صيغه ووسائله. فا
ـكن أن تـدرّ ما جـوًا وبـحـرًا وبـرًا 
يـعادل ثـلث ميـزانيـة البالد فـيمـا لو
أُحـســنتْ إدارتُــهـا بــأيـادي نــظـيــفـة
ـــواطـــنـــ يـــعـــرفـــون قـــدر بالدهم
ويحترمون سيادتها ويتبنون نهجًا
وطـــنــــيًـــا في االنـــتـــمـــاء والـــعـــيش
والـوظــيـفــة. ومـثــلُـهــا آلـيــة جـبــايـة
الـــضــرائب الـــتي مـــاتــزال قـــاصــرة
ومــقـصّـرة في واجـبـهـا وقـوانـيـنـهـا
ومفردات أساليـبها وكوادرها الذين
لــيـــســوا اســتــثــنـــاءً من تــعــرّضــهم
إلغــراءات مـاديـة حتـدّ مـن نـزاهـتـهم
وتــــشـــكّـل مـــنــــهم أدوات لالبــــتـــزاز
ـباشـر. وماذا نـقول بـاشر وغـير ا ا
ــقــاولــ في الــقــطــاع عن ابــتــزاز ا
اخلـــــاص من جـــــهــــات نـــــافــــذة في
السـلطـة ال تتورع في حـلبـهم مزيدة
لهم ولغيرهم عناء البحث عن كسب
غير مـشروع ومضـيفة لـلبالد شقاء
االنـتــظــار في إكــمـال مــشــاريع كـان
مــصـيـرُهـا الـتـلــكّـؤ بـسـبب تـدخالت
الـسـاسة وسـمـاسـرتـهم في الـضغط
لــلـمـزيـد من االســتـغالل عـلى أربـاب
الشركات التي اضـطرت لترك العمل
نغـصات. وللـمزيد من بسبب هـذه ا
ــا ســمــعــنــاه اإليــضـــاح عــلــيــنــا 
ونـســمــعه ورأيــنـاه عــلى شــاشـات
الــفـــضــائـــيــات ومــواقـع الــتــواصل
االجـتـمــاعي من فـضـائح يـنـدى لـهـا
اجلـــبــ بـــســبب خـــلــوهـــا من أيــة
مــســحــة وطـنــيــة وإنــســانــيــة حـ
تــعــرّضــهـــا لــقــوت الــشــعب وخــبــز
الـفــقــراء الــذين مـازال يــتــاجــرُ بـهم
سـاسـة الـصـدفـة ولم يـتـعـلـمـوا بـعد

دروس الساعة! 
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ـطبق الذي ناهيـك عن حال اجلهل ا
أفـرزه احـتالل الـبالد مـنـذ الـسـقـوط
عـــلى يـــد أمـــيـــركـــا الــتـي حتــكـــمت
ومــاتـزال تــتــولى رعـايــة الــعـمــلــيـة
الـســيــاسـيــة في الـبـالد مـتــقـاســمـة
األدوار مـع اجلــارة احملــتـــلــة إيــران
ــيــة وأخــرى ودول إقــلــيــمـــيــة وعــا
مـجاورة تـفـرض شيـئًـا من السـطوة
بـأيـادي مـحـلـيـة مــلـطـخـة بـالـفـسـاد
والـدم واجلـهـل. وهـذا األخـيـر لـيس
من صنع غرباء بل فرضته أجندات
ديـنـيــة وطـائـفــيـة وغـيــرهـا من تـلك
ـذهب ـتـأسـلـمـة بـغـطـاء الـدين  وا ا
لـتـفـرض شـكالً من أشـكـال الـسـطوة

اجملتمـعية والـطائفـية بهـذا الغطاء
الـذي سـاهم عـلنًـا وخـفـيـة في حلب
ثـــروات الـــبالد واالســــتـــيالء عـــلى
ـتــلـكـاتــهـا بــوسـائل وطــرق غـيـر
نـظــيــفـة بــفـحــوى الــنـفــوذ واجلـاه
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وهنا الـطامة الكـبرى! ففي كل مرّة
يصحـو الشعب عـلى وتيـرة الغطاء
الــديــنـي لــيــســكـت عن احلق الــذي
يـتــغــافل عــنه في غــفــلـة مـن الـزمن
الــغــادر لــيــعــود أســيــرًا خلــرافــات
وخـــزعـــبالت أصـــحـــاب الـــعـــمـــائم
ـوغــلـ بــإبـقـاء أتــبـاعــهم أسـرى ا
ذهـبية والـطائفيـة بلطع ترّهـاتهم ا
األبــواب والــشــبــابـيـك واحلــيــطـان
والدروج وما سـواها من احملروسة
ـطـهّــرة بـحـسب نـهج ــقـدسـة وا وا
وتـعـليـمـات وتـخـاريف وكالء وعّاظ
ـوسـومـة بـالـقـدسـيـة الـسـالطـ وا
والـــطـــهـــارة. وال أدري من أين أتت
هذه الطهارة وهذه الـقدسية لتكون
ــزارات حــصــيــنــة ــواقع وا هــذه ا
ومـحـصـنـة ضـد أنـواع الـوبـاء مـثل
ـثيـر لـلسـخـرية كـورونـا وغيـره. وا
والــضـــحك في هـــؤالء األتـــبــاع من
ـتـخـلّفـ بـيـنهم جـهـلـة الشـعب وا
الـهـرولـة الـطـوعـيـة بـكلّ جـهلٍ وراء
بــعض أصــحــاب الــعـمــائـم ورجـال
الـــديـن ضـــاربــــ عــــرض احلـــائط
خطـورة الوبـاء وتعلـيمـات اجلهات
الــصــحــيــة الــتي حــذرت ومــاتــزال
ـــوقف في مـــحـــذرة من خــــطـــورة ا
حـالـة عـدم االنـصـيـاع لـلـتـعـلـيـمـات
ـســتـطـاع. ــنـزلي قــدر ا واحلــجـر ا
واألنـــــكـى من هــــــذا وذاك خـــــروج
ـثـلـ عـنـهم ـعـمّـمـ أو  بـعـض ا
للـتشجـيع بعدم االنـصياع لـلجهات
ـعــنـيــة بـحــمـايــة صـحـة الــشـعب ا

وحفظ البالد من القدر احملتوم. 
إنه الــتــخــلّف بـل اجلــهل بــعــيــنه!
وكأنّ البـطولة واحـترام القـدسية ال
تـكــمن إالّ بـاتـبـاع األسـيـاد صـغـورًا
وتـقبـيل أيـادي أصحـاب الـعمـامات
والــــلــــطـع والــــتــــقــــرّب من مــــواقع
أصـحاب الـكرامـات بـالطـريقـة التي
يــحــددهــا وكـالء األئــمــة الــذين لــو
عــادوا الـيـوم لــنـفـوا كـلّ عالقـة لـهم
بــهـذه الـتــخـاريف ونــهـوا عن مـثل
هـذه الـسـلـوكـيـات الـتي إنْ صـلحت
بــاألمس فــهي لم تــعـد مــقـبــولـة في
هــذه األيـام. فـالـبــعـران واألحـصـنـة
واحلـمـيـر والـفـيـلـة ومـا سواهـا من
وســائل الـنــقل قـبل أكــثـر من 1400
عــــام اســــتــــبــــدلت بــــالــــطــــائــــرات
والقطـارات والسيـارات والدراجات
ومـا إلى ذلك مـن وسـائل حـضـاريـة
مـتـقـدمـة. ويـا ويل مَن يـبـقـى أسـير
دياجـير األمس اجلاهـلي. فمـصيرُه
الهزء به وافتـقاده ألدنى احترامات
الـــعــالم وأ األرض. وويـــلي عــلى
! أمـــة ضــحـــكت من جـــهــلـــهــا األ
وحــــــذار حـــــذار مـن اإليـــــغــــــال في
االسـتخـفـاف باجلـائـحة ونـتـائجـها
الكارثـية. ففي حـالة عدم االنـصياع
لـــلـــتـــعـــلــيـــمـــات والـــتـــوجـــيـــهــات
ـنـاشــدات فـمـا يــنـتـظــرُنـا أكـثـر وا
حلـكـة وظلـمة وسـوادًا. ووقانـا الله

من شرّ البليّة.


