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تـناقـضات في وسائل االعالم فـارقات وجتتـمع ا في عـصرنـا تكثـر ا
والــتــواصل االجــتـمــاعي فــيــصــبح األبــيض أســود واألســود أبـيض
وتـمسـي احلقـائق أكاذيب واألكـاذيب حـقائق وتـتضـخم االحداث رغم
انـها ال ترى بـالع اجملـردة ويثار الـرعب إلشاعة هـنا وهنـاك وكأنها
هـنــدسـة افــتـراضـيــة لـتــلـفـيق االحــداث حـيث تــتـوارى خــجالً قـواعـد
ـنـطق ـنـطق; لـتـبـقى الـقـوة اخلـادعـة هي ا احلـكـمـة وأسس الـعـقل وا
ــتـربـعــة الـوحـيــدة عـلى عـرش وهي الــقـاعـدة األولى واألخــيـرة وهي ا
الـتفـكيـر. فالـبـيئـة التـنافـسيـة القـائـمة بـ وسائل اإلعالم تـساعـد على
ـهـني لإلعـالم الذي ـفـهـوم ا ـعـلـومـات الـتي تـضـر بـا تـسـريب بـعض ا
يـوجب الـتـقـصي والـتـحـقق وهـو الـدرس األول في ابـجـديـات االعالم.
ألن مـا يحـدث من تسريب وتـضخـيم كأنه أصبح قـاعدة ذهـبية لـسلوك
االعالم الـيــوم الـتي تـشـتــرك أحـيـانـا مع مــفـهـوم الـشـائــعـة والـثـرثـرة
واجهة االزمات ال تهويل و(عـقلية الغوغـاء). والقاعدة الذهبيـة االعالم 

وال تهوين.  
انـظروا لألعالم ووسـائل التواصل االجـتماعـي كيف تهـندس لنـا اليوم
فـاجئ وتغلق امـامنا وت ا ازمـة فيروس كـورونا كأنـها تهـندس لنـا ا
ـنشورات ملـتهبة ابـواب الرحمة والـتفاؤل وتـبشرنا بـالقادم االسوء 
صائب ـتوترة أصال با جتـذب االنتباه والذعـر وتغذي أجواء احلياة ا
ـعـلـومـة ـزيـد من الــتـأز والـرعب بـيــنـمـا دورهـا تـقــد ا والـيــأس بـا
ـرتبطة بتاريخ االمراض والـتوعية  باجلانب الوقائي ـتكاملة الذكية ا ا
ـنـطق الـشــفـافـيـة والـعـقالنـيـة ولـيـس بـسـيـاسـة اسـراب الـهـجـمـات  
الـقـاتـلـة الـقــتـالـيـة بــالـتـضـخــيم وقـذائف صـواريخ الــذعـر اإلعالمـيــة 
إلنـســانـيــة االنـسـان ووجــوده .  لم يـكـتـف االعالم من هـنـدســة الـذعـر
ـا هـنـدس لـنـا الـقـيم الـهـشـة واألخالق بـالـتـضـخـيـم والـشـائـعـات وا
ـة وتوحشهـا مستـثمرا امراض ـصابة بسـادية عصـر العو ـريضة ا ا
نـافـسـات الـتـجاريـة والـعـصـبيـات الـعـرقـية الـصـراعـات السـيـاسـيـة وا
واخلـرافات واالسـاطيـر في تـناوله لـفيـروس كورونـا فقـد انتـشرت في
ـتخـلفـة ومواقع الـتواصل االجـتمـاعي رسائل بـعض وسائل االعالم ا
الـكراهـية والـشمـاتة واالنـتقـام والعـنصـرية وكـأنهـا مسـلمـات حقـيقـية
ـوضوعـيـة. فالـص الـكافـرة تـستـحق هذا الـوباء لـلتـشـفي واالدانة وا
ـسـلـمــ لـديـهـا والـبــعض اآلخـر في الـغـرب ألنـهــا تـلـذذت بـتـعــذيب ا
ـوهـا االقـتـصــادي واخـراجـهـا من الـتـنـافس وجـدهـا فــرصـة لـوقف 
ي بل ان هذا االعالم جعل الص هي سبب كوارث االقتصادي العا
وانـتشار األوبئة في العـالم ألنها موطن القذارة بسـبب اكلها للجرذان
والـكالب والـقطط وحـسـاء اخلفـافـيش واحلشـرات والـصراصـير رغم
. بل ان الـشـماتـة والكـراهيـة انتـقلت انـهم يأكـلونـهـا منـذ مئـات السـن
ــسـلــمــ حـيث جنــد الــرسـائل عــدواهـا مـن بالد الـكــفــار الى بالد ا
ـا يــجـري لــبـعض الــشـعــوب ألسـبـاب اإلعالمــيـة بــأنـواعـهــا تـشــمت 
مـختلفـة حيث ترى هذه الـوسائل ما حدث لهـم عقابا من الله رغم ان
هـذه الـشـعـوب تـواجه فـيـروس الـسـيـاسـة ووبـاء كـورونـا الـلـعـ مـعا.
والـقصة ال تنتهي الى هذا احلد فاألعالم هنـدس لنا السياسة بأفعال
انـتـقامـيـة وجـعل من الـفيـروس طـريقـا لالبـتـزاز والضـغط الـسـياسي
وت آسي وا تـعمـد رغم ان محن الـعبـاد تفـطر الـقلب بـا والـتشـويه ا
ـتـوحـشـة. مـثـلـمـا أيـضـا اجلـمـاعي كـأنـنـا نـعـيش عـصـر (احلـيـونـة) ا
ـؤامـرة لتـظـهـر لـنـا قـصص خـيـالـيـة تـعـمق كـراهـية انـتـشـعت ثـقـافـة ا
ــالـيـة اآلخــر. بل أصـبــحت وسـائـل االعالم تـهــنـدس لــنـا االشــاعـات ا
واالقـتـصـاديــة وتـشـيع الـرعب في عـالم الــسـيـاحـة والـطـيـران والـنـفط
زيد والـغاز لـتزيد (الـط بـله) في االنهـيار االقـتصادي الـذي يسـبب ا
من الـكوارث للبشـر. لكن أخطر فيروس اعالمي هـو هندسة اخلرافات
عـندمـا تـتبـارى هذه الـوسائل بـأنـواعهـا التـقـليـدية والـرقمـيـة لتـقدم لـنا
وصـفــات لـلــعالج من األعـشــاب الـطـبــيـة واوهـام لــطـقــوس مـتـخــلـفـة
وتـخـاريف بـشريـة جـاهـليـة تـعـتمـد عـلى عـباءة الـسـيـد والشـيخ لـشـفاء
ــنــطق الــعــلم واألرقــام فــيــروس كــورنــا لـيـس هـو األول ــرضى. و ا
هـلكة تضع واألخـير وليس هـو األخطر فـتاريخ الوبـاء والفيـروسات ا
هـذا الـفـيروس في آخـر الـسـلم من حـيث خطـورته واعـداد مـوتاه. هل
سـمـعـتم بـاألنـفـلـونـزا االسـبـانـيـة عام  1918 الـذي اسـتـمـر عـام ثم
اخـتفى فـجأة كمـا ظهـر وأصاب ملـيار شـخص وحصد مـائة مـليون
وفـاق مـا حصـدته كل األوبئـة عـبر الـتاريخ. الـيس فـيروس (الـسارس)
الـذي ظهر عام  2003 وانـتشر بشـكل رهيب وتسبب في وفاة 774
ـائـة تقـريـبـا بيـنـما شـخـصـا كان األخـطـر وكان مـعـدل وفـياته 10 بـا
ائة. ولعـلنا نتذكـر ايضا فيروس فـيروس كورونـا لم يبلغ حدود  5 بـا
(ايـبـوال)الـذي اودى بــحـيـاة أكـثـر من خـمـسـة االف شـخص حـيث ان
ـئـة. و إذا ما ـصـابـ بـلغ خـمـسـ في ا مـعـدل نـسـبـة الـوفـيات بـ ا
رضى وتى لـشهرين من عام  2020 فـي مختلف ا اخـضعنـا ارقام ا
الريـا ( 150 ألــفـا) وفــقـدان كــنـزلــة الـبـرد الــعـاديـة ( 70 ألــفـا) وا
ـكتسبـة (ربع مليـون) والسرطان ( 1.2 مـليون) وهـذا يعني ـناعة ا ا
ـقارنات من نـاحيـة دالالت األرقام ان االعالم لم يثـقف بهـا جمـهوره با
ـنطـقيـة واالقنـاع لتـهدئـة النـفوس ولم يـبرمج له قـاعدة بـيانات داخل ا
ـا سـبب في هـذا الـهـلع ـتـلـقي لـلــتـوعـيـة الـطـبـيـة بـالـفـيـروس  عـقل ا
واخلـوف الذي أصبح مرضا يذهب العقل ويشل اإلرادة واحلركة. من
قـال ان االعالم علـيه ان يخـفض صوته إزاء هـذه االزمة حـيث يصيب
ـــوت اكــثــر من  4 االف شــخص الـــفــيــروس  110ألـف انــســان و
ــهــني واألخالقـي ذكـر ويــتــمــدد في أكــثـر من  95دولــة ألن واجــبه ا
نطق الـعقالنيـة والتـوازن فال يجز اخلـبر من باب احلـقائق ولـكن 
ــعـلــومـة امـل تـشــحن الـنــاس بــالـثــقـة االثــارة او اجلـهل بـل يـربــطه 
واالرادة  لـتـخـفـيف حالـة الـرعب فـيـذكـر معـهـا حـقـيـقة اهم وهي ان
ـنـطق الــطب والـوقـائع ـئـة وهـي  مــوتى الـفـيــروس ال يـتـعـدى 3.5 بــا
الـعلمـية ال تشـكل رقما مـرعبا مـثلما عـلى االعالم أيضـا ان ال ينتقي
شهد اإلنساني فقط حيث الناس واحلقائق الدالة على رعب ا الصور
ـسـتـشـفـيـات  بل واجلـثث تـمأل ردهـات ا يـتـسـاقـطـون فـي الـشـوارع 
ــرضى وهـي تــغــادر يــضـــيف عــلـــيــهـــا صــورا أخـــرى جلــمــوع مـن ا
ـسـتــشـفـيـات. واال كـيف سـنــتـصـور شـكل الـعـالم وشــكل الـتـغـطـيـة ا
اإلعالمـية في ظهور اوبئة أخطر او قيام حروب بيولوجية او كيميائية
وت او نـوويـة تقـوم بهـا دول مـتغـطرسـة وقـادة مجـان مـهـووسون بـا
والـقـتل. ال أدري ان كـان اجلـميـع يتـفق مـعي بـأن فـيـروس االعالم بدأ
يــشــعل في الــنــاس الــيـأس واإلحــبــاط والــرعب أكــثــر من الــفــيـروس
ـرضي ويتف بـصناعة االثـارة واللعب على الـعواطف واالحاسيس ا
ــرضــيــة خــاصــة في بــلــد مــثـل الــعــراق كــثــرت فــيه الــفــيــروســات ا
والـسياسـية واالعالميـة فما عدنـا نعرف أي فـيروس نكـافحه فيروس
كـورونــا ام فـيـروس جــذام األحـزاب الـســيـاسـيــة احلـاكـمــة الـذي هـو
األخـطـر فـتــكـا بـالـعـبـاد. من يـدري مـا الــذي يـخـبـئه الـزمن الـقـادم من

فيروسات جديدة فمن سره زمن ساءته ازمنة.
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بغداد 

الـدول كـالعـراق والـكـويت وبعض
دول االحتـــــــــــاد األوربـي كــــــــــذلـك
انتشاره في بعض الدول األفريقية
كـاجلـزائـر ومــصـر فـكـان انـتـشـاره
ـــســـافـــريـن احلـــامـــلــ بـــســـبب ا
لـلــفــايـروس  الــقـادمــ من دولـتي
الـصـ وإيران حـيث إن انـتـشاره
ـا أدى إلى كـان كـسـرعــة الـبـرق 
شل احلركة االقـتصاديـة في العالم
ــــا وشل حــــركــــة الــــصـــ عـــمــــومً
االقتصاديّـة خصوصًا إذ أن أغلب
دول العـالم منـعت السـفر من وإلى
دولــتي الـصـ وإيــران لـيس هـذا
فـحــسب فــقـد أُقــفت مــنـاسك احلج
والــعـــمــرة إضــافـــةً إلى تــعـــطــيل
ـــدارس واجلـــامـــعـــات في أغـــلب ا
الــدول الـتـي اصـابــهــا الـفــايـروس
لـعــدم خـروج الـوضع الـصـحي عن
السيطـرة. حيث جتدر اإلشارة إلى
االحـصائـيات األخـيرة لـفايروس  "
كـورونـا " بـأنه امــتـد الى أكـثـر من
60 دولـــة بــعــدد إصـــابــات جتــاوز
٠100850حـالـة وعـلـيه أيُـعـقل بأن
هــذا الـوبـاء انــتـشــر بـســبب خـطـأ

جيني أم دُبر بليل ?  
نعـتقد بـأن احلروب سـتبقى قـائمة
وقابلة للتطور حتى نهاية احلياة
وال نـــســـتـــبـــعــد بـــأنّ يـــكـــون هــذا
الـــفـــايــروس  هـــو حـــرب بـــحــلـــتهِ
اجلـــــديـــــدة ألنّـه نـــــوع من أنـــــواع
احلـروب الــبـيـولــوجـيـة احلــديـثـة
وأحـــــــد األدلـــــــة عــــــــلى  أن هـــــــذا
الــفـايـروس  دُبــر بـلــيل الـتــصـريح
ـــــام قالئـل بــــأن الـــــروسي قـــــبـل أيّ
فــايـروس  " كــورونـا " هــو تـهــديـد
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لــــذلك نــــقــــول بـــأن زمـن احلـــروب
ـة قــد أكل عــلــيه الــدهـر الــتـقــلــيــديّ
وشـــرب ألن احلـــروب بـــالـــوكـــالــة
واحلــروب اإللـكـتـرونـيـة واحلـروب
البـيولـوجية هي أقل تـكلـفة وضرر
مـن احلــروب الـتــقــلــيــديــة وأكــثـر
فــائـدة اقــتـصــاديــة ألن مـثل هــكـذا
حـــروب تـــنـــعش الـــدول الـــكـــبــرى
ــا فـــفي حــالــة احلــروب اِقــتــصــاديً
بــالـوكـالــة سـيـفــسح اجملـال لــعـقـد
نـتـجة صـفـقات سالح بـ الـدول ا
لـألسلـحـة وبـ الـدولـة الـتي تـقوم
عـلى أرضـها حـرب أهـليّـة أو حرب
الشـوارع أمّا احلـرب البـيولـوجية
التي تـعود  بالـنفع اقتـصاديًا على
الـدولـة مـكـتـشـفـة  العـالج ... وهلم
جــــرا. وبــــذلك نــــقــــول إن احلــــرب
ــر بــهـا في الــبــيـولــوجــيـة الــتي 
الوقت الراهـن قد تطـول أو تقصر
إذ يــــعـــــتــــمـــــد ذلك عـــــلى حـــــسب
ــات اخملــطط لــهــا من قــبل ــعــطــيّ ا
الدول التي اصطنعت هذه اللعبة.

غـيرهـا من الكـائنـات احليـة والتي
تــــؤدي إلى نـــشــــر األمـــراض بـــ
الــبـشـر واحلــيـوانــات والـنــبـاتـات
عـلى حدٍ سـواء وإن هـذه احلروب

لم تـــكـن حــديـــثـــة الـــعـــهـــد بل 
اســــتــــعـــمــــال حــــروب كـــهــــذه في
ــة حـــيث كــان الــعـــصـــور الــقـــد
الـــرومــان في حــروبـــهم يــقــومــون
شرب ليس هذا أكل وا بتسميم ا
ـــيّــة فــحـــسب فـــفي احلــرب الـــعــا
األولى  اســـتـــعــمـــال مـــكـــونــات
بـكتـيريـة سامـة كاجلـمرة اخلـبيـثة
وفـــــايـــــروس  اجلـــــدري الــــلـــــذين
وبـدورهـمـا يـعــمالن عـلى  تـشـويه
جــســـد اإلنــســان وهــو من أخــطــر
ـــوجـــودة عـــلى وجه األســلـــحـــة ا
األرض.  وبـهذا الـصـدد انتـشر في
اآلونـة األخـيرة وحتـديـدًا في سـنة
 2020 فــايـــروس  حتت مـــســمى "
كـورونـا " وإن األخـيـر هـو فـصـيـلة
ـرض لإلنـسان كـبـيـرة قد تـسـبب ا
عن طريق إصابة اجلهاز التنفسي
الـتي تــتـراوح حـددتــهـا من نـزالت
البرد الشائعة إلى األمراض األشد
وخــامــة الــتي تــؤدي إلى الــوفــاة
وإن هـــذا الــفـــايـــروس  ظـــهـــر في
ووهـان الـصـيــنـيّـة ( الـصـنـاعـيـة )
ا لـعــدم حتــديـد هــويــة هـذا ونــظــرً
الفايروس  فقـد اِستقر الرأي على

 .ncov-2019 "  " تسميته ب
 إن هذا الفايروس  اِنتشر في عدة
ـــمـــا الــصـــ الــتي تُـــعــد دول سِــيّ
نـافس األول اقتـصاديًا لـلواليات ا
ـتـحدة االمـريـكيـة  أمّـا الدولـتان ا
االخــريـان بــعــد الــصـ مـن حـيث
االنـتـشـار هـي إيـطـالـيـا وإيران إذ
تـــســبب الـــفــايـــروس  في إصــابــة
مئات اآلالف من األشـخاص ووفاة
اآلف مـنـهم حـتى وصل احلـال إلى
احلجر الكلي على كل مدن إيطاليا
في اآلونــة األخـــيــرة وفي الــصــ
بدأت احلكومة تسيطر على تفشي
الفايـروس  أمّا انتـشاره في باقي

ـا نعـلم بـأن احلروب الـتـقلـيـديّة كـمّ
والـتي تُعـد األكثـر اِنتـشارًا وخـير
ــيـة مــثــال عـلـى ذلك احلــرب الـعــا
األولى الــتي انـــدلــعت عــام 1914
ـيّة الثـانيّة التي كذلك احلـرب العا
انـدلـعت عام 1939 بـاإلضـافة إلى
وحـربي حــرب أكــتــوبــر عـام 1973
ااخللـيج األولى والثـانيـة ... وهلم
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وبـعـد ذلك بـدأت احلــروب تـتـطـور
ــة إلى مـــا يــســمى من الـــتــقــلــيـــديّ
بـاحلـروب الـنـاعــمـة الـتي انـدلـعت
ـتـحـدة األمـيـركـيّـة بـ الـواليـات ا
واالحتـاد الــسـوفـيـتي الـتي دامت
ســنــوات طِــواالً حــتى انــتــهت في
تـسعـينـات الـقرن الـعشـرين بتـفكك

االحتاد السوفيتي. 
رُب سـاءل يـسأل هل اِنـتـهى تـطور
ا تـكـون اإلجـابة كال احلـروب? ر
إذ وصـل احلــــــــــد إلـى احلـــــــــروب
اإللكتـرونية وذلك في بـداية القرن
احلـــالـي الـــتي القـت رواجًـــا عـــلى
أرض الـواقع وخـاصـةً بـ الـدول
الــكـبـرى ســيـمــا حـرب الــتـجـسس
ـتحدة اإللكـترونـية ب الـواليات ا
وب جمـهورية روسـيا االحتادية
كـذلك احلرب الـهكـرية اإللـكتـرونية
ـــمــلـــكــة الـــعــربـــيــة بــ قـــطــر وا

السعودية في اآلونة األخيرة. 
ومن خالل هــذا الـتـمــهـيــد يـتـضح
ـا بأن احلـروب قابـلة لـلتـطور جـليً
ولــــكن هــــنــــالك ســــؤال يــــدور في
تـوقع أن تتطور األذهان هل من ا
احلروب إلى حروب بيولوجية ? 
بــاد ذي بــدء يـتــحــتم عـلــيــنـا أن
ـــقــصـــد بــاحلــروب نــعـــرف مــاذا يُ
الــبـيـولــوجـيــة ? وهل هي حــديـثـة

العهد أم  استخدمها سابقًا ? 
إن احلــروب الـبــيــولـوجــيــة أو مـا
يطلق علـيها باحلـروب اجلرثوميّة
تعمـد للفايروس هي االستخـدام ا
ات أو اجلـراثــيم أو الــبــكـتــريـا أو
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مـنـذ نـشـأة الـكـون واإلنـسـان يـبـذل
قـصـارى جهـده بـحـثا عن الـسـعادة
أمالً مــنه في الـوصــول إلى الـرضـا
والـــعــــيش الـــذي يـــســــاعـــده عـــلى
مواجـهـة الـتـحـديـات والـصـعـوبات
بإيـجابـية وهمّـة عالـية. قد تـختلف
أنـواع الـسـعادة بـحـسب مـفهـومـها
من شـخصٍ آلخـر وتعـتمـد عـلى ما
لديه من طـموحـات وأهداف يـسعى
لتحقيقها في احلياة فإذا أردت إن
تكون سعيدا  عليك أوالً البحث في
أهـــــدافك وطـــــمــــوحـــــاتك وجـــــمع
معلومات عن الـسعادة في مفهومك
اخلـاص. فـالــسـعـادة حـق إنـسـاني
وغـايـة نـبيـلـة وهي أحـد مـؤشرات
االسـتـقـرار والـنـمـو الـتي تـتـسـابق
دول قليلة إلى حتقيقها وقد أدركت
دول الــعـالم مــجــتـمــعــة ذلك حـيث
ــتــحــدة  "UNعـام أعــلــنت "األ ا
 2012يوم 20آذار من كل عام هو
IDH" ي لــلــســعــادة "الــيــوم الــعــا
يــحــتــفـل الــعـالـم بـ"يــوم الــســعـادة
ـي" وذلك اعــتــرافــاً بــأهــمــيـة الــعــا
السـعي للـسعادة أثـناء حتـديد أطر
السـيـاسة الـعـامة لـتحـقق الـتـنمـية
ـسـتــدامـة والـقـضــاء عـلى الـفـقـر ا
وتوفيـر الرفاهـية جلمـيع الشعوب.
وفي اإلعالن الـــرســمي لالحـــتــفــال
بـهذا اليـوم قالت اجلـمعـية الـعامة
"ألن اجلـــمــعــيــة الـــعــامــة تــدرك أن
الـسعي لـتـحقـيق الـسعـادة هو حق
أساسي من حقوق اإلنسان وتدرك

أيـــضـــا احلـــاجـــة إلى نـــهج أكـــثـــر
شـموالً وإنـصافـاً وتـوازناً لـتحـقيق
الــنــمــو االقــتـــصــادي الــذي يــعــزز
ـسـتدامـة والـقضـاء على الـتـنمـية ا
الـفـقر والـسـعادة والـصـحة الـعـامة
جلـميع الـشـعوب فـقـد قررت إعالن
ي الـ 20مـن آذار الـــــيــــــوم الـــــعــــــا
لــلــســعــادة وتــدعــو جــمـيـع الـدول
األعـضاء ومـؤسسـات مـنظـمة األ
ــنـــظــمـــات الــدولـــيــة ـــتــحـــدة وا ا
واإلقـــلــيـــمــيـــة األخــرى فـــضالً عن
ـــــا فـي ذلك ــــــدنـي  اجملــــــتــــــمع ا
نـظمـات غير احلـكومـية واألفراد ا
ي لـلسـعادة لالحـتفـال بالـيوم الـعا
بـطريقـة منـاسبـة من خالل التـعليم
وأنـشطـة التـوعـية الـعامـة".  وطرح
ي لـلـسـعـادة فـكـرة حتـديـد يـوم عـا
ـتـحـدة ـسـتـشـار اخلــاص لأل ا ا
ي ليـان لالحتـفال الـفيـلسـوف جـا
بـالـسـعـادة فـي يوم مـخـصـص لـها
ـية. وتـعزيـز حـركـة الـسـعـادة الـعـا
فــفي عـام  ?2012طــرح لــيـان فــكـرة
ي جــــديـــد يـــتم حتـــديــــد يـــوم عـــا
ــيـا وقـام بــحـمـلـة االحـتــفـال به عـا
ناجحة يضم جميع الدول األعضاء
ــتــحـــدة  وحــصل عــلى في األ ا
ـتحدة موافـقة األمـ العـام لأل ا
آنـذاك بـان كي مون  لـدعم مـفـهوم
ي رسـمي جـديـد إنــشـاء يـوم تـقـو
ــتــحـــدة مــعــروف بـــالــيــوم لأل ا
الدولي للسعادة. حيث تقرر في 28
حزيران  2012على هامش فعاليات

الــــدورة الــــســــادســــة والــــســــتـــ
ـتـحـدة لـلـجــمـعـيـة الـعــامـة لأل ا
بـــعـــنـــوان "الـــســـعـــادة ورفـــاهـــيــة
اجملــتـمع والــنــمـوذج االقــتــصـادي
احلــديث" قــال األمــ الــعــام لأل
ــتــحــدة بـان كـي مــون إن الـعــالم ا
ــوذج اقـــتــصــادي بـــحــاجـــة إلى 
جـديـد يـحـقق الــتـكـافـؤ بـ دعـائم
االقـــتـــصـــاد الـــثـالث: الـــتـــنـــمـــيـــة
ــاديــة ــســتـــدامــة والــرفــاهـــيــة ا ا
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة وسالمـــة الـــفــرد
والبـيئة ويـصب في تعريف مـاهية
ية. وحدد قرار األ السعادة العـا
ي ـتــحـدة 281/" 66الــيـوم الــعـا ا
لــلـســعــادة"  والـذي  تــبــنـيه في
النهـاية باإلجمـاع من جانب جميع
ـتـحـدة الــدول األعـضـاء فـي األ ا
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ي لــيــان تــاريخ 20 واخــتــار جـــا
آذار عـلى انه يـوافق يـوم االعـتـدال
ــيــة الــربـــيــعي وهي ظـــاهــرة عـــا
حتــــدث حـــول الـــعـــالـم في الـــوقت
نــفـــسه وبــذلك ســـيــشــعـــر الــعــالم
جـمـيـعـهـم بـالـشـعـور نـفـسه. وهـذا
ـؤشـر يـتم من خاللـه قـيـاس مدى ا
شــعــور الـفــرد بــالــســعــادة طــبــقـا
لـدراســات وإحـصـائــيـات مــتـعـددة
والـــــدول األكــــــثــــــر غـــــنـى وثـــــراء
بــاإلضـافــة إلى عـوامل أخــرى مـثل
الدخل اإلضافي والدعم االجتماعي
وغـــيــاب الــفــســـاد واحلــريــة الــتي

يـتمـتع بهـا الفـرد هي الدول األكـثر
سـعادة  فـمـنـذ سـبـعيـنـيـات الـقرن
ـاضي اتـخـذت بـوتـان وهي دولـة ا
صــغـــيـــرة يـــبــلـغ عــدد ســـكـــانـــهــا
ســبـعــمـائــة ألف نـســمـة وال يــزيـد
دخــلـهـا الـقـومي عن مـلـيـاري دوالر
كـن لدولة فـقيرة أن قراراً رشـيداً 
تـتـخــذه وهـو الـتــحـول في قـيـاس
رضــا ورفــاهـــيــة مــواطــنـــيــهــا من
الــتـــعـــويل عـــلى "الـــنـــاجت احملــلي
اإلجـــمـــالي" إلى "نـــاجت الــســـعــادة
اإلجـــمــالي" ومـن "مــســـتــوى دخل
الفرد" إلى "مسـتوى سعادة الفرد"
وها هي بعد  40عامـاً من نضـجها
احلضاري تصبح الدولة الوحيدة
في الـعــالم اخلـالــيـة من االنــبـعـاث
الـكـربـونـيـة مع تـنـاغم مـطـلق بـ
حــيــاة ســكــانــهــا في جتــمــعــاتــهم
الـبـشـريـة وبــ الـبـيـئـة احلـيـويـة
ـئة من الـتي تـشكل الـغـابات 70 با
مـساحتـها الـطبـيعيـة لكـنها أدركت
أن الـسـعـادة مـسـألـة نـسـبـية وأنه
كن حتـقيـقهـا من خالل البـساطة
والـقــنـاعـة وفــعل اخلـيـر لـشــعـبـهـا

والعالم . 
ويـعـتـمـد تــرتـيب مـؤشـر الـسـعـادة
ي إلى ســــتـــة عـــوامل وهي الــــعـــا
نـصــيب الــفـرد فـي الـنــاجت احملـلي
اإلجمالي ومتوسط العمر واحلرية
وســخــاء الــدولــة مع مــواطــنــيــهــا
والدعم االجـتمـاعي وغياب الـفساد
فـي احلـــــكـــــومـــــات أو األعـــــمـــــال.
وبــحـسب الــتـقــريـر تــمت مـقــارنـة
ــوزع الــنــاجت احملــلي اإلجــمــالي ا
على عدد السكان في كل من الدول.
ومـن الــــــعــــــوامل األخــــــرى الــــــتي
اســتـخـدمت في مـقـارنـة الـدول هي
الـكـرم ومـعـدل طــول حـيـاة الـفـرد
وسـهـولـة إيـجــاد الـفـرد ألشـخـاص
ــكن االعــتــمــاد عــلــيــهم وحــريـة

اتخاذ القرارات في احلياة.
 أقـيم االحـتـفــال األول بـهـذا الـيـوم
في العام  2013من قبل نبادا حفيد
نيـلـسـون مانـديال وشـيـلسـيـا ابـنة
الـــــرئـــــيـس األمـــــريـــــكـي األســـــبق

كلينتون.
أما في عام  2014فتـم االحتـفال به

للـعام الـثاني عـلى التـوالي حسب
ـي الـسـنوي تـقـريـر الـسـعـادة الـعا
الـذي تعـده شـبـكـة حـلول الـتـنـمـية
ـتـحدة ـسـتـدامـة الـتابـعـة لأل ا ا
وركــز الــتـــقــريــر الــذي شــمل 156
دولة في تصنيفه على عوامل عدة
أبــرزهـــا مــتــوسط الــعــمــر والــدعم
االجـتـمـاعي والـفـسـاد واحـتـلت كل
ارك وأيـسـلـندا من الـنـرويج والـد
ــراتب األولى تــبــاعــا وهــولــنــدا ا
يـذكـر أن دول شـمـال أوروبـا حتـتل
ـــؤشـــر مـــنــذ ـــراتب األولـى من ا ا

بداية إصداره في  2012.
أمــا عــربــيــا فــجــاءت اإلمــارات في
ياً حيت رتبة األولى والـ  21عا ا
تـتـصدر دولـة اإلمـارات دول الـعالم
الـعـربي في تـرتــيب الـسـعـادة مـنـذ
خـمـسـة أعـوام فــقـد حـافـظت عـلى
ـــركـــز األول مـــنـــذ  ?2015وفـــقـــاً ا
لــنــتـائـج تـقــريـر مــؤشــر الـســعـادة
ي الـصـادر عن شـبـكـة حـلـول الـعـا
سـتدامة التـابعة لألمانة التنـمية ا
تـحدة ويستند هذا العامة لأل ا
التقرير على تقييم الفرد للمستوى
ـعـيـشي في الـدولـة ومـدى رضاه ا
ـتـوفـرة حـيث عـن جـودة احلـيـاة ا
ـبادرات أطلـقت اإلمارات عـشرات ا
الــتي اســتــهــدفت تــعــزيــز ســعـادة
ـقـيـم واسـتـحداث ـواطـن وا ا
وزارة لــلـســعـادة في  2016 وتـمت
إضــافــة حــقــيــبــة وزاريــة جــديــدة
ـــنــصب وزيـــر دولـــة لــلـــســـعــادة
لــيـــصــبح وزيـــر دولــة لــلـــســعــادة

وجودة احلياة في العام  2017.
فـيـمـا حـلت الـسعـوديـة وقـطـر على
ــرتــبــتـ  28 و 29 الــتــوالي في ا
رتبة  37 والكويت والبحرين في ا
 ?51وجـاءت لــيـبـيـا 72ولـبـنـان 91
رتبت غرب ا وشغلت اجلزائر وا
 88و  ?89واألردن  101وتـــــــــونس
 ?124والــعـراق  126ومــصـر ?137
ـرتـبـة. وسـوريا  149والـيـمن في ا

151 
أمــا الـــدول الــتـي تــذيـــلت مـــؤشــر
ي فهي أفـغانـستان السـعادة الـعا
وإفـــريــقـــيـــا الــوســـطى وجـــنــوب

السودان.

من قبل فـاريل ويليـامز وجمـعيات
ـتـحـدة بـتـقـد أول فـيـديو األ ا
ـدة  24ســاعــة ألغـنــيـة مــوسـيــقي 
"ســعــيــد" وقــد دعــيت الــدول حــول
الـعـالم لـتـقـد فـيـديـو يـدوم يـومـا
كـامال علـى وقع موسـيـقى األغنـية
بهـدف تقد األغـنيـة بشكل مـتعدد

صادر. ا
أمــــــا في الـــــعـــــام  2015فـــــقـــــد 
االحتـفال بالـيوم من خالل التـركيز
عــلى الــعالقــات ألن الــبــشـر كــائن
اجـــتــمـــاعي والـــتــواصل يـــعــد من
األمـــور األســــاســـيــــة لـــتــــحــــقـــيق
سـعـادتهـا في حـ تشـيـر النـتائج
ّ الــــتــــوصـل أن احلــــيــــاة الــــتـي 
ـــعـــاصـــرة أبــــعـــدت الـــنـــاس عن ا

التواصل.
إما في الـعام  2016صنف الـتقـرير
الـسـنـوي بـنـسخـته الـرابـعـة الدول
حــــسب ســــعــــادة مــــواطــــنــــيــــهــــا
ورفــاهــيـــتــهم الــشـــخــصــيــة . و
إضـــافــة مــعــايـــيــر لــتــقـــيــيم مــدى
الــســعــادة عــلى أســاس تــداعــيـات

ساواة في اجملتمعات. انعدام ا
qLF « ÊUJ

إما في الـعام  2017 التـركز على
الــــســـــعــــادة فـي مــــكــــان الـــــعــــمل
ـعـاشات وخـصـوصاً عـلى مـعدل ا
وظف على إيـجاد التوازن وقدرة ا
بــــ الــــعـــمـل وجــــوانب احلــــيـــاة
األخـرى ومـقــدار االسـتـقـاللـيـة في
مــكــان الــعــمل بــاإلضــافــة لــتــنـوع

عروضة. خيارات العمل ا
إمـــا فـي الـــعــام  2018أبـــرز مـــا 
لحوظ التركيز علـيه هو االتساق ا
ـهــاجـرين وســعـادة بـ ســعــادة ا
ــــولــــوديـن في بـالدهم عــــنــــدمــــا ا
ينتقـلون إلى بلد سـعيد أو إلى بلد

أقل سعادة . 
وفي الـعـام  2019 كـان شـعـار هـذه
ـية بعنوان "السعادة ناسبة العا ا
معا" وحتت هذا الشعار دعت األ
ــتــحـــدة الــعــالم لــلـــســعي نــحــو ا
الــسـعــادة وذلك في إطــار تــعــزيـز
االهـتـمـام بـالـسـعـادة ونـشـرهـا في
أنــحــاء الــعــالم كــافــة وقــد تــبـوأت
ي فــنـلـنــدا مـؤشـر الــسـعــادة الـعـا
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إصــابـة بـكـورونــا كـمـا حـدثت أول
وفاة في  4آذار- مارس-  اجلاري.
صـاحبة بيـنما سـاهمت الـظروف ا
لـتـلك األحـداث في إثـارة الـهـلع ب
ـواطـن فـمنـهم من قـيّد كـثـير من ا
نــفـــسه و أســـرته بـــطــريـــقــة غـــيــر
مــدروسـة سـواء فـي ارتـداء وسـائل
ناسبة. و للوقاية كالكمّامات غير ا
الـتـي ارتـفـعت اسـعـار كل انـواعـهـا
كثـيراً لتـصل إلى اضعـاف ما كانت
عـلـيه أحـيـانـاً أم بـتغـيـيـر الـعادات
ـنـازل. الـسـلــوكـيـة داخل وخــارج ا
بـيــنــمــا هــرع الــكــثــيــر من الــنـاس
ـــكـــنــهـم من مــواد لــتـــخـــزين مــا 
غـذائـيـة حتـسّبـاً لـتـفـاقم أحداثٍ مع
ــنــافـذ غــلق عــدد غــيــر قــلــيل مـن ا
احلــدوديـة. يـصـاحـب ذلك احـتـمـال
تـقـيـيـد حركـة قـد يـفـرض عـلى ح
غفـلة بعـد تلويح الـسلطـات احملليّة
في الـنــجف األشـرف بـشيءٍ مـنه إذْ
دعت مـواطـنــيـهـا لــتـخـزين األرزاق
اجلــافــة عـلى الــرغم من كــون هـذه
ـديـنـة الـعريـقـة أعـظم مـركـز ديني ا
فـي الـــعــراق وتـــضـم أكـــبـــر وأقــدم
مــقـــبــرةٍ مــازال يــدفن فــيــهــا أغــلب
ــــا يــــصــــعب أمــــوات الــــعــــراق; 

السيطرة على حركة الناس فيها.
و في خــضم كلّ مــا تــقــدم يــصــيب
شـيء من اإلطــمـــئــنـــان نــســـبــةً من
ــثـقـفـ لــدى إعالن تـوقف ظـهـور ا
حـاالت إصـابة جـديـدة بل حـتى إثرَ
ـعـدل األُسـبوعي إعالن انـخـفاض ا
لإلصـــابــــات. في جـــوٍ لـم يـــخلُ من
الشائعـات التشاؤميّـة و مضاداتها

في آن.
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لكنّ كلّ ما تقـدم ذكره لم يثنِ موقفَ
الصـمود في ساحـات اإلحتـجاجات
الـــــتي مـــــازات تــــمـــــنح الـــــتــــأريخ
ستقـبلي للعراق الـكثير. فكل يوم ا
تـقريـباً هـنـاكَ من يقـضي نحـبه إثرَ
مختلف الوسائل الـتي استخدمتها
و تستخدمها القوات الرسمية ـــ و
حــلـــفــائــهــا أحــيــانــاً ـــ عــلى أرض
الــواقع ال في نـــشــرات األخــبــار و
مـنــهـا الــرصـاص احلي و عــيـارات
ـعـدنـيـة ــ شبـه عـنـقـودية الـصـيـد ا
سيل التـناثـرـــ و مقذوفـات الغـاز ا
لــلـدمـوع. إضـافــةً الى تـعـرّض عـدد
ــتـــظــاهــريـن بل والــنـــشــطــاء مـن ا
واإلعالميـ أيضاً خلـطف وتعذيب
ـدونـون واغـتـيـال. و هـنـا يـفـاجئ ا
والناشرون األكترونيون العراقيون
يــومــيـاً الــعــالم بــصــيغٍ وشــعـارات
ثــــوريـــة بــــ جــــادةٍ وســــاخـــرة و
كــومــيـديــا ســوداء و رمــاديــة? كـان
أبــرزهــا أنّ األحـزاب احلــاكــمـة هي
الوبـاء األخطـر و أنّ عدد الـضحـايا
من شهداء الثـورة عشرات أضعاف
ضحايا كورونـا في العراق. فالعدد
الكـلي قد يـعبـر األلف شهـيد قـريباً
عاق واجلرحى. ناهيك من آالف ا
كل هـــذا يـــعـــني أنّ ثـــورة تــشـــرين
مـسـتـمـرّة في حـبّ الوطـن مـتـحـديةً

مكائدَ زمن كورونا.    

نـافذ احلدوديّة مع متأخـرة لغلق ا
ـياً من بـؤر هذا صـنـفة عـا إيـران ا
الــوبــاء. كلّ هــذا و من جــانب آخـر
عـنيـة على وجود تتـكتّم اجلـهات ا
وافـــدين جـــدد من تـــلك الـــدولــة أو
قــادمــ عــراقــيــ مــنــهــا بـطــريقٍ
مــبــاشـــر أو غــيــر مــبـــاشــر مــنــهم
أشـخاص مـعـروفون لـكن ال يـعرف
مـــدى دقـــة إجـــراءات الـــفـــحص أو
احلـجر الـصـحي الذي قـد يـسمع و
ال تــــرى مـــنـه أي صــــورة? في  ظل
خــــبـــر عن وجـــود جــــهـــازين فـــقط
ـصـابـ فـي مـطـار بـغداد لـكـشف ا
تــبــيّن أنّ أحــدهــمــا ال يــعــمل? و ال
نــدري مـــدى مــا نــشـــر من إصــابــة
خــمـس نــواب بــالــوبـــاء والــســعي

الرسمي للحجر الصحي عليهم.
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كـانت وزارة الـصحـة الـعراقـيـة قد
ـصادف 13 اعـلـنت يـوم اجلـمـعـة ا
آذار  2020عـشــر إصـابـات جـديـدة
بـفــيـروس كـورونــا إحـداهــا حـالـة
وفـاة رجل في الـنـجف األشـرف في
اخلــامـسـة والـسـتـ من الـعـمـر. و
في بيـان لهـا أنّ مختـبراتـها أجرت
ـوذجـاً حلـاالت ســتـة  و سـبـعــ 
مـشـتـبه بـاصـابتـهم في مـحـافـظات
ـوجـبة مـخـتـلفـة كـانت نـتائـجـها ا
(اإلصـــابــات) عـــشــر. تـــوزعت تــلك
سـجلـة بواقع  حـالة في احلـاالت ا
الـنجف (تـوفـيت الحـقاً) و 5حاالت
في بـغداد ( 3 في الـرصـافـة حـالـة
في مديـنة الـطب حالـة في الكرخ)
وحالـتان في واسط وحـالة واحدة
لــــكـل من كــــربالء وبــــابـل. و شـــدد
بـــيــــانـــهـــا عـــلـى الـــتـــزام الـــوزارة
بــالـلــوائح الـصــحـيــة الـدولــيـة في
ـالمس التـعامل مع اإلصـابات وا
ـشـتبه بـإصـابـتهـا كـما واحلـاالت ا
تـــؤكـــد الـــوزارة وجـــوب االلـــتـــزام
بتوجـيهاتـها وبقـرارات جلنة االمر
الـــديــواني رقم  55 لـــســنــة 2020
الـصادر من األمـانة الـعامـة جمللس
الوزراء عـبر مـقررات خـليـة األزمة
باعـتبـارها مـلزمـة. و دعت اجلهات
ـعـنـيـة كـافـة حملـاسـبـة اخملـالـفـ ا
وجب القـوان النـافذة. وأهابت
الوزارة باجلمـيع "االلتزام احلتمي
بــإرشــادات وتــوجــيــهــات الــوزارة
فـيـمـا يـخص احلـمـاية الـشـخـصـية
واجملـتـمعـيـة منـعـاً من انتـقـال هذا
ــرض".  وبــهــذا يــكــون مــجــمـوع ا
اإلصـابــات في الـعـراق:  93 فـيــمـا
تكون حاالت الشفاء:  24 ومجموع
الــوفــيـات:  .9 وفي  24 فــبــرايـر/
ـاضي سـجل الـعراق أول شـبـاط ا

قـبل ايــام وجـيـزة و في نـفس يـوم
األربـعـاء الذي تـوفي فـيه إيـرانـيان
بــــوبــــاء كـــورونــــا أعــــلــــنت وزارة
الداخليـة العراقيـة منح االيراني
تـأشـيـرة الـدخـول إلى الـعـراق عـند
وصولهم للمنافذ احلدودية بعدما
كــان االســتــحــصــال لــهــا يــتــطــلب
الــتــوجه لــلــسـفــارة الــعــراقــيـة في
طـــهــران. وأطــلـق نــاشــطـــون عــلى
الـفـور وسم "أغـلـقـوا احلـدود" عـلى
تــويـتــر فـيــمـا طــلـبت مــحـافــظـات
الـبــصـرة ومــيـســان و واسط الـتي
ـئات الـكـيـلـومـترات مع تـتـشـارك 
ـركـزيـة في إيــران من الـسـلـطـات ا
ــنــافــذ احلــدوديـة. بــغــداد إغالق ا
وعـلى خـلفـيـة اجلدل الـقـائم قررت
وزارة الداخـلية الـعراقيـة اخلميس
ـــنح تــأشـــيــرة تــعـــلــيـق الــعـــمل 
ـــنــافـــذ احلـــدوديــة الـــدخـــول من ا
. كمـا. عـلـقت السـلـطات لإليـرانـيـ
الـعـراقـيـة جــمـيع رحالت الـطـيـران
من وإلى إيـران. وجتري الـسلـطات
الـعـراقـيـة فـحــوصـاً في مـطـاراتـهـا
ـسـافـرين لـكن هـنـاك من جلـمــيع ا
يـقــول إن إجــراءات الـفــحص غــيـر
دقــيـقــة وغـيـر كــافـيــة. وقـد مــنـعت
الـــســلـــطــات الـــعــراقـــيــة في أوائل
شـباط دخـول الـصيـنيـ الـعامـل
في شركات النفط خوفا من انتشار

الفيروس.
ثم توالت أخـبار إصـابات بـكورونا
داخـل الــــعـــراق و بــــ تــــضـــارب
التـصريـحات أُعلـن من خالل أشهر
القنـوات الفضـائية احملـسوبة على
اجلهات احلاكمة بتعافي وجبة من
رض و خـروجهم ـصابـ بهـذا ا ا
مـن مــســتــشــفـى الــفــرات بــصــحــة

جيدة.
تـخــبّط إجــراءات تــضـارب أنــبـاء
تـــنـــاقض تـــصـــريـــحـــات و كلّ ذلك
يــتـــنــاغـم مع تــمـــوّج في إجــراءات
السـلطـات من عدم اكـتراث و انـكار
ثم تــهــويـن مع إجــراءات شــكــلــيّــة
طـفـيـفـة ثم عـطـلـة طالبـيـة قـصـيـرة
تـمـدد كل بـضـعـة ايـام ثم تـخـفيض
ــوظــفــ احلــكــومــيــ الى دوام ا
ــــئــــة عــــدا ذوي اخلـــــمــــســــ بــــا
ــســؤولــيّــات. بــعــدهــا ســلــســلــة ا
تعـليـمات بدأت طـوعيـة التنـفيذ ثم
اإلنــقـضــاض بــضــجـة كــبــرى لـدى
تــنـــفــيـــذهــا فـي زوبــعـــة إجــراءات
تطـبّقهـا القوات األمـنية احلـكومية
من قــــبـــيـل حـــمــــلـــة إغـالق مـــقـــاه
ومــطـاعم وأمـاكن جتــمـعـات اخـرى
وحتـــديـــد ســـاعـــات عـــمل مـــحالت
جتــاريـــة كـــبــرى. مـع اســتـــجـــابــة
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