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يعـيش العالم دول وحكومـات افراد ومجتـمعات أزمة كورونـا التي غيرت شكل
كوث بالبيت عيشة في اقل مـساحة ومجال واصبـح ا العـالم وطريقة احليـاة وا
ا ألول مرة في طريقة التعامل اجباريـا للجميع دون تمييز كما احتد العالم ور
مع هذا الـطار الذي هـز التفـكير والـعواطف واالقتـصاد والسـياسة والـقوان

ط يـكـاك ـوذج و وال نـبــالغ اذا قـلـنـا انـه زلـزل كل مـاهــو كـائن ومـعـروف الـى 
يـكــون واحـدا وهـو وجـوب الـبـقــاء حـيـثـمـا كــنت ومـنع الـسـفـر وتــقـيـيـد احلـركـة

واالنتقال.
ان الـقـرارات الـتي اتـخـذتـها الـعـديـد من دول الـعـالم تـفـاوتت حـسب االحـساس
ـمـكن من االجراءات فـيـيهـا لـكن االكتـساح ـتـوفر وا بـاخلـطر الـقـادم وحسب ا

السريع لهذا الوباء او اجلائحة اطاح بحسابات وتقديرات الكثير منها.
خـاطر هذا الـوباء) تراخت بعض ما بـ التهويـن (اي االستخفـاف او التقـليل 
الــدول مـثل ايـطـالـيـا واسـبــانـيـا ودفـعت ثـمـنـا بــاهـظـاً من االصـابـات والـوفـيـات
ــبـالغ به الى مــا يـشـبه ـبــالـغـة في اجــراءات احلـذر واخلـوف ا والـتـهــويل (اي ا
رض النفسي) والذي اصـاب بعض الناس واوصل بعضهم الى الوصـول الى ا

االنتحار في بعض دول العالم.
وذجـا رائـعـا لـلتـعـامل مع هـذا الـوبـاء حيث ـثل اقـلـيم كـوردستـان الـعـراق  و
تعـاملت معه حكـومة االقلـيم بكل مسؤولـية وامانـة وادراك للمخـاطر واآلثار التي
مـيت فاحلدود البريـة التي تزيد على 625 ترتـبت على انتشار هـذا الفايروس ا
ـثل خـطرا حـقـيقـيا الى كـيلـومـيتـر مع ايـران وهي اكبـر مـركز انـتـشار لـلـوباء 
جانب احلـدود مع بقية انحـاء العراق االحتادي الـذي لم يتعامل بدايـة باالهتمام
والـشـعـور اجلـدي بـاخلـطـر دفع حـكـومـة االقـلـيم الى اتـخـاذ قـرارات واجراءات
عاهـد واجلامعات ـدارس وا سريـعة وحاسمـة فيمـا يخص بتـعطيل الدوام في ا
والدوائـر الرسمـية وشـبه الرسمـية ومـنع التجـمعـات ومراسيم االفـراح والتـعزية
ـدن وصـوال الى احلـظـر ومـنع الـتـجـول منـعـا لـتـفـشي وانـتـقال واالنـتـقـال ب ا
الفـايروس كما اتخـذت العديد من الـقرارات التي تخص القـطاع الصحي وفتح
سـتلزمات الطبية وكل مراكز خـاصة للحجر الصـحي والسيطرة على االدوية وا

ما من شأنه حماية حياة الناس.
ـشـاة  حتى ان تـشـديـد حظـر الـتـجـوال للـحـد من تـفـشي كـورونا ومـنع حـركـة ا
ركبات إال لقـوى األمن الداخلي والبيـشمركة واجليش االحتادي من اسـتخدام ا
ـساءلـة الـقانـونيـة تـأتي بعـد تزايـد عدد اذا كـانوا فـي واجبـاتهم ومـواجـهتـهم با
ـالمسة و(التـهوين) الذي قابـله البعض بـخطر هذا صـاب بالفـيروس بسبب ا ا
تـخذة وان تؤثر عـلى الكثـير من شؤون احليـاة وأهمها الفـايروس.  االجراءات ا
مـعـيشـة واعـمـال النـاس الـيـوميـة خـصـوصا اصـحـاب الدخـل احملدود والـفـقراء
بشـكل عـام لكن االهـم من كل ذلك هو حـفظ حـياة الـنـاس وهو واجـب احلكـومة

واالفراد في آن واحد.
لـكن مـن واجب احلـكــومـة ايـضــا ان تـقــوم وبـشــكل سـريع بــاجـراءات واصـدار
قرارات خـاصة بهذه االزمة مثل تـوزيع مواد وارزاق البطاقة الـتموينية وصرف
ـتقـاعـدين ومنح الـكـسبـة وعمـال الـقطـاع اخلاص رواتب الـرعـاية االجـتمـاعـية وا
واالكــشــاك وذوي االحـتــيــاجــات اخلـاصــة والــعــاطــلـ عن الــعــمل مــســاعـدات
ـرتكـبـة بـاعتـبـارها وضـبط الـسوق بـقـرارات صـارمة ومـعـاقـبة اجلـرائم ا عـاجـلة
اء واطنـ من اجور الكـهرباء وا جرائم اقـتصادية بـاقصى العـقوبات واعـفاء ا
سـتحقة وايجـارات البيوت واحملـالت التجاريـة واالقساط ا
رور ودفع رواتب مـضاعفـة للـقطـاع الصـحي والشـرطة وا
والبـيشمركة وعمال البلدية والتنظيفات ودراسة مشروع

. وقوف قانون للعفو عن السجناء وا
{ عضو االدعاء العام

ال اكــتـــمــكم  انــنـي  ذهــلت لــقــدرة
اجلــرثـــومـــة كـــورونـــا عـــلى خـــلط
االوراق واســـتــبـــاحـــة الــســـاحــات
ـزيــد من احلــضــور والــتــشـعب بــا
نـاورة والهـيمـنة في نـفوذ اربك وا
اجلـــــمــــيـع وهــــشـم الــــعـــــديــــد من
ـعـادالت الــصـحـيـة والــسـيـاسـيـة ا
واالقــتـصـاديـة  وفــرض حـسـابـات
بل واالكـــثــر من ذلك وجه جـــديــدة 
صـــفــــعـــات شـــديــــدة لـــدول كـــانت
محسوبة علـى انها فوق احتماالت
االهـــــتــــــزاز اال انــــــهـــــا اهــــــتـــــزت

وانكــشفت.
عــــلى اي حــــال  جــــمــــعت اوراقي
وطـرقـت ابـواب اجلــرثــومـة  فــكـان
امـا كـيف ? اجملالس هـذا احلوار   
ـكن نـشر كـل ما دار من امـانـات ال

حتضيرات  لقد سألته اوال :-
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ــاذا هــذا الـــشــكل الــكــروي وكــثــرة  }
الــقـــرون الــتي حتـــيط  نـــفــسك بـــهــا مع
مالحـظة البد لي ان اقولها لك ان صانع
حلـويات ايطـالي اعد اطباقـا من حلويات
فـاخـرة مـسـتـلهـمـا صـورتـك وقـد حرص

على ابراز قرونك .
-اوال اســـــــــــــــمـح لــي ان ادافـع عـن
صورتي  هـذا التـكور الـذي اشرت
الــيه هـو جـزء اســاسي من الـهـيـأة
الــتي اســتـطــيع بــهــا ان انــفـذ الى
ولك ان اجسام البشر بكل سالسة 
تـتـصـور مـدى االعـاقـة الـتي سـوف
اعـانـي مـنــهــا لـو انــني عــلى شـكل
مـثـلث او مـربع او مـتوازي اضالع
الـشـكل الـكـروي هـو جـزء اسـاسي
من وجــــودي امــــا الــــقــــرون فــــهي
لــتــثــبــيت جــسـمـي الـكــروني عــلى
سـطـحـة  ويـبقى لي ان االجـسـام ا
انـحـني شـكـرا وتـقديـرا لـلـحـلواني
االيطالي الذي اشرت له في سؤالك
تلك ثـقة بنفسه انني ال يبدو انه 
اســتـطــيع ان اصل الـيه  لــلـتـاريخ
يـــعـــجـــبـــني جـــدا  الـــبــشـــرالـــذين
صائب برباطة جأش  يواجهون ا
ولي ان اعـــــتــــرف انــــا عــــاصــــفــــة
والـعواصف كـما يـقـول الصـينـيون
الـــذيـن بـــدات احلـــرب عـــلـــيـــهم  ال
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{ مـــا دمـت قـــد حتـــدثت عن الـــصـــ 
ــاذا بــدأت في هـده يــهــمــني ان اســألك 
البـالد التي تـمـتـلك اعلى نـسـبـة سكـانـية
هل كــنت تــنـوي انــزال اكـبــر اخلـســائـر

فيها ?
- لــــقـــد اعـــتــــدت ان ال اكـــشف  عن
خططي ألنهـا جزء مركزي من امني
الــــقــــومي  انــــا اســــتــــخــــدم هـــذا
ــــصـــطـــلـح الـــســــيـــاسـي االمـــني ا
الـبـشـري الـشـائع  ولـكن البـاس ان
اكــــشف لك مــــا واجــــهـت هــــنـــاك 
اعترف لك  الصيـنيون اذكياء جدا
 لم تـمض سـوى ايــام قـلـيــلـة عـلى
غـزوي ألقـلـيم هـوبـاي وبـالـتـحـديـد
الى مدينـة ووهان حتـى اخطر احد
االطـــــبــــاء قـــــبل ان افـــــتك به ادارة
ــســـتــشـــفى حــيـث يــعـــمل ان مــا ا
تــواجـهه الـبالد فــايـروس لـيس من
لقد عروفـة للفايروسات   القائمة ا
كـشفـني بعـد ايـام قلـيلـة من تثـبيت
اقـــدامي هـــنـــاك  لـــكـــنه الـــروتـــ

في  2003أمطـرت مطابـع العراق صـحفًا فـقد بـلغ عدد اجلرائـد اكثر من 150
صـحـيفـة ب أسـبـوعيـة ويـوميـة ونصف أسـبـوعيـة والـصحف الـتي تـصدر عـند
ـوجه وبعد عام آخـر اختفت  معظم احلاجـة وجيوش من الصـحفي وراكبي ا
الصـحف ب وفاة طبـيعة وب اغتـيال وب مرض مـزمن أقعدها او سوء حظ

افقد صاحبها مصادر التمويل.
 لكن الـسـبب االهم في عـدم االكـتراث واحلـزن او الـشـفـقة عـلى مـوت الـصحف
كـان تـعاظم دور شـاشة الـتلـفزيـون التي سـلـبت العـقول وابـهرت الـعيـون عنـدما
تـعـاظم شـأن الـشـاشــة الـفـضـيـة عـلى حـســاب ورق اجلـريـدة االسـمـر وتـدفـقت
ـال فـزحــفت بـاجتــاهـهـا خــيـرة الـكــوادر من فـطـاحـل الـكـتـاب نــحـوهـا انـهــار ا
ــال وصـنـاع واحملـرريـن ولم يـتــوقف االمـر عــنـد هــذا احلـد بل ان اصــحـاب ا

الراي ورجال القرار صاروا ال يتقدمون خطوة اال على بركات هذه الشاشة.
سعـادة اصحاب شـركات صنـاعة الشـاشات لم تدم طـويال  فقد كـان هناك من
يصنع لـلعالم مفاجئة كـبرى هي تقطيع الشاشـة وتصغير حجمـها لتكون اصغر
ـوبايالت الذكيـة التي خلقت بـيئة اتصـالية وطريـقة تعرض من راحة الـيد انها ا
وبـايل الصـغـيرة تـاركـ الشـاشة ـالي يـنبـهـرون بشـاشـة ا مـغـايرة وجـعلت ا

ختلف احجامها. الفضية 
وامطرت الـسماء مجددا بصفـحات و بيجات  ومواقع وتطبـيقات ومنصات انها
امـطــار مــلـونــة جـاءت بــاضـعــاف مــا شـهــدنـاه من امــطــار الـصــحف الـســمـراء

والشاشات الفضية.
ـواقع شعـبـيـة في الـعراق من حـيث الـربط بـ االتصـال والـتـواصل هو واكـثـر ا
(الـواتس آب) وهــو مـوقع كـان في بــدايـة انـطالقه يــسـتـخـدم لـالتـصـال اجملـاني
وارسال الـرسائل الـنصـيـة ورسائل الـوسائط لـكن سرعـان ما حتـول الى موقع

إلدارة اجملموعات وعقد االجتماعات اإللكترونية.
وهـذا فـتح الـبــاب لـظـهـور كـروبــات  (الـواتس آب) الـتي وفـرت خــدمـة الـتـسـويق
ـعـلومـة الـطازجـة لـلـصحـفي واالنـتـشار لـلـكاتب لـلسـيـاسي واحلـصول عـلى ا
والنـقاش للمنظر و السلطة اجملـانية لصاحب الكروب   وماهي اال شهور حتى

امطرت الشاشات كروبات تتناسخ وتتكاثر يوما بعد يوم.
 قلـصت كروبـات (الواتس آب) الفـجوة بي احلـاكم واحملكوم وجـعلت الـسياسي
تابع دون اللـجوء الى مكتب يكـسر طوق عزلتـه ويتكلم مـباشرة مع الصحـفي وا
اعالمي وبـيـان صـحــفي وتـصـريح تــلـفـزيـوني واخــتـصـرت الـكـثــيـر من اجلـهـد

والوقت في ادارة فرق العمل.
ا متـلقيها في ومع كروبـات (الواتس آب) دخلت مصـادر االخبار وصناعـها ور
غرفة عـمل واحدة ال تتوقف واختفت الهيكلية التـراتبية لصناعة اخلبر وصياغة
عـلومة واختصرتها صفة واحدة ال بحتاج صاحبها الى مؤهالت سوى فائض ا

من الوقت هي صفة مشرف الكروب.
(الواتس آب) يـحدد الكروب بعـدد من االعضاء فالـعضوية ليـست مفتوحة ومن
شـرف ازالة عضو او ادخال آخر  واقع احلال ان الكروبات تتشابه في حق ا
احملتـوى صباحات وجمع مباركـة كتاب مقاالت يعرضون مـقاالتهم سياسيون
يستـعرضون عـضالت منجزهم مـجاملون يـعرضون معـسول لسانـهم طامح
ـست في احـد الكـرويات من يـوجه الـنقـد فـانه حتـما يعـرضون خـدمـاتهم واذا 
يـخص شـخـصيـة لـيسـت موجـودة في الـكـروب بعض الـكـروبـات تعـيش مـعارك
كالميـة ب شـخصـيـت االمـر الذي يـضطـر معـه صاحب الـكروب الى ازالـتهم
وبـعض الـكـتاب يـتـجـولـون ب الـكـرويـات لـيطـرحـوا في كل كـروب رأي مـخـتلف

وحسب توجهات الكروب وصاحبه.
ولكن بـ ح واخـر تفـتح البـرنامج لـتجـد نفـسك خارج الـكروب مـودعا بـعبارة
ـــاذا? ال انك ال احـــدهم ازالـك ادخـــلك دون اذن مـــنك وازالـك دون اذن مـــنك! 
تتـفاعل? أي ال تكتب لهم جمعة مبـاركة وال تصبح عليهم كل يوم وال جتامل ما
شـرف على الكروب احدهم ازالك واهب ا موجـود من شخصيات وال تـمجد 
ألنه ال يـقـتـنع بـتـنوع اغـراض الـكـروب واعـضائـه ب مـتـابع ومـشـارك انه يـريد
اعضـاء كروبه يأتمرون بأمره ويحققون له نشوة السلطة اجملانية
التي حـصل عليهـا من وراء هذا الكروب وجـعلته يضيف
ويـزيل شــخـصــيـات لــوال نــعـمــة الـتــواصل االجـتــمـاعي
زيـد من اجلهد والوقت ألجل الحتـاج اكثر من طـريقة وا

ان يحظى بالتقاط صورة معها.
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واجهة جديدة يطل عبرها الطلبة
ـعـارف اخملـتلـفـة في ظل لـتـلـقي ا
ي يـــجـــتــاح انـــتـــشـــار وبـــاء عـــا
عمورة وهوَ التعليم االلكتروني ا
(الـتـعـلم عن بـعـد) بـعـد ان اغلـقت
ــــدارس واجلـــامـــعـــات بـــســـبب ا
تـــفـــشي كـــورونـــا الـــذي اجـــتــاح
الـعـديد من بـلـدان الـعـالم فـلـجأت
مـعـظم الـدول ومـنـهـا العـراق الى
هـذه الـوسـيـلـة من اجل الـتواصل
مع الـطــلـبــة وعـدم ضــيـاع الــعـام

الدراسي
فـهـو نـظـام مـتــطـور يـعـتـمـد عـلى
الـــتــقــنـــيــة احلــديــثـــة والــتــطــور

التكنولوجي في االتصال
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في الــعــراق وألنه الـــتــجــربــة في
بــواكــيـرهــا شــهـدت عــمــلـيــة شـد
وجــذب وضـبــابــيـة كــبــيــرة لـذلك
قررنا اخلوض في جتربة التعليم
االلــكــتــروني وكــانـت مــحــطــتــنــا
األولى فـي كـــلــــيـــة االعـالم حـــيث
حتـدثت د. منـتهى الـتمـيمي وهي
احـــدى الــتــدريـــســيـــات في قــسم
الـصحافـة االذاعيـة والتلـفزيـونية
قــائـلـة يـعـد الـتـعـلـيم االلـكـتـروني
ظـــاهــرة حــضــاريـــة حــيث تــوفــر
التـطورات التـكنولـوجية مـنصات
واكبة العالم الكترونية تفاعلية 
وتــابـعت الــتــمـيــمي ان الــتـعــلـيم
االلــــكــــتـــرونـي اضـــحـى ضـــرورة
حـــتـــمـــيـــة في ظـل االزمـــة االزمــة
الـصـحـيـة الـتي تــعـيـشـهـا مـعـظم
الــبـلــدان والســيـمــا بــعـد احلــظـر
الــــــــصــــــــحي الــــــــذي جلــــــــأت له

ــواجـــهــة جــائــحــة احلــكــومــات 
كورونا.

مـن جــهـــة أخــرى ذكـــر الــدكـــتــور
جــعــفـر شــهــيــد وهــو أســتـاذ في
الــــكــــلــــيــــة ان االعــــتــــمــــاد عــــلى
التـكنـولـوجيـا الرقـمـية في خـدمة
العـلم والتـعلـيم وجـعلـها واسـطة
السـتــمـرار الـتـواصل مـع الـطـلـبـة
ــــنـــــصــــات واالســــتـــــفــــادة مـن ا
ــتــاحــة االتــصــالــيــة الــرقــمــيــة ا
ــــواصـــلـــة عـــرض احملـــاضـــرات
واجــــراء الـــواجـــبـــات أصـــبـــحت
حـاجة ملـحة لـعبور مـحنـة الوباء

ي العا
وأردف شــهـــيـــد وبــالـــرغم من ان
هـــنـــاك ســـلـــبـــيـــات تـــواجـه هــذا
ـعرفي مثل قلـة معرفة التواصل ا
بـعض الــطـلـبــة بـاسـتــخـدام هـذه
ـنـصـة فــضال عن ضـعف شـبـكـة ا
االنـتـرنت تـبـقى أهـمـيـة احملـاولـة
ومواصلة التـعليم االلكتروني في
ظل عدم وجود بـدائل فاعلة ولكي
استـمـرار الـسـنة الـدراسـيـة ودعا
شـهـيــد الى مـعــاجلـة الـســلـبـيـات
الـــتي تــظـــهـــر في الــتـــواصل عن
طــريق الـتــعـاون بــ الـتــدريـسي

والطالب.
XM « W bš

ولم يقـتـصـر التـعـليم االلـكـتروني
ــســتــوى اجلــامـعـي حـيث عــلى ا
دارس جلأت الـيه بعض إدارات ا
في الـتـعـلـيم االولي فـيـقـول خـالـد
إبراهيم وهو مدرس في بغداد ان
الــتــعــلــيم االلــكــتـرونـي ألول مـرة
ـدارس الـثـانـويـة يـسـتــخـدم في ا
ـر به البلد نتـيجة الـظرف الذي 
ـوضــوع يـحــتـمل واســتـدرك ان ا

الــــعـــــديــــد مـن اإليـــــجــــابـــــيــــات
والسلبيات

 وتـــابع إبـــراهـــيم ان الـــتـــعــلـــيم
االلكـتروني يوفر مـتميـزة للطالب
ــتــوسط لــفـهم ذو االسـتــيــعـاب ا
ــادة الــصــعــبـة نــتــيــجــة إعـادة ا
الــدرس أكــثـر مـن مـرة فــضال عن
إمــكـــانــيــة تـــوجــيه أســـئــلــة الى

درس ا
وسـجل إبـراهــيم بـعض الـدروس
وبـثـهـا عــلى صـفـحـات الـتـواصل
االجــتــمــاعـي واكــد عــلى وجــود
تـفاعل كـبيـر سواء من الـطلـبة او

حتى عوائلهم   
وعن سلبيات التعليم االلكتروني
شـدد إبــراهـيم انــهـا قــلـيــلـة جـداً
تــكــاد تــكــون ال تـــذكــر مــنــهــا ان

الــــطـــالـب احــــيــــانـــاً ال يــــحــــسن
اســــتـــخــــدام مــــواقع الــــتـــواصل
االجــتــمــاعي او انــقــطــاع خــدمــة
االشـتراك وهـي في كل األحوال ال
تــؤثـر عـلى الــتـعـلـيـم االلـكـتـروني
ا يـحصل عـليه الـطالب مـقارنـة 

من فائدة علمية.
فـــيـــمــــا قـــالت وفـــاء شـــامل وهي
مـــعـــلـــمــــة ان فـــكـــرة الـــتــــعـــلـــيم
ـتـازة لتـعـويض ما االلـكـتروني 
فـات مـن الـعــام الــدراسي احلـالي
بـسـبب الـوضع الـصـحي الـراهن
ولـــكـن إذا طـــبـــقت بـــالـــطـــريـــقـــة

الصحيحة.
واســـــتـــــرســـــلت وفـــــاء ان فـــــشل
التـجـربة يـعـود الى ان الطـلـبة لم
يكن لـديهم دراية بـهذه الطرق من

قبل فـلـو وظفّت هـذه الـعمـلـية من
قــبل واعــتـــادوا عــلــيــهـــا لــكــانت

نتائجها االن مبهرة.
وتــابـــعت وفـــاء نــاهـــيك عن عــدم
تــوفــر خـــدمــة الــنت عــنــد بــعض
الـــعــوائل الــفــقـــيــرة او الــعــوائل
ـتحـفـظة الـتي تمـنع أوالدها من ا
اســــتـــخــــدام مــــواقع الــــتـــواصل
االجــتـمــاعي لـذا لــو قـيــمـنـا واقع
حـــال لــســـجــلـــنـــا اخــفـــاقــات في

التعليم اإللكتروني.
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تــوجــهــنـا الى الــطــلــبـة وســألــنـا
فــاطــمـــة عــبــود وهي طــالــبــة في
الــــــصـف الــــــســــــادس االعـــــدادي
فـأجـابت ان الـتـعـلـيم االلـكتـروني
يـسـهـل عـمـلـيـة الـتـواصل مـا بـ

ــدرس ولهُ ســلــبــيـات الــطــالب وا
وايـجـابـيـات وفـوائـد كـثـيـرة فـهو
يــسـهـل دراسـة الــطــالب وهـو في
ـا يــوفـر له الــكـثــيـر من ـنــزل  ا
الـوقت مثـلمـا ييـسر عـملـية إعادة
الدرس الذي يعجز عن فهمه أكثر
من مرة وهذه نقطة مهمة ومفيدة
جــدا امـــا ســـلــبـــيـــات الــتـــعـــلــيم
االلـــكــتــرونـي فــهــو لـهُ تــأثــيــرات
صـحيـة سـيـئـة على الـعـ كـما ال
ـــدرســـة ـــكن ان يـــعـــوض عن ا
والــدروس الــواقــعـيــة ومــتــابــعـة

درس بشكل مباشر.  ا
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الـتعـلـيم االلكـتروني من الـوسائل
احلــديـثــة الـتي اســتـخــدمت عـلى
نـطاق واسع بـسبب وبـاء كورونا
وحــظـر الــتـجــوال لـيـصــبح بـديل
مؤقـت عن التـعليم الـواقعي وذلك
من اجل التواصل مع الطـلبة عبر
وســائـل الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
اخملــتــلـفــة وعــدم ضــيـاع الــســنـة
ـوضـوع له وجـهان الـدراسـية. وا
األول إيــجــابي من نــاحــيــة افـادة
ـواد الــطــلــبــة وتــســهـيـل شــرح ا
الــدراســـيـــة واعـــادتــهـــا من قـــبل
ـقـابل هـناك الطـالب وغـيـرهـا...با
بعض السـلبيات اذ ال يـتوفر لدى
الـــعــــديـــد من الـــطــــلـــبـــة خـــدمـــة
ـادية االنـترنـيت بسـبب حالـتهم ا
والـتـقـالـيـد االجـتـمـاعيـة لـذلك من
اجل جنــاح هـذه الـتـجــربـة نـدعـو
ـــعـــنـــيـــة في وزارتي اجلــــهـــات ا
الـتــربـيــة والـتــعــلـيم الــعـالي الى
تــــذلـــيل الـــصــــعـــوبـــات وانـــهـــاء
ــعــوقـات والســيــمـا مــا يــتــعـلق ا

بخدمة االنترنيت.

والدخول في االنتظار السائب احد
اخطر االمـراض االدارية البـشرية 
ومع تـــــعــــــمق وجـــــودي فـي تـــــلك
ـــســؤولــون ــقــاطـــعــة  الـــتــقف ا ا
الصيـنيون احلدث فـاعلنوا احلرب
لــقـد ـزيــد من االسـلــحـة  ضـدي بــا
هـزمـوني في وقت قـياسـي لم  يتح

لي ان اتــمــدد فــلــقــد واظــبـوا عــلى
مـواجـهـتي بـاصــرار نـادر وعـمـلـوا
ـلـة مـصـرة عـلى نـقل حـبـة بــروح 
قمح الى وكرها قبل حلول الشتاء 
ال اكـتــمك اثـاروا اعـجـابي  واال هل
ـــــكن لـــــشــــعـب اخــــر ان يـــــبــــني
مـســتـشــفى طــوار  بـاربــعـة االف
ســـريـــر مـع كـــامل الـــتـــجـــهـــيـــزات
بـاسـبــوع واحـد الغـيــر   ال تـنـسى
انـهم اصـحـاب احلكـمـة الـتي تـقول
ـلك الــطـريـق اليـجب ان يــنـام مـن 

على رصيفه
W¹dO bð WŽe½

ــاذا هـذه الــنــزعــة الـتــدمــيــريــة الـتي  }
تعـتمـدها لـلكـائنـات البـشريـة  وقبل ذلك

هل اسمك كورونا  او كوفيد 19
- سـوالك هــذا يــعـني انـك تـريــدهـا

تهم فيها  مكاشفة  انا ا
{ نـعم اريـدها مـكـاشـفـة قـضـائـية  هل
تــريـــدني ان اجــامــلك بـــعــد كل اجلــرائم

التي ارتكبتها 
-حسنا  انا اقـر بعدوانيتي  ولكن
مــنــذ بـدء مـن هــو االسـبـق في ذلك 
اخللـيقة والـبشريـة في متالزمة من
قـيتـه ساتـعدى خروج الـعدوانـية ا
ادم من اجلـــنــــة  وقـــصـــة قــــابـــيل
ـة قتل وهـابـيل بـوصفـهـا اول جـر
بـشـريـة بـ اخـوين  واسـأل   من
دمرة الذي وضع الفنون للحروب ا
انـــــــــــا لـم اخـض حـــــــــــرب داحـس

وال وال حرب البسوس   والغبراء  
غـزوات الـتـتـر والــفـايـكـنغ  ولـست
ــيــتــ مـن اشــعل احلـــربــ الــعـــا
االولى والثـانيـة  ولست من ضرب
اليابـان بالقـنبلـة الذرية   وال املك
حلد االن سجال اسود في استعمار
الـــشــعــوب ونــهب خـــيــراتــهــا  ولم
ولم اصنع الـتمييز اتاجر بالـبشر  
الـعـنـصـري البـارتـاهـيـد ولم اسجن
وال اتاجر باخملدرات نلسن ماندال  
  ولم اتـزوج فـتـاة قاصـرة ولم اقل
ما قاله الطبيب الفرنسي بعنصرية
واضحة ح دعا الى جتريب لقاح
ضــدي  عـــلى افـــارقــة ولـــيس عــلى
فــرنـسـيـ انـا كـورونـا ال اسـتـحق
احلـياة ولـكن مـاذا تقـول عن رئيس
الــــوزراء الــــبــــريــــطـــــاني بــــوريس
جـونــسـون الــذي دعــا الى (مـنــاعـة
الــقــطــيع) الــتي تــدعــا الى اصــابـة
ــــوت  ــــوت مـن  اجلـــــمــــيـع  و
ويـــنــجــو من يــنـــجــو  هــكــذا بــكل

بساطة .
WM d  WŽe½

{  كـل تـوضـيــحـاتك مــحط تـقــديـر لـدي
وسـبق إن تنـاولـتـها في بـعض مـقاالتي 
ولــــكـن لي ان اســـــألك ارجـــــوك  كــــيف
اخلالص منك  ووضع حد لوحشيتك .
-مـرة اخـرى تـتـحـامل ضـدي  ومع
ذلك اتـفـهم غـضـبك ولكـن اسمح لي
ـاذا الـقـتـال في سـوريا ان أسـألـكم 

اذا يعاني وفي اليمن وفي ليـبيا و
اذا نزعة الـقرصنة الفلـسطنيـون و
ــاذا حتــكـم اولــويــات الـــبــشــر   و
اكـداس الصـواريخ بـرؤوس نـووية
وغـــيــر نـــوويـــة    اال يــحـــسب لي
ولــيس ضـدي  كم هـو عــالم الـيـوم
مـتـهــالك هـزيل  قـبــيح  هـنـاك االن
اكــــثـــرمن ثـالثـــ مــــلـــيــــون نـــازح
اذا يـتم التعتيم على االف ومهجر 
هاحرين الذين ابتلعتهم البحار  ا
ـــالـــيـــة هـل تـــعـــلـم ان الـــقـــيـــمــــة ا
االجــمــالـيــة لــفـضـالت الـطــعــامـفي
الـعـالم تـصل الـى اكـثر مـن تـسـع
مـــلـــيــار دوالر ســـنـــويـــا  في حــ

اليـ من الـبــشـر جـوعـا  ــوت ا
هـل لـديك مــعـلـومــات لـو ان ربع مـا
يــصــرف  من اســمـــدة عــلى مالعب
تحدة واوربا التنس في الواليات ا
والـــيــابـــان تــخـــصص لــتـــســمـــيــد
االراضي الـزراعيـة في افـريقـيـا لتم
الــقــضـــاء عــلى اجلــوع فــيــهــا  هل
ســـألـت كم هي االربـــاح الـــهـــائـــلـــة
للشركات متعددة اجلنسية العابرة
للقارات  الست انت الذي كتبت ان
الكلفـة االجمالية لـلفساد في العالم

تساوي 600 مليار دوالر سنويا 
{ لـقـد اسـتـعـنت بـالـرقم من احـصـائـيـة
اصـدرتـهـا مـنـظـمـة الـشـفـافـيـة الـدولـيـة 
وعـلى اي حـال  لم جتـبـني علـى سؤالي

كيف اخلالص  منك ?
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