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 الكورونا والدروس املستفادة
 2020مارس  15نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

على الرغم من إن العالم ما زال يعاني من الكارثة الوبائية، ولم نصل حتى 
اآلن إلى المراحل النهائية التي من خاللها نتدارس ما الذي حدث وكيف 

ما حدث، ونقيّم ردود الفعل  حدث، وما الذي يجب علينا أن نفعل لنتجنب
 ما حيث المرحلة هذه في ونحن –تجاه ما حدث، إال إننا نجد أنه من الضروري 

 كعرب ألننا العقل صوت نسمع أن – قوتها أوج في الوبائية الكارثة زالت
 وسوف الوبائية، الكارثة سحابة تنقشع أن بعد والراحة للدعة نركن سوف

لبطانية ويتوسد الوسادة وكأن لم يحدث با ويلتحف لبيته منا كلٌ يذهب
 شيء.

وصوت العقل يقول؛ إن المراقب لألحداث يمكن أن يقرأ الكثير من األمور 
والمفارقات التي حدثت أثناء انتشار هذه الكارثة الوبائية، بعضها محزن 
وبعضها اآلخر يمكن اعتباره من الكوميديا السوداء، فهي مضحكة وفي 

وجدنا أن هذا الوباء كشف لنا الكثير من األمور التي نفس الوقت مؤلمة، إذ 
  كنا نعتقد إننا كعرب قد تجاوزناها.
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وربما يختلف معي عدد من القراء فيما سأذكره، فال بأس فهذا أمر طبيعي، 
 وربما يتفق معي العديد من القراء، وهذا أمر أيضًا طبيعي، ومن تلك األمور:

 

 ؟ .. ما هي الفيروسات

نينيات عندما انتهيت من دراستي للماجستير، وعدت في منتصف الثما
؟ قلت: علم الكائنات الدقيقة،  الى البحرين، سألني أحد األخوة: ما تخصصك

 يعني الميكروبات. ضحك وقال: يعني وزغ وصراصير.

فأخذتني نعرة الجاهلية، فكيف يسخر من تخصصي هكذا، فرحت أدافع عن 
نصف ساعة، ضحك األخ وقال: تخصصي بكل قوة، وبعد نقاش دام حوالي 

 لن أغيّر رأي، فهي تشابه الوزغ والصراصير.

وبعد ثالثة عقود من الزمن، وأنا أتابع موضوع الكورونا، وما يكتب في 
وسائل التواصل االجتماعي حتى أقرأ ردود أفعال الناس، أجد أن أحد الناس 

لذرة أن أنظروا كيف استطاع فيروس، وهو أصغر من ا»قد كتب هذه الجملة 
؟ من أين  ، وقف شعر جسدي، هل الفيروس أصغر من الذرة«يهزم اإلنسان

؟ إن كان الفيروس أساسًا يتكون من  أتى هذا اإلنسان بهذه المعلومة
مركبات، وهذه المركبات تتكون من عناصر، وهذه العناصر تتكون من ذرات، 

 ؟ فكيف يكون الفيروس أصغر من الذرة
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م ال نقرأ، فال نعرف ما الفيروس ومم يتكون، ربما هذا يبين لنا إننا قو
 نعرف ال – الثالثة األلفية في ونحن –والسؤال المهم: إن كنا حتى اليوم 

 ؟ ؟ فهل نحن فعالً قوم ال نقرأ ا ال نعرفهشيئً  نكافح فكيف الفيروس
 

 عولمة رعب الكورونا وجبروت اإلنسان

عن الحاالت األولى من  منذ أن انطلقت الشرارة األولى، أو منذ أن أعلنت الصين
انتشار الوباء، والناس في الكرة األرضية ال يتحدثون إال عن الكورونا، في 
جميع وسائل اإلعالم القديمة والحديثة، فالجميع يتحدث وينقل األخبار 

 الصحيحة وغير الصحيحة.

فقد أصبح رعب الكورونا هو هاجس الناس، وبدأ هذا الرعب والهلع ينتقل 
من بلد إلى آخر، كما تنتقل النار في األعشاب الجافة، وأصبح الجميع في حالة 
من الخوف والتوجس، حتى إن بعض شعوب الكرة األرضية بدءوا في تخزين 

دولة أنها في األغذية والمياه العذبة خوفًا من اللحظة التي تعلن فيها ال
حالة حصار بسبب الكورونا، فال غذاء يدخل البالد وال ماء يمكن توفيره، كل 

 هذا بسبب فيروس صغير.

 وهو واحد، أمر على – كلهم –ألول مرة في تاريخ البشرية يجتمع الناس 
 اإللكترونية، بالمجاهر إال يرى ال والذي جدًا، الصغير المخلوق هذا من الخوف

 ا.ا حيًالكائنات الدقيقة أنه كائن حي، ألنه ليس كائنً علماء يعده وال
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هذا المخلوق الصغير جدًا جاء في اللحظة التي تنافست فيها بعض الدول 
على مرتبة األلوهية والتحكم والسيطرة على موارد الحياة، فأصبحت الحرب 
الباردة تسخن ما بين الصين وأمريكا من جهة، ومن جهة أخرى ما بين بعض 

ن هنا وهناك بهدف فرض الزعامة على الكرة األرضية، وكٌل يطلق الدول م
التصريحات أنه قد بلغ من المجد الذي ال يمكن ألي قوة في األرض أن 
تزحزحه عن المكان الذي هو فيه، حتى شعرت الدول وشعر البشر أنهم ال 

 والتكنولوجيا بالعمل نفسه الموت هزيمة – حتى –يهزمون، وأنه يمكن 
 .والمال

حتى غدا العلم والتكنولوجيا واالقتصاد هي اآللة التي ُتعبد في تلك الدول، 
وبين شعوبها، واستشرت المادية فأصبح حب امتالك المال هو السمة 
األساسية بين شعوب تلك الدول بغض النظر عن مصدر تلك األموال، 

 فشعر اإلنسان أنه استطاع أن يمتلك مصيره.

خلوق الصغير جدًا، وال نعرف حتى اآلن من أين في تلك اللحظات أتى هذا الم
أتى، ولكنه أتى ليعري البشرية، أتى ليقول للبشرية مهالً، تريثوا، فما زلت 

ا من مخلوقات هذا الكوكب، فأنت لست ا واحدًجزءً – اإلنسان أيها –أنت 
سيد الكرة األرضية، فما أنت إال جزء من كل، يجب أن تحترم موقعك 

  ى تحترمك بقية المخلوقات.وحجمك ومكانتك، حت

فأنت أيها اإلنسان ضئيل الحجم، شأنك شأن بقية المخلوقات الموجودة 
 على الكرة األرضية.
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عبد، فهي أما بالنسبة إلى هذا العلم والتكنولوجيا والمال وتلك اآللة التي تُ 
ال تستطيع أن تفعل أي شيء أمام هذا المخلوق الصغير جدًا، وما زالت في 

األرضية هذا الكوكب الذي تود تسخيره لك مخلوقات مجهولة الكرة 
بالنسبة إليك، يمكنها أن تغزو حياتك وتسبب لك الكثير من الخوف والهلع 

 وأنت تقف عاجزًا أمامها بكل ما تملك من آلهة غير اهلل سبحانه وتعالى.

هذا المخلوق الصغير جدًا أوقف جيوش العالم على أهبة االستعداد، وسخر 
مختبرات العالم، وراحت كل شركات األدوية تعمل لياًل نهارا، خلت كل 

الشوارع واألسواق من البشر، تراجعت أسعار البترول والنفط العالمي، 
وتكسرت على صخرتها الصغيرة جدًا أسعار األسهم والثروات، وكل ذلك 
بسبب مخلوق صغير جدًا جدًا، فأين جبروت اإلنسان الذي اعتقد أنه عظيم 

 ؟ اجدً
 

 الحاجة إلى اهلل سبحانه

في خضم هذا الهلع والخوف نسى الكثيرون منا اللجوء إلى اهلل سبحانه، 
فاعتصموا بأمل أن يتمكن العلم والتكنولوجيا الغربية أو الشرقية أن تجد 
الدواء الناجع للقضاء على الفيروس، وهذا حق وواجب ويجب أن نسعى إليه 

ا، هذا أن نتذكر دائمًا وأبدًا أن للكون إلهً وال نختلف عليه أو فيه، ولكن يجب
اإلله هو الذي خلق الفيروس وهو الذي يمكن أن يقضي عليه، شاء الملحدون 
ذلك أو لم يشاؤوا، فنحن نؤمن بأن هذا الكون في يد رب رحيم، يمكنه في 
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لحظة أن يغير الوضع من الجيد إلى السيئ وفي لحظة أخرى أن يغيرها من 
 .السيئ إلى الجيد

وهل نحن أسوأ أو أقوى من فرعون الذي قال في لحظة غرقه )حَتَّى إذا أَدْرَكَهُ 
الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ ال إِلَهَ إِالّ الَّذِي آمَنَتْ به بَنُو إسرائيل وَأَنَا مِنَ الُْمسِْلمِينَ( 

 .90 اآلية –سورة يونس 
 

 إيران والمخالفات الدولية

ن هناك بعض الناس الذين ينتمون إلى دولنا كشفت لنا هذه الكارثة، ا
؟ والغريب في  يقومون بزيارة إليران في الخُفية، وال أعرف لماذا في الخُفية

الموضوع أن هذه التي تُعد نفسها دولة تخالف كل األعراف الدبلوماسية، 
فال تختم لهم في جواز السفر، وال تعلن دخول هؤالء األفراد إلى أراضيها، 

 رث تكشف المستور، وعجبي.ولكن الكوا
 

 كلنا جنود الوطن

وكذلك استغرب من العديد من المواطنين الذين فرض عليهم الحظر 
 –ا، كما أمرت الجهات ذات العالقة، ولكنهم يومً  14والجلوس في منازلهم 

 إذن شهادات، حملة منهم أن والغريب الحظر، بهذا يلتزموا لم – لألسف
 ؟ المواطنة نفهم كيف
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 خلف المواطنين من العديد اصطف – إيجابي جانب وهو –آخر ومن جانب 
 وحسب بسيط بقدر يساهم وراح المسؤولة الجهات وخلف الدولة

 حول المتمحورة العلمية والثقافة الوعي نشر في المتواضعة إمكانياته
 هذا حول تدور التي والطرائف السخرية وأوقف الكورونا، من الوقاية

، والتزم باألوامر الصادرة من الجهات المسؤولة اإلشاعات وأوقف الموضوع،
 وأعطاها الثقة الكافية حتى تدير الكارثة بحرية تامة، ومن غير إزعاج.

 

 إدارة الكارثة الوبائية

نحتاج بعد انقشاع هذه الكارثة الوبائية الى أن نسجل التقنية التي تمت 
ث ستأتي مرات بها إدارة الكارثة الوبائية، إذ أن هذه النوعية من الكوار

ومرات في المستقبل، فال يمكن أن نعتقد أنها ستذهب بال عودة، لذلك أجد 
 هذه توثق أن – الوبائية الكارثة أدارت التي الجهات على –أنه من المناسب 

 يعاد وبالتالي الكارثة، هذه إدارة به تمت الذي األسلوب وهذا التجربة
حسب األساليب المتبعة في  جديد من وكتابتها بها، واالهتمام صياغتها

 إدارة الكوارث الوبائية.

ثم يتم التدريب عليها كل فترة وأخرى، حتى نكون على استعداد أكبر في 
المرات القادمة، فال تفاجئنا الكوارث الوبائية وتزهق األرواح من غير أن 

 ا.نحرك ساكنً
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ضل فإدارة الكوارث علم وفن وإدارة، فإن نحن نجحنا هذه المرة فإنه بف
جهود وتفاني العاملين في ميدان العمل، وعلى رأسهم سمو ولي العهد، 
ولكن في المرات القادمة نريد أن تكون لدينا خطط واستراتيجيات واضحة 

 يعلمها الجميع، ويكون الجميع على أهبة االستعداد.
 

 اإلعالم العربي وإدارة الكارثة

تكشف كل شيء، ونحن في عصر الفضائيات المفتوحة والمفضوحة والتي 
فال يوجد ما يخفى أمام البشرية، إال أن هناك العديد من الدول التي أبت أن 
تعلن عن الحاالت الوبائية التي تعج بها الدولة وال نعرف السبب، ثم وفجأة 

فهل ما زالنا  نجد أن الحاالت بلغت فيها مئات ومعظمها خطيرة، عجبي.
نعيش عصر أننا أسقطنا مئات الطائرات اإلسرائيلية ثم نكتشف إننا 

 زمنا من إسرائيل ؟هُ

 

 الحرم الشريف

وبائية أن نرى الحرم الشريف وهو خال ربما أكثر من أحزننا في هذه الكارثة ال
من المصلين والطائفين، فلم نشهد في جيلنا هذا الموقف الحزين إال في 

 حادث جهيمان.
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وعلى الرغم من أن العديد من الناس حاول أن يسيس الموقف إال أنه غير 
ن موقفنا العلمي والصحي مؤيد فيما ذهبت أذلك، فليشهد التاريخ على 

مملكة العربية السعودية في اتخاذ هذه اإلجراءات، على إليه الشقيقة ال
 الرغم من الصورة الحزينة، ولكن للبيت ربٌ يحميه.

   

 

 

 

 

 


