
آراء
االثنني ١١ مايو ٢٠٢٠

11

ابن هارون

م. ٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

«عطني فلوسي
يا حسني»

في الصميم

@ghunaimalzu٣by
م.غنيم الزعبي

إنه ليس مجرد حديث قائد إلى شعبه بل إنه 
حديث والد إلى أبنائه كان يعبر عن فرحة األب 
بعودة أبنائه من اخلارج وكان يعبر عن الدروس 
املستفادة من احملنة وما يجب علينا أن نتعلمه 
منها وكان احلديث مــن القلب جلميع أبنائه. 
وهكذا هي الكويت وقائدها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا، كما تعودنا 
معه في العشر األواخر أن يقدم لنا النصيحة 
ويغمرنا بحبه األبوي وندعو اهللا عز وجل أن 
يحفظ سموه وميتعه بالصحة والعافية، فإن 
شــعبا يقوده صباح األحمد قادر على جتاوز 

احملن وبناء مستقبل أفضل.
وإن الكلمات تقف عاجزة عن التعبير عن 
املشاعر عند اإلنصات إلى حديث القائد أمير 
اإلنسانية إلى أبنائه في العشر األواخر من شهر 
رمضان املبارك، وندعو اهللا أن يصرف عنا الوباء 
والبالء ويحفظ الكويت وقائدها واجلميع، ونقول 
له سمعا وطاعة يا قائد اإلنسانية يحفظك اهللا. 
واشتمل احلديث على مشاعر األب نحو أبنائه 
ورؤيته للمستقبل انطالقا من الدروس املستفادة 

من احملنة وما يتمناه من خير وعزة ألبنائه.
ولــم يكن حديث ســموه تقــــليديا من 
قائد لشعبه ولكن كان حديثا مــــلؤه الصدق 
واملصارحة، وهذا يكشف عن قيادة فريدة وهي 
قيادة أمير اإلنســانية صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، الذي عبر عن فرحته 
بعودة أبنائه من اخلارج وهي مهمة شاقة وعمل 
غير مســبوق ولم ينس كلمات شكر لكل من 
شــارك في رحلة العودة. ولم يغفل اإلشادة 
بجهود املخلصني والدعاء للشــهداء وضحايا 
كورونا والتضرع إلى اهللا عز وجل أن يتقبل 
الدعاء في العشر األواخر ويصرف عنا جميعا 

الوباء والبالء.
إننا نقولها كما تعودنا سمعا وطاعة يا والدنا 
وقائدنا، وسنكون عونا ونتكاتف جميعا حتى 
نتخلص من هذه احملنة بأقل اخلسائر، ونسأل 
اهللا سبحانه وتعالى أن يدمي على اجلميع الصحة 
والعافية ويختفي ڤيروس كورونا املســتجد 
من بالدنا وجميع بلدان العالم، وأن يحفظ اهللا 
الكويت وقائدها وشــعبها وكل من يقيم على 

أرضها من كل شر وبالء.

پولندا من الدول األوروبية التي تعرضت إلى 
غزو أملانيا النازية في احلرب العاملية الثانية، 
وقد أقام فيها النازيون معتقالت لليهود. وكما 
عانى اليهود املعتقلون من النازيني فقد عانى 
الپولنديون كذلك من االحتالل النازي لدولتهم. 
ومنذ هزمية األملان ظلت پولندا تعاني من تداعيات 
احلرب ولم تعد تتحمل حسب تصريح رئيس 
وزرائها موراويكي ما يتداول في اإلعالم من 
جمل مثل (معسكرات املوت الپولندية) كما لو 
أنها تشير إلى تورط پولندا مباشرة في هذه 
املعتقالت كمعتقل (أوشفيتز) الذي بناه النازيون 
في العام ١٩٣٩ األمر الذي دفع احلكومة الپولندية 
إلى إصدار قانون يعاقب بالغرامة أو السجن 
ملــدة ال تزيد على ثالث ســنوات، من يحمل 
پولندا املسؤولية أو التورط في اجلرائم التي 
ارتكبها النازيون في معسكرات االعتقال ضد 
اليهود؟ وبسرعة التقط الصهاينة هذا القانون 
وعلق الصهيونــي نتنياهو بطريقة توبيخية 
على دفاع رئيس الوزراء الپولندي موراويكي 
عن القانون بأن هذا القانون عبارة عن محاولة 
إلعادة كتابة التاريخ وإنكار الهولوكوست وأن 
هذا التشويه ال ميكن تصحيحه بتشويه آخر! 
هذا على املستوى الرسمي للكيان الصهيوني 
الذي يريد الظهور مبظهر الوصي على يهود 
العالم واملدافع عن قضاياهم ولو على حساب 
سيادة الدولة الپولندية ورغم ما عانته من ويالت 
االحتالل النازي ألراضيها وسقوط قرابة ثالثة 
ماليني قتلى من مواطنيها، لكن ذلك ليس له أي 
قيمــة مع عقلية الصهاينة الذين ال يحترمون 
حقوق اآلخرين ويريدون فرض إرادتهم على 
شعوب العالم. أما على املستوى الشعبي للكيان 
الصهيوني فقد تعرضت السفارة الپولندية في 
فلسطني احملتلة إلى شغب صهيوني متثل في 
رسم شــارة النازية (الصليب املعقوف) على 
بوابة السفارة وكتابة شتائم وألفاظ نابية على 
جدرانها مما يؤكد أن الصهاينة يصرون على 
اتهــام پولندا في اجلرائــم التي ارتكبت ضد 
اليهود في معســكرات االعتقال ويساوونها 
بالنازية، وهذا ليس بغريب عليهم فقد اعتادوا 
تشويه احلقائق والتغطية على جرائمهم بإثارة 
مواضيع الهولوكوست من أجل كسب التعاطف 
معهم. قارن املوقف الپولندي الرسمي الرافض 
الستخدام جملة (معسكرات املوت الپولندية) 
إعالميا وحتديه للصهاينة بفرض عقوبة جزائية 
علــى من يتداولها مع ســكوت عاملنا العربي 
واإلسالمي عن تداول اإلعالم العاملي جلمل مثل 
«اإلرهاب اإلسالمي» و«الدولة اإلسالمية» واللتني 
تســببتا وال تزاالن في الكثير من املضايقات 
واالعتداءات الدموية على العرب واملسلمني في 
بقاع العالم ويستخدمهما إعالم العدو الصهيوني 

في تشويه سمعة اإلسالم واملسلمني.
< < <

جتــار اإلقامـات هم مافيا االجتار بالبشر 
ومن الصعب تفكيك شبكتهم لكونهم أصحاب 
نفــوذ إال إذا صدق العزم علــى مواجهتهم 
باعتبارهم خطرا على أمن وســالمة الشعب 
الكويتــي. قدم كورونا خدمة جليلة لنا عندما 
كشف خطورتهم وتداعيات جتارتهم على أمننا 
الصحي فهل نأخذ العبرة من ذلك ونبادر بفتح 
ملفهم األسود ووضع حد جلرائمهم في حق 

اإلنسان وبلدنا الكويت.

«هارون» ينقل انه اسم مذكر عبري 
قدمي يعني اجلبل، ويقال إن هارون اسم 
عربي، ويعني القط أي تصغير الهر. 
وقد ورد «هــارون» في القرآن 
الكرمي ٢٠ مرة، منها في سورة مرمي 
«يا أخت هارون» يعني يا شــبيهة 
هارون وتتعدد هنا هوية هارون عند 
املفسرين، منها انه كان رجال صاحلا 
من بني إسرائيل وقد يكون أخاها من 
أبيها. وتتعدد اآليات األخرى في ذكر 
نبي اهللا هارون شقيق نبي اهللا موسى 
السالم ورفيقه في مواجهة  عليهما 

فرعون وبني إسرائيل. 
كما ورد «هــارون» في احلديث 
الشــريف عن نبينا صلى اهللا عليه 
وآله وســلم، عندما خرج إلى غزوة 
تبوك وترك علي بن أبي طالب گ 
في املدينة، فكثر الكالم املعيب عليه، 
فطمأنه بقول الرسول صلى اهللا عليه 
وآله وسلم: «أما ترضى أن تكون مني 
مبنزلة هارون من موسى غير انه ال 
نبي بعدي» وهو حديث متفق عليه 

عند الفريقني. 
وورد كذلك عندما ولدت فاطمة 
الزهراء عليها السالم وليدها األول، 
فأوحى اهللا عز وجل إلى نبيه صلى اهللا 
عليه وآله وسلم: ان عليا منك مبنزلة 
هارون من موسى، فسّمه باسم ابن 
هارون. فقال الرسول لعلي: إن اهللا 
تبارك وتعالى يأمرك أن تسميه باسم 
ابن هارون، قال: وما كان اسمه؟ قال: 
شبر، قال: لساني عربي، قال: سمه 
احلسن، فسماه احلسن. وكان قرة 
عني الرسول ووالديه عليهم الصالة 
والسالم. واليزال املسلمون يحتفلون 
مبولد اإلمام احلسن گ، حتى سمي 

بيوم القرقيعان من قرة العني.

في إطار السجال الدائر حاليا في 
الكويت حول مدى صحة وقانونية 
الكتاب الذي وجهه وزير املالية براك 
الكويتية  البترول  الشيتان ملؤسسة 
لتحويل كل األرباح احملجوزة وقدرها 
٧ مليارات دينار خلزينة الدولة ووزارة 
املالية، كتب أستاذ القانون في جامعة 
الكويــت د.إبراهيم احلمود تغريدة 

قانونية راقية يقول فيها:
ال يجــوز االتفــاق على جتزئة 
حتويل الفائض املالي البالغ ٧ مليارات 
دوالر علي دفعات وهو إن مت مخالفة 
دستورية ألن قانون امليزانية وقانون 
احلساب اخلتامي قوانني شكلية يحرم 
عليها الدســتور مخالفة أي قانون 
موضوعي إذا ال ميكن مخالفة قانون 

إنشاء املؤسسة وال قانون١٩٧٩.
بدوري تداخلت مع د.إبراهيم مؤيدا 

بهذه التغريدة:
تقوم وزارة املواصالت ســنويا 
بتوريد ٢٠٠ مليون دينار إلى خزينة 
الدولــة ممثلة بوزارة املالية ال يبقى 
منها فلس واحد فــي الوزارة وفي 
بداية السنة املالية في األول من أبريل 
تخاطب وزارة املواصالت وزارة املالية 
بكل احتياجاتها ومصاريفها فترد عليها 
وزارة املالية بتوفير تلك االحتياجات 
طبعا مع شــد وجــذب لتبرير تلك 
املصروفات واالحتياجات ضمن إطار 
رقابي صارم يحفظ حق املال العام.

تغريدتــي هــذه رد عليها أحد 
املغردين حتت اســم وهمي، ورده 

حرفيا كان كالتالي:
البترول جهة حكومية  مؤسسة 
مستقلة وتنظيمها القانوني يختلف 
عن ميزانية الوزارة كما يختلف عن 
امليزانية امللحقــة وأنصح بالرجوع 
للمرسوم بقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ 
بشأن قواعد إعداد وتنفيذ امليزانيات 
واحلساب اخلتامي لبيان الفروقات.

كان حوارا راقيا وجميال يحمل 
مصطلحــات قانونيــة واقتصادية 

عميقة.
برأيي الشــخصي هناك طريقة 
أبســط وأســهل بعيدا عن احلجج 
القانونية واملصطلحات احملاسبية التي 
ممكن أن يلويها أي خبير ومستشار 

لتماشي هواه ورغبته.
تلك الطريقة هي ما قام به الفنان 
ســعد الفرج مع شقيقه حسني في 
درب الزلق حــني ذهب إليه وجلس 
أمام مكتبه وضرب املكتب بيده وهو 
يقول بقوة وصرامة (عطني فلوسي يا 
حسني). وعدم قبول مناقشة املوضوع 

من أصله.

أن تتخذ قرارات حاسمة بهذا الشأن 
للمستقبل تردع االنتهاكات احلاصلة 
حلقوق هــؤالء املقيمني، وكذا إيقاف 
التجاوزات التي ال تعتبر من قبيل صيانة 

العالقات الديبلوماسية بني البلدين.
بعد أن التهم جتار اإلقامات الطاقة 
االستيعابية للكويت من مستشفيات 
وفرص عمل ومرافق عامة، لألســف 
املرافق بســبب  تشــوهت كل هذه 
االســتغالل واألنانية واألضرار التي 
أتت من جتار اإلقامات، فبعد أن استغلوا 
وطني ال أحد منهم اليوم ميد يد العون 
للكويت، فهل هذا جزاء دولة عاملتهم 

بثقة وبالقانون وبتحضر؟!
سراق الوطن ينعمون باملال احلرام 
الذي حتصلوه من بيعهم إقامات وفرص 
عمــل وهمية على ظهــور كثير من 
املقيمني، كما أنهم يهربون من حقيقة 
أن كل هذا الفساد هم الذين نشروه في 
الكويت وتأذى منه الكويتيون بسببهم 
هم، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل وهو نعم 

املولى ونعم النصير.

للمحاجر  إمكاناتهم  ليعرضوا كامــل 
املؤسسية واملستشفيات واجلمعيات، 
بل وفي كل مجال يتطلب كوادر بشرية 
متخصصة وغيــر متخصصة خدمة 
لوطنهم، اجتهدوا في عملهم، وتفانوا 
املنــاط بهم تنفيذها  املهام  في تأدية 
دومنا خجــل أو وجل مــن اإلصابة 
مبرض كوفيد-١٩، ليقفوا في الصفوف 
األمامية جنبا إلى جنب مع إخوانهم في 
وزارة الصحة، و«الداخلية» و«الدفاع»، 
واحلرس الوطني، واإلطفاء، والبلدية، 
وغيرهم من أبناء الكويت، ليرتقوا في 
أيام قصار وبرفعة مستحقة ليصبحوا 
منارة أخرى إلى جانب املنارات اإلنسانية 
الشامخة في وطن الصداقة والسالم.

٭ بدأت تتسرب في اليومني املاضيني 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، صور 
مركبة هنا، أو «ڤيديو» يغمز ســاخرا 
من بعض املتطوعني هناك، ومثل هذه 
النشاطات «العنكوبتية» يجب أال تفّت 
من عضد الشباب وهمتهم العالية، فما 
قاموا ويقومون به محل تقدير عال من 
اجلميع.. وأشــرقوا كل يوم نورا في 

صباح الكويت.

ـ ١٩»؟!
أما ما تقوم به احلكومات املجاورة 
من تعطيل إجالء املقيمني الراغبني في 
العودة إلى ديارهم بذريعة البيروقراطية 
والتعقيــدات اإلدارية فإمنا هي بذلك 
تتجنى على حق مواطنيها في حرية 
التنقل وحقهم أمام دولتهم في رعايتهم 
وتوفير املعاملة الكفيلة باحلفاظ على 
حقوقهم.. وما تقوم به هذه الدول ينذر 
بالشك بأنه بعد زوال هذه األزمة يجب 

عبر عقود طويلة والتزال بتقدمي الكثير 
من العمل اجلاد املتزن.

الشدائد تصقل معدن اإلنسان، فهي 
كما النار للحديد، تخرج خبثه وتزيد 
صالدته، وما أن فاجأتنا جائحة كورونا 
بڤيروسها اخلانق كوفيد-١٩ حتى جتلى 
أبناء الكويت من املتطوعني، وهم يقبلون 
على خدمة بلدهم زرافات ووحدانا، بعدما 
تنادوا من كل حدب وصوب من مناطق 
الكويت، شيبا وشبانا، رجاال ونساء، 
يهطلون مدرارا كما املطر، يهبون كريح 
طيبة، في مشهد فزعة كويتية متكامل، 

نعم جتــار اإلقامات قد ســرقوا 
الوطن، فهم من سرقوا السرير الذي 
كان يفترض لصديقــي أن يتلقى به 
العالج، وهم من سرقوا حقه في الرعاية 

الصحية العاجلة،
وسرقوا الفرص العالجية التي كان 
يفترض أن تتوافر بشكل كاف، فمتى 
تستيقظ اجلهات املسؤولة من سباتها 
العميق وتنقذنا من وباء جتار اإلقامات 
األخطر واألشد فتكا من وباء «كوفيد 

«األسطورة» جاســم يعقوب وسعد 
احلوطي وفتحي كميل وفيصل الدخيل 
الرياضي، وعبداحلســني  املجال  في 
عبدالرضا وســعد الفرج وعبدالكرمي 
عبدالقادر وعبدالعزيز املفرج (شادي 
اخلليج) في الفن، وغيرهم كثير والنماذج 
املشرقة أكبر من أن يتسع لذكرها هذا 
املقام السريع، كما أن األمر - وهللا احلمد 
- ليس حصرا علــى النماذج الفردية 
امللهمة فهناك العديد من املؤسســات 
الكويتية اخليرية التي تضع مساعدة 
اإلنسان على رأس أولوياتها، وأسهمت 

تأخر املرفق الصحي في استقبال 
صديق لي في املستشفى اثر إصابته 
بڤيروس «كوفيدـ  ١٩» بسبب الضغط 
الطبي واألســرة  الطاقم  الهائل على 
واملرافق الصحية، وكذا مراكز اإليواء 
التي أوشكت على االنهيار أمام العدد 
الهائل من املرضــى املتلقني للرعاية 

الصحية إلصابتهم بكورونا.
وكان قد مت إبالغ صديقي بأن نتيجة 
التحليل أتت إيجابية بإصابته بالڤيروس 
وانه يجب أن ينتظر املستشفى حلني 
استقباله نظرا لعدم توافر سرير شاغر 
له في املستشفى وانه يجب عليه أن 

يعتني بنفسه.
كل هذا احلزن واألسى يأتي على هذا 
البلد الذي مت استغالله أسوأ استغالل 
من جتار اإلقامات الذين كدسوا البلد 
عماال فلم يعطوهم حقوقهم في العمل 
وفي التأمني الصحي ورموهم في وضع 
غير قانوني بالدولة ليمثل ذلك ضغطا 
على املرفق الصحي ويؤثر في تلبية 

احتياج املواطن واملقيم.

الصداقة والســالم، وموطن  بلد 
العمل اإلنساني يعّج بالنماذج اإلنسانية 
املتفردة الفذة والتي أضحت مضرب 
األمثال، ومنارة مشعة يستضاء بنورها 
في كل امليادين ومختلف العلوم. صاحب 
السمو األمير الشــيخ صباح األحمد 
ـ حفظه اهللا ورعــاه ـ وصلت أيادي 
سموه البيضاء ملختلف الشعوب والدول 
التي عانت والتزال تعاني من الكوارث 
الطبيعية أو احلروب، لتكون بلســما 
يداوي املنكوبني، ومرهما يخفف وطأة 
ما يقاسونه من تلك الكوارث، في وقت 
عزت فيه اليد املمــدودة دون مقابل، 
ليزكى مبا يستحق من قبل األمم املتحدة 
قائدا للعمل اإلنســاني على مستوى 

العالم بأجمعه.
الشيخ اجلليل د.عبدالرحمن السميط 
(رحمــه اهللا) خالد في الوجدان، دخل 
القــارة األفريقية ليروي العطشــى، 
ويطعــم اجلائعني بالعمــل اخليري، 
ود.سعاد الصباح منارة أدبية وضاءة، 
وقامة شــعرية رفيعة، إبداعاتها لهج 
على األلسن، ومحل حديث الصالونات 
األدبية، وهنــاك على الضفة األخرى 

ألم وأمل

حديث الوالد 
في العشر 

األواخر
د.هند الشومر

فكرة

پولندا 
والصهاينة

سلطان إبراهيم اخللف

(املشي + اجلري + السباحة)، ومشورة 
جهات االختصــاص للنظام الغذائي 
اليومي واتباع الهــدي الرباني بعدم 
الطعام»، وهدي سيد  «اإلسراف في 
األنام محمد نبينا عليه أفضل الصالة 
والسالم «املعدة بيت الداء»، ويكون ذلك 
بنظام غذائي وحركي مناسب وسليم 
يتناسق مع ساعات احلجز أو احلظر 
لتتمتع بأنســب نحافة خصر وسط 

قامتك اجلميلة! 
فهل نتابع ذلك بصورة تناســب 
كارثة «كورونا» ضيفة القارات الثقيلة 
للبعض، كي نتمتع بحظر آمن وخصر 
نحيل لكل جميلة وجميل، يا سيد املالح 
رياضة مشي تناسبك مساء وصباحا، 
طالت أعماركم رغم الكارثة املوسمية! 

بسالمتكم.

املختلفة.
ومعظم بسطاء البشر نساء ورجاال 
مبختلف األعمار تتابع بساطة رياضة 
العصر يوميا حسب األعمار والظروف 
البدنية والصحية واملالية واالجتماعية 

تثبت صحة ذلك!) والبديل الســابق 
املطلوب للرشــاقة واللياقة املشــي، 
السباحة، اجلري، ومتارين السويدي 
وغيرها مــن التدريبات عبر األندية 
واملصحات كما هو حاصل بدول العالم 

مع إطالة احلظــر اإلجباري بكل 
أنواعه عبر عواصــم ودول وقارات 
العالم حتاشيا وحتصنا وحماية للبشر 
من وباء وكوارث «كورونا ومشتقاتها»! 
يعاني الكثيرون واألغلبية من زيادة 
الوزن وترهــل البدن بالذات ملن كان 
يتابع برامج رياضاته اليومية (فردية 
كانت أو جماعية) قبل تقيده بالتعليمات 
واإلرشــادات املســموعة واملقروءة 
(بالبيت)-  واملرئية، ملخصها حجزك 
لتكون ســالمتك أوفر من مخالطات 

اآلخرين عدوى ومصابني!
أو احلجز  ويوازي ذلك احلظــر 
اليومي والكسل وقلة احلركة (زيادة 
الوزن وترهل اجلسد مبواقع مختلفة 
منها اخلصر الرياضي النحيل وحشوة 
دهونه، وزيادات متعددة مبواقع أخرى 

نقش القلم

زيادة اخلصر 
وإطالة احلظر 

تراكمي!
محمد عبداحلميد الصقر 

حطني في بالك

جتار اإلقامات.. 
«ُسّراق الوطن»

قيصر اخلنفر 

قارعة الطريق

املتطوعون.. 
منارة جديدة

hadialenzi@yahoo.comهادي العنزي

تؤثر على سداد الرأي وصوابه! وهنا 
أذكر حينما كتبت ســابقا عن مغامرة 
قياس آراء الناخبني في الكويت حيث 
كانت تغيرات مســتمرة على مستوى 
بداية جتريب نظام الصوت الواحد أو 

في خريطة املترشحني وغيرها.
ولكن باملقابــل هناك من يرى في 
قياس الــرأي العام، وبصورة دورية، 
في ظروف كهذه، فرصة ذهبية ملعرفة 
الــردود العفوية في وقتها، متاما مثل 
«إنهاء خدمات»  اســتطالعات خروج 
املوظفــني، والتعرف علــى متغيرات 
املزاج العام جتاه حدث ما، فقد يتبنى 
الناس توجهات معينة جتاه فرض حظر 
التجول، على سبيل املثال، حني يكون 
في طور الدراسة أو االقتراح، ثم تتغير 
توجهاتهم بعد تطبيقه عمليا، ومن هنا 
كان من مواثيق قياسات الرأي العام أن 
تذكر تقارير االستطالعات متى جمعت 
البيانات، بغض النظر عن تاريخ نشر 
النتائج وربطها بالتفسير والتحليل، وذلك 
حتى ال نضلل الرأي العام ونحن نقيسه!

تأييد الناس لإلجراءات املتشددة ملواجهة 
الوباء حســب استطالعات مركز عالم 
اآلراء ما بني شهر مارس وأبريل بعدما 
انخفضت حاالت اإلصابة بشكل الفت.
لعل املثال الســابق يبرر ما ذهب 
إليه البعض، من أن قياس الرأي العام 
في بيئة مضطربة تعاني من األزمات 
أو األحــداث أو التغيرات، رمبا يكون 
غير دقيق بل وحتى مســموما، حيث 
تكون االســتجابات ردة فعل عاطفية 

غالوب ما بني ٢ و١٣ مــارس، ارتفاع 
الوباء  القلق بســبب تفشي  مستوى 
وانخفــاض مســتوى الثقــة بقدرة 
احلكومة على مواجهته، حيث قال ٦٠٪ 
من األميركيــني انهم «قلقون جدا» أو 
الى «حد ما» من تعرضهم أو شخص 
ما في عائلتهم للڤيروس، في حني قال 
٦١٪ إنهم يثقون «جدا» أو «يثقون إلى 
حد ما» بقدرة احلكومة الفيدرالية على 
مواجهة كورونا! وفي األردن قلت نسبة 

مازالت جائحة كورونا العاملية تفرض 
نفسها بقوة، وفي مختلف أنحاء العالم، 
كموضوع رئيسي الستطالعات الرأي 
العــام، إال أن تطــورات هــذه األزمة 
املتسارعة واملتالحقة، ومستجداتها يوما 
بعد يوم، قد أحدثــت بدورها تقلبات 
وتغيرات في رأي الناس، مبا لم تستطع 

بعض املراكز البحثية مواكبته!
ولو ضربنا بالواليات املتحدة كمثال، 
فلنا أن نشير الى التغيرات التي كشفت 
عنها استطالعات الرأي في املزاج العام، 
ففي استطالع غالوب ما بني ٣-١٦ فبراير، 
قال ٣٦٪ من األميركيني انهم «قلقون 
جــدا» أو الى «حد ما» من تعرضهم أو 
شخص ما في عائلتهم للڤيروس، كما 
قال ٧٧٪ إنهم يثقون «جدا» أو «يثقون 
إلى حد ما» بقدرة احلكومة الفيدرالية 
على مواجهة تفشي كورونا في البالد!
الكبير في عدد  وعقب االرتفــاع 
اإلصابات والوفيات بڤيروس كورونا، 
والذي تبعه إعالن ترامب حالة الطوارئ 
الوطنية في ١٣ مارس، أظهر استطالع 

عالم اآلراء

مغامرة قياس 
رأي الناس

عن «كورونا»
samirrumman@hotmail.comد.سامر أبو رمان


