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خالد العرافة 

استذكرت قصة إلحدى الكوارث التي خرجت من رحمها ازمات 
عديدة، فلقد كانت عبارة عن ســقوط طائرة وحصرت نتائجها في 
األضرار املباشرة مثل: خسائر بأرواح الركاب والطاقم اجلوي وكذلك 
بالطائــرة، اثر االرتطام باألرض او االصطدام بجســم ما او نتيجة 
حريق بســبب انفجار أو عامل آخر، اما غير املباشرة فيعتمد على 
ظروف ومستوى احلادث، فإذا جاز لنا التعبير فإن النقل اجلوي مع 
انه يعتبر أكثر وسائل النقل أمانا إال أن حوادثه تصنف بالكوارث ملا 
اســلفنا ذكره، فمن البديهي ان أي كارثة عادة تأتي بأزمات، فعندما 

نرجع بالذاكرة لذلك احلادث سنحاول ذكر اهمها:
٭ البرودة الشــديدة للطقس في ذلك الوقت تســببت في هطول 
االمطار الثلجية وادت لتجمد مياه النهر، ايضا فشلت جميع وسائل 
النقل البحري ومن ضمنها زوارق االنقاذ واالطفاء وزوارق االسعاف 

واالغاثة وكذلك زوارق خفر السواحل.
٭ احلادث عبارة عن اصطدام طائرة ركاب مدنية بجسر يربط بني 

اهم واليتني رئيسيتني.
٭ الفترة الزمنية التي وقع بها احلادث كانت في وقت الذروة وصادف 
في الساعات من الدوام الرسمي واليوم االخير من االسبوع اي بداية 

نهاية العطلة االسبوعية.
٭ من سوء املصادفة ان حادثا آخر وقع في احد القطارات االرضية.

في اخلالصة انهم لو رســموا شــجرة وكتبوا على اوراقها كل 
االزمات النتهت االوراق التي حتملها االشجار وجلفت االقالم، ولكن 
في النهاية انتهى احلادث وانطوت الصفحات التي ملئت باإليجابيات 
والســلبيات ولكنهم استخلصوا من دروس عديدة دونت بالتقارير 
التي كانت في متناول اهل االختصاص لالطالع واالســتفادة منها 

بتطوير االجراءات واملوارد البشرية واملادية.
اســتذكاري لهذه احلكاية التي وقعت منذ بضع عقود من الزمن 
سببها الڤيروس الذي عجزت احلواس اخلمس التي وهبنا اهللا جلت 
قدرته وان كان للبعض سادسة احيانا ان تستكشفه، علما انه استطاع 
ان يهز قدرات العالم اجمع ومتكن من كشــف الغطاء الهش للدول 
العظمى مالكة القوى الذرية والبيولوجية واســلحة الدمار الشامل، 
وعليه لندع العالم خلالقه ونعود لكويتنا احلبيبة ونســلط الضوء 
على اســاليب مواجهة هذه اجلائحة، فلقــد وصل الضيف املتطفل 
دون اذن مســبق او اشــعار وبنى منزله في اعز وافضل ما لدينا، 
فاضطررنا الســتقباله ومواجهته بل مجاراته احيانا وفقا للخبرات 
العلمية واملعلومات واالمكانيات املتاحة لنا احمللية والعاملية، ونتفحص 
ما ولدته اجلائحة من دروس مستفادة وازمات والتي عوجلت بأساليب 

وادوات وطاقات مختلفة.
واما االزمات فنختصرها باآلتي:

٭ ايقاف حركة النقل اجلوي والبري الدولي.
٭ تهافت الناس على املواد الغذائية والطبية.

٭ ادارة احلشود البشرية وخصوصا العمالة املتعطلة.
٭ صعوبة اســتقبال الوافدين من قبل دولهم حتى جتهيز احملاجر 

الالزمة لهم.
٭ ايقاف االعمال الرسمية واالهلية.

٭ قلة اخلبرة بهذا الڤيروس محليا وعامليا وقلة املوارد واالحتياجات 
البشرية واملادية.

االهم من ذلك الدروس املستفادة واهمها:
ـ االميان باهللا وحســن الظن بجالله ومن ثم صالبة الدولة بأميرها 

وحكومتها وشعبها.
ـ توسع احلكومة اإللكترونية التي عانت الكثير في والدتها.

ـ االعتماد على العمالة الوطنية ألنها صمام االمان االساسي للتنمية 
املستدامة وبقاء االوطان.

مثلت جائحة كورونا كأكبر كارثة إنسانية يواجهها اجليل احلالي، 
اختبارا كبيرا ملفهوم التضامن الدولي الذي تأسس عقب احلرب العاملية 
الثانية، وطرح تساؤالت عن جدوى املؤسسات واالتفاقيات واملعايير 

الدولية التي تشكل جوهر هذا التضامن!
أفــاض البعض في الكتابة عن خلل التضامن الدولي، وأن جائحة 
كورونا قد كشــفت عن هشاشته بسرد الوقائع التي تدلل على هذه 
الفكرة، ابتداء من إحجام العالم عن مد يد العون للصني، عند تفشي 
الوباء فيها، ووقوفه موقف املتفرج، حتى فوجئ بانتشار الوباء في 
أنحاء العالم، ووصوله إلى القارة األوروبية، وانتقال بؤرة الوباء إلى 
إيطاليا، وإحجام أعضاء االحتاد األوروبي، عن مساعدة جارتهم حتى 
قبــل وصول الوباء إليهم، وصوال إلى أعمال القرصنة التي ارتكبتها 

بعض الدول، حني صادرت شحنات طبية موجهة إلى دول أخرى! 
في ذات السياق، عدد األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريس، 
أوجه القصور في التعاطي الدولي مع اجلائحة، مشــيرا إلى اخلالف 
احملتــدم بني أميركا والصني، والذي يعطل اجلهد الدولي املشــترك 
ملكافحة جائحة كورونا، واعتماد إستراتيجيات مختلفة للتعامل معها، 

وعدم وجود التضامن والتنسيق الكافي خاصة بني الدول النامية!
ولكن في املقابل، واعتمادا على وقائع أخرى، فإن صورة التضامن 
الدولي، ملواجهــة كورونا، ال تبدو بتلك القتامة، فرغم وصول الوباء 
إلى دول أوروبا الغربية، والتي تعتبر بني املانحني الرئيسني في العالم، 
واضطرارهــا إلى إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق ملواجهة اجلائحة في 

عقر دارها، إال أن ذلك لم مينعها من مد يد العون لآلخرين!
وفضال عن املســاعدات العاجلة التي قدمهــا االحتاد األوروبي، 
لكل من اجلزائر وتونس واألردن وفلســطني، ملواجهة اجلائحة، أقر 
االحتاد حزمة مساعدات مالية للدول األعضاء والشريكة بقيمة ١٥٫٦ 
مليار يورو، بهــدف دعم أنظمة املياه والصرف الصحي، واحلد من 
اآلثار االجتماعيــة واالقتصادية للوباء، ومؤخرا مت االتفاق بني قادة 
االحتاد على إنشاء صندوق طوارئ بنصف تريليون يورو من أجل 
املســاعدة في جهود التعافي االقتصادي من جائحة كورونا وفق ما 
نشره االحتاد األوروبي في موقعه حتت «االستجابة الدولية لالحتاد 

األوروبي في وباء كورونا» 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/

٢٠_٦٠٦_QANDA
كما قدمت الصني، بعد جناحها في احتواء الوباء مساعدات طبية 
لبعض الــدول العربية واألوروبية، وحتى الصومال وليبيا، وكالهما 
يعاني من صراع عســكري دام، قد قاما بإرســال عدد من األطباء 

ملساعدة إيطاليا في مواجهة الوباء!
وعلى اجلانب العربي اإلســالمي، كانت هناك مناذج مشرفة في 
التضامن، حيث قدمت الكويت ملنظمة الصحة العاملية ٦٠ مليون دوالر 
و٤٠ مليونــا لدول متفرقة، فضال عن التدفقــات املالية من اجلهات 
اخليرية الكويتية، بينما قدمت السعودية ١٠ ماليني دوالر ملنظمة الصحة 
العاملية، على حني دعمت اإلمــارات ٢٤ دولة بـ ٢٦٠ طنا من املعدات 
الطبية ملواجهة كورونا! وكما استعدت األردن بإرسال طواقمها الطبية.

لعل التركيز على السلبيات، في هذا اإلطار، يغفل واحدة من حقائق 
السلوك اإلنساني، وهي أن البشر، فرادى أو حكومات، يعطون األولوية 
وقت األزمات لذواتهم، ويقدمون أنفسهم وما يخصهم على كل شيء 
آخر، لكن جائحة كورونا، وإن قادت البعض أو اضطرتهم إلى التصرف 
بأنانية مفرطة والسيما في بدايتها أو ذروتها، ستفرض بطبيعتها على 
اجلميع، أن يعيدوا التفكير مبدى أهمية التضامن والتعاون والتنسيق 

ملواجهة هذا الوباء الذي ال يفرق بني جنسية أو عرق أو دين!

مع إقرار احلظر الكلي وضعت 
وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة 
آلية للتسوق عبر نظام  الشؤون 
املواطن واملقيم  املواعيد متكــن 
من احلصول علــى موعد معني 
للتســوق في اجلمعية التعاونية 
التابعة ملنطقته وفق ما هو مسجل 

في هيئة املعلومات املدنية.
نعلم أن املخزون متني كما أكد 
وزير التجارة سابقا عبر رسائله 
التطمينيــة، ولكن اتضح أن آلية 
عمل اجلمعيات واألسواق املوازية 
خالل احلظــر الكلي لم تكن في 
مستوى طموح املستهلك، حيث 
خصص لكل مستهلك تسوق مرة 
في األســبوع عبر هذا البرنامج 
دون النظر إلى النواقص في املواد 
الغذائية التي يحتاج اليها األهالي 
في هذه اجلمعية أو تلك من حلوم 

بسبب إغالق محالت اجلزارة. 
يجب علــى «التجارة» إيجاد 
آلية إضافية مساندة لآللية احلالية 
بفتح األسواق املوازية للمستهلكني 
وجعل التسوق فيها اختياريا بدال 
من إلزامهم بالتسوق حسب عنوان 

السكن.
هناك مشكلة اخرى يعاني منها 
املواطن واملقيم خالل احلظر الكلي 
فيما يتعلق بعمل شركة املطاحن 
والصيدليــات غير متوافرة على 

املوقع اخلاص. 
الواجب على اجلهة املعنية أن 
بإدخال هذه اخلدمة  تســتعجل 
والســماح لألهالي سد حاجاتهم 
من املخبوزات التي تشــهد شح 
في بعــض اجلمعيات خصوصا 
في الشهر الفضيل بسبب زيادة 
الطلب عليها وكذلك احلال بالنسبة 
للدواء يجب تخصيص خانه في 
تصاريح اخلروج يسمح لذهاب 
الى الصيدليات الن الدواء أو حليب 
األطفال من الضروريات القصوى. 
احلظــر الكلي مدتــه طويلة 
وتطبيقه جاء ســريعا لم يتمكن 
عدد كبير من األســر من توفير 
احتياجهم من املواد الغذائية بسبب 
االزدحام التي شــهدته االسواق 

قبل احلظر.
لذلك بات من الضروري احلاق 
األسواق املوازية، وادخالها بنظام 
التســوق خلدمة اجلميع، وكذلك 
الســماح للمســتهلك بدخــول 
اجلمعيــة بشــكل طبيعي عبر 
النظام االلكتروني بواقع ٣مرات 
في االســبوع أصافة الى افتتاح 
أفرع اجلمعيات لسد احتياجات 
املستهلكني في املناطق من املواد 
االســتهالكية اليومية والبسيطة 
التي ال تتطلب الذهاب لالســواق 

املركزية. 
وزيرة الشؤون خصصت قبل 
 ٩١١١١٠٧١ الســاخن  يومني اخلط 
املواطنني  الســتقبال شــكاوى 
واملســتهلكني بخصوص نقص 
أي سلعة في اجلمعيات التعاونية، 
وتعهدت فــي تصريحها باتخاذ 
اإلجراءات القانونية جتاه املخالفني. 
الرقم  ان  الكبــرى  الطامة  ولكن 
املخصص دائمــا مغلق وخارج 
التغطية واالرســال عبر تطبيق 
واتساب ال مجيب عن أي استفسار 

من واقع جتربة شخصية. 
ان يكــون هناك رقم  أمتنى 
مباشر مرتبط بشكل مباشر مع 
الوزيرة بدال من هذا الشو الذي دمر 
عمل العديد من املسؤولني، يجب 
املكاملات  لتلقي  تخصيص هاتف 
بشكل مباشر واالستماع عن قرب 
إلى نواقص اجلمعيات خالل احلظر 

الكلي. 
أخيرا صدمتني تغريدة خاصة 
لنائب رئيس احتــاد اجلمعيات 
وأخرى لرئيــس جمعية تعاونية 
مفادها ان االحتاد خاطب وزارة 
الصحة بشأن فحص جميع العاملني 
في اجلمعيات باملسح الشامل ضد 
كورونا وذلــك بعد تزايد حاالت 
العاملني واملتطوعني  االصابة بني 
الذين يخدمون االهالي بســبب 
مخالطتهــم الدائمة اال أن وزارة 
الصحة تراجعت عن اجراء الفحص 
املتفــق عليه ســابقا للموظفني 
واملتطوعني فــي تلك اجلمعيات 
وجعلتهــم يواجهون هذا اخلطر 
الداهم دون اتخــاذ اي اجراءات 
وقائيــة بحقهم في هــذا الوقت 

احلرج. 
 نطلــب مــن وزارة الصحة 
القيام بدورها والعمل على فرض 
املسح النشط على جميع اجلمعيات 
واالســواق املوازيــة للتأكد من 
سالمة اجلميع ألن كل من يعمل 
بهذه االماكن يقدم خدمة للوطن 

واملواطن، ومنا الى املسؤولني.
كذلك نتمنى من احتاد اجلمعيات 
ان يوصي اجلمعيات بعمل تعقيم 
يومي لكل مرافقها بعد نهاية الدوام 
الرسمي من اجل سالمة اجلميع. 

واهللا خير احلافظني.

تقليل الدورة املستندية وغيرها 
من املشاريع التي ميكن إجنازها 
من خالل التواصل اإللكتروني.

يجب أن يتغير فكر املسؤولني 
فــي الدولــة ليواكــب النهضة 
التكنولوجية التي ال بديل عنها، 
كي نقضي علــى البيروقراطية 
والروتني الذي عطل مصالح الدولة 
والناس، ويجــب أن يتغير فكر 
املوظفني في الدولة ليساير العالم.. 
فهل من املعقول أن تتعامل بعض 
الوزارات مع املراسلني والفاكس 

ونحن في ٢٠٢٠؟!
هــذه االقتراحات سيكون لها 
مفعول إيجابي على املســتويني 
القصـــير والبعيد معا. نسأل 
اهللا في هذه األيــام املباركة أن 
يزيل عنا هذه الغمة ويجلي عنا 

هذا الوباء.

٨ - اجليــل احلالــي لــم مير 
التي عانيناها  املريرة  بالظروف 
قبل ثالثني عامــا أثناء االحتالل 
البغيض، ولكن في ظل  العراقي 
التأقلم  أزمة كورونا تدرب على 
نوعا مــا مع ظروف يشــوبها 
بعض احلرمان مــن عدم توافر 
كل ما تشــتهيه النفس، وتدربوا 
علــى التعايــش والصبر حتت 
بعض الظروف القاســية، والتي 
لم يكن معتــادا عليها، وتعودوا 
على توقع األسوأ وعاشوا ظروفا 
انضباطية لم يعهدوها من قبل، 
االلتزام واحلرص على  وتعلموا 
اتبــاع التعليمات املقيدة للحرية 

واالنصياع لها.
٩ - وأعظم الدروس املســتفادة 
لألجيال الناشئة، عرفوا أنه يحق 
لهم أن يفتخروا بانتمائهم للكويت، 
هذا البلــد املعطاء بقيادة رمزها 
الكبيــر صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمــد، حفظه 
بادر بإصدار  اهللا ورعاه، والذي 
للحكومة بكل  الســامية  أوامره 
قطاعاتها إلعــادة جميع العوائل 
الكويتية العالقة في اخلارج، ولم 
شملهم مع أهلهم وأحبابهم، ووفر 
الغربة،  الراحة في  لهم كل سبل 
فكانت إقامتهم في أرقى الفنادق 
مع الوجبات الكاملة، وهيأت لهم 
نفس الضيافة في احملاجر الصحية 
عند وصولهم، وما هي بغريبة على 
أمير اإلنســانية، نعم أنا كويتي 

وأفتخر.

لدعمها إليطاليا ولغيرها من الدول 
املنكوبة في أوروبا.

اتخــاذ االحتاد  ورغـــــم 
األوروبــي إجــراءات متأخرة 
إلنعاشه من املـــوت فــي ظل 
هذه االزمة والتي اصـــــابت 
اقتصادها بشكل مبـاشر وقـــاتل 
وذلك الن إيطاليا املنكوبة ترتيبها 
الثالث على مستــــوى االحتاد 
والثامن على مستوى اقتصادات 

العالم.
 ولكن كرة الثلج هذه تتدحرج 
وتكبر مرورا بإسبانيا وفرنسا 
وغيرها من دول االحتاد، وبكل 
تأكيد ان إيطاليا ستزيد من التعاون 
مع الصــني في مجاالت مختلفة 
نظرا ملا قدمته من مســاعدات 

لتتجاوز كارثة الوباء.
باملختصر: ما سوف يؤثر على دول 
االحتاد األوروبي سينعكس علينا 
في الكويت كبقيــة دول العالم، 
خاصة في اجلانب االقتصادي ملا 
بعد أزمة كورونا، فيجب االستعداد 

ألزمة اقتصادية قادمة.
رسالة: مشكلة التركيبة السكانية 
التي نســمع عنها ولــم نر لها 
حل فهل اســتوعبت احلكومة 
خطورتها بعد ڤيروس كورونا؟ 
اعداد كبيــرة من العمالة لم يتم 
تقليصها تستنزف قدرات الدولة 
الوباء، ومازال  وعرقلت احتواء 
أبناء الكويت في اخلارج بانتظار 

الفرج ليعودوا الى الوطن.

في تـــطوير مهاراتهم وحتويل 
هذه اجلائحة إلى فرصة يستفاد 

منها.
كما أقترح كذلك استثمار هذه 
األيام في تشكيل جلان وفرق عمل 
جتتمع وتعمــل عن بعد لوضع 
اخلطط واالستراتيجيات ومشاريع 

اعتادوا كل عام أن يقدموا إجازة 
للتعبد والتهجد في شهر رمضان، 
فجاءتهم اإلجازة أضعافا مضاعفة 
وبراتب كامل، مع االحتفاظ بكامل 

رصيد اإلجازة السنوي.
٦ - خالل هــذه الفترة ازدهرت 
التجارة اإللكترونية، حيث تدرب 
الكثير من الكبار والشباب وأتقنوا 
التسوق والتبضع لشراء مختلف 
املتطلبات، أو لطلب الوجبات على 
مواقــع اإلنترنت عبر وســائل 
التواصل االجتماعي، سواء من 

املواقع احمللية أوالدولية.
٧ - خاض طلبة املدارس اخلاصة 
جتربة فريدة مــن نوعها وهي 
جتربة التعلم عن بعد، وكانت نقلة 
نوعية في التعليم لم يســبق لها 
مثيل في الكويت، وبرأيي اخلاص 
ال يجــب اعتماد هــذه التجربة 
قبل إجراء املزيد من الدراســات 
املتكاملة ملعرفة مزاياها وعيوبها 

قبل التطبيق.

بأغلب الوزارات، وحتول اجتماعات 
مجلس الــوزراء إلى اجتماعات 
أونالين، أقترح استثمار هذه األيام 
واإلجازة املمنوحة ملوظفي القطاع 
احلكومــي بتفعيل التدريب عن 
بعد، وإدخــال املوظفني بدورات 
أسبوعية استغالال لــهذه اإلجازة 

في لم شــمل العائلة ألداء صالة 
البيــت، حيث يؤم  اجلماعة في 
األب أو االبن العائلة في الصالة، 
كما أصبح هناك متسع من الوقت 

لقراءة وختم القرآن الكرمي.
٣ - هذا التجمع ساهم وبشكل كبير 
في التقارب النفسي واالجتماعي 
الواحدة، ومع  أفراد األسرة  بني 
مرور الوقت بدأ كل فرد يتعرف 

على طباع اآلخر أكثر وأكثر.
٤ - اضطر الشباب ورب األسرة 
للقيام بأعمــال الصيانة املنزلية 
بأنفســهم ســواء كانت صيانة 
كهربائية أو صحيــة أوغيرها، 
وبالفعل قامــوا بإجنازها دون 
الوافدة،  العمالــة  االعتماد على 
وأصبح منظرا مألوفا أن ترى رجال 
أو شابا عند لوازم العائلة يحمل 
سلة حتتوي على عدة للصيانة 
وأســالك كهربائيــة، ومفاتيح 

كهربائية وغيرها.
٥ - كان هناك الكثير من املوظفني 

جائحة «كورونا» التي اجتاحت 
إنذار غيرت  العالم ودون سابق 
مجرى احلياة، وسيكون بعدها 
العالم مختلفا عما كان عليه قبلها، 
والذكي هو من يحول احملنة إلى 

منحة وفرصة.
منذ شــهر مــارس املاضي 
واألجهزة احلكومية معطلة، وملا 
يقارب الشــهرين ونحن نعيش 
في حظر جزئي ثم في حظر كلي 
خانق، وال نعلم إلى أين تســير 

األمور مستقبال.
كما تعاني األجهزة احلكومية 
التدريب  إلى  من حاجة كوادرها 
والتطوير لتقدمي خدماتها بجودة 
أفضل وتنفيذ مشاريعها مبعايير 

أعلى.
ومتاشيا مع التحول السريع 
واملطلوب في استخدام التكنولوجيا 

ال شك أن أزمة كورونا وأحداثها 
املتسارعة ســتدخل التاريخ من 
أوسع أبوابه وسيظل ذكرها محور 
تداول لألجيال القادمة، نظرا لفداحة 
هذا الوباء وسرعته القياسية في 
االنتشار وحصد األرواح من سكان 
الــدول الفقيرة والغنية على حد 
سواء، وســتظل ذكراها راسخة 
في أذهاننا ملا عانيناه من تشاؤم 
وخوف من املجهول، وفي الوقت 
نفسه كانت هناك العديد من الفوائد 
التي اكتســبها أفراد األسرة من 
هذه األزمة، وعلى األخص اجليل 
الناشــئ وأذكر منها على سبيل 

املثال:
١ - احلظر جمع شــمل األسرة 
املتباعدة وأعاد تقاربها وترابطها، 
حيث أجبر اآلباء الذين كانوا دائما 
مشغولني بالعمل أو رحالت السفر، 
أو ارتياد الدواوين، بعضهم في 
البحر وآخرون في البر، أجبرهم 
على أن يكونوا متواجدين طوال 
اليوم في البيت، والوضع ينطبق 
على األمهات الالئي كن يترددن على 
مراكز التسوق معظم الوقت، أو 
الكافيهات أو يحضرن احلفالت أو 
السفر مع الشلة، والطلبة والطالبات 
الذين كانوا يقضون أغلب أوقاتهم 
في املــدارس واجلامعات، أو في 
املطاعم، جتمعوا كلهم حتت سقف 
واحد في ظاهرة لم يسبق لها مثيل 

في تاريخنا املعاصر.
٢ - أتاحــت هــذه األزمة املجال 
للتقارب العائلي والديني متمثال 

صوت من الديرة

كارثة تلد أزمات
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هنا الكويت

أعراض «كورونا» 
على االحتاد 

األوروبي
جاسم احلمر

أوروبــا. أنا أثق في الصني فهي 
الدولة الوحيــدة التي ميكن أن 
بالنسبة لآلخرين  أما  تساعدنا. 
(الدول األوروبية) فنشكرهم على 

«ال شيء».
كمــا اعتبر عالــم االجتماع 
الفرنســي جاك أتالي أن «أكثر 
ما ينبغي القيام به هو السيطرة 
على أمواج التسونامي الصحية 
واالقتصادية التي تضرب العالم، 
ألنه في حال فشلنا في السيطرة 
عليها، فسنواجه سنوات قادمة 

مظلمة للغاية».
ومــن االخبــار الغريبة، أن 
السلطات التشيكية استولت على 
إلى  أقنعة واقية صينية مرسلة 

مستشفيات إيطاليا. 
وفي خبر ثان وهو أن عددا من 
املدن والبلدات اإليطالية أنزلت علم 
االحتاد األوروبي عن السواري، 
ورفعت علم الصني بدال منه تقديرا 

وأال يكتفي فقــط باالجتماعات 
وتبادل وجهات النظر». علما بأن 
إيطاليا أعلنت انها فقدت السيطرة 
على مواجهة الوباء، واملرضى اكثر 
من ســعتها االستيعابية ونسبة 

الوفيات عالية جدا.
وأيضا فــي تصريح لرئيس 
الوزراء النمساوي سبستيان كورز 
بأن «مبدأ التضامن والتكاتف ال 
يعمل في أوروبــا في ظل هذا 

الوضع اخلطير».
 أمــا رئيس وزراء جمهورية 
تشيكيا أندريه بابيس الذي سارع 
إلى إغالق حدود بــالده مع ١٥ 
دولة، فقال إن «الدول األوروبية 
لم تستطع تنسيق الوضع فيما 

بينها».
الرئيس الصربي إلكســاندر 
فوتشــيتش علق بالقول خالل 
مؤمتر صحافــي «لقد رأينا أنه 
ال يوجد تضامن وال تكاتف في 

االحتاد األوروبي والذي يضم 
الدول األوروبية في  العديد من 
القارة العجوز لم يكن مستثنى من 
اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد، 
وكان ذلك ســببا آخر للتساؤل 
عن مدى صمود هذا االحتاد أمام 
التفكك خاصة بعد قرار ســابق 
لبريطانيا للخروج منه حتت ما 

يسمى بقرار «البريكست».
فعليــا اذا كنــت مواطنا في 
دول االحتاد األوروبي فأنت ال 
حتتاج الى تأشيرة للتنقل بينها 
بل اكثر مــن ذلك، حيث ميكنك 
ان تشرب فنجانا من القهوة في 
بلدين مختلفني من دول االحتاد 
ال يفصل بينهما اال مسافة متر 
واحد وحدود مرسومة على األرض 
فقط وال نقاط للتفتيش وال حواجز 
إسمنتية، ولكن ظهرت احلواجز 
بعــد ظهور ڤيــروس كورونا، 
فكل دولة مــن دولها أصبحت 
معزولة عن األخرى وكأنها تهتم 
الذين يقيمون داخل  مبواطنيها 
حدودها مديرة ظهرها للدول التي 
جتاورها، وهذا ما أضعف مبدأ 
التضامن الذي قامت عليه فكرة 

االحتاد األوروبي.
كتب سفير إيطاليا لدى االحتاد 
األوروبي ماوريتسو ماساري مقاال 
بعد رفض الدول األعضاء طلبات 
املساعدة التي قدمتها إيطاليا، قال 
إن «على االحتاد األوروبي أن يتخذ 
خطوات ملموسة مؤثرة وعاجلة 

هندس

فاكس «كورونا»
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