﷽
ﻓﻲ مواجهة الكساد اﻻقتصادي الهائل
الحكومات الغربية تكاﻓﺢ لكيفية رﻓع حالة اﻹغﻼق خﻼل أزمة ﻓيروس كورونا
)مترجم(
الخبر:
تﺳﻌﻰ إدارة ترامب إلﻰ إعادة ﻓتﺢ جزء كبير من البﻼد ﻓﻲ الشهر المقبل ،مما يثير مخاوف بين خبراء
الصحة واﻻقتصاديين من عودة انتشار كوﻓيد 19-المحتمل إذا ما عاد اﻷمريكيون إلﻰ حياتهم الطبيﻌية قبل
القضاء عﻠﻰ الفيروس.
وراء اﻷبواب المغﻠقة ،ﺳﻌﻰ الرئيس ترامب  -المﻌنﻲ باﻻقتصاد المتدهور  -إلﻰ اﺳتراتيجية ﻻﺳتئناف
النشاط التجاري بحﻠول اﻷول من أيار/مايو ،وﻓقا ً ﻷشخاص مطﻠﻌين عﻠﻰ المناقشات.
ﻓﻲ المكالمات الهاتفية مﻊ المﺳتشارين الخارجيين ،يحاول ترامب مجازﻓا ً إعادة ﻓتﺢ جزء كبير من
البﻼد قبل نهاية هذا الشهر ،عندما تنتهﻲ التوصيات الفيدرالية الحالية لتجنب التجمﻌات والﻌمل من المنزل،
عﻠﻰ حد قول الشﻌب .قال الناس إن ترامب ينظر بانتظام ﻓﻲ أرقام البطالة وأﺳواق اﻷﺳهم ،ويشكو من أنهم
يضرون برئاﺳته وإعادة انتخابه.
مثل اﻵخرين ،تحدثوا بشرط عدم الكشف عن اﻻﺳم الذي كشف عن المناقشات الداخﻠية.
قال ترامب ﻓﻲ إيجازه اليومﻲ الخميس إن الوﻻيات المتحدة وصﻠت "أعﻠﻰ القمة" وأضاف" :آمل أن
نفتﺢ  -يمكنك أن تطﻠق عﻠيه اﻻﻓتتاح  -قريبا ً جدا ً جدا ً جداً ،قريبا ً جداً ،أنا أتمنﻰ"] .واشنطن بوﺳت[
حذر رئيس صندوق النقد الدولﻲ من أن جائحة ﻓيروس كورونا ﺳتحول النمو اﻻقتصادي الﻌالمﻲ إلﻰ
"ﺳﻠبﻲ بشكل حاد" هذا الﻌام.
وقالت كريﺳتالينا جورجيفا إن الﻌالم واجه أﺳوأ أزمة اقتصادية منذ الكﺳاد الكبير ﻓﻲ الثﻼثينات.
وتوقﻌت أن عام  2021ﺳيشهد انتﻌاشا ً جزئيا ً ﻓقط.
أجبرت حالة اﻹغﻼق التﻲ ﻓرضتها الحكومات الﻌديد من الشركات عﻠﻰ اﻹغﻼق وتﺳريﺢ الموظفين.
وﻓﻲ وقت ﺳابق من هذا اﻷﺳبوع ،قالت دراﺳة لﻸمم المتحدة إن  ٪81من القوى الﻌامﻠة ﻓﻲ الﻌالم
التﻲ يبﻠغ عددها  3.3مﻠيار قد أغﻠقت أماكن عمﻠهم بالكامل أو جزئيا بﺳبب تفشﻲ المرض) .البﻲ بﻲ ﺳﻲ(
التعليق:
إن اﻷمراض المﻌدية ظاهرة طبيﻌية وﻻ مناص منها ،لكن ﺳوء إدارة الغرب بشكل صارخ ﻷزمة
كوﻓيد 19-أ ّدى إلﻰ كارثة إنﺳانية واقتصادية ﻓﻲ الدول الغربية وأضرار لﻠﻌالم بشكل عام.
الطريقة المناﺳبة ﻻحتواء تفشﻲ اﻷوبئة هﻲ من خﻼل محاصرتها جغراﻓيا ً ،يقول رﺳول ﷲ ِ » :إ َذا
س ِم ْعت ُ ْم ِبال ﱠ
ض َوأَ ْنت ُ ْم ِب َها ﻓَ َﻼ ت َ ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها«
َ
ض ﻓَ َﻼ ت َ ْد ُخلُو َها َو ِإذَا َوقَ َع ِبأ َ ْر ٍ
ُون ِبأ َ ْر ٍ
طاع ِ
طبقت الصين ودول شرق آﺳيا المحاصرة الجغراﻓية إلﻰ حد ما .بﻌد أن قمﻌت ﻓﻲ البداية أنباء
الﻌدوى ،قامت الصين بﻌد ذلك بإغﻼق مدينة ووهان ،مما ح ّد من الدخول إلﻰ المنطقة المصابة والخروج
منها .وقد قيدت تايوان وﺳنغاﻓورة وغيرها دخولها من الصين عبر حدودها .لكن الدول الغربية ﻓشﻠت
تماما ً ﻓﻲ إغﻼق الﺳفر الدولﻲ ،بما ﻓﻲ ذلك من الصين ،حتﻰ خﻼل ذروة الوباء ﻓﻲ ووهان .حتماً ،انتشر
المرض بﺳرعة وعﻠﻰ نطاق واﺳﻊ داخل أوروبا ثم أمريكا .عندها ﻓقط بدأت تفرض قيود الﺳفر دوليا ً ولكن

ﻻ تزال غير محﻠية .عﻠﻰ ﺳبيل المثال ،نيويورك لديها أكبر نﺳبة من المرض داخل أمريكا ،لذلك كان
ينبغﻲ عزل منطقة نيويورك عن بقية أمريكا تماما ً مثﻠما عزل الصينيون ووهان عن بقية الصين ،بدﻻً من
الﺳماح لﻠمرض باﻻنتشار ﻓﻲ جميﻊ أنحاء الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.
بدﻻً من المحاصرة الجغراﻓية ،طبّق الغرب ﺳياﺳة اﻹغﻼق وما يﺳمونه بالتباعد )اﻻجتماعﻲ( ،مما
أ ّدى إلﻰ توقف الحياة الﻌامة وإجبار الناس عﻠﻰ البقاء ﻓﻲ منازلهم .تتﻌارض هذه الﺳياﺳة مﻊ الرأي الﻌﻠمﻲ
الطبﻲ اﻷولﻲ ،وقد تم تبنيها من الحكومات الغربية ﻓقط بﺳبب الذعر الﻌام بشأن الوباء ،مﺳتندة ً إلﻰ هذه
الﺳياﺳة عﻠﻰ المنهج غير المدعوم الذي يُتوقﻊ من خﻼله الﺳيطرة الكبيرة عﻠﻰ انتشار المرض إذا تم اتخاذ
هذه الخطوة .هناك ثﻼثة أﺳباب لﻠذعر ﻓﻲ الغرب :أوﻻً ،انحراﻓهم عن الدين والثقة با ﺳبحانه وتﻌالﻰ؛
وثانيا ً ،وﺳائل اﻹعﻼم التجارية التﻲ تﺳﻌﻰ إلﻰ المبالغة ﻓﻲ ﻓضﺢ كل قضية وإثارة لجذب عدد أكبر من
القراء والمﺳتمﻌين والمشاهدين؛ وثالثاً ،ﺳياﺳاتهم الفاﺳدة التﻲ تدﻓﻊ ﺳياﺳيﻲ المﻌارضة إلﻰ مهاجمة
ﺳياﺳات الحكومة بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أم ﻻ .كان هذا هو ما دﻓﻊ الحكومات الغربية إلﻰ
عكس ﺳياﺳاتها اﻷولية وﻓرض التباعد )اﻻجتماعﻲ( واﻹغﻼق الﻌام.
من الخطأ إغﻼق الحياة الﻌامة تماما ً .الذين ليﺳوا عﻠﻰ ما يرام هم ﻓقط من يحتاجون إلﻰ البقاء ﻓﻲ
علَﻰ ال ُم ِص ّﺢ«.
ض َ
وردُوا ال ُم ْم ِر َ
المنزل وليس أولئك الذين يتمتﻌون بصحة جيدة .يقول رﺳول ﷲ » :ﻻ َ ت ُ ِ
باﻹضاﻓة إلﻰ ذلك ،يمكن ﻷولئك الذين يﻌانون من أمراض مزمنة ،أو كبار الﺳن اتخاذ احتياطات
مﻌينة ووﻓقا ً لنصيحة طبية حقيقية .يقول رﺳول ﷲ َ » :ﻻ َ
ار«.
ض َر َر َو َﻻ ِض َر َ
يجب أن يكاﻓﺢ اﻷصحاء أكثر وبقوة خﻼل اﻷوبئة من أجل الحفاظ عﻠﻰ الحياة الﻌامة نيابةً عن
المرضﻰ .يجب أن تﺳتمر الحياة اﻻقتصادية من أجل توﻓير الحاجات لﻠجميﻊ .ويجب أن تﺳتمر الحياة
المجتمﻌية ﻓﻲ تقديم الدعم لﻠجميﻊ .الحياة المجتمﻌية ليﺳت كما يفهمها الغرب ،وهﻲ اﻻنخراط ﻓﻲ مﻠذات
أنانية ﻓردية؛ وإنما هﻲ زيارة وقضاء الوقت مﻊ اﻵخرين ،وخاصةً اﻷﺳرة واﻷقارب ،وتﻠبية احتياجاتهم.
هذا هو اﻷمر اﻷكثر أهمية عندما يكون الكثير منهم عﻠﻰ ما يرام.
وﻓيما يتﻌﻠق برﻓﻊ الحظر ،يﺳتخدم الغرب اﺳتراتيجيتين؛ أوﻻً ،إنهم ينتظرون أن ينتشر الفيروس بين
جميﻊ الﺳكان حتﻰ يتم تجاوز ذروة اﻹصابة بالمرض ،عﻠﻰ الرغم من أنه بدون اختبار عام يصﻌب إثبات
ذلك .ﻓشل الغرب ﻓﻲ إجراء اختبارات كاﻓية ،أو حتﻰ نشر نتائج اختبار عينات لﻌامة الﺳكان .ثانياً ،لقد
بدؤوا ﻓﻲ بناء الرأي الﻌام ضد عمﻠيات اﻹغﻼق ،حتﻰ تتمكن الحكومات بﻌد ذلك من اﻻدعاء بأنها تﻌيد ﻓتﺢ
الحياة الﻌامة تحت ضغط عام.
بإذن ﷲ ،ﺳتقيم اﻷمة اﻹﺳﻼمية قريبا ً دولة الخﻼﻓة الثانية عﻠﻰ منهاج النبوة وﺳيشهد الﻌالم نهجا ً أكثر
عقﻼنيةً وﻓﻌاليةً وإنﺳانيةً ﻓﻲ جميﻊ شؤون ﻓﻲ الحياة.
كتبه ﻹذاعة المكتب اﻹعﻼمﻲ المركزي لحزب التحرير
ﻓائق نجاح
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