الجيوش في زمن الوباء!..
د .محمد يزيد بن ذو قبلي
خبير في مكافحة اإلرهاب  -ماليزيا

َ
َّ
وانتش َرتْْ
عرفْفيْاألوساطْالعلميةْبـ«كوروناْالتاجي»ْأوْ«كوفيدْْ،»19ْ-
تفشتْْ«جائحةْْكورونا»ْ،أوْماْي َ
كالنارْفيْالهشيمْ،منذْديسمبرْعامْْ،2019حينماْاكتشفْالفيروسْفيْووهانْالصينيةْ،وعرفْأنهْمرضْ
معدالتْ
سببه ْ«متالزمة ْااللتهاب ْالتنفسي ْ
الحاد»ْ ْ.ومنذ ْتلك ْاللحظة ْارتفعت ْ َّ
ّ
معدْ ْيفتك ْبمصابيهْ ،ت ِّ
ً
فشيئا ْبدأ ْيجتاح ْالعالم ْ َبأس ِره؛ ْحتى ْْ 11أبريلْ
وأصبحتْ ْمثل ْكرة ْالجليدْ ،وشي ًئا ْ
اإلصابة ْبصورة ْضخمةْ ،
َ
تخطتْأعدادْالمصابينْبهْوقتذاكْْ1.69مليونْحالةْ،وجرىْتأكيدْوجودهْفيْأكثرْمنْْ200
حيثْ ّ
ْ ْ،2020
قانصاْحياةْأكثرْمنْْ102ألفْشخص!
دولةْوإقليمً ْ،
وخصوصاْفيْمنطقةْالشرقْ
فيروساْقا ًتالْ،
ليستْْالمرةْاألولىْالتيْيواجهْفيهاْالعالمْ
ً
ً
وفيْحينْأنْهذهْ َ
األوسطْ(إذْتشيرْالتقاريرْالطبيةْإلىْأنْ«كوفيدْْ»19ْ-ثانيْفيروسْيعصفْبمنطقةْالشرقْاألوسطْ،بعدْ
عماْمضى؛ْإذْصارْ«كورونا»ْأزمةْعالميةْ
«فيروسْميرس»ْ،سنةْْ ّ ْ،)2012
تماماْ ّ
فإنْالوضعْالحاليْمختلفْ ً
حالياْ ،كما ْأن ْاحتواءْ
ِْ
ال ْمثيل ْلهاْ ،تهدد ْالصحة ْالعامة ْوالسالمة ْالوطنيةْ ،مع ْعدم ْ
وجود ْلقاحْ ْمتاح ْله ْ ً
الفيروسْينطويْعلىْتحدياتْجسيمة.
ورغم ْأنه ْمن ْالسهل ْالقضاء ْعلى ْ«فيروس ْكورونا» ْباستخدام ْأبسط ْأنواع ْالمطهراتْ ،فإن ْالدالئل ْتشيرْ
إلىْأنهْيمكنْأنْيبقىْعلىْبعضْاألسطحْالصلبةْلمدةْتصلْإلىْثالثةْأيام.
يتم ْالتقليل ْمن ْشأنها؛ ْفقد ْتسببت ْ«اإلنفلونزاْ
لقد ْأثبت ْالتاريخ ْأنه ْحتى ْ«جائحة ْاإلنفلونزا» ْيجب ْأال ْ َّ ْ
اإلسبانية»ْ ،منذ ْما ْيقرب ْمن ْقرنْ ،في ْوفاة ْنحو ْْ 50مليون ْشخصْ ،وهو ْعدد ْيتجاوز ْضحايا ْالحربينْ
وفي ْما ْال ْيقل ْعن ْْ 57.460من ْأفراد ْالجيش ْاألمريكي ْفي ْالحربْ
العالميتين ْاألولى ْوالثانيةْ ْ.كذلك ْت ّ
شخصا ْلقوا ْحتفهم ْجراء ْاالقتتال ْالدائر ْحينذاكْْ.
العالمية ْاألولى ْبسبب ْاإلنفلونزاْ ،مقارنة ْبـْ 50.280
ً
وكشفت ْمراجعة ْأخرى ْللتجربة ْالطبية ْللجيش ْاألمريكي ْفي ْْ 1919ْ -ْ 1917أنه ْجرى ْإدخال ْما ْمجموعهْ
ْ 1.125.401فرد ْفي ْالخدمة ْإلى ْالمستشفى ْبسبب ْاإلنفلونزاْ ،والتهاب ْالشعب ْالهوائيةْ ،وااللتهابْ
الرئويْخاللْهذهْالفترة.
فردْدورهْفيْمكافحةْ«كوفيدْْ،»19ْ-فإنْجهودْالجيوشْتكتسبْ
يمكنناْمماْسبقْالقولْإنهْبينماْلكلْ ْ
الخفية»ْ،إنْجازْالتعبيرْْ.وماْدامتْ
أهميةْمتزايدةْفيْهذا ْاإلطار؛ْإذْينبغيْلهاْاالستعدادْلهذهْ«الحربْ
َّ
الجيوشْتضطلعْبمهمةْالحفاظْعلىْالقانونْواستتبابْالنظامْ،وضمانْالسالمةْالعامةْ،فإنْالقانونْقدْ
يفرضْعلىْفرقْالجيشْالتعاملْمعْالتحدياتْالمحليةْأثناءْالجائحةْ،بماْيشملْمساعدةْالقيادةْالوطنيةْ،

وضمان ْتطبيق ْالقانون ْومراعاة ْالنظامْ ،وتكليف ْالقوى ْالعاملة ْبمهام ْمدنية ْمهمةْ ،وتنسيق ْالمواردْ
والحجر ْالصحيْ
والدعم ْاللوجستيْ ،والحفاظ ْعلى ْثقة ْالجمهور ْوتنفيذ ْالتدابير ْواإلجراءاتْ ،مثل ْاإلغالق ْ َ
والتباعدْاالجتماعي.
صرحْالجنرالْالسيرْنيكوالسْكارترْ،قائدْالقواتْالمسلحةْالبريطانيةْ،عنْالجائحةْبقولِ هْ:
وفيْهذاْالسياقّ ْ،
للمحاربةْبالطريقةْالتيْقدْنضطرْللقتالْبهاْ،ومنْالواضحْاآلنْأنْالوقتْقدْحانْللقيامْ
«عليناْاالستعدادْ
َ
بذلك».

جديرْبالذكرْأنْنَ شرْالجيوشْلحاالتْالطوارئْالوطنيةْعلىْنطاقْواسعْ،ظاهرةْمنتشرةْ،ويمكنْمالحظتهاْ
جنديْ
ّْ
بعد ْأن ْضرب ْإعصار ْكاترينا ْساحل ْالخليج ْاألمريكي ْفي ْعام ْْ ،2005حيث ْجرى ْنشر ْنحو ْْ 70ألف ْ
لتقديمْالمساعدة.
نظراْلخطورةْ«كوفيدْْ،»19ْ-
وقدْاتجهتْكثيرْمنْالبالدْإلىْإجراءْ
عمليةْإغالقْ(أيْ َحجرْصحيْجماعي)ً ْ،
َّ
باإلضافةْإلىْخروجْالجيشْونَ شرهْفيْالشوارعْلفرضْتدابيرْاإلغالق.
ومن ْالثابت ْأنه ْدون ْمساعدة ْالجيش ْوالشرطة ْال ْيمكن ْتحقيق ْأهداف ْاإلغالق ْالمتمثلة ْبتقليل ْعددْ
الحاالت ْالمصابة ْعن ْطريق ْعزل ْاألشخاص ْالمشتبه ْفيهم ْوأ َسرهم ْوفرض ْالتباعد ْاالجتماعي؛ ْفاإلغالقْ
بروتوكول ْطوارئ ْلمنع ْالناس ْمن ْمغادرة ْمنطقة ْمعينةْ ،وال ْيمكن ْبدء ْهذا ْالبروتوكول ْإال ْمن ْ ِق َبلْ
السلطةْ ،وتشير ْالدراسات ْإلى ْأنه ْدون ْتحقيق ْإجراءات ْاإلغالق ْأو ْالتباعد ْاالجتماعي ْفي ْدول ْمثلْ
الوالياتْالمتحدةْأوْالمملكةْالمتحدةْ،فإنْْ%81منْسكّ انهماْسيصابونْبالعدوى.
واعتبارا ْمن ْْ23
وإيمانً ا ْبأن ْاإلغالق ْطريقةْفعالة ْلتقليل ْانتشارْ«فيروس ْكورونا»ْ ْ.فإن ْالحكومة ْالصينيةْ،
ً
يناير ْْ ،2020أغلقت ْووهان ْومقاطعة ْهوبي ْوما ْيحيط ْبهاْ ،حيث ْتوقفت ْوسائل ْالنقلْ ،ومنِ ع ْعشراتْ
الماليينْمنْالعملْأوْالذهابْإلىْالمدرسةْْ.وهكذاْ،بدأْعددْالحاالتْفيْاالنخفاضْ،إلىْأنْأعلنتْ«الهيئةْ
الوطنيةْللصحة»ْ،فيْالصينْ،عدمْوجودْأيْإصاباتْجديدةْفيْهوبيْ،وذلكْفيْْ19مارس.
توقفْ
لقدْساعدْانتشارْفيروسْ«كورونا»ْفيْزيادةْاألعباءْوالواجباتْالتقليديةْعلىْجيوشْالدولْ،حيثْ َّ
العمليات ْالجاريةْ ،بما ْفي ْذلكْ
تدريب ْالمجنَّ دينْ ،والمناورات ْالعسكرية ْالدوليةْ ،وجرى ْتعليق ْالعديد ْمن ْ
َّ
لْمنْ
ورغمْذلكْ،فإنهْينبغيْالتنبهْلآلثارْالسلبيةْالناتجةْعنْفيروسْ«كورونا»ْ،علىْك ْ
َْ
مكافحةْاإلرهابْْ.
والتحركاتْ ،والقوىْ
االستعداد ْالقتاليْ ،والعمليات ْالعسكريةْ ،والبنية ْالتحتية ْللرعاية ْالصحية ْالعسكريةْ ،
ُّ
العاملةْ،وتغييرْدورهاْمنْالمهامْالعسكريةْإلىْمهامْاإلغاثة.
المفرطْ
التنبهْإليهْومعالجتهْبشكلْصحيحْ،وهوْالحرصْعلىْ َمنعْاالستخدامْ
منْجهةْأخرىْ،ثمةْأمرْيجدرْ ُّ
ِ
وخل َخلَ ة ْالعالقة ْبينْ
كفيل ْبتقويض ْثقة ْالمجتمعَ ْ ،
ْ
للقوة ْمن ْجانب ْالجيشْ ،فإن ْذلك ْفي ْحال ْحدوثه ْ
يقوضْالهدفْالرئيسيْالمتمثلْبالحمايةْْ.منْهناْيجبْعلىْالجيشْوكذلكْقواتْ
المدنيينْوالجيشْ،بماْ ِّ
الشرطةْالتحلِّ يْبضبطْالنفسْأثناءْفرضْعملياتْاإلغالقْ،وعدمْاالنجرارْإلىْالعنف؛ْفعلىْسبيلْالمثالْ
قتيالْ،
وأردتهْ ً
َ
أوردتْوكاالتْاألنباءْأنْالشرطةْفيْنيروبيْ
أطلقتْْالنارْعلىْفتىْيبلغْمنْالعمرْْ13سنةْ َ
أظهرتْْالصورْومقاطعْالفيديوْفيْعدةْمناطقْقيامْ
بسببْوقوفهْعلىْشرفتهْأثناءْحظرْالتجولْ،كماْ
َ

الشرطةْبضربْاألشخاصْالذينْكانواْيحاولونْالحصولْعلىْالمؤنْاألساسية .
وفي ْهذا ْالسياقَّ ْ ،
حثتْ ْ«منظمة ْالعفو ْالدولية» ْو«منظمة ْحقوق ْاإلنسان» ْو«وكاالت ْإنفاذ ْالقانون»ْ
على ْالعمل ْمع ْضبط ْالنفس ْوالحفاظ ْعلى ْاحترام ْالقانون ْواستتباب ْاألمن ْوإحالل ْالنظام ْأثناء ْاإلغالقْ
تجنباْلـ«فيروسْكورونا».
ً
المتاب َعة ْوالمعالجة ْسالمة ْأفراد ْالجيشْ
مزيد ْمن ْ
المهمة ْالتي ْتحتاج ْإلى ْ ْ
كذلك ْفإنه ْمن ْبين ْالقضايا ْ
َ
َّ
إلمكانيةْتعرضهمْللعدوىْْ.فعلىْسبيلْالمثالَ ْ،
كش َفتْْالمذكراتْالداخليةْللجيشْاألمريكيْأنْسياساتهْ
فعالة؛ ْففي ْنهاية ْمارس ْْ ،2020جرى ْاإلبالغ ْعن ْْ 288حالة ْمؤكدة ْمن ْفيروسْ
تجاه ْالجائحة ْكانت ْغير ْ َّ
أنْ
«كورونا»ْبينْأفرادْالجيشْاألمريكيْ،رغمْتصريحاتْقادتهْبتكثيفْالقيودْالمفروضةْعلىْالجنودْْ.وبماْ ّ ْ
والحجرْ
دوراْ ً
نشطاْللغايةْفيْأثناءْعملياتْاإلغالقْ َ
القواتْالمسلحةْ(كماْسبقتْاإلشارةْإلىْذلك)ْتؤديْ ً
محتمالْْللفيروسْْ.ومنْذلكْاتخاذْ
ً
ناقالْ
الصحيْ،فإنهْيجبْاتخاذْتدابيرْوقائيةْلمنعْالجيشْمنْأنْيصبحْ ً ْ
تعرض ْالجنود ْلفيروس ْ«كورونا»ْ ْ.وينبغي ْفي ْهذا ْاإلطار ْمالحظةْ
جميع ْالتدابير ْالالزمة ْلضمان ْعدم ْ ُّ
التأثيراتْالنفسيةْْ-االجتماعيةْبينْالجنود.
دورا ْبارزً ا ْللقوات ْالمسلَّ حة ْوالعسكرية ْفي ْالحفاظ ْعلى ْاحترام ْالقانونْ
ونستخلص ْمما ْسبق ْأن ْ َْ
ثمة ْ ً
بالغ ْاألهمية ْلضمان ْنجاح ْالجهود ْالجماعية ْفيْ
أمرا ْ َْ
وتطبيق ْالنظام ْوإحالل ْاألمنْ ،من ْبين ْأمور ْأخرىً ْ ،
احتواءْجائحةْ«فيروسْكورونا»ْ،ولكنْفيْسبيلْذلكْمنْالضروريْوضعْسياساتْمناسبةْلتحقيقْالتوازنْ
بينْمصالحْجميعْاألطرافْالمعنيةْوضمانْالحمايةْللجميع.

