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 تقديم: 
�وفيد                  جائحة  اندلعت  �ش�ل   19عندما  تمّددها  يتوقع  �ان  أحد  ال  الص�ن،   �� مرة  ألول 

املصاب�ن   من  عددا  فت 
ّ
خل ال�ي  ا�خط��ة  ا�ع�اسا��ا  حجم  أو  العالم،  من  مختلفة  مناطق   �� متسارع 

 .ونفسية.. إ�خالية واجتماعية وال�حايا، عالوة ع�� تداعيات اقتصادية وم

وضع الو�اء صا��� القرار أمام وضع صعب، تطلب اعتماد قرارات استثنائية وغ�� معهودة، و�خاصة  

أن ا�ع�اسا��ا، لم تتوقف عند حدود األوضاع الداخلية للدول، بل مّست أر�ان النظام الدو�� القائم  

 ب�ل مظاهره االقتصادية والسياسية واألمنية..

واالجتماعية   و�ش��  ال�حية  اال�ع�اسات  إ��  و�اإلضافة  أنھ  إ��  والدراسات،  التقار�ر  من  الكث�� 

هذا   �� اس��اتيجية  تداعيات  سيشهد  املستقبل  فإن  للو�اء،  الراهنة  واالقتصادية،  والنفسية 

 ا�خصوص، ست�ون لها تبعات ع�� مسار العالقات الدولية، وع�� النظام الدو�� القائم.

 ودروس الو�اء  العالم -أوال

أعاد انتشار ف��وس "�ورونا" ع�� امتداد مناطق مختلفة من العالم، موضوع الّسلم واألمن الدولي�ن  

ع��   الدولية  النقاشات  واجهة  إ��  األخ��ة،  الثالثة  العقود  خالل  وتوّسع  تطورات  من  شهده  وما 

السياس  ا�حدود  �عد فيھ  لم  �� عالم  السياسية واأل�اديمية..  تمّدد ا�خاطر  املستو�ات  ية حائال دون 

واألمراض  واألو�ئة  الرقمية  وا�جرائم  البيئة  وتلوث  لإلرهاب  بالنسبة  األمر  هو  كما  للدول،  العابرة 

 املعدية ا�خط��ة..

عن   الدول  من  الكث��  وعّ��ت  العالم،   �� والهلع  الّرعب  من  واسعة  حاالت  املرض  انتشار  ف 
ّ
وخل

إم�انيا��ا   رغم  االنتشار،  هذا  ومخاطر  تداعيات  مواكبة  مستوى  ع��  تواجهها  جّمة  صعو�ات 

مدن  ع��  حجرا  فرضت  دول  ب�ن  الو�اء،  مع  التعاطي  سبل  وتباينت  الهائلة..  والتقنية  االقتصادية 

الطوارئ  ومن حالة  إقرار  إ��  �جأت  وأخرى  االنتشار،  من  ومنعھ  األخ��  هذا  احتواء  ألجل  ب�املها  اطق 

بدا�� ا�حفظ ع�� األمن الص�� للمواطن�ن.. كما قامت عدة دول بمنع حركة الط��ان املد�ي، بل إن  

إ� بدورهم  اضطروا  الذين  األورو�ي�ن،  أمام  ح�ى  حدودها  بإغالق  قامت  املتحدة  إغالق  الواليات   �

 ا�حدود فيما بي��م..

الذات والوقوف  ا ملراجعة 
ّ
ل مح�

ّ
الو�اء وع�� قساوتھ وخطورتھ، ش� القول إن  ورغم �ل هذا، يمكن 

من  االنتشار  هذا  ن 
ّ

مك فقد  املستقبل.   �� وعقالنية  علمية  �سبل  تجاوزها  ومحاولة  االختالالت،  ع�� 

عور باملواطنة، كما حّفز ع�� التضامن �� ع
ّ

دد من البلدان، وأبرز أيضا أهمية توف�� بنيات  إيقاظ الش
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البوابة   باعتباره  العل�ي  البحث  مجال   �� االستثمار  وحيوّ�ة  والتحديات،  ا�خاطر  مستوى   �� طّبية 

 ا�حقيقية نحو التقدم، وتحقيق األمن بمفهومھ اإل�سا�ي الشامل..

البيئ وأد  عن  التوقف  ضرورة  إ��  اإل�سان  تنبھ  البيئي،  املنظور  يمكن  ومن  ال  دام  ما  واستن�افها،  ة 

ال�ي   ال��ية  وا�حيوانات  الطبيعة  اح��ام  "دون  تتحقق  أن  ن  أن  املعتادة  الطبيعية  ا�حياة  إ��  العودة 

 .  1�عتقد بأ��ا �انت ناقال للف��وس إ�� البشر"

ر��ا الكث�� من د  
ّ

ول العالم ضمن خططها رغم اإلم�انات املالية والتقنية والبشر�ة ال�خمة ال�ي �خ

وتداب��ها الرامية ل�حّد من تداعيات الف��وس، ومنع تمّدده وانتشاره، فقد برزت أهمية ترسيخ ثقافة  

واألو�ئة   ال�وارث  عن  ت��تب  ال�ي  ا�خسائر  من  كب��ا  جزءا  أن  ذلك  ا�جتمع.  داخل  األزمات  إدارة 

ترت بل  مباشر،  �ش�ل  األخ��ة  هذه  ف��ا  تتسّبب  ال  االرتباك  الفجائية،  بحالة  م��ا  مهم  جزء   �� بط 

وغ��   ومرتجلة  متسّرعة  وخيارات  سلو�ات  ن�ج  إ��  يدفع  ما  الناس،  أوساط   �� تخلفها  ال�ي  والذهول 

 محسو�ة، قد تضاعف من حجم ا�خسائر..  

هو  وا�خاصة،  ا�ح�ومية  املؤسسات  وداخل  األفراد  ب�ن  واألزمات،  ال�وارث  تدب��  ثقافة  ترسيخ  إن 

أسا��ي للتخفيف من حّدة األخطار الناجمة ع��ما، ولتوف�� األجواء النفسية الكفيلة  مدخل ضروري و 

والقطاعات،  املؤسسات  الدول وعددا من  الذي �سائل  األمر  وا�جاهز�ة.  االتزان  بقدر من  بمواجه��ا 

 ..�األسرة، واملدرسة، واإلعالم وفعاليات ا�جتمع املد�ي وا�خواص

ب عنھ من تداعيات وارتبا�ات وتداب�� غ�� مسبوقة ع�� املستوى يمكن القول أيضا، إن الو�اء و 
ّ
ما ترت

العاملي، يفرض إعادة النظر �� عدد من السياسات، ومراجعة الكث�� من األولو�ات العاملية، بما �سهم  

�� تحو�ل ال�ارثة إ�� فرصة حقيقية الستخالص الع�� والدروس الكفيلة بتحص�ن األجيال القادمة من 

 خاطر واألضرار..مختلف ا�

بصورة   الدولي�ن  واألمن  السلم  مفهوم  مع  التعاطي  إ��  م�ّحة  ا�حاجة  تظل  الدو��،  املستوى  فع�� 

ال��ديدات   أهّم  ضمن  من  �عّد  ا�خطرة  واألو�ئة  األمراض  أن  الو�اء  د 
ّ

أك فقد  انفتاحا،  وأك��  شمولية 

تداعيا من  كب��  جزء   �� تتجاوز  إ��ا  بل  املفهوم،  ��ذا  تحيط  من ال�ي  وعدد  ا�حروب،  مخاطر  ��ا 

ا�جال  ع��  تنصب  ال�ي  ح 
ّ

التس� سياسات   �� النظر  إعادة  يتطلب  ما  وهو  األخرى،  ال��ديدات 

العسكري، وترصد لها إم�انيات اقتصادية ومالية �خمة تفوق عددا من القطاعات املدنية، وتحو�ل  

 
للبشر"  -1 هالك  فيھ  الطبيعة  اح��ام  عدم  �ورونا..  دروس  "،  !من  لـ  اإللك��و�ي  الرابط: 2020يونيو    07بتار�خ  "،  DWاملوقع  ع��   ،

https://www.dw.com/ar/:�� 2020يونيو    15. شوهد. 

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1/a-53707065
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والعلمية �حار�ة عد الطبية  ا�جاالت   �� م��ا نحو االستثمار  اإل�سانية  جزء  ��اجم  و حقيقي وداهم، 

��ديدا   �ش�ل  زالت  ما  أ��ا  تبّ�ن  ال�ي  واألو�ئة  األمراض  بمختلف  األمر  و�تعلق  تمي��،  ودون  جمعاء، 

 لإل�سان و�حضارتھ.. 

مجاالت   �� الدول  رصد��ا  ال�ي  ال�خمة  اإلم�انيات  و�الرغم  أنھ  هو  الطرح،  هذا  نحو  يدفع  ما  إن 

ب�ل أش�الھ، فإن ذلك   بما التس�ح  املتقدمة،  الغر�ية  الدول  الو�اء وتوغلھ داخل  تمّدد  لم يحل دون 

ف��ا الواليات املتحدة األمر�كية نفسها، فال الصوار�خ العابرة للقارات، وال الطائرات املوجهة عن �عد  

هذا  و��  زحفھ..  أوقفت  أو  الف��وس  هذا  بردع  سمحت  النوو�ة..  القنابل  وال  الطائرات  حامالت  وال 

 من الدول سنوات، ور�ما عقود،    السياق،
ً
يتوقع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي أن تكبد ا�جائحة كث��ا

 .2من التقدم التنموي الذي حققتھ

تلّوث  و�وما   من  ��ا  يحيط  وما  البيئية  ال��ديدات  وأن  واحد،  اإل�سانية  مص��  أن  يتأكد  يوم  �عد 

ل�حدود،  العابرة  ا�خطرة  واألمراض  األو�ئة  تطرحها  ال�ي  وتلك  والغذاء..  املياه  وندرة  واحتباس حراري 

جاوز �ل  تمثل أحد التحديات الك��ى ال�ي تقت��ي التضامن، واستحضار املش��ك، و�عز�ز ا�حوار، وت

ا�خالفات السياسية واالقتصادية ب�ن الدول، وتجنيد القدرات، و�عبئة اإلم�انيات ع�� طر�ق مواجهة 

 هذه ا�خاطر، بقدر كب�� من املسؤولية والتعاون ا�جّدي�ن.. 

ل ��ديدا حقيقيا �حياة اإل�سان ع�� �وكب األرض، ينب�� أن   
ّ
إن تصاعد حدة هذه ا�خاطر ال�ي �ش�

�د من التنسيق والتعاون الدولي�ن، وتكثيف ا�جهود واملبادرات الرامية إ�� �عز�ز السلم  يدفع نحو مز 

الراهنة،  املفصلية  املرحلة  ��ا 
ّ
تتطل ال�ي  إطار من تحمل املسؤولية  و��  ب�ل عناصره،  الدولي�ن  واألمن 

 �عيدا عن �ل ا�حسابات املص�حية الضيقة. 

وا الالزم  من  أصبح  الوطنية،  املستو�ات  ع��  وع��  العمومية  السياسات   �� النظر  إعادة  لضروري، 

�ل    �� العل�ي  البحث  ��جيع  مستوى  ع��  و�خاصة  الصدد،  هذا   �� جديد  من  األولو�ات  ترتيب 

ا�جاالت ورفع قيمة الدعم املا�� ا�خصص لھ من قبل الدولة وا�خواص، وكذا تطو�ر قطاع التعليم  

األساسي البنيات  �عز�ز  املنا�ج  ب�ل مستو�اتھ، من حيث  وتطو�ر  البشري،  العنصر  و�عز�ز كفاءة  ة، 

هما  املنظومتان  فهاتان  الدو��،  والواقع  ا�جتمعات  �شهدها  ال�ي  املتغ��ات  مع  ا��جاما  وا�خرجات 

الكفيلتان ب��سيخ الو�� والعقالنية داخل ا�جتمع، وهما البوابتان ا�حقيقيتان لكسب رهانات التطور 

 
 كث��ة سنوات إ�� الوراء، جر�دة الشرق األوسط، بتار�خ   - 2

ً
 2020مايو  9األمم املتحدة: «كورونا» سيعيد بلدانا
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أ معا  �شكالن  كما  ا�جتمع والتنمية،  خدمة  نحو  وتوج��ها  املتخذة،  القرارات  وتجو�د  لعقلنة  ساسا 

 وقضاياه، وتجاوز الهدر، ونبذ األف�ار املبتذلة.. 

ال�ي   نفسها  والتداب��  اإلجراءات  اتخاذ  تتطلب..  ا�حالية  "ألزمة  أن  اعتبار  إ�� حد  اآلراء  وذهبت �عض 

ج�� املعركة 
ُ
إل��ا �� أوقات الطوارئ. فقد ت ال�ي يخوضها العالم ضد ف��وس �ورونا اآلن،   يتم ال�جوء 

اإلنتاج   �عز�ز  من  بدءا  ا�حروب،  أزمنة   �� عادة  تطبقها  ال�ي  التداب��  لتب�ي  العودة  ع��  عظ�ى  دوال 

التحف��،  خطط  ووضع  ا�ح�ومات  إشراف  وز�ادة  املوارد،  توزيع  بإعادة  باإلسراع  مرورا  الصنا��، 

 .3وزيع السلع األساسية"وصوال إ�� إم�انية التقن�ن ا�حتمل لت

كشف الو�اء عدم جاهز�ة كث�� من الدول، بما ف��ا املتقدمة م��ا، ملواجهة هذه اآلفة، و�خاصة ع�� و 

التجه��ات   ال�ا��، وكذا  البشري  امل�ّون  أو  بالقطاع الص��،  املتعلقة  التحتية  البنيات  توافر  مستوى 

إ� يحيل  ما  وهو  ا�خصوص،  هذا   �� والالزمة  دولية  الضرور�ة  قناعة  أفرزت  ا�جائحة،  بأن  اإلقرار   �

 أكيدة، بأهمية تخصيص جزء هام من م��انية الدول لهذا القطاع ا�حيوي..

مستدام   �أسلوب  وال�وارث  األزمات  إدارة  لتقنية  ال�ا��  االهتمام  إيالء  أيضا  الضروري  من  وأصبح 

لرصد   دائمة  علمية  مراكز  إحداث  الزما  وأض��  بل  الدول،  أجندة  األزمات  ضمن  ومواكبة  وتتبع 

األقسام   ضمن  املوضوع  ��ذا  ��تم  م�اتب  إحداث  ع��  عالوة  الوطنية،  املستو�ات  ع��  وال�وارث 

والتقنية   املالية  بالشؤون  املعنية  األقسام  شا�لة  ع��  وا�خاصة،  ا�ح�ومية  للمؤسسات  اإلدار�ة 

 واإلدار�ة والبشر�ة...

بإدارة  �ع�ى  وتخصصات،  مواد  إدراج  ينب��  التعليمية،   كما  األقسام  جميع  ضمن  واألزمات  ال�وارث 

أوساط    �� األزمات  تدب��  ثقافة  ل��سيخ  كسبيل  التخصصات،  من  عدد  داخل  املستو�ات  �ل  وضمن 

ا�جاهز�ة، وعدم   النشء، وتوف�� مناخ اجتما�� سليم قادر ع�� مواجهة األزمات وال�وارث بقدر من 

 عدد من األطر اإلدار�ة �� هذا ا�خصوص..االستخفاف، إضافة إ�� تدر�ب وتطو�ر قدرات 

األمر  هو  مثلما  السياق،  هذا   �� الرائدة  الدولية  التجارب  �عض  استحضار  أهمية  تخفى  ال  أنھ  علما 

هم  وال�ارثة  باألزمة  املعني�ن  بجعل  القرب،  تدب��  ع��  تقوم  اس��اتيجية  تتب�ي  ال�ي  لليابان،  بالنسبة 

نا وكفاءة �� مواجه��ما.
ّ

 .األك�� تمك

 تدب�� أزمة "كورونا" وحقوق اإل�سان  -ثانيا

 
لـ  19-ف��وس �ورونا: كيف �ستفيد من دروس ا�حرب العاملية الثانية �� مواجهة �وفيد  -3 مايو   06بتار�خ    BBC؟ املوقع اإللك��و�ي 

 . 2020يونيو   20(شوهد ��: fut-https://www.bbc.com/arabic/vert-52549116 ، ع�� الرابط:2020

https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-52549116
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ترتبط األزمات وال�وارث بأوضاع ضاغطة، تث�� قدرا كب��ا من الهلع وا�خوف، غالبا ما يرافقها اتخاذ  

األرواح  ع��  ا�خطرة  تداعيا��ا  من  التقليل  إطار   �� مألوفة،  وغ��  استثنائية  وسياسات  تداب�� 

م والسيطرة. واملمتل�ات، والس�� �حاصر��ا، ومنع
ّ

 خروجها عن نطاق التحك

ب�ن   يوازن  أن  ينب��  تدب��ها  فإن  أش�الها،  ب�ل  األزمات  تفرزها  ال�ي  والفجائية  الطارئة  الظروف  رغم 

حماية   ومتطلبات  جهة،  من  السلبية،  تداعياتھ  من  وا�حّد  تصاعده،  ومنع  الوضع  ضبط  ضرورات 

ر لالتفاقيات واملواثيق 
ّ

 والقوان�ن الدولية ذات الّصلة، من جهة أخرى.حقوق اإل�سان، وعدم التنك

الدول   من  عدد  انضباط  مدى  لقياس  حقيقيا  ا 
ّ
مح� املستجد  "�ورونا"  ف��وس  جائحة  ش�لت 

للشعارات ال�ي ما فتئت تطلقها حول اح��ام حقوق اإل�سان، وال��امها بمقتضيات دسات��ها ومضام�ن  

ع هذه ا�حقوق �� الغرب، "ع�� اعتبار أن ا�حق  حيث عّرت واقاالتفاقيات امل��مة �� هذا ا�خصوص،  

ففي أور�ا وأمر��ا سقط عدد كب��  ،  4�� ا�حياة بات مهّددا لعدم كفاية النظم ال�حية ملواجهة الو�اء"

  �� أخرى حدثت مظاهر قرصنة �حموالت سلع  و�صابات خط��ة، ومن جهة  وفيات  ب�ن  ال�حايا  من 

إ� تدعو  تصر�حات  و�رزت  أخرى،  دول  �عض ملكية  وتحّدثت  األفارقة،  ع��  "�ورونا"  لقاح  تجر�ب   �

�سبب  الغر�ية  البلدان  �عض  داخل  العالج  تقديم   �� تمي��  مظاهر  وجود  عن  اإلعالمية  التقار�ر 

 ا�جنس والعرق..

� قدر كب�� من ا�حذر �� تطبيق التداب��  
ّ

طالبت العديد من املنظمات الدولية ا�حقوقية الدول بتو�

والوقا من االح��از�ة  لعدد  املكفولة  ل�حقوق  االعتبار  �ع�ن  األخذ  مع  الو�اء،  تمّدد  فرضها  ال�ي  ئية 

الفئات داخل ا�جتمع. �� الوقت الذي �ّحت فيھ �عض الدول بمصا�حها االقتصادية، وسارعت إ��  

اتخاذ إجراءات اح��از�ة صارمة لضمان األمن الص�� ملواطن��ا، و�ادرت إ�� فرض حجر صّ�� وأغلقت 

سات التعليمية واملطاعم والنوادي وا�حدود الّ��ية وأوقفت الرحالت ا�جو�ة.. بدا هناك نوع من  املؤس

التل�ؤ والتأخر �� هذا ا�خصوص، داخل �عض الدول، بما ف��ا املتقدمة م��ا، بفعل الضغوطات ال�ي  

فا عددا كب�
ّ
�ا من  مارس��ا �عض جماعات الضغط، ما جعل الوضع الو�ائي يتطّور �ش�ل خط�� مخل

ال�حايا. فيما �عاطت دول أخرى مع إجراءات ا�حجر الصّ�� ال�ي فرضها الو�اء، بقدر من االنحراف، 

عن  ض 
ّ

تمخ كما  التداب��،  هذه  خار��  مواجهة   �� القانون  بدل  العنف  استخدام  إ��  �جأت  �عدما 

 إ�سانية صعبة. إيقاف الرحالت ا�جّو�ة �ش�ل فجائي، بقاء عدد من العالق�ن �� املطارات �� أوضاع 

 
بتار�خ    -  4 الين،  أون  الوطن  �ورونا،  زمن   �� اإل�سان  حقوق  ا�خيل:  أبا  (2020أبر�ل    17يوسف  الرابط  ع��   ،:�� :  )2020أبر�ل     18شوهد 

https://www.alwatan.com.sa/article/1043345 

https://www.alwatan.com.sa/article/1043345
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ر با�حرص ع�� حماية أس�ى حّق لإل�سان، وهو ا�حق �� ا�حياة، والعيش  َّ��
َ
إن اتخاذ هذه التداب��، ت

بيو��م،    �� البقاء  ع��  األفراد  إجبار  أن  غ��  وآمنة،  سليمة  بيئة  سياسات  ��  اعتماد  كذلك  يتطلب 

�حياة   الضرور�ة  واملستلزمات  ال�حية،  ا�خدمات  ومختلف  الغذاء  توف��  تدعم  خاّصة  اجتماعية 

 آمنة.

وقد اعت��ت مفوضية األمم املتحدة السامية �حقوق اإل�سان أن "املساس با�حقوق مثل حر�ة التعب��  

(�وفيد و�اء  الحتواء  با�جهود   
ً
كب��ا  

ً
ضررا ي�حق  ا�جانبية  19  -قد  واالقتصادية  االجتماعية  وآثاره   (

وأمام  5السيئة" تحت .  للو�اء  بؤر  إ��  (ال�جون)  العقابية  املؤسسات  �عض  تحّول  من  ا�خاوف  تزايد 

تأث�� االكتظاظ، أشادت املفوضية بالتداب�� ال�ي اتخذ��ا �عض الدول للتخفيف من عدد ال�جناء،  

موا  �� خاصة  زجر�ة  تداب��  باتخاذ  ��  وأوصت  ��م  الزّج  عوض  الف��ة،  هذه   �� القوان�ن  مخالفي  جهة 

دعت   كما  الو�اء..  النتشار  تالفيا  املؤسسات،  م�افحة هذه  إطار   �� املتخذة  التداب��  ب�ن  املوازنة  إ�� 

الفئات،   ال�ي من شأ��ا املساس بحقوق �عض  الشأن  الف��وس من جهة، وتجّنب اإلجراءات  كما هو 

 تزايدت معانا��م ال�حية واالجتماعية �� هذه الظروف من جهة أخرى.بالنسبة للمهاجر�ن الذين 

من العالم إ�� الصعو�ات ال�ي �عا�ي م��ا ونّ��ت �عض الهيئات ا�حقوقية ع�� امتداد مناطق مختلفة  

رعاية   توف��  يفرض  ما  األجواء،  هذه   �� املسن�ن،  رعاية  دور  مرتادي  أو  ا�خاصة،  االحتياجات  ذوو 

 واهتماما خاّص�ن، ع�� مستوى ضمان شروط السالمة والنظافة والتباعد االجتما��..

ف دعت  هامة،  توصيات  جان��ا  من  الدولية  العفو  منظمة  التداب��  وقدمت  اتخاذ  إ��  ا�ح�ومات  ��ا 

الالزمة �حاصرة الو�اء، مع اح��ام حقوق اإل�سان، من قبيل ضمان حر�ة التعب��، وا�حق �� ال�حة،  

 وعدم التمي��، وتجّنب القيود الشاملة واملبالغ ف��ا..

ئ ��  ولم تخف �عض النخب السياسية واأل�اديمية والفكر�ة تخّوفها من أن تف��ي إجراءات الطوار 

ر للقوان�ن واالنحراف �� تطبيقها، و��� عودة السلطو�ة واالستبداد إ�� الواجهة، 
ّ

�عض الدول إ�� التنك

وذرائع   وا�خوف،  الهلع  وطأة  تحت  السياسي�ن،  وا�خصوم  املعارضة  مع  ا�حسابات  تصفية  و��� 

 محاصرة ا�جائحة. 

ال� العصيبة  الف��ة  هذه   �� اإل�سان  حقوق  اح��ام  ع��  ا�حرص  ع��  إن  جمعاء،  اإل�سانية  ��ا  تمّر  ي 

مع  التواصل   �� الشفافية  واعتماد  واألمنية..  وال�حية  واالقتصادية  االجتماعية  الشروط  توف�� 

 
 2020أبر�ل27قوق اإل�سان جراء أزمة «�ورونا»، �حيفة الشرق األوسط، لندن، بتار�خ األمم املتحدة تخ��ى «�ارثة» ع�� ح -5
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�لها عوامل  "تّجار األزمات"..  �� مواجهة  املعلومات، والّصرامة  إ��  الولوج   �� ا�حّق  ا�جمهور، وضمان 

 ء بأقل �لفة ممكنة.ستسهم حتما �� توف�� مناخ سليم �حاصرة الو�ا 

 ال�جرة الّدولية �� مهّب ا�جائحة -ثالثا

�وفيد   ف��وس  انتشار  أفرزها  ال�ي  ال�ارثية  األضرار  مع  حيث   19باملوازاة  من  الصّ��،  املستوى  ع�� 

�ش�ل  تتناسل  أخرى  فرعية  أزمات  هناك  �انت  والوفيات،  ا�حرجة،  وا�حاالت  املصاب�ن،  من  عدد 

التطوّ  هذه  خضم  و��  هو  مخيف،  كما  مضاعفة  معانا��ا  �انت  اجتماعية  فئات  هناك  أن  بدا  رات، 

الشأن بالنسبة للمهاجر�ن، وهو ما نّ��ت إليھ الكث�� من املنظمات والهيئات ا�حقوقية وطنيا ودوليا، 

ا�حجر  فرض  متطلبات  ب�ن  توازن  بصورة  الفئات،  لهذه  االهتمام  إيالء  إ��  ا�ح�ومات  دعت  حيث 

والتباعد االج الدولية  الط�ي،  االتفاقيات  بموجب  لها  املكفولة  ال�ي  ا�حقوق  تما�� من جهة، واح��ام 

 والتشريعات الداخلية ذات الصلة، من جهة أخرى..

ال�جرة   بقضايا  املعنية  الهيئات  من  العديد  اال�ع�اسات  أطلقت  �شأن  تحذيرات  اإل�سان،  وحقوق 

لهذه   اآلنية  التداعيات  بتدب��  الدول املستقبلة  ا�شغال  املهاجر�ن، مع  ل�جائحة ع�� أوضاع  ا�خط��ة 

الطوارئ  فرض  قبيل  من  ا�خصوص،  هذا   �� فرضها  تّم  ال�ي  االح��از�ة  التداب��  أن  ذلك  األخ��ة، 

و  االقتصادية  النشاطات  �عض  ووقف  للمستلزمات  الّ�حية،  �اف  تأم�ن  يواك��ا  لم  التجار�ة، 

الضرور�ة ل�حياة، من غذاء وملبس ومسكن، وعناية نفسية وطبية..، بالنسبة لهذه الفئة االجتماعية 

ال�ي غالبا ما �عيش مشا�ل اجتماعية و�حية عديدة حّ�ى �� الظروف العادية.. ومع إغالق ا�حدود، 

 ووقف الّرحالت ا�جو�ة..

الكث��  د 
ّ

ل�حدود،   تؤك ض عنھ من إغالق 
ّ

تمخ الو�اء، وما  تمّدد  أن  ا�حقوقية واإلعالمية  التقار�ر  من 

ومنع للتنقل ح�ى ب�ن أقاليم الدولة نفسها، أسهم �ش�ل م�حوظ �� تراجع حّدة ال�جرة الّسر�ة �� عدد  

�شأن أوضاع    من الدول املصدرة، أو تلك املعنية بالعبور، وهو ما أوردتھ املعطيات اإلحصائية الواردة

 ال�جرة ع�� البحر األبيض املتوّسط..

�عض  وصول  شهدت  شواط��ا  أن  للمتوسط،  الشمالية  الضفة  دول  �عض  أعلنت  ذلك،  مقابل   ��

املهاجر�ن الّسر��ن رغم التداب�� االستثنائية ال�ي تم فرضها مع تمّدد الو�اء، إال أن التقار�ر الواردة من 

لت من األمر، واعت��ت أن الظاهرة تراجعت �� ظّل االتحاد األور�ي أو من �عض املن
ّ
ظمات ا�ختصة، قل

 باملائة.  90هذه األوضاع بنسبة تجاوزت الـ 

ا�حتضنة   الدول  من  الكث��  ��ا  تمّر  ال�ي  االستثنائية  االقتصادية  لألوضاع  ونتيجة  أخرى،  جهة  ومن 

ت �ش�ل كب�� تحو�ال��م نحو بلدا��م األصلية، ما أ
ّ
فقد هذه األخ��ة مصدرا مهما من  للمهاجر�ن، قل
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املوارد. وأمام هذه املعاناة دعت الكث�� من املنظمات الدولية املعنية بقضايا ال�جرة، وحقوق اإل�سان  

�غّض النظر عن   -�ش�ل عام إ�� استحضار معاناة هذه الفئات، بحيث "ي�ون املهاجرون والالجئون  

 .6طط الوطنية ملواجهة الف��وس"جزًءا ال يتجزأ من النظم وا�خ -وضعهم الرس�ي 

عن   الرائجة  النمطية  الصورة  لت�حيح  فرصا  ا�جائحة  أتاحت  اإلش�االت،  هذه  عن  النظر  و�غّض 

وال�ي  األخ��ة،  العقود   �� اليمينية  ا�خطابات  رّ�خ��ا  ال�ي  تلك  و�خاصة  الغرب،   �� واملهاجر  ال�جرة 

�عدما والعنف..  واإلرهاب  بالّتطرف  الظاهرة  تر�ط  ت 
ّ
أصول   ظل من  املهاجر�ن  من  عددا  أن  تبّ�ن 

املستشفيات،    �� الف��وس  ملواجهة  األمامية  الّصفوف  ضمن  تجّندوا  و�سالمية..  وعر�ية،  إفر�قية، 

وداخل ا�خت��ات العلمية �� عدد من البلدان الغر�ية، ال�ي تضّررت �ش�ل كب�� من ا�جائحة �الواليات  

 �سبانيا، وأملانيا.. املتحدة األمر�كية، وفر�سا، و�يطاليا، و 

امتداد مناطق مختلفة   املهاجر�ن ع��  الكث�� من  يتكّبدها  ال�ي  الراهنة  اإل�سانية  املعاناة  وعالوة عن 

من العالم تحت ضغط الو�اء، ي��قب الكث�� من ا�خ��اء والباحث�ن، مستقبال قاتما للظاهرة، قد يمتّد 

فها ف��وس �وفيد لف��ة طو�لة، �سبب التداعيات االقتصادية واالجتماع
ّ
ع�� العالم..   19ية ال�ي سيخل

ض ع��ا صعو�ات اقتصادية  
ّ

فحالة ا�حجر الّص�� ال�ي �شهدها الكث�� من بلدان االستقبال، ستتمخ

استقبال   �� كب��  تراجع  إ��  سيؤدي  ما  اإلفالس،  حّد  إ��  تصل  قد  الشر�ات،  من  لكث��  بالنسبة 

العامل�ن من حا و��� �سر�ح  بل  ع  املهاجر�ن، 
ّ
يتوق �عا�� االقتصاد،  �عد  املؤقتة.. وحّ�ى  التأش��ات  م�� 

االجتماعية  األزمات  �عميق  من  س��يد  ما  الدول..  هذه  ملواط�ي  غل 
ّ

الش فرص  أولو�ة  منح  ا�خ��اء 

 ..7واالقتصادية بالبلدان املصّدرة للمهاجر�ن

الدول �حالة اإلغالق املؤقت باستثمار �عض  الّتكهن  إ�� حّد  البعض،  الراهنة بفعل    و�ذهب  ل�حدود 

اليمينية داخل املشهد األور�ي   انتعاش األصوات  �� تكريس إجراء دائم أمام املهاجر�ن، مع  ا�جائحة، 

الرئيس   اتخذ  فيما  الف��وس،  انتشار  �سبب  آمنة  غ��  موان��ا  أن  إيطاليا  أعلنت  فقد  واألمر��ي.. 

 
اختبار ألنظمتنا وقيمنا    -6 ف��وس �ورونا هو  باشليھ وفيليبو غراندي:  السامية  ميشيل  للمفوضية  اإللك��و�ي  املوقع  و��سانيتنا، 

 ، ع�� الرابط:2020مارس  12�حقوق اإل�سان، بتار�خ 
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لف� لل�جرة،  ت 
ّ
بتعليق مؤق يق��ي  قرارا  أسابيع  قبل  لـ  األمر��ي  تدوم  للمهاجر�ن   60�ة  بالنسبة  يوما، 

 الراغب�ن �� إقامة دائمة بالواليات املتحدة.

�جوء، مع فرض �عليمات السالمة 
ّ
فيما س��داد اإلش�االت اإل�سانية ال�ي ستواجھ املهاجر�ن وطال�ي ال

املكف ا�حقوق  ببعض  التمّتع  من  وح�ى  بل  تحّركهم،  هامش  من  كب��  �ش�ل  ستحّد  ال�ي  ولة الّ�حية 

إجراءات   �شدد  مع  والنامية  املتقدمة  الدول  ب�ن  "الفجوة  س��داد  فيما  ا�جائحة..  ضغط  تحت  لهم، 

هذه األخ��ة من جديد، كسبيل للهروب من األوضاع االجتماعية ال�ي  ما سينعش    ،8ال�جرة الشرعية"

 س��داد سوءا �� عدد من دول ا�جنوب.

 جائحة "كورونا" ومستقبل األمم املتحدة -را�عا

ر  
ّ
خالل  وف البشر�ة  ��ا  مّرت  ال�ي  املآ��ي  فأمام  الدولية،  األزمات  إلدارة  نظاما  املّتحدة  األمم  ميثاق 

النصف األول من القرن املا��ي، جعلت األمم املتحدة من حفظ السلم واألمن الدولي�ن أهم مرتكز 

وجع الدو��،  التعاون  و�عز�ز  الدول،  ب�ن  الوّدية  العالقات  إنماء  جانب  إ��  إطارا لوجودها،  الهيئة  ل 

أجل  ومن  مليثاقها.  األو��  املادة  عليھ  د 
ّ

تؤك ما  وهو  األهداف،  لهذه  خدمة  املبادرات  املواقف  لتنسيق 

تحقيق هذا املطلب العاملي امل�ّح، حاولت الهيئة االستفادة من أخطاء املا��ي، و�خاصة تلك املّتصلة  

ل اندالع ا�حرب العاملية الث 
ّ
 لوفا��ا. ا رسميا انية إعالن��فوات عصبة األمم، ال�ي ش�

الرئيسية مسلك�ن، األول، ذو طا�ع وقائي، والثا�ي، ذو  األمم املتحدة �� سبيل تحقيق أهدافها    ن�جت

عال��،   األم�ي، طا�ع  امليثاق  من  عّدة  فقرات  امتداد  ع��  الدولي�ن"  واألمن  "السلم  �عب��  تكّرر  وقد 

أنھ لم يفّصل �� مدلولھ بصورة دقيقة، ما �عكس    ورغم أهمية املفهوم وخطورتھ �� نفس الوقت، إال

 �� جزء منھ، و�� املشّرع الدو�� بالتبدالت والتغ��ات ال�ي تطالھ تبعا لتطّور العالقات الدولية..  

  �� وتحر�ا��ا  جهودها  مجمل  زت 
ّ

رك حيث  ضّيقا،  املفهوم  لهذا  املتحدة  األمم  تفس��  ظّل  ذلك،  ورغم 

العسك  واألزمات  ا�خاطر  هو  تدب��  كما  ل�حدود،  العابرة  األخرى  ا�خاطر  من  عدد  حساب  ع��  ر�ة، 

 الشأن بالنسبة لإلرهاب وتلوث البيئة وا�جر�مة املنظمة واألمراض ا�خطرة..

عندما ان��ت ا�حرب الباردة، عملت املنظمة الدولية ع�� توسيع دائرة تحر�ا��ا �� هذا الصدد، وهو ما  

البيئة ومواجهة  تؤكده تدخالت مجلس األمن �حماية حق أو �حماية  أو مل�افحة اإلرهاب  وق اإل�سان 

 اإلرهاب �� مناطق مختلفة من العالم..

 
 ، الرابط:2020أيار  03دالل العكي��: كيف أثرت جائحة �ورونا ع�� ال�جرة العاملية؟ شبكة النبأ املعلوماتية بتار�خ  - 8

https://annabaa.org/arabic/rights/23071 

https://annabaa.org/arabic/rights/23071
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وملدى  فّعاليتھ،  وقياس  األزمات  إلدارة  املتحدة  األمم  نظام  لتجر�ب  مناسبة  �ورونا  جائحة  لت 
ّ
ش�

ية جمعاء. فرغم استيعاب هذه الهيئة �حجم ا�خاطر وال��ديدات املستجّدة ال�ي باتت تواجھ اإل�سان

فها تمّدد ف��وس �وفيد  
ّ
، ع�� املستو�ات االقتصادية واالجتماعية واألمنية..  19خطورة ال�ارثة ال�ي خل

يوم   ت��ايد �ل  زالت  ما  ال�ي  ا�خسائر  باهتا، ودون حجم  املتحدة  بدا دور األمم  بصورة غ�� مسبوقة، 

ل ��ديدا حقيقيا للّس 
ّ
 لم واألمن الدولي�ن.. بفعل انتشار الو�اء، الذي أصبح يمث

التعليمات   من  مجموعة  و�صدار  عامليا،  الو�ائية  ا�حالة  ومواكبة  برصد  املرتبطة  جهودها  رغم 

والتحذيرات الوقائية  ال�ي  9والنصائح  ا�حديثة  العلمية  النتائج  مختلف  بمتا�عة  املّتصلة  ومبادرا��ا   ،

�وفيد   مرض  بصدد  العالم  حول  ا�خت��ات  من  مجموعة  معلومات  19طرح��ا  بنك   �� وتضمي��ا   ،

لألمم  التا�عة  املتخصصة  الو�الة  و��  العاملية  ال�حة  منظمة  �عّرضت  الشأن،  لهذا  مخصص 

مع   والّصرامة  املسؤولية  من  بقدر  التعاطي  �عدم  خاللها  ا��مت  واسعة،  دولية  النتقادات  املتحدة، 

ر �� تحذير دول العالم من خطور��ا التخاذ الت
ّ

 داب�� االح��از�ة الالزمة..ا�جائحة، و�التأخ

حصد الو�اء عددا من األرواح ع�� امتداد مناطق مختلفة من العالم، وتصاعد عدد املصاب�ن �ش�ل 

االقتصادية   املستو�ات  ع��  ا�جائحة  فھ 
ّ
ستخل مأساوي  وضع  من  العلمية  التقار�ر  ر 

ّ
وتحذ مخيف، 

دت ع�� أن العالم  واالجتماعية، �� عدد من الدول. بل إن الهيئة نفسها (منظمة ا
ّ

ل�حة العاملية) أك

مهّدد بانتشار مجاعات "مروعة" �سبب تف��ي الو�اء، ونّ��ت إ�� أن األمر سي�ون أك�� خطورة �� حوا�� 

(اليمن، وجنوب السودان، وجمهور�ة   املناخ  �عا�ي من صراعات وأزمات اقتصادية و�غّ��  عشرة دول 

والسودان،   و�ثيو�يا،  الديمقراطية،  وهاي�ي)،  ال�و�غو  ونيج��يا،  وفن�و�ال،  وأفغا�ستان،  وسور�ا، 

و�مكن أن يطال األمر ما ير�و ر�ع مليار �خص.. أما منظمة العمل الدولية، فأشارت ضمن تقار�رها 

زهاء   إلغاء  إ��  سيؤّدي  الو�اء  أن  النصف   6,7إ��  خالل  العالم   �� العمل  ساعات  إجما��  من  باملائة 

) العام  هذا  من  حوا��    )،2020الثا�ي  �عادل  ما  ضم��ا    195أي  من  �امل،  بدوام  ��    5وظيفة  مالي�ن 

 الدول العر�ية.

ل أك�� تحّد تواجهھ املنظمة الدولية    إقرار األممرغم  
ّ
املتحدة من خالل �عض مسؤول��ا بأن األمر يمث

ة �عيشها العالم �عد ا�حرب العاملية الثانية، إال أ  75منذ تأسيسها قبل  
ّ
ن تقييم عاما، وأخطر محط

جهودها ع�� امتداد ظهور الف��وس، ي��ز أ��ا لم تتحّمل مسؤوليا��ا املف��ضة �� هذا ا�خصوص، ع�� 

 
ّتخذ إجراءات فور�ة للتصدي لها، وأن مثل هذه ا�حالة  نبھ األم�ن العام لألمم املتحدة "أنطونيو غوت���س"، إ�� أن العالم    -  9

ُ
قد �شهد حالة طوارئ غذائية وشيكة، ما لم ت

 : )2020يونيو  25شوهد ��:نظمة األمم املتحدة، ع�� الرابط ( انظر املوقع اإللك��و�ي مل   .يمكن أن ت�ون لها آثار طو�لة األمد ع�� مئات املالي�ن من األطفال والبالغ�ن 

https://www.un.org/ar/coronavirus/we-need-act-now-avoid-worst-impacts-our-efforts-control-pandemic 

https://www.un.org/ar/coronavirus/we-need-act-now-avoid-worst-impacts-our-efforts-control-pandemic
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هذا    �� الدولية  ا�جهود  وتنسيق  ا�جائحة،  بمحاصرة  أو  الوقائي،  املستوى  ع��  سواء  وجھ،  أحسن 

األ  أن  رغم  الدو��،  التعاون  حساب  ع��  الداخلية،  املقار�ات  هيمنت  حيث  بخطر اإلطار،  يتعلق  مر 

 داهم عابر ل�حدود..  

 الّزعامة األمر�كية وضغط األزمات -خامسا

�� الساحة الدولية،  منذ �سعينيات القرن املا��ي والواليات املتحدة األمر�كية، �ستأثر بم�انة وازنة 

والفراغ جهة،  من  واالقتصادية..  والتكنولوجية  والدبلوماسية  العسكر�ة  مقوما��ا  ذلك   ��  مستثمرة 

فھ ا��يار االتحاد السوفيي�ي، وعدم بروز منافس قوي ونّدي �� هذا الصدد، من 
ّ
االس��اتي�� الذي خل

 جهة أخرى.   

وتوّرط   عقود،  ثالثة  من  أك��  امتداد  ع��  العالم  شهدها  ال�ي  الهائلة  االس��اتيجية  التطورات  رغم 

والدول اإلقليمية  والن�اعات  األزمات  من  عدد   �� املتحدة  وضرب الواليات  العراق،  �احتالل  ية 

هذا   �� واجه��ا  ال�ي  التحّديات  مختلف  وتتجاوز  زعام��ا،  تكّرس  أن  استطاعت  فإ��ا  أفغا�ستان..، 

الضغوطات   خالل  من  أو  تارة،  العسكر�ة  القوة  توظيف  ع��  ا�ختلفة  بإم�انيا��ا  السياق، 

 االقتصادية، وآليات القوة الناعمة تارة أخرى.

مارسات األمر�كية ا�خارجية النتقادات واسعة، جّسد��ا مواقف عدد من الدول �عّرضت الكث�� من امل

واملنظمات الدولية، إزاء ارت�ا��ا �خروقات تناقض املواثيق والقوان�ن الدولية، كما هو الشأن بالنسبة  

للّتواطؤ مع إسرائيل، �� مصادرة حقوق الشعب الفلسطي�ي املشروعة، واحتالل العراق، وضرب عدد 

الدول �ليبيا والسودان..، ومواقفها املناهضة لعدد من القضايا واملشا�ل الدولية، كتلوث البيئة    من

 وحقوق اإل�سان.. 

� "دونالد ترامب" ملهام الرئاسة �� البيت األبيض، رفع شعار "أمر��ا أوال"، الذي سبق وأن رّدده 
ّ
ومع تو�

ال القرارات  ذلك  �عد  لتتوا��  االنتخابية،  حملتھ  تّم خالل  حيث  واسعا،  جدال  أثارت  ال�ي  صادمة 

االتفاقيات   �عض  ومن  إسرائيل"،  ضد  "انحيازها  بذريعة  �اليو�س�و  املنظمات  �عض  من  اال��حاب 

األمر�كية   السفارة  ونقل  إلسرائيل،  عاصمة  بالقدس  االع��اف  ثم  للمناخ..،  باريس  �اتفاقية  الدولية 

�� �عليق استقبال الالجئ�ن، واال��حاب من اتفاقية إل��ا، وقطع املساعدات عن "األونروا"، إضافة إ

التجارة العابرة للمحيط الهادي، و�غي�� قانون الرعاية ال�حية "أو�اماك��"، وحظر دخول رعايا عّدة 

 دول إ�� األرا��ي األمر�كية..

� ح�ى عن حلفا��ا، مع توّجھ إدارة "ترامب" إ�� ترشيد نفقا��ا د
ّ

اخل حلف بدأت الواليات املتحدة تتخ�

فيما  السياق،  هذا   �� امل��ايدة  النفقات  من  أوفر  نصيب  تحّمل  إ��  أعضائھ  ودعوة  األطل��ي،  شمال 
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األمر�كية،   التوجهات  عن  مختلفة  خارجية،  ومواقف  سياسات  �عتمد  نفسها  االتحاد  دول  أصبحت 

وقضاي اإليرا�ي،  النووي  للملف  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الدولية،  القضايا  من  عدد  البيئة، بصدد  ا 

 وال�جرة..، 

 �� والعالم  املتحدة  الواليات  ضر�ت  ال�ي  األزمات  من  مجموعة  ضغط  وتحت  املتغ��ات،  هذه  وأمام 

، مع 10اآلونة األخ��ة، عاد موضوع مستقبل الّزعامة األمر�كية إ�� واجهة النقاش السيا��ي واأل�ادي�ي

امل ع��  املتحدة  الواليات  أدوار  ب��اجع  تتنبأ  كتابات  ذاتية  ظهور  مؤشرات  ع��  بناء  الدو��،  ستوى 

املستوى   ع��  تراجعات  ووجود  الدو��،  املستوى  ع��  تواجهها  ال�ي  املصداقية  بأزمة  مّتصلة 

موضوعية  أو  ا�جتم��..،  التنوع  وتدب��  الديمقراطية،  باملمارسة  عالقة  لها  و�ش�االت  االقتصادي، 

 مرتبطة بصعود مجموعة من القوى الدولية �الص�ن..  

وضعت جائحة "�ورونا" الواليات املتحدة كقطب دو�� وازن، تحت محّك حقيقي لتجر�ب قّو��ا، وع�� 

أك��   فا 
ّ
مخل الواليات،  من  عدد  داخل  الو�اء  ي 

ّ
تف�� أتاح  ما  تدب��ها،   �� مرتبكة  بدت  املتوقع،  عكس 

األمر  أن  إ��  الدراسات  فيما ذهبت �عض  والوفيات..  �كي�ن من  حصيلة دولية ع�� مستوى اإلصابات 

مع  الو�اء،  من  والتضّرر  لإلصابة  عرضة  أك��  باتوا  الالتينية،  أمر��ا  من  أو  اإلفر�قية،  األصول  ذوي 

 ضعف التأمينات ال�حية، وفقدان كث�� م��م لعملھ..

والعلمية   والتكنولوجية  البشر�ة  إلم�انيا��ا  التسو�ق  تم  طاملا  ال�ي  املتحدة  الواليات  بدت  وهكذا، 

ضعي أشّد والصناعية..  ست�ون  واالجتماعية..  االقتصادية  تداعياتھ  أن  يبدو  الذي  الو�اء،  أمام  فة 

الواليات، وما رافق ذلك من   �عدد من  ال�ّحية  الطوارئ  �� املستقبل، مع فرض حالة  وأك�� خطورة 

ع الكث�� من التقار�ر أن األزمة االقتصادية ستتعّمق 
ّ
إيقاف العمل �عدد من الشر�ات واملصا�ح.. وتتوق

ف��ا أزمة  
ّ
ر من إم�انية تنامي  1929�� البالد، �ش�ل سيتجاوز التداعيات ال�ي خل

ّ
، بل إن هناك من حذ

 االحتجاجات، ال�ي قد تصل إ�� حّد العصيان املد�ي، تحت ضغط املعضالت االجتماعية..

املواط مقتل  جّراء  الواليات،  من  عدد   �� واسعة  احتجاجات  اندالع  مع  أك��،  األوضاع  ن ستتعّقد 

األمر��ي من أصول إفر�قية "جورج فلو�د"، تالها فرض حالة منع التجول �� عدد من املدن، لتكشف 

أثارت   وال�ي  املتحدة..  الواليات  داخل  القائمة  والتناقضات  والتفاوتات  ا�حقوقية،  اإلش�االت  حجم 

 استياء عدد من املواطن�ن، �غّض النظر عن أصولهم وم�ان��م االجتماعية..

 
املتا�عة اإلعالمية، املوقع اإللك��و�ي ل    -  10 الو�اء بزعامة أمر��ا؟ قسم  التفاصيل: ف��وس �ورونا: هل تطيح أزمة  ،  BBCملز�د من 

 https://www.bbc.com/arabic/inthepress-52165297، ع�� الرابط: 2020أبر�ل   04بتار�خ 

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-52165297
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حادث ضمن سلسلة من االن��ا�ات ال�ي �عرض لها مواطنون من أصول إفر�قية منذ ستينيات  و�أ�ي ا�

عناصر الشرطة من قبل  القرن املنصرم، مع اغتيال "مارتن لوثر كينغ"، مرورا إ�� مقتل "رود�ي كينغ"  

 .. 2014، ووفاة "إر�ك غارنر" �� مركز الشرطة عام  1991�� شهر مارس من عام  

االحتجاج متسارع،  انتشرت  �ش�ل  الواليات  من  عدد   �� أمر��ا و ات  داخل  واسعا  �عاطفا  القت 

جّسد��ا  وخارجها،   ال�ي  االنزالقات  �عض  هذه ورغم  خضم   �� برزت  ال�ي  وال��ب  السلب  مظاهر 

ال�ي   املظاهرات  مجمل  طبعت  ال�ي  الّسلمية  إ��  بالنظر  استثناء،  الكث��ون  اعت��ها  فقد  األحداث، 

خاللها   الدرجة شعارات  رفعت  من  القتل  ��مة  بتوجيھ  العدالة،  تحقيق  إ��  وتدعو  العنصر�ة،  تنبذ 

 األو�� لقاتل "فلو�د"، و�إجراء �عديالت ع�� قوان�ن الشرطة.. 

إن الفشل األمر��ي الوا�ح ع�� مستوى تدب�� األزمت�ن معا، سيؤثر بالسلب ع�� املستقبل السيا��ي  

اال  عن  فقط  أشهر  عدة  تفصلھ  والذي  خصومھ لـ"ترامب"  استثمار  مع  القادمة،  الرئاسية  نتخابات 

ترامب"..،  "دونالد  للرئيس  املنتقدين  األمر�كي�ن  عدد  "تزايد  فقد  ضده،  التطورات  لهذه  السياسي�ن 

منافسھ   عن  اآلن  األمر��ي  الرئيس  ليتخلف  �ورونا،  جائحة  �سبب  الوفيات  عدد  يرتفع  فيما 

 .11�ة ب�ن الناخب�ن امل�جل�نالديمقراطي "جون بادين" بفارق ثما�ي نقاط مئو 

لنفسها   تروّج  املتحدة  الواليات  فتئت  ما  ال�ي  الصورة  بتآ�ل  يتعلق  فيما  تبعات،  لذلك  ست�ون  كما 

قيادة   وع��  والتحديات،  األخطار  مختلف  مواجهة  ع��  قادرة  ضار�ة  وقوة  عر�قة،  كديمقراطية 

 "النظام الدو�� ا�جديد"..

 نظام العاملي و�اء "كورونا".. ومآالت ال  -سادسا

فاملمارسات   االس��اتيجية،  املستو�ات  ع��  وال�وارث  األزمات  فها 
ّ
تخل ال�ي  الك��ى  التأث��ات  تخفى  ال 

الدولية ا�حديثة حافلة بكث�� من التجارب القاسية ال�ي �انت لها تداعيات ك��ى ع�� مستوى النظام  

أو  تأسيس  أعق��ا  األو��  العاملية  ا�حرب  أن  برمتھ، ذلك  السالم، الدو��  وازنة إلرساء  ل منظمة عاملية 

املا��ي   القرن  من  األر�عينيات  منتصف   �� املتحدة  األمم  قامت  و�دورها  األمم،  �عصبة  األمر  ق 
ّ
و�تعل

الباردة ��   ��اية ا�حرب  الثانية، فيما شهد العالم متغ��ات متسارعة �عد  ع�� أنقاض ا�حرب العاملية 

وأفرز  املنصرم..  القرن  �سعينيات  عام  بداية  سبتم��  شهر  من  عشر  ا�حادي  أحداث   2001ت 

 ا�ع�اسات ك��ى طالت مختلف دول العالم، �ان أهمها اخ��ال األولو�ات الدولية �� م�افحة اإلرهاب.. 

 
،  2020ماي    03باألرقام... كيف يؤثر �ورونا ع�� مستقبل الواليات املتحدة األمر�كية؟ املوقع اإللك��و�ي سبوتنيك عر�ي، بتار�خ    -  11

 https://sptnkne.ws/Cvxaع�� الرابط: 

https://sptnkne.ws/Cvxa
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�� االنتشار خالل شهر د�سم��    19عندما بدأ مرض �وفيد   الذي �سببھ ف��وس �ورونا املستجّدين 

عام   الصينية،    2019من  "ووهان"  عاملية  بمدينة  جائحة  إ��  سيتحّول  األمر  أن  يتصّور  �ان  أحد  ال 

 بإقرار من منظمة ال�حة العاملية، و��� أخطر أزمة �حية تواجھ دول العالم �� الوقت الراهن. 

فت ا�جائحة ردود فعل واسعة �� أوساط الكث�� من املهتم�ن والباحث�ن والسياسي�ن، ب�ن من اعت��  
ّ
خل

ال طبي�ّ�،  و�اء  مجّرد  واجهت األمر  ال�ي  األو�ئة  عن  وتداعياتھ  مخاطره  حيث  من  كث��ا  يختف   

صراعات   ضمن  تندرج  ال�ي  البيولوجية  ل�حروب  امتدادا  املوضوع  اعت��  من  و��ن  تار�خيا..  اإل�سانية 

الذي ظّل يحّقق �سبا   الّصي�ي  باالقتصاد  إ�حاق األذى  إ��  املتحدة  الواليات  تنحو من خاللها  دولية، 

و، رغم األزمات املالية املتتالية ال�ي عرفها العالم �� العقود األخ��ة.. فيما زعم آخرون، قياسية من النم

ص من  
ّ
بأن الّص�ن نجحت إ�� حّد كب�� �� استثمار انتشار هذا الف��وس، ألجل تقو�ة عمل��ا، والتخل

مسبوق غ��  بصورة  األسهم  ا��يار  �عد  البالد،   �� والدولية  األور�ية  االستثمارات  ضغط  ثقل  تحت  ة 

والفزع داخل  ا�خوف  إثارة  تقوم ع��  ال�ي  بالّرعب  باإلدارة  �سّميھ  أن  يمكن  ما  الو�اء.. ضمن  انتشار 

  �� تمر�رها  �ستحيل  أو  يصعب  ما  عادة  و�شريعات  قرارات  تمر�ر  بتيس��  �سمح  بصورة  ا�جتمعات، 

 ا�حاالت العادية محليا أو دوليا.. 

العلمية/الطبي النقاشات  مع  الف��وس، وسبل محاصرتھ  باملوازاة  ا�جار�ة بصدد مخاطر  والتقنية..  ة 

والقضاء عليھ، ثّمة نقاشات أخرى ال تخلو من أهمية، تحيل إ�� أن ما يجري ضمن تطورات ميدانية  

اإل�سا�ي،   باملش��ك  والشعور  وا�حوار  التضامن  من  مز�د  إ��  العالم  دول  ستدفع  مسبوقة،  غ�� 

 د الّسلم واألمن �� �ل دول العالم دون استثناء. كسبيل ملواجهة مخاطر جديدة ��ّد 

وعودة  ا�جو�ة،  وا�جاالت  ال��ية  ا�حدود  إغالق  نحو  الّدول  توّجھ  �ستحضر  أخرى،  رؤ�ة  وضمن 

املفهوم التقليدي الصارم للسيادة، هناك من يرى أن الو�اء ست�ون لھ تبعات اس��اتيجية، قد توقف 

السياسية..، و�خاصة مع تصاعد التيارات اليمينية املتطرفة  زحف العوملة ب�ل مظاهرها االقتصادية و 

 والشعبو�ة �� عدد من الدول..

إن حجم اإلش�االت ال�ي أفرز��ا ا�جائحة ع�� عدة مستو�ات داخلية ودولية، تو�� بأن ثمة متغ��ات  

و�لفھ  ضبابيا  زال  ما  الوضع  أن  حقيقة  وتوازناتھ.  الراهن  الدو��  النظام  بأسس  ست�حق  ك��ى 

للو�اء،   بالتداعيات ال�حية  إ�� اال�شغال  بالنظر  ال�ي  الغموض،  لكن هناك مجموعة من املؤشرات 

"بلغ اإلحباط من هذا تحيل إ�� أن �غ�� معالم النظام الدو�� الراهن أصبحت مسألة وقت فقط. فقد  

من �ل  النظام درجة كب��ة، جعلت ح�ومات الدول تطلب املساعدات من النظام الصي�ي، ع�� الرغم  
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انتشاره  بدايات  ع��  والتكتم  الو�اء،  ي 
ّ

تف�� مسؤولية  تحّملھ  ال�ي  واألقاو�ل  أن  12"التقار�ر  و�بدو   ،

نظام   إ��  يف��ي  ما قد  ا�خصوص  �� هذا  التطورات  بكث�� من  ا�جائحة ست�ون حب��  �عد  ما  مرحلة 

�ش�� البعض �� هذا كما  تحظى فيھ قوى دولية �الص�ن وروسيا واالتحاد األور�ي بم�انة وازنة.  �عددي  

والسياسات  "ال يمكن استبعاد إم�انية إعادة النظر �� النظام االقتصادي العاملي  ا�خصوص إ�� أنھ  

االقتصادية والسياسية واالجتماعية املتبعة، وال�ي ارتكزت ع�� اعتبارات مص�حية نفعية �عيدة �ل  

السامية  اإل�سانية  للمبادئ   
ً
وفقا للتعامل  والتوجھ  واألخالقية،  اإل�سانية  االعتبارات  عن  البعد 

 .13وب والدول الفق��ة"واالبتعاد عن األنانية واالستغالل من قبل الدول الغنية ع�� حساب الشع
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 خاتمة 
من   يخلو  ال  األول  اثن�ن،  سينار�وه�ن  إ��  يف��ي  قد  حاسم،  ومنعطف  عصيبة  ب�حظة  العالم  يمّر 

الدول تفاؤل،   جميع  تواجھ  مخاطر  ملواجهة  التضامن  و�عز�ز  والنظام  االستقرار  �عز�ز  يدعم  وهو 

بدون استثناء، ما قد �سمح بإعادة النظر �� مجموعة من السياسات واألولو�ات، و�كفل إرساء ر�ائز  

 �� �سهم  والتكنولوجيا،  املعرفة  تقاسم  ع��  تقوم  مستدامة  تنمية  ولتحقيق  متعاون،  دو��  �جتمع 

إرساء نظام دو�� متعدد األقطاب �عكس التوازنات القائمة فعليا، وتلعب فيھ األمم املتحدة دورا بارزا، 

وذا مصداقية، �� إطار ضوابط جديدة �عكس املتغ��ات الك��ى ال�ي شهدها العالم منذ ��اية ا�حرب  

 العاملية الثانية.. 

دروس العالم  دول  �ستوعب  لم  ما  يتحقق،  قد  قاتم،  تدفع    والثا�ي  قد  ال�ي  القاسية،  ة 
ّ
ا�حط هذه 

ذا��ا،   ع��  االنكفاء  خالل  من  محسو�ة،  وغ��  مرتجلة  وتوجهات  قرارات  اتخاذ  إ��  الدول  من  عددا 

وعدم االنخراط بصورة فعالة ملواجهة التحديات الك��ى ال�ي �شهدها العالم �� إطار حسن الّنية، ما 

عبة، يتم تصر�فها خارجيا بإثارة األزمات وا�حروب  قد يفرز معضالت اقتصادية واجتماعية داخلية ص 

 ال�ي قد تدخل العالم �� متاهات من الفو��ى.   

 


