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بغداد

امريكي ومدير معهد بروكنجز - :
 ســتــعــيــد االزمــة تــشــكــيـل الــقـوى
ـيـة بـطــرق يـصـعب تـخــيـلـهـا الـعــا
سـيـســتـمــر الـفـيــروس في الـضـغط
على النـشاطات االقتـصادية وزيادة
ــدى الـــتــوتـــر بـــ الــدول وعـــلى ا
الـبـعـيــد سـيـخـفـض الـوبـاء الـقـدرة
ي وخطر اإلنتاجيـة لالقتصاد الـعا
الـعـزلـة و سـيـكـون عـظـيـمـا خـاصـة
عـلى الــدول الـنـامــيـة وسـيــتـعـرض
ي لـضغط كـبـير يـنجم الـنظـام الـعا
عـنه عــدم اســتـقــرار وخالفــات بـ

وداخل الدول
 3- األســـتـــاذ ريـــتـــشـــارد هـــاس -

دبلوماسي امريكي سابق -
ـعـظم  أتـوقع انـكـفـاء عـلى الـداخل 
احلـكـومـات لعـدة سـنـوات والـبحث
ا مـعارضة عن االكتفـاء الذاتي ور
الـهـجـرة بأعـداد كـبـيرة وعـدم رغـبة
ا في مناقشـة القضايـا اخلارجية 
ـنـاخي وتـفـضـيل فـيـهـا الـتـغـيـيـر ا
ــوارد لــلــتــعــافي من تــخــصــيص ا
االزمـة وسـيــجـد الـعــديـد من الـدول
صــعـوبــة فـي الـتــعــافي مع ضــعف
الدولة وتصبح الـدول الفاشلة اكثر
ضـعـفـا وانكـشـافـا وتصـبح الـصـفة
الغـالبـة في العـالم وسـتؤدي االزمة
ــزيــد من االضــرار في الــعالالقــات
االمــريــكــيــة الــصــيــنــيــة وتـضــعف
الــتــكــامل األوربي - من الــنــاحــيــة
ـكـن ان نـلـحظ تـقـويـة اإليـجـابـيـة 
متـواضعة حلـوكمة الـصحة الـعامة
فـي الــعــالم وبـــشــكل عـــام مــفــهــوم

ة سيتأثر كثيرا العو
 4- االســتــاذ جــون ايــكــيــنــبــري -
أستاذ العلوم السياسية في جامعة

برينستون -
ـدى القصـير ستـعطي االزمة على ا
ة دفعـة للـقومـي ومنـاهضي الـعو
واعــداء الـصـ في الـعــالم الـغـربي
بـــاألخ- في االعــــتـــبـــار االنــــهـــيـــار
االجـتــمـاعي والــضـرر االقــتـصـادي
ا ال-ي يـنـكشف يـومـا بعـد يـوم ر
ـالــيـة في يـشــابه مــا بـعــد االزمــة ا
ــاضي وبـنـاء الـثالثــيـنـات الــقـرن ا
ي جـديد يـحـمل ضمـانات نـظام عـا
حلــمـايــة الــدولـة ويــديــر االعـتــمـاد
تبادل بشكل اكثر حماية للدول ا

 5- األسـتاذ شـيفـشانـكار مـينون -
دبــلــومـــاسي هــنـــدي ومــســـتــشــار

ي وتوازن القوى. العا
ـة ـتـوقع انـتـهــاء نـظـام الـعـو {  ا
ــتـبـادل االقـتــصـاديــة واالعـتــمـاد ا
والبـحث عن سالسل توريـد محـلية
- نسف الـقواعد احلـاليـة لعمـليات

ية التصنيع واإلنتاج العا
ــؤســســات الـدولــيــة في { فــشل ا
التحذير والتنسيق للحد من ازمة
{ توقع تفكك االحتاد األوربي بعد
فـــشــله فـي مــواجـــهــة االزمـــة عــلى

مستوى اعضاءه
{ مـزيــد من االنـكـفـاء عـلى الـداخل
وتــراجع الــقــضــايــا الــدولــيـة -ات

شترك االهتمام ا
ركزية { تقويـة مفهـوم احلكومـة ا
وتـعــزيــز قـبــضــة احلـكــومـات دون

معارضة
{ قوة الـروح اإلنسانـية وجنـاحها

في مواجهة اخلطر
ــــنــــتــــصــــر في هــــذه احلــــرب { ا
(احلــرب ضــد كــورونــا ) هــو الـذي
سـتـكون له الـيـد الـطولى في كـتـابة
الـتــاريخ ويـلــعب الـدور األكــبـر في

ستقبل اجتاهات ا
{ يتوقعون بان العالم سيكون اقل
انفتاحا - اقل حرية- اكثر فقرا
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 1- األســـتــــاذ ســـتـــيـــفـــان والت -
ي سياسي امريكي - : اكاد

سـيـقوي الـفـايروس مـفـهوم الـدولة
ويعزز القـومية وقبـضة احلكومات
الـتي فـرضت إجـراءات اسـتثـنـائـية
للسيطرة على الفايروس وسيعجل
الفايروس بـانتقال القـوة و التأثير
ـيـا من الـغـرب الـى الـشـرق بـعد عـا
جناحات الـص وكوريا اجلـنوبية
وسـنــغـافـوره و تـايـوان في حـ ال
ـا تـزال اوربـا وامـريـكــا تـتـخـبط 

أثر على سمعتهم
جــنــرال  2- األســـتــاذ جــون ألن - 

ـوضوع اسـتقيـته من صديق هذا ا
ارسل األولــيـات وسـمـحـت لـنـفـسي
ألعـادة تنـظيـمه وطـرحه كمـا ترونه

ادناه :
ســـؤال طــــرحــــته مــــجـــلــــة( فـــورن
بـــولــــيـــسـي ) عـــلـى بـــعض كــــبـــار
ـهـتـم الـسـيـاسـيـ والـدارسـ ا
بـالسـيـاسة والـعالقـات الدولـية عن
تـوقعـاتـهم القـريبـة و الـبعـيدة عـما
ســـيـــحـــدث مـن مـــتـــغـــيـــرات عـــلى
سـيــاســات الـعــالم دولـيــا وقـطــريـا
والـــعالقـــات الـــدولــيـــة . ولـــغــرض
الــتـــركـــيـــز ادرج أســمـــاء الـــســادة
ومواقعهم االقتصـادية والسياسية
 التي شـغلوهـا او يحتـلوها حـاليا
ونــتـائـج اجـوبــتــهم عــلى الــسـؤال

أعاله وعلى النحو التالي :
 1- األســــتــــاذ ســــتـــــيــــفــــان والت

ي سياسي امريكي ) (اكاد
 2- األســتـــا- جـــون الن ( جـــنــرال

امريكي ومدير معهد بروكنجز )
 3- األســــتــــاذ ريــــتــــشــــارد هـــاس

(دبلوماسي امريكي سابق )
 4- األســتـــاذ جـــون ايـــكــيـــنـــبــري
(أســتــا- الــعـلــوم الــســيــاســيـة في

جامعة برينستون )
 5- األسـتـاذ شـيـفـشـانـكـار مـيـنون
(دبــلـــومــاسي هــنــدي ومــســتــشــار
مجلس االمن القومي للهند سابقا.
 6- األسـتـاذ كــيـشـور مـحــبـوبـابي
ـي و وزيـــــر خــــــارجـــــيـــــة (اكـــــاد

سنغافوره السابق )
ســـنـــثـــبت أوال اخلـالصـــة ألجـــابــة
السادة أعـاله ثم سنثـبت إجابة كل

واحد منهم على انفراد :
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ـتحـدة والـغرب { فـشل الواليـات ا
بشكل عام في قـيادة العالم وحتول
الــدفـــة الى الـــصــ ودول جـــنــوب

شرق اسيا .
{ سـتــحـدث تــغـيــرات في الـنــظـام

ــعــرفــة ي  أحـــقــاً هــنــاك يــوم عـــا
ـاذا ال تــكـون جــمـيع احلـقــيـقــة? و
أيـــام الـــســـنــــة مـــنـــاســـبـــة إلجالء
احلــقـيــقـة وكـشــفـهــا ولـيـس يـومـاً
واحداً يـتم االحتـفال به? ولعل ذلك
مــا أرادت اجلـمـعـيــة الـعـامـة لأل

ــتــحـدة قــوله حــ قـرّرت في 21 ا
ديـــســمـــبــر (كــانـــون األول) الــعــام
 2010االحــتـفــال بـيـوم  24مـارس
عرفة ـياً  (آذار) باعتبـاره يوماً عا

احلقيقة.
واالحتفال بهذا الـيوم يعني ثبوت
" شــرعـيـة" احلق كــجـزء أصـيل من
مــنــظــومـة حــقــوق اإلنــســان الـتي
ـعـاصـر كـفـلـهـا الـقــانـون الـدولي ا
والـــقــــانـــون اإلنــــســـانـي الـــدولي
ـعـنـى أنـها مـكـفـولـة وقت الـسـلم
ووقـت احلــــــرب الســــــيّــــــمـــــا وأن
الــضــحــايـــا أو ذويــهم فــضالً عن

ـــعـــرفـــة الـــرأي الــــعـــام الـــتــــوّاق 
احلــقــيـــقــة ظــلّــوا يـــفــتــشــون عن
عـلـومات الـتي استـمرّت في رحم ا
الـــغــيـب خــصـــوصــاً حـــ ال يــتم
تــوثــيــقــهــا وكــشــفــهــا وتــنــهــمــر
ــاذا األســئــلــة: مــا الــذي حــصل و
وكــيـف وأين ومــتى? وهي أســئــلـة
تـــتـــعـــلـق بـــانـــتـــهـــاكـــات ســـافــرة
وجتــــاوزات صـــــارخــــة حلـــــقــــوق
اإلنـسـان فـهـنـاك ضـحـايـا أعـدمـوا
دون مــحـاكـمــة وآخـرون عـذبـوا أو
سـجـنـوا أو احـتـجـزوا أو اخـتـفـوا
قسـرياً فـكيف الـسبـيل إلى إحقاق
احلق وتطبيق الـعدالة كي ال يفلت

رتكبون من العقاب? اجلناة أو ا
والـسـؤال يـجـرّ إلى أسـئـلـة أخرى
فــمن هـم الــفــاعـــلــون? ومن أصــدر
األوامـر? ومـا هي الـظـروف? وكيف
وأين ومـتى حـصلـت االنتـهـاكات ?

عـــلـــمـــاً بـــأن مــثـل هــذه اجلـــرائم ال
تـــســـقط بـــالـــتــقـــادم ويـــبـــقى حق
الضحايا أو عوائلهم حق غير قابل
لـلـتصـرّف مـثلـمـا يـصبح احلق في
مــعــرفــة احلـقــيــقــة " حق مــســتـقل"
مــضــاف إلـى احلــقــوق األســاســيــة
لإلنــسـان وهــو يــرتــبط بــأحـد أهم
الواجبـات األساسية للـدولة ونعني
به " حـــــــمــــــايـــــــة أرواح الــــــنــــــاس
ــتـــلـــكــاتـــهم" وضـــمــان أمـــنــهم و
وسالمـتهم وحـقوقـهم بـغض النـظر
عن ديــنــهم وقـــومــيــتــهـم ولــغــتــهم
وجـــنـــســهـم ولــونـــهم وانـــحــدارهم
االجـتـمـاعي األمـر الـذي يـسـتوجب
من الـدولـة إجـراء حتـقـيـقـات فـعّـالة
لـضـمـان تـطبـيق الـعـدالـة وإنـصاف
الــضـــحــايــا وتــعــويــضــهم وكــشف

احلقيقة كاملة.
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ويــزداد مـوضـوع احلق فـي مـعـرفـة
احلــقـــيــقـــة في فــتـــرات " الــعـــدالــة
االنـتـقـاليـة" خـصـوصاً حـ تـنـهار
سلطـة القانون والسيّـما في فترات
احلروب والنـزاعات األهلـية أو عند
الـــتـــحـــّول من نـــظـــام دكـــتـــاتـــوري
واستبـدادي تسلـطي إلى نظام آخر
ـقـراطـيـة أو يـسـعى لـلـتــوجه لـلـد
حــ يــحــصل انــتــقــال مـن ســلــطـة
مـحـتل إلى سـلـطـة وطـنـيـة جـديـدة
وكل هــذه األمـور حتـتــاج إلى فـتـرة

انتقالـية وهي فترة تـمرّ بها البالد
ة انـتهى مـتحـوّلة من شـرعـية قـد
مـفـعــولـهـا إلى شـرعــيـة جـديـدة لم

تستكمل قوامها.
وحــ نـــقـــول كــشـف احلــقـــيـــقــة
سؤولة ـقصود حتـديد اجلهـة ا فا
ـساءلـتهـا ويفـترض أن يـكون ذلك
دون انـتقـام أو كراهـيـة أو كيـدية 
لــكي ال يـتـم خـلق ردود فــعل حـادة
ضد الـتوجهـات اجلديدة ويـنبغي
أخــذ كل ذلك بــســيــاقه الــتـاريــخي
وبروح الـتـسامح والـبنـاء كي يتم
جبر الضرر وإحياء الذاكرة لتبقى
يـقــظـهــا وال يــطـفــئـهــا الــنـســيـان
السـيّــمـا بــإطالق اسـمــاء سـاحـات
ومـــدارس ومــــكـــتــــبـــات وشـــوارع
وأمـــــاكـن عـــــامـــــة ووضـع نـــــصب
وتـماثـيل للـضحـايا لـيستـمروا في
ذاكــرة الــنـاس  مــثــلــمـا يــفــتـرض
تــعــويــضـــهم أو تــعــويض ذويــهم
مـــاديــاً ومــعــنـــويــاً والــهــدف هــو
إصالح الـــــنـــــظـــــام الـــــقـــــانـــــوني
والقضائي واألمـني  لكي ال يتكرر
مــــا حــــصل وصــــوالً لــــتــــحـــقــــيق

صاحلة اجملتمعية. ا
عرفة ي  لقد  اختيار اليوم العا
24 احلــــــــــــــــقــــــــــــــــيــــــــــــــــقـــــــــــــــة (
ـصادفـته يوم اغـتيال مارس/آذار)
رئيس األساقـفة أوسكـار آورنولفو
رومـيـرو من الـسـلـفـادور فـي الـعام
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بيروت

 1980بعد إدانته انتـهاكات حقوق
اإلنـــســـان وكـــتـــابــتـه عــدّة رســـائل
يستنـكر فيها هـذه االنتهاكات التي
تــعـــرّض لــهــا الـــفــقــراء والـــفــئــات
الفالحية األشد ضعفاً في اجملتمع
وكـان اغـتـيـاله بــدايـة حـرب أهـلـيـة
اسـتـمـرت  12عــامـاً قـتل فــيـهـا 75

الف إنسان.
WO½U ½« ‚uIŠ

لـقـد تــوسـعت وتــنـوعت وتــشـعـبت
احلقـوق اإلنسانيـة ولم تعد تـتعلق
ــدنــيـة والــســيــاســيـة بــاحلــقــوق ا
فــحـسب فـتـلك كــانت تـمـثل اجلـيل
األول مـن احلـــــقــــوق الـــــتـي جــــرى
ي الـتـعـبـيـر عـنـها فـي اإلعالن الـعا
حلـقـوق اإلنـسـان في  10ديـسـمـبـر
(كانون األول)  1948واتخذت بعداً
جـــديـــداً بـــإقـــرار الــعـــهـــد الـــدولي
اخلــاص بــاحلــقــوق االقــتــصــاديــة
واالجـتـمـاعيـة والـثـقافـيـة في الـعام
 1966وكـان هذا الـتـطور يـعـبّر عن

اجليل الثاني.
أمـا جـيل احلـقوق الـثـالث فـكان من
الـثـمـانـيـنـات حـ تقـرر: "احلق في
الـتـنـميـة" بـاعـتـبـاره حـقـاً جـمـاعـياً
وفـرديــاً وكـذلك " احلق في الـسالم"
و" احلق في بـيـئـة نـظـيـفة" و"احلق
في االستـفادة  من مـنجـزات الثورة
الــعــلـمــيـة  –الـتــقــنـيــة" وكــان هـذا

ثابة اجليل الثالث.

أمـــا اجلــيل الــرابـع فــإنه يـــتــعــلق
بـــاحلق في الــتــنـــوّع والــتــعــدديــة
والــــهــــويــــة واحلق فـي مــــعــــرفـــة
ا فـيـها االطالع احلـقـيقـة كامـلـة 
عــــلى احملـــفـــوظــــات والـــســـجالت
ومـــــعـــــرفــــــة أســـــبـــــاب وظـــــروف
االنـــتـــهـــاكــات الـــتي حـــصـــلت في
الـــســابـق وذلك أمـــر ال غــنـى عــنه
لـلــوصـول إلى الــعـدالــة وإنـصــافـاً
لـلــضـحــايـا. وبـخــصـوص مــعـرفـة
احلــقــيـقــة في قــضــايـا "االخــتــفـاء
الـقـسـري" فـقـد تـابـعتُ مـنـذ أربـعـة
عــقــود من الـزمــان حــاالت عـدد من
ـعروفـة بيـنها رجل الشـخصـيات ا
الــــســـلم صـــفــــاء احلـــافظ  وعـــالم
االقــتـصـاد صـبـاح الـدرّة والـقـائـدة
ـفـكّـر الـنـسـائـيـة عـايـدة يـاسـ وا
والــكـــاتب عــزيـــز الـــســيـــد جــاسم
والقـائد الكـردي دارا توفيق ورجل
الــدين الــلــبــنــاني مــوسى الــصـدر
والــدبـلــومـاسي الــلـيــبي مـنــصـور
الــكــيـخــيــا والـســيــاسي الــسـوري
لف شـبلي الـعيـسـمي وكان هـذا ا
يتضـخّم وشمل مؤخّـراً اإلعالمي

توفيق التميمي ومازن لطيف.
فـهل سـتــنـجـلي احلـقــيـقـة? ومـتى?
فـــــمــــرور الـــــزمن ال يـــــســـــقط حق
مــعــرفــتــهــا  وبــقــائــهـا فـي دائـرة

الضوء.
{ باحث ومفكر عربي

واقع والصفحات تـتحدث عن وجود تخطيط أمريكي  أخذت بعض ا
ـواقع مــدفـوعـةمن قـبل وطـبــعـا هـذه ا إلنـقالب عـسـكــري في الـعـراق
جــهــات ال تـــريــد االســتــقـــرار واألمن واألمــان لــلـــعــراق.وقــد جــاءت
ؤسـسـة الـعسـكـريـة  الوطـنـيه  هذه ـفبـركـة بـاتهـامـات ا احاديـثـهم ا
وسـسه الـتي اثـبـتت للـجـمـيع من الـعراقـ والـعـرب واالجـانب بانه ا
كان األول في الـتـصـدي لإلرهاب بـكل اشـكـاله  واحرز الـنـصر في

كل جبهاته بقيادة أمرائه وجنوده االشاوس .
ـوسـسة  الـوطـنيـة الـعسـكـرية الـعـراقيـة البـد من االشارة الى  هذه ا
هـمـات الـوطنـيـة .. بل بات انهم لم يـقـفـوا اليـوم عـند حـد مـعـ من ا
يــســاهم مع ســائـــر األجــهــزة الــصــحــيــة واخلــدمــيــة في صــد هــذا
الـفـايــروس الـلـعــ الـشـبــيه بـعـصــابـات داعش واجــرامـهـا وفــتـكـهـا
ـرضى وتـأمـ بـالـشـعـوب  وتـوزعـت مـهـمـاته في الـنــقل وايـصـال ا
بانـي وحراستـها خللق الطرق لالطـباء واالجـهزة الطـبيـة .. وتوفيـر ا

بيئة جيدة وصحية لكل من يعاني من هذا الفايروس  اخلطير  
ــواقع الـتـي تـريــد ان تـعــكـر عــمل هـذا لـنــعـود الـى هـذه اجلــهـات وا
اجلهـاز وتـقلل من قـيـاداته وشـخصـيـاته الوطـنـية االمـيـنة والـصـادقة
بعملـها  نقول لـهم اليوم ان هـذا حلم يراودهم وخطـأ كبير يـرتكبونه
بحقه كونه جـهاز وطني ال يـتلقى األوامر اال من الـقائد العـام للقوات
ـيـاه الـعـكرة .. سـلـحـة ... فال تـضـعوا انـفـسـكم وتـرمـوا بهـا في ا ا
عـلــيـكم ان وبـدلًــا من كـيل  الــتـهم الــعـاريــة من الـصــحـة بـحـق هـذا 
والـتفـتوا الى عـراقكم الـذي يواجه فـايروس تصـدوا هذه اإلشـاعات 
خطـيـر قد يـفـتك بـأبنـاء الـوطن ال سـمح اللـه .. وكفى هـذا الـكذب وال
تكـونـوا اداة بـيد من إل يـرحم الـعـراق وشعـبه . فـالـيوم نـحن بـحـاجة

ماسة لكل من يزيد ألهمة خلدمة الوطن والذود عنه .
 ان قيادة االعالم والصحافة االلكترونية مهمة عسيرة وخطرة لكنها
وطنية وشعبية ومحـببة لكل مواطن شريف الننا وبحـكم عملنا سنينا
واياما من اجل ان يكون قلـمنا خادم للعراق وشـعبه وجيشه الوطني
 وجند ان نـقـدم لكـم النـصح بـان تزجـوا بـاسـماء الـوطـنيـ والـقادة
الذين كـان لـهم الـدور الكـبـيـر في محـاربـة عـصابـات داعش وحتـرير
وقف سيـعني ويثبت للعراقي انكم االرض والعرض منهم .. فهذا ا

من يقف بصف داعش واعالمها التكفيري اللع ..
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ـا ال يـحــاول الـبــعض أن يـهــرف 
يـــعـــرف لـــتـــرويج جـــهال مـن نــوع
مـــتــمــيــز جــداً عـن عالقــة الــعــراق
ــتــحـــدة .. وبــالــتــالي مع بــاال ا
تـحدة األمـريكـية .. بأن الواليـات ا
ـــــــــتـــــــــحـــــــــدة ال عـالقـــــــــة لـال ا
باالنتخابات وكـانه اليفهم طبيعية
عــمل بــعــثــة يــونـامـي في الــعـراق
وســلــســلـة قــرارات مــجــلس االمن
الــدولي الـتي مـنـحت هـذه الـبـعـثـة
ـثل صالحـيــات دولــيــة ..جتـعـل 
ـــتــحــدة في االمــ الـــعــام لال ا
بـــغــداد يـــقـــدم ايــجـــازا دوريــا عن
ــوجب اجنــازات هـــذه الــبــعـــثــة 

الصالحيات اخملولة لها .
WO Ëœ W¹U Ë

لــذلك الـتــهـريف بــأن لـيس من حق
ــكـلف لــرئـاســة الـوزراء مــقـابــلـة ا
الـسـفــراء أو الـبـعـثــة الـدولـيـة هـو
مـجــرد ضـحك عـلى الـذقـون مـا دام
العراق حتى اللحظة حتت وصاية
ـوجب قــرارات مـجـلس دولــيـة .. 
االمن وداللـة ذلك جـلـسـات االيـجاز

الدورية .
لست بـصدد مجـادلة هذا الـنموذج
الــفج من الــتــضـلــيل الــراي الــعـام
العـراقي بل اذكر سـياسي الـصدفة
ومـحلـلو آخـر الـزمان ...أن قـيادات
احــــــزابـــــــهم هـي مـن وافق عـــــــلى
االحــتالل األمـريــكي لـلــعـراق الـذي
يـــبـــكــــون الـــيــــوم بـــحــــرقـــة اثـــار
الـعنـجهـية األمـريكـية وتـصرفـاتها
الــوقـحـة عـلى وطن حتـول بـافـعـال
ـتــصـديـة تـلك االحــزاب والـقــوى ا
لـلـسـلـطـة الـيـوم إلى مـجـرد خـراب

سيـاسي بال سيـادة اال على الورق
... فال يـــصح أن يــكـــون مــا فـــعــله
ـــــفـــــاســــد ــــاســـــســـــون  االبـــــاء ا
احملـاصـصـة وحـكومـتـهـا العـمـيـقة
ـــنــفــلـت واالجــنــدات وسالحـــهــا ا
االقلـيمـية والـدوليـة على صواب ..
وغـــيــرهـم عــلـى خــطـــأ .. فـــمـــثــال
ــعــروف يــنـــطــبق عــلى الـــغــراب ا
اجلميع بـكل انواعهم ومسـمياتهم
السـياسيـة منـغمسـ بلذة مـفاسد
احملاصـصة ..الـتي قدمت لـهم على
طـبق اخليـانـة األمريـكي في اتـفاق
لنـدن وتعـهداتـهم بالـوالء .  ولعلي
اذكر حتـديدا مقـالة نشـرت بعنوان
( دي فـاكــتـو) لـشــخـصــيـة تـرأست
احلــكــومــة  ردا عــلى صــدور قــرار
مـجـلس االمن الـدولي الـذي وصف
الوجود االجنبي في العراق بكونه
احــــتالال .. ونــــصح فــــيه الــــقـــوى
اإلسالميـة أن تتـقبـل هذا الـنموذج
من االحـــتالل األمــريـــكي لـــلــعــراق

كمرحلة انتقالية!! 
لـذلك اكرر الـقول الـفـصيح خلـبراء
الـصـدفـة ومحـلـلـو الفـضـائـيات أن
يـــرحـــمـــوا الــشـــعب الـــعـــراقي من
فجـاجة االفـتراء في زمن الـكورونا
وهـــبـــوط أســــعـــار الــــنـــفط... وان
يـــبـــحـــثـــوا عن حـــلـــول واقـــعـــيـــة
ـــــنـــــفـــــعـــــة تـــــســــــــــــاوي بـــــ ا
ـنــفـعـة الــعـامـة الـشـــــــخـصــيـة وا
لـلـدولـة العـراقـية .. وفـق معـطـيات
أن هــذا الـعــراق وطن اجلــمـيع وال
ـكن أن حكـمه لـيبـرالـيا في نـظام
ــــاني مـن حـــواسـم مــــفــــاســـد بــــر

احملاصصة!!!

»كمـا أدى ظـهور (داعش) إلى قـيام
أمــيـــركــا بــتـــشــكــيـل حتــالف دولي
ي للـقضـاء على هـذا التـهديـد العا
حتـاول الـصـ اإلفـادة من انـتـشـار
فيـروس كورونـا إلظهـار دور قيادي
ي.« في مـواجـهة هـذا الـوبـاء الـعا
هذا ما يعتـقده مسؤول غربي رفيع
ــسـتــوى عـلى صــلـة بــاالتـصـاالت ا
الـدولــيـة الـتي تـنـاولت اجـتـمـاعـات
»الدول السبع «أو التمهيد لـ»قمة
الــعــشــرين .«عــلــيـه فــإن مــســيـرة
ي قـد تـكـون مــكـافـحـة الـوبـاء الـعـا
نـقـطـة فـارقـة في الـعالقـات الـدولـية
ي جديـد يولد وصوالً إلى نظـام عا
من رحـم احلــرب عـــلى »كـــورونــا«
يـكون جملـموعـة الـعشـرين دور بارز
فيه على حساب التكتالت اإلقليمية
والدوليـة األخرى. وكـانت واشنطن
وبـكـ دخـلتـا في »حـرب كالمـيـة«
أضــيـفت إلى الــتـوتـر بـ الــبـلـدين

رغم الـتـوصل إلى اتـفـاق أولي إزاء
الـتجـارة بيـنهـما. وتـمسّك الـرئيس
األمـيــركـي دونـالــد تــرمب بــوصــفه
»كــــورونــــا «بــــأنه »الـــــفــــيــــروس
الـصـيـني «وأيّـده وزيــر خـارجـيـته
مــايـك بــومـــبــيـــو في ذلك بـــوصــفه
بـ»فـيـروس ووهـان «وسط انـتـقـاد
أمـــيــركي لـــلــصــ لـ»عـــدم اتـــبــاع
الـــشــفــافــيــة «في بـــدايــات ظــهــور
الفـيروس; األمـر الذي قـوبل برفض
من بــكــ الــتي اتــهــمت واشــنــطن
أيــضـاً بـ»عــدم الــشــفــافــيــة «لـدى
انــتــقــال الــفــيــروس إلى الــواليــات
األمــيـركــيــة. كــمــا تــبـادلـت وسـائل
تــواصل اجـــتــمـــاعي في الــبـــلــدين
االتـــهـــامـــات في »اخـــتـــراع «هــذا
الفيروس ضمن »حرب بيولوجية«

بينهما.
ــسـؤول الـغـربي حتـاول وحـسب ا
الــصـ الـتي أظـهــرت ارتـبـاكـاً في

بـداية ظـهـور الفـيروس نـهـاية الـعام
اضي اإلفادة حـالياً من »الفراغ« ا
احلاصل فـي السـاحة الـدوليـة جراء
غـيـاب الدور األمـيـركي الـقـيادي إلى
اآلن لـصـوغ جـهـد دولي في مـعـاجلة
الــوبــاء; ذلك أن الــرئــيس الــصــيـني
تـشي جـيـنـبـيـنغ تـلـقى اتـصـاالت من
قادة عـدة بـينـهم الرئـيس الفـرنسي
مــانــويل مــاكــرون ورئــيس الـوزراء
البريـطاني بوريس جونـسون لطلب
ـســاعــدة في مــحــاربــة الــوبـاء في ا
ــعـــدات الالزمــة بالدهم وتـــوفــيـــر ا

لذلك.
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وســجـل مــراقـــبـــون أنه في الـــوقت
الـذي أغــلـقت أمـيـركـا حـدودهـا أمـام
األوروبــيــ وأغـلــقت دول أوروبــيـة
حـــدودهـــا مع إيـــطـــالـــيــا »الـــبــؤرة
األوروبــيــة «لــلــوبــاء فــإن الــصــ
بــادرت إلى إرســال مـــعــدات طــبــيــة
عـاجـلة إلى إيـطـالـيا لـلـمسـاهـمة في
مـــواجـــهـــة »كـــورونــا «في حلـــظـــة
الذروة القاتلة قبل أن ترسل أميركا

مساعدة متأخرة لذلك.
هــذه األزمــة كـشــفت عن أن الــصـ

ـصـنع الـطـبي لـلـعالم« أصـبحت »ا
عـدات األسـاسـيـة في هذه ولـديـهـا ا
احلـــرب مـــثـل هـــويـــة الـــفـــيـــروس
ووحــدات الــفـــحص لــلــكـــشف عــنه

وأجــــهــــزة الـــــتــــنـــــفس واألدويــــة
ــعــدات الـــطــبـــيــة الـــرئــيـــســيــة وا
ـسـتــشـفــيـات والـطب اخلـاصـة بــا
إضـــافـــة إلى اجلـــيـل اخلـــامس من
اإلنــــتــــرنت والــــهـــواتـف الـــذكــــيـــة
والتـطبيـقات الضـرورية في احلرب
الشاملة على الوباء. أي أن للص
أدوات خوض هذه احلرب كما كان
احلال مع أميركا التي ملكت أدوات
احلـــروب الــســـابـــقـــة من طـــائــرات
ودرون وحـامالت طـائـرات وقـواعـد

عسكرية.
استطراداً فإن الـدول الغربية التي
انتـقـدت بدايـة إجراءات الـص في
فــرض حـظــر الــتـجــول في ووهـان
عـادت وفـعــلت األمـر نـفـسه بـفـرض
الـتـجـول أو تــقـيـيـد الــتـحـرك عـبـر
ـــــقــــراطــــيــــة ــــؤســـــســــات الــــد ا
ـانـيـة إضـافـة إلى وتـشــريـعـات بـر
ــعــاجلــة تــقــد حــزمـــة إجــراءات 
االنـكــمـاش الـغـربي. وقـال مـسـؤول
غـــربي آخـــر »ســـرعـــة الـــتـــعـــاطي
ـــوجـــة األولى من الـــصـــيــنـي مع ا
فيروس كـورونا ظهرت كـأنها مدح
لـلـنظـام الـشمـولي الـعصـري الـقادر
علـى جتيـيش اإلنتـرنت وتطـبيـقات
تــكــنــولــوجــيــة واجلــيش واحلــزب
بــإمـرة الــزعـيم في حلــظـة األزمـة.«
ــســار وفي مــقــابل دعـم الــصــ ا
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لندن

الـــتـــعـــددي الــــدولي في مـــواجـــهـــة
الوباء اجتـهت أميركـا ودول غربية
ـــــــســــــار االنـــــــعــــــزالي «أو إلى »ا
»احلــمــائــيـة «كــمــا كــان احلـال في
»قـــمـــة الـــعـــشـــرين «األخـــيـــرة في
أوسـاكــا الـيـابــانـيــة عـنــدمـا دافـعت
ـيـة بـكــ عن تـدفق الــتـجــارة الـعــا
مـــــــقــــــابـل دفــــــاع واشـــــــنــــــطـن عن

ناخ. »احلمائية «ورفض اتفاق ا
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سؤول الغربي قيام أميركا والحظ ا
ودول أوروبـــيـــة بـ»رد فـــردي عـــلى
الفيروس بـدل الرد اجلماعي بل إن
الــدول األوروبـــيـــة لم تـــقم بـــصــوغ
ـــؤســـســات مـــوقف مـــشـــتـــرك من ا
األوروبـيــة في بـروكـسـل وتـبـنت كل
دولة مـوقفاً وطـنياً بـإغالق حدودها
ــواطـنـيــهـا بـدل وإعـطـاء األولــويـة 
صـــــوغ رد إجـــــراءات أوروبـــــيــــة.«
وهناك خشيـة من اآلثار االقتصادية
واالجـــتـــمــــاعـــيـــة والـــســــيـــاســـيـــة
لـ»كـــــورونـــــا «فـي دول أوروبـــــيـــــة
وأميـركا بسـبب بطء االستـجابة مع
ســـرعــة انـــتــشــار الـــوبــاء وتـــعــمق
»الــشــعــبــويـة «ســيــاســيـاً في دول
ــســؤول »اخلــطــر كـــثــيــرة. وقــال ا
ســيـكـون فـي أمـيـركــا ألسـبـاب عـدة
تــشــمل عــدم وجــود نــظــام مــركــزي
تـعلق باالسـتجابة وامتداد الـقرار ا

في خـــمـــســـ واليـــة إضــافـــة إلى
ضعف النظام الصحي فيها وغياب
شـبكـة الـدعم االجتـماعـي ما يـعني
أن الـتـعـاطي مع الـفـيـروس واآلثـار
االقــتــصـاديــة ومــســتـقــبل الــنــظـام
الـصـحي أمور سـتـتـرك أثراً كـبـيراً
فـي نـتـائج االنـتـخــابـات األمـيـركـيـة
قبلة .«وقد تبدو الصورة متغيرة ا
ـدى القـصيـر لكن قد ومعـقدة في ا
تــؤدي إلى مـخـرجـات مــخـتـلـفـة في
ـتـوسط والـطـويل حـسب ـديـ ا ا
مـسـؤول أوروبي. وقـال »سـتـظـهـر
أسـئلـة كـثيـرة بـعد انـحـسار الـوباء
عن أسبـاب إهمال الـقطـاع الصحي
والــصــنــاعــات الــطــبــيــة وأســبــاب
ـــصــنع االعـــتــمــاد الـــكــامـل عــلى ا
الــصــيــنـي إضــافــة إلى بــروز دور
الـــقــوى الــســـيــاســـيــة الـــتي تــدعم
االســـتـــقالل الــــطـــبي والــــعـــنـــايـــة
الصـحـية ?«مضـيـفاً أن »كورونا«
ـقــاربـة سـيــكـشف أيــضـاً أهــمـيــة ا
مــتـــعـــددة األطـــراف في الـــعالقــات
الدولـية مع احتـمال بـروز دور أكبر
لــلــصــ وزيـادة دور »مـــجــمــوعــة
الــعــشـرين «فـي تـوفــيــر مــواجــهـة
ـواجـهـة جـمـاعـيــة لـلـوبـاء وخــطـة 
األزمـة االقــتـصـاديـة خـصـوصـاً أن
واجهة أزمة هذا التكتل بـدأ أصالً 
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بغداد

عـلـومات والـشائـعـات التـي تواردت بـعـد انتـشار بـعد الـكم الـهائل مـن ا
وبـاء  العصـر كورونا .. صـرنا  النهـتم  كثـيرا مقـارنة  بحـجم اهتمـامنا

االول .
لـكن خبـر  تسـجيل امـريكـا  الكثـر من مائـة الف اصابـة  بعـد ان كانت
شـريكة  في نشر هذا الـوباء اخلطير .. حـرك مخيلتـنا  و تصوراتنا  و

حساباتنا   وقناعاتنا .
ان اخـطــر .. مـا في هـذا الــوضع الالاخالقي  .. هــوالـتـجــاوز اخلـطـيـر
عـلى(  قوانـ الـطـبيـعـة ) .. وهـذا ما حـدث جـلـيا مـنـذ اكـتشـاف الـقارة

االمريكية  واالستيالء  على ثرواتها   وقتل اصول سكانها  .
ثم انـدلـعت الـثــورة الـصـنـاعـيـة  وحل الـتــسـارع  الـبـشع في اسـتـغالل
سح كـرامـة االنـسان  الـطبـيـعـة  دون مـراعاة لـقـوانـينـهـا  وااليـغـال 
ـلـكـة الـروح   حـتى اكـتـمـلت كل ـادة عـلى حــسـاب  ـلـكـة ا واحالل 
الـشروط الـتي تـنـذر باجتـاه راسـمالي جـشع يـحول االنـسـان الى برغي

صغير  في ماكنة االثرياء .
ان االديـان  الــسـمــاويـة   هي االخــرى لم تـســلم من اســتـغالل ســلـطـة
الـدين  من اجل تـوظيـفه تـوظيـفـا سيـاسـيا مـصـلـحيـا مـقيـتـا   من قبل

عرفية. الكهنة ورجال الدين  على حساب القيم االخالقية وا
ومـنــذ نـظـريــة ( الـنــشـوء واالرتــقـاء ) و اصل االنــواع لـداروين  بـدأ ت
عـملية جـر العلوم الى وجـهة  جديدة وجـريئة  سليـمة  في مفـاهيمها  
لـكـنـهـا  كـانت خـطـيـرة في نـتـائـجـهـا .. النـهـا  وضـعت  ثـوابت وقـوانـ
اخلـلق والطبيعة عـلى احملك   وايقظت عقوال كانت في  قـفص الغيبيات

يت  . و في حالة سبات 
وبـعد عقـود طويـلة  كانت هـناك سـلسـلة  اكتـشافـات  مع التوسع  في
بـناء اخملـتـبرات  وظـهـور قطـبـان قويـان مـتنـافـسان الخـضـاع كل علم 

آربهما اخلاصة . وكل معرفة  
ـيـة الــثـانـيـة  بـعـد ومن سـخـريـات الــقـدر  ان من نـتـائج  احلــرب الـعـا
قـتل اكثر من اسـتخدام  الـقنـابل النوويـة  واسلـحة  محـرمة  سبـبت 
ثـمان ملـيون شخص .. اصبح اسـتخدام  الطـاقة النوويـة مباحا  رغم
مـخاطرها على الـبيئة واالنـسان  و اصبحت اجلـرائم في  العالم عادية
 وبـات بنـاء اخملتـبرات الـتي تعـمل على تـفريخ الـفيـروسات الـقاتـلة غـير
مـحرم ..  والـتالعب في  التـعديل الـوراثي والهـندسـة الوراثـية فـلسـفة 
والـتحـكم باجلـينـات هوايـة ..  واالستـنسـاخ  احليـواني غوايـة .. الى ما
وصـلـنـا الــيه  من دمـار شــامل لـقـوانــ الـطـبـيــعـة  و تـعــطـيل حلـقـوق

االنسان .
فـكر   العربي في فـلسفـة  الطبـيعة االسـتاذ يوسف كرم    ان يـقول ا
مـعاني الـكـون والـطبـيـعـة  جمـيـعهـا  تـعـود الى  يقـ واحـدوهو  /  ان
الـطبيـعة من صـنع عقل حـكيم  وان لكل مـوجود طـبيعـته  وان للـطبائع
وافـعالـهـا نظـاما وحـكـمة  وان الشيء مـعـطل في الطـبـيعـة .. كـما يـقول

ابن  سينا  .
عرفة القاتلة  التي ذكرها  الباحث انـنا نعيش  اليوم  في ظل/ ارهاب ا
الـعراقي طـالب الدلـيمي   وهـو يـشيـر الى كتـاب  مهم وخـطيـر  للـعالم
البريطاني مارتن ريس صدر سنة   2003بعنوان ( ساعاتنا االخيرة )
 يـتنبأ بحصول خطأ بايولـوجي يقضي على مليون شخص سنة 2020

..!?
ان اخلـيـول اجلامـحـة  لـوال جلـامهـا  لـكـانت قـد اطاحـت بفـرسـانـها ..
ـتسـارعة  والتي ال تـقف عنـد حد  و تـطرق ابواب حـالها حـال العـلوم ا
ـصالح قـوى سيـاسيـة واقتـصاديـة   وبنوك جـديدة  وخـطيرة  خـدمة  

ي  . صائر  االقتصاد  العا ية مؤثرة تتحكم  عا
ان الـعـلــوم  حـقـا  بـحــاجـة الى  جلـام اخالقـي   يـوقـفـهــا عـنـد حـدود
عرفة التي  جتـلب اخلير لالنسان  علوم  تبني  الـعلم  و عند حدود ا

وال تهدم  تسعد  والحتزن .
  ان ( انـسنة ) العلـوم بات امرا ملحا .. في زمـن يجري فيه جتريد كل

ماهو  انساني واخالقي  ..
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مجلس االمن الـقومي للهـند سابقا
- رغم انه الزال مـبـكرا لـلـحـكم لكن
هناك ثالثة أشياء تبدو واضحة -
أوال  :سـتـتغـيـر سيـاسـاتنـا بـسبب
كـــــورونــــا ســـــواء داخـل الـــــدولــــة
وبــــعـــضـــهــــا الـــبـــعـض فـــنـــجـــاح
احلـكـومات في الـتـعـامل مع االزمة
سـيقـلل من الـقالقل األمـنيـة وتـعدد
الـقـطـبـيـة الـتي ظـهـرت مـؤخـرا في
اجملتمـعات فالـتجارب اثـبتت حتى
االن ان الـشعـبـوي والـكـتاتـوري
لم يـظــهـروا مــهـارات واضــحـة في
الـتـعـامل مع االزمـة وجـائت كـوريا
ــقــدمـة اجلــنـوبــيــة وتـايــوان في ا

قراطيتان . وهما دولتان د
ثـانـيـا : هـذا ليـس نهـايـة االعـتـماد
الدولي بـعد فـالفـايرس نـفسه دليل
على تشابك وتـداخل األنظمة ولكن
مع -لك هـنـاك انـغالق و نـتجه الى
عالم اكثر فقرا وانانية وانحطاطا
ثـالــثـا : هــنـاك عالمــات عـلى االمل
واخلـيـر فـالـهـنـد بـادرت ودعت الى
مؤتـمـر عـبـر الـفـديـو لـقـادة جـنوب
اسـيـا لـلـبـحث عن رد فـعـل مـشـترك
ا يؤكد احلاجة للتعاون للتهديد 

شترك ا
 6- األسـتاذ كـيشـور مـحبـوباني -
ي ووزيـــــــر خــــــارجــــــيــــــة اكـــــــاد

سنغافوره السابق -
سـيعـجل الـفايـروس من حتـول بدأ
ـة تـتـمـحـور حـول بـالـفـعل من عــو
ـة تـتـمـحـور حـول أمـريـكـا الى عـو
الـصـ ولـكـنه اليــغـيـر اسـاسـيـات
االقـتـصـاد فـالـشـعب األمـريـكي فـقد
ـــة والـــتـــجــارة ـــانـه في الـــعـــو ا
الـــدولـــيــــة مع او بـــدون الـــرئـــيس
تــرامب بــيــنــمــا الــصــ لم تــفــعل
فــانـــدمــاج الــصــ مـع الــعــالم في
ـاضي أدى إلعـطـاء أواخـر الـقـرن ا
ــكــنـهم الـثــقــة لــلــصـيــنــيــ أنه 
ـنـافــسـة في أي مــكـان وبــالـتـالي ا

أرى ان الص انتصرت .
ـأخو-ة ارجـو ان تـكون الـصـورة ا
من مـــجــلــة ( فــورن بـــولــسي ) قــد
سـاعـدت في تـقـد صورة لـتـفـكـير
واســــــتـــــنـــــتـــــاجـــــات أســـــات-ة و
مـتخـصـصـ في ما يـواجه الـعالم
اثـنـاء وبـعـد كـورونـا قـد تـسـاعـدنا
لـتـحـديـد مـوضع اقـدامـنـا وتـكـوين

صورة لواقعنا ومستقبلنا .
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