تجنبا ً لصراعات سياسية محتملة  ..هل تتشكل لجنة تقصي دولية للتحقيق في أمر ظهور
فيروس "كورونا" المفاجىء؟!

إعداد :عمرو سليم (مدير المستقبل للدراسات اإلعالمية والسياسية – عضو التحالف العالمي لمنع الجريمة
والعدالة الجنائية)

أكثر من  2مليون إصابة و  150ألف حالة وفاة حول العالم تسبب بها فيروس "كورونا"  ،والعديد يزيد كل دقيقة
بشكل كبير ،كابوس مرعب يعيشه العالم أجمع منذ ما يقرب من  60يوما كاملة ،أصبح من المألوف رؤية أالف
التوابيت يوميا تحمل في داخلها ضحايا الفيروس اللعين ،وسط صرخات أقاربهم من بعيد وهم ال يستطيعون
حتى إلقاء نظرة الوادع األخيرة عليهم ،فضال عن مئات أالالف من المصابين وهم يقاتلون كل ثانية للبقاء
أحياء ،منهم من يقاوم ويتمسك بحبل األمل وآخرون يستسلمون ويختارون الرحيل في صمت ،لم يقف المشهد
عند تلك الحالة اإلنسانية فقط بل تعداه ليشمل انهيار اقتصاد ي كامل في مختلف مجاالت الحياة اليومية ،بداية من
الطيران والسياحة حتى المطاعم والفنادق وغيرها من مختلف القطاعات ،كان يمكن ان نتفادي ذلك المشهد
المظلم الحزين إذا تحرك الجميع في الوقت المناسب ،وأعلن بكل شفافية عن مدي انتشار الف يروس والخطر الذي
يواجهه العالم أ و حتى تحذر من الخطر المحتمل ان ن واجه ه جميعا ليتم إتخاذ وقتها االجراءات اإلحترازية،
وتدابير السالمة الالزمة في الوقت المناسب  ،واعتقد ان أولي الخطوات التي يجب ان تتم بعد الحد من انتشار
الفيروس وعودة األمان للعالم هو إنشاء لجنة تحقيق دولية إلستبيان مصدر خروج فيروس "كورونا" ومدي
فعالية اإلجراءات التي تم إت خاذها خالل ذلك الوقت ،خاصة ان منظمة الصحة العالمية قد أكدت إنها قامت بكل
جهودها بحسب الوضع الظاهر أمامها ،ولم يعرف حتى اآلن مصدر خروج الفيروس ،وسط تقارير إعالمية
وتصريحات من البعض تتحدث عن إحتمالية وجود أسلحة بيولوجية خلف األمر أ و تجارب معملية خرجت عن
نطاق السيطرة  ،وآخرون تحدثوا عن العديد من االفتراضات اآلخري لن يحسمها سوي ظهور الحقيقة.
مسؤولية جماعية
لست من هواة البكاء على ما فات بل أؤيد دائما التعلم من التجارب السابقة لتالفي سلبياتها وتقوية إيجابياتها،
ألننا بالتأكيد سنواجه يوما ما -ال يعلمه سوي هللا  -أزمة وبائية جديدة ينبغي ان نكون تعلمنا درس "كورونا"
واستعددنا لها من اآلن ،ولكن نؤكد انه لألسف كان التعامل مع األمر روتيني بشكل كبير  ،ويبدوا انه لم يتم
وضع عدة سيناريوهات أو افراضات ممكن ان يتطور إليها الوضع ،بالرغم من ان المرض بالفعل تفشي وانتقل
من شخص الخر وفي منطقة مزدحم ة للغاية بل في الصين التى تعد واحدة من أكبر دول العالم من حيث عدد
السكان ،في نفس الوقت ال نستطيع ان نلوم الصحة العالمية وحدها بل يتحمل العالم أجمع المسؤولية ،النه
ببساطة لم تجري العديد من دول العالم عملية تقصي وبحث منذ بداية انتشار الفيروس بشكل مالئم وشفاف ،منذ
اإلعالن عن ظهوره في يناير  2020حتى بدء انتشاره بشكل ملحوظ في أواخر فبراير  ،2020أي أكثر من
شهر ظل العديد يتا بع في صمت وانتظار.
لجنة تقصي دولية مستقلة
تسبب قرار الرئيس "ترامب" بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية العديد من ردود الفعل العالمية المتباينة ،فمنها
من أيد القرار وحمل المنظمة مسؤوليتها في التسبب بالوضع المتأزم الذي يعشيه العالم اآلن بسبب تفشي
كورونا ،والبعض اآلخر قد حذر من ذلك القرار وتبعياته الكارثية الن ال واليات المتحدة االمريكية تعتبر أكبر
ممول للمنظمة -حوالى  %20من تمويلها يأتي منها وحدها  ،-وهو ما سي تسبب بضربة خطيرة لجهود مكافحة
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فيروس "كورونا" وغيرها من الفيروسات واألمراض الوبائية الخطيرة ،وربما يتسبب في تفشي العديد من
األ مراض اآلخري في ذلك الوقت الخطير ،وتكون دعوة لالنعزالية والتقوقع الداخلي ،فربما وقتها تصبح بداية
حقيقية لفناء البشرية!
بالتأكيد يحتاج العالم أجمع ان يعرف حقيقة ذلك الفيروس الغامض بالتوازي مع التحلي بالصبر والعقل والحكمة
في التحرك ،خاصة انه ال يوج د إنسان على وجه األرض لم يتضرر من ذلك الفيروس اللعين سواء بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة ،لذلك فتشكيل لجنة تقصي دولية مستقلة من خبراء وعلماء متخصصين الستيضاح
األمر أصبحت مهمة للغاية لتجنب تجاذبات سياسية ومنعا إلشتعال نيران اال تهامات متبادلة ،والتي ستضيع
وسطها العديد من األسئلة التي تحتاج إلي شفافية في اإلعالن وإجابة واضحة مرتبطة بأدلة وحقائق.
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