فيروس كورونا :في الحاجة إلى استجابة تقدميّة أُ َمميَّة
تأ ّمالت في جائحة كوفيد  19من قِبل طاقم المعهد الدولي
أظهَرت األزمة الصّحية التي سبّبتها جائحة كورونا جوْ ر النّظام االقتصادي العالمي .يجب أن تكون هذه األزمة نقطة
تحوّل نحو خلق أنظمة وهياكل وسياسات صحيّة ،تكون دائمةَ القُدرة على حماية ال ُمهمَّشين وتوفير حياة كريمة
للجميع.
هذا المقال التحليلي هو نتيجة لنقاش جماعيٍّ خاضه موظّفُو المعهد الدولي (م.د ).حول األبعاد ال ُمختلفة لجائحة كوفيد
ُ ،19معتمدين في ذلك على حكمة عديد األصدقاء والحلفاء وآملين في ْ
أن يساهم تحليلنا هذا في ربط بعض جوانب هذه
األزمة الصحيّة ال ُمتشعّبة والمتواصلة لح ِّد هذه اللحظة .نأ َم ُل كذلك ْ
أن يوفّر هذا النصّ شيًئا من الدعم للحركات التي
عالم أكثر ع ْداًل .
تُنا ِ
ضل من أجل حماية الفئات األكث َر تهمي ًشا وفي سبيل بِناء ٍ
تُلقي هذه األزمة الصحية الوبائية بظاللها على عالمٍ متأ ّز ٍم أصالً .وسيكون لها تأثيرًا غير ُمتكافئ على الفئات األكثر
هشاشة في مجتمعنا ،خاصّة ببلدان الجنوب ،إاّل إذا تح ّركنا وطالبنا باستجابة عادلة في مواجهة الجائحة .هذه األزمة
ق ُمنبّهًا إلى ّ
س يد ٌّ
أن المنظومة االقتصادية الرأسماليّة الراهنة غير مؤهّلَ ٍة لحماية صحّتنا كأفرا ٍد أو
هي بمثابة جر ٍ
ت .ينبَغي ْ
نواجهُ (من
جه التي
أن ن ْعتَبِ َر من الدروس حتّى نهزم كوفيد  19ونتص ّدى لألزمة ُمتعدّدة األوْ ُ
ك ُمجتمعا ٍ
ِ
تصاعد الالمساواة إلى أزمة المناخ) ،ولن ْبنِ َي ال ُمجتمع ال ُمستدام والعادل الذي نَن ُشد جميعًا.

األولويات العاجلة :حماية األكثر هشاشة ج ّراء النظام العالمي االقتصادي:
تنتشر هذه الجائحة في عالمِ يفتقر بش ّدة لإلنصاف ويواجه بَع ُد أزمة اجتماعية وبيئية ُمتع ّددة األبعادْ .إذ يعيش
ال ِمليارات من البشر في ظروف ُمزرية وبالغة الهشاشة نتيجةً للنظام االقتصادي العالمي الجائر ،فال يتمتعون بصحة
جيّدة وال باالمكانيات الماديّة المالئمة لمواجهة الفيروس أو للتعامل مع االضطرابات االقتصادية واالجتماعية
خاص ،نظرًا
ّ
رجح أن يكون هذا الوباء مدمّرًا بشكل
ال ُمنج ّر ِة ع ْنه .بالنسبة لغالبية الناس في بلدان الجنوب :من ال ُم َّ
عقود من المديونيّة واإلصالحات الهيكليّة والعالقات التجارية غير العادلة .كان نصيب
للتِركة االستعماريّة الثقيلة ول ٍ
صةً ،م ّما يجعلها أق ّل جاهزية
النُظم الصحيّة واالجتماعيّة من هذا اإلرث نقصًا في التمويل وضعفًا بُنيَويًا وخصخَ َ
ض َل لضمان توجيه كلّ السياسات
لمجابهة الوباء من نظيراتها ال ُمجهَدة اآلن في بلدان ال ّشمال .لذلك يتحتّم علينا أن نُنا ِ
ضعفا وتهميشا بدال من مزيد مكافأة األغنياء واألقوياء.
العامّة اليوم نحو دعم الفئات األكثر ُ
:هذه بعض اإلجراءات العاجلة ال ُممكن اتخاذها


انجاد األفراد الذين فقدوا وظائفهم ومدا ِخيلهم ِعوَض انقاذ القطاع الصّناعي فحسب



تسخير النُّزل والمصحّات الخا ّ
صة والمؤسسات التي تُقدم خدمات كمالية لتلبية االحتياجات
االجتماعية العاجلة.



منع عمالقة الصي َدلَة من استغالل الحاجة لألدوية والمع ّدات الطبيّة لتحصيل األرباح ِطوال فترة
الجائحة.



اشتراط أيّ دعم للمؤسسات بتحسين ظروف الشغل والممارسات وتعزيز حقوق العمال ،بتبنّي
ممارسات محافظة على البيئة ،تقويَة ُمشاركة العمال في اتخاذ القرار وانتهاج مبادرات لصالح
المناخ.



إعطاء األولوية لل ُمشرّدين والمجتمعات المحليّة ال ٌمه ّمشة خاصة تلك التي عانت لفترات طويلة من
التجريم واإلقصاء ،مثل ُمستهلكي المخدرات وع َملَة الجنس والمهاجرين من دون وثائق ،في
التمتع بالدعم العمومي والخدمات الصحيّة.

 تمكين العاملين في الخطوط األمامية لمواجهة األزمة ـ أي العاملين في مجال ْي الصحّة والرعاية،
والصيادين الذين يستمرون في إنتاج
ّ
وعمال النظافة والفالحين  /المزارعين ،الع ّمال الزراعيين،
غذائنا ـ من أجور توّفر لهم حياة كريمة.


إعادة توجيه الموارد :عوضا عن اإلنفاق العسكري وإعانة الشركات ،يجب أن تُحوّل هذه الموارد
نحو توفير االحتياجات االجتماعية والصحية العامة.



دعم أنظمة الغذاء المحليّة والقُطريّة على ُأسُس ضمان النفاذ لألرض والممارسات الفالحية
االيكولوجية ،والسيادة الغذائية وانتاج الغذاء الصحي.



إنهاء احتجاز وتجريم الالجئين وإرساء سياسة حدودية قائمة على احتياجات الصحة العمومية
بدال من سياسات القمع وعسكرة الحدود.



اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق األساسية وصحّة الفئات اله ّشة ،بما في ذلك الالجئين
والع ّمال المهاجرين العالقين والنازحين بالداخل.



دعم الشركات الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء بدالً من شركات المنصات العمالقة مثل
"أمازون" التي تستفيد بع ُد من األزمة.



إصدار عفو عا ِج ٍل عن السجناء السياسيين والجناة غير العنيفين ،بمن فيهم من يواجهون اتهامات
متعلقة باستهالك المواد المحظورة ،وذلك للح ِّد من اآلثار الكارثية النتشار الفيروس في السجون.

على الصعيد العالمي ،من بين االجراءات الواجب اتّخاذها:


إنهاء ك ّل العقوبات االقتصاديّة التي تُؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء في بلدان مثل ايران وفنزويال.



إلغاء الديون حتى تستطيع البلدان المديونة استخدام هذه الموارد لمواجهة األزمة الصّحية.



شروط نيوليبرالية) لبلدان الجنوب األكثر تضررًا من
تقديم مساعدات أكثر ( ِهبات وليس قروض ودون
ٍ
الجائحة.



تعليق العمل بنظام محاكم االستثمار واإلجراءات التجارية الظالمة التي تُمثّل عبًئا ماليًا على الدول كما
تق ِّوض قدرتها على إيالء األولوية للحاجيات العامّة.



حظر براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية للّقاحات واألدوية.

تُظهر هذه األزمة إخفاقات ومظالم النظام الرأسمالي العالمي:
كشف كوفيد ـ 19مواطن الضعف الهائلة للنظام الرأسمالي العالمي وما سبّبه من مظالم .من ال ُمهم ْ
أن نفهم هذا حتّى
كي نتعلّم كيفية التّعامل مع األ َزمات القادمة كأزمة التّغير المناخي.
نمنع مستقباًل انتشار الجوائح ،و ْ
كشف كوفيد ـ 19ما يلي:


عادل حيث الماليين من البشر يعانون أوضاعًا ه ّشة على خلفية انتمائهم الطّبقي أو
نعيش في عالم غير
ٍ
ال ِعرْ قِ ّي أو نظرًا لنوعهم االجتماعي .ونخضع لنظام اقتصادي عالمي قائم على الحيْف ،ما جعل بلدان
الجنوب غير مستع ّدة للتعامل مع الجوائح.



أ ّدت ممارسات الزراعة الرأسمالية ،مثل تزايد االعتداءات على الغابات وعلى النظم اإليكولوجية الضعيفة
كبشر.
عرفناه إلى بيئتنا
ٍ
األخرى ،إلى وصول ُمسبّبات أمراض (جراثيم وفيروسات والخ) أكثر خطورة م ّما ِ



قدر من األرباح للشركات بدالً من ضمان توفير السلع
سلسلة إمدادات عالمية مبنية على تحقيق أقصى ٍ
األساسية بشكل آمن وسلس.



شبكة أمان اجتماعي ضعيفة و ُممزقة غير قادرة على دعم األشخاص ذوي االحتياجات الخصوصيّة الذين
تأثروا باالضطرابات التي سبّبتها الجائحة.



أزمة عدم استقرار تمسّ ماليين البشر الذي ال يملكون أ ْعمااًل ثابتة أو وظائف نظاميّة ،على سبيل المثال :ما
يُطلق عليه في بلدان الشمال سوق العمل المستق ّل ( )Gig economyوفي بلدان الجنوب االقتصاد
الموازي ،الذين تُ ِر ُكوا دون دخل وفقدوا تقريبًا شبكة أمانهم االجتماعي بعد أن اختفى زبائنهم.



أزمة ُمشردينْ ،إذ يجد الماليين من النّاس أنفسهم ُمهدّدين بفقدان الخدمات التي كانوا يتمتعون بها ،كما أنّهم
في خطرِ أكبر من غيرهم بسبب متاعبهم الصحّية ال ُمزمنة.



نظام صحّي ت ّم اضعافه منهجيًا عبر سياسات التقشف والخصخصة .فلم تعُد الخدمات الصحيّة ُمتاحةً
للجميع ،كما يجدر التنبيه أن معظم عملة القطاع نساء وأشخاص غير البيض.



فشل صناعة الصيْدلة ،ال ُمنقادة بدافع تحقيق األرباح ،في االستثمار كفاية في التالقيح واألدوية التي تُعال ُج
وتَقي من الفيروسات.



العُزلة االجتماعية التي سببّتها النيوليبرالية ،م ّما ي ْعنِي ّ
أن الكثير من النّاس بصد ِد مواجهة هذه الجائحة
اجتماعي.
ّ
أي نظام دعمٍ
لوحدهم ودون ّ

يجبُ ْ
أن نَحْ َذر من القوى الرّجعية التي ستسعى للتربّح من هذه األزمة
ِ
في ك ّل أزمة يوج ُد أولئك الذين يبحثون عن االنتفاع منها .ولذا علينا أن نكون يقظين حتّى ن ْك ِشفهم ونمنعهم من
االستفادة من هذه األزمة االجتماعيّة.
عليْنا باألخصّ الت ّ
صدي للشركات الكبرى التي تسعى للربح ،مثل عمالقة صناعة األدوية و ُمسديي الخدمات
الصحيّة الخواص .يجب علينا كذلك التصدي للسياسيين الرجعيين والعنصريين الذين يستغلون هذه اللحظة إللقاء

ت ِرجْ عيّة وكاره ٍة لألجانب تحْ رمُ
اللوم على الصينيين والمهاجرين وغيرهم من الأقليات اإلثنيّة ،ولِوضْ ِع أج ْندا ٍ
النّاس من حقوقهم اإلنسانيّة.
أخيرًا ،ينبغي أالّ نسمح بأن تجعلنا اللحظة الرّاهنة نُطبِّع مع الرقابة واألعمال العسكريّة أو اإلجراءات التسلطيّة
آليات لل ُمساءلة
ٍ
يجب أن تترافق إجراءات الرّقابة والتقييد ب
التي ت ُح ُّد من الحريّات وتقوّض الديمقراطيةِ .
ال ّديمقراطيّة حتّى يقع التقييم باستقالليّة ْ
إن كانت اإلجراءات ال ُمتّخذة ضرورية أم ال ،وحتّى يُضمنَ إلغاءها حين
تُتا ُح الفرصة.
يجب أن تخضع المشاركة العسكرية بشكل صارم للرقابة الطبية المدنية ،مع تسخير الموارد والمعدّات العسكرية
لخدمة احتياجات الصّحة العموميّة .ينبغي كذلك ـ ِخالل هذه الفترة من التّدابير غير المسبوقة التي اتخذتّها ال ّدولة ـ
جمع للمعطيات الشخصيّة محدودًا ْ
ْ
ص ًرا على المعلومات ذات العالقة باحتياجات المجال
أن يكون أيُّ
وظرفِيًّا و ُم ْقت ِ
ٍ
الصّحي.
قد تكون التدابير التقييديّة ال ُمتَخ َّذة اآلن ُمناسبةً ،كاستجابة قصيرة األمد لحالة الطوارئ الصحّية العا ّمة ،ولكن ال
يجبُ السماح ْ
بأن تتحوّل إلى المعيا َر الجديد إثر السيطرة على األزمة.

تُظ ِه ُر استجابتنا لألزمة وجو ِد بديل شعب ّي للنيوليبرالية والظلم العالمي.
يُظ ِه ُر كوفيدـّ 19
أن النيوليبرالية دفعت الكثيرين إلى قبول ُمسلَّ َمة عدم وجود بدي ٍل ،فحرمتنا من األدوات األساسية
والسياسات الالزمة لمواجهة الظلم واألزمات الن َسقيّة الراهنة .أظهرت هذه األزمة كذلك بأنّنا في حاجة لسياسات
صح قدرة الدول المثيرة على أن تتّخذ ،في ظرف سُويعات ،قرارات
جذرية ،وبأنّه من الممكن انتهاجها .تُف ُ
وسياسات كانت تُعتَبر مستحيلة سياسيًا ،عن امكانيّة االستجابة لمطالب العلماء و ُمعالجة أزمة المناخ بسياسات
جريئة وطموحة بحلول سنة  .2030كما سيكون من الضروري حماية سُبل عيش النّاس في مواجهة الأزمة
الاقتصادية التي ستنتج عن هذه الجائحة.
بر ُز قدرتنا على ُمعالجة األزمات الكثيرة التي نوا ِجهُ اليوم:
اُتُ ِخذت بالفع ِل العدي ُد من اإلجراءات التي تُ ِ


ضمان مداخي ٍل وتأمينات للناس يُبيّن إمكانية التمتّع بشبكة أمان اجتماعي أقوى.



وقف عمليات الطّرد وحرمان النّاس من المرافق األساسية يُظهر قُدرتنا على ال ِحفاظ على حقوق اإلنسان
األساسية كالحق في الماء الصالح للشراب وباقي الخدمات العموميّة.



إصدار التعليمات للشركات بإنتاج أجهزة التنفس االصطناعي ومجهودات أصحاب المهن ال ُحرّة ورائدي
األعمال والحرفيين لتعديل وتكييف التكنولوجيا من أج ِل إنقاذ حياة النّاس ،يشير ُكل هذا إلى إمكانية
إحداث ثورة صناعية خضراء ووضع أنظمة جديدة للملكية الفكرية .أنظمة تخلق التكنولوجيا والمعرفة
للصالح العام ،بدالً من الربح الخاص.



بأن رعايةً
يبر ِهنُ االستحواذ المؤقت الذي قامت به إسبانيا على مؤسسات الخدمات الصّحيّة الخاصة ّ
صحيةً شاملةً خاضعةً لسيطرة السلطات العمومية هي أم ٌر أخالقي وعقالني.



يُظهر التضامن الذي أظهره األطباء الصينيون والكوبيون لنظرائهم اإليطاليين قوّة التضامن العابر
للحدود مقابل مساعي ترامب لتأمين اللقاح لألميركيين وحدهم.



بر ُز ُممارسات مو ّزعي المنتجات الفالحية االيكولوجية والمحلّية والمزارعين والتعاونيات في فرنسا
تُ ِ
وإسبانيا ،حين أوْ صلوا المواد الغذائية ألولئك الذين ال يستطيعون مغادرة منازلهم ،قدرة األنظمة الغذائية
المحليّة على التكيّف والمساعدة في رعاية األشخاص األكثر احتياجًا.

عليْنا أن نتذكر بأنّه وعلى الرغم من اتساع نطاق وتأثير هذه الوضعية الطّارئة ،إاّل أنه هُناك العديد من األزمات
ال ّ
صحية الموجودة بالفعل والتي ال تجلب انتباهًا كافيًا .ي ْقتُ ُل ال ّس ُل على سبيل ال ِمثال  1,5مليون شخص في السنة
شخص يموتون كل سنة بسبب عدم حصولهم على الماء الصالح
الواحدة في بلدان الجنوب .أكثر من 800.000
ٍ
للشراب وأنظمة الصرف الصحي .يُس ّج ُل يوميًا حول العالم مقتل  137إمرأة من قِب ِل أح ِد أفراد عائلتها .ينبغي إذن
ْ
أن نُك ّرس نفس االلتزام والمجهود في التّصدي لهذه األزمات االجتماعية والصحية ال ُمستمرة إلى ح ّد هذه اللحظة.
رغم عقو ٍد من النيوليبرالية ،أظهرت هبّات ماليين من البشر حول العالم ّ
بأن حسّ التّضامن والعطف ال زال
ٌ
ُ
واجتماعات عبر اإلنترنت للدفع نحو
مجموعات تعاو ٍن متبادل ،ابتكا ُر طرق لمساعدة الجيران
صاًل في النّاس:
ُمتأ ِّ
أن عالمًا ُمختلفًا م ٌ
سياسات تصُبّ في مصلحة الفئات األكثر هشاشة .باختصار ،أظهر كوفيد َّ 19
ُمكن فعالً.
سياسات تضمن دائ ًما حماية ضحايا
ٍ
ْفلنجعل لحظة التضامن هذه لحظةً دائمة :لِنُنشئ منظومات وهياكل ،ولنتبنّى
العيش بكرامة.
َ
التهميش وتُتيح للجميع
التّضامن هو العالج والعدل هو اللقاح.

