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عالم  2020فى ظل «كوفيد»19-
د .وحيد عبد املجيد

عام خمتلف .السنة األسوأ .عام ليس مثل غريه .هذه ،وغريها ،صفات ُألصقت بعام  2020بسبب جائحة
“كوفيد ،”19-التى مل يعرف العامل مثلها من قبل.

كثرية كانت األوبئة واجلوائح ،التى عانى البرش ويالهتا عىل مر تارخيهم .ولكن آخرها كان قبل قرن تقري ًبا،
عندما حصد نوع من األنفلونزاُ ،أطلق عليه “أنفلونزا إسبانية” ،حيوات عرشات املاليني بني بداية عام 1918
ومنتصف عام  .1920ومل يكن أى من سكان العامل ىف عام  2020موجو ًدا عندما حدثت تلك اجلائحة.

لكن هذا ليس العامل الوحيد الذى جيعل  2020سنة غري مسبوقة ،ألن االهتامم الذى حظيت به جائحة
“كوفيد ”19-مل حيدث مثله من قبل بوجه عام ،وعىل مستوى تعبئة قدرات دول العامل بوجه خاص.

مل يكن العامل قد جتاوز مرحلة الثورة الصناعية األوىل عندما رضبته اجلائحة السابقة .ولكن عندما ظهر
فريوس “كوفيد ”19-كان العامل قد بلغ ثورة صناعية رابعة ،وصار عىل مشارف ثورة صناعية خامسة .وخلق
التقدم املهول ،الذى أتاحته الثورة الرابعة ىف وسائل االتصال ،حالة تفاعل كامل مع اجلائحة منذ أن بدأ
سببها يزداد مطلع العام .تابع الناس عىل اهلواء تطورات هذا اخلطر ،ومعدالت انتشاره
خطر الفريوس الذى َّ
وحتوله إىل وباء ،وإىل جائحة ىف غضون أسابيع قليلة .ومن طبائع األمور أن يزداد الشعور بأى خطر حني
يرضب بدون إنذار سابق ،إذ مل يتوقعه أحد حتى أواخر عام  ،2019ومل حيدث بالتاىل أى استعداد ملواجهته
قبل حدوثه.
وعندما نعود إىل تقارير األخطار العاملية لعام  ،2020التى ُنرشت ىف النصف الثانى من  ،2019نجد أن
خطر األمراض ا ُملعدية واألوبئة جاء ىف ترتيب متأخر ،أو مل يرد عىل اإلطالق .لكن خربة عام اجلائحة دفعت
إىل اعتالء خطر األوبئة قائمة األخطار املتوقعة ىف عام  ،2021وأدى إىل تغيري ىف منهجية مؤرشاهتا ،مما أدى إىل
إدراج خطر آخر غري تقليدى ،وهو اخلطر عىل شبكات البيانات ونظم املعلومات ،ىف مراتب متقدمة.
ً
أول :تفاوت فى صحة التوقعات
اقرتن ظهور فريوس “كوفيد ”19-وبداية انتشاره مطلع العام بتوقعات عن تداعياته ،واآلثار املرتتبة عليه
ىف جماالت عدة .وفيام ظهرت صحة بعض هذه التوقعات ،خاب بعضها اآلخر .هذا التفاوت طبيعى ،سواء
الختالف جماالت التوقع التى كان ً
سهل استرشاف ما سيحدث ىف بعضها ،بل بدت بوادره واضحة أحيا ًنا ىف
وقت مبكر ،أو بسبب طبيعة التوقع ،وطرق تفكري املتوقعني ،إذ انطلق بعضهم من معطيات واقعية ،فيام تأثر
آخرون بانحيازاهتم ا ُملسبقة ،أو أطلقوا العنان خلياهلم.
9

و ُيعد التغري ىف أنامط احلياة من أهم التوقعات التى صدقت ،ألن مقدماته كانت واضحة منذ بداية انتشار
الفريوس عىل نطاق واسع .فقد قدمت مؤسسات صحية رسمية وغري حكومية إرشادات مبكرة ،أظهرت أن
سلوك البرش ،ىف ظل اجلائحة ،ال يمكن إال أن خيتلف.

واضحا ،منذ وقت مبكر ،أن هناك إجراءات احرتازية يتعني اتباعها للنجاة من فريوس رسيع االنتشار،
فقد كان
ً
سهل مهمة من توقعوا حدوث تغري ىف سلوك البرش وأنامط حياهتم .كام كان ً
سهل توقع أن عد ًدا متزايدً ا
عىل نحو َّ
من احلكومات سيضطر إىل اختاذ إجراءات احرتازية لتقنني هذا التغري ىف سلوك األشخاص ،واتباع سياسات
حظر وإغالق متفاوتة حسب معدالت انتشار الفريوس ،ومدى اخلطر املرتتب عليه ىف فرتة أو أخرى.
كبارا ىف قطاعات عدة ،أمهها الصحة
وشكلت احلكومات ىف كثري من الدول جلا ًنا ،ضمت مسئولني ً
والتعليم ،وعلامء وخرباء ىف املجاالت التى تؤثر اجلائحة فيها ،ملتابعة التطورات املتعلقة باجلائحة وحتليلها
واقرتاح السياسات التى يتعني اتباعها ،ومراجعتها ىف ضوء املستجدات.

ومل يكن صع ًبا ،كذلك ،توقع تداعيات اقتصادية واجتامعية كبرية ،وإن تفاوت مداها من دولة إىل أخرى،
نتيجة التغيري الذى فرضته اجلائحة ىف السياسات العامة ،وىف سلوك األشخاص .ولكن هذا ال يعنى أن
التوقعات كانت كلها دقيقة متا ًما .وهذا طبيعى ً
أيضا ،ألن حدوث ركود أو كساد ىف االقتصاد العاملى أمر
طبيعى ،أو يكاد ،ىف ظل وقف غري قليل من األنشطة ،لفرتات غري قصرية ،وخروج عدد متزايد من املشاريع
والرشكات الصغرية واملتوسطة من السوق ،ومن ثم ازدياد البطالة ،وارتفاع معدالت الوظائف املفقودة،
واضطرار احلكومات إىل توجيه موارد أكرب نحو الرعاية االجتامعية ،سع ًيا إىل احلد من اآلالم املرتتبة عىل
سياسات اإلغالق ،وتقلص اإلنفاق االستثامرى.
لكن األمر اختلف ىف حالة توقع تراجع التجارة العاملية .وفيام كان توقع هذا الرتاجع بوجه عام حتصيل
حاصل ،بدا التنبؤ بمعدالته أصعب الرتباطه بتطورات يمكن أن جتعل هذه املعدالت أقل أو أكثر مما دلت
عليه املعطيات ىف بداية العام .وحتى توقعات منظمة التجارة العاملية مل تكن دقيقة عىل مستوى معدالت
الرتاجع ،الذى تبني ،قرب هناية العام ،أنه أقل مما توقعته ىف مطلعه .فقد قدرت املنظمة ىف أكتوبر أن انخفاض
التجارة العاملية يمكن أن يكون ىف حدود  9.2ىف املئة فقط ،بعد أن كانت قد توقعت ىف أبريل أن يصل إىل
 12.9ىف املئة.

ومن الطبيعى أن يكون التوقع الكمى أقل دقة ،وأن تقل هذه الدقة أكثر حني يتعلق األمر بمدى زمنى أبعد.
وعىل سبيل املثال ،توقعت منظمة التجارة العاملية ىف أبريل أن ُيقلب اجتاه التجارة العاملية عام  2021لتعود
إىل النمو بنسبة ال تقل عن  21ىف املئة ،ثم عادت ىف أكتوبر فخفضت هذه النسبة إىل  7.2ىف املئة فقط ،أى إىل
نحو ُثلث ما سبق توقعه.

عر ًضا للتغيري ،ىف ظل موجات
واألرجح أن أى توقع بشأن معدالت التجارة العاملية عام  2021سيبقى ُم َّ
الصعود واهلبوط ىف تداعيات اجلائحة ،إىل أن تُقطف ثامر اللقاحات التى بدأ التلقيح هبا ىف الشهر األخري من
عام  .2020وىف كل األحوالُ ،يرجح أن يتباطأ النمو ىف التجارة العاملية لفرتة قد تتجاوز هناية عام  2021بعد
الصدمة الشديدة التى تعرضت هلا سالسل اإلمداد العاملية.
وضوحا ىف هناية العام كان من نصيب توقع راج ىف بدايته بحدوث تغيري ىف
غري أن اإلخفاق األكثر
ً
هيكل النظام العاملى ،وتراجع أوزان بعض القوى الكربى ملصلحة قوى أخرى .ومل يكن هلذا التوقع أساس
موضوعى ينهض عليه من البداية ،إذ يصعب حدوث تغيري كبري ىف هيكل النظام العاملى ىف عام واحد ،لسبب
خاصة أهنا سياسات عامة تُقررها حكومات متغرية ،وفق
وحيد يتعلق بفاعلية سياسات مواجهة اجلائحةً ،
خلفيات كل منها ورؤيتها ،وختتلف بالتاىل من فرتة إىل أخرى ىف الدولة نفسها.
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وإذا صح أن هذا العامل يؤثر ىف هيكل النظام العاملى ،وأمكن حتقيق توافق صعب عىل معايريه ،سيكون أثره
كم ًيا ىف عملية تغري ال يمكن إال أن حتدث بطريقة تراكمية عرب سنوات .ويعنى هذا أن نضع األثر املرتتب عىل
نجاح سياسة مواجهة اجلائحة أو فشلها ىف سياق حتوالت حتدث ً
فعل ىف النظام العاملى منذ سنوات ،ومل تؤد
بعد ،وال نستطيع توقع متى يمكن أن تؤدى ،إىل تغري نوعى يظهر بموجبه نظام عاملى خمتلف.
ولكى يمكن التيقن من وجود هذا التغري ،ىف حالة حدوثه ىف املستقبل ،يتعني الوصول ً
أول إىل حسم
اخلالف عىل طابع النظام العاملى احلاىل ،أى الذى سيتغري ،إذ يوجد اجتاهان ىف هذا املجال.
شيوعا ،إىل أنه نظام أحادى ،يعتىل قطب واحد قمته منذ اهنيار االحتاد
يذهب االجتاه األول ،واألكثر
ً
السوفيتى السابق ،وتفكك معسكره ىف هناية ثامنينيات القرن املاىض .ومؤدى التغري ،ىف هذه احلالة ،االنتقال
من نظام أحادى إىل نظام متعدد األقطاب.

أما االجتاه اآلخر ،فيذهب إىل أن ىف النظام العاملى الراهن مز ًجيا من األحادية والتعددية ،وأن املسافة التى
تفصل القوة األكرب عن بقية األقطاب صارت أقل من تلك التى كانت موجودة بني كل من القطبني الكبريين
ىف ناحية ،والقوى الكربى األخرى ىف الناحية الثانية .ومنطق هذا االجتاه أن اهنيار أحد قطبى املرحلة الثنائية
مل يؤد إىل بقاء القطب الثانى ىف القمة منفر ًدا بطريقة آلية أو ميكانيكية ،ومل يكن منطق ًيا أن يقود إىل مثل هذه
النتيجة ،ألن التفاعالت الدولية تتسم باحلركية أو الديناميكية .ولكن ما أتاح للواليات املتحدة تفو ًقا جزئ ًيا،
وليس ً
كامل ،هو التزامن بني انتهاء النظام ثنائى القطبية وبداية ظهور معايري جديدة لقياس قوة الدولة ،يأتى
ىف مقدمتها مستوى املعرفة.
فقد ازدادت أمهية املعرفة عند قياس قوة الدولة .فاملعرفة قوة ىف ذاهتا ،ومصدر للقوتني االقتصادية
والعسكرية اللتني يزداد اعتامدمها عليها .و ُيقصد بقوة املعرفة التقدم ىف جمال العلوم والبحث العلمى
واالبتكار ،حيث يتنامى االعتامد عىل رأس املال البرشى ا ُملبدع ،وتطويره عن طريق زيادة اإلنفاق عليه.

وربام يكون استمرار التقدم ىف هذا املجال ،وإكامل الثورة الصناعية الرابعة ،واالنطالق نحو اخلامسة ،من
أهم العوامل املؤثرة تدرجي ًيا ىف هيكل النظام العاملى ،خالل العقد الثالث (احلاىل) ىف هذا القرن ،مع مالحظة
أن اإلنجاز ىف هذا املجال ال يقترص عىل القوى الكربى التقليدية ،بل يشمل ً
دول أخرى ليست أطرا ًفا ىف
رصاعات دولية ،مثل سويرسا ،وفنلندا ،اللتني جاءتا مع الواليات املتحدة ىف املراتب الثالث األوىل ىف مؤرش
املعرفة العاملى لعام ( 2020سويرسا ،والواليات املتحدة ،وفنلندا وفق ترتيبها ىف هذا املؤرش).
غري أنه يبقى صع ًبا توقع التطور الذى سيحدث ىف هيكل النظام العاملى عندما تنتهى تداعيات جائحة
“كوفيد ،”19-وتتبني اآلثار التى خلفتها ،ىف ظل حالة عدم يقني مل يعرف العامل مثلها ،منذ بداية العرص
احلديث ،بسبب التغري الرسيع غري املسبوق ىف مداه بفعل القفزات التكنولوجية املتوالية ،التى تُعيد صوغ وجه
احلياة عىل األرض عمو ًما.
ثانيا :أمنيات لم تتحقق
ً
مل يندثر احللم بعامل تقل فيه الرصاعات ،وتزداد معدالت التعاون ،منذ أن أصدر الفيلسوف األملانى الكبري،
إيامنويل كانط ،أول كتاب ىف هذا املجال حتت عنوان “نحو السالم الدائم :تصميم فلسفى” عام ،1795
وخبا ذلك احللم عىل مدى أكثر من قرنني ،ولكنه كان يتجدد من وقت إىل آخر كام حدث مطلع عام .2020

(*)

)*( ترجم د.عثمان أمين هذا الكتاب إلى العربية مصحوبًا بمقدمة وتعليق تحت عنوان “مشروع للسالم الدائم للفيلسوف كانط”.
ونُشرت الطبعة الثانية لكتابه المُترجم فى القاهرة عام  2009عن المركز القومى للترجمة.
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فقد متنى ُك ُثر أن تفرض جائحة “كوفيد ”19-هتدئة الرصاعات الدولية واإلقليمية ،وتدفع إىل إعطاء أولوية
ملواجهتها ،فيزداد بالتاىل التعاون بني دول العامل ،سواء لتهدئة تلك الرصاعات ،أو إلنتاج لقاحات واقية
وأدوية شافية من الفريوس ا ُملسبب للجائحة ،وتداعياهتا املتعددة األوجه .وكان ىف مقدمة هؤالء املتمنني
األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو جوترييش ،الذى وجه ،ىف  23مارس ،نداء لوقف إطالق النار ىف خمتلف
النزاعات ىف العامل ملواجهة ما َّ
سمه عدو البرشية املشرتك ،املتمثل ىف فريوس “كوفيد ،”19-وقال“ :ضعوا حدً ا
ملرض احلرب ،وحاربوا املرض الذى يعصف بعاملنا”.

 -1استمرار الرصاعات املسلحة
ً
مأمول ىف بداية العام ،مل تضع اجلائحة وتداعياهتا حدً ا للرصاعات املتفاوتة أشكاهلا
عىل عكس ما كان
ودرجاهتا عىل املستويني الدوىل واإلقليمى .وبرغم أن تراجع معدالت التجارة العاملية أدى إىل هتدئة نسبية
للرصاع األمريكي -الصينى ،فقد اقترصت هذه التهدئة عىل ال ُبعد التجارى فيه ،وبدون أى حترك هيدف إىل
جتنب تصاعده جمد ًدا إىل ما كان عليه عامى  2018و .2019كام دخل هذا الرصاع ىف مساحة جديدة ،وإن
كانت مؤقتة غال ًبا بطابعها ،بسبب االهتام األمريكى للصني بأهنا تسببت ىف تعاظم تداعيات فريوس كورونا،
بسبب السياسة التى اتبعتها ىف التعامل معه ىف األسابيع التى أعقبت اكتشافه ىف مدينة ووهان ،وحدث تالسن
متكرر بني مسئولني كبار ىف الدولتني طوال عام  ،2020كان للرئيس دونالد ترامب نصيب السبق فيه.
كام ازداد االجتاه األمريكى ،الذى بدأ عام  ،2018نحو اخلروج من أهم اتفاقيات ضبط التسلح
االسرتاتيجى ،فبدا ىف هنايته أن انفال ًتا سيحدث ىف هذا التسلح ما مل ُتدد اتفاقية “ستارت ،”2-التى ينتهى
العمل هبا ىف فرباير  ،2021ألهنا الوحيدة الباقية ىف هذا املجال .لكن األمل ىف جتنب سباق تسلح اسرتاتيجى
نوعى جديد ،جتدد مع ظهور مؤرشات عىل أن املحافظة عىل ضوابط معقولة هلذا التسلح ممكنة مع دخول
السياسة اخلارجية األمريكية مرحلة جديدة ىف ظل إدارة جو بايدن ،برغم أن موقفها األكثر تشد ًدا جتاه
موسكو ،مقارنة بسابقتهاُ ،ينبىء بتصاعد التنافس بني الدولتني ،ىف جماالت أخرى ،وحتوله إىل رصاع جاد،
خاصة بعد االهتامات األمريكية ضد موسكو بالضلوع ىف اهلجمة السيربانية التى طالت مؤسسات رسمية،
ً
خاصة ىف ديسمرب  .2020وربام تكون هذه اهلجمة نقطة حتول نحو تصاعد الرصاع السيربانى (أو احلرب
السيربانية كام يسميها بعض املحللني) عىل املستوى الدوىل.
ومل ُيلحظ أثر ُيعتد به ً
أيضا جلائحة “كوفيد ”19-عىل الرصاعات اإلقليمية .وكان اتفاق وقف إطالق النار،
الذى أمكن التوصل إليه ىف ليبيا ،ىف أكتوبر  ،2020نتيجة انسداد طريق احلسم العسكرى ،األمر الذى أعطى
فرصة الزدياد اجلهود الدولية واإلقليمية سع ًيا إىل حل سياسى ،وليس بسبب هذه اجلائحة ،وال استجابة لنداء
وسعت نطاق انخراطها العسكرى ىف الرصاع الليبى ،أو الرصاع
جوترييش ،الذى حتدته تركيا ضمن ًيا عندما َّ
عىل ليبيا ،بالتزامن تقري ًبا معه.
وال نجد أى أثر للجائحة ىف هتدئة الرصاع ىف سوريا ،إذ شهدت بعض الفرتات ىف عام  2020تصاعدً ا
ً
ُدعمها
ملحوظا ىف بعض جبهات القتال بني النظام السورى وحلفائه الروس ىف ناحية ،ومجاعات مسلحة ت ِّ
خاصة ىف أرياف محاة وإدلب وحلب ىف الشامل الغربى.
تركيا ىف الناحية الثانيةً ،

ريا ىف العراق ،الذى أصبح الساحة الرئيسية للرصاع األمريكي -اإليرانى عىل
وال خيتلف الوضع كث ً
األرض .فقد تصاعد هذا الرصاع منذ مطلع العام ،إثر عملية أمريكية أسفرت عن اغتيال قاسم سليامنى،
قائد فيلق القدس ىف احلرس الثورى اإليرانى ،وأبو بكر املهندس ،نائب قائد هيئة احلشد الشعبى ،التى تضم
فصائل مسلحة مرتبطة بطهران ،ىف  3يناير .وأكدت هذه العملية أن العراق يبقى الساحة الرئيسية للرصاع
األمريكي -اإليرانى عىل األرض ،إذ ُنفذت قرب مطار بغداد ،وشملت شخصية عراقية ذات وزن كبري ىف
12

طهران ،وىف أوساط مؤيدهيا ىف العراق ،عىل حد سواء .ويتوقف مسار هذا الرصاع ىف عام  2021عىل التغيري
املحتمل ىف سياسة إدارة جو بايدن جتاه طهران ،وفرص التوصل إىل تفاهم أمريكي -إيرانى ،تبدو الطريق
إليه وعرة ىف ظل املسافة التى بدت بعيدة ىف هناية عام  2020بني ما تضمنته ترصحيات بايدن وبعض أعضاء
فريقه ،وما تتطلع إليه طهران.

كام تصاعد التوتر ىف رشق املتوسط بسبب خالفات عميقة بشأن إدعاءات تركيا أن هلا حقو ًقا ىف موارد
هذه املنطقة الغازية والنفطية ،ومواصلتها التصعيد الذى اختلطت فيه مناورات عسكرية ،رد عليها خصومها
بمثلها ،ومناورات سياسية سع ًيا إىل اإلفالت من عقوبات أوروبية بقيت حمدودة حتى هناية العام.
وفضل عن عدم تأثري اجلائحة ىف رصاعات إقليمية مسلحة ،مل جتد ً
ً
حل ىف األعوام التى سبقت عام ،2020
مل حتل الكارثة الصحية ىف هذا العام دون اندالع رصاع مسلح آخر بسبب أزمة بقيت جامدة -إىل حد كبري -منذ
التسعينيات .فقد اندلع القتال بني قوات أذربيجان وأرمينيا ىف إقليم قرة باغ ىف سبتمرب ،ىف صورة حرب تقليدية،
انتهت برسعة نتيجة تفوق القوات اآلذرية ،واضطرار أرمينيا إىل التخىل عن معظم األراىض التى كانت تسيطر
عليها ىف هذا اإلقليم ،عرب وساطة روسية أسفرت عن اتفاق ق َّنن الوضع الذى انتهت إليه املعارك.
وهكذا ،مل ُيسمع نداء جوترييش ،فاستمرت جبهات القتال مشتعلة ،وازدادت وحدة ،ىف الوقت الذى
تضاعفت أعداد املصابني بالفريوس واملتوفني بسببه عدة مرات .كان عدد املصابني عند إطالق النداء نحو
 300ألف ،ووصل إىل ما يقرب من  80مليو ًنا ىف هناية العام  ،٢٠٢٠فيام ارتفع عدد املتوفني من  12أل ًفا إىل
أكثر من مليون و 700ألف.
 -2حمدودية التعاون الدوىل

ملموسا
ريا
ً
مل يكن أكثر احلاملني بأثر إجيابى جلائحة “كوفيد ،”19-ىف جمال التعاون الدوىل ،يتوقعون تغ ً
ىف أنامط التفاعالت العاملية بشأن الرصاعات املسلحة .ولكن بعضهم تصوروا إمكان حدوث تعاون عىل
املستوى العلمى ىف مواجهة جائحة ُتدِّ د البرشية بدون تفرقة ،وال تعرتف بحدود جغرافية.

سبق ىف إنتاج
غري أنه باستثناءات حمدودة ،حدث تنافس ،وليس تعاو ًنا ىف هذا املجال ،سع ًيا إىل حتقيق ْ
واق من الفريوس ،بعد أن تبني عدم إمكان تطوير عالج ِ
لقاح ِ
شاف منه ىف أى مدى منظور .وصارت عبارة
“تسييس اللقاحات” دالة عىل هذه احلالة ،حيث دخلت حكومات دول متلك قدرات علمية متفاوتة سبا ًقا ىف
هذا املجال ،سع ًيا إىل حتقيق مكاسب سياسية داخلية أكثر منها خارجية ،ألن السبق ىف تطوير لقاح يمكن أن
ً
مؤرشا إىل أن الدولة التى تسبق أقوى معرف ًيا ،أو أكثر تقد ًما عىل
ُي ِّقق شعبية حلكومة أو أخرى ،لكنه ال ُيعد
املستوى العلمى الشامل من غريها .وجاءت االستثناءات املحدودة عىل صعيد التعاون ىف تطوير لقاحات من
جانب مؤسسات علمية ورشكات أدوية ،وليس بمبادرة من حكومات الدول التى توجد فيها هذه املؤسسات
والرشكات.
وينطبق هذا عىل التعاون بني جامعة أوكسفورد الربيطانية ،ورشكة “سرتازينيكا” الربيطانية -السويدية
لتطوير لقاح حصل عىل ترخيص االستخدام الطارئ ىف بريطانيا ،ىف آخر أيام العام ،والتعاون بني رشكة
لقاحا ُبدئ ىف استخدامه ىف دول عدة ،ىف الشهر
“بيونتك” األملانية ورشكة “فايزر” األمريكية ،والذى أثمر ً
األخري من العام.
كام حدث تعاون بني جامعة أكسفورد ورشكة “سرتازينيكا” ىف ناحية ،ومعهد األبحاث الروسى “جاماليا”،
الذى قام بتطوير لقاح “سبوتنيك  ”5ىف إجراء التجارب الرسيرية لتقييم فاعلية كل من اللقاحني وأماهنام ،عىل
أساس أهنام يعتمدان عىل التقنية نفسها ،مع اختالف صغري ىف طريقة تطبيقها.
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أما التعاون األوسع نسب ًيا ،فقد حدث ىف اتفاقات ُعقدت بني مطورى كل من اللقاحات ،التى وصلت
إىل مرحلة التجارب الرسيرية قبل هناية العام ،وعدة دول أخرى ىف مناطق خمتلفة إلجراء قسم كبري من
هذه التجارب عىل متطوعني من مواطنيها .هذا تعاون ال مفر منه لتأكيد ،أو أقله لرتجيح ،أن اللقاح يصلح
لالستخدام العاملى.

غري أن االختبار احلقيقى والكبري للتعاون الدوىل ،ىف مواجهة اجلائحة ،سيكون ىف عام  2021بشأن كيفية
توزيع اجلرعات املنتجة من اللقاحات احلاصلة عىل ترخيص االستخدام الطارئ ،خاص ًة عىل صعيد نصيب
البلدان األقل ً
دخل ،ألن أعداد هذه اجلرعات ستبقى أقل بكثري من حجم الطلب العاملى عليها حتى هناية
رشا ىف هذا املجال ،بل بدا ُم ً
العام .ومل يكن الوضع ىف هناية عام ُ 2020م َّب ً
بطا إىل حد كبري ،إذ مل تتمكن آلية
“كوفاكس” ،التى تُديرها منظمة الصحة العاملية ،من تدبري سوى نحو  200مليون جرعة ،والتفاوض للتعاقد
عىل  500مليون أخرى ،بسبب فجوة التمويل التى مل تقل حتى هناية العام عن  %80من إمجاىل حاجاهتا املقدرة
بأكثر من  30مليار دوالر لتوفري الدعم الالزم للبلدان األقل ً
دخل ،وأخرى متوسطة الدخل ،يبلغ عددها 92
دولة مسجلة ىف هذه اآللية.
وإذا مل تدرك الدول األكثر ً
دخل أن تطعيم مواطنيها ال يكفى إلهناء التداعيات االقتصادية ،اخلطرية
للجائحة ،عليها ،ألن استمرار خطرها ،وربام تفاقمه ىف عدد كبري من البلدان األخرى ،يؤثر ىف حركة االقتصاد
العاملى ىف جممله ،وليس ىف حركة السفر والسياحة فحسب ،سنكون إزاء وضع كاشف خلطوط االنقسام التى
تفصل بني من يملكون ،ومن ال يملكون ،ىف عامل تزداد فيه معدالت التفاوت االجتامعى.
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