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على الغالف

ّ
سيناريو الرعب األميركي يتقدم :مكافحة الوباء أو تدمير االقتصاد؟
بسرعة قياسية ،باتت الواليات المتحدة في المرتبة الثالثة عالميًا
لإلصابات بفيروس «كورونا»،
قائمة الدول األكثر تعدادًا
ضمن ّ
ّ
بعدما سجلت حوالى  50ألف إصابة مؤكدة ،أكثر من نصفها في
نيويورك

مالك حمود
ـوم ،يــرتـفــع ع ــدد مصابي
يــومــا بـعــد ي ـ ٍ
بشكل
«كورونا» في الواليات املتحدة
ٍ
ّ
مطرد ،وسط تراخي اإلدارة األميركية
َ
ّ
ُّ
لجهة اتخاذ إجرءات صارمة تحد ِمن
ّ
َ
تفشي الــوبــاء .ه ـ ُّـم دونــالــد تــرامــب في

م ـكــان آخـ ــر؛ يـقـلـقــه االن ـك ـمــاش الكبير
الذي يمكن أن يفوق في عدد ضحاياه
«كوفيد ،»19-كما يخشى إغالقًا عامًا
ّ
يتسبب بأزمة اقتصادية
ِمن شأنه أن
«تـ ّ
ـدمــر» الـبــاد! بالنسبة إلــى الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،فـ ـ ــإن الـ ـقـ ـل ــق «مـ ـ ـش ـ ــروع»،
خصوصًا أن فــرص نجاحه في والية

ً
ثانية ،تعتمد ،أوال وأخـيـرًا ،على أداء
ّ
أميركا االقـتـصــادي ،قبل التوجه إلى
انتخابات تشرين الثاني /نوفمبر
حصيلة وف ـيــات «ك ــوف ـي ــد »19-بلغت،
حتى يــوم أمــس ، 600 ،في حني ارتفع
ّ
ع ــدد اإلص ــاب ــات امل ــؤك ــدة إل ــى حــوالــى
 50ألـفــا ،وفــق تـعــداد لجامعة «جــونــز

ُ َ ُ
ترامب يبيع الوهم :هذه البالد لم تبن لتغلق!
علي عواد
بـ ـ ـ ــات أن ـ ـ ـ ـ ــدرو ك ـ ــوم ـ ــو ح ـ ــاك ـ ــم واليـ ـ ــة
نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــورك ،شـ ـخـ ـصـ ـي ــة مـ ـح ــوري ــة
فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة وب ـ ـ ــاء «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،م ـت ـج ــاوزًا بــذلــك
ح ــدود والي ـت ــه ،وكــأنــه ص ــوت العقل
الــوحـيــد فــي تـلــك ال ـبــاد ،إل ــى جانب
مــديــر «املـعـ ُهــد الــوطـنــي للحساسية
واألمراض املعدية» أنتوني فاوتشي.
على عكسهما ،يبدو الرئيس دونالد
ت ـ ــرام ـ ــب مـ ـت ــأرجـ ـح ــا ب ـ ــن ال ـ ــدع ـ ــوات
إل ــى ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة ،وت ـغــريــدات
ان ـت ـق ــام ـي ــة وحـ ـس ــاب ــات ان ـت ـخ ــاب ـي ــة،
فيما ّ
يوجه رسائل ملتبسة أو حتى
م ـب ـه ـمــة ،ف ــي بـ ــاد ت ــواج ــه ان ـت ـش ــارًا
سريعًا لوباء «كورونا»ُ ،
ويتوقع أن
تصبح أكبر بــؤرة لتفشي الفيروس
في األيام املقبلة.
يظهر الرجل كمن فقد صوابه ،فهو
م ــن ج ـهــة َي ـص ــف عـ ـق ــارًا غ ـيــر مثبت
ل ـعــاج وب ــاء «ك ــورون ــا» ،بــ«هـبــة من
ال ـل ــه» ،لـيـكــون سـبـبــا ف ــي وفـ ــاة رجــل

في أريزونا بعد تناوله هذا العقار؛
وم ــن جـهــة أخـ ــرى ،ب ــات يـتـعــامــل مع
الفيروس ،وكأنه من املاضي!
ليل اإلثـنــن ،قــال تــرامــب إن «أميركا
ستكون جاهزة لعودة األعمال قريبًا
جدًا ...في وقت أقرب بكثير من ثالثة
أو أربـ ـع ــة أش ـه ــر اق ـتــرح ـهــا شخص
مــا» ،مضيفًا أنــه «ال يمكننا أن ندع
ال ـ ـعـ ــاج يـ ـك ــون أسـ ـ ـ ــوأ مـ ــن امل ـش ـك ـلــة
ن ـف ـس ـه ــا» .ولـ ـك ــن ،رف ـ ــع ال ـت ــوص ـي ــات
ع ــن ق ــان ــون «امل ـســافــة االجـتـمــاعـيــة»،
بـحـلــول األس ـب ــوع املـقـبــل ،قــد يــواجــه
اعتراضًا مــن قبل مسؤولي الصحة
ال ـعــامــة ،ال ــذي ــن ل ــم ي ـب ــدوا أي إش ــارة
إلــى أن انتشار الفيروس بــات تحت
ال ـس ـي ـط ــرة .ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ـي ـمــا يـ ــزداد
الـشــرخ بــن تــرامــب وفــاوتـشــي ،الــذي
لــم يـتــواجــد فــي املــؤتـمــر الـصـحــافــي،
يـ ـ ـ ـ ــوم االثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــن ،بـ ـ ـع ـ ــد مـ ـع ــارضـ ـت ــه
ّ
«اللبقة» ملا طرحه الرئيس عن عقار
«كلوروكوين».
ّ
تميز فــاوتـشــي ،الـبــالــغ مــن العمر 79
ع ــام ــا ،ب ـع ـم ـلــه ف ــي م ـكــاف ـحــة الـكـثـيــر

م ــن ال ـف ـي ــروس ــات ،م ــن ال ـ ــ«إيـ ــدز» إلــى
ال ــ«إي ـب ــوال» ،مــع حــرصــه عـلــى تقديم
م ـع ـل ــوم ــات م ــوث ــوق ــة ل ـل ـع ــام ــة .وف ــي
ّ
مــواج ـهــة م ــرض «ك ــوف ّ ـي ــد ،»19-يتبع
امل ـس ــار نـفـســه ،حـتــى أن ــه يـنــاقــض ما
يقوله ترامب ،الذي يميل إلى التقليل
م ــن خ ـط ــورة األزم ـ ــة ،أو إل ــى الـتـعـ ّـهــد
ّ
ب ــإي ـج ــاد حـ ــل س ــري ــع أم ـ ــام مــواطـنـيــه
املـعــزولــن فــي مـنــازلـهــم .وربـطــا بهذا
املوضوع ،بدا الفتًا تصريح فاوتشي،
حينما ق ــال« :أت ـصـ ّـرف ب ـحــذر ...أقــول
أمورًا للرئيس ال يرغب في سماعها،
صرحت علنًا بأمور مختلفة ّ
وقد ّ
عما
ّ
أك ــد ه ــو» .وف ــي حــديــث إل ــى صحيفة
ُ«نيويورك تايمز» ،أضاف« :ال أريد أن
أحرجه ...أريد فقط أن ّ
أقدم الوقائع».
يـتـشــارك ه ــذا االخـتـصــاصــي فــي علم
امل ـن ــاع ــة ،ذو ال ـن ـبــرة ال ـه ــادئ ــة ،بشكل
ي ــوم ــي ت ـق ــري ـب ــا ،م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـحــاف ـيــا
ـدث ع ـ ــن ع ـم ـل ـيــة
م ـ ــع تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،لـ ـلـ ـتـ ـح ـ ّ
االسـتـجــابــة لــأزمــة .لـكــنــه لــم يحضر
مؤتمر االثنني ،على اعتبار أنه لم يكن
مخصصًا للكالم عن مواجهة الوباء،

بل عن إغالق البالد ،األمر الذي يبدو
ّ
ّ
مل منه ،إلى ّ
حد أنه بات
أن ترامب قد
ّ
ي ـظ ـهــر ت ــوج ـس ــا وخ ــوف ــا م ــن تــأث ـيــره
على اقتصاد الواليات املتحدة .وفي
ه ــذا اإلطـ ــار ،ق ــال« :ل ــو ك ــان األم ــر بيد
األطـ ـب ــاء ،ألغ ـل ـقــوا ال ـكــوكــب بــأكـمـلــه»،
ُ
ّ
ليتم
لـيـضـيــف« :ه ــذه ال ـب ــاد ل ــم ت ــن
إغالقها» .يريد ترامب عــودة الحياة
االقتصادية إلــى ما كانت عليه ،قبل

صورة الكارثة
المقبلة واضحة
للجميع ما عدا
دونالد ترامب

انتشار الوباء .وهو بهذا ،يعود إلى
ّ
املــربــع األول ،فبعدما قــلــل على مدى
ّ
أســابـيــع مــن أهـمـيــة الـخـطــر الصحي
ال ــذي يشكله ف ـيــروس «ك ــورون ــا» ،ثـ ّـم
جامع لبلد «في
طــرح نفسه كرئيس
ٍّ
حالة حرب» ،بات اآلن يكثف الرسائل
غير الواضحة بشأن القيود املفروضة
ل ـل ـحـ ّـد م ــن ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء .وه ــا هو
اليوم ،يعود إلى مقارنة عدد وفيات
ف ـيــروس «ك ــورون ــا» بــاإلنـفـلــونــزا ،بل
ً
حتى بعدد قتلى حوادث السير ،قائال:
«هل نوقف السيارات بسبب حوادث
الـسـيــر؟» .ال أحــد يعلم كيف سيعيد
ت ــرام ــب بـ ـ ــاده إل ـ ــى م ــا ك ــان ــت عـلـيــه،
ّ
إلى إرساء خطة
بينما يبدو أنه يميل ّ
بمعنى
عة».
«مقن
«مناعة جماعية»،
ّ
ّ
يتصور الرئيس األمـيــركــي أنــه
آخ ــر،
ً
إذا قـ ــال إن ه ـن ــاك دواء وقـ ــد «يـغـيــر
ق ــواع ــد ال ـل ـع ـب ــة» ،وأج ـ ـهـ ــزة الـتـنـفــس
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي يـ ـ ـج ـ ــري ت ـص ـن ـي ـع ـهــا
ّ
بــاآلالف (رغــم أن حاكم نيويورك ُبح
صوته من ترداد حاجة واليته لآلالف
ّ
منها) ،فإن كل ذلك مجتمعًا سيساعد

ه ــوب ـك ـن ــز» .ي ـع ـنــي ذلـ ــك أن ال ــوالي ــات
املـتـحــدة اصـبـحــت فــي املــرتـبــة الثالثة
ً
ضـمــن قــائـمــة ال ـ ــدول األك ـث ــر تسجيال
لــإصــابــات بــالـفـيــروسّ ،خلف الصني
وإيـ ـط ــالـ ـي ــا ،ب ـي ـن ـم ــا ح ـ ـ ـ ــذرت مـنـظـمــة
الصحة العاملية ،على لـســان الناطقة
ّ
باسمهاِ ،مــن أن الـبــاد ّربـمــا تتخطى
قــريـبــا أوروب ـ ــا ،وتـصـبــح ّب ــؤرة الــوبــاء
الجديدة ،نظرًا إلــى التفشي املتسارع
ّ
لـلـمــرض .واسـتـنــادًا إلــى الـعــدد املــؤكــد
لــإصــابــات ،تبلغ نسبة الــوفـيــات في
هــذا الـبـلــد  ،%1.2علمًا أنــه ُيعتقد أن
الــرقــم الفعلي لإلصابات أعلى بكثير
َ
ِم ــن الـحـصـيـلــة امل ـعــل ـنــة ،م ــا م ــن شــأنــه
خفض نسبة الوفيات.
في نيويورك ،بؤرة فيروس «كورونا»
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،أع ـلــن الـحــاكــم
ّ
أندرو كومو ،أن عدد اإلصابات املؤكده
ي ـت ـضــاعــف ك ــل ث ــاث ــة أيـ ـ ــام .وسـ ّـجـلــت
ن ـي ــوي ــورك أك ـث ــر م ــن  25أل ــف إص ــاب ــة،
ّ
أي ع ـشــرة أض ـع ــاف ال ـح ــاالت امل ــؤك ــدة
فــي كاليفورنيا ،ثــانــي أكـثــر الــواليــات
ت ـضــررًا بــالــوبــاء .واس ـت ـنــادًا إل ــى هــذه
األرقـ ـ ـ ـ ــام ،ل ـف ــت ك ــوم ــو إل ـ ــى أن م ـع ـ ّـدل
االنتشار املرتفع ،يعني أن الفيروس
قــد يـبـلــغ ذروتـ ــه فــي غـضــون « 14إلــى
 21يومًا» ،ما يجعل ِمن الحصول على
ّ
معدات طبية أمرًا ملحًا ،بدءًا بأجهزة
الـ ـتـ ـنـ ـف ــس ال ـ ـتـ ــي تـ ـط ــال ــب نـ ـي ــوي ــورك
ال ـح ـكــومــة ال ـف ــدرال ـي ــة بـتــأمـيـنـهــا منذ
أيــام .وهــذه الوالية التي َت ُّ
عد نحو 20
مـلـيــون نـسـمــةّ ّ ،أم ـن ــت ،حـتــى اآلن10 ،
آالف ج ـهــاز ت ـنــفــس ،ولـكـنـهــا تـحـتــاج
لرعاية
إلى  30ألفًا إضافية َّ
على األقلّ ،
األشـخــاص الــذيــن ُيـتــوقــع أن يتدفقوا
املستشفيات.
إلى
ّ
وب ــرغ ــم تـفــشــي ال ــوب ــاء ،إال أن تــرامــب
يــريــد تـخـفـيــف اإلغـ ــاق امل ـف ــروض في
الواليات املتحدة في أواســط نيسان/
ّ
ً
أب ــري ــل ،ألن إغ ــاق ــا م ـط ــوال «يـمـكــن أن
يـ ّ
ـدمــر االق ـت ـصــاد األم ـي ــرك ــي» .واعـتـبــر
أن «انـكـمــاشــا كـبـيـرًا» يمكن أن يفوق
فــي عــدد ضحاياه فـيــروس «كــورونــا»
ف ــي الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،م ـب ــدي ــا أم ـلــه
ب ــاسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـنـ ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي
سريعًا .وقــال لشبكة «فــوكــس نيوز»:
«ي ـم ـك ــن أن ن ـخ ـســر عـ ـ ــددًا م ـع ـي ـنــا مــن
األش ـخ ــاص بـسـبــب االن ـف ـلــونــزا .ولكن
قد نخسر عددًا أكبر إذا أغرقنا البالد

فــي انـكـمــاش كـبـيــر» ،الفـتــا إلــى إمكان
حصول «آالف عمليات االنتحار».
فــي اإلط ــار ذات ــه ،ق ـ ّـدرت وزارة الــدفــاع
ّ
تستمر األزم ــة الناجمة
األميركية أن
عــن ف ـيــروس «ك ــورون ــا» فــي الــواليــات
املـتـحــدة «أش ـه ـرًا ع ــدة» عـلــى أن تعود
الحياة إلى طبيعتها بحلول حزيران/
يونيو  -تموز /يوليو .وبحسب وزير
الــدفــاع  ،م ــارك إسـبــر ،أثـنــاء «مناقشة
افتراضية» مــع الـقــوات األميركية في
الـعــالــم ،فــإنــه بـنـ ً
ـاء على تجربة الــدول
ّ
املتضررة ِمن الوباء ،على غرار الصني
وكـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة وه ــون ــغ ك ــون ــغ،
«أعـتـقــد أنــه ينبغي علينا االسـتـعــداد
ّ
لفترة أشـهــر ع ـ ّـدة على األقـ ــل» ،بينما
ّ
ت ــوق ــع رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األركـ ـ ـ ـ ــان ،م ــارك
ميلي 10« ،وربـمــا  12أسـبــوعــا»ً ،
بناء
عـلــى ت ـجــارب دول أخ ــرى ،مـشـيـرًا إلـ ّـى
«(أن ـن ــا) سـنـخــرج مــن األزم ـ ــة» .وح ــذر
امل ـس ــؤوالن األمـيــركـيــان ِم ــن أن الــوبــاء
ّ
يتسبب في انعدام االستقرار
يمكن أن
فـ ــي بـ ـع ــض ال ـ ـ ـ ـ ــدول ،إلـ ـ ــى درجـ ـ ـ ــة ال ــى
ِّ
أن األخ ـي ــرة يـمـكــن أن ت ـشــكــل تـهــديـدًا
لـلــواليــات املـتـحــدة« :كــل ذلــك يمكن أن
ّ
ّ
سياسية في بعض
يؤدي إلى فوضى
الدول .يجب أن نبقى متيقظني» .ولفتا
إل ــى أن ال ـن ـقــص ف ــي األق ـن ـعــة الــواق ـيــة
والقفازات وأجهزة التنفس ربما تكون
له «تبعات شديدة على بعض الدول،
ّ
يـمـكــن أن تـتـخــطــى امل ـســألــة الـطـبـيــة».
وأكــد إسبر أن بــاده ستبذل قصارى
جـ ـه ــوده ــا ملـ ـس ــاع ــدة ح ـل ـف ــائ ـه ــا ،لـكــن
بالنسبة إلى «بعض الخصوم ،كل ذلك
ّ
يتصرفون بطريقة
يمكن أن يجعلهم
يمكن أن يكون لها أثر على أمننا».

على أن يبيع مواطنيه وهـمــا مفاده
ّ
أن «ال ــوض ــع ب ــات م ـس ـت ـق ـرًا» ،بـهــدف
ان ـت ـظ ــام االق ـت ـص ــاد وعـ ـ ــودة بــورصــة
وول ستريت إلى سابق عهدها.
ّ
ف تــرامــب يــواجــه مشكلة أخــرى،
تله ّ
تـتـمــثــل فــي شـخــص حــاكــم نـيــويــورك
الذي أبدى تشكيكًا بمقاربة الرئيس
األخـ ـي ــرة .وإذ ق ــال أمـ ــس« :أنـ ــا م ــدرك
تمامًا أنه ال يمكن إدارة هذه الوالية،
أو هـ ـ ــذه ال ـ ـبـ ــاد ب ــاق ـت ـص ــاد مـنـغـلــق
لـفـتــرة طــوي ـلــة» ،ت ـس ــاءل« :ه ــل هـنــاك
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ص ـح ــة ع ــام ــة تـعـطــي
ن ـتــائــج أفـ ـض ــل ،وتـ ـك ــون أقـ ــل تــدم ـي ـرًا
لالقتصاد؟».
حتى اآلن ،يواصل ترامب أسلوبه في
ال ـت ـصــرف األحـ ـ ــادي ،مـتـحــدثــا بشكل
شبه يومي عن فرضية اكتشاف عالج
ف ــي وق ــت ق ــري ــب« ،ي ـغ ـيــر امل ـع ـط ـيــات»
بــدون دقــة علمية .وفــي مواجهة هذه
األزم ـ ــة الـصـحـيــة غ ـيــر امل ـس ـبــوقــة في
ال ـتــاريــخ الـسـيــاســي ال ـحــديــثُ ،يـطــرح
ّ
تـســاؤل ّ
عما إذا كــان الرئيس قــد فكر
ف ــي ط ـل ــب رأي أسـ ــافـ ــه ،ك ـم ــا فـعـلــوا

ه ـ ــم أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ح ـ ــن ش ـ ـهـ ــدت الـ ـب ــاد
كــوارث طبيعية رهيبة؟ يقول ديفيد
اكسلرود ،املستشار السابق للرئيس
ّ
بـ ـ ـ ــاراك أوب ـ ــام ـ ــا ،إن امل ـم ــاط ـل ــة ال ـتــي
تـشـهــدهــا أم ـي ــرك ــا ،ي ــوم ــا ب ـعــد يــومــا،
تحمل تساؤالت كبيرة عن أكبر قوة
فــي الـعــالــم ،وال ـت ـحـ ّـدي ال ــذي تواجهه
في ظل هذا السلوك الرئاسي.
بــالـنـتـيـجــة ،ت ـبــدو ال ــوالي ــات املـتـحــدة
م ـق ـب ـلــة ع ـل ــى كـ ــارثـ ــة ،وق ـ ــد أص ـب ـحــت
الـ ـص ــورة واض ـح ــة لـلـجـمـيــع ،م ــا عــدا
ترامب .السلطات الصحية األميركية
تـ ّ
ـوجــه مــن جــانـبـهــا رســالــة واض ـحــة:
ّ
األس ـ ــوأ ق ـ ــادم ،وف ــي ظ ــل ع ــدم وج ــود
ّ
ع ـ ــاج طـ ـب ــي ،ف ـ ـ ــإن الـ ـخـ ـي ــار ال ــوح ـي ــد
لـ ـه ــزم ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس هـ ــو اإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـلــى
ّ
مشددة قدر اإلمكان على حركة
قيود
ال ـت ـن ـقــل .وق ــد وص ــل األمـ ــر بـمـســؤول
قـطــاع الـصـحــة ال ـعــام ،ج ـيــروم آدام ــز،
إلــى أن يـحــذر ،فــي حــديــث إلــى شبكة
«ان بي سي» ،بالقول« :أريــد أن تفهم
أم ـي ــرك ــا :ف ــي هـ ــذا األسـ ـب ــوع الــوضــع
سيتفاقم».

«البنتاغون» :الفيروس
يؤدي إلى
يمكن أن ّ
فوضى سياسية
في بعض الدول

القطيع»
بريطانيا من «مناعة
ً
إلى احتواء الفيروس ...متأخرة!
أخيرًاّ ،
قرر بوريس جونسون
اإلغالق التام في بريطانيا.
قرار سبقه ّ
تخبط واضح،
ومسار مليء بالتناقضات،
وربما أيضًا الجهل ،في
كيفية التعاطي مع تفشي
فيروس «كورونا»
نادين شلق
اس ـت ـل ــزم األمـ ــر أك ـث ــر م ــن تـسـعــة أســاب ـيــع،
ل ـ ـتـ ــواجـ ــه حـ ـك ــوم ــة ب ـ ــوري ـ ــس ج ــونـ ـس ــون
ّ
ّ
وتتقبل فكرة أن فيروس
لحظة الحقيقة،
ّ
«ك ـ ــورون ـ ــا» ل ــن ي ـت ـبــخــر لـ ــوحـ ــده ،أو عـبــر
اعتماد استراتيجية «مناعة القطيع» ،أو
باالستناد إلــى نظريات العلم السلوكي،
األساليب التي استدار إليها
وغيرها من ّ
متجنبًا ّ
مجرد النظر إلى إعالن
جونسون،
اإلغالق العام ،حتى ثالثة أيام خلت.
فبينما كان األوروبيون يغلقون املدارس،
وي ـن ـشــرون ال ـج ـنــود ف ــي الـ ـش ــوارع لـفــرض
ق ـ ــواع ـ ــد الـ ـحـ ـج ــر الـ ـصـ ـح ــي الـ ـ ـص ـ ــارم ـ ــة -
م ـتــأخــريــن ح ــوال ــى أس ـب ــوع ــن ع ــن ات ـبــاع
هذه اإلجــراءات  -كانت نصيحة الحكومة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ملــواط ـن ـي ـهــا« :ال ـح ـف ــاظ على
ال ـ ـهـ ــدوء واالس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار» .ب ـق ـي ــت امل ـ ــدارس
وامل ـطــاعــم وامل ـس ــارح والـ ـن ــوادي واألمــاكــن
ال ــري ــاض ـي ــة م ـف ـتــوحــة؛ ف ـقــط ال ــذي ــن تصل
أعـ ـم ــاره ــم إل ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ـع ــن ع ــام ــا،
وأولئك الذين يعانون ُمن أعراض مشابهة
ألع ــراض اإلنفلونزا ،نصحوا بالبقاء في
املنزل .كــان ّ
الرسمي
رد الفعل البريطاني
ّ
مــدفــوعــا بـنـظــريــة مـثـيــرة لـلـجــدل ،تبناها
كبار العلماء لدى حكومة اململكة املتحدة،
ّ
وهي أن «أفضل طريقة لتخفيف العواقب
الطويلة امل ــدى لــوبــاء كــورونــا ،تـكــون عبر
الـ ـسـ ـم ــاح ل ـل ـف ـي ــروس ب ــاالنـ ـتـ ـش ــار بـشـكــل
طبيعي ،من أجــل بناء مناعة القطيع بني
السكان».
نظرية القت ردود فعل عنيفة ،وانتقادات
من أطباء وعلماء وسياسيني في الداخل
ّ ّ
والـخــارج .إل أن الحكومة كانت تــرد على
ّ
استراتيجية
كل ذلك ،مؤكدة أنها ال تتبع
ّ
«مـنــاعــة الـقـطـيــع» بشكل صــريــح ،ولكنها
تدير األزمــة مسترشدة بــاألدلــة .ولكن هل
ً
كانت فعال بحاجة ألدلة ،بعدما شهدت كل
ما يجري في العالم ،وفي الدول األوروبية
املجاورة؟
االستثنائية لحالة
الطبيعة
الجميع
ُيدرك
ّ
فيروس «كورونا» ،ويفهمون أنه ستكون
ه ـنــاك أخ ـط ــاء ف ــي مـعــالـجـتـهــا .ول ـكــن ذلــك
ال ي ـم ـنــع م ــن اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ال ـح ـكــومــة
البريطانية فشلت في استيعاب الــدروس
مــن الـبـلــدان الـتــي أصـيـبــت قبلها ،بــل كــان
الجيش البريطاني في وسط لندن (أ ف ب)

بــإم ـكــان ـهــا ت ـتـ ّـبـ ّـع امل ـس ــار م ـنــذ ب ــدء ظـهــور
ّ
الفيروس إلى تفشيه ،لتعرف أن ما ينطبق
على ووهان وإيطاليا وغيرهما ،سينطبق
على اململكة املتحدة ،أيضًا.
يـ ـمـ ـك ــن ت ـل ـخ ـي ــص هـ ـ ــذا امل ـ ـس ـ ــار ب ـت ـس ـعــة
أسابيع ،كان بإمكان الحكومة البريطانية
ّ
اسـتـغــالـهــا ،قـبــل ان ـت ـشــار ف ـي ــروس تمكن
إلـ ــى اآلن م ــن زع ــزع ــة وه ــزي ـم ــة أحـ ــد أهــم
األنـظـمــة الصحية فــي الـعــالــم ،إن كــان في
فــرن ـســا أو إس ـبــان ـيــا أو ف ــي دول أخـ ــرى،
ولــن يصعب عليه ضــرب النظام الصحي
للمملكة .تـسـعــة أســاب ـيــع ،مـنــذ ت ـ ّـم تأكيد
انتقال الفيروس مــن إنـســان إلــى آخــر ،في
مـنـتـصــف ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،ومـ ــا تـ ــاه مــن
ان ـت ـش ــاره ف ــي مـقــاطـعــة ه ــوب ــي الـصـيـنـيــة.
ت ـس ـعــة أس ــابـ ـي ــع ،ك ــان ــت ك ــاف ـي ــة بــالـنـسـبــة
ّ
للحكومة البريطانية ،لالستماع والتعلم
والـتـجـهـيــز .تـسـعــة أســاب ـيــع ّ ،كــانــت كافية
إلجراء عمليات محاكاة التفشي ،وضمان
وج ـ ّـود م ـعـ ّـدات وقــايــة شخصية ،وأجـهــزة
ت ـ ـنـ ــفـ ــس ،وإت ـ ــاح ـ ــة اخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات س ــري ـع ــة
ورخ ـي ـصــة .تـسـعــة أســابـيــع كــافـيــة لوضع
برامج تساعد على ّ
تتبع مصدر الفيروس،
وبــدء حمالت توعية جماعية ،ليس فقط
بشأن غسل اليدين ،ولكن بشأن املخاطر
ّ
الـتــي قــد يشكلها الـفـيــروس على النشاط

أهدرت الحكومة
أسابيع ثمينة انتهجت
خاللها نوعًا من
ّ
التقلبات والمنعطفات

االجـتـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي ،إذا لــم يــأخــذه
الجميع بجدية.
لم تكن اململكة املتحدة بحاجة إلى عنصر
الصدمة للتعامل مع «كورونا» ،كما جرى
أخيرًا ،عندما أعلن جونسون اإلغالق التام،
وقبلها بــأيــام إغ ــاق الـحــانــات واملـطــاعــم،
ليسبق ذلــك بــأيــام إغــاق امل ــدارس ...وكــان
يكفي الـلـجــوء هــذه اإلجـ ــراءات باالعتماد
على ُتـجــارب ال ــدول السابقة ،والــدراســات
التي نـشــرت ،في هــذا املـجــال ،والتي تؤكد
أن هــذا الـفـيــروس ال يمكن الـقـضــاء عليه،
باالحتواء.
سوى
ّ
ّ
التروي؛ وفي 12
ولكن ال! فضل جونسون
آذار ،أي بعد أكثر من شهر على ظهور أول
ّ
حــالــة انـتـقــال محلي لـفـيــروس «كــورونــا»،
فــي  29ش ـبــاط ،أص ــدرت الـحـكــومــة إعــانــا
ّ
م ـث ـي ـرًا ل ــاس ـت ـغ ــراب وال ـ ـجـ ــدل ،مـ ـف ــاده أن

جـمـيــع االخ ـت ـب ــارات ال ـســري ـعــة ،ومـســاعــي
ّ
تتبع مـصــدر الـفـيــروســات ،ستتوقفّ .أمــا
الـعــزل ،فسيكون مــن نصيب أولـئــك الذين
ي ـع ــان ــون م ــن األع ـ ـ ــراض ،أو ال ــذي ــن تـصــل
ّ
أعـمــارهــم إلــى أكـثــر  70عــامــا .كــان كــل ذلك
ج ــزءًا مــن استراتيجية «مـنــاعــة القطيع».
ّ
اسـتــراتـيـجـيــة تـحــطـمــت أمـ ــام أول دراس ــة
واج ـه ـت ـهــا ،بـعــدمــا كــانــت ق ــد تـ ُغــافـلــت عن
دراس ــات ســابـقــة ،أبــرزهــا الـتــي نـشــرت في
ّ
ُ
ّ
مجلة «النسيت» ،وتظهر أن ثلث املرضى
ي ـح ـتــاجــون إل ــى ال ـع ـنــايــة امل ــرك ــزة ،و%29
يـصـبـحــون ب ـحــالــة سـيـئــة لـلـ ّغــايــة لــدرجــة
أنهم يحتاجون إلى أجهزة تنفس .بمعنى
ّ
ّ
الصحي البريطاني لن
آخ ــر ،ف ــإن النظام
ّ
يتمكن ،بأي ّ حال من األحوال ،من الصمود
في وجه تفشي الفيروس.
 17آذار ك ــان ال ـت ــاري ــخ املـفـصـلــي للشعب
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،بـ ـع ــدم ــا أص ـ ـ ـ ــدرت جــام ـعــة
«إم ـب ــري ــال ك ــول ــدج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ـن ــدن» وكـلـيــة لـنــدن
ل ـل ـص ـح ــة ،دراس ـ ـ ـ ــة راج ـ ـعـ ــت فـ ــي إط ــاره ــا
ال ـن ـمــوذج ال ــذي تتبعه الـحـكــومــة (مـنــاعــة
ال ـق ـط ـيــع) .أوض ـح ــت ال ــدراس ــة أن ق ـمــع أو
اح ـتــواء ال ـف ـ ّيــروس ،هــو فــي الــواقــع أفضل
طريقة لتجنب وفاة عدد كبير من الناس.
وإذ ت ـطـ ّـرقــت إل ــى مــا حـصــل فــي إيـطــالـيــا،
ّ
أوضحت أن ما يصل إلى  %30من املرضى
الذين دخلوا املستشفى بسبب الفيروس،
سيحتاجون إلى العناية املركزة .بالتالي،
إذا ّ
تكررت هذه األرقام في اململكة املتحدة،
س ـ ـتـ ــؤدي إل ـ ــى ت ـه ــال ــك نـ ـظ ــام «الـ ـخ ــدم ــات
الصحية الوطنية» الذي تديره الحكومة.
بناء عليه ،قامت حكومة اململكة املتحدة
بـ ــاس ـ ـتـ ــدارة  180درجـ ـ ـ ــة ،م ـت ـخ ــذة الـ ـق ــرار
باعتماد اإلج ــراءات التي اتخذتها الــدول
األخــرى ،لتأخير انتشار ُ الفيروس :إغالق
املـ ــدارس ،والـطـلــب مــن األس ــر عــزل نفسها
ملدة  14يومًا ،والتركيز على توسيع نطاق
االختبار إلى  25ألف اختبار يوميًا ،خالل
الشهر التالي .تبع ذلــك إعــان جونسون،
عـلــى م ـضــض ،إغ ــاق ال ـحــانــات واملـطــاعــم
واملـ ـس ــاح ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ل ـي ـل ـيــه إع ــان
اإلغالق التام على مدى ثالثة أسابيع.
يتحرك جونسون اآلن بسرعة ،لكن ذلك ال
يلغي أن قــراراتــه األخـيــرة ،على ّ
صحتها،
ّ
جـ ـ ــاءت م ـ ـتـ ــأخـ ــرة ،ولـ ـي ــس مـ ــن ال ــواض ــح
إن ك ــان ــت س ـت ـح ــول دون إره ـ ـ ــاق ال ـن ـظــام
الصحي البريطاني .وبحسب افتتاحية
صحيفة «ذا غارديان» ،قبل يومني ،تشير
ّ
البيانات إلى أن تفشي فيروس «كورونا»
في اململكة املتحدة ،يتبع مسارًا مشابهًا
إلي ـطــال ـيــا .الـصـحـيـفــة ذك ــرت أن ــه فــي حــال
ّ
ّ
تقدم املرض كما يتوقع العلماء ،فإن عدد
ال ـق ـت ـلــى س ـيــرت ـفــع إلـ ــى ح ــوال ــي  5000في
غضون أسبوعني .هي الحقائق الوحشية،
إذًا ،التي أدت إلى ّ
تحول كبير في سياسة
ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ـبــر اس ـت ـب ــدال ن ـهــج «م ـنــاعــة
القطيع» بسياسة أكثر «عدوانية».
ولكن ذلك ال يلغي واقــع أن هذه الحكومة
ذات ـه ــا أه ـ ــدرت أســاب ـيــع ثـمـيـنــة ،انتهجت
ّ
خاللها نــوعــا مــن التقلبات واملنعطفات،
أدت إلــى خلق مناخ مــن عــدم الثقة بينها
وبـ ــن ال ـ ـنـ ــاس .ه ـ ــؤالء ب ــات ــوا ي ـت ـســاء لــون
م ــا إذا كــانــت حـكــومــة ب ــاده ــم تستجيب
ملصلحتهم ،فــي وق ــت لــم يـعــد أح ــد ق ــادرًا
على أن يستشف مــا هــي استراتيجيتها،
أو م ــدى جــديـتـهــا فــي م ـحــاربــة الـفـيــروس
وخـ ـط ــره ع ـل ــى ص ـ ّـح ـت ـه ــم .ف ــي امل ـحـ ّـص ـلــة،
جـعـلــت اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «م ـنــاعــة الـقـطـيــع»،
الـنــاس يعتقدون بــأن الحكومة تــريــد من
الحصول على الفيروس لحماية
الجميع
ّ
االقـتـصــاد ،وأنـهــا ال تتخذ إج ــراءات أكثر
ّ
حسمًا ،ألنــه ال يشكل تـهــديـدًا خـطـيـرًا ،أو
على أبعد تقدير ،هي ال تعرف ما تفعله.
ومن اآلن فصاعدًا ،بات املواطن البريطاني
أمــام ثالثة مخاوف رئيسية :حماية سبل
ّ
سيتكيف؛
عيشه؛ إن كان النظام الصحي
وهل سيكون هناك ما يكفي من الطعام في
حال استفحال األزمة.

