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«أثر الفيروس} بين الصين والغرب
ّ
انكسار حلقات اإلنتاج واالستهالك يمهد لعــولمة جديدة
لـكــن مــا ملــس الـعــالــم عـلــى نـحــو شامل
وم ـ ّ
ـوح ــد ه ــي الـ ـ ـق ـ ــرارات االق ـت ـصــاديــة
واملــال ـيــة ال ـتــي بـ ــدأت م ــن أسـ ــواق امل ــال
ّ
وعمت جميع القطاعات االقتصادية؛
ُ
ّ
وهـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـشـ ـ ــكـ ـ ــل م ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــة ،األزمـ ـ ـ ـ ــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـن ــاجـ ـم ــة عـ ــن الـ ــوبـ ــاء
الجديد.
األزمــة هذه املـ ّـرة قد تكون أسوأ بكثير
م ـمــا ش ـه ــده ال ـعــالــم ســاب ـقــا .فــالـعــوملــة
هي عند مستويات أعلى من التعقيد
وال ـ ــام ـ ــرك ـ ّــزي ـ ــة ب ـ ــن األق ـ ــال ـ ـي ـ ــم .وإذا
كـ ــان املـ ـس ــن ــون وأص ـ ـحـ ــاب الـ ـع ــوارض
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ف ـ ــي الـ ـع ــامل ــن ال ـص ـن ــاع ــي
وال ّـن ــام ــي ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء ،ه ــم األك ـثــر
ت ــأث ـرًا بــالـفـيــروس ،ف ــإن كــل الـقـطــاعــات
االقتصادية ،تقريبًا ،يلمسها الــوبــاء.
«إنـهــا أزم ــة غير مـعـتــادة بشكل كبير،
فــرغــم أن نسبة الــوفـيــات الـنــاتـجــة عن
اإلصابة بهذا الفيروس ليست مرتفعة
نسبيًا ،إال أنه يتمتع بقدرة عالية على
االنـتـشــار بسهولة .هـنــاك قناعة بأنه
إذا لم يتم احتواؤه ،لن تتمكن األنظمة
الـصـحـ ّـيــة ح ــول ال ـعــالــم م ــن م ـجــاراتــه،
وسـتــرتـفــع الـخـســائــر الـب ـشــريــة .هـنــاك
عدم يقني كبير يحيط به» وفقًا لرئيس
قـ ـس ــم االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا والـ ـسـ ـي ــاس ــات
واملراجعات في صندوق النقد الدولي،
مارتن موهاليسن.
بــال ـ ّن ـس ـبــة إل ـ ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،ف ـ ــإن ذل ــك
ي ــؤث ــر م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى ال ـط ـل ــب بـسـبــب
انعزال الناس وانسحابهم من الــدورة
االستهالكية لحماية أنفسهم واحتواء
انـتـشــار امل ــرض ،فيما هـنــاك أيـضــا أثر
مباشر على حلقات اإلنتاج أيضًا ،لذا
نـشـهــد ص ــدم ــة م ــزدوج ــة م ــن ال ـعــرض
والطلب وتــراجــع النشاط االقتصادي
وتفاعل أسواق املال معه.

حسن شقراني
ّ
كان من املفترض أن يتخطى االقتصاد
ال ـعــاملــي عـتـبــة ال ـ ــ 100تــريـلـيــون دوالر
ع ـ ــام  ،2022غـ ـي ــر أن كـ ــوف ـ ـيـ ــد 19-لــه
حـكـ ٌـم آخ ــر .فــاألزمــة االقـتـصــاديــة التي
ّ
يــولــدهــا ه ــذا الـفـيــروس غـيــر مسبوقة
بالعمق واالنتشار وقــد تصل كلفتها
إلــى تريليونات ال ــدوالرات مــن الناتج
ال ـعــاملــي .املـسـتـهـلـكــون يـنـسـحـبــون من
ّ
ح ـل ـق ــات ال ـط ـل ــب ف ــي ظـ ــل عـ ــدم الـيـقــن
الناجم عن الوباء واإلجراءات الطارئة
الـ ـت ــي ت ـفــرض ـهــا الـ ـحـ ـك ــوم ــات؛ دورات
اإلنـ ـت ــاج تـنـكـســر م ــع ت ـســريــح الـعـمــال
وإق ـ ـفـ ــال الـ ـش ــرك ــات؛ وح ـت ــى ق ـطــاعــات
بأكملها توقفت عن العمل ،مثل قطاع
ّ
الـنـقــل ال ـج ــوي .وض ــع يــولــد صدمتني
م ـت ــازم ـت ــن ع ـل ــى م ـس ـتــويــي ال ـع ــرض
وال ـط ـل ــب ،وقـ ــد ُي ـن ـبــئ بـ ـ ــوالدة نسخة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ــومل ــة ن ـت ـي ـجــة ال ـع ــودة
إل ــى مــركــزيــة اإلنـ ـت ــاج وال ـت ـخ ــزي ــن ،قد
يطوي معها العالم صفحة املنظومات
السياسية واالقتصادية التي أنتجتها
األزم ــة املالية العاملية ويــدخــل مرحلة
ما بعد فيروس كورونا الجديد.

األزمة هذه ّ
المرة أسوأ بكثير

ق ـ ـطـ ــع الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ش ـ ــوط ـ ــا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا ع ـلــى
املستويني التكنولوجي واالقتصادي
منذ نهاية الحرب العاملية األولى ،لكن
ّ
ّ
التطور يبقى خاضعًا ألحكام
كل هذا
ال ـط ـبـيـعــة ال ـت ــي ق ــد ي ـفــرض ـهــا أح ـيــانــا
ّ
ّ
ـول ــد وب ـ ـ ـ ً
ـاء ي ـشــل
فـ ـي ــروس م ـج ـه ــري ي ـ
ً
العالم اقتصاديًا .فــي عــام  1918مثال
ّأدى الـحـظــر امل ـف ــروض عـلــى الـتـقــاريــر
اإلخبارية نتيجة الحرب ،إلــى تسمية
االن ـف ـلــونــزا الـقــاتـلــة ال ـتــي ن ـشــأت على
األرج ــح فــي والي ــة كنساس األميركية
وولدت ً
ّ
وباء أصاب ربع سكان األرض
وق ـضــى ع ـلــى ع ـش ــرات امل ــاي ــن مـنـهــم،
«االنـفـلــونــزا اإلسـبــانـيــة» ،ألن إسبانيا
كانت الــدولــة األوروبـيــة الوحيدة غير
املعنية بالحظر .أما اليوم ،فقد أضحى
جميع سكان املعمورة على علم ّ
معمق
بفيروس كورونا الجديد (كوفيد)19-
وب ــامل ــرض ال ـ ــذي ي ـس ـب ـبــه ،م ـنــذ بــدايــة
انـ ـتـ ـش ــاره ورغ ـ ــم املـ ـ ـح ـ ــاوالت األولـ ـي ــة
لـلـسـلـطــات الـصـيـنـيــة لـكـبــح خ ـبــره من
مدينة ووهان.
ً
ّ
مـبــاشــرة ،شــكـلــت هــذه املـعــرفــة أســاســا
الت ـ ـخ ـ ــاذ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوي ــات
الشخصية واالجتماعية والسياسية.

وجهان لصورة قاتمة
نظريًا ،يرتبط أفــق االقـتـصــاد العاملي
بمستقبل الفيروس .والسيناريوهات
كثيرة هنا ،من إمكانية اكتشاف لقاح
مبكر قبل فترة  18-12شهرًا املعتادة
ً
ل ـه ـك ــذا خـ ـ ــرق ،وصـ ـ ــوال إل ـ ــى إم ـكــان ـيــة
اس ـت ـم ــرار ان ـت ـش ــار ال ـف ـي ــروس إلـ ــى أن
ت ـت ـم ـتــع ن ـس ـب ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـش ـع ــوب
باملناعة الكافية ملواجهته.
عـمـلـيــا ،يــرتـبــط حـجــم ال ـضــرر املـتــرتــب
على انتشار الفيروس بسرعة احتوائه
وم ـس ـت ــوى ال ــدع ــم ال ـح ـكــومــي ل ـت ــدارك
تداعياته ،وسرعة وفاعلية تنفيذ هذه
اإلج ـ ـ ــراءات ،وف ـقــا لـسـتـيـفــانــي سيغال

العاملي ّ
برمته؟

ودي ــان غيرستل مــن مركز الــدراســات
الــدولـيــة واالسـتــراتـيـجـيــة .فــي الصني،
عـلــى سبيل امل ـثــال ،يـقــول الـكــاتـبــان إن
ّ
االقـتـصــاد تقلص فــي الــربــع األول من
ّ 2020
للمرة األول ــى منذ  1992نتيجة
انكماش الحركة االقتصادية املحلية
ب ـس ـبــب ال ـح ـظــر املـ ـف ــروض ف ــي ال ـبــاد
خـ ـ ــال فـ ـت ــرة رأس الـ ـسـ ـن ــة وبـ ـع ــده ــا،
وتـ ــراجـ ــع ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ب ـن ـس ـبــة ت ـفــوق
خالل الشهرين املاضيني.
ّ %17.2
ع ــامل ـي ــا ت ــوق ــع م ــؤت ـم ــر األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة أن تـ ـت ــراج ــع
االستثمارات األجنبية املباشرة على
املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــامل ــي ب ـن ـس ـب ــة تـ ـت ــراوح
بـ ــن  %5و ،%15ل ـت ـه ــوي إل ـ ــى أدنـ ــى
مستوياتها منذ األزمة املالية العاملية
قـبــل أكـثــر مــن عـقــد« .ه ـكــذا تــراجــع من
شأنه أن ُي ّ
عمق الالمساواة ويرفع من
مستوى هشاشة العديد من البلدان»
ُ ّ
تحذر املنظمة األممية.
كـ ــذلـ ــك تـ ــرسـ ــم وح ـ ـ ـ ــدة األبـ ـ ـح ـ ــاث فــي
ـورة
م ـج ـم ــوع ــة إيـ ـك ــون ــومـ ـسـ ـي ــت «ص ـ ـ ّ ً
قاتمة» عن االقتصاد العاملي ،متوقعة
ان ـك ـمــاشــا كــون ـيــا بـنـسـبــة %2.2؛ هــذا
يـعـنــي خ ـس ــارة تــري ـل ـيــونــي دوالر من
ُ
القيمة املضافة .تفيد هــذه التقديرات
بأن «النصف الثاني من العام الجاري
قــد يشهد بــدايــة التعافي االقـتـصــادي
غ ـيــر أن م ـخــاطــر االن ـ ـ ــزالق وف ـق ــا لـهــذا
الـسـيـنــاريــو مــرتـفـعــة جـ ـدًا ،ألن مــوجــة
ثــان ـيــة أو ح ـتــى ثــال ـثــة م ــن ال ــوب ــاء قد
ُ
تـ ـغ ــرق ال ـن ـم ـ ّـو ال ـع ــامل ــي أكـ ـث ــر» .وفـيـمــا
يصعب تحديد استراتيجية للخروج
من معضلة اإلقفال العام يبقى الترقب
سيد املوقف ،وفيما تسعى البلدان إلى
تحفيز اقتصاداتها عبر اإلنفاق العام
ت ـت ــراج ــع إي ــراداتـ ـه ــا بـنـتـيـجــة تــراجــع
الحركة االقـتـصــاديــة مــا يضع العديد
من البلدان على حافة أزمــة املديونية
العامة.
تقييم شامل آخر الرتدادات الوباء على
االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي ُي ـقـ ّـدمــه الـبــاحـثــون
ف ــي ش ــرك ــة االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات م ــاك ـي ـن ــزي.
يستندون إلى مجموعة سيناريوهات
تبحث فــي انـتـشــار ال ــوب ــاء وإجـ ــراءات
الخاص به؛
احتوائه وتطوير اللقاح ّ
 سـيـنــاريــو الـتـعــافــي امل ـتــأخــر :ويـقــومعلى معطيات تفاؤلية تبدو اليوم غير
واقعية ،تفترض وصول اإلصابات إلى
قمتها في نيسان وبــدء التعافي على
أن يـشـهــد ال ـخــريــف ارت ـف ــاع ــا ف ــي عــدد
الحاالت في النصف الجنوبي لألرض.

العاصفة األميركية المتكاملة

بعد األزمة المالية
العالمية في 2008
سارت الشركات
والحكومات في
اتجاهين معاكسين
إلدارة اإلنتاج أما اليوم
فالوباء سيفرض العودة
إلى األسس التقليدية

ّ
هكذا يتقلص االقـتـصــاد العاملي على
ن ـحــو طـفـيــف خ ــال ع ــام  ،2020ولـكــن
الـتـعــافــي يـبــدأ بــاك ـرًا اب ـت ـ ً
ـداء مــن الــربــع
األخير.
 سيناريو االنـكـمــاش الـطــويــل األكثرّ
تعقيدًاُ :يمكن أل يصل عــدد الـحــاالت
ف ــي أم ـيــركــا وأوروب ـ ـ ــا إل ــى ال ـ ــذروة إال
فـ ــي أيـ ـ ـ ــار .وق ـ ــد ي ـت ـب ــن أن ال ـف ـي ــروس
ً
غير موسمي وأن اللقاح ليس فـ ّـعــاال،
وب ــال ـت ــال ــي ت ـس ـت ـمـ ّـر إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ــزل
والتدابير الطارئة حول العالم ،ومعها
ي ـت ــراج ــع اإلن ـ ـفـ ــاق االس ـت ـه ــاك ــي أك ـثــر
وت ـس ـت ـم ــر مـ ــوجـ ــات ص ـ ــرف املــوظ ـف ــن
ُ
والعمال وتعاني أســواق املــال وتثبت
ّ
اإلج ـ ــراءات الـنـقــديــة واملــال ـيــة املــتـخــذة
حول العالم أنها غير كافية.
بـحـســب ال ـس ـي ـنــاريــو األخ ـي ــر سـتـكــون
ت ــداع ـي ــات ال ــوب ــاء م ـمــاث ـلــة ل ـتــداع ـيــات
األزمــة املالية العاملية التي خسر فيها
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــامل ــي ن ـح ــو تــريـلـيــونــي
دوالر ،أو ما يعادل  %4من اإلنتاج بني
ّ
املسجلة فــي الــربــع الـثــانــي من
القيمة
عام  2008والربع األول من عام .2009
اليوم يبلغ حجم االقتصاد العاملي 90
تــريـلـيــون دوالر ،مــا يعني أن تراجعًا
ف ــي اإلن ـ ـتـ ــاج ب ـن ـس ـبــة  %4يـ ـ ــؤدي إل ــى
ّ
تبدد  3.6تريليونات دوالر؛ هذا يعني
وظ ــائ ــف مـ ـفـ ـق ــودة وشـ ــركـ ــات مـفـلـســة
ونفقات استثمارية ملغاة ومشاريع
ّ
ومخصصات أبحاث وتطوير
تطوير
ّ
رة.
متبخ
ّ
ول ـك ــن أي ال ـب ـل ــدان ه ــي األك ـث ــر ت ــأث ـرًا؟
وك ـي ــف يـنـعـكــس ذل ــك ع ـلــى االق ـت ـصــاد
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ّ
رغم أن الوباء ظهر في شرق آسيا ،ثم
ّ
فتك بــأوروبــا ،إال أن الــواليــات املتحدة
عني
هــي الـتــي تـجــد نفسها ال ـيــوم فـ
ـي ّ
ُ
العاصفة ،أو العواصف التي قد تبخر
ط ـم ــوح ــات ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
بــواليــة ثــان ـيــة .وي ـعــود ه ــذا األم ــر إلــى
ثالثة عوامل أساسية:
ّ
 صارت الواليات املتحدة مركز الوباءّ
الـعــاملــي بـعــدمــا تـخــطــى ع ــدد املصابني
فيها ال ـ ــ 100أل ــف فيما يــاحــظ تــراجــع
أع ـ ـ ـ ــداد اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات وانـ ـحـ ـس ــاره ــا فــي
الصني .وفقًا لورقة بحثية أعدها أندرو
أتكيسون من املكتب الوطني لألبحاث
ّ
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة،
ف ــإن جميع الـسـيـنــاريــوهــات املطروحة
تخلص إلى أنه في قمة انتشار الوباء
في هذا البلد ،أي بعد فترة تــراوح بني
 7و 14شـهـرًا مــن ال ـيــوم ،ستبلغ نسبة
امل ـصــابــن م ــن ع ــدد ال ـس ـكــان ب ــن %10
و ،%20أي مــا ي ـتــراوح بــن ّ 33مليونًا
و 66مليون شخص« .ولتجنب الكارثة
فــي النظام الصحي ،مثلما يحدث في
إي ـطــال ـيــا ،ال ب ـ ّـد م ــن تـطـبـيــق إج ـ ــراءات
م ـط ـ ّـول ــة ل ـف ــرض ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع اس ـت ـث ـمــار ه ــائ ــل لــدعــم
القدرة االستيعابية للنظام الصحي»،
ي ـق ــول ال ـب ــاح ــث« .وعـ ـل ــى األرج ـ ـ ــح ،فــإن
ّ
إجـ ــراءات كـهــذه ،فــي الــواليــات املتحدة
والعالم على ّ
حد ســواء ،ستكون لفترة
ّ
عــام كــامــل أو حــتــى  18شـهـرًا  -أي ّإلى
حـ ــن ت ـط ــوي ــر لـ ـق ــاح  -وذل ـ ـ ــك لـتـجــنــب
االن ـع ـك ــاس ــات ال ـخ ـط ـيــرة ع ـلــى الـقـطــاع
الصحي».
 ي ـضــرب ال ــوب ــاء االق ـت ـصــاد األمـيــركــيغـ ـ ـ ــداة انـ ـ ـ ـ ــدالع ال ـ ـحـ ــرب ال ـن ـف ـط ـي ــة بــن
السعودية وروسيا ،وهي حرب أسعار
وأس ـ ــواق بــالــدرجــة األولـ ــى تـ ـ ّ
ـؤدي إلــى
انـخـفــاض الـسـعــر ومـعــه االسـتـثـمــارات
في االقتصاد األميركي الذي ُي ّ
عد املنتج
األول للوقود األحفوري في العالم.
 ت ـس ـعــى ال ـس ـل ـط ــات األم ـي ــرك ـي ــة إل ــىاحـ ـ ـت ـ ــواء ال ـ ـتـ ــداع ـ ـيـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ــوب ــاء ع ـب ــر اإلنـ ـف ــاق
العام الهائل ،فقد اتفق قطبا السياسة
في هــذا البلد على إمــرار رزمــة تحفيز
تــاري ـخ ـيــة ت ـف ــوق قـيـمـتـهــا تــريـلـيــونــي
دوالر لـ ــدعـ ــم ال ـ ـشـ ــركـ ــات وامل ــوظـ ـف ــن
وامل ـسـ ّـرحــن مــن أشـغــالـهــم والـعــاطـلــن
من العمل والقطاع الصحي .ولكن في
م ـقــابــل ه ــذا اإلنـ ـف ــاق ال ـس ـخــي بجميع
ّ
تحد كبير
املعايير التاريخية ،هناك
يكمن فــي تخطي عــدد طالبي إعانات
البطالة  3.6ماليني ،من نصف مليون
قـبــل أس ـبــوع واح ــد ف ـقــط .ل ــذا مــن غير
الواضح بعد كيف ستتوازن إجــراءات
الــدعــم مــع حــاجــات القطاعني الخاص
وال ـ ـعـ ــام وكـ ـي ــف س ـ ُـي ـت ــرج ــم ذل ـ ــك عـلــى
صعيد النمو والتشغيل.
ّ
ولكن املــؤكــد هــو أن الــواليــات املتحدة
ه ــي ق ـط ــب ال ـع ــومل ــة ال ــرئ ـي ـس ــي وأك ـب ــر
اقتصاد فيها وأهـمــه لناحية مواءمة
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا والـ ــرسـ ــام ـ ـيـ ــل والـ ـي ــد
ّ
ّ
وتحوالتها
العاملة ولــذا فــإن تأثرها
ّ
في زمن الوباء تعني ارتدادات متنوعة
على مختلف األقاليم.

نموذج االحتواء األلماني
إذا استندت البلدان املتأثرة بانتشار
الــوبــاء إلــى تـجــارب الـبـلــدان الناجحة،
ُيمكن توحيد املعايير وتخفيف وطأة
األزمـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ع ـل ــى م ـس ـتــوى
االح ـت ــواء ،تـبــرز أملــانـيــا لجهة تكثيف
الـفـحــوصــات وال ـتــداب ـيــر الـلــوجـسـتـيــة.
ُ
ف ــي أكـ ـب ــر اق ـت ـص ــاد أوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ت ـج ــري
الـسـلـطــات املـعـنـيــة أك ـثــر م ــن  170ألــف
فحص أسبوعيًا ،أي أعلى مــن مجمل
فحوصات بعض البلدان منذ انتشار

ال ــوب ــاء حـتــى ال ـي ــوم .صـحـيــح أن عــدد
اإلصابات في املانيا كان الرابع عامليًا،
إال أن نسبة الوفيات مــن جــراء الوباء
مـكـبــوحــة عـنــد  %0.6م ـقــارنــة م ــع %6
في فرنسا وأكثر من  %7في إسبانيا
و %10في إيطاليا.
ّ
رغم كل ّذلك سيكون االقتصاد األملاني
األكثر تأثرًا بوباء كوفيد ،19-إذ يتوقع
أن ُيـسـ ّـجــل ثــانــي أس ــوأ أداء بــن بلدان
مجموعة العشرين ذات االقـتـصــادات
األكبر في العالم.

عودة مركزية اإلنتاج؟
ت ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات ال ـ ـن ـ ـمـ ــو الـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــي وتـ ــأثـ ــر
اقـتـصــادات ال ــدول واألقــالـيــم فــي املــدى
الـقـصـيــر هــي نـصــف ال ـح ـكــايــة ،فــاألثــر
ال ـع ـم ـي ــق لـ ـك ــوفـ ـي ــد 19-س ـي ـك ــون عـلــى
مـنـظــومــة االق ـت ـص ــاد امل ـع ــول ــم .وبــرغــم
أن ال ـخ ـبــراء يــدعــون إل ــى تـقـ ّـبــل الــواقــع
ال ـجــديــد لـسـيــاســات ال ـعــزل والـحـمــايــة
إلى حني اكتشاف الحل ،يبقى السؤال
املحوري حاضرًا :كيف يمضي العالم
ق ــدم ــا ب ـعــد ص ــدم ــة ال ـف ـي ــروس ّبـعــدمــا
سيطر البنج االستهالكي املصنع بني
واش ـن ـطــن وب ـكــن عـلــى ال ـعــوملــة لـفـتــرة
طــوي ـلــة؟ مــا هــو ال ــواق ــع ال ــذي يفرضه
ّ
الفيروس بأثر الفراشة الذي ولده بني
الشرق والغرب؟
فــي امل ـبــدأ يستند املـحـلـلــون وم ـطـ ّـورو
ال ـن ـمــاذج إل ــى ت ـج ــارب أزمـ ــات األوب ـئــة
الـتــاريـخـيــة واالرت ـ ـ ــدادات االقـتـصــاديــة
ّ
ال ـت ــي ول ــدت ـه ـ ّـا ل ــوض ــع سـيـنــاريــوهــات
وص ـيــاغــة تــوق ـعــات تـحــاكــي مــا ُيمكن
أن يـنـتــج ع ــن ال ــوب ــاء ال ـحــالــي .وبــرغــم
مستوى التعقيد ال ــذي يحكم العوملة
حــالـيــا حـيــث ُيـمـكــن أن يـحـتــاج منتج
واحـ ــد مل ـكــونــات م ــن  12ب ـل ـدًا مختلفًا
إلنـ ـت ــاج ــه ،م ـع ـطــوفــا ع ـل ــى ال ـت ـح ــوالت
السياسية العاملية التي دفعت الــدول
إلــى االنـقـســام فــي مــواجـهــة الـفـيــروس،
يمكن تحديد عناوين عريضة ملا ُيمكن
أن يكون عليه العالم ما بعد كوفيد.19-
ّ
التغير الهيكلي« .يكشف هذا
بداية مع
الوباء هشاشة النظام املعولم» القائم
ع ـلــى ســاســل اإلنـ ـت ــاج امل ـتــراب ـطــة بني
األمــمُ ،يحاجج هنري فاريل وأبــراهــام
ن ـيــومــان ف ــي تـحـلـيــل ن ـشــرتــه «فــوريــن
أفـ ـي ــرز» أخـ ـيـ ـرًاُ .ي ـش ـيــر ال ـك ــات ـب ــان إلــى
ح ــاالت النقص ال ـحـ ّـادة فــي اإلم ــدادات
وامل ــواد األول ـيــة الناجمة عــن الفلسفة
الجديدة إلدارة العرض في هذا العصر
م ــن ال ـع ــومل ــة .فــرغــم أن فـلـسـفــة اإلدارة
الـتـقـلـيــديــة كــانــت تـقــوم عـلــى الـتـحـ ّـوط
فـ ـ ــي املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزون تـ ـحـ ـضـ ـيـ ـرًا ل ـل ـح ـظ ــات
تاريخية مثل اللحظة الـتــي يعيشها
العالم حاليًا بانتشار الوباء ،أضحت
اإلدارة ت ـقــوم عـلــى امل ـب ــدأ ال ــذي ي ـ ّ
ـروج
لــه املــديــر التنفيذي لـشــركــة «آب ــل» عن
أن «امل ـخ ــزون شــريــر هـيـكـلـيــا» ،وبــذلــك
ّ
يتعي على الشركات ّ
تكبد
يعني أنه ال
األموال لحفظ مخزونات القطع واملواد

أميركا هي قطب
العولمة وأكبر وأهم
اقتصاد فيها يوائم
التكنولوجيا والرساميل
واليد العاملة ،لذا فإن
الوباء
تأثيرها في زمن
ّ
يعني ارتدادات متنوعة
على مختلف األقاليم

األولـيــة بينما هــي ق ــادرة على تغطية
حاجاتها من أي مكان في العالم «في
اللحظة املناسبة».
غير أن الوباء دفع الحكومات للتكشير
عــن سياساتها الحمائية  -باملعنيني
االقتصادي والبيولوجي للكلمة .في
ُ
الـ ـص ــن ،ح ـيــث ك ــان ــت ت ـص ـنــع أســاســا
نصف أقنعة الوقاية في العالم ،عمدت
ّ
ال ـس ـل ـطــات إل ــى شـ ــراء ك ــل اإلنـ ـت ــاج في
ال ـس ــوق ،ول ــم تــؤثــر فـقــط عـلــى حلقات
اإلن ـت ــاج بــل أي ـضــا عـلــى ق ــدرة الـبـلــدان
األخرى على احتواء الوباء .في أوروبا
لــم يـكــن الــوضــع أف ـضــل ،حـيــث فرضت
الحكومات حظرًا على تصدير األقنعة
وأجهزة التنفس ،مع العلم أن البلدان
هناك تتمتع بسوق ّ
موحدة.
ه ـ ـكـ ــذا ،ب ـع ــدم ــا وصـ ـل ــت الـ ـع ــومل ــة إل ــى
مــرح ـلــة ال ـت ـخ ـصــص اإلق ـل ـي ـمــي وعـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،ي ـ ـبـ ــدو أن ه ـن ــاك
تــوجـهــا سـيــاسـيــا ،بـعــد وب ــاء كــورونــا
الـ ـج ــدي ــد ،ن ـح ــو إع ـ ــادة خ ـل ــط األوراق
لحماية املجتمعات .بعد األزمة املالية
والـسـيــاســات االنـعــزالـيــة الـتــي نجمت
ع ـن ـه ــا ،بـ ــدت الـ ـش ــرك ــات وال ـح ـك ــوم ــات
تـسـيــر فــي اتـجــاهــن مـعــاكـســن إلدارة
اق ـت ـص ــادات ـه ــا ودورات ـ ـهـ ــا اإلن ـتــاج ـيــة،
أم ــا ال ـي ــوم ف ـي ـبــدو أن ال ــوب ــاء الـحــالــي
سيفرض تصحيحًا يقضي بالعودة
إلى األسس التقليدية.

العولمة قيد الدرس

ربطًا بهذا البحثُ ،ي ّ
قدم ثالثة خبراء
مــن كلية األعـمــال فــي جامعة هــارفــرد
في مقال بعنوان «ماذا يعني فيروس
كــورونــا لــاقـتـصــاد ال ـعــاملــي» ،تقييمًا
مـعـ ّـمـقــا لـتــأثـيــر ال ــوب ــاء ال ـجــديــد على
ال ـ ـعـ ــوملـ ــة .واس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـج ــارب
الـتــاريـخـيــةُ ،ي ـح ـ ّـددون ثــاثــة عناوين
للتغييرات الهيكلية التي ستنجم عن
األزمــة االقتصادية التي ُي ّ
عد فيروس
ً
كورونا الجديد مسؤوال عنها:
 اإلرث امل ـي ـكــرو اق ـت ـص ــادي ،أي علىمستوى الشركات والقطاعات .تمامًا
ّ
كما شكل فيروس «ســارس» على عام
 ،2003زخمًا للتجارة اإللكترونية في
ال ـص ــن ،وأس ـه ــم ف ــي نـهـضــة شــركــات
ع ـمــاقــة م ـثــل «ع ـل ــي ب ــاب ــا»ُ ،ي ـم ـكــن أن
يـ ّ
ـؤدي كوفيد 19-إلى ازدهــار قطاعات
ّ
ّ
ّ
ُ
جدية مثل التعلم عن بعد ،وحتى إلى
مـقــاربــة جــديــدة إلدارة قـطــاع الصحة
الـعــام عبر التطبيقات على الهواتف
الـ ــذك ـ ـيـ ــة ،وه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـخــدم ـت ـهــا
الـسـلـطــات فــي ووهـ ــان  -املــديـنــة التي
ان ـط ـل ــق م ـن ـه ــا ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس فـ ــي واليـ ــة
هـ ــوبـ ــاي ال ـص ـي ـن ـي ــة  -لـ ــرصـ ــد ح ــرك ــة
املصابني وحصرهم.
 اإلرث على املستوى املاكرو اقتصادي،حيث يبدو أن الفيروس قد بدأ فعليًا في
تعديل هيكليات حلفاء اإلنتاج باتجاه
تخفيف ّ
ّ
والتخصص.
حدة املركزية
 اإلرث السياسي ،إذ يمتحن الفيروسق ـ ــدرة ح ـك ــوم ــات األحـ ـ ـ ــزاب الـتـقـلـيــديــة
ُ ّ
ّ
وتلك التي شكلتها وتشكلها الحركات
السياسية الناشئة بعد األزمــة املالية.
أول ــى اإلش ـ ــارات عــن ذل ــك ،سـتـكــون في
نتيجة االنتخابات الرئاسية األميركية
املقبلة.
إذًا ،كـمــا ّأدت األزمـ ــة املــال ـيــة الـعــاملـيــة
ف ــي ع ـ ــام  2008إل ـ ــى نـ ـش ــوء وت ـعــاظــم
دور ال ـح ــرك ــات الـيـمـيـنـيــة وال ـت ـي ــارات
السياسية املتطرفة التي وصلت إلى
ســدة الحكم في أقاليم عديدة ،ومنها
أهـ ـ ّـم ب ـلــد ف ــي ال ـعــالــم ع ـلــى املـسـتــويــن
االقـتـصــادي واملـعــرفــي ،مــن شــأن أزمــة
ُ
كــوف ـيــد 19-أن تـنـتــج مـشـهـدًا مختلفًا
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ــدولـ ـي ــة
وإمكانات التعاون بني األمم أو عدمه.
الـفــرق هــو أن السبب فــي امل ــرة األولــى
كان الرهون العقارية املوبوءة ،واليوم
ّ
يولد ً
وباء فعليًا.
هو فيروس
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قراءات

نظامنا الصحي
*
يخسر معركة مع الرأسمالية
دانيا كاتو **
يعلمنا فيروس كوفيد  19-ملــاذا يجب أن
ّ
ت ـكــون الــرعــايــة الـطـ ّـبـيــة للجميع هــي الـحـ ّـد
األدنى من املطالب وليس سقفها .بحسب
أحــد علماء األوب ـئــة ،فــإن هـنــاك حــاجــة إلى
إعــادة بناء البنية التحتية للقطاع الصحي
بـشـكــل ج ـ ــذري .عـمـلـيــا ،ل ــم ت ـكــن الــرعــايــة
الطبية الشاملة لتنقذنا مــن هــذه الكارثة،
ستخفف من وقعها.
لكنها
ّ
األزمة الصحية الناتجة عن انتشار كوفيد
–  19تذكرنا بأن الدافع الفردي هو ضرورة
حـيــويــة ،لكنه لـيــس ح ـ ًـا سـحــريــا ملشاكل
ّ
الرعاية الصحية .فقد تبي أنــه منذ فترة
طويلة جرت تجزئة البنية التحتية للقطاع
الصحي .كما كشفت عن مستوى سيطرة
القطاع الخاص إلى ما هو أبعد من العيادات
الـ ـخ ــاص ــة (لـ ـي ــس مـ ـص ــادف ــة أن امل ــؤت ـم ــر
الصحافي الذي عقده ترامب حول مواجهة
فيروس كورونا ،شمل مديرين تنفيذيني
مــن الـشــركــات .إن الــدعــوات إلع ــادة إعمار
البنية التحتية للنظام الصحي وتحريرها
من قيود الرأسمالية يجب أن تكون ّ
مدوية
اآلن مثل دعوات الرعاية الصحية للجميع.
ال ـعــاج فــي ال ـع ـيــادات يــركــز عـلــى التفاعل
ب ـ ــن ال ـط ـب ـي ــب وامل ـ ــري ـ ــض ،لـ ـك ــن ال ـص ـحــة
تركز على الوقاية واملالحقة ومنع
العامة ّ
األوب ـئ ــة بــاملـعـنــى ال ــواس ــع .يـجــب أن ننتهز
هــذا االخ ـتــاف .فــي ظــل هــذا الــوبــاء ،يمكن
أن تصبح بــروتــوكــوالت الــرعــايــة املـعـتــادة
قديمة ومتهالكة وتفتح حالة انعدام اليقني.
هــذه فرصة إلعــادة النظر بكل هــذه البنية
(الـبـيــانــات ،املستشفيات ،مقدمو الرعاية
الـصـحـيــة ،شـبـكــات األمـ ــان ،الـسـكــن) التي
تجعل صحة اإلنسان ممكنة أو مستحيلة.
عندما استند بايدن إلى أزمة إيطاليا (وفاة
ثــاثــة آالف شـخــص «رغـ ــم» وج ــود العــب
واحد) ،كان يطلب من الناخبني وقف ثورة
الرعاية الصحية ّ
بحجة وجود «األزمة» .هو
لم يكن قلقًا بشأن البنية التحتية القائمة
والتي تحتاج إلى وقت طويل إلصالحها.
لم يكن مهمًا أن إنفاق إيطاليا على الصحة
ل ـل ـفــرد ال ــواح ــد أق ــل بـنـحــو  8آالف دوالر
مــن الــواليــات املـتـحــدة وهــي تـتـفـ ّـوق عليها
في كل مؤشرات جــودة الرعاية الصحية،
الـ ـق ــدرة ع ـلــى ت ـحـ ّـمــل ال ـك ـل ـفــة ،الــرســام ـيــل.
بايدن يتجاهل وقائع األزمة الحالية :النظام
والبنية إما أنهما موجودان خالل األزمة أو
غير موجودين ،وال يمكن ببساطة إحياء
هذا النظام أو تفعيله في أي لحظة.
نـظــامـنــا الـصـحــي غـيــر مـنـ ّـظــم إن ل ــم يكن
ف ــوض ــوي ــا .إن مــراق ـبــة األمـ ـ ــراض مـفـ ّـكـكــة
في كل مستوى من مستويات الحكومة:
املحلة ،املدينة ،الــواليــة ،الفدرالية .البيانات
ّ
مثاال .ملــاذا؟ في عصر «البيانات
الصحية
ً
الضخمة» ،ال يمكننا الــولــوج إلــى البيانات
ـوح ــدة عـبــر الـقـطــاعــن ال ـع ــام وال ـخ ــاص،
امل ـ ّ
مــا يتيح بسهولة الختصاصيي األوبـئــة
فرصة دراســة األنـمــاط الناشئة لألمراض
املـعــديــة واملــزم ـنــة وتـحــديــد عــوامــل الخطر
املصنفة حسب معايير مهمة مثل العمر،
ّ
العرق ،الجنس ،العمالة ،واملوقع الجغرافي؟
بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن الـ ـبـ ـي ــان ــات امل ـت ــاح ــة
ل ـل ـج ـم ـه ــور مـ ــن مـ ــراكـ ــز ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
األمراض والوقاية منها ( )CDCوالوكاالت
الحكومية األخ ــرى والـبـيــانــات مــن مــراكــز
الرعاية الطبية والخدمات الطبية ()CMS
– فإن بيانات الرعاية الطبية مكلفة أيضًا
للباحثني  -غالبية بيانات الرعاية الصحية
مملوكة اآلن لشركات خاصة .إنها صناعة
بـمـلـيــارات الـ ــدوالرات تتعامل فــي مرضنا
وص ـح ـت ـن ــا .ي ـج ــب ت ــأم ـي ــم هـ ــذه ال ـب ـيــانــات

وحمايتها .نحن بحاجة إليها على جميع
املستويات ،للتنبؤ والفهم والتخفيف من
تؤثر على صحتنا.
أي مفاعيل قد ّ
اليوم نحن أمام جائحة .ما الذي يجب فعله
اآلن؟ كــان كوفيد –  19بمثابة درس في
عدم االستعداد لحاالت الطوارئ ،ويكشف
ضعف التدريب املتبادل أو بناء القدرات في
املستشفيات حيث يتمسكون بأقنعتهم
الواقية األخيرة ،مع ندرة التهوية وترشيد
اسـتـعـمــاالت أس ـ ّـرة العناية الـفــائـقــة .أطباء
غرفة ال ـطــوارئ ،املمرضون والفنيون ،هم
على الخط األمامي وليس هناك ما يكفي
منهم إلدارة هذه الحالة بأمان.

إنفاق إيطاليا على
الصحة للفرد الواحد
أقل بنحو  8آالف
دوالر من الواليات
المتحدة وهي
ّ
تتفوق عليها في
كل مؤشرات جودة
الرعاية الصحية

ل ـق ــد ع ــرف ـن ــا م ـن ــذ ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة أن ه ـنــاك
نقصًا في أطباء الطوارئ والتعليم وأطباء
الرعاية األولـيــة في هــذا البلد ،إذ أنــه جرت
إعــاقــة ط ــاب كـلـيــة ال ـطــب (غــالـبــا يـكــونــون
مثقلني بــالــديــون الـطـبـيــة) فــي دخ ــول هــذه
ال ـت ـخ ـ ّـص ـص ــات ذات األج ـ ـ ــور املـنـخـفـضــة
نـسـبـيــا ...يـجــب أن ي ـكــون «ال ـف ـحــص» أول
مـطــالـبـنــا ال ـط ــارئ ــة .ي ـجــب إع ـط ــاء األول ــوي ــة
وفعاليتها .وعندما
للرعاية الطبية العامة ّ
تـتــم املــواف ـقــة عـلــى «ف ـح ــص» ك ــورون ــا من
قبل إدارة ال ـغــذاء وال ـ ــدواء ،يجب أن تكون
هناك ضمانات لتوفير الفحوصات ألولئك
الــذيــن هـ ّـم فــي أمـ ّـس الحاجة إليها .أنتوني
فــوســي ،مدير املعهد الوطني للحساسية
واألم ــراض املعدية  ،على حــق :على عكس
كوريا الجنوبية ،ليس لدينا هيكل متماسك
إلج ـ ــراء اخ ـت ـبــار واسـ ــع ال ـن ـط ــاق .ك ــإج ــراء
أول ،يمكننا البدء باملطالبة أن تكون هذه
االختبارات مجانية ومتاحة للجميع ،وليس
فقط للمشاهير وشبكات بروكلني .يجب
أن تـكــون األول ــوي ــات ملــن هــم أكـثــر عرضة
للخطر ،ولـكــن فــي مــرحـلــة مــا ،ونـظـرًا إلــى
الـطـبـيـعــة غ ـيــر امل ـع ــروف ــة ل ـه ــذا ال ـف ـي ــروس،
يجب أن نقترب قدر اإلمكان من االختبار
الشامل.
م ــا ه ــو ال ـعــائــق األس ــاس ــي ل ـه ــذه ال ــدع ــوة؟
الخصخصة .في مؤتمره الصحافي يوم
االثنني ،أعلن ترامب أن  1.4مليون اختبار
ستكون متاحة بحلول األسبوع املقبل ،و5
ماليني خالل شهر واحد .هل ستتم دعوة
أم ــازون أو ماكسون ،املــوزعــن الرئيسيني
ّ
ل ـلــوازم الـصـيــدالنـيــة فــي ال ــوالي ــات املتحدة
وأصحاب شبكة توزيع واسعة في البالد،
لــاس ـت ـفــادة م ــن شبكتهم لـلـصــالــح الـعــام
وامل ـســاعــدة فــي تــوزيــع ه ــذه االخ ـت ـبــارات؟
وم ــن وب ــأي طــريـقــة سـنـفــرض نظام
كـيــف َ
أزمة منسقة االختبار؟
هذه كلها أسئلة سيكون على نظام الصحة
العامة اإلجابة عليها ،وسيكون قادرًا على
ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـج ـم ـهــور .وم ــع ذل ـ ــك ،فــإن
الواليات املتحدة ليست لديها إجابات فقط،

ويـبــدو أنــه ال تــوجــد محاولة لتطويرها أو
بدال من ذلك ،بعد مرور عدة
تنفيذها اآلنً .
نتعثر ونـنــزف وقـتــا رغم
أشـهــر ،ال ن ــزال ّ
الحاجة إلى استجابة سريعة.
ك ــل ق ـط ــاع ف ــي نـظــامـنــا ال ـص ـحــي مـتـعـ ّـثــر.
نحو  %29من  46مليونًا من كبار السن
يـعـيـشــون ب ـم ـفــردهــم ،وه ـ ــؤالء ه ــم األكـثــر
عــرضــة لـلـفـقــر .مـجـتـمـعــات بـكــامـلـهــا من
كـبــار الـســن الــذيــن تــزيــد أعـمــارهــم عــن 65
عــامــا مـعــزولــة اآلن بــاإلضــافــة إل ــى ضعف
املـ ـن ــاع ــة ،ه ــم األكـ ـث ــر ع ــرض ــة ل ـل ــوف ــاة إذا
أصـيـبــوا بــالـفـيــروس .حياتهم مـهـ ّـمــة مثل
أي شخص آخر .وقد انتشرت مجموعات
امل ـســاعــدة ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـب ــاد لــدعــم
هـ ــذه ال ـف ـئ ــات وغـ ـي ــره ــا ...ال ـص ـحــة ال ـعــامــة
تـفــرض علينا إنـشــاء بنية تحتية تحشد
مساعدات إضافية (أدويــة  ،غذاء  ،رعاية)
ف ــي وق ــت الـ ـط ــوارئ ،ب ـســرعــة وأمـ ـ ــان ،ألي
شخص يحتاج إليها .ومع ذلك ،لم يكن هذا
التفويض فــي مقدمة أولــويــاتـنــا الصحية.
نـظـرًا إل ــى الـشـيـخــوخــة الـسـكــانـيــة فــي هــذا
ّ
املستمرة في توفير
البلد ،وعــدم املـســاواة
الرعاية ،فهذا أمر غير معقول.
كشف فيروس «كورونا» عن فجوة أخرى
فــي نظامنا الصحي؛ النقص فــي األدوي ــة.
ـؤثــر الـقـيــود العاملية على السفر على
سـتـ ّ
جميع أنواع التجارة والخدمات اللوجستية
التجارية  -بغض النظر عن حظر السفر
ّ
الذي فرضه ترامب .وباستثناء قطع غيار
سيارات الند روفر ،فإن املواد األولية إلنتاج
األدوي ـ ــة غـيــر مـتــاحــة بـشـكــل وافـ ــر .هـنــاك
املسكنة
بالفعل تقارير عــن نفاد األدوي ــة
ّ
من الصيدليات مثل األسيتامينوفني .قد
يـلـجــأ املــرضــى وامل ـعــال ـجــون إل ــى عــاجــات
بديلة خارج العالمات التجارية من ضمنها
األدوية التي تستعمل ملرضى نقص املناعة
(.)HIV
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،غـ ـ ـ ّـرد رجـ ــل األع ـ ـمـ ــال امل ـل ـي ــاردي ــر
إل ــون مــاســك ،مـشـيـرًا إل ــى أن الـكـلــوروكــن
(املستخدم للوقاية من املالريا وعالجها)
يمكن استخدامه لعالج كوفيد .19-هاتان
ال ـظ ــاه ــرت ــان امل ـت ــراب ـط ـت ــان -زيـ ـ ــادة الـطـلــب
وانخفاض العرض  -سيكون لهما تأثير
الهشة
الدومينو على سلسلة إنتاج األدوية ّ
أصال ،وستدفعان نحو تأثير كارثي طويل
ً
املدى.
يؤكد مركز السيطرة على األمراض أن ثلث
صحتنا فقط يتم تحديده من خالل الرعاية
نتلقاها ؛ والباقي يتم تحديده
الطبية التي ّ
ف ــي ال ـغــالــب م ــن ق ـبــل ال ـق ــوى االجـتـمــاعـيــة
والسياسية ،من بينها الوصول إلى رعاية
ص ـح ـيــة جـ ـي ــدة ،وال ـع ـن ـص ــري ــة ،وال ـس ـجــن
واحتجاز املهاجرين ،والعمالة (التي يرتبط
بها التأمني) ،وسياسات اإلجازات املرضية
وال ـع ــائ ـل ـي ــة ال ـس ـخ ـي ــة ،وس ــام ــة األحـ ـي ــاء،
والتعرض املبكر للقيادة ّ
ّ
وامللوثات األخرى
 ،والتعليم  ،واإلس ـكــان  ،والـحـصــول على
ال ـغ ــذاء الـجـيــد بــأس ـعــار مـعـقــولــة ووســائــل
النقل العام .كل هذه العوامل تتصادم اآلن
مع «التباعد االجتماعي» املفروض بسبب
الحجر الصحي وإقفال املؤسسات517 .
ألــف عامل لــدى «مــاكــدونــالــدز» و 347ألف
عــامــل ل ــدى وول م ــارت وأك ـثــر مــن مليون
آخــريــن ال يحصلون على إج ــازة مرضية
مدفوعة .إن تعرضهم للجمهور وصعوبات
العمل يعني أنهم سيتأثرون أيضًا بشكل
غير متناسب بـ .19-COVID
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