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خلفــت أزمــة جائحــة كورونــا أزمــة واضحــة علــى مســتوى النظــام الدولــي ،نتيجة انتشــارها
الواســع بدايــة مــن الصيــن ثــم الــى مختلــف أنحــاء العالــم .لقــد أفــرز هــذا الوضــع أزمــات
علــى مختلــف األصعــدة لــم يشــهد العالــم مثيــا لهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة نظــرا
لتداعياتهــا علــى االســتقرار العالمــي ،كمــا أوضحــت األزمــة ضعــف العمــل المشــترك
وكذلــك دور التكتــات العالميــة واالقليميــة الكبــرى التــي لــم تكــن علــى قــدر التحــدي
الــذي واجهتــه والــذي تمثــل فــي األزمــة الصحيــة العالميــة.

النظام الدولي وجائحة كورونا
أجبــرت جائحــة كورونــا جميــع الــدول علــى اعــادة التفكيــر فــي هيــكل النظــام العالمــي
وكذلــك النظــر فــي ميــزان القــوى اذي يســتند عليــه .فــا شــك أن الجائحــة هــي أزمــة كبــرى
ألقــت بظاللهــا علــى عــدة مســتويات ،ســواء كان ذلــك المســتوى الصحــي ،االقتصــادي،
التجــاري ،االجتماعــي ،السياســي ،أو حتــى العســكري.
تســببت جائحــة كورونــا فــي حــدوث ركــود كبيــر علــى مســتوى االقتصــاد العالمــي ،بحيــث
شــهد النظــام االقتصــادي هــزة كبيــرة نتيجــة انهيــار سالســل التوريــد فــي ظــل تزايــد
الطلــب العالمــي وذلــك فــي ظــل عــدم وجــود بدائــل لبعــض الصناعــات التــي شــهدت اقبــاال
كبيــرا ،وعلــى وجــه الخصــوص فــي بعــض القطاعــات األساســية كالقطــاع الطبــي .هــذا األمــر
خلــق نوعــا مــن عــدم االســتقرار العالمــي وكذلــك عــدم التــوازن علــى مســتوى حاجيــات
الــدول ،األمــر الــذي أدى الــى ظهــور بعــض التحــوالت علــى مســتوى االقتصــادات الكبــرى.
فرضــت األزمــة كذلــك اعــادة النظــر فــي تركيبــة االقتصــاد العالمــي الــذي كان يبــدو
مترابطــا الــى مــا قبــل ظهــور الجائحــة ،فالعولمــة لــم تســمح فقــط باالنتشــار الســريع
لألمــراض المعديــة ،بــل عــززت الترابــط العميــق بيــن الشــركات والــدول ،ممــا جعلهــا
أكثــر عرضــة للصدمــات غيــر المتوقعــة.
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يعتقــد البعــض أن نظــام العولمــة وجــد ليبقــى وأن ظهــور تحديــات عابــرة للحــدود
مثــل األوبئــة والكــوارث البيئيــة ســيتطلب اســتجابات منســقة عالميــا .فــي حيــن يميــل
البعــض الــى القــول بــأن النظــام العالمــي المتطــور ســيظهر منافســات جيوسياســية أكثــر
حــدة بيــن القــوى العظمــى – وعلــى األخــص بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن – وأن درجــة
االعتمــاد المتبــادل فضــا عــن كثافــة التفاعــات فيمــا بيــن الــدول في جميــع أنحــاء العالم
عاليــة جــدا لدرجــة أن العــودة إلــى حقبــة مــا قبــل العولمــة يعتبــر أمــرا شــبه مســتحيل.
كمــا يعتقــد آخــرون بــأن العولمــة ســتتباطأ فــي جميــع أنحــاء العالــم ،لكــن ســتغير االتجــاه
علــى المســتويات اإلقليميــة ،بحيــث ســيزداد الفصــل بيــن االقتصاديــن األمريكــي والصيــن،
لكــن بالمقابــل وخصوصــا الصيــن ،ســتزيد مــن جهودهــا لقيــادة العولمــة نحــو االقليميــة،
حيــث أظهــرت الجائحــة أهميــة العولمــة االقليميــة ،حيــث تــرى الــدول الرائــدة فــي المواقــع
االقليميــة المختلفــة قــد أسســت سالســل التوريــد االقليميــة تحــت قيادتهــا ممــا يعتبــر
أمــرا حيويــا بالنســبة لحمايــة مصالحهــا الوطنيــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
ومــن هنــا يمكــن القــول ،بــأن المؤسســات الدوليــة واالقليميــة قــد عجــزت عن اســتيعاب
األخطــار الجديــدة التــي تهــدد األمــن والســلم الدولييــن ،وأظهــرت عــدم قدرتهــا علــى
حشــد وتعبئــة الجهــود الدوليــة لوضــع خطــة اســتراتيجية لمواجهة هــذا الخطــر ،وانحصر
دورهــا علــى تقديــم بعــض المبــادرات الصغيــرة محــدودة األفــق فضــا عــن بقائهــا قيــد
ابتــزازات مــن جانــب المموليــن والمانحيــن بهــا.
لذلــك يتوجــب أن تخلق جائحة كورونــا أرضية خصبة إلصالح المؤسســات الدولية واالقليمية
المتعــددة األطــراف وذلك لجعلها أكثر كفاءة واســتجابة لألزمــات الدولية المفاجئة.

سيناريوهات القارة األفريقية
لعــل الســؤال األكبــر الــذي يشــغل بــال منظــري العالقــات الدوليــة ،هــو مــا إذا كان
فيــروس كورونــا المســتجد قــادراعلــى اعــادة تشــكيل النظــام العالمــي .جــادل البعــض
بــأن اســتجابة الواليــات المتحــدة المتأخــرة لهــذا الوبــاء وانكفائهــاعلــى الــذات فــي ظــل
سياســة “ترامــب” الخاصــة بشــعار “أمريــكا أو ًلا” قــد أعطــى الفرصــة للصيــن -بعــد نجاحهــا
فــيتقليــل مخاطــر الفيــروس ومســاعدة اآلخريــن -لتثبــت جدارتهــا علــى الصعيــد الدولي.
ومــع ذلــك ،ربمــا يكــون مــن الســابقألوانــه االفتــراض بإمكانيــة حــدوث تحــول أساســي في
عالقــات القــوة العالميــة لصالــح الصيــن .وعلــى أيــة حــال يمكــنتصــور ثالثــة ســيناريوهات
رئيســية ســوف يترتــب عليهــا التأثيــر علــى مكانــة أفريقيــا فــي النظــام الدولــي.
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السيناريو األول:
قــدرةاالقتصــادات الكبــرى علــى التعافــي ســوف تســتغرق فتــرة زمنيــة أطــول ممــا هــو
متوقــع .قــد تعــود الواليــات المتحــدةوالصيــن إلــى لعبــة اللــوم المتبــادل (قــرار الرئيــس
باديــن ببحــث جــذور الفيــروس) ،ومحاولــة حصــول الرئيــس األمريكــي علــى مزيــد مــن
االمتيــازات مــن الصيــن.وفــي هــذا االتجــاه ،قــد يســير االتحــاد األوروبــي باتجــاه االنقســام
مــع بــروز الــروح القوميــة وتراجــع القــوى المؤيــدةلتيــارات العولمــة .ومــع تباطــؤ نمــو
االقتصــاد العالمــي تــزداد حــدة الفقــر والبطالــة ،وال ســيما فــي الــدول الناميــة،وهنــاك
احتمــال لوقــوع صــراع مفتــوح بيــن الواليــات المتحــدةوكل مــن الصيــن وروســيا.
وال يخفــى أن فوضــى النظــام الدولــي قــد تعــزز مــن امكانيــات حــدوث الســيناريو الكارثــي
األفريقــي ،حيــث تتأثــرالروابــط التجاريــة المباشــرة ســلبا بيــن أفريقيــا وكل مــن آســيا
وأوروبــا والواليــات المتحــدة ،كمــا تتراجــع عوائدالســياحة ،وتحويــات المغتربيــن األفارقة،
وتدفقات االســتثمار األجنبي المباشــر ،والمســاعدات االنمائيةالرســمية .كما أن انخفاض
أســعار النفــط العالميــة ســوف تؤثــر بشــكل كبيــر علــى عوائــد الــدول األفريقيــة المنتجــة
لــهمثــل أنجــوال ،ونيجيريــا .مــن المتوقــع أن يســهم غيــاب تــوازن القــوى علــى الصعيــد
الدولــي فــي زيــادةوتيــرة الصراعــات والحــروب األهليــة التــي تشــهدها الــدول الفاشــلة فــي
أفريقيــا ،وبالتالــي ســوف تقــع كثيــر مــن الــدول األفريقيــة فريســة للتدخــات الخارجيــة.

 السيناريو الثاني:
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قــد تــرى القيــادة الصينيــة أن الفرصــة ســانحة لتقويــض مصداقيــة الديمقراطيــة الغربيــة
الليبراليــة مــن خالل التوســعفي برنامج المســاعدات االنمائية ،مع زيادة القروض الميســرة،
والمزيــد مــن مشــاريع البنية التحتية ،عندئذ يتم توســيعصفقات مبــادرة “الحــزام والطريق”
لتشــمل المزيــد مــن الــدول فــي آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة ،ممــا يمنــح بكيــن ملكية
البنيــة التحتيــة الحيويــة في المزيد مــن البلدان .لقــد درس الزعمــاء األفارقــة قصص النجاح
االقتصــادي فــي شــرق آســيا وتعلموا منهــا .وعلمــوا أنالتجــارة العادلة ،وليس المســاعدات،
هــي التــي تحفــز النمــو االقتصــادي .وتكفــي االشــارة الــى أنــه عندمــا تعقــد الصيــناجتماعــات
القمــة الصينيــة األفريقيــة ،يحضرهــا كل القــادة األفارقــة بال اســتثناء.

السيناريو الثالث:
قــد تدفــع ســرعة االنتعــاش االقتصــاد العالمــي ،بمــا فــي ذلــك رفــع اغــاق الحــدود،
وتخفيــف الرســوم الجمركيــة والحواجــز التجاريــة األخــرى ،الــى اعــادة تشــكيل النظــام
الدولــي بشــكل تعاونــي .هنــاكدعــوات واســعة النطــاق لجميــع الحكومــات مــن أجــل
تبنــى المنهــج االصالحــي .قــد يتــم انشــاء وكالــة انــذار دوليــةبشــأن األمــراضوالصراعــات
والمنــاخ ،وهــو مــا يجعــل الجانــب البيئــي مــن العولمــة األبــرز فــي عالــم مــا بعــد كورونــا.
وال شــك أن عضويــة الصيــن فــي مثــل هــذه اآلليــة الدوليــة تجعــل منهــاقــوة عالميــة
مســؤولة ويخفــف مــن حــدة الخالفــات األمريكيــة معهــا .ومــن المتوقــع كذلــك تحســن
العالقــاتاألمريكيــة مــع أوروبــا تحــت قيــادة الرئيــس بايــدن .هــذا المســار التعــددي يدفــع
باتجــاه تعــاون الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي والصيــنودول أخــرى ،حيــث تجمعهم
مصالــح مشــتركة فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ واألزمــات الصحيــةالمســتقبلية.
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بمــا أن هــذا العالم ســيظل متعــدد األقطاب فمــن الممكن أن تســتغله الــدول األفريقية
لتصبــح وجهــة مفضلــة لالســتثمار ،ومكانــا مربحــا للفــرص االقتصاديــة .ربمــا يعــزز ذلــك
مــن قدرتهــا التفاوضيــة فــي مجــال اســتغالل مواردهــا الطبيعيــة .ومــن المتوقــع في مثل
هــذه الحالــة أن تســعى برامــج التنميــة المســتدامة عبــر القــارة الــى تحويــل لعنــة المــوارد
لتصبــح دافعــا لنهضــة أفريقيــة جديــدة .عندئــذ تظهــر أفريقيــا ككتلــة اقتصاديــة ذات
ارتبــاط وثيــق بمســار التفاعــات التــي تشــكل بيئــة عالميــة متعــددة األقطــاب .وربمــا
تنجــح االصالحــات المؤسســية لالتحــاد اإلفريقــي فــي تبنــي نمــط مــن االســتجابات القاريــة
بهــدف االســتفادة مــن الفــرص الجديــدة ،ودفــع الوحــدة والتنميــة عبــر القــارة .ومــع ذلــك،
فــان أفريقيــا لــن تعمــل فــي فــراغ .يجــب أن تكــون دولهــا مســتعدة وقــادرة علــى التحــول
مــع المــد المتغيــر .يجــب أن يرتكــز هــذا التحــول علــى قيــادة واعيــة وفعالــة وبعيــدة عــن
طــرق التفكيــر التقليديــة.

جائحة كورونا وأفريقيا
لتوضيــح تأثيــر كل مــا ســبق علــى قــدرة أفريقيــا علــى مواجهــة جائحــة كورونــا ينبغــي
الرجــوع الــى بضــع ســنوات عندمــا دمــر فيــروس االيبــوال بعــض دول غــرب أفريقيــا
وباألخــص ليبيريــا ،وغينيــا ،وســيراليون ،فقــد قدمــت الواليــات المتحــدة والصيــن واالتحــاد
األوروبــي يــد العــون لتلــك الــدول .أمــا اليــوم وقــد تســاوى الجميــع أمــام هــذه الجائحــة
المدمــرة ،فقــد وقفــت الــدول األفريقيــة بمفردهــا تقريبــا فــي مواجهتهــا ،حيــث تحــارب
هــذا الفيــروس القاتــل بإمكاناتهــا الذاتيــة المحــدودة مــع قليــل مــن الدعــم الخارجــي.
وتظهــر مقاربــة األزمــة الحاليــة باألزمــات الســابقة التــي شــهدها العالــم بجميــع أنواعهــا
مــن قبــل ،أن فيــروس كورونــا يشــكل أزمــة تتجــاوز أبعادهــا الصحيــة واالقتصاديــة ،وهو ما
يــؤدي إلــى حالــة مــن عــدم االســتقرار واليقيــن .قــد تكــون أنمــاط اســتجابة الــدول الكبــرى
فــي النظــام الدولــي للجائحــة المرضيــة مؤشــرا رئيســيا لعالــم جديــد قيــد التشــكل.
تجــدر االشــارة هنــا أنــه خــال األزمــة الماليــة العالميــة فــي عــام  ،2008كثــر الحديــث
عــن تراجــع الغــرب ،وصعــود مــا يمكــن االشــارة اليــه باالقتصــادات الناشــئة والتوجــه نحــو
آســيا .وعليــه قــد يكــون مــن المفيــد االســتفادة مــن كتابــات العديــد مــن المفكريــن
الذيــن حــذروا مــن تراجــع دور الــدول الغربيــة وباألخــص الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى
المســتوى العالمــي.
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ثمــة ســيناريو كارثــي للحالــة األفريقيــة يبــدو فــي األفــق علــى المدييــن القصيــر والمتوســط
نتــج عــن هــذا الوضــع العالمــي المتــأزم تجــاه الجائحــة .فبنــاء علــى أدنــى توقعــات اللجنــة
االقتصاديــة ألفريقيــا ،وإذا مــا اســتمر انتشــار الفيــروس بمعــدل انتشــاره الحالــي ،فســوف
يبلــغ عــدد االصابــات فــي أفريقيــا مــا ال يقــل عــن  7.6مالييــن اصابــة مؤكــدة خــال الســنوات
القادمــة.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك تظــل هــذه التقديــرات فــي نظــر البعــض غيــر دقيقــة وغيــر
واقعيــة ألن معــدل الوفيــات الحالــي فــي أفريقيــا يعتبــر منخفضــا للغايــة مقارنــة ببقيــة
أنحــاء العالــم وذلــك لألســباب التاليــة:

أوال :اجراءات سريعة

ُأكــد وقــوع حالــة االصابــة األولــى فــي القــارة األفريقيــة فــي مصــر فــي  14فبرايــر مــن عــام
 .2020وكانــت هنــاك مخــاوف مــن أن يطغــى تفشــي الفيــروس المســتجد بســرعة علــى
النظــم الصحيــة الهشــة الــى حــد كبيــر فــي القــارة فــا تســتطيع احتــواؤه .لكــن علــى
العكــس مــن ذلــك فقــد اتخــذت معظــم الحكومــات األفريقيــة منــذ البدايــة ،اجــراءات
صارمــة لمحاولــة ابطــاء انتشــار الفيــروس ،واتبعــت اجــراءات توصيــات الصحــة العامــة
بشــأن مكافحــة الفيــروس ،ومــن ضمنهــا تجنــب المصافحــة وغســل اليديــن بشــكل
متكــرر والتباعــد االجتماعــي وارتــداء الكمامــات.
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وقــد اتخــذت بعــض البلــدان مثــل ليســوتو فــي هــذا الصــدد ،مثــل هــذه االجــراءات حتــى
قبــل االبــاغ عــن حالــة اصابــة واحــدة .حيــث أعلنــت حالــة الطــوارئ وأغلقــت المــدارس فــي
 18مــارس مــن نفــس العــام ،وفرضــت االغــاق العــام لمــدة ثالثــة أســابيع بعــد حوالــي 10
أيــام ،فــي انســجام مــع العديــد مــن دول جنــوب أفريقيــا األخــرى .ولكــن بعــد أيــام فقط من
رفــع االغــاق فــي أوائــل مايــو ،اكتشــفت ليســوتو ،أولــى حــاالت االصابــة المؤكــدة لديهــا.

ثانيا :دعم الناس

لقــد كلــف تطبيــق القيــود الصارمــة هــذه الــدول ثمنـ ًا باهظـ ًا ،اذ فقــدت ســبل العيــش على
نطــاق واســع وخســرت جنــوب أفريقيــا (التــي شــهدت واحــدة مــن أكثــر عمليــات االغــاق
صرامــة فــي العالــم) 2.2 ،مليــون وظيفــة خــال النصــف األول مــن عــام .2020
واضطــر المزيــد مــن الــدول األفريقيــة الــى اعــادة فتــح مصــادر اقتصادهــا رغــم عــن أن
عــدد الحــاالت يعتبــر أعلــى بكثيــر ممــا كانــت عليــه عندمــا أمــرت باإلغــاق .ووفقــا لبعــض
المراقبيــن فقــد كانــت اســتجابة الــرأي العــام بشــأن اعــادة فتــح االقتصــاد مزيجــا مــن
التأييــد والمعارضــة.
بــدأت الشــعوب تدعــو الــى اعــادة االنفتــاح فــي ظــل ازديــاد الضائقــة المعيشــية ،بعــد أن
كانــوا يعتقــدون بــأن خطــر االصابــة بكوفيــد -19ســيكون ضئيــا فــي حــال اتبــاع قواعــد
التباعــد االجتماعــي .ولكــن أغلبيــة ســكان الــدول األفريقيــة بــدأوا يشــعرون بالقلــق عنــد
اســتئناف األنشــطة العاديــة ،ممــا يــدل علــى مــدى دعمهــم لإلجــراءات التــي اتخذتهــا
حكوماتهــم ،علمــا بــأن النــاس فــي جميــع أنحــاء االتحــاد األفريقــي يــرون أن هــذا الوبــاء
يمثــل تهديــدا خطيــرا لهــم.
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ثالثا :غالبية السكان من الشباب وعدد قليل من دور المسنين
ربمــا لعبــت أعمــار ســكان معظــم البلــدان األفريقيــة دورا مهمــا فــي احتــواء انتشــار
الوبــاء أيضــا .فعلــي الصعيــد العالمــي ،كانــت أعمــار معظــم الذيــن ماتــوا أكثــر مــن 80
عامــا ،فــي حيــن تعــد أفريقيــا قــارة فتيــة مقارنــة ببقيــة قــارات العالــم.
وقالــت منظمــة الصحــة العالميــة“ :انتشــر الوبــاء الــى حــد كبيــر بيــن الفئــات العمريــة
األصغــر ،فحوالــي  91فــي المئــة مــن حــاالت االصابــة بالمــرض فــي الــدول األفريقيــة جنــوب
الصحــراء حيــث اقتصــر انتشــارها بيــن األشــخاص دون ســن الـــ  60عامــا ،كمــا أن األعراض
لــم تظهــر علــى  80فــي المئــة منهــم.
وقــال رئيــس منظمــة الصحــة العالميــة فــي أفريقيــا“ :لدينــا فــي أفريقيــا حوالــي  3فــي
المئــة مــن الســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن  65عامــا مقارنــة بســكان أوروبــا وأمريــكا
الشــمالية والــدول اآلســيوية األكثــر ثــراء التــي لديهــا أكبــر نســبة مــن المســنين” .ثــم
أضــاف“ :ان أحــد العوامــل الرئيســية وراء ذلــك هــو أنــه فــي الــدول الغربيــة ،كان كبــار الســن
يعيشــون فــي دور مخصصــة والتــي أصبحــت أماكــن تنتقــل فيهــا العــدوى بشــدة” .ومثــل
هــذه الــدور نــادرة فــي معظــم البلــدان األفريقيــة ،وفــي الغالــب ،يعيــش كبــار الســن فــي
المناطــق الريفيــة .انــه أمــر طبيعــي فــي العديــد مــن البلــدان األفريقيــة أن يعــود النــاس فــي
المناطــق الحضريــة بعــد ســن التقاعــد للعيــش فــي منازلهــم الريفيــة .كمــا أن الكثافــة
الســكانية فــي المناطــق الريفيــة منخفضــة ،وبالتالــي يكــون الحفــاظ علــى المســافة
والتباعــد االجتماعــي أســهل بكثيــر .وعــاوة علــى ذلــك  ،يبــدو أن نظــام النقــل البدائــي
داخــل هــذه البلــدان وفيمــا بينهــا نعمــة خفيــة .وهــذا يعنــي أن األفارقــة ال يســافرون
بنفــس القــدر الــذي يســافر فيــه النــاس فــي الــدول المتقدمــة اقتصاديــا ،ممــا يقلــل مــن
االتصــال بيــن األفــراد.
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رابعا :مالئمة المناخ
وجــدت دراســة أجراهــا باحثــون فــي جامعــة ميريالنــد فــي الواليــات المتحــدة ،وجــود عالقــة
بيــن درجــة الحــرارة والرطوبــة وخــط العــرض وبيــن انتشــار جائحــة كورونــا وأكــدوا فــي
دراســة أجروهــا لخمســين مدينــة حــول العالــم أن انتشــار الفيــروس كان أســهل فــي
األماكــن التــي فيهــا درجــات حــرارة منخفضــة ورطوبــة .وال يعنــي ذلــك أن الفيــروس ال
ينتشــر فــي ظــروف أخــرى ،لكنــه ينتشــر بشــكل أفضــل عندمــا تنخفــض درجــة الحــرارة
والرطوبــة .وكانــت البلــدان األفريقيــة البعيــدة عــن المناطــق االســتوائية أســوأ حــاال حيــث
ازدادت ســرعة انتشــار الفيــروس فــي جنــوب أفريقيــا مــع دخــول نصــف الكــرة الجنوبــي
فصــل الشــتاء.
ولكــن مــع ارتفــاع درجــة الحــرارة ،انخفــض عــدد الحــاالت بشــكل كبيــر ،ممــا أثــر علــى
التوقعــات القاريــة ،حيــث تمثــل جنــوب أفريقيــا مــا يقــرب مــن نصــف العــدد االجمالــي
لحــاالت االصابــة والوفيــات فــي القــارة.
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لقــد أتقــن العديــد مــن دول غــرب أفريقيــا التــي كافحــت أســوأ انتشــار لفيــروس ايبــوال
علــى االطــاق فــي العالــم فــي الفتــرة مــن  2013الــى  2016تدابيــر الصحــة العامــة التــي
تــم اســتخدامها الحقــا للوقايــة مــن فيــروس كوفيــد -19المســتجد ،بمــا فــي ذلــك
عــزل المصابيــن وتتبــع جهــات االتصــال الخاصــة بهــم ثــم اخضاعهــم للحجــر الصحــي
بينمــا ينتظــرون نتائــج اختباراتهــم .عــاوة علــى ذلــك ،ســارعت بعــض الــدول األفريقيــة
 الــى إعــادة تصميــم الفــرق التــي كانــت تذهــب إلــى القــرى لتحصيــن األطفــال بلقــاحشــلل األطفــال ولتثقيــف المجتمعــات حــول جائحــة كورونــا .لذلــك ،تكمــن قــوة القــارة
األفريقيــة فــي أنظمتهــا الصحيــة المجتمعيــة المجربــة والمختبــرة ،علــى الرغــم مــن أن
البنيــة التحتيــة للمستشــفيات فــي معظــم أنحــاء أفريقيــا تعتبــر أقــل تطــورا منهــا فــي
األجــزاء األخــرى مــن العالــم.
يتوجــب علــى حكومــات الــدول األفريقيــة أخــذ المزيــد مــن االحتياطــات وتنفيــذ االجــراءات
الضروريــة لمواجهــة الجائحــة بصــورة أكثــر صرامــة وذلــك لعــدم وجــود المعــدات الطبيــة
الحديثــة نظــرا لضعــف القواعــد لتصنيعهــامــن أجــل التصــدي للفيــروس واحتوائــه .اذ
تواجــه معظــم البلــدان األفريقيــة نقصــا حــادا فــيأســرة المستشــفيات وأجهــزة التنفــس،
وكذلــك المــواد الطبيــة الالزمــة لمكافحــة الوبــاء .فــاذا مــا تفشــى الوبــاء فــي أفريقيــا،
فــان معضلــة االختيــار ســوف تكــون بيــن المــوت مــن العــدوى أو المــوت مــن الجــوع.
وفقــا لهــذا الســيناريو الكارثــي ســوف تكــون أفريقيــا فــي وضــع صعب .ففــي حالة اســتمرار
األزمــة عالميــا وتأخــر الوصــول الــى عــاج أو لقــاح ،فإنهــا يمكــن أن تتحــول الــى أزمــة
اقتصاديــة عميقــة علــى المســتوى األفريقــي .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ســوف تســعى الدول
األفريقيــة مــن أجــل احتــواء تداعيــات الركــود العالمــي ،وســتقوم باســتخدام قدراتهــا
الماليــة المحــدودة لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة الملحــة ،ودعــم أنظمتهــا االنتاجيــة
وحمايــة الوظائــف ،وســط ارتفــاع معــدالت الفقــر ونقــص شــبكات األمــان االجتماعــي.
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االستنتاجات
لعــل أكبــر درس يجــب أن تتعلمــه أفريقيــا مــن جائحــة كورونــا هــو فضيلــة االعتمــاد
علــى الــذات مــن أجــل البقــاء .وكمثــال علــى ذلــك ،فــاذا مــا تــم اكتشــاف لقــاح للســيطرة
علــى الفيــروس فــي الــدول المتقدمــة اقتصاديــا ،فلــن تتلقــاه الــدول األفريقيــة اال بعــد
أن تســد تلــك الــدول حاجتهــا منــه .ربمــا ال تكــون الــدول الغربيــة بمثــل جــرأة رئيــس
الواليــات المتحــدة “دونالــد ترامــب” عندمــا تحــدث عــن “أمريــكا أو ًلا” ،لكنهــا واقعيــا يجــب
أن تطبــق السياســة نفســها .ال ينبغــي للقــادة األفارقــة أن يهاجمــوا “ترامــب” أو الغــرب
بســبب تخاذلــه فــي مــد يــد العــون ،ولكــن عوضــا عــن ذلــك يجــب عليهــم النهــوض
باقتصاداتهــم وأن يعتمــدوا علــى أنفســهم.
أدخلــت  40دولــة أفريقيــة حزمــة كبيــرة مــن السياســات واآلليــات المختلفــة لدعــم
االقتصــاد والشــرائح الفقيــرة والمهمشــة مــن الســكان .يشــمل ذلــك االعفــاء
الضريبــي للقطاعــات الرئيســية المختلفــة ،والتحويــات النقديــة المســتهدفة للفقــراء
أداء” بتنفيــذ سياســات
والمهمشــين .كمــا تقــوم الــدول األفريقيــة العشــر “األفضــل ً
وتدابيــر شــاملة أو مبتكــرة بشــكل خــاص تســتحق أن تتعلّ ــم منهــا الــدول األخــرى فــي
أفريقيــا وحــول العالــم .ومــن هــذه التدابيــر علــى ســبيل المثــال :انشــاء أســواق فــي أماكن
مفتوحــة تراعــي التباعــد االجتماعــي للبائعيــن فــي القطــاع غيــر الرســمي (كينيــا) ،واالعفاء
الشــامل مــن رســوم الميــاه والمرافــق األخــرى للجميــع لمــدة شــهرين أو ثالثــة أشــهر
(النيجــر وغانــا) ،وتقديــم اعانــات نقديــة للشــرائح الفقيــرة (بوتســوانا).
لجــأت بعــض الــدول األفريقيــة الــى وســائل التكنولوجيــا لمواجهــة األزمــة االقتصاديــة
والصحيــة ،وتــم اعتمــاد الحلــول الرقميــة لممارســة األعمــال وفــي قطــاع البنــوك
والتعليــم واالتصــال بالعالــم الخارجــي .لقــد أصبحــت تطبيقــات زووم Zoom
ومايكروســوفت تيــم  Microsoft Teamمــن أبــرز مصطلحــات البحــث علــى منصــة
جوجــل  Googleفــي البلــدان األفريقيــة .كمــا قامــت حكومــات غــرب أفريقيــا بإلغاء بعض
رســوم فتــح حســابات وتحويــل األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول .وقــد أدخلــت بعــض
الــدول األفريقيــة مثــل الســنغال منصــات تعليميــة عبــر االنترنــت ،وقدمــت جامعــات
أفريقيــة عديــدة حــزم بيانــات تقنيــة للطــاب .كمــا نشــرت روانــدا طائــرات بــدون طيــار
لتوزيــع األدويــة وتقديــم اعالنــات الخدمــات العامــة .لكــن مــن المؤكــد أن جائحــة كورونــا
ســوف تحفــز الــدول األفريقيــة علــى االبتــكار واســتخدام وســائل جديــدة وغيــر مألوفــة
ســابقا بهــدف تجــاوز تحدياتهــا.
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مركز بحوث
بحــوث هــو مركــز مســتقل لبحــوث السياســات العامــة تأســس فــي دبــي ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فــي عــام  ،2002ويركــز علــى الشــؤون الدوليــة ،والشــؤون الجغرافيــة االســتراتيجية،
ودراســات السياســة العامــة وبحــوث الــرأي العــام .نحــن نجمــع الخبراء فــي كل هــذه المجاالت
للعمــل معنــا ،والتعلــم مــن بعضنــا البعــض وتعزيــز التفكيــر اإلبداعــي.
ويقــوم علماءنــا ومحللونــا بوضــع توصيــات عمليــة فــي مجــال السياســات وتقديمهــا إلــى
واضعــي السياســات وأصحــاب المصلحــة مــن أجــل التحســين السياســي واالجتماعــي فــي
الوقــت الــذي نســعى فيــه دائم ـ ًا إلــى تقديــم «معــارف قابلــة للتنفيــذ».
وفــي كثيــر مــن األحيــان ،يشــارك بهــوث فــي تنفيــذ هــذه التوصيــة .يؤمــن بـــ «بــارث» فــي تبــادل
المعرفــة مــن أجــل النهــوض بمجتمعاتنــا ،ســواء فــي المنطقــة العربيــة أو علــى الصعيــد
العالمــي ،ونحــن نهــدف فــي تحليــل السياســات العامــة وتوصياتنــا إلــى المســاعدة علــى
توســيع الفــرص المتاحــة للجميــع وتعزيــز فعاليــة الجمهــور السياســات.
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