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. تبين للرأي العام أن األنظمة الصحية لم تكن فاعلة كما اعتقد المواطن حتى في أكثر الدول تطورا. الكورونا أمورًا متعددة كانت موجودة لكنها غير ظاهرة فتكش     
سبب الكثير من الفوضى وضياع الوقت األنظمة الصحية كانت ضائعة وغير مستعدة مما   .في أميركا وأوروباونا كان عالميا حتى الضياع الظاهر في مواجهة الكور 

على مدى وسائل الدفاع الفاعلة عن صحة االنسان، فكان العالم ضعيفا في المواجهة بالرغم من االستثمارات الهائلة في القطاع الصحي أظهرت الكورونا غياب   .الثمين
م مرتبطا بشكل القطاع الصحي العالمي من استشفاء وصيدلة وطب وغيرها، وأصبح العالأظهرت الكورونا أيضا قوة شركات األدوية وسيطرتها عمليا على   .منعقود من الز 

حلمنا   .فانهار كل شيء خالل سنتين عقود تبين أنه ضعيف،كل ما بناه االقتصاد العالمي على مدى   .وثيق بما تقرر شركات فايزر أو مودرنا أو استرا زينيكا أو غيرها
 .شريرال 21من كل شيء بحيث نقوي شبكات الدفاع لدينا في مواجهة الكوفيد اليوم هو تلقي اللقاح بالرغم 

 
ق م  حقوق االنسا  البديهية هي ح« الصحة»  .نسا بمجموعة العوامل المترابطة الجسدية والذهنية والنفسية المؤثرة على حياة اال« الصحة»تعرف منظمة الصحة العالمية 

تحقيق المجتمع . غياب األمراض والعاهات، بل هي أكثر بكثير ال تفترض فقط« الصحة»  .الغذاء كما بوجود القدرات الصحية األوليةوتتأثر بعوامل المناخ وتوافر وتكلفة 
 .ع منتج حضاري روحي عاطفي وثقافييفترض أيضا بناء مجتمالصحي يتطلب مواجهة كل ما يؤثر سلبا على حياة االنسا ، بل 

 
نواجه اليوم الفيروس المعدي المتنقل بسرعة وسهولة في المنازل وما بينها، في المجتمعات والدول وما   .معديةرف عليهما وهي المعدية وغير الهنالك نوعا  م  األمراض المتعا

قطاع العام والمؤسسات الدولية في يتعثر االقتصاد العالمي لغياب الرؤية الصحية وبسبب عجز ال. عليه السالح الفاعل للقضاء نواجه مرضًا معديًا ال نملك حتى اآل . بينها
ضعيفا لغياب  مشكلة األمراض المعدية أ  مواجهتها ال يمك  اال أ  تكو  عالمية، وهنا قلب المشكلة حيث التعاو  العالمي ما زال  .هتهمعرفة الموضوع بكل جوانبه ومواج

 .المشتركة المناسبة والقدرات القوية والرغبة الواضحة والظاهرة السياسات
 

  .تركة معدية متنقلة كالكوروناهنالك تعثر في توحيد الجهود الدولية بسبب اآلنانيات الوطنية الموجودة في معظم القطاعات األخرى والتي تضر كثيرا في مواجهة مشكلة مش
زيع النتائج م  عناية ولقاحات تطرح نفسها، خاصة تجاه الفقراء مشكلة تو   .ت ضم  القدرات المالية والتقنية واالنسانية المتوافرةهنالك تحديات كبرى واضحة في توزيع المهما

ا لم تب  مع القدرات الكافية منظمة الصحة العالمية يظهر أنها غير قادرة على تحمل هذه المسؤولية ألنه  م  ينسق؟  .والدول الفقيرة كذلك توزيع التكلفة الباهظة على الحكومات
هنالك ضرورة لتنسيق المعلومات التي تظهر أحيانا أنها متضاربة حتى ال نقول أ    .يظهر الضياع بوضوح عالميا وضم  الدول نفسهالذا   .لمواجهة كورونا أو ما يشبهها

 .بعضها غير واضح أو حتى غير صحيح
 

مشكلة الكورونا أنها تؤثر على   .وربما لسنوات مقبلة مو وحتى الي 0202على تدني مستويات الناتج المحلي االجمالي بدأ م   التأثير السلبي الكبير للكورونا ال يقتصر فقط
  .الت والتكنولوجيااعات أخرى كاالتصاهيكلية االقتصاد العالمي، أي ضربت العولمة والقطاعات الكبيرة المعولمة كالطيرا  والسياحة والمطاعم والفنادق وغيرها وربما ساعدت قط

الحلول االقتصادية لألوضاع الصحية   .حالة مواجهة الكورونا اذا تصرف العالم بأنانية ودو  أخالق واضحة في الكالم والتنفيذتسأظهرت الكورونا ارتباط االقتصاد باألخالق وا
 .الغنية قبل الفقيرةال يمك  أ  تنجح اال بعودة األخالق الى كل االقتصادات والمسؤولي  عنها في الدول 

 
ماليي   8في فرنسا اليوم وعلى سبيل المثال، أي في دولة غنية، هنالك   .الضعيف أكثر بكثير م  تأثيرها على القوي والغنيو  يرال شك أ  الكورونا تؤثر على االنسا  الفق

داخل  عتتسأي أ  الفجوة ا 0202خالل % 0مليارديرًا فرنسيًا زادت  34ثروات كما أ    .ماليي  ونصف قبل الكورونا 5مواط  يستفيدو  م  المساعدات الغذائية مقابل 
مرات أكثر عند  4,3حالة االستشفاء . حاالت كورونا أكثر بي  السود مقارنة بالبيض% 32في الواليات المتحدة، هنالك   .المجتمع الفرنسي الواعي أصال لهذه المعضلة المزمنة

هذه   .مرات أكثر وفيات عند السود 3لنفس العمر في أميركا، هنالك   .يضلبمرات أكثر حاالت وفاة عند السود مقارنة أيضا باألميركيي  ا 0,8هنالك   .السود مقارنة بالبيض
 .فهي المتضررة األولى م  الكورونا  األرقام حقيقية وغير مفاجئة، لكنها تدعو الى التنبه للطبقات الفقيرة أيا كانت أوضاعها وأوصولها

 
ال شك أ  هنالك تمييز بي  الدول الغنية   .الكورونا، هنالك أمل كبير في وصول اللقاح الى كل الدولهة واجباالضافة الى تصحيح السياسات الصحية وحتمية التعاو  عالميا لم
وال  ها،غير ديد م  التجارب السيئة معها في التحاليل واألدوية واللقاحات و مشكلة شركات اللقاح أ  هنالك الع  .والفقيرة، علما أ  ال حل نهائي للكورونا اال بتطعيم كل سكا  العالم

هنالك ضرورة كبيرة الشراف المنظمات الصحية   .عبر التاريخ، تم تزوير العديد م  النتائج بهدف البيع والتسويق وهذا قاتل اليوم اذا تكرر  .مجال اليوم للتجارب المرة القاتلة
هنالك دور كبير للشركات نفسها   .دراسات جدية تصدر وتشكك بفعالية اللقاحات التا ز ال يمك  أ  تعود الثقة الى شركات األدوية، اذ م. زز الثقة بهاعلى هذه اللقاحات كي تتع
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ية والمهنية، بل يجب أ  يكو  متوافرا في ال يقتصر الدور الحقيقي على شركات األدوية في التوع  .في تطمي  الرأي العالم حول فعالية وجودة اللقاحات المتوافرة حتى اليوم
 .ستشفائي والجامعي واألكاديمي كما في أجهزة الرقابة الرسميةاالي و الجسم الطبي والتمريض

 
  .التسويق والبيع والربحهنالك ضرورة لنشر كل المعلومات وليس اخفاء التجارب السلبية في سبيل   .هنالك ضرورة اليوم أكثر م  أي وقت مضى في تغليب النزاهة على الفساد

موضوع مواجهة الكورونا عبر   .ره المضر لم يظهر أكثر م  اليوم خاصة في موضوع اللقاحات انتاجا وتوقيتا ونوعية وتوزيعاتأثيلك  الفساد موجود عالميا منذ زم  طويل، 
تأخذ عادة سنوات  التيحات المجتمع العالمي اليوم هو مجتمع اختبار للقا  .اعية والفاعلةاللقاحات وغيرها ال يحتمل حصول أخطاء وضحايا، بل يتطلب توافر المهنية الكبيرة الو 

بعد الكورونا، هنالك ضرورة   .أخذ اللقاحات يبقى أفضل بكثير وأسلم بكثير م  عدم أخذه، وبالتالي مواجهة الكورونا م  دو  سالح اللقاح المتوافر  .كي يتم التأكد م  سالمتها
اليرادات المالية الكافية كي تواجه مهمات مستقبلية ربما تكو  أخطر مما نعرف ى باتحظ ير وتحديث األنظمة الصحية الوطنية وخلق منظمة صحة فاعلة قويةلتصحيح وتطو 

 .اليوم
 

 


