﷽
الرأسمالية لعبت دورا كارثيا في تفاقم وباء كورونا
)مترجم(
الخبر:
كشفت عناوين اﻷخبار أن "دونالد ترامب تﻠﻘّﻰ تحذيرا ً ﻓﻲ نهاية كانون الثانﻲ/يناير من أحد كبار
مستشاريه بالبيت اﻷبيض بأن ﻓيروس كورونا لديه الﻘدرة عﻠﻰ قتل مئات اﻵﻻف من اﻷمريكيين
وإﻓشال اﻻقتصاد اﻷمريكﻲ ،ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة عﻠﻰ الفور") .الجارديان(
التعليق:
بعد يومين من كشف اﻹصابة اﻷولﻰ ﻓﻲ وﻻية واشنطن ،ظهر دونالد ترامب عﻠﻰ الهواء عﻠﻰ
قناة سﻲ إن بﻲ سﻲ وتفاخر قائﻼ" :إن الوضع تحت السيطرة تماما ً .إنه شخص واحد قادم من
الصين .وسيكون كل شﻲء عﻠﻰ ما يرام" .وما إن جاء الـ 29من شباط/ﻓبراير ،وبعد ما يﻘرب من
ستة أسابيع من تأكيد أول حالة ﻓيروس كورونا ﻓﻲ البﻼد ،وضعت إدارة ترامب هذه النصيحة
موضع التنفيذ ،وسمحت لﻠمختبرات والمستشفيات أخيرا ً بإجراء اختبارات خاصة بها لتسريع
العمﻠية .إن اﻷربعة إلﻰ الستة أسابيع الضائعة ﻓﻲ مواجهة المرض ستكون لها عواقب مدمرة تدل
عﻠﻰ السياسة الفاشﻠة ،حيث إنه مؤخرا تم تأكيد أكثر من  400ألف حالة عبر الوﻻيات المتحدة.
وقال رون كﻼين ،الذي قاد معركة مكاﻓحة إيبوﻻ ﻓﻲ عام  ،2014أمام لجنة ﻓﻲ جامعة جورج
تاون مؤخرا ً" :ستدرس استجابة الوﻻيات المتحدة لوباء كورونا ﻷجيال كمثال عﻠﻰ جهود ﻓاشﻠة
وﻓاسدة" ،وأضاف "ما حدث ﻓﻲ واشنطن كان ﻓشﻼ ذريعا بأبعاد ﻻ تصدق" .جيريمﻲ كونيندسيك،
الذي قاد استجابة الحكومة اﻷمريكية لﻠكوارث الدولية ﻓﻲ الوكالة اﻷمريكية لﻠتنمية الدولية ﻓﻲ الفترة
من  2013إلﻰ  ،2017يحدد اﻷسابيع الستة الماضية بعبارات مماثﻠة بشكل ﻻﻓت لﻠنظر .وقال
لصحيفة الغارديان" :نشهد ﻓﻲ الوﻻيات المتحدة واحدة من أكبر إخفاقات الحوكمة والﻘيادة اﻷساسية
ﻓﻲ العصر الحديث" .وقد تحدث الرئيس ،الذي كان لديه أكثر من نصف العين عﻠﻰ بورصة
نيويورك ،تحدث باستمرار عن حجم اﻷزمة .وﻓﻲ  30كانون الثانﻲ/يناير ،وبينما كانت منظمة
الصحة العالمية تعﻠن حالة طوارئ عالمية ،قال ترامب" :ليس لدينا سوى خمسة أشخاص .نأمل أن
يكون كل شﻲء رائعا ً".
عﻠﻰ مدى ﻓترة أسبوعين عاديين ،كنا نتوقع تﻘديم حوالﻲ نصف مﻠيون عامل أمريكﻲ مطالبات
لﻠتأمين ضد البطالة .ولكن عﻠﻰ مدى اﻷسبوعين الماضيين ،رأينا ما يﻘرب من  10مﻠيون مﻠف .إن
الوﻻيات المتحدة تواجه كارثة اقتصادية ﻻ تصدق كما هو الحال ﻓﻲ بﻘية العالم .والسؤال هو ما إذا
كانوا مستعدين لﻠتعامل مع هذه الكارثة؟ تشير الدﻻئل إلﻰ أن العالم الرأسمالﻲ بأسره قد يتعامل مع
كارثة اقتصادية سريعة الحدوث بنفس السوء الذي تعامل به مع الوباء السريع اﻻنتشار الذي سببها.
اﻷخبار هﻲ أن قانون كيرس بـ 2تريﻠيون دوﻻر )قانون ﻓيروس كورونا ،والمعونة واﻹغاثة واﻷمن
اﻻقتصادي( الذي مرره الكونغرس اﻷسبوع الماضﻲ ،يوﻓر ،عﻠﻰ الورق ،الكثير من دعم الحياة

اﻻقتصادية .واﻷخبار السيئة هﻲ أنه يبدو كما لو أنه قد يستغرق أسابيع ،وربما حتﻰ شهور ،قبل
تدﻓق مبالﻎ كبيرة من اﻷموال ﻷولئك الذين يحتاجون إلﻰ المساعدة ﻓﻲ الوقت الحالﻲ.
كزعيم ﻷمة ديمﻘراطية ،ﻓإن دونالد ترامب قد ﻓشل .ﻓالنظام الرأسمالﻲ الذي يركز عﻠﻰ الفرد
ويدير ظهره لﻠمحتاجين سبّب هذا الفشل .وكان نواب الكونجرس اﻷمريكﻲ يدركون أن الخطر قادم
ولكنهم باعوا مﻼيين الدوﻻرات من أسهمهم وأسهمهم المحتمﻠة قبل أن تهبط سوق اﻷسهم اﻷمريكية
إلﻰ أدنﻰ مستوى تاريخﻲ لها .حيث إنهم تﻠﻘوا إحاطات لجنة مجﻠس الشيوخ حول خطر كوﻓيد،19-
بيد أنهم أبﻠغوا البﻼد أن كل شﻲء تحت السيطرة عندما لم يكن اﻷمر كذلك .وقالت صحيفة نيويورك
تايمز عن النواب الجبناء" :كان بإمكانهم أن يحدثوا ﻓرقا ،ولكنهم حﻘﻘوا أرباحا!" .هذه هﻲ قصة كل
بﻠد يدير شؤونه النظام الرأسمالﻲ الذي من صنع اﻹنسان ،ﻓالرأسماليون يستغﻠون الناس
والديمﻘراطية لنزواتهم بغض النظر عن التكﻠفة ،وﻓﻲ سياق الجائحة الحالية ﻓإنه كالعادة لم يتم ﻓعل
سوى الﻘﻠيل جدا لﻠناس باستثناء تحﻘيق الربح لنخبة قوية من  ٪3-2من العالم.
لﻘد تعامل الرأسماليون مع هذه الﻘضية عﻠﻰ ثﻼث مراحل؛ اﻷولﻰ هﻲ إخفاء الموضوع ،والثانية
هﻲ الحجر الصحﻲ واﻹغﻼق الجزئﻲ ،والثالثة هﻲ العزلة الكامﻠة تﻘريبا ً ﻓﻲ المنازل .من خﻼل
تنظيم هذه العﻼجات الثﻼثة ،اتضح أنها ﻻ تحل المشكﻠة ،بل تزيد من ﻓشل اﻻقتصاد أكثر ،ثم تزيد
من هذا المرض والمﻠل ونفاد الصبر الذي يصيب الناس ،كما سمعنا عن حاﻻت ﻓﻲ جميع
المجتمعات الرأسمالية.
لذلك ﻓإن العﻼج الصحيح لهذا المرض هو كما جاء ﻓﻲ شريعة ﷲ؛ أن تتابع الدولة المرض من
بدايته وتبذل قصارى جهدها وتﻘدم كل مواردها لحصر المرض ﻓﻲ أصﻠه ،ويستمر اﻷصحاء ﻓﻲ
المناطق والمدن اﻷخرى بالعمل واﻹنتاج.
س ِم ْعت ُ ْم ِبال ﱠ
ُون
جاء ﻓﻲ الحديث الذي رواه البخاري عن أسامة بن زيد أن النبﻲ  قالِ » :إ َذا َ
طاع ِ
ض َوأَ ْنت ُ ْم بِ َها فَﻼَ تَ ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها« .ﻓعﻠﻰ الدولة ﻓﻲ اﻹسﻼم أن
ض فَﻼَ تَ ْد ُخلُو َهاَ ،و ِإ َذا َوقَ َع ِبأ َ ْر ٍ
ِبأ َ ْر ٍ
تحصر المرض ﻓﻲ مكانه ويجب عﻠﻰ سكان المنطﻘة البﻘاء ﻓيها ،ويمنع دخول اﻵخرين عﻠيهم ،وأن
تﻘوم بواجباتها الشرعية ﻷنها دولة رعاية وإخﻼص.
وهكذا ،ﻓإن اﻹجراء الصحيح هو عزل المرض المعدي ﻓﻲ مكانه وحجر المرضﻰ وتوﻓير
المتابعة مع الرعاية والعﻼج مجانا ،بينما اﻷصحاء يستمرون ﻓﻲ العمل وتستمر الحياة اﻻجتماعية
واﻻقتصادية عﻠﻰ عكس الحياة المشﻠولة اليوم .ﻻ أن يبﻘﻰ الناس معزولين ﻓﻲ منازلهم مما يتسبب
ﻓﻲ شل الحياة اﻻقتصادية ،مما يزيد من حدة اﻷزمة وتنشأ مشاكل أخرى.
كتبه ﻹذاعة المكتب اﻹعﻼمي المركزي لحزب التحرير
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