سم ﷲ الرحمن الرح م
قومية اللقاح ضد الفيروس التاجي ستؤدي إلى فوضى عالمية
الخبر:
أكد الوزير البريطاني لنشر اللقاح نديم الزهاوي أن هناك  4000نوع مختلف من الفيروس التاجي ،وأعرب عن ثقته
ﻓي قدرة اللقاحات المتوﻓرة ﻓي السوق علﻰ مكاﻓحﺔ الفيروس ،وقال إنه "من غير المحتمل أن يكون اللقاح الحالي غير
ﻓعال ومناسب للمتغيرات ،خاﺻﺔ عندما يتعلق اﻷمر بمرض شديد الخطورة ويﺻعب اﻻستشفاء منه") .الخليج تايمز(
التعليق:
إن التقارير المختلفﺔ حول أداء اللقاحات لمكاﻓحﺔ السﻼﻻت المختلفﺔ من الفيروس التاجي تقوض ثقﺔ الزهاوي ،ويبدو
أن لقاح ) (Oxford / AstraZenecaيوﻓر الحمايﺔ ضد الشكل الخفيف والمتوسط للمرض الناجم عن البديل الجنوب
أﻓريقي ،وقد أكدت دراسﺔ بريطانيﺔ مخاوف مماثلﺔ بشأن ﻓعاليﺔ لقاح ) (Pfizer-BioNTechضد البديل الجنوب
أﻓريقي .ﻓي حين إن ﻓعاليﺔ اللقاحات ضد المتغيرات المختلفﺔ هي نقطﺔ خﻼﻓيﺔ ،إﻻ أن الشكوك ﻻ تزال قاﺋمﺔ حول ﻓعاليﺔ
اللقاحات ضد سلسلﺔ الفيروس التاجي اﻷﺻليﺔ ﻓي شراﺋح معينﺔ من السكان ،وقد أثارت ألمانيا تساؤﻻت حول ﻓعاليﺔ
لقاحات ) (Pfizerﻷكثر من  65عاما ً ،وأبلغت النرويج عن  29حالﺔ وﻓاة بين كبار السن بعد تلقيها هذا اللقاح ،وما يثير
المخاوف السابقﺔ أيضا ً التساؤﻻت حول السيطرة علﻰ الوباء وعودة الحياة إلﻰ طبيعتها.
ما يزيد الطين بلﺔ هو أن نزعﺔ التطعيم الوطنيﺔ تهدد بتقويض العمل المنجز حتﻰ اﻵن لمكاﻓحﺔ ﻓيروس كورونا،
ويبدو أن قوة اللقاح تسير علﻰ ُخطا اﻷعضاء الخمسﺔ الداﺋمين ﻓي مجلس اﻷمن ،حيث قادت جهودا ً ﻹنتاج اللقاحات
ونشرها ليس ﻓقط لرعاياها ،ﻓقامت باستخدام "دبلوماسيﺔ اللقاحات" لكسب المزايا من البلدان اﻷقل حظا ً .بغض النظر عن
المناﻓسﺔ اﻷمنيﺔ بين الدول الخمس علﻰ تفوق اللقاح ،ﻓإن الدول الغنيﺔ تواجه خطرا ً جسيما ً يتمثل ﻓي إطالﺔ أمد الوباء إلﻰ
أبعد من ذلك ،ووﻓقا ً لهيﺋﺔ اﻹذاعﺔ البريطانيﺔ ،ﻓإن الدول الغنيﺔ تمثل  ٪14ﻓقط من سكان العالم ،وقد اشترت ما يﺻل إلﻰ
 ٪53من أكثر اللقاحات الواعدة لغايﺔ اﻵن ،ويقدر المنتدى اﻻقتﺻادي العالمي أن قوميﺔ اللقاح يمكن أن تبطئ من
اﻻنتعاش اﻻقتﺻادي العالمي ،مما يكلف البلدان ذات الدخل المرتفع أكثر من  119مليار دوﻻر سنويا ً ،ومقابل هذه
الخسارة ،يكلف تطعيم البلدان منخفضﺔ الدخل  25مليار دوﻻر ﻓقط .مع ذلك ،ﻓإنه علﻰ الرغم مما هو واضح بالحساب
الرياضي ،تواﺻل الدول الخمس والدول الغنيﺔ حشد جرعات اللقاح وزيادة خطر إطالﺔ الوباء ،وقد قدّرت مؤسسﺔ راند
التكلفﺔ التي يتحملها اﻻقتﺻاد العالمي لهذه الحماقﺔ بمبلﻎ  1.2تريليون دوﻻر سنويا ً من حيث الناتج المحلي اﻹجمالي،
وهذا ليس مفاجﺋا ً علﻰ اﻹطﻼق ،ﻓلضمان المناعﺔ العالميﺔ ضد كوﻓيد 19-ومتغيراته العديدة يجب تطعيم ما ﻻ يقل عن
 ٪80من سكان العالم.
ﻓي بدايﺔ الوباء ،توقّع بعض الباحثين ﻓي العﻼقات الدوليﺔ عهداً ذهبيا ً للتعاون العالمي ﻓي هزيمﺔ الوباء ،ومن ثم
تطبيق التضامن الجديد لمعالجﺔ القضايا الملحﺔ مثل تغير المناخ ،واﻻنتشار النووي ،والفقر ﻓي العالم ،واﻹرهاب العالمي.
لذلك ،ﻓإن حقيقﺔ التناﻓس اﻷمني بين الدول الخمس الكبرى والرأسماليﺔ العالميﺔ قد غذت القوميﺔ التطعيميﺔ لدرجﺔ أن الدول
القوميﺔ التي تقودها القوميﺔ المفرطﺔ وأرباح الشركات متعددة الجنسيات ستنهي بالتأكيد السﻼم العالمي.
ﻻ شك أن العالم يحتاج إلﻰ نموذج أمني جديد ،حيث يمكن استخدام الموارد الثمينﺔ مثل اللقاحات بشكل ﻓعّال للقضاء
علﻰ المرض دون وضع اﻷرباح أو ﺻحﺔ اﻷثرياء علﻰ حساب البشريﺔ .ﻓقط باﻹسﻼم ﻓي ظل الخﻼﻓﺔ الراشدة علﻰ
منهاج النبوة يمكن أن يتم توﻓير اﻷمن العالمي ،حيث يتم القضاء علﻰ اﻷوبﺋﺔ وعلﻰ الفقر ﻓي العالم ،ﻓيهنأ البشر ﻓي وﺋام
ض ع َْن ِذ ْك ِري فَ ِإ ﱠن لَهُ َم ِعيشَةً َ
ض ْﻧكا ً َوﻧَ ْحش ُُرهُ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة أَ ْع َمى﴾.
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