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ال يمكن ألحد أن يتنبّأ بالتأثير الكامل لوباء ”كورونا“ الذي ينتشر
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، لكن هناك ثالث قضايا تستحق

االهتمام. كانت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالفعل أكثر
المناطق التي تعاني من الالمساواة مقارنة بباقي األجزاء من العالم.

رغم أن الفيروس ال يميّز بين األشخاص على أساس ثروتهم، فأن مستوى
الدخل يؤثّر على آليّات التكيّف المتاحة. إذ ال يتمتّع العمّال ذوي

الدخل المنخفض، في جميع أنحاء المنطقة، بالقدرة على إنجاز عملهم
عن بُعد (في المنزل) وال يحصلون على رواتبهم إذا تغيّبوا عن عملهم.

ومع استمرار الحجر المنزلي ودخول االقتصادات في مرحلة الركود،
ستتضرّر شرائح المُجتمع األكثر فقرًا – التي تشكّل غالبيّة

المواطنين – بشكلٍ غير متساوٍ. إذ سيجد الالجئون والعمّال
المُهاجرون أيضًا أنّه من المستحيل التعامل مع تداعيات هذا

الوضع. ومع ذلك، ال يبدو أن أيًّا من حكومات المنطقة لديها خطّة حول
كيفيّة تقليل الضرر االقتصادي أو معالجة االنقسام المتزايد في

مجتمعاتها.

سيكون  لفيروس ”كورونا“ أيضًا تأثير سياسي أبعد بكثير ممّا يمكن
أن يتوقّعه المرء في أجزاء أخرى من العالم. فقد نجح الوباء في

تفريغ شوارع المتظاهرين في الجزائر ولبنان والعراق، ورأينا جُيوش
المنطقة تستعيد الساحات العامّة بحجة تنفيذ إجراءات ”الحجر

المنزلي“. والخوف يكمن في أن تستخدم األنظمة االستبداديّة الوباء
لتعزيز السيطرة االجتماعيّة من خالل اإلجراءات التي يتمّ الترويج
لها تحت ضغط الضرورة للسيطرة على الفيروس، لتتتبّع أيضًا حركة

المتظاهرين والمعارضين.

أخيرًا، ال تزال المنطقة تعاني من ثالثة صراعات نشطة في ليبيا  
وسوريا واليمن، والتي دمّرت بدورها البنى التحتيّة الصحيّة وأدّت
إلى تشريد الماليين، وفي حال انتشار الفيروس في هذه البلدان، سيعمّ

الخراب. يمكن للمرء الذي يواجه هذا العدو غير المرئي االعتقاد بأن
األطراف المتحاربة وداعميها اإلقليميين والدوليين سيغتنمون

اللّحظة لمُحاولة إنهاء الصراعات. قد يبدو هذا ساذجًا بشكلٍ ميؤوس
منه، لكن ربما سينجح الفيروس في تركيز عقول ”أمراء الحرب“ في

المنطقة بطرق لم تتمكّن معاناة الشعوب لسنوات طويلة من أن تحقّقه.

معهد عصام فارس وعلى موقع الشرق االوسطنشر هذا المقال أوال في جريدة

    آثار مكافحة الوباء على حركات التغيير2

https://aawsat.com/home/article/2213911/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB
https://ifiaub.wordpress.com/2020/04/03/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86/
https://ifiaub.wordpress.com/2020/04/03/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86/
https://ifiaub.wordpress.com/2020/04/03/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86/


للسياسات

    آثار مكافحة الوباء على حركات التغيير3

https://ifiaub.wordpress.com/2020/04/03/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86/


About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.
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