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ــد-19  ــاء كوفي ــأن »وب ــل ب ــر القائ انتــر التعب
كشــف لنــا الحــدود التــي تحــدد أســلوب 
ــا  ــاً ك ــائعاً متام ــح ش ــات املصطل ــا« وب حياتن
الكليشــيهات الفكريــة األخــرى. تجــادل قلــة مــن 
املراقبــني الفلســطينيني – وعــى خطــى نظرائهــم 
ــا  ــار، أو بأنن ــاز االختب ــأن اجتي ــني – بش الدولي
ــا  ــل م ــاورة، ولع ــراً يف املن ــاً باه ــا نجاح حققن
ــه يف  ــى فعل ــف ع ــا نعك ــس م ــا اآلن، لي يهمن
ــذه  ــن ه ــنتعاىف م ــف س ــارض أو كي ــت الح الوق
األزمــة، بــل إن األمــر األكــر إلحاحــاً مــا يتوجــب 
ــاً؛  ــه حق ــكان فعل ــا كان باإلم ــه، وم ــا فعل علين
ــام  ــة بنظ ــر املتوقع ــات غ ــع األزم ــي ال تدف ل
حايتنــا الصحيــة، االقتصاديــة، االجتاعيــة، 

ــة.  ــو الهاوي ــية، نح ــا السياس ــى بأنظمتن وحت

ــول  ــات ح ــن التحلي ــد م ــراء العدي ــم إج ــد ت لق
العــامل، لدراســة اآلليــات التــي تبنتهــا الــدول يف 
ــة  ــدى فعالي ــتجد، وم ــاء املس ــع الوب ــل م التعام
ــر  ــم األك ــور الزخ ــا يتمح ــات، ورمب ــك اآللي تل
مــن الناتــج الفكــري حــول الكيفيــة التــي وجدنــا 
فيهــا أنفســنا يف إطــار الظــروف التــي أحاطــت 
ــط كان  ــر فق ــن الب ــة م ــبة قليل ــاء. نس يف الوب
ــا  ــا، ك ــل حدوثه ــة قب ــع األزم ــا توق بإمكانه
ــات  ــك التوقع ــتصدق تل ــت س ــل كان ــبة أق أن نس
ــة  ــا الفكري ــا الرؤي ــك، وحده ــع ذل ــة، وم القامت
التقدميــة – ســواء اســتفادت مــن اإلدراك املتأخــر 
أم مل تســتفد -كان بإمكانهــا أن تــرى اإلخفاقــات 
التــي يعــاين منهــا نظامنــا، باإلضافــة إىل 

ــه  ــا في ــا زلن ــا وم ــذي كن ــف ال ــف الضعي املوق
ــامل. ــذا الع ــني يف ه ــر ومواطن كب

ــر  ــام ال يضط ــيس نظ ــي إىل تأس ــعى التقدم يس
فيــه األشــخاص األكــر ضعفــاً إىل القلــق حــول 
رزقهــم وحياتهــم يف أوقــات األزمــات، بــل 
ــأن  ــون عــى يقــني، بفضــل هــذ النظــام، ب يظل
املؤسســات التــي يعيشــون تحــت مظلتهــا ســوف 
ــال  ــو ح ــا ه ــم، ك ــل حايته ــن أج ــاىن م تتف

ــر. ــن الب ــم م إخوانه

منــذ ســبعينيات القــرن املــايض عــى أقــل 
تقديــر، أصبحــت حكومــات الــدول األكــر ثــراًء 
ــه إزاء  ــذي تحمل ــبء ال ــف الع ــة بتخفي مهووس
ــي  ــل الحكوم ــم العم ــص حج ــا، وبتقلي مواطنيه
وحجــم االنفــاق الحكومــي، باإلضافــة إىل العمــل 
عــى تقويــة ومتكــني الســوق مــن أجــل إيجــاد 
ــات  ــن األزم ــاه م ــا تعلمن ــل م ــول. وبفض الحل
الســابقة الامتناهيــة؛ فإننــا أصبحنــا عــى 
ــأن الحكومــات ليســت بــركات،  ــوم ب يقــني الي
وينبغــي أن ال تكــون الكفــاءة –برغــم أهميتهــا- 

ــة.  ــا العدال ــمى؛ وإمن ــات األس ــدف الحكوم ه

يف  نجاعــًة  أظهــرت  التــي  الحكومــات  إن 
ــي  ــا، ه ــى بلدانه ــة ع ــر األزم ــن تأث ــد م الح
الحكومــات التــي كانــت أكــر اســتثاراً يف 
حايــة مواطنيهــا، وشــكلت يف بعــض املناســبات 
ــراف أن  ــا االع ــني، وعلين ــة للمواطن ــًة فعال حاي
البلــدان التــي نجحــت يف إمتــام مهمــة الحايــة، 
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ــي أظهــر مواطنوهــا مســؤولية  ــدان الت هــي البل
ــاركوا إىل  ــا، وش ــم بعض ــاه بعضه ــة تج جاعي
ــة. ــاء املختلف ــل األعب ــم يف تحم ــب حكوماته  جان

ــات  ــاك الحري ــات انته ــق الحكوم ــن ح ــس م لي
ــح  ــم الصال ــا باس ــة ملواطنيه ــخصية واملدني الش
ــة  ــذه الذريع ــاة ه ــتخدم الطغ ــد اس ــام؛ وق الع
التاريــخ،  عــر  تحــى  ال  مــرات  الباليــة 
ومبواجهــة االنتهــاكات يتكشــف أن حريتنــا 
الجاعيــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بتضامننــا مع 
ــا،  ــن لحريتن ــة مث ــاطة مث ــاك ببس ــض، وهن بع
وينبغــي علينــا االهتــام برفاهيــة مــن هــم أقــل 
ــن  ــا أمك ــبء م ــل الع ــاهمة يف تحم ــاً، واملس حظ

ــات. ــاء األزم أثن

ــن  ــام املقتدري ــبء قي ــم الع ــق تقاس ــرر منط ي
بدفــع رضائــب أعــى، ويدفعنــا إىل القــول بأحقية 
األفــراد األقــل حظــاً يف الحصــول عــى الرعايــة 
مــن األفــراد اآلخريــن يف املجتمــع، وهكــذا يكــون 

مثــن العيــش يف مجتمــع متحــر.

ــك  ــي( تل ــن )التقدم ــاين م ــدد  الث ــج  الع يعال
ــاف  ــال استكش ــن خ ــة، م ــوط العريض الخط
الجوانــب  بعــض  عــى  الضــوء  وتســليط 
املتعلقــة بأزمــة وبــاء كوفيــد-19: دور الحكومــة 
ــدة  ــة الجدي ــني الليرالي ــة ب ــة، العاق يف األزم
االقتصاديــة  الحايــة  شــبكة  واألزمــات، 
االقتصــاد  بنيــة  فلســطني،  يف  واالجتاعيــة 
ــرة  ــات، فك ــال يف األزم ــطيني، دور االحت الفلس
ــية  ــة السياس ــد للبني ــا، النق ــد ذاته ــة بح املواطن
دور  إىل  باإلضافــة  األزمــات،  يف  االقتصاديــة 
النقابــات العاليــة يف أوقــات األزمــات، وتضمــن 
العــدد أيضــاً نظــرة خاصــة حــول خطــة التنميــة 
ــن  ــا م ــم تبنيه ــي ت ــة الت ــة العنقودي االقتصادي

ــطينية.  ــة الفلس ــل الحكوم قب

ــذي  ــدور ال ــتخفاف بال ــا االس ــهل علين ــد يس ق
ميكــن أن تلعبــه الحكومــات يف أوقــات األزمــات، 
لكــن البريــة يف هــذا العــامل مل تتاســك أكــر 
ــه يف أي وقــت مــى فحســب،  ــت علي ــا كان م
بــل بــات ســكان العــامل يعتمــدون عــى بعضهــم 

بعضــا بصــورة بالغــة.

ــهولة ودون  ــا بس ــاح مدنن ــاء أن يجت ــن للوب ميك
متييــز بــني الحــدود، العقائــد، األديــان، األعــراق، 
أو حتــى األيديولوجيــات السياســية، لــذا يتوجــب 
ــات  ــن األزم ــاس م ــة الن ــات حاي ــى الحكوم ع
ــا، مبعــزل عــن  ومســاعدتهم عــى التعــايف منه
أســلوب التقوقــع واالنعــزال والعمــل برسيــة، بــل 

ــدويل.  يف ســياق التعــاون والتضامــن ال

ــة  ــاء أن حاي ــذا الوب ــت ه ــك؛ أثب ــوازاة ذل يف م
أنفســنا تفــرض أخــذ مســؤولياتنا تجــاه بعضنــا 
بقــدر مــن الجديــة، ويتوجــب التمســك بالــرط 
ــده..  ــد لوح ــاين أح ــر؛ أن ال يع ــي للب األخاق

ــده.  ــد لوح ــاين أح ــن أن يع ــه ال ميك ألن


