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Abstract: This paper highlights the importance of being aware of the nature of the ongoing
pandemic and its projected trajectory for the decision-makers in the Arab countries. Hence,
there is an urgent need to invest in scientific research in the pharmaceutical industry
in general, and vaccines in particular. The paper argues that despite the current bleak
landscape, there is an opportunity for Arab countries to build a "Covi-political influence"
through vaccines. Hence, the research discusses the available options and their differences,
and the importance of promoting Arab medical scientific research related to COVID-19
vaccines and treatment, and directing it in the areas of artificial intelligence, machine
learning, nanotechnology, and genomics, and discusses future dimensions related to the
completion of a monitoring and control system, to predict upcoming pandemics.
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مقدمة
ش ّكلت جائحة فريوس كورونا املستجد (أو "سارس-كوف ،)"-2املس ّبب ملرض كوفيد ،19-صدم ًة للعامل،
شملت بقاع الكوكب كافة .ومع أنّ هذه الجائحة سبقتها جوائح أخرى ،فإنها كانت األكرب ،وأدت إىل
آثار اقتصادية واجتامعية وصحية غري مسبوقة ،قد تكون األقرب إىل آثار جائحة اإلنفلونزا اإلسبانية
كم هائل من املعلومات
التي رضبت العامل يف القرن املايض بني عامي  1918و .1920كام رافق الجائحة ٌّ
املض ّللة ،والحمالت املناهضة للقاحات ،ما استدعى تدخّ ل الحكومات والرشكات التكنولوجية العمالقة،
كـ "غوغل" و"فيسبوك" ،ملكافحة املحتوى املضلل .وأثبتت الجائحة أنّ العامل ّ
هش ،وأنّ الدول عندما
توضع عىل الحافة ،فإنها تنكفئ عىل نفسها ،وتترصف بأنانية وانتهازية .ومن مظاهر ذلك الحاالت التي
رأينا فيها ً
موجه ًة إىل دول أخرى ،أو يف حجز الدول الغنية أغلبية
دول تستويل عىل إمدادات طبية كانت ّ
مخزونات اللقاحات ،وإبقاء القليل للدول الفقرية.
تؤسس هذه الدراسة ملصطلح "الكويف-سيايس" ( ،)Covi-politicsالذي ُيفيد دراسة آثار كوفيد،19-
ٍ
ٍ
ولقاحات وأدوية ،يف السياسة الخارجية للدول ،ويف سياساتها الداخلية ،ال سيام
ومضاعفات
انتشا ًرا
سياسات الصحة والبحث العلمي.
ففي جائحة كورونا ،وما نتج منها من تدافع وتنافس ،ستكون األطراف املنترصة هي التي تصنع
اللقاحات ،وتسيطر عىل توزيعها ،وتستخدم الكويف-سيايس لصالحها؛ ذلك أنه مع عودة اإلصابات بكورونا
لالرتفاع يف العديد من الدول التي شهدت نس ًبا عالية للتطعيم ،وظهور سالالت جديدة متحورة ،فإنّ
الحقيقة هي أن هذه الجائحة قد تستمر فرت ًة ليست قصرية ،وعىل األرجح فإنّ عملية تطوير اللقاحات
تنافسا للنجاة من كوفيد،19-
ستكون مستمرة .ولذا ،تفرتض الدراسة أنّ ما يعيشه العامل حال ًيا ليس ً
وأنّ الدول ال تحارب الفريوس فحسب ،بل إنها تحارب بعضها بعضً ا أيضً ا .ففي عامل يتسبب فيه فريوس
سارس-كوف 2-املسبب ملرض كوفيد 19-خسائر برشية ومالية هائلة ،توفر إمدادات اللقاحات طوق
النجاة وتؤثر يف سياسات الدول.
واضحا أهمية إدراك صناع القرار يف الدول العربية لطبيعة األزمة الحالية ،وتطوراتها
ومن هنا ،يكون
ً
ثم ،رضورة االستثامر يف البحث العلمي يف الدواء وصناعته عمو ًما ،واللقاحات
املتوقعة املستقبلية ،ومن ّ
خصوصا .وقد أدى الفشل السيايس واالجتامعي الذي تعيشه العديد من الدول العربية إىل مفاقمة
ً
مضاعفات جائحة كورونا عىل مجتمعاتها ،وأيضً ا جعلها أكرث هشاشة؛ ما يسهل عىل األطراف املتحكمة
يف اللقاحات عملية التأثري فيها ،وخلق وسيلة ضغط ونفوذ عليها ،نتيجة حاجة الدول العربية
املعنية إىل اللقاحات.
لكن عىل الرغم من قتامة املشهد ،تحاج هذه الدراسة أنّ الوضع الحايل ،عرب ًيا ودول ًيا ،فرصة تُش ّكل
سانح ًة لبناء النفوذ الكويف-سيايس ( )Covi-political influenceعرب اللقاحات ،وهو أم ٌر ينبغي أن
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يعيه صناع القرار يف الدول العربية .وبناء عليه ،تناقش الدراسة الخيارات املتاحة والفروق بينها ،واألبعاد
املستقبلية املتعلقة بإنجاز منظومة مراقبة وتحكم للتنبؤ بالجوائح املقبلة ،وتجهيز اللقاحات املضادة.

أول :جائحة كورونا وبروز الكويف-سيايس
ً
 .1كرونولوجيا الجائحة

يف  31كانون األول /ديسمرب  ،2019أبلغت اللجنة الصحية البلدية يف مقاطعة هوباي يف الصني ،عن
مجموعة حاالت إصابة بااللتهاب الرئوي يف مدينةووهان .وأ ّدى ذلك الح ًقا إىلاكتشاف فريوس كورونا
ثم تسلسلت األحداث وفق
املستجد ،واسمه العلمي "سارس-كوف ،((()SARS-CoV-2( "-2ومن ّ
أرشيف منظمة الصحة العاملية .ويف اليوم التايل ،أنشأت املنظمة فريق دعم إدارة الحوادث ،لوضع
املنظمة عىل مسا ٍر طارئ للتصدي لتفيش الوباء .ويف  4كانون الثاين /يناير  ،2020نرشت املنظمة عىل
وسائل التواصل االجتامعي خرب ظهور مجموعة حاالت إصابة بااللتهاب الرئوي ،من دون تسجيل وفيات،
يف مدينة ووهان .ويف  5كانون الثاين /يناير  ،2020نرشت املنظمة أول خرب عن الفريوس الجديد عرب
صفحتها "أخبار عن فاشيات األمراض" ،وتض ّمن املنشور ً
تقييم للمخاطر ومشورة املنظمة .وبعد خمسة
أيام ،أصدرت املنظمة حزم ًة من اإلرشادات التقنية اإللكرتونية تتضمن نصائح للبلدان حول كيفية
اكتشاف الحاالت املحتملة وفحصها وتدبريها العالجي(((.
ثم تتالت األحداث رسا ًعا .ففي  12كانون الثاين /يناير  ،2020نرشت الصني التسلسل الجيني للفريوس
املسبب لكوفيد.19- ويف  14كانون الثاين /يناير  ،2020أشارت رئيسة الفريق التقني لالستجابة لدى
منظمة الصحة العاملية إىل احتامل حدوث انتقال محدود بني البرش لفريوس كورونا (يف  41حالة
مؤكدة) ،بني أفراد األرسة الواحدة عىل نحو أسايس ،وإىل احتامل حدوث فاشية أوسع نطا ًقا .ويف
 22كانون الثاين /يناير  ،2020أصدرت بعثة املنظمة إىل الصني بيانًا تؤكد فيه وجود ب ّينات عىل انتقال
العدوى بني البرش يف ووهان .ويف  23-22كانون الثاين /يناير  ،2020عقد املدير العام ملنظمة الصحة
العاملية ،تيدروس أدهانوم غيربيسوس ،اجتام ًعا للجنة الطوارئ لتقييم ما إذا كانت الفاشية تش ّكل طار ًئا
من طوارئ الصحة العمومية التي تثري قل ًقا دول ًيا ،ومل يتوصل األعضاء املستقلون من شتى أنحاء العامل
إىل توافق آراء بهذا الشأن استنا ًدا إىل الب ّينات التي كانت متاحة يف تلك املرحلة ،وطلبوا إعادة انعقاد
اللجنة يف غضون  10أيام بعد تل ّقي املزيد من املعلومات .ويف 30كانون الثاين /يناير ،2020 عقد املدير
العام للمنظمة من جديد لجنة الطوارئ ،قبلانقضاء فرتة األيام العرشة املقررة ،وبعد يومني فقط من
1
2

منظمة الصحة العاملية" ،أرشيف كوفيد :19-التسلسل الزمني إلجراءات املنظمة" ،2020/4/27 ،شوهد يف  ،2022/1/12يف:
https://bit.ly/3hlFNDg
املرجع نفسه.
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شخص إىل آخر خارج الصني .وتوصلت
صدور التقارير األوىل عن وجود انتقال محدود للعدوى من
ٍ
اللجنة إىل توافق يف اآلراء ،وأشارت عىل غيربيسوس بأنّ "التفيش" ( )Outbreakيش ّكل طار ًئا صح ًيا
عموم ًيا يثري قل ًقا دول ًيا .ووافق غيربيسوس عىل التوصية ،وأعلن أنّ ّ
تفش فريوس كورونا املستجد19-
يش ّكل بالفعل طار ًئا من الطوارئ الصحية العمومية التي تثري قل ًقا دول ًيا ،وهي املرة السادسة التي
تعلن فيها املنظمة عن طارئ كهذا منذ دخول اللوائح الصحية الدولية حيز النفاذ يف عام .2005 ويف
 9شباط /فرباير  ،2020أعلن غيربيسوس أنّ اللقاح األول الذي يستهدف فريوس كورونا يف الصني قد
متاحا يف غضون  18شه ًرا((( .ويف  11آذار /مارس  ،2020أصدرت منظمة الصحة العاملية ً
تقييم
يكون ً
بإمكانية وصف تفيش كوفيد 19-بالجائحة(((.
ولحسن الحظ ،كان تقييم غيربيسوس غري دقيق؛ فعرب جهود بحثية كبرية ،وضخّ مليارات الدوالرات،
متكن العلامء من الوصول إىل لقاحات ف ّعالة مبك ًرا .وكان أبرز املطورين ل ّلقاح رشكات ومعاهد يف الصني
وروسيا وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية؛ إذ أجازت الصني ستة لقاحات ،والواليات املتحدة ثالثة،
واالتحاد األورويب أربعة ،يف حني وافقت روسيا عىل ثالثة.
 .2بروز الكويف-سيايس

تقدم هذه الدراسة مفهوم الكويف-سيايس ،وهو دراسة آثار كوفيد 19-انتشا ًرا ومضاعفات ولقاحات
وأدوية ،يف السياسة الخارجية وعالقات الدول ،ويف السياسات الداخلية .وتفرتض أنّ الكويف-سيايس
سيحكم جز ًءا أساس ًيا من العالقات بني الدول خالل السنوات املقبلة ،وسيقود ً
قسم من سياساتها
الداخلية ،وذلك عىل أساس حقائق عديدة.
فاملؤرشات كا ّفة ّ
مرض
تدل عىل أنّ سنوات ع ّدة قد متيض قبل التحكم يف جائحة كورونا وتحولها إىل ٍ
موسمي .ولذلك ،سيستمر الوباء يف تأدية دو ٍر أسايس يف عالقات الدول ،وسيكون عامل السيطرة عليه
وتقليل آثاره مفتاح التعايف االقتصادي واالجتامعي.
ُيضاف إىل ذلك أنه حتى  11أيلول /سبتمرب  ،2021تلقى  41.5يف املئة من سكان العامل جرع ًة واحدة
عىل األقل من لقاح كوفيد ،19-ولكن تلقى  1.9يف املئة فقط من األشخاص يف البلدان منخفضة الدخل
يتم تطعيم األغلبية العظمى من سكان العامل
جرعة واحدة عىل األقل((( .ولذلك ،من غري املتوقع أن ّ
بحلول نهاية العام ،وهذا يعني أننا بعيدون عن السيطرة عىل الجائحة.
3 "Vaccine for New Coronavirus 'COVID-19' Could be Ready in 18 Months: WHO," Reuters, 11/2/2020,
accessed on 12/1/2022, at: https://reut.rs/390Ftp8
4 Ibid.
5 "Statistics and Research: Coronavirus (COVID-19) Vaccinations," Our World in Data, 11/9/2021, accessed on
13/1/2022, at: https://bit.ly/3dTTlDS
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ثم إنّ السالالت الجديدة من فريوس كورونا تظهر باستمرار ،ومن أبرزها حتى اليوم ساللة دلتا يف
ّ
ثم ساللة أوميكرون يف جنوب أفريقيا .وتش ّكل هذه السالالت الجديدة تحد ًيا لفاعلية اللقاحات
الهندّ ،
املستعملة ،وتتطلب االستمرار يف تعديلها لتبقى فعالة معها.
واضحا حتى اللحظة مدة املناعة التي توفرها اللقاحات؛ لذا بدأت دول عدة بوضع خطط
كام أنه ليس ً
إلعطاء جرعة مع ّززة من لقاح كورونا لتمديد املدة .وعىل األرجح ستكون هناك حاجة إىل التطعيم
بانتظا ٍم للحفاظ عىل فاعلية مرتفعة لنظام املناعة ضد فريوس كورونا.
وال توجد إىل ح ّد اللحظة معطيات قاطعة بشأن النسبة الواجب تطعيمها من املجتمع للوصول إىل
"مناعة القطيع" .ويبدو أنّ هذه النسبة ينبغي أن تكون مرتفع ًة ج ًدا؛ إذ إنّ ً
دول عديدة حققت أرقا ًما
ٍ
عالية يف التطعيم ال تزال تعاين موجات ٍّ
سنوات مع جرعات
تفش الحقة .وعىل األرجح سوف نحتاج
تطعيم منتظمة وموسعة يف املجتمعات للوصول إىل مناعة قطيع عىل املستويني املحيل والعاملي.
وأخ ًريا ،مع أنّ اللقاحات يشء أسايس للسيطرة عىل الوباء ،فإنّ العامل ال يزال يبحث عن عالجات فعالة،
يتوصل بعد إىل ٍأي منهاً ،
علم أنّ هذه العالجات فقط يف إمكانها أن تساعد يف تقليل مضاعفات
ومل ّ
املرض ونسبة الوفيات بسببه ،وأن تغطي الثغرات التي تشكو منها برامج التطعيم.

ثان ًيا :اللقاحات محور الكويف-سيايس
ظهرت الحاالت األوىل لكوفيد 19-يف ووهان يف  31كانون األول /ديسمرب  .2019ويف  12كانون الثاين /يناير ،2020
نرشت الصني التسلسل الجيني للفريوس املسبب للفريوس التاجي الجديد .ويف عقب أشه ٍر قليلة ،ظهرت
أوىل اللقاحات.
 .1جائحة كورونا وعملية إطالق اللقاحات بـ "رسعة الضوء"

يف آذار /مارس  ،2021كتب رافائيل فيالسانجوان ،مدير التحليل والتطوير يف معهد برشلونة للصحة العاملية
( ،)ISGlobalوعضو مجلس إدارة تحالف اللقاحات "جايف" ( ،)Gavi, The Vaccine Allianceأنّ "اللقاح
يقدم احتاملية السالح الحاسم الذي تُعلق عليه كل اآلمال باعتباره املخرج الوحيد"(((؛ مضي ًفا" :قبل ظهور
فريوس كورونا الجديد بوقت طويل ،كانت اللقاحات هي االسرتاتيجية األكرث فاعلية من حيث التكلفة يف
مجال الصحة .مبعنى آخر ،إنها أرخص اسرتاتيجية للوقاية من األمراض .وقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة
جونز هوبكنز يف عام  2016أنه مقابل ّ
كل دوالر ُيستثمر يف التحصني يف  94دولة ذات أدىن دخل يف العامل،
6 Rafael Vilasanjuan, "COVID-19: The Geopolitics of the Vaccine, a Weapon for Global Security," Fundación
Real Instituto Elcano, 15/3/2021, accessed on 13/1/2022, at: https://bit.ly/2Vw4Zzc
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وفرت أنظمتها الصحية  16دوال ًرا أمريك ًيا .ومن دون مخاطر املبالغة ،ويف غياب دراسة مفصلة ،عند تطبيق
هذا التحليل عىل كوفيد 19-واالقتصادات األكرث تقد ًما ،حيث يكون للفريوس أكرب التأثريات ،قد ُيضا َعف
هذا العائد مبئات أو آالف الدوالرات لكل دوالر استثامر يف اللقاحات .ومع األخذ يف االعتبار تقديرات البنك
الدويل لالنكامش ،ميثل االنكامش االقتصادي العاملي بسبب الوباء أكرث من  5يف املئة من الناتج املحيل
اإلجاميل ،أو ،من حيث املقارنة ،أسوأ ركود منذ الحرب العاملية الثانية ،وثالث مرات أشد من أزمة .((("2008
وتجدر اإلشارة إىل أنّ لقاح كورونا ميثّل سابق ًة يف التاريخ البرشي .فهذه أول مرة يف تاريخ البرشية
ميض سوى  333يو ًما بني نرش التسلسل الجيني وتل ّقي الربيطانية
لقاح بهذه الرسعة؛ إذ مل ِ
ينجز ٌ
(((
لقاح غريب متت املوافقة عليه للتوزيع  .ويعترب
مارغريت كينان ،يف  8كانون األول /ديسمرب  ،2021أول ٍ
تم تطوير لقاح يف مثل هذا الوقت القصري؛ فقد استغرق األمر  18عا ًما
فيالسانجوان أنه "مل يسبق أن ّ
(((
لتطوير أول لقاح فريوس إنفلونزا يف القرن املايض" .
وكانت إدارة الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب قد أطلقت عملية "رسعة الضوء" ()Warp Speed
بهدف إنتاج  300مليون لقاح وتوزيعه؛ لتغطية كل سكان الواليات املتحدة .ويرى فيالسانجوان أنّ
"عملية رسعة الضوء ليست اسرتاتيجية جديدة ،وهي يف الواقع نسخة مبارشة من مرشوع مانهاتن الذي
يعترب مرشو ًعا وطن ًيا للبحث والتطوير ،من عام  1942إىل عام  .1946وقد سخّ ر هذا املرشوع معرفة كل
الجهات الفاعلة العامة والخاصة يف البالد ،بهدف إنتاج القنابل النووية التي انتهت بتدمري هريوشيام
وناغازايك يف اليابان ،وتزويد الواليات املتحدة بالقوة والهيمنة .ومن املقرر أن تكتسب اللقاحات ،املنبثقة
من فريوس كورونا ،األهمية االسرتاتيجية نفسها لألسلحة النووية يف أيامها"(.((1
 .2كيف تعمل اللقاحات؟

ويتم من خالله "إعطاء منتج
التلقيح (أو التطعيم) هو تحص ٌني نشط ،يعمل عرب تحفيز جهاز املناعةّ ،
طبي لفرد ،مام يثري استجابة مناعية وقائية ضد عامل ُمعدٍ"( .((1فعندما يتعرض جهاز املناعة ملواد
أو مسببات َمرضية مل يتعرض لها من قبل ،فهو يقوم ببدء سلسلة من التفاعالت لصد غزو (أو هجوم)
هذه املادة أو العامل املمرض ،ويشار إىل هذه األحداث باسم االستجابة املناعية .تعمل املناعة بعدة
آليات ،منها ً
مثل "االستجابة املناعية الفطرية" ( ،)Innate Immune Responseالتي تشمل مسارات
حامية رسيعة وفورية ،ولكنها قصرية العمر.
Ibid.

7

ً
علم أنّ لقاح "سبوتنيك يف" الرويس كان قد بدأ إعطاؤه قبل ذلك ،منذ آب /أغسطس .2020
8
9 Vilasanjuan.
10 Ibid.
11 Joseph Domachowske & Manika Suryadevara (eds.), Vaccines A Clinical Overview and Practical Guide
(Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2021), p. 3.
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تع ّد االستجابات املناعية الفطرية خط الدفاع األول ضد غزو مسببات األمراض( ،((1وتشمل منعكس
السعال ،وإنزميات الدموع ،وزيوت الجلد ،واملخاط الذي يحبس البكترييا والجزيئات الصغرية،
والجلد ،وحمض املعدة .وتشمل أيضً ا آلية بروتينية كيميائية تسمى "املناعة الخلطية الفطرية"
( ،)Innate Humoral Immunityتشمل "النظام التكمييل" ( ،)Complement Systemوموا ّد
تسمى "اإلنرتفريون" ( ،)Interferonو"اإلنرتلوكني" ( .)Interleukinأما "االستجابة املناعية املكتسبة"
( ،)Acquired Immunityفهي املناعة التي تتطور مع التعرض ملستضدات مختلفة ،ويبني الجهاز
املناعي دفا ًعا ضد هذا املستضد املحدد ،عرب تكوين األجسام املضادة.
تعمل اللقاحات عىل تفعيل هذه االستجابة ،إلنتاج األجسام املضادة التي تهاجم مسبب املرض وتقيض
تم إضعافها] أو معطلة من كائنٍ حي معني
عليه؛ إذ إنها مر ّكبات "تحتوي عىل أجزاء ّ
موهنة [أي ّ
(مستضد) ،تؤدي إىل استجاب ٍة مناعية داخل الجسم .وتحتوي اللقاحات الحديثة عىل املخطط األويل
إلنتاج املستضدات ً
ّ
وبغض النظر عام إذا كان اللقاح يتكون من املستضد نفسه
بدل من املستضد نفسه.
املوهنة لن تس ّبب املرض
أو من املخطط األويل الذي يتيح للجسم إنتاج املستضد ،فإنّ هذه النسخة ّ
للشخص الذي يتلقى اللقاح ،ولكنها ستدفع جهاز املناعة إىل االستجابة قدر اإلمكان ،كام لو كانت
استجابته األوىل للعامل املمرض الفعيل"(.((1
وقد عمل مطورو لقاح كورونا عىل نحو مكثف عىل "بروتني السنبلة" ( ،)Spike Proteinبوصفه بروتي ًنا
يؤدي إىل تطوير مناعة ضد الفريوس ،ومن ثم استخدامه يف تطوير اللقاح .ويؤدي بروتني السنبلة "دو ًرا
رئيسا يف التعرف إىل املستقبالت وعملية اندماج غشاء الخلية .ويتكون من وحدتني فرعيتني ( S1و.)S2
ً
تحتوي الوحدة الفرعية ( )S1عىل مجال ربط مستقبالت يتعرف ويربط مبستقبل املضيف  2اإلنزيم
املحول لألنجيوتنسني  ،)Angiotensin-converting enzyme 2( 2بينام تتوسط الوحدة الفرعية ()S2
اندماج غشاء الخلية الفريويس عن طريق تكوين حزمة سداسية حلزونية عرب مجال تكرار ثنايئ سباعي"(.((1
يتم تطوير اللقاحات عمو ًما باستخدام تقنيات مختلفة لكل تقنية مزاياها .وتشمل التايل:
أ .اللقاحات املعطّلة

يتم إنتاج اللقاحات ّ
املعطلة ( )Inactivated Vaccinesعن طريق زراعة الفريوس أو الكائن املمرض
ّ
يتم دمج الفريوس ّ
املعطل مع مادة مساعدة أخرى
يف املخترب ،ثم تعطيل الفريوس كيميائ ًيا .بعدها ّ
يف اللقاح لتحفيز املناعة .وعاد ًة ما يتم حقن هذا النوع من اللقاح يف العضالت ،ويتطلب إنتاج
"Innate Immunity," in: Bruce Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, 4th ed. (New York: Garland Science, 2002).
 13منظمة الصحة العاملية" ،كيف تعمل اللقاحات؟" ،2020/12/8 ،شوهد يف  ،2022/1/13يفhttps://bit.ly/3jZOwNh :
14 Yuan Huang et al., "Structural and Functional Properties of SARS-CoV-2 Spike Protein: Potential Antivirus
Drug Development for COVID-19," Acta Pharmacologica Sinica, vol. 41 (August 2020), pp. 1141-1149.
12
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"لقاحات كورونا باستخدام تقنية اللقاحات ّ
املعطلة مرافق احتواء عالية املستوى ملنع انتشار فريوس
سارس-كوف 2-املعدي لعامل اإلنتاج"( .((1وال تستهدف اللقاحات ّ
املعطلة يف فريوس كورونا "الربوتني
الشائك" (( )Spike Proteinوالذي يؤدي دو ًرا أساس ًيا يف اخرتاق الفريوس للخاليا املضيفة) فحسب،
بل أيضً ا أجزاء أخرى من الفريوس .ومن األمثلة عىل هذه رشكة "سينوفارم" ( )Sinopharmالصينية.
ب .اللقاحات الحية املوهّنة

املوهنة ( )Live Attenuated Vaccinesبوساطة تطوير نُسخ ضعيفة وراث ًيا
يتم إنتاج اللقاحات الحية ّ
ّ
من الفريوس الطبيعي ،ثم إعطاؤها للمتلقي لتنشيط املناعة ،ولكنها ال تسبب املرض .وميزة اللقاحات
املوهن ،والذي ميكن
الحية أنه ميكن إعطاؤها عن طريق األنف ،كام هو الحال مع لقاح اإلنفلونزا الحية ّ
أن يحفز املناعة يف الجهاز التنفيس العلوي ومجرى الدم .ومع ذلك ،فإنّ مخاوف السالمة مع اللقاحات
املوهنة تشمل احتاملية اإلصابة بعدما تفقد الفريوسات توهينها والعودة إىل الفريوس الطبيعي(.((1
الحية ّ
ج .لقاحات الربوتني املؤتلف

تتكون لقاحات الربوتني املؤتلف ( )Recombinant Protein Vaccinesمن بروتينات فريوسية تم
تطويرها يف خاليا من أنواع مختلفة ،مبا يف ذلك خاليا الحرشات والثدييات وخاليا الخمرية والخاليا النباتية.
د .لقاحات النواقل

تستخدم لقاحات النواقل ( )Vector Vaccinesنواقل فريوسية وسيل ًة إليصال املادة الجينية من فريوس
آخر إىل الخلية ،ومن الفريوسات املستخدمة بوصفها نواقل الفريوسات الغدية .وإحدى مشكالت
لقاحات نواقل الفريوسات الغدية أنّ املناعة املوجودة بالفعل ضد الفريوس الناقل ميكن أن تق ّلل املناعة
ضد الفريوس املعني؛ ما يق ّلل املناعة الناتجة من اللقاح( .((1ومن األمثلة عىل هذه اللقاحات لكورونا
لقاح "سبوتنيك يف" ( )Sputnik Vالذي ط ّوره معهد جامليا يف موسكو ،ولقاح "أسرتازينيكا-أكسفورد"
( )AstraZeneca-Oxfordالذي ط ّوره املخترب الربيطاين أسرتازينيكا وجامعة أكسفورد.
هـ -لقاحات الحمض النووي "دي إن إيه"

تتكون لقاحات الحمض النووي ( )DNA Vaccinesمن قطع صغرية من الحمض النووي ،تتم ترجمتها
يف الجسم إىل بروتني مولد الضد لدى العامل املمرض؛ ما يحفز الجسم عىل تطوير مناع ٍة ضده.
15 Kathryn M. Edwards, Walter A. Orenstein & David S. Stephens, The Covid-19 Vaccine Guide: The Quest for
Implementation of Safe and Effective Vaccinations (New York: Skyhorse publishing, 2021), p. 62.
16 Ibid.
17 Ibid., p. 63.
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و .لقاحات الحمض النووي املرسال "آر إن إيه"

يتكون لقاح الحمض النووي املرسال ( )mRNA Vaccinesمن قطع صغرية من "الحمض النووي املرسال"
(ً )mRNA
محاطا بطبقة دهنية .وتتم ترجمته يف الخاليا البرشية لتكوين مولد الضد ،وهو ما يحفز املناعة.
وتُع ّد "لقاحات الحمض النووي ال ِّريبي" جذابة؛ ألنها تُظهر خصائص "لقاحات الوحيدات" (،)Subunit Vaccines
و"لقاحات النواقل املضعفة الحية" ( ،)Live-attenuated Vaccines Vectorsمبا يف ذلك اإلنتاج والحث املرن
لكل من "املناعة الخلطية" ( ،)Humoralو"الخلوية" ( .((1()Cellularومن األمثلة عىل لقاحات "آر إن إيه" لقاح
"فايزر-بيونتك" ،من تطوير رشكة "فايزر" ( )Pfizerاألمريكية ورشيكتها "بيونتك" ( )BioNTechاألملانية ،ولقاح
رشكة "موديرنا" ( )Modernaاألمريكية ،ولقاح رشكة "كيورفاك" ( )Curevacاألملانية.

ثالثًا :الكويف-سيايس ودبلوماسية اللقاحات دوليًا
 .1واقع لقاحات كوفيد19-

وف ًقا إليكارت ويرتس وروي يلينك ،فإنّ "دبلوماسية اللقاحات ( )Vaccine Diplomacyهي استخدام
يعب
إمدادات اللقاح أدا ًة لتطبيق القوة الناعمة"( ،((1وقد دخل املصطلح يف القاموس السيايس ،وأصبح ّ
عن وسيلة للتأثري الجيوسيايس .ذلك أن الدول ميكنها أن تستخدم دبلوماسية اللقاحات لتعزيز العالقات
بالدول الحليفة ،وبفصائل أو أحزاب حليفة ،وإلقامة رشاكات جديدة ،ولرسم صورة لها عىل أنها "منقذة"
بالتزامن مع حمالت إعالمية عرب املؤسسات الصحفية التابعة لها أو املؤيدة لها ،وإلظهار الدول األخرى
املنافسة بطريقة سلبية ،وإحراجها بسبب ضعف تحركها.
ويرى ساميون فرانكل برات وجيمي ليفني أن وباء كوفيد 19-قد فاقم االنقسام العاملي بني الشامل
والجنوب ،مع تحرك الدول الغربية الغنية ٍ
بثبات نحو مناعة القطيع ،يف حني تنتظر أغلبية دول أفريقيا
وآسيا وأمريكا الالتينية وصول اللقاحات(((2؛ ذلك أنّ ً
دول قليلة تنتج لقاحات فريوس كورونا الخاصة
بها ،يف حني تعتمد بقية الدول عليها يف تلقيحها ،وهو ما يؤرش إىل بروز ترتيبات جيوسياسية جديدة.
ويضيف الباحثان أنه "توجد بالفعل مؤرشات قوية عىل أن من ال ميلكون اللقاح معرضون لإلكراه
واإلغراء الدبلوماس َيني"(.((2
18 Thomas Kramps & Knut Elbers (eds.), RNA Vaccines Methods and Protocols (Totowa, NJ: Humana Press,
2017), p. 1.
19 Eckart Woertz & Roie Yellinek, "Vaccine Diplomacy in the MENA Rregion," Middle East Institute, 14/4/2021,
accessed on 12/1/2022, at: https://bit.ly/3BZZPv2
20 Simon Frankel Pratt & Jamie Levin, "Vaccines Will Shape the New Geopolitical Order," Foreign Policy,
29/4/2021, accessed on 13/1/2022, at: https://bit.ly/3A5RRQm
21 Kramps & Elbers.
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الجدول ()1
إنتاج لقاحات كورونا بحسب الدولة (حتى متوز /يوليو )2021
الدولة

عدد الجرعات املنتجة يف متوز /يوليو

عدد الجرعات املنتجة الكلية منذ بدء
اإلنتاج

الصني

541,970,550

2,217,035,840

االتحاد األورويب

271,631,474

874,257,699

الهند

136,100,000

533,540,350

الواليات املتحدة

80,726,175

481,623,575

سويرسا

21,898,138

94,184,121

كوبا

17,000,000

39,500,000

األرجنتني

11,548,600

26,767,000

اليابان

6,794,770

9,034,770

تايلند

6,086,700

9,586,700

اململكة املتحدة

5,000,000

50,650,000

كوريا الجنوبية

4,976,600

61,616,400

روسيا

4,779,850

97,586,330

أسرتاليا

4,400,000

8,655,000

إيران

3,000,000

3,000,000

كازاخستان

1,850,000

6,700,000

بيالروسيا

1,500,000

2,000,000

مرص

500,000

500,000

املصدر:
Global Commission for Post-Pandemic Policy, "Covid-19 Vaccine Production, To July 31st, 2021," 31/7/2021,
accessed on 12/1/2022, at: https://bit.ly/3nko5E5
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الجدول ()2
إنتاج لقاحات كورونا بحسب نوع اللقاح (حتى متوز /يوليو )2021
النوع

مجموع عدد الجرعات املنتجة باملليون (تقري ًبا)

سينوفاك (( )Sinovacصيني)

1200

فايزر-بيونتك (( )Pfizer-BioNTechأمرييك-أملاين)

980

سينوفارم (( )Beijing/Sinopharmصيني)

930

أسرتازينكيا-أكسفورد (( )Oxford/AstraZenecaبريطاين-سويدي)

800

موديرنا (( )Modernaأمرييك)

300

سبوتنيك يف (( )Sputnik Vرويس)

93

جونسون أند جونسون (( )J&Jأمرييك)

67

"بهارات بيوتك" ( )Bharat/ICMR/NIVاملجلس الهندي للبحوث
الطبية /املعهد الوطني لعلم الفريوسات(هندي)

55

فنيل (( )Finlayكويب)

20

مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (( )CIGBكويب)

20

آنهوي زيفي (( )Anhui Zhifeiصيني)

8

كانيسنو (( )CanSinoصيني)

5

فكتور (( )Vectorرويس)

3

شفاء فارميد (( )Shifa Pharmedإيراين)

3

شيمكوف فيديرال ساينتيفيك سنرت
(( )Chumakov Federal Scientific Centerرويس)

1

آر آي (( )RIكازاخستاين)

0.2
املصدرIbid. :

ومع عدم وجود عالج ف ّعال للمرضّ ،
تظل "اللقاحات الفعالة هي العامل الرئيس يف العودة إىل الحياة
الطبيعية ،وعدد قليل من البلدان فحسب ميكن أن ينتج اللقاحات عىل نطاق واسع ،يف حني أننا نعلم
بالفعل أنّ األمر سيستغرق سنوات للوصول إىل مناعة القطيع"( .((2لذلك ،أصبحت اللقاحات ً
شكل من
أشكال القوة الناعمة الجيوسياسية ،التي تفاقم أو تعيد تصميم بنية العالقات الدولية ،وال سيام فيام
يخص نفوذ الواليات املتحدة وأوروبا والصني وروسيا.
22 Pierre Blanchet & Aurelien Strenta, "Geopolitics of the Vaccine," Cross Asset Investment Strategy (May 2021),
accessed on 13/1/2022, at: https://bit.ly/3nqQJm6
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ويف هذا الصدد ،كتب توماس بولييك [وآخرون] يف املجلة العلمية ذا النسيت ( )The Lancetيف حزيران /يونيو
 ،2021أنّ "علم الوبائيات ،وليس الجيوبوليتيك ،يجب أن يقود التربع بلقاحات كوفيد ،((2("19-مضيفني أنه من
املرجح أن يصل العدد املحتمل لجرعات اللقاح الفائضة التي اشرتتها دول مجموعة السبع إىل مئات املاليني أو
ّ
أكرث ،وهي إمدادات كبرية مبا يكفي للمساعدة يف تلبية طلبات اللقاحات عىل املدى القريب ،يف حني يجري
االستثامر يف نقل التكنولوجيا إىل البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،ويف توسيع نطاق التصنيع العاملي.
 .2قومية اللقاحات مقابل عامليتها

وف ًقا لدراسة صادرة عن معهد راند ،فقد "تؤدي قومية اللقاحات إىل التوزيع غري املتكافئ للقاحات
كوفيد ،19-وتكلف االقتصاد العاملي ما يصل إىل  1.2تريليون دوالر سنو ًيا من حيث الناتج املحيل
اإلجاميل"( .((2ومع ذلك ،ال يزال سلوك الدول الغنية يشري إىل أنها تق ّدم مصالحها القومية ،وهذا ميثّل
خط ًرا عامل ًيا عىل كل الدول؛ "فحتى إذا متكنت بعض البلدان من تحصني سكانها ضد الفريوس ،ما دام
الفريوس ليس تحت السيطرة يف كل مناطق العامل ،فستستمر التكلفة االقتصادية العاملية املرتبطة
بكوفيد .19-فحتى يتوافر لقاح متاح عىل نطاق واسع لكوفيد ،19-ستستمر إجراءات التباعد املادي يف
التأثري سلب ًيا يف القطاعات الرئيسة لالقتصاد العاملي ،ال سيام تلك التي تعتمد عىل القرب املادي الوثيق
بني الناس"(((2؛ و"قد تصل التكلفة العاملية املرتبطة بكوفيد 19-وتأثريه االقتصادي إىل  3.4تريليونات
دوالر سنو ًيا .وبالنسبة إىل االتحاد األورويب ،سيمثل ذلك نحو  5.6يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل
السنوي ،أي  983مليار دوالر .وتبلغ الخسارة التي تكبدتها اململكة املتحدة نحو  4.3يف املئة ،أي خسارة
سنوية تبلغ قرابة  145مليار دوالر .وتخرس الواليات املتحدة نحو  2.2يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل
السنوي ،أي قرابة  480مليار دوالر"(.((2
ويف اآلن ذاته ،هناك فوائد اقتصادية كربى لتوفري الوصول إىل اللقاحات يف كل أنحاء العامل؛ إذ "سيكلف
تزويد البلدان ذات الدخل املنخفض باللقاحات  25مليار دوالر .وقد تخرس الواليات املتحدة واململكة
املتحدة واالتحاد األورويب وغريها من البلدان ذات الدخل املرتفع مجتمعة نحو  119مليار دوالر
سنو ًيا ،إذا ُحرمت أفقر البلدان من العرض .وإذا دفعت هذه البلدان ذات الدخل املرتفع مقابل توفري
اللقاحات ،فقد تكون هناك نسبة فائدة إىل تكلفة تبلغ  4.8إىل  1مقابل كل دوالر واحد يتم إنفاقه ،أي
ستستعيد البلدان مرتفعة الدخل نحو  4.8دوالرات"(.((2
23 Thomas Bollyky J, Christopher JL Murray & Robert C Reiner Jr., "Epidemiology, not Geopolitics, should
Guide COVID-19 Vaccine Donations," The Lancet, vol. 398, no. 10295, 10/7/2021, pp. 97-99, accessed on 14/1/2022,
at: https://bit.ly/3FugAjd
24 Marco Hafner et al., COVID-19 and the Cost of Vaccine Nationalism (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2020).
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
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صحيح أنّ قومية اللقاحات املتمثلة يف ارتفاع معدالت التطعيم يف البلدان الغنية قد تؤدي إىل السيطرة
ٌ
عىل الوباء فيها ،إال أنّ هذه السيطرة قصرية األمد .فعدم حصول البلدان الفقرية عىل لقاحات كافية
سيؤدي إىل انتشار وباء كوفيد 19-فيها؛ وهذا من شأنه أن يخلق خزانًا للفريوس ،يؤدي إىل ظهور
سالالت جديدة ،تؤدي إىل فاشيات تنتقل إىل البلدان الغنية ،وتقود إىل ظهور موجات جديدة ،كام قد
تق ّلل فاعلية اللقاحات.
 .3الفاعلون الدوليون يف دبلوماسية اللقاحات
أ .الصني

وفق املعطيات العلمية الرسمية املتوافرة ،الصني هي مهد فريوس كورونا املستجد( .((2وقد استثمرت عىل
نحو بعيد يف لقاحات الفريوس وأنتجت الكثري منها ،وز ّودت بها الكثري من بلدان العامل .وميكن النظر
إىل جهود الصني الكبرية للسيطرة عىل املرض باعتبارها وسيلة إلصالح الرضر الذي تعرضت له صورتها
خالل بداية الجائحة ،واالتهامات التي وجهت إليها حينئذ ،مثل عدم الشفافية والوضوح ،وعدم التعاون
الكايف مع منظمة الصحة العاملية .إضافة إىل ذلكُ ،وجهت إليها الح ًقا اتهامات أكرب ،وإن مل تستند إىل
أدلة دامغة ،منها أن الصني صنعت الفريوس يف مخترب ووهان ذي مستوى السالمة الحيوية من الدرجة
يترسب منه بعد ذلك.
الرابعة ( ،)Biosafety Level 4قبل أن ّ
وقد أضحت رشكة "سينوفاك" الصينية رشكة لتصنيع لقاحات كوفيد 19-يف العامل( ،((2عىل الرغم من أن
لقاح فايزر-بيونتك يقرتب من س ّد الفجوة .كام أنّ رشكة سينوفارم الصينية أيضً ا – وهي املنافس املحيل
لرشكة سينوفاك – تتقدم هي أيضً ا بقوة ،وهي التي كانت قد أعلنت عن خطط لتوسيع قدرتها إلنتاج
 5مليارات جرعة سنو ًيا .وستكون هاتان الرشكتان الصينيتان منافستني كبريتني للرشكات الغربية الثالث
الكربى :فايزر-بيونتك ،و"أسرتازينيكا" ،وموديرنا ،ال سيام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.
وقد استخدمت الصني لقاحاتها أدا ًة يف الكويف-سيايس؛ "ففي إطار برنامج 'طريق الحرير الصحي' ،توفر
بيجني لقاحات كوفيد 19-ألكرث من  80دولة ،ال سيام يف العامل النامي ،والعديد منها أعضاء ومؤيدون
ملبادرة الحزام والطريق [ ]...وقد تربعت الصني بالفعل باللقاحات لعدد قليل من البلدان ،لكن كان
عىل األغلبية رشاء إمداداتها يف بعض الحاالت باستخدام القروض التي ق ّدمتها بيجني للقيام بذلك"(.((3
 28كشفت إحدى الدراسات عن وجود الفريوس يف إيطاليا قبل الصني ،ولكن مل يجر إىل اليوم تغيري الرواية الرسمية:
"Giovanni Apolone et al., "Unexpected Detection of SARS-CoV-2 Antibodies in the Prepandemic Period in Italy,
Tumori Journal, vol. 107, no. 5 (2021), pp. 1-6.
29 Global Commission for Post-Pandemic Policy, "Covid-19 Vaccine Production, to July 31st, 2021," 31/7/2021,
accessed on 13/1/2022, at: https://bit.ly/3nko5E5
30 Purvaja Modak, "China's Vaccine Diplomacy, the 'Health Silk Road' and a Global Pledge," Future Directions
International, 15/7/2021, accessed on 14/1/2022, at: https://bit.ly/320pPdt
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ً
فمثل ،أعلنت الصني يف آذار /مارس  2021لوائح تأشرية تفضيلية ألولئك الذين جرى تطعيمهم بلقاح
(((3
كوفيد 19-الصيني الصنع "سينوفاك"  .ويف العامل العريب ،ميثّل لقاح "سينوفارم" الصيني حجر الزاوية
يف حمالت التطعيم يف اإلمارات العربية املتحدة واملغرب ،وحقق أيضً ا نجاحات يف مرص والبحرين
والعراق والجزائر.
ب .روسيا

جاء اإلعالن عن لقاح "سبوتنيك" الرويس بطريقة الفتة ،يف  11آب /أغسطس  ،2020بوصفه أول لقاح
ضد فريوس كورونا يف العامل( .((3وتستخدم روسيا لقاح سبوتنيك لتعزيز نفوذها يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .وقد جرى توزيع اللقاح يف األرايض الفلسطينية وسورية واإلمارات ومرص ،إضافة إىل إيران.
ج .الواليات املتحدة األمريكية

عىل الرغم من النجاحات الكبرية التي حققتها اللقاحات الغربية ،فايزر-بيونتك و"أسرتازينيكا-أكسفورد"
وموديرنا ،فإنّ الدول الغربية مهتمة باألساس بالتطعيم الداخيل داخل حدودها ،وال تويل اهتام ًما كب ًريا
الستخدام لقاحاتها يف الكويف-سيايس.
يعد ً
مثال عىل دور الوضع الداخيل للدولة يف الكويف-سيايس .فالدول الغربية الدميقراطية،
ونرى أنّ هذا ُّ
ولكون قادتها منتخَ بني ،فإنها ص ّبت اهتاممها عىل توفري اللقاحات داخل ًيا؛ إذ يدرك القادة والحكومات
املنتخبة يف هذه الدول أنّ تقصريها داخل ًيا يعني سقوطها يف أول انتخابات قادمة .وميكن مالحظة أنّ
خسارة ترامب يف االنتخابات األمريكية أمام جو بايدن كان أحد أسبابها ما ُوصف بتهاون إدارته يف تطبيق
احرتازات كورونا والتهوين من الفريوس؛ ما قاد إىل تسجيل الواليات املتحدة أرقا ًما عالية يف الوفيات
مقارن ًة بعدد السكان.
ً
ارتباطا بالوضع الداخيل فيام
ويختلف وضع هذه الدول الغربية عن وضع أنظم ٍة غري دميقراطية وأقل
يتعلق بـالكويف-سيايس ،كبعض الدول ذات النظام الشمويل مثل الصني ،أو ذات نظا ٍم دميقراطي شكيل
فحسب مثل روسيا تحت حكم فالدميري بوتني؛ إذ إنّ هذه الدول استخدمت لقاحاتها أدا ًة قوية يف
الكويف-سيايس وأرسلتها إىل الدول األخرى ،رغم أنها كانت تواجه ارتفا ًعا ً
هائل أيضً ا يف اإلصابات.
وقصة أوكرانيا مثال عىل انكفاء الواليات املتحدة واالتحاد األورويب وفشلهام يف الكويف-سيايس ،يف مقابل
السياسة الفاعلة للصني وروسيا؛ فعىل الرغم من "مكانتها بوصفها حلي ًفا غرب ًيا ،فإنّ حظر ترامب عىل
"31 "Abigail Ng, Entering China is now Easier for People who have a Vaccine - But only if it's Made in China,
CNBC, 17/3/2021, accessed on 14/1/2022, at: https://cnb.cx/3hHreKH
" 32بوتني يعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فريوس كورونا يف العامل" ،آر يت العربية ،2020/8/11 ،شوهد يف  ،2022/1/14يف:
https://bit.ly/3AaHRFO
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صادرات اللقاح من الواليات املتحدة ترك أوكرانيا غري قادر ٍة عىل الحصول عىل اإلمدادات املبارشة .ومع
قيام الجيش الرويس بإثارة التمرد االنفصايل يف املقاطعات الرشقية ألوكرانيا ،مل يكن لدى حكومة كييف
خيار رشاء لقاح 'سبوتنيك يف' الرويس؛ ولذلك ُأجربت الحكومة األوكرانية عىل اللجوء إىل الصني لتأمني
جرعات من لقاح 'سينوفاك'ً ،
بدل من االنتظار حتى الصيف ،يف حني تبدأ جميع الدول املجاورة لها يف
التطعيم .إنه ميثل ً
فشل آخر السرتاتيجية إدارة ترامب التي تخلت عن حليف ملصريها ،وثغرة أخرى يف
(((3
التغطية التي يجب أن يقدمها االتحاد األورويب لدولة مجاورة متر حال ًيا بإحدى أصعب لحظاتها" .
ويف املقابل ،يرسم بالنشت بيري وسرتينتا أوريليان صور ًة إيجابية لوضع الواليات املتحدة يف دبلوماسية
اللقاحات؛ إذ "تعمل رشكات األدوية األمريكية التي توزع اللقاحات املتاحة اآلن عىل املعززات ولقاحات
الجيل التايل وتجارب األطفال ،والتي ستكون أساسية للوصول إىل املناعة الكاملة .متتلك الواليات
املتحدة أفضل املنتجات ،وقامت بتطعيم نسبة أكرب من سكانها ،لذا فهي يف طريقها للفوز يف لعبة
لقاح كوفيد 19-الجيوسياسية"( .((3ولكن مع ذلك ،يعرتف الكاتبان أنّ "الصني وروسيا تستفيدان من س ّد
فجوة نقص العرض وفرتات االنتظار الطويلة يف العامل الناشئ ،ومن ثم تعزيز العالقات الدبلوماسية.
وتع ّد االتفاقيات الثنائية بني روسيا ودول االتحاد األورويب الرشقية (املجر وسلوفاكيا ،ورمبا جمهورية
التشيك) للوصول إىل سبوتنيك ً
مثال جي ًدا .واألهم من ذلك ،أنها تلقي الضوء عىل القوة الناعمة التي
ميكن أن توفرها اللقاحات .يف الواقع ،قد تكسب روسيا ً
دعم داخل ًيا لتقليل احتاملية فرض عقوبات
االتحاد األورويب".
د .أوروبا واململكة املتحدة وأسرتازينيكا

بالنسبة إىل أوروبا ،ميكن مالحظة تأثري الخالفات السياسية مع اململكة املتحدة وتأثرها بأزمة كوفيد19-
وبلقاح رشكة أسرتازينيكا الربيطانية  -السويدية .ففي كانون الثاين /يناير  ،2021تصاعدت الخالفات
بني االتحاد األورويب ورشكة أسرتازينيكا بسبب تأخرها يف تسليم لقاحها املضاد لفريوس كورونا ،ودعت
املفوضية األوروبية الرشكة الربيطانية إىل توفري الجرعات املوعودة لدول االتحاد السبع والعرشين(.((3
وكان الرئيس التنفيذي للمخترب الربيطاين باسكال سوريو قد قال إنّ العقد املو ّقع بني أسرتازينيكا ولندن
يف حزيران /يونيو  ،2020قبل ثالثة أشهر من توقيع االتفاق مع االتحاد األورويب ،ينص عىل أنّ اإلنتاج
"الصادر من سلسلة التوريد الربيطانية سيذهب ً
أول إىل اململكة املتحدة" ،وال ميكن استخدامه إال يف
وقت الحق لتغطية احتياجات األوروبيني .يف حني كان املسؤولون األوروبيون ينفون ذلك ،ويؤكدون
33 Vilasanjuan.
34 Blanchet & Strenta.
" 35تصاعد الخالف بني االتحاد األورويب والرشكة الربيطانية أسرتازينيكا بسبب التأخر يف تسليم اللقاحات" ،فرانس ،2021/1/28 ،24
شوهد يف  ،2022/1/14يفhttps://bit.ly/3ljApSr :
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أحقية األوروبيني يف الحصول عىل الجرعات املتوقعة ،وف ًقا لالتفاق املربم( .((3ويف آذار /مارس ،2021
منعت إيطاليا تصدير  250ألف جرعة من لقاح أسرتازينيكا إىل أسرتاليا( .((3ويف املقابل ،ش ّددت لندن
عىل منح احتياجاتها الخاصة األولوية .وهددت املفوضية األوروبية بوقف صادرات لقاحات أسرتازينيكا
إذا مل يتلق االتحاد األورويب شحناته ً
أول(.((3
هـ .الهند

عاشت الهند موج ًة ثانية قوية من كوفيد ،19-بدأت يف منتصف آذار /مارس  ،2021وارتفعت برسعة
عقب ذلك ،نتيجة شعور زائف باألمان بسبب انخفاض أعداد حاالت اإلصابة ،وعدم التق ّيد باإلجراءات
االحرتازية( .((3وتزامنت هذه املوجة مع بروز ساللة دلتا التي انترشت الح ًقا إىل كل أنحاء العامل(.((4
وبسبب حجمها الدميوغرايف الهائل ،واجهت الهند مشكل ًة يف توفري اللقاحات .فقد كان من املقرر أن
يقدم معهد "سريم إنستتيوت أوف إنديا" ( 220 ((4()Serum Institute of Indiaمليون جرعة من
"كوفشيلد" ( ،)Covishieldوهو نسخة من لقاح كوفيد 19-الذي تنتجه أسرتازينيكا ،وهو ما عجز عنه.
ولذا أوقفت الهند ،يف مواجهة هذه املوجة الثانية ،تصدير اللقاح يف نيسان /أبريل  .((4(2021وقد تركت
هذه الخطوة ً
دول ،من بينها بنغالديش ونيبال ورسيالنكا والعديد من البلدان األفريقية ،تتدافع للحصول
عىل إمدادات بديلة.
ما حدث يف الهند هو ٌ
مثال ،من بني أمثل ٍة أخرى ،عىل الوضع الذي أحدثته جائحة كورونا ،حينام تضع
ٌ
دولة قيو ًدا عىل تصدير اللقاح إىل دول أخرى ،ألنها تواجه ارتفا ًعا يف عدد اإلصابات داخلها؛ وهذا ما
يؤكد أهمية أن يكون التصنيع يف الدولة املعنية نفسها ،كام سنعود عىل ذلك يف املحور التايل بالنسبة
إىل الدول العربية.
 36املرجع نفسه.
" 37أسرتاليا 'محبطة' بسبب منع إيطاليا تسليمها شحنة من لقاح أسرتازينيكا" ،دويتشه فيله ،2021/3/5 ،شوهد يف  ،2022/1/14يف:
https://bit.ly/393XMte
" 38التوتر مستمر ..املفوضية األوروبية تهدد مبنع تصدير لقاحات أسرتازينيكا" ،دويتشه فيله ،2021/3/20 ،شوهد يف  ،2022/1/14يف:
https://bit.ly/3EiQSz5
39 Udani Samarasekera, "India Grapples with Second Wave of COVID-19," The Lancet Microbe, vol. 2, no. 6
(June 2021).
وعرفت حينها باسم ( ،)B.1.617ثم أصبح اسمها
 40أعلنت وزارة الصحة الهندية التعرف إىل ساللة دلتا يف أواخر آذار /مارس ُ ،2021
دلتا وف ًقا لنظام التسمية للسالالت الجديدة من منظمة الصحة العاملية .ينظر :املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط،
"منظمة الصحة العاملية تعلن عن مسميات بسيطة وسهلة النطق لتح ُّورات فريوس كورونا  2املثرية لالهتامم والقلق" ،2021/6/10 ،شوهد
يف  ،2022/1/14يفhttps://bit.ly/3k2n95f :
 41هو أكرب مصنع للقاحات يف العامل ،وأيضً ا ينتج لقاح أسرتازينيكا ويسلمه لربنامج تطعيم كوفاكس ( ،)COVAXوهو مبادرة عاملية
تهدف إىل الوصول العادل لـ  200دولة يف العامل إىل لقاحات كوفيد.19-
42 Neha Arora & Krishna N. Das & Rupam Jain, "EXCLUSIVE: India Unlikely to Resume Sizable COVID-19
Vaccine Exports Until October," Reuters, 18/5/2021, accessed on 14/1/2022, at: https://reut.rs/391jv56
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عا :الكويف-سيايس ودبلوماسية اللقاحات عرب ًيا
راب ً
اتسمت استجابة أغلبية الدول العربية لقضية لقاحات كورونا عمو ًما بالتأخر ،أو االعتامد الكامل عىل
الخارج؛ إذ تستورد أغلبيتها اللقاحات ،وهناك دول بدأت يف إنتاجها بعد توقيع رشاكات مع رشكات
اللقاحات ،ولكن هذا األمر أىت متأخ ًرا (يف النصف الثاين من عام  .)2021فقد بدأت مرص يف إنتاج لقاح
كورونا يف متوز /يوليو  ،((4(2021بعد أن تعاقدت يف حزيران /يونيو مع الصني عىل تصنيع اللقاح الصيني
سينوفاك من خالل مجمع مصانع الرشكة القابضة للقاحات واألمصال "فاكسريا"( .((4وتعاقدت مرص أيضً ا
مع روسيا إلنتاج  40مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" ،عرب رشكة األدوية املرصية "مينافارم"( ،((4معلن ًة
عن طموحها لتحقيق االكتفاء املحيل والتصدير يف الربع األخري من عام  .2022أما املغرب ،فقد و ّقعت يف
متوز /يوليو  2021اتفاقيات لتصنيع لقاح سينوفارم الصيني وغريه وتعبئته محل ًيا( .((4يف حني أعلنت الجزائر
يف نهاية أيلول /سبتمرب عن بدء إنتاج لقاح محيل لفريوس كورونا ،برشاك ٍة مع مختربات سينوفاك الصينية(.((4
يف الحصيلة ،تأيت هذه الخطوات ،عىل أهميتها ،متأخرة ،وهي تسعى لتغطية الحاجيات املحلية يف املقام
األول ،ولذلك ليس من شأنها أن تكون كافي ًة الستخدامها أدا ًة لبسط النفوذ الكويف  -سيايس .يف املقابل،
يربز عىل املستوى العريب فاعالن إقليميان رئيسان ميارسان الكويف-سيايس ضمن سياسات واضحة ،وهام
قطر ،واإلمارات.
 .1قطر

عملت قطر مبنهجية واضحة لالستثامر يف لقاحات كورونا .ففي متوز /يوليو  ،2020أعلنت رشكة "كيورفاك"
( )CureVacاألملانية للتكنولوجيا الحيوية أنّ جهاز قطر لالستثامر استحوذ عىل حصة غري معلنة يف الرشكة،
يف إطار جولة متويل بقيمة  126مليون دوالر( .((4وستتعاون رشكة كيورفاك مع رشكة األدوية الربيطانية
( )GSKلتطوير الجيل التايل من لقاح كوفيد ،19-يف محاولة ملعالجة العديد من سالالت فريوس كورونا
 43ديانا شلهوب" ،مبواد خام صينية ..مرص تعلن إنتاج أول مليون جرعة من لقاح كورونا" ،وكالة األناضول ،2021/7/5 ،شوهد يف
 ،2022/1/14يفhttps://bit.ly/3jLOCHK :
 44دعاء عبد اللطيف" ،مرص تعلن جاهزيتها إلنتاج  3ماليني جرعة يوم ًيا من لقاح كورونا" ،الجزيرة نت ،2021/6/22 ،شوهد يف
 ،2022/1/14يفhttps://bit.ly/3ms03Gk :
" 45مرص تتعاقد مع روسيا إلنتاج  40مليون جرعة من لقاح سبوتنيك محل ًيا" ،فرانس  ،2021/4/22 ،24شوهد يف  ،2022/1/14يف:
https://bit.ly/3GVh6YF
" 46مسؤول مغريب :تصنيع لقاحات كورونا محطة مفصلية يف تاريخ اململكة (مقابلة)" ،وكالة األناضول ،2021/8/12 ،شوهد يف
 ،2022/1/14يفhttps://bit.ly/3vWYhjI :
 47عبد الرزاق بن عبد الله" ،بالرشاكة مع الصني ..الجزائر تبدأ بإنتاج لقاح كورونا محل ًيا" ،وكالة األناضول ،2021/9/29 ،شوهد يف
 ،2022/1/14يفhttps://bit.ly/2ZMS5Po :
48 "Qatar Investment Authority Takes Stake in Vaccine-Maker CureVac," Reuters, 21/7/2020, accessed on
14/1/2022, at: https://reut.rs/38YWj7H
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الجديدة بجرع ٍة واحدة( .((4ولقاح رشكة كيورفاك اسمه ( ،)CVnCoVوهو قائم عىل تقنية "الحمض النووي
املرسال" ( ،)mRNAوقد حققت النسخة األوىل منه فاعلية بنسبة  48يف املئة فقط ،وذلك وفق ما أعلنت
الرشكة يف أواخر حزيران /يونيو  .2021وقد كانت الفاعلية ،التي تُقاس من خالل الوقاية من األمراض
املصحوبة بأعراض ،أفضل ً
قليل عند  53يف املئة حينام جرى استبعاد املشاركني يف التجربة الذين تزيد
أعامرهم عىل  60عا ًما ،وهي الفئة العمرية األشد ترض ًرا ،قبل أن تظهر التجارب الالحقة عىل قرود املكاك
أنّ الجيل الثاين من لقاح ( )CVnCoVقد "تحسن كث ًريا" يف الحامية من الفريوس مقارنة باللقاح األول(.((5
ويأيت استثامر قطر يف رشكة كيورفاك األملانية للتكنولوجيا الحيوية ضمن جهودها لالنتقال إىل االقتصاد
بتوافق مع انتقالها ،خالل العقود الثالثة
القائم عىل املعرفة ،وفق "رؤية قطر الوطنية  ،"2030وأيضً ا
ٍ
املاضية ،من دول ٍة ذات تأث ٍري محدود إىل قوة إقليمية وعاملية ،مستخدم ًة مجموعة واسعة من أدوات
القوة الناعمة ،ومنها شبكات إعالمية ،كشبكة الجزيرة ،وعالقات دبلوماسية مع العدد من الفرقاء
استخدمتها يف تأدية دور الوساطة يف العديد من امللفات .كام كان نجاح قطر يف الحصول عىل استضافة
كأس العامل  2022عالمة بارز ًة يف مسار هذا الحضور العاملي.
مع هذه الخلفية ،ميكن فهم موقف دولة قطر التي عملت خالل الجائحة عىل تعزيز حضورها
العاملي ورسالتها اإلنسانية الداعمة للشعوب .ففي حزيران /يونيو  ،2021نظمت الدوحة منتدى
قطر االقتصادي( ،((5الذي أعلن يف افتتاحه أمري دولة قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين" ،تقديم قطر
املساعدات الالزمة ألكرث من  80دولة ومنظمة دولية ،وتع ّهدنا بتقديم الدعم ملنظمة الصحة العاملية
والتحالف العاملي للقاحات والتحصني 'جايف' والعديد من املنظامت والربامج الدولية األخرى ،عىل غرار
برنامج 'كوفاكس' الذي يهدف إىل وصول اللقاح عىل نحو عادل ومتكافئ إىل أكرث من  92دولة محتاجة
للمساعدات اإلمنائية الرسمية بنهاية العام الحايل"(.((5
 .2اإلمارات العربية املتحدة

الفاعل اآلخر حال ًيا يف الكويف-سيايس يف املنطقة العربية هو اإلمارات ،وهي التي أعلنت يف
آذار /مارس  2021عن رشاكة مع رشكة سينوفارم لتصنيع لقاحاتها محل ًيا( .((5وقد أشارت صويف زينرس،
49 "GSK and CureVac to Develop next Generation mRNA COVID-19 Vaccines," GSK, 3/2/2021, accessed on
14/1/2022, at: https://bit.ly/32h9ikS
50 Ludwig Burger & Yadarisa Shabong, "GSK, CureVac's next-gen COVID-19 Vaccine Shows Promise in Monkey
Trial," Reuters, 16/8/2021, accessed on14/1/2022, at: https://reut.rs/3lfbHT7
 51أسامة أبو الرب" ،منظمة الصحة العاملية :عرب الدعم من قطر ميكن بناء مستقبل أكرث صحة للناس بأفريقيا والعامل" ،الجزيرة نت،
 ،2021/6/21شوهد يف  ،2022/1/14يفhttps://bit.ly/3E7zmxw :
 52املرجع نفسه.
53 "UAE Launches COVID-19 Vaccine Production with China's Sinopharm," Reuters, 29/3/2021, accessed on
14/1/2022, at: https://reut.rs/3A5uzKC
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يف آذار /مارس  ،2021إىل أنه بالنسبة إىل اإلمارات" ،تعترب دبلوماسية اللقاحات الصينية نقطة انطالق
ً
مستلم سلب ًيا ،تخطط اإلمارات العربية املتحدة
لطموحاتها الجيوسياسية يف املنطقة .بعي ًدا عن كونها
لصنع اللقاحات وتوزيعها بوصفها مرك ًزا إقليم ًيا ،وتوسيع دبلوماسيتها الخاصة يف مجال اللقاحات"(.((5
ومع أنّ اإلمارات متتلك حص ًة يف رشكة موديرنا ،فإنه ال يبدو حتى اللحظة أنها استخدمت لقاحها
لكوفيد 19-بوصفه إحدى أدوات دبلوماسية اللقاحات والكويف-سيايس ،مع العلم أنها أرسلت لقاحات
إىل مرص وتونس وسقطرى وجزر القمر وبيالروسيا وسورية واألرايض الفلسطينية .وأعلنت اإلمارات يف
نيسان /أبريل  2021أنها قد تساعد يف بناء مصنع إلنتاج اللقاحات يف إندونيسيا(.((5

خامسا :سياسات البحث العلمي العربية يف مجال الصحة
ً
ومستقبالتها
 .1واقع سياسات البحث العلمي العربية يف مجال الصحة

يعاين البحث العلمي يف الوطن العريب أزم ًة مر ّكبة يف كل الجوانب املتعلقة به ،مقارنة بالدول املتقدمة
األخرى ،تتحدد معاملها يف حالة الفقر العامة يف أغلب املجتمعات العربية ،وافتقار دولها عمو ًما إىل
سياسة علمية وتكنولوجية واضحة املعامل ،وضعف البنية التحتية لألبحاث النظرية والتطبيقية من
مختربات وأجهزة ومكتبات علمية ،وضعف اإلنفاق عىل البحث العلمي ،وهجرة العقول العربية التي
تستنزف مساهمة العلامء العرب يف الناتج القومي لبلدانهم ،إذ يعيش الكثري منهم يف نصف الكرة
األرضية الغريب ،واعتامد متويل البحث العلمي يف العامل العريب عىل القطاع الحكومي ،وضعف التعليم
األسايس فيه ،والنظرة السلبية للمجتمع العريب نحو البحث العلمي ،واالستبداد السيايس املتمثل بفقدان
حرية الرأي وغياب الدميقراطية يف مناحي الحياة العامة(.((5
وبالنسبة إىل البحث العلمي الصحي تحدي ًداُ ،يربز مازن الحامدي أنّ البحوث الصحية يف البلدان العربية
تتسم عىل نح ٍو عام بتدين إنتاجيتها ،سواء من حيث العدد أو الجودة( .((5وميكن أن يعزى ذلك إىل األوضاع
54 Sophie Zinser, "For the UAE, China's Vaccine Diplomacy is a Steppingstone to its own Geopolitical Ambitions
in the Region," South China Morning Post, 5/3/2021, accessed on 14/1/2022, at: https://bit.ly/3EbJEMS
55 Cathrin Schaer, "Vaccines are Latest Regional Power Play in the Middle East," Deutsche Welle, 15/07/2021,
accessed on 14/1/2022, at: https://bit.ly/3yY8NqR
 56لتفاصيل إضافية عن واقع البحث العلمي ومستقبالته يف العامل العريب ،ينظر ضمن هذا العدد :موزة بنت محمد الربان" ،منظومة
العلم والتقنية يف الوطن العريب :الواقع واملستقبل"؛ عز الدين البوشيخي" ،نحو استرشاف مستقبالت البحث يف العلوم والتكنولوجيا العربية
يف ضوء تجارب دولية رائدة".
 57مازن الحامدي" ،البحث العلمي بالقطاع الصحي يف املنطقة العربية :الواقع وآليات التطوير" ،آراء حول الخليج ،2019/7/11 ،شوهد
يف  ،2022/1/14يفhttps://bit.ly/3hkyNqg :
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السياسية غري املستقرة ،والنزاعات القامئة يف العديد من هذه البلدان ،وهجرة األدمغة ،ونقص التمويل،
واالفتقار إىل البنية التحتية املناسبة من حيث األجهزة واملعدات .وإذا استمر هذا الواقع عرب ًيا ،فإنه لن يساعد
أب ًدا يف تحقيق إنجازات يف مجال الصحةً ،
فضل عن تحقيق اخرتاقات يف تطوير لقاحات أو عالجات لكورونا.
وتعترب هادية العود البهلول أنّ واقع البحث العلمي يف الدول العربية عمو ًما يتطلب إجراءات جذرية
وجادة عىل عدة مستويات ،بد ًءا من الوعي بأهمية العلم والبحث العلمي يف تنمية املجتمعات ،ووضع
ً
وصول إىل اإلصالح املعمق لنظام التعليم عىل كل املستويات
املهارات الفعالة يف مواقع صنع القرار،
وتطوير اإلدارة ،وتوفري امليزانيات الكافية للبحث من خالل مشاركة القطاع الخاص يف التمويل ،وإنشاء
آليات لتحفيز القيام بذلك ،واستهداف البحث التطبيقي وأولويات التنمية يف كل بلد(.((5
 .2مستقبالت البحث العلمي العريب يف مجاالت لقاحات كورونا وعالجاتها

عىل الرغم من هذا الواقع الصعب للبحث العلمي الصحي عرب ًيا ،فإنّ صانع القرار قادر عىل اتخاذ
إجراءات رسيعة وفعالة ،عرب توفري التمويل والدعم اللوجستي والبحثي ،للتعامل مع ما فرضته جائحة
كورونا .وعىل وجه التحديد ،تربز يف نظرنا ثالثة مجاالت رئيسة عىل صانع القرار تعزيز توجيه البحث
العلمي الطبي املتعلق بلقاحات كورونا وعالجه نحوها:
أ .الذكاء االصطناعي

يكتيس الذكاء االصطناعي أهمي ًة كربى يف املجال الطبي ،و ُيع ّد أحد أهم معامل مستقبالته؛ "[ففي] العقد
املايض ،قدمت النامذج القامئة عىل التعلم اآليل ،واملدربة عىل جزيئات حيوية معينة ،طرائق تنفيذ غري
تم تقديم بيانات كافية للنموذج ،فيمكن أن
مكلفة ورسيعة الكتشاف عالجات فريوسية فعالة [ ]...إذا ّ
(((5
يساعد يف البحث عن عقار أو لقاح مرشح عن طريق تحديد األمناط داخل البيانات" .
ً
ومثال عىل ذلك ،ط ّور العلامء يف رشكة "جانسني للبحث والتطوير" (،)Janssen Research & Development
لقاح "جونوسن أند جونسون" املضاد لكوفيد ،19-بالتعاون مع باحثي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
( ،)MITبتطبيق الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل للمساعدة يف توجيه جهود الرشكة البحثية
نحو تطوير اللقاح(.((6
 58هادية العود البهلول" ،واقع البحث العلمي يف البلدان العربية :املعوقات ومقرتحات للتطوير (حالة تونس)" ،مجلة مستقبل العلوم
االجتامعية ،مج  ،5العدد ( 1نيسان /أبريل  ،)2021ص .86-85
59 Keshavarzi Arshadi Arash et al., "Artificial Intelligence for COVID-19 Drug Discovery and Vaccine
Development," Frontiers in Artificial Intelligence, vol. 3, no. 65 (2020), p. 65.
60 Terri Park, "Behind Covid-19 Vaccine Development: A Machine Learning Model Developed Jointly by Janssen
"and MIT Data Scientists Played a Key Role in the Clinical Trial Process for the Johnson & Johnson Covid-19 Vaccine,
MIT News (MIT Schwarzman College of Computing), 18/5/2021, accessed on 14/1/2022, at: https://bit.ly/3lhw6Hi
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ب .تكنولوجيا النانو

أهم مجاالت تكنولوجيا النانو ،ال سيام يف بعض املجاالت "الثورية" للعالج،
ُيعد املجال الطبي أيضً ا أحد ّ
مثل "املواد الهجينة الحيوية" أو "الروبوتات النانوية" .ويف مجال اللقاحات" ،أ ّدت تكنولوجيا النانو
دو ًرا ً
مهم يف نجاح لقاحات الحمض النووي املرسال مثل فايزر-بيونتك وموديرنا .تساعد الجسيامت
النانوية ( )NPsيف تحسني االستقرار من خالل حامية الحمض النووي املرسال املغلف من "الريبونيوكليز"
( )Ribonucleasesوتسهيل توصيل الحمض النووي املرسال السليم إىل املوقع املستهدف .ميكن أن
ُيعزى النجاح الساحق لهذين اللقاحني املعتمدين عىل الحمض النووي املرسال مع فاعلية تصل إىل  95يف
املئة يف التجارب اإلكلينيكية يف املرحلة الثالثة إىل الناقل النانوي الفريد" :الجسيامت النانوية الدهنية"
( .((6(")LNPsأضف إىل ذلك أنّ الجسيامت النانوية الدهنية تع ّد فريد ًة من نوعها ،مقارنة بالجسيامت
الشحمية الثنائية الطبقات ،وتوفر ثباتًا محس ًنا ومتتلك مورفولوجيا صلبة ،وتساعد يف اخرتاق خلوي
أفضل( .((6وهو ما ُيظهر بجال ٍء الفائدة املحتملة لطب النانو ملعالجة املشكالت الصحية يف املستقبل،
ال سيام ما ميكن أن يطرأ من ظواهر غري متوقعة ،عىل غرار جائحة كورونا.
ج .علم الجينوم

واضحا أنّ أجسام املرىض تستجيب بطريقة مختلفة .وهذا يتجاوز موضوع
منذ بداية الجائحة ،كان
ً
األمراض املزمنة؛ ما قد يشري إىل دور تؤ ّديه الوراثة والجينات يف طبيعة ردة فعل الجسم عىل العدوى.
وقد كشفت دراسة نرشت يف مجلة نيترش ( )Natureعن عرشات املتغريات الجينية التي لها ارتباط
إحصايئ قوي بفرص إصابة الشخص بفريوس كورونا ،وتطور العدوى لديه إىل حالة مرضية خطرية؛ وقد
يشكل هذا االكتشاف أيضً ا نقطة انطالق لتطوير عالج(.((6

سادسا :استرشاف غد ما بعد جائحة كورونا يف البلدان العربية
ً
اعتمدت هذه الدراسة فرضية استمرار جائحة كورونا ،واستبعاد سيناريو فقدان الفريوس قوته ورشاسته
تلقائ ًيا .فعىل الرغم من اللقاحات ،من شأن ظهور سالالت جديدة أن يؤدي إىل ظهور موجات جديدة
ّ
وستظل الدول التي ال تص ّنع اللقاحات
سجلت معدالت تطعيم عالية.
من التفيش ،حتى يف الدول التي ّ
تحت رحمة الدول املصنعة ،والرشكات التابعة لها .بل إنّ الدول املصنعة نفسها ،التي تصنع جز ًءا من
61 Amit Khurana et al., "Role of Nanotechnology Behind the Success of mRNA Vaccines for COVID-19," Nano
Today, vol. 38 (June 2020).
62 Ibid.
63 Ewen Callaway, "The Quest to Find Genes that Drive Severe COVID," Nature, 8/7/2021, accessed on 14/1/2022,
at: https://go.nature.com/3lcUwli
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نقصا ،كام
لقاحاتها عىل أرايض دولة أخرى ستبقى مهدد ًة بأن متنع األخرية تصدير اللقاحات إذا واجهت ً
حدث يف سيناريو الهند الذي أرشنا إليه ساب ًقا.
 .1رشوط تصنيع لقاحات كورونا عرب ًيا

يف ضوء ما سبق ،وبالنظر إىل تع ّقد مجال البحث العلمي والثورة البيوتكنولوجية التي ترافق الثورة
الصناعية الرابعة ،وتُع ّد أحد أسسها ،ميكننا القول إنّ ما ينطبق عىل القنبلة النووية ينطبق عىل لقاحات
كورونا .فحتى متتلك ٌ
السالح النووي ،ينبغي لها أن تكون لديها القدرة العلمية واملواد الخام
دولة
َ
ومنشآت التصنيع عىل أراضيها .وما قامت به الهند من وقف تصدير اللقاحات هو ٌ
مثال صارخ عىل ما
يتم تصنيع اللقاح يف أرايض دولة أخرى ،وهو ما ميكن أن يتكرر يف أي لحظة.
يحدث ،عندما ّ
ينبغي للدولة أيضً ا أن تكون قادر ًة عىل تجهيز املواد الخام حتى تستمر يف التصنيع ،وذلك حتى لو توقف
توريد املواد األولية لها من الرشكة املنتجة اللقاح .وقد يكون تطبيق هذه الرشوط صع ًبا ً
(مثل حتى
فايزر وأسرتازينيكا تصنعان جز ًءا من لقاحاتها خارج أمريكا وبريطانيا) ،ولكن مع ذلك يجب اعتبارها
الحالة املثالية التي يتعني الوصول إليها يف وقت ما.
ويف هذا الصدد ،ينبغي العمل عرب ًيا عىل إنتاج لقاحات كورونا محل ًيا ،عرب مصانع موجودة داخل الدول
العربية نفسها .وإن كانت تجارب البدء يف تصنيع اللقاحات محل ًيا يف مرص واملغرب ،وتجارب االستثامر
يف الرشكات الرائدة عامل ًيا يف هذا املجال مع قطر واإلمارات ،والتي أرشنا إليها ساب ًقا ،تع ّد خطو ًة يف
الطريق الصحيح وواعدة ،فإنها ّ
تظل غري كافية ويف حاجة إىل استكاملها من خالل وضعها ضمن منظومة
متكاملة للبحث العلمي الصحي وللصناعات الصحية.
 .2رشوط نجاح سياسات االستثامر العربية يف اللقاحات

عرب تصنيع اللقاحات محل ًيا ،يف إمكان الدول العربية تحقيق االكتفاء الذايت من اللقاحات ،وتحقيق
معدالت تطعيم عالية تقود إىل تعايف االقتصاد وإعادة فتح البالد ،والحصول عىل عائد اقتصادي عرب
تصدير اللقاحات .كام أنه بالنسبة إىل الدول الخليجية ،من شأن صناعة اللقاحات أن تساعدها يف تنويع
اقتصادها وتقليل االعتامد عىل النفط ،والتميز يف املجال البيوتكنولوجي.
وسيم ّكن تصنيع اللقاحات الدول من تحقيق مكاسب يف الكويف-سيايس وتحويلها إىل تقدم جيوسيايس.
فعىل سبيل املثال ،تستطيع مرص عرب تصدير اللقاحات إىل الدول األفريقية أن تحشد املزيد من الدعم
يف خالفها مع إثيوبيا حيال ملف س ّد النهضة .كام يف إمكان املغرب أن يح ّول مكاسبه يف الكويف-سيايس
دعم أفريقي أوسع لرؤيتها حيال قضية الصحراء.
إىل ٍ
وعىل نحو أكرث تحدي ًدا ،لنجاح سياسات االستثامر يف اللقاحات ،ننبه صانع القرار العريب إىل جوانب يجب مراعاتها:
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أ .الفاعلية

تكتيس فاعلية اللقاحات أهمي ًة كربى؛ نظ ًرا إىل أنّ فاعلية لقاحات كورونا تتفاوت كث ًرياً .
فمثل ،تبلغ
معدالت فاعلية لقاح فايزر-بيونتك وموديرنا أكرث من  90يف املئة .يف املقابل ،فاعلية سينوفارم أكرث من
 70يف املئة ،و"أسرتازينيكا"  66يف املئة ،و"سبوتنك يف"  90يف املئةُ .يضاف إىل ذلك ّ
تدن فاعلية لقاحات
ٍ
جرعات مع ّززة للحفاظ عليها .وأخ ًريا ،من املهم أيضً ا متابعة مدى
كورونا مع الزمن ،ورضورة إضافة
لقاح بالنسبة إىل السالالت املستج ّدة التي تظهر.
فاعلية أي ٍ
ب .الشفافية

ينبغي التأكد من مشاركة الجهة املص ّنعة للقاح للمعلومات بطريقة شفافة .فعيل سبيل املثال ،وافقت وزارة
الصحة الروسية عىل لقاح سبوتنيك يف آب /أغسطس  ،2020أي قبل أكرث من شهر من نرش نتائج تجربته
للمرحلتني األوىل والثانية ،وحتى قبل أن تبدأ تجربة املرحلة الثالثة ،عىل الرغم من أنّ دراسات أظهرت
الح ًقا فاعليته .وإىل ح ّد اليوم ،مل ترصح منظمة الصحة العاملية ووكالة األدوية األوروبية بعدُ للقاح سبوتنيك
لالستخدام يف حاالت الطوارئ ،بسبب نقص الوصول إىل البيانات األولية من التجارب ،واملخاوف بشأن اآلثار
الجانبية النادرة .وينطبق ذلك أيضً ا عىل بعض اللقاحات الصينية .وهو ما يجعل مسألة الشفافية أساسية يف أي
استثامرات عربية مقبلة يف اللقاحات ،سواء بالنسبة إىل مدخالتها ،أو مخرجاتها ونتائج التجارب الرسيرية عليها.
ج .التوزيع

من الرضوري أن تكون الرشكة األم املطورة للقاح قادر ًة عىل تزويد املص ّنع املحيل باملواد األولية من دون
مشكالت .كام ينبغي التأكد عند استرياد املواد الخام من مطابقتها للمواصفات األصلية نفسها.
 .3خيار اللقاحات الغربية

قد يبدو أفضل التفكري يف االستثامر يف اللقاحات الغربية ،ولكن نعتقد أنّ هناك مشكلتني أساسيتني يف
ذلك .فبالنسبة إىل لقاحات فايزر ،وموديرنا ،و"جونسون أند جونسون" ،يبدو أنّ الرشكات املطورة ليست
مهتم ًة ،عىل األقل يف الفرتة الحالية ،بتوسيع صادراتها خارج حدود أوروبا وأمريكا .وقد يكون هذا ً
ناجم
عن االنكفائية التي أضحت تصف السلوك األمرييك واألورويب مع حلول الجائحة ،ونتيجة تأمني هذه
ٍ
صفقات مجزية مع الدول الغربية .أما بالنسبة إىل لقاح أسرتازينيكا ،فعىل الرغم من رخص
الرشكات
سعره مقارن ًة باللقاحات السابقة ،فإنّ املخاوف املتعلقة بالجلطات وتاريخ الخالفات مع االتحاد األورويب
قد تشري إىل أنه عىل املدى البعيد لن يكون خيا ًرا جذا ًبا .ويبدو أنّ األوروبيني سيستغنون عنه مبجرد
حصولهم عىل جرعات كافية من اللقاحات السابقة ،وأنهم لن يطلبوا شحنات جديدة منه(.((6
64 "EU has not Ordered AstraZeneca Vaccines beyond June - Commissioner," Reuters, 9/5/2021, accessed on
14/1/2022, at: https://reut.rs/3tArv6U
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لقاحي "فايزر" وموديرنا
مبني عىل تقنية َ
من جهته ،يسري لقاح كيورفاك جي ًدا وبخطى ثابتة ،وهو ّ
نفسها .ومن املتوقع ،بنا ًء عىل املؤرشات األولية التي بني أيدينا ،أن تنجح الرشكة خالل األشهر املقبلة
منوذجا ً
مهم يف هذا الصدد؛ عىل
يف الحصول عىل نتائج فاعلية مرتفعة وطرحه .ومتثل حالة دولة قطر
ً
اعتبار أنها استثمرت يف رشكة كيورفاك .ونرى أنه عليها امليضّ أبعد يف هذه الرشاكة ،بالسعي إىل االتفاق
مع كيورفاك إلنشاء مصنع إلنتاج اللقاح يف قطر .وميكن البدء يف اإلنشاءات اللوجستية اآلن ،بحيث
يكون يف اإلمكان عند جاهزية اللقاح البدء يف تصنيعه مبارشة .وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل تعزيز
القوة "الكويف-سياسية" لدولة قطر ،واملساعدة يف التنويع االقتصادي ،وتنويع مصادر الدخل ،وتقليل
االعتامد عىل الغاز ،وف ًقا ملنظور "رؤية قطر الوطنية  ."2030ومع استضافة كأس العامل يف أواخر عام
 ،2022ووف ًقا لألرقام الرسمية ،تتوقع قطر زيارة  1.5مليون مشجع لحضور كأس العامل .وسيكون من
املناسب أن تضع قطر هد ًفا لها تصنيع  3ماليني جرعة من لقاح كيورفاك عىل أرضها ،لتغطي املشجعني
قبل أشهر من البطولة .ويف إمكان دولة قطر أن تزود الدول التي سيصل منها مشجعون بجرعات من
لقاحات كيورفاك ،لتقوم بعدها بشحن هذه الجرعات إىل الدول التي سيأيت منها املشجعون ،كل دولة
وفق عدد املشجعني الذين اشرتوا البطاقات وحجزوا منها .وهو ما من شأنه أن يع ّزز مكانة قطر الدولية
والجيوسرتاتيجية ،ويزيد الشعور بالثقة لدى الجمهور العاملي حول الحامية من كورونا خالل البطولة
ومن شأن التصنيع املحيل للقاح يف قطر أن يساعد كذلك عىل توطينه ،وتدريب كفاءات محلية.
 .4االستثامر يف عالجات كورونا

ً
مذهل يف تطوير لقاحات فعالة لكوفيد ،19-فإنّ هذا مل ينطبق عىل تطوير
نجاحا
مع أنّ العامل حقق ً
عالجات .ولذاُ ،يوىص صانع القرار العريب باالستثامر يف الصناعات الدوائية عمو ًما ،وخاصة املستلزمات
الطبية املهمة ملرىض كوفيد ،19-مثل األكسجني .وفيام ييل بعض األدوية التي تجرى عليها دراسات وقد
عالجا ً
ثم أهمية متابعتها عرب ًيا بدقة ،واالستثامر يف
تحمل إمكانية أن تكون ً
فعال لكوفيد((6(19-؛ ومن ّ
تصنيعها أو أبحاثها ،مع ظهور بيانات أكرث تدعم فاعليتها ضد كوفيد:19-
أ" .رميديسفري"

رميديسفري ( ،)Remdesivirوهو مضاد للفريوسات يف األصل لعالج "التهاب الكبد الفريويس ج" (Hepatitis
يتم اختباره ضد اإليبوال .ويف االتحاد األورويب ،جرى ترخيصه لعالج كوفيد 19-لدى البالغني
 ،)Cقبل أن ّ
65 Julia Robinson, "Everything you Need to Know about the COVID-19 Therapy Trials," The Pharmaceutical
Journal (August 2021), accessed on 14/1/2022, at: https://bit.ly/3k4RK2a
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واملراهقني املصابني بالتهاب رئوي ويحتاجون إىل أكسجني إضايف .غري أنّ فاعليته ال تزال قيد الدراسة ،إذ
أصدرت منظمة الصحة العاملية يف  20ترشين الثاين /نوفمرب  2020توصي ًة مرشوطة ضد استخدامه(.((6
ب .مزيج "لوبينافري /ريتونافري"

لوبينافري /ريتونافري ( )Lopinavir/ ritonavirوهام من "مثبطات بروتياز األسبارتات من النوع 1
لفريوس نقص املناعة البرشية" ( ،)HIV Type 1 Aspartate Protease Inhibitorsاملشار إليها
لعالج عدوى فريوس العوز املناعي البرشي املكتسب ،باالشرتاك مع األدوية األخرى املضادة للفريوسات
القهقرية .وهو موىص به لالستخدام لعالج كوفيد 19-يف العديد من البلدان ،كإيطاليا وفرنسا.
ج" .فافيبريافري"

فافيبريافري ( ،)Favipiravirوهو مضاد فريويس مع نشاط مخربي ضد فريوسات مختلفة ،مبا يف ذلك
فريوسات كورونا .وهو مرخص يف اليابان والصني لعالج اإلنفلونزا.
د" .ديكساميثازون"

ديكساميثازون ( ،)Dexamethasoneوهو ستريويد يقلل االلتهاب عن طريق محاكاة الهرمونات املضادة
لاللتهابات التي ينتجها الجسم ،وهو مناسب فقط ملرىض كوفيد 19-املوجودين بالفعل يف املستشفى ويتلقون
األكسجني أو التهوية امليكانيكية ،ويع ّد أول دواء يظهر أنه يحسن البقاء عىل قيد الحياة يف مرىض كوفيد.19-
هـ" .بالزما النقاهة"

بالزما النقاهة ( ،)Convalescent Plasmaوهي بالزما غنية باألجسام املضادة لشخص تعاىف من
كوفيد .19-وتوجد بعض األدلة التي تشري إىل الفوائد املحتملة لبالزما النقاهة لدى مرىض كوفيد .19-وقد
متت املوافقة عىل استخدامها لدى املرىض ذوي الحاالت الحرجة يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة.
 .5منظومات التنبؤ

ختا ًما ،إن بناء منظومات متابعة وتنبؤ هو إحدى أولويات املستقبل إلرساء أنظمة صحية متكاملة ،والغرض
منها هو الحصول عىل تقييامت الجوائح املحتملة مستقبل ًيا ،وأماكن ظهورها ،وآثارها املحتملة .وهو ما
يتطلب االستثامر يف مراكز األبحاث ،واستخدام منظومات الذكاء الصناعي للحصول عىل تنبؤات أكرث دقة.
"66 World Health Organisation, "WHO Recommends against the Use of Remdesivir in COVID-19 Patients,
20/11/2020, accessed on 14/1/2022, at: https://bit.ly/3BZU4gQ
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وينبغي كذلك دمج التنبؤ الوبايئ بالتنبؤ االقتصادي واالجتامعي؛ إذ أظهرت جائحة كورونا أنّ اآلثار يف الدولة
ال تقترص عىل الوضع الصحي ،بل تتعداها إىل اآلثار االجتامعية واالقتصادية والسياسية .فمنظامت التنبؤ
االقتصادي واالجتامعي تساعد صانع القرار عىل تجهيز شبكات دعم اجتامعي واقتصادي ،للحفاظ عىل متاسك
املجتمع خالل الجائحة املقبلة؛ سواء عرب تقديم الدعم االقتصادي من خالل توفري مساعدات مالية أو خدمات
مدعومة ،أو عرب تقديم الدعم املعنوي للسكان من خالل وسائل اإلعالم ورجال الدين واملؤثرين ،وغريهم.

خامتة
أبرزت هذه الدراسة أنّ جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-قد شكلت أزم ًة ميكن مقارنتها
بـ "حرب عاملية ثالثة" ،تقع لقاحات كورونا يف قلبها .ومع أنّ الكثريين يرون أنّ العامل إما أن ينترص
بأجمعه وإما أن يهزم بأجمعه أمام كورونا ،فإنّ الحقيقة هي أنّ هناك أطرا ًفا ستنترص يف هذه املعركة،
وأخرى ستسقط ضحي ًة لضعف البنية الصحية وحاجتها إىل اللقاحات .وكل دولة عاجزة عن تأمني
لقاحاتها من كورونا قد تواجه مص ًريا ميكن تشبيهه بـ "هريوشيام ثانية" يف هذه "الحرب العاملية الثالثة".
ثم ،عكفت الدراسة عىل تسليط الضوء عىل األهمية الحيوية بالنسبة إىل الدول العربية يف األمد
ومن ّ
املنظور ،بأن تعمل عىل إنتاج لقاحات كورونا محل ًيا عرب مصانع موجودة داخل الدولة ،ال سيام من خالل
رشكات دولية رائدة يف هذا املجال؛ ما من شأنه أن مي ّكنها من تحقيق االستقرار واألمن الصحي واملعنوي
ملواطنيها ،من خالل تحقيق االكتفاء الذايت من اللقاحات ،وتحقيق معدالت تطعيم عالية تقود إىل
تعايف االقتصاد ،والحصول عىل عائد اقتصادي عرب تصدير اللقاحات ،وتنويع االقتصادً ،
فضل عن تحقيق
مكاسب يف الكويف-سيايس ،وتحويلها إىل تقدم جيوسيايس.
وس ّلطت الدراسة الضوء أيضً ا عىل األهمية القصوى لتعزيز البحث العلمي الطبي العريب املتعلق
بلقاحات كورونا وعالجه ،وتوجيهه يف مجاالت الذكاء االصطناعي ،والتعلم اآليل ،وتكنولوجيا النانو،
وعلم الجينوم .وأكدت يف هذا الصدد أهمية عوامل فاعلية اللقاح ،والشفافية يف بيانات الرشكة املصنعة
األصلية ،ومدى مرونة شبكات التوزيع وموثوقيتها .وربطت معامل هذا الغد املأمول لألنظمة العلمية
والصحية العربية بإنشاء منظومات متابعة وتنبؤ ،للحصول عىل تقييامت للجوائح املحتمل وقوعها
ً
مستقبل ،وأماكن ظهورها وآثارها املحتملة.
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