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أفــكــار، مــواقــف، حــوارات

مــعــاً فـي مــواجـهـــة كــورونـــا
كــيــف تــواجــه ألــمــانــيــا الــجــائــحــة

حـــــقـــــائـــــق   �أرقـــــام،  لــــــمــــحـــــات، 
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كـــل مـــا تـــريـــد 
مـــعـــرفـــتـــه عـــن 

�ألـــمـــانـــيـــا 

حـــــقـــــائـــــق   �أرقـــــام،  لــــــمــــحـــــات، 
األــمــانــيــا بــالد الـــتــنـوع، والــديـــمــقــراطــيــة الــحــيــة، واالقـــتـــ�ســـاد الـمـــبـــدع. "حـــقـــائـــق عـــن 
األـمـــانـــيـا" هـــو الـبـــوابـــة االإلـكـــتـرونـــيـة الـتـي تـــقـــودك اإلـى اأهـــم الـحـــقـائـــق والـمـــعـــلـومـات عـن 
األـمـــانـــيـا. تــعـــّرف عـلـى الـمـــزيـــد عـــن الـ�ســـيـا�ســـة االألـمـــانـــيـة والـمـــجـــتـــمـع االألـمـــانـي، وعـــن 

مـو�ســـوعـــات مـهـــمـــة، مـثـــل �ســـوق الـعـــمـــل وحـــمـايـــة الـمـــنـــاخ والـنـــظـــام الـتـــعـــلـــيـــمـي. حـــديـثـــة 
ومـوثـــوقـــة: "حـــقـائـــق عـن األـمـــانـيـــا" يـقـــدم الـمـــعـــلـــومـات بـــثـــمـان لـــغـــات مـخـــتـــلـــفـــة.   

www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar
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هـل تـبـحثون عـن معـلومـات موثـوقـة حول الـسـيـاسـة األلـمـانـيـة، 
أو حول الفـنـون والـثـقـافة، أو عن االقـتـصـاد أو المـجـتـمع في ألـمانـيـا؟ 
هـنا تـجدون على مـوقـع دويـتـشـالنـد deutschland.de كـل الحقـائـق 

والـمعـلومـات المـهـمة، والـتـحقـیـقات الحرفـيـة، مقـدمة بـأسـلـوب 
واضـح وسـهل في عـشـر لـغات مخـتـلفـة. كـما نـقـدم لـكـم أهـم 

شـركـائـنـا وأهـم الـروابـط الـتي تـحـتاجون إلـيـها. إن أردتـم الـتـعـرف 
على ألـمـانـيـا، يمـكـنـكم زيـارة موقـعـنـا االلكـتـرونـي.

نـحـن دلـيـلكـم في ألـمانـيـا.

www.deutschland.de/en/newsletter
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P U B L I C  P A R T N E R SC O - H O S T E D  B Y

M A I N  P A R T N E R S

Pluralism.
Populism.
Journalism.

J O I N  T H E  D I G I T A L  C O N V E R S A T I O N !

In the coming months, Deutsche Welle will offer a series of
digital networking opportunities to all friends of the Global
Media Forum.

We will use various digital formats to promote discussions
on this year’s topic and create a platform for interactions and
exchanges within our global conference community. Despite
these turbulent times, we hope to bring together decision-
makers and influencers from the media, politics and civil
society, culture, education, business, science and more.

Visit us online to stay up to date on our conference program
and join this global, interdisciplinary conversation

dw.gmf GMFconference

DW_GMF       Global Media Forum (GMF)

D_1-20_01Cover_ARA.indd   62 08.07.2020   17:47:09

Unbiased information for 
free minds
Every month, DW‘s digital news and information 
off erings in 30 languages generate more than 
one billion hits worldwide.

dw.com

http://www.deutschland.de/en/newsletter
https://twitter.com/de_deutschland
https://www.facebook.com/deutschland.de
https://www.youtube.com/channel/UCvOQwFjV0T8UsTDVGUOM7Gg
https://www.instagram.com/deutschland_de/


D E U T S C H L A N D  E D I T I O N   2 0 2 1

االفـتـتـاحـيـة

نـكون في أمـان، عـندمـا 
يكون الجمـيـع في أمـان

عـزيـزي الـقـارئ، عـزيـزتـي الـقـارئـة، 

مـازالـت جـائـحـة كـورونـا تـشـغل غالـبـيـة بـلـدان الـعـالـم، ومـازلـنـا ال نـعـرف مـا هـي الـتـطـورات 
والـطـفـرات الـجـديـدة الـتـي سـيـفـاجـئـنـا بـهـا الـفـيـروس. كـثـيـر مـمـا كـان بـديـهـيـاً، لـم يـعـد 
الـيــوم كـذلـك: لـقــاء اآلخـريـن، الـذهـاب إلـى الـمـكــتـب أو إلـى الـمــدرسـة. كـل مــنـا يـعـرف 
شــخـصـاً مـصـابـاً، أو شـخـصـاً تــعـرض لـإلصـابـة. كـثـيـرون بـاتـوا ضـحـايـا الــحـزن عـلـى فـراق 

أعــزاء، خـسـروا الـصــراع مـع الـفــيـروس. مـا الـذي يـدفـعـنـا إلـى األمـل؟ بـالـتـأكـيـد: الـلـقـاحـات، 
الـتي تـم تـطـويـرهـا بـسـرعـة لـم يـسـبـق لهـا مـثـيـل. الـلـقـاح األول الـذي نـال اعـتـراف مـنـظـمـة 

الـصــحـة الــدولـيـة )WHO( وتــرخـيـصـهـا في شــتـى أنـحـاء الـعــالـم جــاء مـن مـخـتــبـرات 
ألـمـانـيـة، نـتـيـجـة جـهـود زوجـيـن نـشـيـطـيـن. في شـركـتـهـما يـعـمـل أنـاس مـن 60 جـنـسـيـة 

مـخـتــلـفـة. يـمـكـن الـقـول بـكـل ثــقـة، إنـهـا أيــضـاً »قـوة الـتـنـوع«، هـي الـتي سـاهـمـت في 
تــحـقــيـق هــذا الـنـجـاح. »مـعـاً« تـبـقـى عــبـارة مـهــمــة بـالـتـأكـيـد فـي زمـن الـجـائـحـة، 

حـتـى إذا قــادت إلى الـكـثــيـر مـن الـعـزلــة. إذ أنــنـا قـادرون عـلـى هـزيــمـة الـفــيـروس فـقـط 
عـنـدمـا نـكـون مـعـاً، مـتـجـاوزيـن كـل الـعـوائـق والـحـدود. عـن مـسـاهـمـة ألـمـانـيـا في هـذه 

الـمـسـيـرة الـمـشـتـركـة، تـقـرأ فـي الـصـفـحـات الـتـالـيـة.

مـع أطـيـب الـتـحـيـات
أسـرة الـتـحـريـر
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الـمـحـتـويـات
هــة كـورونــا

جـ
مـوا

ي 
ً فـ مـعـا

أرقــام وحــقــائــق

مـ�سـيـرة �لـجـائـحـة فـي �ألـمـانـيـا، مـ�سـاعـدة مـنـظـمـة                        6
�لـ�ســحــة �لــدولـيــة و�لــبـلــد�ن �لـ�ســريــكــة: 

نـظـرة �سـامـلـة ومـهـمـة

خـارطـة: مـن يـبـحــث في �ألـمـانـيـا فـي مـجـال لـقـاحـات                   43
كـوفــيـد 19، ومـن يـقــوم بـاإنـتــاجـهـا؟                                

مـعـاً فـي مـواجـهـة كـورونـا

تـ�سـامـن مـع مـ�سـافـة �أمـان: فـي �لـجـائـحـة تـبـدي                             8 
�ألـمـانـيـا تـ�سـامـنـا مـع �ل�سـركـاء فـي �لـعـالـم                                            

بـورتـريـه: خـبـيـرة �لـعـدوى مـاريـلــيـن �أّدو                                           14 

كــيــف تــديـر �ألــمـانــيــا �لـجــائــحــة:                                                    16
تــبــذل �لــحــكــومــة و�لـمـجــتــمــع جــهــودً� 

كــبـــيــرة مـن �أجــل �لــتــغــلــب 
عـلـى �لـجـائـحـة

مـقـابـلـة: خـبـيـرة �لأخـالقـيـات �لـطـبـيـة �ألـيـنـا                                  20 
بـيـوكـ�س تـتـحـدث عـن عـد�لـة �لـلـقـاح و�إلـز�مـيـتـه                                                    

بـورتـريـه: �أخـ�سـائـي �لأمـر��س �لـفـيـرو�سـيـة                                     22
كـريـ�سـتـيـان درو�سـتـن                                              

�أهـاًل بـكـم فـي �لـحـيـاة �لـيـومـيـة �لـجـديـدة:                                      24
�أزمـة كـورونـا تـغـيـر �لـكـثـيـر – بـمـا فـي ذلـك 

�سـيـئـًا مـن �لإيـجـابـيـة

�آر�ء: كــيـف نـتــعــايـ�س مـع �لـجــائــحــة                                                32

�لـعالـم بـعـد كـورونـا: خـبـر�ء وخـبـيـر�ت                                             34
يـ�سـتـقـرئـون كـيـف �سـتـبـدو �لـحـيـاة 

بـعـد �لـجـائـحـة

بـورتـريـه: لـوثـر فـيـلـر، رئـيـ�س مـعـهـد روبـرت كـوخ                            38                                          

�سـيـادو كـورونـا: �أبـحـاث �لـلـقـاح فـي �ألـمـانـيـا                                   40

�لـثـالثـة �لـكـبـار: �لـرو�د فـي �أبـحـاث �لـلـقـاحـات                               45                                                                                    

بــورتــريــه: �أوزلــم تــوريــ�ســي و�أوغــور                                                 46 
�ســاهــيــن، رو�د �لــلــقــاح

��سـتـكـ�سـاف �ألـمـانــيـا �فـتـر��سـيـًا: نـ�سـائـح                                       48
لـلـرحـلـة �لفـتـر��سـيـة �لـرقـمـيـة

صـفـحـات دائـمـة

�لفــتـتـاحـيـة                                                                                            3                       

�لـتـحـريـر                                                                                                 54
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أرقــام و حــقــائــق 
هــة كـورونــا

جـ
مـوا

ي 
ً فـ مـعـا

وصــفــة الــنــجــاح 

mRNA
مـع لـقـاح بـيـونـتـيـك تم لـلـمـرة األولى في الـعـالم تـرخـيـص
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جـزءاٌ من إنتـاج اللـقـاح المتطـور يقـوم على نقـل عملـية 
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 إلى إثارة االستـجابـة المنـاعية. 

أرقـام و حـقـائـق
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أول إغـالق عـام حـتـى 19 نـيـسـان/أبـريـل
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2020. فـي عـام 2021 تـتـوقـع ألـمـانـيـا أن تـقـدم
 1,55 مـلـيـار يـورو إضـافـيـة لـدعـم مـا يـسـمـى

 بـرامـج مـواجـهـة كـورونـا. 

4,25 
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تـنـتـمي ألمـانـيـا منـذ عـام 1948 إلى عـضـويـة مـنـظـمـة 
الـصـحـة العـالـمـية )WHO(، وبـصـفـتـها حـالـيـاً عـضـواً 

فـي المـجـلـس الـتـنـفـيذي للـمـنـظـمـة فـإنـها تـسـاهـم 
بـشـكـل فـعـال في صـيـاغـة مـشـروع التـعـزيـز والـتـركـيـز. 

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك تـعـتـبـر ألـمـانـيـا واحدة من أكـبـر 
الـمـانـحـيـن مـن بـيـن الـدول األعـضـاء. فـفـي عـام 2020 
قـدمـت ألـمـانـيـا إلـى جـانـب االشـتـراك األسـاسـي الـبـالـغ 

26 مـلـيـون يـورو، مـسـاهـمـات إضـافـيـة تـطـوعـيـة 
بـقـيـمـة 55 مـلـيـون يـورو، إضـافـة إلـى 375 مـلـيـون 

يـورو كـمـسـاعـدات بـسـبـب كـورونـا.  الـــمـــســـاعـــدة

الـتـجـهـيـز بـأسـرة الـعـنـاية الـمـركـزة 
لـكـل 100000 مـواطـن

ألـمـانـيـا 

الـنـمـسـا

الواليـات المـتـحدة األمريـكـية 

فـرنـسـا 

إسـبـانـيـا 

إيـطـالـيـا 

الـدنـمـارك 

أيـرلـنـدا

 33,9

28,9        

25,8       

16,3                                                        

9,7                            

8,6                       

7,8                   

5,0      
OECD :المصدر

شـــبــكـة عــمـل الــطــب الــجــامــعــي

مـع بـدايـة الجـائـحة أسـسـت الـوزارة األلـمـانـيـة 
 )BMBF( االتـحاديـة للـتـعـلـيـم والـبـحـث الـعـلـمـي

»شـبـكـة عـمـل الـطـب الجـامـعـي«، حـيـث أن 
المـشـافـي الـجـامـعـيـة هي األكـثـر مـالءمـة 

الكـتـسـاب المـعـارف البـحـثـية وتـطـبـيـقـها على 
الـمـرضـى. تـضـم هـذه الـشـبـكـة في عـضـويـتـهـا 

جـمـيـع المـشـافـي الـجـامـعـيـة فـي ألـمـانـيـا. 
تـشـرف على تـنـسـيـق بـالـتـنـسـيـق جـامـعـة 

الـطـب شـاريـتـيـه في بـرلـيـن. الـهـدف األعـلـى 
هـو الـتـوصـل إلى أفـضـل مـسـتـويـات الـرعـايـة 
الـمـثـالـيـة  للـمـصـابـيـن بـمـرض كـوفـيـد-19. 

المـشـافي الـجامـعـيـة األلـمـانـيـة األربـع والثـالثـين 
تـقـدم خـدمـاتـها سـنـويـاً لـمـا يـقـرب من 2 مـلـيـون 

مـريـض في األقـسـام، ومـا يـزيـد عـن 10 مـلـيـون 
آخـريـن في الـعـيـادات الـخـارجـيـة.

مـعـهـد بـاول-إرلـيـش هو الـمـعـهـد االتحـادي للـقـاحـات 
واألدويـة الـطـبـيـة الـحـيـويـة، مـركـزه بـالقـرب مـن 

مـديـنـة فـرانـكـفـورت، وهو مـسـؤول عن مـنـح التـراخـيـص 
والمـوافـقـة الحـكـومـيـة على اللـقـاحـات. في 22 نـيـسـان/
أبـريـل 2020 كان المـعـهـد قد وافـق على أول اخـتـبـارات 

سـريـريـة لـلـقـاح بـيـونـتـيـك، وفي 22 كانـون األول/ديسـمـبـر 
2020 أصـدر مواقـفـتـه على استـخـدام اللـقـاح في ألمـانـيا، 

بعد يـوم واحد من صـدور تـرخـيـص الـلـقـاح ومـوافـقـة 
الـمـفـوضـيـة األوروبـيـة عـلـيـه.

بــاول-إرلــيــش مـعـهـد 
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تــعــزيــز الــتــعــاون
هــة كـورونــا

جـ
مـوا

ي 
ً فـ مـعـا

الــتــقــارب مــع 
مــســافــة األمــان

جـائـحـة كـورونـا: مـ�سـاعـدات طـبـيـة، تـبـادل 
عـلـمـي، ا�سـتـقـرار اقـتـ�سـادي: فـي الأزمـة تـُظـهـر 

األـمـانـيـا مـ�سـتـوى رفـيـعـًا مـن الـتـ�سـامـن 
مـع الـ�سـركـاء فـي الـعـالـم.  

الـنـص: هـيـلـيـن سـيـبـوم

الـتـضـامـن
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الــتــقــارب مــع 
مــســافــة األمــان

جـائـحـة كـورونـا: مـ�سـاعـدات طـبـيـة، تـبـادل 
عـلـمـي، ا�سـتـقـرار اقـتـ�سـادي: فـي الأزمـة تـُظـهـر 

األـمـانـيـا مـ�سـتـوى رفـيـعـًا مـن الـتـ�سـامـن 
مـع الـ�سـركـاء فـي الـعـالـم.  

الـنـص: هـيـلـيـن سـيـبـوم

الـتـضـامـن
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عـامـلـون في اإحـدى المـنـظـمـات غـيـر الـحـكـومـيـة يـقـيـ�سـون حـرارة الـنـا�س فـي اأحـد الأحـيـاء الـفـقـيـرة فـي نـيـروبـي، كـيـنـيـا

قطاع  في  اإن�سان   400000 هناك  يعمل  كان  حيث 
الم�سورة   GIZ هيئة  تقدم   ،2020 مطلع  في  ال�سيافة 
للوزارة المعنية في الطريق نحو تبني اإجراءات النظافة 
والوقاية في الفنادق والمطاعم، من اأجل دعم هذا القطاع 

القت�سادي وحماية فر�ص العمل. 
اأي�سا  األمانيا  تن�سط  الثنائية  الم�سروعات  جانب  اإلى 
�سمن اإطار "فريق اأوروبا" من اأجل دعم البلدان الأكثر 
تعر�سا. وقد اأعلن التحاد الأوروبي في كانون الأول/
دي�سمبر 2020 عن برنامج �سامل بقيمة 20 مليون يورو 
اتحاد  في  الأع�ساء  البلدان  في  ال�سحية  الأنظمة  لدعم 
التحاد  قدم  كما   .)ASEAN( اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول 
الأوروبي وعودا لبلدان منطقة ال�ساحل بقيمة 92 مليون 
العواقب  �سدة  تخفيف  منها  عديدة،  لأهداف  يورو، 
�سوف  غامبيا  وفي  للجائحة.  الجتماعية  القت�سادية 
ت�سهم 25 مليون يورو في مجابهة الجائحة، ودعم م�سار 
الأهداف  تحقيق  على  والم�ساعدة  الديمقراطي،  التحول 

التنموية المتو�سطة المدى.

أيـضـاً ضـمـن أوروبـا يـلـعـب 
الـتـضـامـن دوراً مـحـوريـاً.

تتعاون الدول الأع�ساء في التحاد الأوروبي مع بع�سها 
البع�ص في مجالت عديدة: على �سبيل المثال في تن�سيق 
المتبادل  والعتراف  الجائحة،  احتواء  اإجراءات 
اللقاحات  وتوفير  ال�سريعة،  الم�سادات  باختبارات 

»لـن نـكـون قـادريـن على 
هــزيـمــة الـجــائــحـة، 

وسـوف نـكـون دومـاً في 
مـجـابــهـة طــفـرات 

جـديـدة مـن الـفــيـروس، 
إذا لــم نــتــمـكـن مـن 
إيـصــال الـلــقــاح إلـى 

الـمـحـتــاجـيـن، حـتى 
األضـعــف مـنـهـم«.

مـن كـلـمـة لـوزيـر الـخـارجـيـة األلـمـانـي 
هـايـكـو مـاس أمـام مـجـلـس األمـن الـدولـي 

فـي 17 شـبـاط/فـبـرايـر 2021. 
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من  والحرجة  ال�سديدة  الإ�سابات  من  عددا  الألمانية 
اإيطاليا وفرن�سا، قد تحول اإلى دعم وم�ساعدة م�ستدامة 
على الم�ستوى الدولي. ول ينح�سر الأمر هنا في تقديم 
في  التعاون  اأي�سا  ي�سمل  واإنما  الطبية،  الم�ساعدات 
تتبع  اأجل  من  التقني،  والتبادل  الأبحاث  مجالت 
وتعزيز  المثال،  �سبيل  على  والتوا�سل  الت�سالت 

ال�ستقرار القت�سادي. 
ب�سكل  الهتمام  دائرة  اإلى  يتقدم  القت�سادي  الجانب 
الكاريبي.  الالتينية ومنطقة  اأمريكا  متزايد خا�سة في 
"الجائحة اأدت هناك اإلى �سدمة اقت�سادية واجتماعية، 
وعززت الأزمات القائمة، واأعادت المنطقة من 10 اإلى 
لهذه  الإقليمية  المفو�سة  ح�سب  الوراء"،  اإلى  �سنة   20
ماريان  الألمانية،  الخارجية  وزارة  في  المنطقة 
نمو  بمعدلت  يتنباأ  الدولي  النقد  �سندوق  �سويغراف. 
�سلبية للمنطقة تزيد عن ناق�ص ثمانية في المائة. لهذا 
ال�سبب تحافظ األمانيا على التوا�سل والتبادل الوثيق مع 
حكومات المنطقة. "نريد العمل معا على خروج المنطقة 
�سبيل  "على  �سويغراف،  ح�سب  قوة"،  اأكثر  الأزمة،  من 
المناخ  حماية  مجالت  في  التعاون  خالل  من  المثال 

والرقمنة والندماج الجتماعي".
 

دعــم بــلــدان األزمــة

التحديات المفرو�سة ب�سبب كورونا هي التحديات الأكثر 
اإلحاحا. �سحيح اأن التبعات في المجال ال�سحي كانت 
الآثار  اأن  اإل  متوقعا،  كان  مما  كارثية  اأقل  الآن  حتى 
تقرير  حقا.  هائلة  كانت  والجتماعية  القت�سادية 
اأواخر  المتحدة  الأمم  نموا" ال�سادر عن  الأقل  "البلدان 
2020 يحذر من اأن الخطوات والنجاحات التنموية التي 
تحققت خالل العقود الأخيرة تواجه الآن تهديدا خطيرا. 
"البلدان الأقل نموا في العالم تمر حاليا باأ�سواأ انكما�ص 
اأهداف  التقرير.  �سنة"، ح�سبما ورد في  ت�سهده منذ 30 
اأجندة 2030 المتعلقة بالغذاء والتعليم والم�ساواة بين 
اأن  في  حقيقية  مخاطر  تواجه  اليوم  باتت  الجن�سين 

ت�سبح بعيدة المنال. 
لهذا ال�سبب عمدت األمانيا اإلى تعزيز جهودها في مجال 
ق�سيرة  بفترة  الجائحة  انت�سار  بعد  التنموي.  التعاون 
قدمت وزارة التنمية التحادية اأكثر من 1،5 مليار يورو 
تم   2021 عام  في  اأي�سا  فورية.  اإ�سافية  م�ساعدات 
تخ�سي�ص 1،5 مليار يورو لذات الغر�ص. ويتركز الدعم 
على دول الأزمة في اأفريقيا وغيرها من مناطق العالم، 

وب�سكل خا�ص الدول التي توؤوي العديد من الالجئين. 
على  الحفاظ  هو  والبعيد  المتو�سط  المدى  على  المهم 
التحادية  التنمية  وزارة  اأطلقت  وهكذا  العمل.  فر�ص 
 مبـادرة "الــرد عـلى كـوفـيـد 19" �سـمـن اإطـار برنـامج
developpp.de. وهي تدعم جهود ال�سركات التي يمكن 

اأن تخفف من عواقب الجائحة. وبالتعاون مع مبادرة 
ومنتدى    “Fairtrade International“ العادلة  التجارة 
 13  BMZ التعاون  وزارة  خ�س�ست  العادلة  التجارة 
مليون يورو اإ�سافية، من اأجل م�ساعدة ال�سركات الزراعية 
ال�سغيرة. كذلك البلدان التي تعتمد كثيرا على ال�سياحة 
تنال ن�سيبا من الم�ساعدة: في تون�ص على �سبيل المثال 

ملـيـار 
يـورو 

مساعدات 
إضـافـيـة 
فـوريــة 

قـدمـتـها 
 BMZ وزارة

بـعـد 
انـتـشـار 

الـجائـحة. 

1,5

لية نورتة دي �سانتاندر هي ولية يغلب عليها الطابع 
كولومبيا،  �سرق  �سمال  اأق�سى  في  بعيدة  تقع  الريفي، 
وتبعد مئات الكيلومترات عن العا�سمة بوغوتا. في هذه 
الزاوية من البالد يفتك فيرو�ص كورونا ب�سدة، وذلك لعدة 
اأ�سباب، بينها اأن هذه المنطقة الحدودية ت�سم العديد من 
يتجمعون في  والذين  فنزويال،  القادمين من  الالجئين 
الوقت  ذات  في  �سحية.  خدمات  دون  مكتظة،  مناطق 
تفتقد الولية اإلى اإمكانات الفحو�ص والختبارات. لهذا 
ال�سريعة  ال�سحيين  الخبراء  مجموعة  و�سلت  ال�سبب 
التدخل )SEEG( في اأيار/مايو 2020 اإلى هذه المنطقة. 
وقدموا  كورونا  اختبار   20000 معهم  الخبراء  اأح�سر 
للمخابر الم�سورة المتعلقة بالخطوات الجديدة. "تتال�سى 
الجائحة مبدئيا، فقط عندما تتم هزيمتها في كل مكان"، 

ح�سب اأحد الأطباء الم�ساركين. 
الم�ساهمة  بف�سل  ينجح  لالأزمة  ال�سامل  الحتواء  هذا 
الجائحة  اأن  اأن فكرة  الأوجه. حيث  المتعددة  الألمانية 
ت�سيب جميع النا�ص في مختلف اأنحاء العالم، بدرجات 
ل  هذا  ولكن  با�ستمرار،  مكررة  حقيقة  باتت  متفاوتة، 
يجعل منها اأقل �سحة. بالتعاون مع ال�سركاء الأوروبيين 
و�سمن اإطار مجموعة ال�سبعة الكبار G7 وكذلك مجموعة 
الع�سرين G20، تدعم األمانيا الدول الأخرى في التعامل 
مع الجائحة. "عندما نتعاون معا على الم�ستوى الدولي 
وتجاوزها"،  واآثاره  الفيرو�ص  على  ال�سيطرة  يمكننا 
اأنجيال ميركل في كلمتها  التحادية  الم�ست�سارة  ح�سب 
ت�سرين  في  المنعقدة  الع�سرين  مجموعة  قمة  لمنا�سبة 

الثاني/نوفمبر 2020.  
الأمثلة  العديد من  واحد من  فقط  SEEG هي  مجموعة 
فريق  الجائحة.  مواجهة  في  األمانيا  جهود  تبين  التي 
الخبراء يقوم بتاأهيل العاملين في المخابر وي�ساهم في 
اإمكانات وطرق الت�سخي�ص. الخبراء الم�ساركون  تطوير 
عام  في  متميزة:  طويلة  خبرات  من  انطالقا  يعملون 
الوزارة  من  بمبادرة   SEEG مجموعة  تاأ�س�ست   2015
الألمانية التحادية للتعاون والتنمية )BMZ( على �سوء 
انت�سار جائحة اإيبول في غرب اأفريقيا. ويقوم بالتنفيذ 
العملي الهيئة الألمانية للتعاون الدولي )GIZ( ، بالت�سارك 
مع معهد بيرنهارد-نوخت لطب المناطق الحارة ومعهد 
الخبراء  �ساهم  الما�سية  ال�سنوات  خالل  روبرت-كوخ. 
في  ل�سا  وحمى  مدغ�سقر،  في  الطاعون  مواجهة  في 

نيجيريا، وفيرو�ص زيكا في اأمريكا الالتينية. 
اأي�سا  الم�سروع  انت�سار جائحة كورونا ي�سارك في  منذ 
معهد الطب الفيرو�سي في م�سفى �ساريتيه الجامعي في 
بين  وثيق  تبادل  الآن  حتى  تم  كولومبيا  في  برلين. 
الخبراء من برلين والموؤ�س�سات الطبية وال�سحية العامة. 
وهكذا يتبين كيف اأن الت�سامن "النتقائي ال�سيق" الذي 
تجلى في بداية الأزمة عندما قدمت األمانيا التجهيزات 
الم�سافي  وا�ستقبلت  ال�سريكة  للدول  الوقاية  ومعدات 

و
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عـامـلـون في اإحـدى المـنـظـمـات غـيـر الـحـكـومـيـة يـقـيـ�سـون حـرارة الـنـا�س فـي اأحـد الأحـيـاء الـفـقـيـرة فـي نـيـروبـي، كـيـنـيـا

قطاع  في  اإن�سان   400000 هناك  يعمل  كان  حيث 
الم�سورة   GIZ هيئة  تقدم   ،2020 مطلع  في  ال�سيافة 
للوزارة المعنية في الطريق نحو تبني اإجراءات النظافة 
والوقاية في الفنادق والمطاعم، من اأجل دعم هذا القطاع 

القت�سادي وحماية فر�ص العمل. 
اأي�سا  األمانيا  تن�سط  الثنائية  الم�سروعات  جانب  اإلى 
�سمن اإطار "فريق اأوروبا" من اأجل دعم البلدان الأكثر 
تعر�سا. وقد اأعلن التحاد الأوروبي في كانون الأول/
دي�سمبر 2020 عن برنامج �سامل بقيمة 20 مليون يورو 
اتحاد  في  الأع�ساء  البلدان  في  ال�سحية  الأنظمة  لدعم 
التحاد  قدم  كما   .)ASEAN( اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول 
الأوروبي وعودا لبلدان منطقة ال�ساحل بقيمة 92 مليون 
العواقب  �سدة  تخفيف  منها  عديدة،  لأهداف  يورو، 
�سوف  غامبيا  وفي  للجائحة.  الجتماعية  القت�سادية 
ت�سهم 25 مليون يورو في مجابهة الجائحة، ودعم م�سار 
الأهداف  تحقيق  على  والم�ساعدة  الديمقراطي،  التحول 

التنموية المتو�سطة المدى.

أيـضـاً ضـمـن أوروبـا يـلـعـب 
الـتـضـامـن دوراً مـحـوريـاً.

تتعاون الدول الأع�ساء في التحاد الأوروبي مع بع�سها 
البع�ص في مجالت عديدة: على �سبيل المثال في تن�سيق 
المتبادل  والعتراف  الجائحة،  احتواء  اإجراءات 
اللقاحات  وتوفير  ال�سريعة،  الم�سادات  باختبارات 

»لـن نـكـون قـادريـن على 
هــزيـمــة الـجــائــحـة، 

وسـوف نـكـون دومـاً في 
مـجـابــهـة طــفـرات 

جـديـدة مـن الـفــيـروس، 
إذا لــم نــتــمـكـن مـن 
إيـصــال الـلــقــاح إلـى 

الـمـحـتــاجـيـن، حـتى 
األضـعــف مـنـهـم«.

مـن كـلـمـة لـوزيـر الـخـارجـيـة األلـمـانـي 
هـايـكـو مـاس أمـام مـجـلـس األمـن الـدولـي 

فـي 17 شـبـاط/فـبـرايـر 2021. 
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فـريـق اأطــبــاء فـي لــيـمــا، الـبــيــرو

و�سـول اإحـدى �سـحـنـات لـقـاح بـيـونـتـيـك/بـفـايـزر

مـ�ســاركـون في درا�سـة لـقـاح فـي جـنـوب اأفـريـقـيـا

اإنـتـاج لــقــاح �ســد كـوفــيــد 19

رئـيـ�س الـجـمـهوريـة �سـتـايـنـمايـر في زيـارة لأحـد مـراكـز الـتـلـقـيـح

مـلـيـون لـقـاح سـوف يـتـم 
تـوزيـعـهـا على 145 بـلـداً مـن 
خـالل مـنـصـة COVAX حـتـى 

مـنـتـصـف 2021. 

337
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قدر  الحد  اآخرا  ولي�س  واأخيرا  الأع�ضاء،  الدول  لجميع 
الإمكان من الخ�ضائر التي تلحق بالقت�ضاد، والعمل على 
تحقيق النتعا�س القت�ضادي. في ني�ضان/اأبريل 2020 
لهذا  يورو  مليون   540 الأوروبية  المجموعة  خ�ض�ضت 
الغر�س. وفي تموز/يوليو 2020 اتفقت الدول الأع�ضاء 
الأوروبي على حزمة بقيمة 1،824 مليار  في التحاد 
من  تمتد  التي  �ضنوات  ال�ضبع  خطة  ت�ضمل  وهي  يورو. 
الحالي، حتى 2027،  للعام  الأوروبي  التحاد  موازنة 
و�ضندوق البناء "الجيل القادم في التحاد الأوروبي"، 
بما ي�ضل اإلى 750 مليار يورو. "اإنها دليل الثقة باأوروبا، 
ولحظة تاريخية مهمة"، ح�ضب تعبير رئي�ضة المفو�ضية 

الأوروبية، اأور�ضول فون دير لين.

فـي مـواجـهـة »قـومـيـة الـلـقـاح« 

كذلك على �ضعيد المواد الفعالة في مواجهة الجائحة، اأي 
اللقاح، يعتبر التعاون محوريا. من ناحية تجتهد بلدان 
الدول  لجميع  اللقاحات  تاأمين  في  الأوروبي  التحاد 
الأع�ضاء معا. ومن ناحية اأخرى ت�ضارك كل من المفو�ضية 
واألمانيا واأع�ضاء اآخرون في التحاد، و�ضمن جهود "فريق 
من  كل  واإ�ضراف  وبتن�ضيق   COVAX من�ضة  في  اأوروبا" 
 ،CEPI وتحالف البحث العلمي ،Gavi تحالف اللقاح غافي
ومنظمة ال�ضحة الدولية WHO ت�ضعى الجهود الحثيثة اإلى 
الت�ضريع في التو�ضل اإلى اللقاحات وتنظيم توزيع عادل 
لها. COVAX هي جزء من "المدخل اإلى م�ضرع اأدوات كوفيد 
الو�ضول  اإمكانات  تح�ضين  اإلى  اأي�ضا  ي�ضعى  الذي   ،"19

العالمي للأدوية وو�ضائل الت�ضخي�س.  
ت�ضارك األمانيا في كل هذه الفعاليات بمبلغ 600 مليون 
اأخرى.  مليار  �ضباط/فبراير عن 1،5  في  واأعلنت  يورو.، 
"يجب التغلب على الجائحة بروح التعاون، ولي�س بروح 
الألماني  الجمهورية  رئي�س  ح�ضب  اللقاحات"،  قومية 
التحادي فرانك-فالتر �ضتاينماير، في افتتاح قمة ال�ضحة 

العالمية في ت�ضرين الأول/اأكتوبر 2020. 
تت�ضرف األمانيا هنا اإذا من مبادئ الت�ضامن والتعددية، 
وكذلك على خلفية حقيقة اأن الجائحة �ضوف تعود مرارا 
وتكرارا اإلى اأوروبا، طالما اأنه لم يتم التغلب عليها على 
�ضركة  الألماني،  اللقاح  ُمطّور  اأي�ضا  العالمي.  الم�ضتوى 
بيونتيك، ت�ضر على توزيع لقاحاتها على نطاق وا�ضع. "لقد 
اأنف�ضنا �ضركة عالمية واأننا  اأننا نعتبر  اأكدنا منذ البداية 
موؤ�ض�س  ح�ضب  العالمي"،  الم�ضتوى  على  لقاحنا  �ضنقدم 
بيونتيك اأوغور �ضاهين في مقابلة مع مجلة "دير �ضبيغل". 
البلدان  لأحد  جرعة   500000 تخ�ضي�س  يتم  "عندما 

النامية، فاإنها يجب اأن ت�ضل اإلى هناك فعليا اأي�ضا". 
وعواقبها،  الجائحة  احتواء  على  العالم  يت�ضابق  بينما 
المفو�ضية  الأمام.  نحو  اأي�ضا  مجتمعة  الأنظار  تتوجه 
الأوروبية تخطط لتاأ�ضي�س اتحاد ال�ضحة الأوروبي، الذي 
وبالتالي  �ضاملة،  طوارئ  خطط  و�ضع  مهمته  �ضتكون 
م�ضتركة.  المجموعة  اأفعال  وردود  ا�ضتجابة  تح�ضين 
مجموعة الع�ضرين اأي�ضا قدمت اقتراحا لمنظمة ال�ضحة 
الدولية بالتح�ضير لتاأ�ضي�س مبادرة دولية للأوبئة. هكذا 
يمكن �ضد الثغرات القائمة في النظام العالمي، ح�ضبما ورد 

في البيان. "من المهم اأن نتعلم من هذه الأزمة". 

رئــيـ�سـة �لـمــفـو�سـيـة �الأوروبــيـة �أور�ســوال فــون ديــر اليــن 

مــلــيــار يــورو 
بــهــذا تــكــون ألــمــانــيــا 

حــالــيـاً أكــبـر الـمـتــبـرعــيـن 
لـلــمــبــادرة.

تـسـاهـم ألـمـانـيـا أيـضـاً 
بـالـتـعـاون مـع شـركـائـهـا 
األوروبـيـيـن في مـسـاعـدة 

الـبـلـدان األكـثـر تـضـرراً.

1,2
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جـ

مـوا
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قدر  الحد  اآخرا  ولي�س  واأخيرا  الأع�ضاء،  الدول  لجميع 
الإمكان من الخ�ضائر التي تلحق بالقت�ضاد، والعمل على 
تحقيق النتعا�س القت�ضادي. في ني�ضان/اأبريل 2020 
لهذا  يورو  مليون   540 الأوروبية  المجموعة  خ�ض�ضت 
الغر�س. وفي تموز/يوليو 2020 اتفقت الدول الأع�ضاء 
الأوروبي على حزمة بقيمة 1،824 مليار  في التحاد 
من  تمتد  التي  �ضنوات  ال�ضبع  خطة  ت�ضمل  وهي  يورو. 
الحالي، حتى 2027،  للعام  الأوروبي  التحاد  موازنة 
و�ضندوق البناء "الجيل القادم في التحاد الأوروبي"، 
بما ي�ضل اإلى 750 مليار يورو. "اإنها دليل الثقة باأوروبا، 
ولحظة تاريخية مهمة"، ح�ضب تعبير رئي�ضة المفو�ضية 

الأوروبية، اأور�ضول فون دير لين.

فـي مـواجـهـة »قـومـيـة الـلـقـاح« 

كذلك على �ضعيد المواد الفعالة في مواجهة الجائحة، اأي 
اللقاح، يعتبر التعاون محوريا. من ناحية تجتهد بلدان 
الدول  لجميع  اللقاحات  تاأمين  في  الأوروبي  التحاد 
الأع�ضاء معا. ومن ناحية اأخرى ت�ضارك كل من المفو�ضية 
واألمانيا واأع�ضاء اآخرون في التحاد، و�ضمن جهود "فريق 
من  كل  واإ�ضراف  وبتن�ضيق   COVAX من�ضة  في  اأوروبا" 
 ،CEPI وتحالف البحث العلمي ،Gavi تحالف اللقاح غافي
ومنظمة ال�ضحة الدولية WHO ت�ضعى الجهود الحثيثة اإلى 
الت�ضريع في التو�ضل اإلى اللقاحات وتنظيم توزيع عادل 
لها. COVAX هي جزء من "المدخل اإلى م�ضرع اأدوات كوفيد 
الو�ضول  اإمكانات  تح�ضين  اإلى  اأي�ضا  ي�ضعى  الذي   ،"19

العالمي للأدوية وو�ضائل الت�ضخي�س.  
ت�ضارك األمانيا في كل هذه الفعاليات بمبلغ 600 مليون 
اأخرى.  مليار  �ضباط/فبراير عن 1،5  في  واأعلنت  يورو.، 
"يجب التغلب على الجائحة بروح التعاون، ولي�س بروح 
الألماني  الجمهورية  رئي�س  ح�ضب  اللقاحات"،  قومية 
التحادي فرانك-فالتر �ضتاينماير، في افتتاح قمة ال�ضحة 

العالمية في ت�ضرين الأول/اأكتوبر 2020. 
تت�ضرف األمانيا هنا اإذا من مبادئ الت�ضامن والتعددية، 
وكذلك على خلفية حقيقة اأن الجائحة �ضوف تعود مرارا 
وتكرارا اإلى اأوروبا، طالما اأنه لم يتم التغلب عليها على 
�ضركة  الألماني،  اللقاح  ُمطّور  اأي�ضا  العالمي.  الم�ضتوى 
بيونتيك، ت�ضر على توزيع لقاحاتها على نطاق وا�ضع. "لقد 
اأنف�ضنا �ضركة عالمية واأننا  اأننا نعتبر  اأكدنا منذ البداية 
موؤ�ض�س  ح�ضب  العالمي"،  الم�ضتوى  على  لقاحنا  �ضنقدم 
بيونتيك اأوغور �ضاهين في مقابلة مع مجلة "دير �ضبيغل". 
البلدان  لأحد  جرعة   500000 تخ�ضي�س  يتم  "عندما 

النامية، فاإنها يجب اأن ت�ضل اإلى هناك فعليا اأي�ضا". 
وعواقبها،  الجائحة  احتواء  على  العالم  يت�ضابق  بينما 
المفو�ضية  الأمام.  نحو  اأي�ضا  مجتمعة  الأنظار  تتوجه 
الأوروبية تخطط لتاأ�ضي�س اتحاد ال�ضحة الأوروبي، الذي 
وبالتالي  �ضاملة،  طوارئ  خطط  و�ضع  مهمته  �ضتكون 
م�ضتركة.  المجموعة  اأفعال  وردود  ا�ضتجابة  تح�ضين 
مجموعة الع�ضرين اأي�ضا قدمت اقتراحا لمنظمة ال�ضحة 
الدولية بالتح�ضير لتاأ�ضي�س مبادرة دولية للأوبئة. هكذا 
يمكن �ضد الثغرات القائمة في النظام العالمي، ح�ضبما ورد 

في البيان. "من المهم اأن نتعلم من هذه الأزمة". 

رئــيـ�سـة �لـمــفـو�سـيـة �الأوروبــيـة �أور�ســوال فــون ديــر اليــن 

مــلــيــار يــورو 
بــهــذا تــكــون ألــمــانــيــا 

حــالــيـاً أكــبـر الـمـتــبـرعــيـن 
لـلــمــبــادرة.

تـسـاهـم ألـمـانـيـا أيـضـاً 
بـالـتـعـاون مـع شـركـائـهـا 
األوروبـيـيـن في مـسـاعـدة 

الـبـلـدان األكـثـر تـضـرراً.
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قدر  الحد  اآخرا  ولي�ص  واأخيرا  الأع�ساء،  الدول  لجميع 
الإمكان من الخ�سائر التي تلحق بالقت�ساد، والعمل على 
تحقيق النتعا�ص القت�سادي. في ني�سان/اأبريل 2020 
لهذا  يورو  مليون   540 الأوروبية  المجموعة  خ�س�ست 
الغر�ص. وفي تموز/يوليو 2020 اتفقت الدول الأع�ساء 
الأوروبي على حزمة بقيمة 1،824 مليار  في التحاد 
من  تمتد  التي  �سنوات  ال�سبع  خطة  ت�سمل  وهي  يورو. 
الحالي، حتى 2027،  للعام  الأوروبي  التحاد  موازنة 
و�سندوق البناء "الجيل القادم في التحاد الأوروبي"، 
بما ي�سل اإلى 750 مليار يورو. "اإنها دليل الثقة باأوروبا، 
ولحظة تاريخية مهمة"، ح�سب تعبير رئي�سة المفو�سية 

الأوروبية، اأور�سول فون دير لين.

فـي مـواجـهـة »قـومـيـة الـلـقـاح« 

كذلك على �سعيد المواد الفعالة في مواجهة الجائحة، اأي 
اللقاح، يعتبر التعاون محوريا. من ناحية تجتهد بلدان 
الدول  لجميع  اللقاحات  تاأمين  في  الأوروبي  التحاد 
الأع�ساء معا. ومن ناحية اأخرى ت�سارك كل من المفو�سية 
واألمانيا واأع�ساء اآخرون في التحاد، و�سمن جهود "فريق 
من  كل  واإ�سراف  وبتن�سيق   COVAX من�سة  في  اأوروبا" 
 ،CEPI وتحالف البحث العلمي ،Gavi تحالف اللقاح غافي
ومنظمة ال�سحة الدولية WHO ت�سعى الجهود الحثيثة اإلى 
الت�سريع في التو�سل اإلى اللقاحات وتنظيم توزيع عادل 
لها. COVAX هي جزء من "المدخل اإلى م�سرع اأدوات كوفيد 
الو�سول  اإمكانات  تح�سين  اإلى  اأي�سا  ي�سعى  الذي   ،"19

العالمي لالأدوية وو�سائل الت�سخي�ص.  
ت�سارك األمانيا في كل هذه الفعاليات بمبلغ 600 مليون 
اأخرى.  مليار  �سباط/فبراير عن 1،5  في  واأعلنت  يورو.، 
"يجب التغلب على الجائحة بروح التعاون، ولي�ص بروح 
الألماني  الجمهورية  رئي�ص  ح�سب  اللقاحات"،  قومية 
التحادي فرانك-فالتر �ستاينماير، في افتتاح قمة ال�سحة 

العالمية في ت�سرين الأول/اأكتوبر 2020. 
تت�سرف األمانيا هنا اإذا من مبادئ الت�سامن والتعددية، 
وكذلك على خلفية حقيقة اأن الجائحة �سوف تعود مرارا 
وتكرارا اإلى اأوروبا، طالما اأنه لم يتم التغلب عليها على 
�سركة  الألماني،  اللقاح  ُمطّور  اأي�سا  العالمي.  الم�ستوى 
بيونتيك، ت�سر على توزيع لقاحاتها على نطاق وا�سع. "لقد 
اأنف�سنا �سركة عالمية واأننا  اأننا نعتبر  اأكدنا منذ البداية 
موؤ�س�ص  ح�سب  العالمي"،  الم�ستوى  على  لقاحنا  �سنقدم 
بيونتيك اأوغور �ساهين في مقابلة مع مجلة "دير �سبيغل". 
البلدان  لأحد  جرعة   500000 تخ�سي�ص  يتم  "عندما 

النامية، فاإنها يجب اأن ت�سل اإلى هناك فعليا اأي�سا". 
وعواقبها،  الجائحة  احتواء  على  العالم  يت�سابق  بينما 
المفو�سية  الأمام.  نحو  اأي�سا  مجتمعة  الأنظار  تتوجه 
الأوروبية تخطط لتاأ�سي�ص اتحاد ال�سحة الأوروبي، الذي 
وبالتالي  �ساملة،  طوارئ  خطط  و�سع  مهمته  �ستكون 
م�ستركة.  المجموعة  اأفعال  وردود  ا�ستجابة  تح�سين 
مجموعة الع�سرين اأي�سا قدمت اقتراحا لمنظمة ال�سحة 
الدولية بالتح�سير لتاأ�سي�ص مبادرة دولية لالأوبئة. هكذا 
يمكن �سد الثغرات القائمة في النظام العالمي، ح�سبما ورد 

في البيان. "من المهم اأن نتعلم من هذه الأزمة". 

رئــيـ�سـة الـمــفـو�سـيـة الأوروبــيـة اأور�ســول فــون ديــر ليــن 

مــلــيــون يــورو 
خـصــصـتـهـا ألـمــانــيـا 

مـن أجــل الـمــدخـل إلـى 
مـســرع أدوات كـوفـيـد 19.

تـسـاهـم ألـمـانـيـا أيـضـاً 
بـالـتـعـاون مـع شـركـائـهـا 
األوروبـيـيـن في مـسـاعـدة 

الـبـلـدان األكـثـر تـضـرراً.
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فـريـق اأطــبــاء فـي لــيـمــا، الـبــيــرو

و�سـول اإحـدى �سـحـنـات لـقـاح بـيـونـتـيـك/بـفـايـزر

مـ�ســاركـون في درا�سـة لـقـاح فـي جـنـوب اأفـريـقـيـا

اإنـتـاج لــقــاح �ســد كـوفــيــد 19

رئـيـ�س الـجـمـهوريـة �سـتـايـنـمايـر في زيـارة لأحـد مـراكـز الـتـلـقـيـح

مـلـيـون لـقـاح سـوف يـتـم 
تـوزيـعـهـا على 145 بـلـداً مـن 
خـالل مـنـصـة COVAX حـتـى 

مـنـتـصـف 2021. 
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الـقـدرة عـلـى الـتـغـيـيـر
هــة كـورونــا
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«
مـا يشجعـني 
هـو التـقـارب 

الـذي نـشـهده 
على المسـتوى 

الــدولـي 
بـيـن الـطـب 

والـعـلوم
 »

الـبـروفـيـسـورة د. مـاريـلـيـن أّدو -
بـاحـثـة في األمـراض المـعـديـة وبـروفـيـسـورة 

في مـشـفـى هـامـبـورغ-إبـنـدورف 
الـجـامـعـي 

                     ماريلين اأّدو تعـرف ما يمكن اأن تـ�سببه الأمرا�ض 
الفيرو�سية. بانتظام تقف العالمة اأي�سا بحكم كونها طبيبة 
اأمام اأَ�سرَّة المر�سى في م�سفى هامبورغ-اإبندورف الجامعي 
)UKE(. كان هذا �سرطها عند توليها من�سب بروفي�سور في 
العدوى النا�سئة في UKE في العام 2013: فقد ا�سترطت 
العمل مع المر�سى يومين في الأ�سبوع، اإلى جانب العمل في 
ت�ساوؤلتي  من  "الكثير  واأن  خا�سة  والأبحاث.  المخابر 
العلمية تظهر من خالل العمل مع المر�سى". وقد عبرت عن 
�سيدة من  لل�سفاء  �سعادتها ب�سكل خا�ض عندما تماثلت 
َرت بالطائرة، ب�سبب معاناتها من  فرن�سا كانت قد اأُح�سِ

اإ�سابة �سديدة بفيرو�ض كوفيد 19، وعادت اإلى وطنها. 
                  في فـرن�سا اأيـ�سـا اكـتـ�سـفت الطـبـيـبة �سـغـفها 
خـالل  الـمعـديـة.  الأمـرا�ض  باخـتـ�سا�ض  واهـتـمامـها 
تم�سيتها ف�سال درا�سيا في الخارج، خالل الت�سعينيات 
الإيدز،  مر�ض  مراكز  اأحد  في  اآنذاك  الطب  طالبة  عملت 
وتعرفت على الجوانب الجتماعية للمر�ض. بعد الدرا�سة 
في كل من بون و�سترا�سبورغ ولوزان، ومحطات عمل في 
معـاهـد الـفيـرو�سات والـلـقاحـات في لـنـدن وبـو�سـطـن، 

تفرغت للعمل على تطوير اللقاحات في هامبورغ. 

"لقد تعلمنا الكثير من الجائحات ال�سابقة"، تقول اأّدو. 
اأزمة اإيبول كانت من هذا الجانب بمثابة التحول الكبير 
في محاربة الأوبئة. ففي ذلك الوقت عمل الباحثون من 
اللقاح  تطوير  على  وتعاونوا  معا،  العالم  اأنحاء  �ستى 
باأق�سى �سرعة ممكنة. وقد كانت ماريلين اأّدو هي التي 
اأعطت اأول حقنة لأول متطوع، فاتحة بذلك باب التجارب 
ال�سريرية على اللقاح. بعد ذلك بفترة ق�سيرة تم ترخي�ض 
اللقاح، الذي تمت بف�سله حماية جزء كبير من ال�سكان 

في الكونغو.  
                   فـيـما يتـعـلـق بفـيـرو�ض كـورونـا، فـقـد كانـت 
المعلومات الجينية "الوراثية" المتعلقة به متوفرة بعد 
فترة وجيزة من انت�ساره في ووهان ال�سينية. مرة اأخرى 
العمل على تطوير  العالم  اأنحاء  �ستى  الباحثون من  بداأ 
اللقاح المنا�سب. ومنهم �سركة IDT بيولوجيكا في مدينة 
دي�ساو بالتعاون المركز الألماني لأبحاث العدوى وم�سفى 
طبيبة  ب�سفتها  اأدو  ماريلين  مع  الجامعي،  اإبندورف 
قابلية  من  التاأكد  من  الرغم  على  والتحقق.  الختبار 
و�سالحية اللقاح، اإل اأن فعاليته لم تكن بالقدر الكافي. 

والآن يجري البحث عن مكامن الخطاأ، ح�سب اأدو.
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الـحـفـاظ عـلـى الـتـبـاعـد، و�ضـع الـكـمـامـة، االخـتـبـار والـلـقـاح: مـواجـهـة الـجـائـحـة 
تـحـتـاج اإلـى االلـتـزام والـ�ضـبـر والـمـثـابـرة. 
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اإلجـــراءات

�لإجــر�ء�ت �لـحــازمـة �ضــوف تــقــ�ضــي عـلـى �لـجــائــحــة وتـخــفــف مـن �آثــارهــا. 
مــا يــبــدو �ضــهــاًل بـــ�ضــيــطـًا يـعــنــي فـي �لــو�قــع جــهــود�ً مـ�ضــتــركــة جــبــارة مــن 

جــانـــب �لــدولــة و�لـجـــمـيــع �لــمــو�طـــنــيــن.  
الـنـص: آرنــد فـيـسـتـرلـيـنـك

كــيــف 
تــديــر 

ألــمــانــيــا 
جــائــحــة 

كــورونــا

الــتــغــلــب عـلـى كــوفــيــد 19

هــة كـورونــا
جـ

مـوا
ي 

ً فـ مـعـا
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»فـيـروس واحـد، يـصـيـب 
الـجـمـيـع، ال يـمـكـن ألي 

بـلـد االنـتـصـار عـلـيـه 
مـنـفـرداً. ال بـلـد، وال حتى 

ألـمـانــيــا يــمـكـن أن 
تـكـون فـي مـأمـن مـن 
الـفـيـروس، إذا لـم يـكـن 
جـيـرانـهـا وأصـدقـاؤهـا 

أيـضـاً فـي مـأمـن مـنـه.« 

أنـجـيـال مـيـركـل, المـسـتـشـارة األلمـانـيـة االتحـاديـة

في  ملمو�س  �قت�ضادي  �نتعا�س  تحقيق  في  �لتحادية 
2021، ونمو في �لناتج �لمحلي �لإجمالي يتر�وح من 

�ثنين �إلى ثالثة في �لمائة. 

مـعـاً فـي مـواجـهـة الـفـيـروس 

كافة �لإجر�ء�ت ت�ضعى �إلى ذ�ت �لهدف: وهو ك�ضب �لوقت 
�لمعتادة،  �لعامة  �لحياة  ��ضتعادة  بالإمكان  يكون  حتى 
ووقف �نت�ضار  كوفيد 19، بم�ضاعدة �للقاحات �لم�ضادة. 
ومن �أكبر �لنجاحات في هذ� �ل�ضياق كان �لتو�ضل في �ألمانيا 
�إلى �أول �ختبار موثوق للك�ضف عن كورونا، �إ�ضافة �إلى �أن 
�أول لقاح تم ترخي�ضه �ضد كورونا في �أوروبا، قد تم تطويره 
ماينز  مدينة  من  بيونتيك  �ضركة  لقاح  وهو  �ألمانيا:  في 
بالتعاون مع �ل�ضركة �لأمريكية بفايزر )�نظر �ل�ضفحة 40(.  
                    هذه �لأبحاث �لمتعلقة بالمر�س، وتطوير 
�لأدوية ومحاربة �لجائحة من خالل �للقاح ل ترى فيها 
�لحكومة �لألمانية �لتحادية و�جبا وطنيا وح�ضب، و�إنما 
�أن  حتى  �أي�ضا.  �لدولي  �لم�ضتوى  على  ودور�  مهمة 
�لم�ضت�ضارة �لتحادية �أنجيال ميركل قد تحدثت عن هذه 
�لجديد.  �لعام  ��ضتقبال  لمنا�ضبة  كلمتها  في  �لم�ضاألة 
وذكرت �لم�ضت�ضارة �أن موؤ�ض�ضي بيونتيك قد �أخبروها �أن 
�أنا�ضا من 60 جن�ضية مختلفة يعملون في �ضركتهم. "ل 
�ضيء يمكن �أن يعبر ب�ضكل �أف�ضل"، ح�ضب �لم�ضت�ضارة، "عن 
�أن �لتعاون �لأوروبي و�لتعاون �لدولي، و�أن قوة �لتنوع 

و�لتعددية، هي �لتي تحقق �لتطور و�لتقدم". 

الـدرو�س رقـمـيـا، الـتـ�ضـوق اأونـاليـن، الـعـمـل فـي الـمـكـتـب الـمـنـزلـي: كـوفـيـد 19 غـيـر طـريـقـة الـحـيـاة الـيـومـيـة لـكـثـيـر مـن الـنـا�س فـي األـمـانـيـا. 
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الـدرو�س رقـمـيـا، الـتـ�ضـوق اأونـاليـن، الـعـمـل فـي الـمـكـتـب الـمـنـزلـي: كـوفـيـد 19 غـيـر طـريـقـة الـحـيـاة الـيـومـيـة لـكـثـيـر مـن الـنـا�س فـي األـمـانـيـا. 
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اإلجـــراءات

�لإقفال �لتام. وقد �لتزمت �لوليات بالتطبيق تدريجيا 
وباأ�ضاليب متفاوتة، حيث �أن �لنظام �لفدر�لي في �ألمانيا 
�لقر�ر�ت  هذه  مثل  �تخاذ  �لتحادية  للحكومة  ي�ضمح  ل 
للنا�س  �لفردية  �لحياة  طالت  �لإجر�ء�ت  هذه  منفردة. 
و�أثقلت �لقت�ضاد. وهكذ� تر�جع �لأد�ء �لقت�ضادي بمعدل 
مرحلة  بعد  وذلك  تقريبا،  �لمائة  في  خم�ضة  �إلى  و�ضل 
م�ضتمرة من �لنمو �متدت طيلة �ل�ضنو�ت �لع�ضر �لما�ضية. 

 
تـخـفـيـف الـعـواقـب 

عـلـى الـنـاس واالقـتـصـاد 

كان �لهدف من هاذين �لإقفالين �لعامين تقييد �لتو��ضل 
و�لتقارب بين �لنا�س، وهو ما �أ�ضاب �لقت�ضاد و�لحياة 
�لعامة ب�ضكل كبير، حيث �أن كليهما يعي�س على �لتو��ضل 
بين �لنا�س: دور �لح�ضانة، �لمد�ر�س، �لجامعات، تجارة 
�لتجزئة با�ضتثناء �لمو�د �لغذ�ئية، �لعديد من �لخدمات، 
�ل�ضينما  دور  وكذلك  و�لمقاهي  �لمطاعم  �إلى  �إ�ضافة 
و�لم�ضرح وحد�ئق �لحيو�نات. لهذ� �ل�ضبب بذلت �لحكومة 
�أجل  من  جبارة  جهود�  �لوليات  وحكومات  �لتحادية 
�لتخفيف من �لتبعات �لقت�ضادية لأزمة كورونا، وب�ضكل 
خا�س �آثار �لإقفال. وهذ� ما و�ضفته �لم�ضت�ضارة �لتحادية 
�أنجيال ميركل بالقول: "خلق قاعدة �ضلبة من �أجل �لنمو 

�لقت�ضادي �لم�ضتد�م في �لم�ضتقبل". 
                    تتجلى �ضمولية جهود �لحكومة �لتحادية من 
خالل نظرة �ضريعة على بر�مج دعم �ل�ضركات و�لعاملين 
�ضبيل  على  يتم  حيث  �لمختلفة.  �لأخرى  و�لموؤ�ض�ضات 
�لمثال تقديم �لم�ضاعدة من خالل "قانون حماية فر�س 
�لعمل"، �لذي �ضهل فكرة �لعمل �لمخت�ضر وقام بتمويلها. 
مبا�ضرة  مالية  م�ضاعد�ت  تقديم  تم  ذلك  �إلى  بالإ�ضافة 
�ضمن �إطار "�لم�ضاعد�ت �لقت�ضادية �ل�ضتثنائية"، كما 
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�لحكومة �لتحادية. 
                   �لهم �لأ�ضا�ضي للحكومة �لتحادية كان دعم 
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ــعال، حمى، تعطي�س، فقد�ن حا�ضتي �ل�ضم و�لتذوق: هذه 
�لم�ضاب عادة.  �لتي تبدو على  �أعر��س كوفيد 19  هي 
�أنظمة �ل�ضحة �لمثقلة بالإ�ضابات، �لنهيار �لقت�ضادي، 
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�أنحاء  �لمجتمع. كل هذ� ي�ضيب �لجميع، في �ضتى  على 
�لعالم، دون �أي ��ضتثناء. وكما هو من و�جب كل بلد �أن 
�أي بلد �ضوف يعجز  تحمي مو�طنيها و�قت�ضادها، فاإن 
عن مو�جهة جائحة كورونا وحيد� منفرد�، دون �لآخرين. 
ثالثة  �لتحادية  �لألمانية  �لحكومة  تتبع  �ل�ضبب  لهذ� 
�لأول  �لمقام  �أهد�ف في مو�جهتها مع كوفيد 19: في 
ت�ضعى �إلى حماية �ضحة �لمو�طنين و�لحفاظ على قدر�ت 
و�إمكانات �لنظام �ل�ضحي. ثانيا من �لو�جب �لعمل على 
و�لعاملين  �لنا�س  على  �لجائحة  عو�قب  تخفيف 
و�ل�ضركات. ثالثا ت�ضعى �لحكومة �لألمانية �إلى مجابهة 
�لدولي.  �لتعاون  خالل  من  عليها  و�لنت�ضار  �لجائحة 
خطة ناجحة حقا، على �لأقل من وجهة منظمة �لتعاون 
�لألمانية  للجهات  ت�ضهد  �لتي   ،)OECD( و�لتنمية 
بنجاعة  �ل�ضو�ء  على  �لألمانية  و�لوليات  �لتحادية 
�إجر�ء�تها �ضد �لجائحة، وفعاليتها ونجاحها بالمقارنة 
�لدولية. وتركز ب�ضكل خا�س على كفاءة �لنظام �ل�ضحي 

وبناء قدر�ت وطاقات �إ�ضافية خالل فترة �لجائحة. 
                    من �لمهم جد� تجاوب �ألمانيا �ل�ضريع مع 
�ندلع �لجائحة منذ بد�ياتها، وقيامها بتو�ضيع طاقاتها 
�ل�ضحية. كما �أن �لبالد تمتلك �أكبر عد من �أ�ضرة �لعناية 
�إلى  �إ�ضافة  �لأوروبي،  �لتحاد  م�ضتوى  على  �لم�ضددة 
تجهيز�ت متميزة، وموؤهالت رفيعة على �ضعيد �لأطباء 
و�أطقم �لرعاية �ل�ضحية. وربما يكون هذ� �أي�ضا هو �ل�ضبب 
في �أن تكون ن�ضبة �لوفيات في �ألمانيا في �أو�خر كانون 
�لثاني/يناير 2021 عند م�ضتوى 690 حادث وفاة لكل 
هوبكنز،  جونز  جامعة  بيانات  ح�ضب  �ضخ�س،  مليون 
بينما كانت هذه �لأعد�د في بلد�ن �أخرى تزيد عن �ضعفي 

هذه �لن�ضبة.
 

حـمـايـة الـصـحـة وتـجـنـب الـعـدوى

مهمة حماية �ضحة �لنا�س تطورت خالل �ضنة 2020 ومع 
بد�ية 2021 في �ضتى �أنحاء �لعالم �إلى �ضباق مع �لزمن. 
فمن ناحية كان من �ل�ضروري تقلي�س عدد �لإ�ضابات 
�إلى �أقل قدر ممكن، من �أجل �لحيلولة دون �إرهاق �لنظم 
�ل�ضحية، وبالتالي �ضمان �أف�ضل رعاية ممكنة للم�ضابين. 
ومن ناحية ثانية توجب بذل جهود جبارة من �أجل تطوير 
بغية  لي�س  �لنا�س،  تلقيح  وختاما  و�إنتاجها،  �للقاحات 
مو�جهة �لمر�س وتبعاته، و�إنما للحيلولة دون �نت�ضاره، 
�تفقت  �ل�ضبب  لهذ�  ي�ضببه.  �لذي  �لفيرو�س  ومحاربة 
�لحكومة �لألمانية �لتحادية في ربيع 2020، كما في 
�ضتاء 2021/2020 مع �لوليات �لتحادية مرتين على 
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»فـيـروس واحـد، يـصـيـب 
الـجـمـيـع، ال يـمـكـن ألي 

بـلـد االنـتـصـار عـلـيـه 
مـنـفـرداً. ال بـلـد، وال حتى 

ألـمـانــيــا يــمـكـن أن 
تـكـون فـي مـأمـن مـن 
الـفـيـروس، إذا لـم يـكـن 
جـيـرانـهـا وأصـدقـاؤهـا 

أيـضـاً فـي مـأمـن مـنـه.« 

أنـجـيـال مـيـركـل, المـسـتـشـارة األلمـانـيـة االتحـاديـة

في  ملمو�س  �قت�ضادي  �نتعا�س  تحقيق  في  �لتحادية 
2021، ونمو في �لناتج �لمحلي �لإجمالي يتر�وح من 

�ثنين �إلى ثالثة في �لمائة. 

مـعـاً فـي مـواجـهـة الـفـيـروس 

كافة �لإجر�ء�ت ت�ضعى �إلى ذ�ت �لهدف: وهو ك�ضب �لوقت 
�لمعتادة،  �لعامة  �لحياة  ��ضتعادة  بالإمكان  يكون  حتى 
ووقف �نت�ضار  كوفيد 19، بم�ضاعدة �للقاحات �لم�ضادة. 
ومن �أكبر �لنجاحات في هذ� �ل�ضياق كان �لتو�ضل في �ألمانيا 
�إلى �أول �ختبار موثوق للك�ضف عن كورونا، �إ�ضافة �إلى �أن 
�أول لقاح تم ترخي�ضه �ضد كورونا في �أوروبا، قد تم تطويره 
ماينز  مدينة  من  بيونتيك  �ضركة  لقاح  وهو  �ألمانيا:  في 
بالتعاون مع �ل�ضركة �لأمريكية بفايزر )�نظر �ل�ضفحة 40(.  
                    هذه �لأبحاث �لمتعلقة بالمر�س، وتطوير 
�لأدوية ومحاربة �لجائحة من خالل �للقاح ل ترى فيها 
�لحكومة �لألمانية �لتحادية و�جبا وطنيا وح�ضب، و�إنما 
�أن  حتى  �أي�ضا.  �لدولي  �لم�ضتوى  على  ودور�  مهمة 
�لم�ضت�ضارة �لتحادية �أنجيال ميركل قد تحدثت عن هذه 
�لجديد.  �لعام  ��ضتقبال  لمنا�ضبة  كلمتها  في  �لم�ضاألة 
وذكرت �لم�ضت�ضارة �أن موؤ�ض�ضي بيونتيك قد �أخبروها �أن 
�أنا�ضا من 60 جن�ضية مختلفة يعملون في �ضركتهم. "ل 
�ضيء يمكن �أن يعبر ب�ضكل �أف�ضل"، ح�ضب �لم�ضت�ضارة، "عن 
�أن �لتعاون �لأوروبي و�لتعاون �لدولي، و�أن قوة �لتنوع 

و�لتعددية، هي �لتي تحقق �لتطور و�لتقدم". 

الـدرو�س رقـمـيـا، الـتـ�ضـوق اأونـاليـن، الـعـمـل فـي الـمـكـتـب الـمـنـزلـي: كـوفـيـد 19 غـيـر طـريـقـة الـحـيـاة الـيـومـيـة لـكـثـيـر مـن الـنـا�س فـي األـمـانـيـا. 
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اإلجـــراءات

�لإقفال �لتام. وقد �لتزمت �لوليات بالتطبيق تدريجيا 
وباأ�ضاليب متفاوتة، حيث �أن �لنظام �لفدر�لي في �ألمانيا 
�لقر�ر�ت  هذه  مثل  �تخاذ  �لتحادية  للحكومة  ي�ضمح  ل 
للنا�س  �لفردية  �لحياة  طالت  �لإجر�ء�ت  هذه  منفردة. 
و�أثقلت �لقت�ضاد. وهكذ� تر�جع �لأد�ء �لقت�ضادي بمعدل 
مرحلة  بعد  وذلك  تقريبا،  �لمائة  في  خم�ضة  �إلى  و�ضل 
م�ضتمرة من �لنمو �متدت طيلة �ل�ضنو�ت �لع�ضر �لما�ضية. 

 
تـخـفـيـف الـعـواقـب 

عـلـى الـنـاس واالقـتـصـاد 

كان �لهدف من هاذين �لإقفالين �لعامين تقييد �لتو��ضل 
و�لتقارب بين �لنا�س، وهو ما �أ�ضاب �لقت�ضاد و�لحياة 
�لعامة ب�ضكل كبير، حيث �أن كليهما يعي�س على �لتو��ضل 
بين �لنا�س: دور �لح�ضانة، �لمد�ر�س، �لجامعات، تجارة 
�لتجزئة با�ضتثناء �لمو�د �لغذ�ئية، �لعديد من �لخدمات، 
�ل�ضينما  دور  وكذلك  و�لمقاهي  �لمطاعم  �إلى  �إ�ضافة 
و�لم�ضرح وحد�ئق �لحيو�نات. لهذ� �ل�ضبب بذلت �لحكومة 
�أجل  من  جبارة  جهود�  �لوليات  وحكومات  �لتحادية 
�لتخفيف من �لتبعات �لقت�ضادية لأزمة كورونا، وب�ضكل 
خا�س �آثار �لإقفال. وهذ� ما و�ضفته �لم�ضت�ضارة �لتحادية 
�أنجيال ميركل بالقول: "خلق قاعدة �ضلبة من �أجل �لنمو 

�لقت�ضادي �لم�ضتد�م في �لم�ضتقبل". 
                    تتجلى �ضمولية جهود �لحكومة �لتحادية من 
خالل نظرة �ضريعة على بر�مج دعم �ل�ضركات و�لعاملين 
�ضبيل  على  يتم  حيث  �لمختلفة.  �لأخرى  و�لموؤ�ض�ضات 
�لمثال تقديم �لم�ضاعدة من خالل "قانون حماية فر�س 
�لعمل"، �لذي �ضهل فكرة �لعمل �لمخت�ضر وقام بتمويلها. 
مبا�ضرة  مالية  م�ضاعد�ت  تقديم  تم  ذلك  �إلى  بالإ�ضافة 
�ضمن �إطار "�لم�ضاعد�ت �لقت�ضادية �ل�ضتثنائية"، كما 
تم و�ضع بر�مج من �أجل "�ضمان �أماكن وفر�س �لتاأهيل 
�لمهني"، و"مظلة حماية �ضال�ضل �لتوريد"، �لتي تحمي 
كانت  كما  �لت�ضديد.  عن  �لزبائن  عجز  من  �لموردين 
�لم�ضاعد�ت �لخا�ضة من ن�ضيب ما يزيد عن 900 �ضركة 
�ضناعية يعمل فيها �أنا�س من ذوي �لإعاقة �أو �لحتياجات 
"م�ضاعد�ت  �لريا�ضية دعمت بدورها  �لنو�دي  �لخا�ضة. 
�ل�ضينما  دور  وكذلك  �لمحترفين"،  لريا�ضة  كورونا 
نالت  �لتي  �لمو�ضيقية  و�لمهرجانات  و�لم�ضارح 
�لم�ضاعد�ت من برنامج �لإنقاذ و�لم�ضتقبل "بد�ية جديدة 
في �لثقافة". وقد �ضاهمت م�ضروعات وبر�مج �لوليات 
قدمتها  �لتي  �لم�ضاعد�ت  هذه  تكملة  في  �لتحادية 

�لحكومة �لتحادية. 
                   �لهم �لأ�ضا�ضي للحكومة �لتحادية كان دعم 
وحماية �لأ�ضرة في زمن �إقفال دور �لح�ضانة و�لمد�ر�س، 
�أو عملها ب�ضكل جزئي على �لأقل. فاإلى جانب �لم�ضاعد�ت 
�لنقدية �لمبا�ضرة يتم �إعادة تنظيم قو�عد تنظيم �إجازة 
فترة رعاية �لأطفال ونظم دفع بدل �لر�تب بما يتالءم 
مع متطلبات و�ضروط �لمرحلة. منظمة OECD �متدحت 
معتبرة  �لألمانية  �لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �لإجر�ء�ت 
في  وفعالة  ناجحة  �ضيا�ضة  �لدولية  بالمقارنة  �إياها 
�لحكومة  �آمال  جاءت  هنا  ومن  �لأزمة.  مو�جهة 

ــعال، حمى، تعطي�س، فقد�ن حا�ضتي �ل�ضم و�لتذوق: هذه 
�لم�ضاب عادة.  �لتي تبدو على  �أعر��س كوفيد 19  هي 
�أنظمة �ل�ضحة �لمثقلة بالإ�ضابات، �لنهيار �لقت�ضادي، 
حالت �لإفال�س �لكثيرة ن�ضبيا، �لبطالة: هذه هي �لعو�قب 
�أنحاء  �لمجتمع. كل هذ� ي�ضيب �لجميع، في �ضتى  على 
�لعالم، دون �أي ��ضتثناء. وكما هو من و�جب كل بلد �أن 
�أي بلد �ضوف يعجز  تحمي مو�طنيها و�قت�ضادها، فاإن 
عن مو�جهة جائحة كورونا وحيد� منفرد�، دون �لآخرين. 
ثالثة  �لتحادية  �لألمانية  �لحكومة  تتبع  �ل�ضبب  لهذ� 
�لأول  �لمقام  �أهد�ف في مو�جهتها مع كوفيد 19: في 
ت�ضعى �إلى حماية �ضحة �لمو�طنين و�لحفاظ على قدر�ت 
و�إمكانات �لنظام �ل�ضحي. ثانيا من �لو�جب �لعمل على 
و�لعاملين  �لنا�س  على  �لجائحة  عو�قب  تخفيف 
و�ل�ضركات. ثالثا ت�ضعى �لحكومة �لألمانية �إلى مجابهة 
�لدولي.  �لتعاون  خالل  من  عليها  و�لنت�ضار  �لجائحة 
خطة ناجحة حقا، على �لأقل من وجهة منظمة �لتعاون 
�لألمانية  للجهات  ت�ضهد  �لتي   ،)OECD( و�لتنمية 
بنجاعة  �ل�ضو�ء  على  �لألمانية  و�لوليات  �لتحادية 
�إجر�ء�تها �ضد �لجائحة، وفعاليتها ونجاحها بالمقارنة 
�لدولية. وتركز ب�ضكل خا�س على كفاءة �لنظام �ل�ضحي 

وبناء قدر�ت وطاقات �إ�ضافية خالل فترة �لجائحة. 
                    من �لمهم جد� تجاوب �ألمانيا �ل�ضريع مع 
�ندلع �لجائحة منذ بد�ياتها، وقيامها بتو�ضيع طاقاتها 
�ل�ضحية. كما �أن �لبالد تمتلك �أكبر عد من �أ�ضرة �لعناية 
�إلى  �إ�ضافة  �لأوروبي،  �لتحاد  م�ضتوى  على  �لم�ضددة 
تجهيز�ت متميزة، وموؤهالت رفيعة على �ضعيد �لأطباء 
و�أطقم �لرعاية �ل�ضحية. وربما يكون هذ� �أي�ضا هو �ل�ضبب 
في �أن تكون ن�ضبة �لوفيات في �ألمانيا في �أو�خر كانون 
�لثاني/يناير 2021 عند م�ضتوى 690 حادث وفاة لكل 
هوبكنز،  جونز  جامعة  بيانات  ح�ضب  �ضخ�س،  مليون 
بينما كانت هذه �لأعد�د في بلد�ن �أخرى تزيد عن �ضعفي 

هذه �لن�ضبة.
 

حـمـايـة الـصـحـة وتـجـنـب الـعـدوى

مهمة حماية �ضحة �لنا�س تطورت خالل �ضنة 2020 ومع 
بد�ية 2021 في �ضتى �أنحاء �لعالم �إلى �ضباق مع �لزمن. 
فمن ناحية كان من �ل�ضروري تقلي�س عدد �لإ�ضابات 
�إلى �أقل قدر ممكن، من �أجل �لحيلولة دون �إرهاق �لنظم 
�ل�ضحية، وبالتالي �ضمان �أف�ضل رعاية ممكنة للم�ضابين. 
ومن ناحية ثانية توجب بذل جهود جبارة من �أجل تطوير 
بغية  لي�س  �لنا�س،  تلقيح  وختاما  و�إنتاجها،  �للقاحات 
مو�جهة �لمر�س وتبعاته، و�إنما للحيلولة دون �نت�ضاره، 
�تفقت  �ل�ضبب  لهذ�  ي�ضببه.  �لذي  �لفيرو�س  ومحاربة 
�لحكومة �لألمانية �لتحادية في ربيع 2020، كما في 
�ضتاء 2021/2020 مع �لوليات �لتحادية مرتين على 
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يـدور حـالـيًا نقـا�ش �آخر حـول �سـيا�سـة �ألـمـانـيـا 
و�لتحـاد �لأوروبي في �لح�سـول عـلى �للقـاحـات 
وحـول �لتـقـدم �لذي تحـقـقه حمـلـة �لتلـقـيح في 

�ألمـانـيا. كـيـف تر�قـبـون هـذه �لنـقـا�سـات؟ 
اأنا اإن�سانة غير �سبورة، واأنا اأعتقد اأي�سا اأن الأمور ت�سير 
ببطء �سديد. من المفيد بالتاأكيد ال�سوؤال عن طريقة �سير 
الأمور وما الذي كان بالإمكان فعله ب�سكل اأف�سل. اأرى 
وتحليل  الأمام  نحو  التطلع  هو  حاليا  الأهم  اأن 
من  كان  الأزمة.  من  الخروج  اإمكانات  وا�ستك�ساف 
الوا�سح اأنه لن يتوفر ما يكفي من اللقاحات في البداية، 
والآن يجب اأن يتم توزيع المتوفر من الجرعات بال�سكل 
للتح�سين  وفر�ص  اإمكانات  وجود  في  ل�سك  الأمثل. 
والتطوير، من الناحية التقنية، كما هي الحال مع تنظيم 
في  الإ�سراع  اأي�سا  المهم  من  اأنه  اإل  مثال.  المواعيد 
التوجه اإلى المجموعة اأو الفئة التالية في الترتيب، في 
حال لم ي�ستفد جميع المعنيين من المجموعة ال�سابقة 
من فر�سة اللقاح. هنا مازال التعثر وا�سحا، ولهذا نحن 
بحاجة اإلى �سيء من التفهم: الأو�ساع جديدة ومختلفة 

تماما، ومنحنى التعلم �سديد النحدار. 

تقـولين �أنك غير �سبورة: هل ح�سلت على �للقاح؟ 
اأت�سوق لذلك. التوقيت يتوقف فقط على  اأنني  اإل  ل، 
موعد حلول دوري. �سحيح اأنني طبيبة وعاملة في 
توا�سل  على  ل�ست  اأنني  اإل  ال�سحي،  النظام  مجال 

مبا�سر مع المر�سى.   

�لعـد�لـة في �لتـلـقـيـح تـ�سـكـل مـو�سـوعـًا محـوريًا 
�أيـ�سـًا من وجـهـة �لنـظـر �لـدولـيـة. هـل �هـتـم 
مـجـلـ�ش �لأخـالقـيـات �أيـ�سًا بهـذه �لم�سـاألـة؟ 

لم يكن ذلك من مو�سوعاتنا، اإل اننا ناق�سنا الأمر، حيث 
اأنه مو�سع اهتمام جميع المعنيين واأع�ساء مجل�ص 
الأخالقيات. ل ي�ستطيع المرء اأن يتجاهل، ول يجوز اأن 
يتجاهل اأن هذه الجائحة تهدد النا�ص في جميع اأنحاء 
األمانيا  تظهر  اأن  المهم  من  اأرى  ال�سبب  لهذا  العالم. 
ت�سامنا واأن ت�سارك في مبادرات التلقيح الدولية، مثل 
COVAX، واأن تتعاون مع منظمة ال�سحة الدولية. يمكن 
فعل المزيد من اأجل اأن ي�سل اللقاح �سريعا اإلى المناطق 
الأفقر في العالم. في ذات الوقت يتوجب على األمانيا 
اآلية  اإلى  التو�سل في وقت مبكر  الأوروبي  والتحاد 
البلدان  اإلى  الم�ستراة  اللقاحات  حول تحويل فائ�ص 

النامية.   

خبـر�تـك وخبر�ت زمالئك وزميـالتك على �سـعيد 
�لتقـيـيـمات �لأخـالقـيـة �لطـبـيـة مطـلوبة جدً� 

في زمن �لجـائـحـة. بـد�يـة كان �لأمـر يـدور حـول 
�لتـ�سـنـيف، �أي حول و�سع �لأولـويـات في �لـعـالج 

وفـرز �لمـ�سـابـيـن، و�لآن يـدور �لأمـر حـول تـوزيـع 
�للـقـاحـات. هـل تعـتـبـر كـورونـا مـحـك �خـتـبـار 

لـمـجـال تخـ�سـ�سـكـم؟ 
المالحظة �سحيحة، اإل اأنني اأف�سل عدم الحديث عن 
التخ�س�سات  مع  الحال  عك�ص  على  الختبار.  محك 
�سخ�سيا  اأنا  البال" دوما.  "على  كنا  ربما  الأخرى، 
عن  كتاب  في  م�ساهمة  �سنوات  ع�سر  قبل  كتبت 
الت�سامن في زمن الجائحة. على الرغم من اأنني لم 

اأفكر حينها باأنني �سوف اأن�سغل ذات يوم في حياتي 
بجائحة حقيقية: نحن المخت�سون في الأخالقيات 
الطبية كنا نهتم منذ زمن بعيد باأ�سئلة، مثل توزيع 
الموارد النادرة اأو القليلة، غير الكافية، اأو الموازنة 
بين الحقوق الفردية والحاجات الجماعية. رغم ذلك 
يتطور اخت�سا�سنا اأي�سا في زمن الجائحة: الدرا�سة 
والتفكير النظري �سيء مهم. ولكن عندما يتعلق الأمر 
بجائحة حقيقية تكون اأي�سا مو�سوع نقا�ص �سيا�سي 

عام، فاإن ذلك �سيء اآخر. 

تـ�ستـطـيـع �لنـظـريـة �لآن �أن تـبـرهـن �أنـهـا 
مـوجـودة �أيـ�سـًا في �لـمـمار�سـة �لـعـمـلـية ...

كنت دوما اأعتبر تهمة اأن النظرية ل تفكر بالم�سكالت 
العملية، هي تهمة تنطوي على الكثير من الظلم. ولكن 
اأكثر منطقية من  اإنها  نظيفة.  النظرية  هذا �سحيح: 
الحقيقة ولهذا فهي اأ�سهل منها اأي�سا. رغم ذلك يتوجب 
على الحقيقة اأن تاأخذ النظرية على محمل الجد. اإنها 
لعبة تفاعل متبادل. ونحن ن�سهد هذا التفاعل الآن 

ب�سكل حقيقي، وهذا بحد ذاته اأمر غير ماألوف.   

تتـرأس منـذ أيـار/مـايـو 2020 
مجـلس األخـالقيات األلمـاني 

الذي تـنـتـمي إلـى عضـويـته 
منذ 2016. الطبـيبة التي تحمل 
أيـضـاً شـهـادات في الفـلسـفة 
وعـلـم االجتـمـاع، تعـمـل في 

مجـال األبحـاث في جامـعـة 
هـارفـارد وفي جامـعة كـولـديج 
لندن. كما أنـها بروفـيسـورة في 
أخـالقـيات الطـب والتكنولوجيا 

الطـبية في جـامعـة ميونـيخ 
التـقـنـيـة مـنـذ 2018.

البـروفـيـسـورة د. 
ألـيـنـا بـيـوكـس 
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»االستعداد لمثل هذه األسئلة«
رئـيـ�سـة مجـلـ�ص الأخـالقـيـات األـيـنـا بـيـوكـ�ص تـتـحـدث عن الـنـقـا�ص الـدائـر 

حـول اإلزامـيـة التـلـقـيـح والنـتـقـادات المـوجـهـة اإلى �سـرعـة عـمـلـيـة 
الـتـلـقـيـح ودور الأخـالقـيـات الـطـبـيـة في الـجـائـحـة.  

الـنـص: هـيـلـيـن سـيـبـوم

األخـالقـيـات

األينا بيوك�ص هي رئي�سة مجل�ص الأخالقيات الألماني. 
و   )STIKO( للتلقيح  الدائمة  اللجنة  جانب  اإلى  معا 
اأكاديمية العلوم الوطنية ليوبولدينا قام مجل�ص الخبراء 
في ت�سرين الثاني/نوفمبر 2020 بتقديم ورقة عمل 
حول توزيع لقاحات كوفيد 19 في األمانيا. هذه الورقة 
كانت الأ�سا�ص لمقترحات STIKO، التي ي�ستند عليها 

تحديد اأولويات التلقيح المعمول بها الآن.

حـ�سـرة �لبـروفـيـ�سـورة بـيـوكـ�ش، كـيـف تـ�سـرف 
مـجـلـ�ش �لأخـالقـيـات فـي تـحـديـد �لأولـويـات؟ 

لقد كان ذلك م�سروعا معقدا. قمنا معا بدرا�سة وتحليل 
القواعد الد�ستورية القانونية والمبادئ الأخالقية، اأي 
حق تقرير الم�سير وتجنب الأ�سرار والعمل الخيري، 
بالإ�سافة طبعا اإلى مراعاة مبادئ العدالة والم�ساواة 
الت�سامن  جوانب  اإلى  اإ�سافة  الحقوق،  في  العامة 

والأولويات. لقد طبقنا كل هذه المبادئ على الم�سائل 
العلمية  المعارف  اإطار  �سمن  وطبقناها  المحددة، 
المتاحة. من هنا تو�سلنا اإلى و�سع برنامج اأولويات 

تقريبي. 

ثـم قـامـت لـجـنـة STIKO بـو�سـع مـا يـ�سـمـى
 "�لـلـمـ�سـات �لـنـهـائـيـة"؟ 

تماما. لأنه لم يكن من الوا�سح في ذلك الوقت اأي من 
اللقاحات �سوف يح�سل على التراخي�ص الالزمة اأول، 
في  لالإ�سابة  عر�سة  الأكثر  الأ�سخا�ص  هم  من  اأو 
بتحديد  قامت   STIKO لجنة  ال�سحي.  النظام 
نتائج  في  الم�ستمر  التطور  خلفية  على  المقترحات 
البحث العلمي. هذا التقييم م�ستمر ب�سكل دائم، وهو 

يتم با�ستمرار على اأ�سا�ص المعارف المتوفرة. 
 

مجـلـ�ش �لأخـالقـيات �أعـلن �أيـ�سـًا في �لـورقـة عن 
معـار�سته لإلز�مـية �لتـلـقـيـح. وحتى �لآن هـناك 

جد�ل م�ستمر حول ما �إذ� كان �لتلقيح �سرطًا لل�سماح 
بـالدخـول �إلى فعـاليات معيـنة، وما �إذ� كان يتوجب 
على �لعامـلين في مجـال �لرعاية �لخـ�سـوع للـقاح. 
كيـف ترون هذ� �لأمر من وجـهة نظـر �أخـالقية؟ 

العام  الإلزام  رف�سنا  �سراحة  ورقتنا  في  اأعلنا  لقد 
باإلزامية  يتعلق  فيما  اأخالقية.  لأ�سباب  بالتلقيح، 
التلقيح في مجالت محددة نقول اأنه يمكن التفكير في 
هذا الأمر، في ظل ظروف و�سروط خا�سة ومحددة.  اأول 
يجب توفر المزيد من المعلومات والمعارف حول ما اإذا 
كان الذين يتم تلقيحهم غير قابلين بالفعل لنقل العدوى 
لالآخرين. ثانيا يمكن التفكير في فر�ص هذا الإلزام فقط 
�سمن اإطار �سياقات خا�سة، منها مثال حيث ل يكون 
هناك طريقة اأخرى لحماية الأ�سخا�ص غير المح�سنين 
والأكثر عر�سة لالإ�سابة. اأما فيما يتعلق بالتعامل مع 
بحاجة  مازلنا  فاإننا  وحقوقهم،  تلقيحهم  تم  الذين 

لمزيد من النقا�سات الجتماعية في الم�ستقبل. 
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يـدور حـالـيًا نقـا�ش �آخر حـول �سـيا�سـة �ألـمـانـيـا 
و�لتحـاد �لأوروبي في �لح�سـول عـلى �للقـاحـات 
وحـول �لتـقـدم �لذي تحـقـقه حمـلـة �لتلـقـيح في 

�ألمـانـيا. كـيـف تر�قـبـون هـذه �لنـقـا�سـات؟ 
اأنا اإن�سانة غير �سبورة، واأنا اأعتقد اأي�سا اأن الأمور ت�سير 
ببطء �سديد. من المفيد بالتاأكيد ال�سوؤال عن طريقة �سير 
الأمور وما الذي كان بالإمكان فعله ب�سكل اأف�سل. اأرى 
وتحليل  الأمام  نحو  التطلع  هو  حاليا  الأهم  اأن 
من  كان  الأزمة.  من  الخروج  اإمكانات  وا�ستك�ساف 
الوا�سح اأنه لن يتوفر ما يكفي من اللقاحات في البداية، 
والآن يجب اأن يتم توزيع المتوفر من الجرعات بال�سكل 
للتح�سين  وفر�ص  اإمكانات  وجود  في  ل�سك  الأمثل. 
والتطوير، من الناحية التقنية، كما هي الحال مع تنظيم 
في  الإ�سراع  اأي�سا  المهم  من  اأنه  اإل  مثال.  المواعيد 
التوجه اإلى المجموعة اأو الفئة التالية في الترتيب، في 
حال لم ي�ستفد جميع المعنيين من المجموعة ال�سابقة 
من فر�سة اللقاح. هنا مازال التعثر وا�سحا، ولهذا نحن 
بحاجة اإلى �سيء من التفهم: الأو�ساع جديدة ومختلفة 

تماما، ومنحنى التعلم �سديد النحدار. 

تقـولين �أنك غير �سبورة: هل ح�سلت على �للقاح؟ 
اأت�سوق لذلك. التوقيت يتوقف فقط على  اأنني  اإل  ل، 
موعد حلول دوري. �سحيح اأنني طبيبة وعاملة في 
توا�سل  على  ل�ست  اأنني  اإل  ال�سحي،  النظام  مجال 

مبا�سر مع المر�سى.   

�لعـد�لـة في �لتـلـقـيـح تـ�سـكـل مـو�سـوعـًا محـوريًا 
�أيـ�سـًا من وجـهـة �لنـظـر �لـدولـيـة. هـل �هـتـم 
مـجـلـ�ش �لأخـالقـيـات �أيـ�سًا بهـذه �لم�سـاألـة؟ 

لم يكن ذلك من مو�سوعاتنا، اإل اننا ناق�سنا الأمر، حيث 
اأنه مو�سع اهتمام جميع المعنيين واأع�ساء مجل�ص 
الأخالقيات. ل ي�ستطيع المرء اأن يتجاهل، ول يجوز اأن 
يتجاهل اأن هذه الجائحة تهدد النا�ص في جميع اأنحاء 
األمانيا  تظهر  اأن  المهم  من  اأرى  ال�سبب  لهذا  العالم. 
ت�سامنا واأن ت�سارك في مبادرات التلقيح الدولية، مثل 
COVAX، واأن تتعاون مع منظمة ال�سحة الدولية. يمكن 
فعل المزيد من اأجل اأن ي�سل اللقاح �سريعا اإلى المناطق 
الأفقر في العالم. في ذات الوقت يتوجب على األمانيا 
اآلية  اإلى  التو�سل في وقت مبكر  الأوروبي  والتحاد 
البلدان  اإلى  الم�ستراة  اللقاحات  حول تحويل فائ�ص 

النامية.   

خبـر�تـك وخبر�ت زمالئك وزميـالتك على �سـعيد 
�لتقـيـيـمات �لأخـالقـيـة �لطـبـيـة مطـلوبة جدً� 

في زمن �لجـائـحـة. بـد�يـة كان �لأمـر يـدور حـول 
�لتـ�سـنـيف، �أي حول و�سع �لأولـويـات في �لـعـالج 

وفـرز �لمـ�سـابـيـن، و�لآن يـدور �لأمـر حـول تـوزيـع 
�للـقـاحـات. هـل تعـتـبـر كـورونـا مـحـك �خـتـبـار 

لـمـجـال تخـ�سـ�سـكـم؟ 
المالحظة �سحيحة، اإل اأنني اأف�سل عدم الحديث عن 
التخ�س�سات  مع  الحال  عك�ص  على  الختبار.  محك 
�سخ�سيا  اأنا  البال" دوما.  "على  كنا  ربما  الأخرى، 
عن  كتاب  في  م�ساهمة  �سنوات  ع�سر  قبل  كتبت 
الت�سامن في زمن الجائحة. على الرغم من اأنني لم 

اأفكر حينها باأنني �سوف اأن�سغل ذات يوم في حياتي 
بجائحة حقيقية: نحن المخت�سون في الأخالقيات 
الطبية كنا نهتم منذ زمن بعيد باأ�سئلة، مثل توزيع 
الموارد النادرة اأو القليلة، غير الكافية، اأو الموازنة 
بين الحقوق الفردية والحاجات الجماعية. رغم ذلك 
يتطور اخت�سا�سنا اأي�سا في زمن الجائحة: الدرا�سة 
والتفكير النظري �سيء مهم. ولكن عندما يتعلق الأمر 
بجائحة حقيقية تكون اأي�سا مو�سوع نقا�ص �سيا�سي 

عام، فاإن ذلك �سيء اآخر. 

تـ�ستـطـيـع �لنـظـريـة �لآن �أن تـبـرهـن �أنـهـا 
مـوجـودة �أيـ�سـًا في �لـمـمار�سـة �لـعـمـلـية ...

كنت دوما اأعتبر تهمة اأن النظرية ل تفكر بالم�سكالت 
العملية، هي تهمة تنطوي على الكثير من الظلم. ولكن 
اأكثر منطقية من  اإنها  نظيفة.  النظرية  هذا �سحيح: 
الحقيقة ولهذا فهي اأ�سهل منها اأي�سا. رغم ذلك يتوجب 
على الحقيقة اأن تاأخذ النظرية على محمل الجد. اإنها 
لعبة تفاعل متبادل. ونحن ن�سهد هذا التفاعل الآن 

ب�سكل حقيقي، وهذا بحد ذاته اأمر غير ماألوف.   

تتـرأس منـذ أيـار/مـايـو 2020 
مجـلس األخـالقيات األلمـاني 

الذي تـنـتـمي إلـى عضـويـته 
منذ 2016. الطبـيبة التي تحمل 
أيـضـاً شـهـادات في الفـلسـفة 
وعـلـم االجتـمـاع، تعـمـل في 

مجـال األبحـاث في جامـعـة 
هـارفـارد وفي جامـعة كـولـديج 
لندن. كما أنـها بروفـيسـورة في 
أخـالقـيات الطـب والتكنولوجيا 

الطـبية في جـامعـة ميونـيخ 
التـقـنـيـة مـنـذ 2018.

البـروفـيـسـورة د. 
ألـيـنـا بـيـوكـس 
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الــنــقــاش

هــة كـورونــا
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مـوا
ي 

ً فـ مـعـا

»االستعداد لمثل هذه األسئلة«
رئـيـ�سـة مجـلـ�ص الأخـالقـيـات األـيـنـا بـيـوكـ�ص تـتـحـدث عن الـنـقـا�ص الـدائـر 

حـول اإلزامـيـة التـلـقـيـح والنـتـقـادات المـوجـهـة اإلى �سـرعـة عـمـلـيـة 
الـتـلـقـيـح ودور الأخـالقـيـات الـطـبـيـة في الـجـائـحـة.  

الـنـص: هـيـلـيـن سـيـبـوم

األخـالقـيـات

األينا بيوك�ص هي رئي�سة مجل�ص الأخالقيات الألماني. 
و   )STIKO( للتلقيح  الدائمة  اللجنة  جانب  اإلى  معا 
اأكاديمية العلوم الوطنية ليوبولدينا قام مجل�ص الخبراء 
في ت�سرين الثاني/نوفمبر 2020 بتقديم ورقة عمل 
حول توزيع لقاحات كوفيد 19 في األمانيا. هذه الورقة 
كانت الأ�سا�ص لمقترحات STIKO، التي ي�ستند عليها 

تحديد اأولويات التلقيح المعمول بها الآن.

حـ�سـرة �لبـروفـيـ�سـورة بـيـوكـ�ش، كـيـف تـ�سـرف 
مـجـلـ�ش �لأخـالقـيـات فـي تـحـديـد �لأولـويـات؟ 

لقد كان ذلك م�سروعا معقدا. قمنا معا بدرا�سة وتحليل 
القواعد الد�ستورية القانونية والمبادئ الأخالقية، اأي 
حق تقرير الم�سير وتجنب الأ�سرار والعمل الخيري، 
بالإ�سافة طبعا اإلى مراعاة مبادئ العدالة والم�ساواة 
الت�سامن  جوانب  اإلى  اإ�سافة  الحقوق،  في  العامة 

والأولويات. لقد طبقنا كل هذه المبادئ على الم�سائل 
العلمية  المعارف  اإطار  �سمن  وطبقناها  المحددة، 
المتاحة. من هنا تو�سلنا اإلى و�سع برنامج اأولويات 

تقريبي. 

ثـم قـامـت لـجـنـة STIKO بـو�سـع مـا يـ�سـمـى
 "�لـلـمـ�سـات �لـنـهـائـيـة"؟ 

تماما. لأنه لم يكن من الوا�سح في ذلك الوقت اأي من 
اللقاحات �سوف يح�سل على التراخي�ص الالزمة اأول، 
في  لالإ�سابة  عر�سة  الأكثر  الأ�سخا�ص  هم  من  اأو 
بتحديد  قامت   STIKO لجنة  ال�سحي.  النظام 
نتائج  في  الم�ستمر  التطور  خلفية  على  المقترحات 
البحث العلمي. هذا التقييم م�ستمر ب�سكل دائم، وهو 

يتم با�ستمرار على اأ�سا�ص المعارف المتوفرة. 
 

مجـلـ�ش �لأخـالقـيات �أعـلن �أيـ�سـًا في �لـورقـة عن 
معـار�سته لإلز�مـية �لتـلـقـيـح. وحتى �لآن هـناك 

جد�ل م�ستمر حول ما �إذ� كان �لتلقيح �سرطًا لل�سماح 
بـالدخـول �إلى فعـاليات معيـنة، وما �إذ� كان يتوجب 
على �لعامـلين في مجـال �لرعاية �لخـ�سـوع للـقاح. 
كيـف ترون هذ� �لأمر من وجـهة نظـر �أخـالقية؟ 

العام  الإلزام  رف�سنا  �سراحة  ورقتنا  في  اأعلنا  لقد 
باإلزامية  يتعلق  فيما  اأخالقية.  لأ�سباب  بالتلقيح، 
التلقيح في مجالت محددة نقول اأنه يمكن التفكير في 
هذا الأمر، في ظل ظروف و�سروط خا�سة ومحددة.  اأول 
يجب توفر المزيد من المعلومات والمعارف حول ما اإذا 
كان الذين يتم تلقيحهم غير قابلين بالفعل لنقل العدوى 
لالآخرين. ثانيا يمكن التفكير في فر�ص هذا الإلزام فقط 
�سمن اإطار �سياقات خا�سة، منها مثال حيث ل يكون 
هناك طريقة اأخرى لحماية الأ�سخا�ص غير المح�سنين 
والأكثر عر�سة لالإ�سابة. اأما فيما يتعلق بالتعامل مع 
بحاجة  مازلنا  فاإننا  وحقوقهم،  تلقيحهم  تم  الذين 

لمزيد من النقا�سات الجتماعية في الم�ستقبل. 
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«
لـقد ورد الـكـثـير 

جداً جداً من األسـئـلة 
لـلـمـقـابـلـة. 

ثـم جـاءت 
فـكـرة الــبـث 

بـودكـاسـت
»

الـبـروفـيـسـور د. كـريـسـتـيـان دروسـتـن -
عـالـم فـيـروسـات ومـديـر مـعـهـد في 

مـشـفـى شـاريـتـيـه في بـرلـيـن 

              الأخــ�سائـي في عـلـم الـفـيرو�سات كري�ســتـيان 
درو�ستن هو نجم الإعالم الألماني فيما يتعلق بجائحة 
ي�سرح  "بودكا�ست"  عبر  ر�سالته  خالل  من  كورونا. 
ب�سفافية واأ�سلوب مب�سط كل ما يرتبط بالتطورات المتعلقة 
العادي  الإن�سان  يفهمها حتى  بفيرو�ض كورونا، بحيث 
الذي ل يعرف �سيئا عن الفيرو�سات. وبينما كانت �سابقا 
التقارير عن الباحثين تقوم بالتعريف بهم وباإنجازاتهم 
اليوم  بات  تكريمية،  جائزة  اأحدهم  ينال  عندما  فقط 
بالإمكان متابعة درو�ستن خالل عمله واأبحاث اليومية 

تقريبا. هذا ما جعله الأكثر �سعبية خالل الأزمة. 
                  لم تكن ال�سهرة الإعالمية في نية درو�ستن على 
ن�سر  اإلى  ي�سعى  اأنه كان دوما  الرغم من  الإطالق. على 
علومه ومعارفه. في عام 2003 كان من بين مكت�سفي 
وعزل  تمييز  وبعد  �سار�ض-كوف.  كورونا  فيرو�ض 
اختبار  تطوير  في  نجح  فقط  اأيام  بب�سعة  الفيرو�ض 
ت�سخي�سي له. قدم معارفه ونتائج عمله على الإنترنت، 
المجالت  اإحدى  في  الأمر  هذا  ن�سر  يتم  اأن  قبل  حتى 
التخ�س�سية. اأي�سا في نهاية 2019 نجح الباحثون تحت 

اإ�سرافه في م�سفى �ساريتيه الجامعي في برلين في تطوير 
كانون  منت�سف  في  وقدموه  كورونا،  لفيرو�ض  اختبار 

الثاني/يناير 2020 للعالم. 
                ولـد درو�سـتن وتـربى في مـزرعـة اأ�سرته في 
مناطق اإم�سالند، الواقعة في اأق�سى �سمال غرب األمانيا، 
الدرا�سة  اإلى  بالتوجه  قراره  اتخذ  مبكر  وقت  وفي 
والعلوم، حيث اأنهى المدر�سة الثانوية ودر�ض الهند�سة 
مون�ستر  في  والطب  الحيوية  والعلوم  الكيميائية 
ودورتموند وفرانكفورت. �سمن �سياق ر�سالة الدكتوراه 
بحث في كيفية اختبار الكميات الكبيرة التي يتم التبرع 
من  فعليا  وخلوها  �سالمتها  من  للتاأكد  الدم  من  بها 
بعد  الكبد.  "الإيدز" والتهاب  المناعة  نق�ض  فيرو�سات 
مراحل من العمل والبحث في علم الفيرو�سات لدى معهد 
المعروف في  الحارة،  المناطق  بيرنهارد-نوخت لطب 
م�سفى  في  الفيرو�سية  الأبحاث  معهد  وفي  هامبورغ، 
مديرا  واأ�سبح  برلين  اإلى  الدعوة  لبى  الجامعي،  بون 
لمعهد علوم الفيرو�سات في م�سفى �ساريتيه ال�سهير على 

العالمي. الم�ستوى 

الـقـدرة عـلـى الـتـغـيـيـر
هــة كـورونــا

جـ
مـوا

ي 
ً فـ مـعـا
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«
لـقد ورد الـكـثـير 

جداً جداً من األسـئـلة 
لـلـمـقـابـلـة. 

ثـم جـاءت 
فـكـرة الــبـث 

بـودكـاسـت
»

الـبـروفـيـسـور د. كـريـسـتـيـان دروسـتـن -
عـالـم فـيـروسـات ومـديـر مـعـهـد في 

مـشـفـى شـاريـتـيـه في بـرلـيـن 

              الأخــ�سائـي في عـلـم الـفـيرو�سات كري�ســتـيان 
درو�ستن هو نجم الإعالم الألماني فيما يتعلق بجائحة 
ي�سرح  "بودكا�ست"  عبر  ر�سالته  خالل  من  كورونا. 
ب�سفافية واأ�سلوب مب�سط كل ما يرتبط بالتطورات المتعلقة 
العادي  الإن�سان  يفهمها حتى  بفيرو�ض كورونا، بحيث 
الذي ل يعرف �سيئا عن الفيرو�سات. وبينما كانت �سابقا 
التقارير عن الباحثين تقوم بالتعريف بهم وباإنجازاتهم 
اليوم  بات  تكريمية،  جائزة  اأحدهم  ينال  عندما  فقط 
بالإمكان متابعة درو�ستن خالل عمله واأبحاث اليومية 

تقريبا. هذا ما جعله الأكثر �سعبية خالل الأزمة. 
                  لم تكن ال�سهرة الإعالمية في نية درو�ستن على 
ن�سر  اإلى  ي�سعى  اأنه كان دوما  الرغم من  الإطالق. على 
علومه ومعارفه. في عام 2003 كان من بين مكت�سفي 
وعزل  تمييز  وبعد  �سار�ض-كوف.  كورونا  فيرو�ض 
اختبار  تطوير  في  نجح  فقط  اأيام  بب�سعة  الفيرو�ض 
ت�سخي�سي له. قدم معارفه ونتائج عمله على الإنترنت، 
المجالت  اإحدى  في  الأمر  هذا  ن�سر  يتم  اأن  قبل  حتى 
التخ�س�سية. اأي�سا في نهاية 2019 نجح الباحثون تحت 

اإ�سرافه في م�سفى �ساريتيه الجامعي في برلين في تطوير 
كانون  منت�سف  في  وقدموه  كورونا،  لفيرو�ض  اختبار 

الثاني/يناير 2020 للعالم. 
                ولـد درو�سـتن وتـربى في مـزرعـة اأ�سرته في 
مناطق اإم�سالند، الواقعة في اأق�سى �سمال غرب األمانيا، 
الدرا�سة  اإلى  بالتوجه  قراره  اتخذ  مبكر  وقت  وفي 
والعلوم، حيث اأنهى المدر�سة الثانوية ودر�ض الهند�سة 
مون�ستر  في  والطب  الحيوية  والعلوم  الكيميائية 
ودورتموند وفرانكفورت. �سمن �سياق ر�سالة الدكتوراه 
بحث في كيفية اختبار الكميات الكبيرة التي يتم التبرع 
من  فعليا  وخلوها  �سالمتها  من  للتاأكد  الدم  من  بها 
بعد  الكبد.  "الإيدز" والتهاب  المناعة  نق�ض  فيرو�سات 
مراحل من العمل والبحث في علم الفيرو�سات لدى معهد 
المعروف في  الحارة،  المناطق  بيرنهارد-نوخت لطب 
م�سفى  في  الفيرو�سية  الأبحاث  معهد  وفي  هامبورغ، 
مديرا  واأ�سبح  برلين  اإلى  الدعوة  لبى  الجامعي،  بون 
لمعهد علوم الفيرو�سات في م�سفى �ساريتيه ال�سهير على 

العالمي. الم�ستوى 

الـقـدرة عـلـى الـتـغـيـيـر

هــة كـورونــا
جـ

مـوا
ي 

ً فـ مـعـا
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 االعـتـيـاد على المكـتـب المـنـزلي. مكاتب خالية، غرف 
ا�صتراحات مهجورة، هدوء مهيب يخيم على �صاالت االجتماعات: 

هذه هي �صورة العديد من ال�صركات في األمانيا في مطلع العام 
2021. منذ منت�صف اآذار/مار�س 2020 يعمل ماليين الموظفين 
انطالقا من بيوتهم، وفق مبداأ "المكتب المنزلي". ح�صب ا�صتطالع 

التحاد الرقمية بيتكوم في كانون االأول/دي�صمبر 2020 فاإن 
ربع العاملين يعملون ح�صريا في المنزل، وخم�صهم يعملون في 

المنزل في اأيام محددة. اإال اأن العمل المتنقل والمكتب المنزلي 
لي�صا من االأمور البديهية بالن�صبة لغالبية النا�س في األمانيا: قبل 

الجائحة كان 3 في المائة فقط من العاملين يعملون ح�صريا 
انطالقا من المنزل "المكتب المنزلي"، وكان 15 في المائة 

اآخرون يعملون جزئيا وفق هذا االأ�صلوب. وي�صير اال�صتطالع اإلى 
اأنه �صحيح اأن الكثيرين يفتقدون تجهيزات المكتب في ال�صركة 

والتوا�صل المبا�صر مع الزمالء، اإال اأن من يعمل انطالقا من البيت 
ُيَقّيم عمله على اأنه اأكثر اإنتاجية، وهو اأكثر �صعادة بنتائج عمله. 

ال حاجة لتحمل اأعباء التنقل والموا�صالت اإلى العمل، ناهيك 
عن مزيد من الحرية: هذا ما يعجب الكثيرين في هذه الظروف 

الجديدة. لهذا ال�صبب يتوقع الخبراء اأن االتجاه نحو المكتب 
المنزلي في األمانيا �صوف يتر�صخ ويزداد. 

الــعــمــل 
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أفــكــار جــديــدة

أهـالً وسـهـالً 
في الحياة اليـومية 

ُتـغـَيـّر جـائـحـة كـورونـا االأ�صـلـوب والـطـريـقـة الـتـي يـعـمـل 
بـهـا الـنـا�س ويـتـعـلـمـون ويـعـيـ�صـون فـي األـمـانـيـا. بـعـ�س 

الـتـغـيـيـرات لـهـا جـوانـب اإيـجـابـيـة، و�صـوف تـ�صـتـمـر 
بـالـتـاأكـيـد حـتـى بـعـد جـالء الـجـائـحـة.  

الـنـص: كـريـسـتـيـنـا إغـلـهـاوت / سـارة كـانـيـنـغ / كـالرا كـروغ

هــة كـورونــا
جـ

مـوا
ي 

ً فـ مـعـا
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 االعـتـيـاد على المكـتـب المـنـزلي. مكاتب خالية، غرف 
ا�صتراحات مهجورة، هدوء مهيب يخيم على �صاالت االجتماعات: 

هذه هي �صورة العديد من ال�صركات في األمانيا في مطلع العام 
2021. منذ منت�صف اآذار/مار�س 2020 يعمل ماليين الموظفين 
انطالقا من بيوتهم، وفق مبداأ "المكتب المنزلي". ح�صب ا�صتطالع 

التحاد الرقمية بيتكوم في كانون االأول/دي�صمبر 2020 فاإن 
ربع العاملين يعملون ح�صريا في المنزل، وخم�صهم يعملون في 

المنزل في اأيام محددة. اإال اأن العمل المتنقل والمكتب المنزلي 
لي�صا من االأمور البديهية بالن�صبة لغالبية النا�س في األمانيا: قبل 

الجائحة كان 3 في المائة فقط من العاملين يعملون ح�صريا 
انطالقا من المنزل "المكتب المنزلي"، وكان 15 في المائة 

اآخرون يعملون جزئيا وفق هذا االأ�صلوب. وي�صير اال�صتطالع اإلى 
اأنه �صحيح اأن الكثيرين يفتقدون تجهيزات المكتب في ال�صركة 

والتوا�صل المبا�صر مع الزمالء، اإال اأن من يعمل انطالقا من البيت 
ُيَقّيم عمله على اأنه اأكثر اإنتاجية، وهو اأكثر �صعادة بنتائج عمله. 

ال حاجة لتحمل اأعباء التنقل والموا�صالت اإلى العمل، ناهيك 
عن مزيد من الحرية: هذا ما يعجب الكثيرين في هذه الظروف 

الجديدة. لهذا ال�صبب يتوقع الخبراء اأن االتجاه نحو المكتب 
المنزلي في األمانيا �صوف يتر�صخ ويزداد. 

الــعــمــل 
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الـطـعـام. مازالت  اإلـى طـاولـة  االمـتـحـان  تـقـديم   
قاعات المحا�صرات خالية، حيث يتم اإلقاء المحا�صرات اأونالين، 

الطلبة،  الجائحة تغير حياة  البيت:  ُتَقّدم االمتحانات في  كما 
وترغم الجامعات على التفكير باأ�صلوب جديد. م�صروع نتيجتي 

»MyScore« للمعهد العالي التقني راين-في�صتفالن في اآخن يتيح 
على �صبيل المثال التوا�صل والتبادل في غرفة رقمية افترا�صية. 

كما يلتقي الم�صاركون في الفعاليات الدرا�صية بم�صاعدة نظارات 
الواقع االفترا�صي. اأي�صا التنقل والتبادل الدولي اأ�صبحا اليوم 

باالأ�صاليب الرقمية، بحيث يمكن اأن ي�صكل هذا االأ�صلوب نموذجا 
لمرحلة ما بعد االأزمة، حيث اأنه يتيح للطلبة جمع خبرات االإقامة 
في الخارج، التي يعجزون عنها في االأحوال العادية، ب�صبب �صيق 

االأحوال المادية. برنامج اأكاديمية التعاون الدولي االفترا�صية 
�صبيل )DAAD( على  الثقافي  للتبادل  االألمانية  للهيئة   )IVAC(

 المثال يدعم التعاون الرقمي بين الجامعات االألمانية واالأجنبية. 
رغم االأفكار الجديدة ت�صكل اأزمة كورونا عبئا ماليا على الكثير 

من الطلبة، ب�صبب فقدانهم اأعمالهم الجانبية التي يك�صبون منها 
رزقهم وتغطي جزءا من نفقاتهم. لهذا ال�صبب تقدم األمانيا يد 
الم�صاعدة لفترة موؤقتة ب�صيء من المال ي�صل اإلى 500 يورو، 

اإ�صافة اإلى قرو�س درا�صية.

الــدراســة  
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 ا�صتعمال و�صائل الموا�صالت العامة، االنتقال من و�صيلة اإلى 
اأخرى. اأي�صا في األمانيا يعاني قطاع النقل من االأزمة. ح�صب مكتب 

االإح�صاء االتحادي تراجع عدد م�صتخدمي و�صائط النقل العامة لل�صفر 
والم�صافات البعيدة كالبا�س والقطار خالل الن�صف االأول من العام 

2020 اإلى الن�صف عما كان عليه في العام الذي �صبق. المطار االأكبر 
في األمانيا، مطار فرانكفورت اأح�صى خالل عام 2020 عددا �صئيال من 

الركاب يعادل عددهم في عام 1984. العديد من العاملين والموظفين 
يجدون اليوم االجتماعات االفترا�صية بدال من رحالت العمل من االأمور 
الطبيعية، كما اأن العديد من ال�صركات الكبيرة تنوي تقلي�س عدد �صفرات 
العمل بعد جالء الجائحة، ح�صب ا�صتطالع للراأي اأجرته وكالة االأنباء 

dpa.  اإ�صافة اإلى ذلك يمكن لكثير من النا�س ت�صور االإقالل من ال�صفر 
في االإجازة، ح�صبما تو�صلت اإليه درا�صة اأجرتها براي�س ووترهاو�س 

"PricewaterhouseCoopers": 44 في المائة ممن �صملتهم الدرا�صة 
يريدون في الم�صتقبل االإقالل من ال�صفر في االإجازات. اإذا كان هناك 

رابح وحيد من هذه االأزمة فهو الدراجة: ح�صب وزارة النقل االتحادية 
ارتفع عدد راكبي الدراجات في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2020 
بمقدار الربع عما كان عليه في ذات الفترة من العام ال�صابق. العديد من 

المدن تتجاوب مع هذا التوجه وتعمد اإلى حجز م�صارب من الطرق 
ال�صريعة وتخ�صي�صها للدراجات، ولو لفترات محددة في البداية. 

الــتــنــقــل  
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الـطـعـام. مازالت  اإلـى طـاولـة  االمـتـحـان  تـقـديم   
قاعات المحا�صرات خالية، حيث يتم اإلقاء المحا�صرات اأونالين، 

الطلبة،  الجائحة تغير حياة  البيت:  ُتَقّدم االمتحانات في  كما 
وترغم الجامعات على التفكير باأ�صلوب جديد. م�صروع نتيجتي 

»MyScore« للمعهد العالي التقني راين-في�صتفالن في اآخن يتيح 
على �صبيل المثال التوا�صل والتبادل في غرفة رقمية افترا�صية. 

كما يلتقي الم�صاركون في الفعاليات الدرا�صية بم�صاعدة نظارات 
الواقع االفترا�صي. اأي�صا التنقل والتبادل الدولي اأ�صبحا اليوم 

باالأ�صاليب الرقمية، بحيث يمكن اأن ي�صكل هذا االأ�صلوب نموذجا 
لمرحلة ما بعد االأزمة، حيث اأنه يتيح للطلبة جمع خبرات االإقامة 
في الخارج، التي يعجزون عنها في االأحوال العادية، ب�صبب �صيق 

االأحوال المادية. برنامج اأكاديمية التعاون الدولي االفترا�صية 
�صبيل )DAAD( على  الثقافي  للتبادل  االألمانية  للهيئة   )IVAC(

 المثال يدعم التعاون الرقمي بين الجامعات االألمانية واالأجنبية. 
رغم االأفكار الجديدة ت�صكل اأزمة كورونا عبئا ماليا على الكثير 

من الطلبة، ب�صبب فقدانهم اأعمالهم الجانبية التي يك�صبون منها 
رزقهم وتغطي جزءا من نفقاتهم. لهذا ال�صبب تقدم األمانيا يد 
الم�صاعدة لفترة موؤقتة ب�صيء من المال ي�صل اإلى 500 يورو، 

اإ�صافة اإلى قرو�س درا�صية.

الــدراســة  
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 ا�صتعمال و�صائل الموا�صالت العامة، االنتقال من و�صيلة اإلى 
اأخرى. اأي�صا في األمانيا يعاني قطاع النقل من االأزمة. ح�صب مكتب 

االإح�صاء االتحادي تراجع عدد م�صتخدمي و�صائط النقل العامة لل�صفر 
والم�صافات البعيدة كالبا�س والقطار خالل الن�صف االأول من العام 

2020 اإلى الن�صف عما كان عليه في العام الذي �صبق. المطار االأكبر 
في األمانيا، مطار فرانكفورت اأح�صى خالل عام 2020 عددا �صئيال من 

الركاب يعادل عددهم في عام 1984. العديد من العاملين والموظفين 
يجدون اليوم االجتماعات االفترا�صية بدال من رحالت العمل من االأمور 
الطبيعية، كما اأن العديد من ال�صركات الكبيرة تنوي تقلي�س عدد �صفرات 
العمل بعد جالء الجائحة، ح�صب ا�صتطالع للراأي اأجرته وكالة االأنباء 
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رابح وحيد من هذه االأزمة فهو الدراجة: ح�صب وزارة النقل االتحادية 
ارتفع عدد راكبي الدراجات في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2020 
بمقدار الربع عما كان عليه في ذات الفترة من العام ال�صابق. العديد من 
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الــتــنــقــل  
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 بـلغـت التجـارة اأونـاليـن "التـجـارة االإلكـترونـيـة" م�صـتوى 
لم ي�صـبـق له مـثـيـل اإطـالقـا. يعي�س وخا�صة مع بداية الجائحة، حيث 

كان عدم اليقين في حده االأق�صى، حول مقدار خطر العدوى في محالت 
ال�صوبرماركت. وهكذا عمد النا�س، حتى الذين لم ي�صبق لهم ال�صراء 

اأونالين، اإلى الت�صوق عبر �صبكة االإنترنت، بما في ذلك المواد الغذائية. 
لهذا ال�صبب توجب على الزبائن في المرحلة المبكرة من الجائحة 

االنتظار اأحيانا اأ�صبوعين لتحديد موعد ا�صتالم الم�صتريات. وب�صكل 
عام فقد �صهد البيع عبر االإنترنت طفرة كبيرة في 2020. خا�صة واأن 
محالت المالب�س والمكتبات والم�صتلزمات الريا�صية كانت جميعها 
مقفلة لفترات طويلة ب�صبب الجائحة. في المقابل ارتفع �صعر اأ�صهم 

�صركة بيع المو�صة والمالب�س بال�صحن "ت�صاالندو" اإلى اأرقام قيا�صية، 
وقد حققت ال�صركة زيادة كبيرة ال �صابقة لها في عدد الزبائن الجدد. 

المعاناة االأكبر كانت من ن�صيب المحالت التي تقدم الخدمات 
التجارية في الموقع: المتاجر الكبيرة، محالت المالب�س الراقية، 
التجارة التخ�ص�صية. في المقابل بقيت محالت بيع واإ�صالح الدراجات 

مفتوحة، وقد كان �صهر اأيار/مايو 2020 "ال�صهر االأف�صل الذي �صهده 
هذا القطاع في تاريخه"، ح�صبما ورد عن اتحاد �صناعة الدراجات. 

واالآن يقف باعة الدراجات في مواجهة تحد اآخر: بع�س الموديالت 
نفذت حتى اآخرها، ولن يمكن توفرها في االأ�صواق قبل �صيف 2021.

االســتــهــالك  
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 ا�صـتـكـ�صـاف الـغـابـة مـن جـديـد. يعي�س حوالي 80 
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اأنحاء األمانيا، اإال اأن المالعب والمنتزهات كانت مقفلة لفترة 

من الزمن، دور ال�صينما والحانات والمطاعم والعديد من المتاجر 
اأي�صا. في م�صيرة البحث عن التغيير وتجاوز هذه الحال توجه 

الكثير من النا�س نحو الخ�صرة والطبيعة. البع�س ا�صتغل اإمكانية 
البقاء عند اأقاربه في المناطق الريفية اأو في الحدائق ال�صغيرة 

الخا�صة، كما اكت�صبت طرقات الم�صير عبر الطبيعة والغابات 
�صعبية جديدة كبيرة. الغابات والمناطق الزراعية ت�صغل حوالي 
اأربعة اأخما�س ا�صتخدام االأر�س في األمانيا، ورغم ذلك يطلق 

الم�صوؤولون في مناطق االإجازات اإنذارا ب�صبب مواجهتهم اأعدادا 
كبيرة ال يقدرون على خدمتها من الزوار. في المدن تبدو ال�صورة 
معاك�صة تماما: الحيوانات البرية مثل الثعالب والغزالن باتت 

اأكثر جراأة على العودة اإلى المناطق الماأهولة.

أوقــات الــفــراغ  
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 تـقـديـر الـحـيـاة الـريـفـيـة. لفترة طويلة من الزمن كان 
االنتقال لل�صكن في ال�صواحي واالأرياف يعني لكثير من النا�س في 
األمانيا "الحياة القروية". اإال اأن جائحة كورونا غيرت هذه النظرة. 

القيود في الربيع وال�صتاء بينت لالأ�صر التي تعي�س في �صقة من ثالث 
غرف، بدون �صرفة �صيق الم�صاحة التي يمكن للمرء الخلود فيها اإلى 
الراحة والهدوء، وكذلك �صعوبة توفير مكان كاف لكال الوالدين للعمل 

انطالقا من البيت "المكتب المنزلي"، و�صعوبة توفير الظروف 
المنا�صبة لالأوالد من اأجل التعلم والدرا�صة في البيت. انخفا�س اأ�صعار 
العقارات وفر�صة امتـالك حديقة خـا�صة، واإمكانيـة توفر المكـتب 
المنزلي والعمل انطالقا منه، حتى بعد جالء الجائحة اأثارت اهتمام 
النا�س في التغيير، واالنتقال اإلى الـريف. حـ�صب ا�صتطالع التحاد 
التقنية الرقمية بيـتكوم، فاإن كل خـام�س �صخـ�س يمكـنه االآن اأن 

يت�صور تغيير مكان ال�صكن، في حال ا�صتمرار فترة المكتب المنزلي. 
موقع العقارات �صكوت »Immobilienscout24« �صجل في حزيران/

يونيو 2020 �صعفي الطلبات الباحثة عن �صقة لل�صراء في االأرياف 
اأو ال�صواحي، مقارنة بذات الفترة من العام ال�صـابق. خـبر مفرح 

للعديد من القرى، التي كانت تعاني حتى االآن من اختفاء ال�صكان 
ب�صبب الهجـرة اإلى المديـنة. ب�صبب الجـائحـة يمكن اأن ت�صـتـعيد 

االأرياف جاذبيتها للعي�س وال�صكن على المدى البعيد.

الــســكــن   
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 اإدراك االأخـبار الـمـزيـفـة. الديمقراطية تحتاج اإلى حقائق، 
هذا يتو�صح ب�صكل خا�س خالل اأزمة كورونا. المعلومات الخاطئة 

والمزيفة في �صبكات التوا�صل االجتماعي والمنتديات، اأو في مواقع 
اإخبارية غير جادة، تن�صر ب�صرعة هائلة في زمن الجائحة. لهذا ال�صبب 

يعمل في األمانيا �صحفيون و�صحفيات ب�صكل يومي، �صمن مركز 
البحث "كوريكتيف" على �صبيل المثال، لمواجهة مثل هذه المعلومات 
الخاطئة. حيث يتبعون مالحظات وتعليقات الم�صتخدمين، ويبحثون 
في ال�صبكة عن اأخبار محتملة مزيفة، من اأجل التاأكد من �صحة ودقة 
ما ُين�َصر.في الختام يقومون باختبار االدعاءات من خالل م�صادر 

موثوقة وين�صرون نتائج اأبحاثهم للجميع. بالتعاون مع وكالة 
ال�صحافة االألمانية dpa ي�صارك مركز كوريكتيف اأي�صا في م�صاعدة 

في�صبوك على التاأكد من الحقائق و�صحة االأخبار. ال�صك اأن الحاجة اإلى 
معلومات موثوقة في زمن الجائحة كبيرة جدا: يلجاأ حاليا كثير من 

االألمان، بتواتر اأكبر، اإلى و�صائل االإعالم التقليدية االأكثر م�صداقية، 
ح�صب تاأكيد مركز مراقبة اأخبار كوفيد Cosmo( 19( التابع لجامعة 

اإرفورت. وب�صكل اأ�صا�صي القنوات االإذاعية الر�صمية العامة، وكذلك 
اأي�صا الخدمات والطبعات االإلكترونية اأونالين لل�صحف اليومية، 

التي ت�صجل في زمن الجائحة اأرقاما قيا�صية جديدة في عدد 
الم�صتخدمين والقراء، ح�صب ذات الدرا�صة.

اإلعــــالم  
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شـيـرمـيـن النـغـهـوف
مـنـذ 2013 تـديـر �شـيرمـيـن النـغـهـوف مـ�شـرح مكـ�شـيم غـوركي في بـرلـيـن. يتـمـيـز الـمـ�شـرح بـ�شكـل 

رئـيــ�شي من خـالل عـرو�شـه االجـتـمـاعـيـة الـنـاقـدة. وقـد نـالـت النـغـهـوف الـعـديـد من الـجـوائـز 
اعـتـرافـا وتـقـديـرا لنـ�شـاطـهـا الـثـقـافـي الـمـتـمـيـز، ومـن بـيـن هـذه الـجـوائـز و�شـام "�شـلـيـب 

اال�شـتـحـقـاق االتحادي" في عام 2017.  

»نظـرنا إلى األزمـة بدون سـذاجة على أنـها فرصـة لكي نتـأمل ونراجـع من جديـد في 
أفكـارنا وأسلـوبـنا حتـى اآلن. لهـذا السـبب حـاولـنا إيجاد لغـة خطـاب جديدة نحتـاجها 

في زمن األزمـات. دومـاً في أيـام األربـعاء والجمـعة نـقدم أعـماالً جديـدة مع الترجمة 
إلى اإلنكلـيزية عـبر تقـنيات البـث -سـتريـم-. عـالوة على ذلك يـوجد إلى جـوار جزيـرة 

المتـاحف في بـرلـين مجـسم الكـرة األرضـية الـزجاجي )كـشك غـوركي(، نقـدم فـيه 
عروضـاً للـمارة. باإلضـافة إلى ذلك نقـوم بانتـظام بتنـظـيم معـارض، بعـضـهـا أيـضـاً 

بالطـريقة االفتـراضية. أنا أرى هـناك أمـاًل كـبيراً في أنه يوجد حـياة بعد الجائحة. المسرح، 
وبالتأكيد طبـعاً اإلنسانـية بأسرـها تمكنت من تجاوز العـديد من الكـوارث والجائـحات«. 

سـيـمـون بـونـاليـن
كـيـف يـمكن اأن يكـون االقـتـ�شـاد حـيـاديـا لـجـهـة الـمـنـاخ 

واجـتـمـاعـيـا في اآن واحـد؟ طـرحـنـا هـذا ال�شـوؤال على المـوؤ�شـ�س 
�شـيـمـون بـونـاليـن ابـن مـديـنـة بـرلـين. في تـ�شـريـن الـثـانـي/
نــوفـمــبـر 2019 افـتــتـح لـهـذا الــ�شـبـب بـالـتـعـاون مع بـاول 

بـيـرغ مـتـجـر )اأونـاليـن( االجـتـمـاعي "غـودبـاي".  

»نقـوم حصـريـاُ بتسـويق مـنـتـجات 
قـادرة على إيجاد الحلـول لمـشكـالت 

محلية وعالمـية. نقـوم بإرسال بضائعنا 
عبر اإلنتـرنت أونـالين، كما يمكن شراؤها 
أيضـاُ في المـتـجر. مـع بـدايـة اإلقـفال 
األول لـم نتـمكـن من بـيـع أي شـيء. 
وهو ما شكل صدمة لنا في أول األمر. 

إال أننا سرعان ما تمكنا من تجاوز ذلك 
بسرعة نسبياُ، حتى أننا تجاوزنا أهدافنا 
التـي وضعـناها لعـام 2020، قبل أن 

تنـتـشـر الجـائحة. لقد بـينت األزمة أن 
الـتـغيـيـر ممكن بسـرعة كـبيـرة. وهذا 

يـدفـع إلى التـفـاؤل. أتـمـنى أن أرى 
الشجاعة التي شاهدناها خالل األزمة، 
مستـمرة حتى ما بعد األزمة، عندما 

يدور األمـر حول التـحول األخضـر«. 

الطـبـيـب مـيـشـائـيل هـوراشـيـك
مـتـخـ�شـ�س  الـمـركـزة وطـبـيـب  لـلـعـنـاية  الـقـ�شـم  طـبـيـب  بـ�شفـتـه 

في االأمـرا�س الـداخـلـيـة والـقـلـبـيـة فـهـو مـ�شـوؤول اأيـ�شـا عـن وحـدة 
الـعـنـايـة الـمـركـزة فـي مـ�شـفـى كـروب فـي مـديـنـة اإ�شـن. 

»اليوم يتم اعتـبـار كل مريـض جديـد على أنه 
مصاب بفـيـروس كوفـيد، ونـحـن نسـتـقـبـله 
بكـامل إجراءات الوقـايـة. كما أننـا نسـتـخدم 
الكمـامـة وال نرفـعـها طـيلـة الـيـوم. شـروط 

الزيـارة الصارمة والمتـشددة مرهـقة جداُ. في 
أغلب األحيان ال يمكن السـماح ألقـارب المرضى 
المصـابـين بكـوفـيـد بدخول غـرف المـرضى، 

حتى عندما تكون حال المريض حرجة جداُ. 
كما أن تأجيل الفـحوصات والعمليات التي يتم 
تخطيطها مسبقاً يـشكل بالنسـبة لنا، وقبل كل 
شـيء للمـرضى أيـضاً عبـئاً كبيراً. لقد تعلمنا 

الكثـير من الجائحة. من حيث المـبـدأ أرى من 
اإليـجابيات الكبـيـرة أن المجتمـع في ألمـانـيا 

يتـميز بـالحرص والحذر، وخاصة فـيما يتـعلق 
بحماية األشخاص األكثر عرضة لإلصابة. بالنسبة 

لي كان تأثـر عملي اليومي بالجـئـحة أقل من 
تأثـر الكـثير من اآلخرين. أتمنى أن يـعمد أكبـر 

عـدد مـمكن من الـنـاس إلى التلـقـيح، كي 
نتـمكن من التـغلـب عـلى الجائـحة«.
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كــيــف نــتــعــايــش 
مــع الــجــائــحــة

إمـانـوئـيـل سـافـانـيـون
ال�شاب االإيطالي البالغ من العمر 23 عاما يدر�س المو�شيقى 

في المعهد العالي الحكومي للمو�شيقى وفن التمثيل في 
مانهايم. جاء اإلى األمانيا للمرة االأولى في عام 2016 

�شمن اإطار برنامج التبادل الطالبي اإرا�شمو�س، ثم عاد 
 DAAD اإليها في 2018، من خالل منحة من هيئة

بغية اإنجاز درا�شة الماج�شتير. 

»تسـير حيـاتي اليـوميـة بـبـطء. 
أحـضــر جـمـيــع دروسـي 

ومحـاضـراتي أونـالين. إنهـا فـترة 
عصـيبة، وبـشكل خاص عـنـدما 
يعـيش المـرء في بـالد الـغـربـة، 
مثـلـي. كـنت معـتاداً قـبل ذلـك 

التـواصل المسـتـمر مـع الكـثيـر 
من الطـالب، كما كنت كثير السفر 
نسـبـيـاً. إال أن القـيود المفـروضـة 
ضـرورية وهـامـة. قـبل الجائـحة 

عمـلت قـائداً لجوقـة موسـيقية، 
وهو األمر الذي لم يعد اآلن ممكناً 

 DAAD مع األسـف. بـدون منحة
كانت األمـور سـتكون أكثر صعوبة. 

أتمـنى أن يتعـلم هذا المجتـمع 
التعـايـش مـع الجائحـات، ربـمـا 

تستمر األمور على هذا المنوال«. 

الوريـل كـراتـوشـفـيـال
مـنـذ 2013 تـديـر الوريـل كـراتـو�شـفـيـال مـحـل "فـايـن 

بـيـغـيـلـز" في بـرلـين. بـالـ�شـراكـة والـتـعـاون مـع زوجـهـا 
رومـان، الـذي يـديـر مـكـتـبـة، قـامـت بـو�شـع ا�شـتـراتـيـجـيـة 

لـلـعـبـور وتـجـاوز االأزمـة، عـبـر تـقـديـم الـكـتـب اأونـاليـن 
اأيـ�شـا.   اأونـاليـن  بـيـغـيـلـز  وعـر�س مـعـجـنـات 

»بـيـع الكـتـب وبـيـغيـلز مـمكن حالـيـاً 
فــقـط عـلـى الـمــاشـي. كـانـت 

مـشـكــلـتــنـا الكـبـرى فـي الـبــدايـة 
تـأسـيـس خـدمـة التـوصـيـل، مـن أجـل 

الـتـعـويـض عـن تــراجـع المـبـيـعـات 
الـنـاجم عن اإلقـفـال. ولكـن لـحـسـن 
الــحـظ نـجـحـنـا فـي ذلـك بــشـكـل 

جـيـد. الـجائـحة أعـطـتـنا الـدفعـة التي 
نــحـتـاجـها، لـعـرض الـكـتـب أونـاليـن 
مـن أجـل الـبـيــع. واآلن بـاسـتـطـاعـة 

زبـائـنـنا طـلب البـيـغيلـز وكذلـك الكـتـب 
الـتـي يـريـدونـها. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك 
لـديـنـا فـعـاًل زبـائـن دائـمـيـن رائـعـيـن، 
يـأتون بـانـتظـام ويـشـترون شـيئـاً على 

الـمـاشـي. لـقد بـاتـت طلـبـات الـشـراء 
اآلن أكـبـر مـن قـدرتـنا على تـلـبيـتهـا«.
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شـيـرمـيـن النـغـهـوف
مـنـذ 2013 تـديـر �شـيرمـيـن النـغـهـوف مـ�شـرح مكـ�شـيم غـوركي في بـرلـيـن. يتـمـيـز الـمـ�شـرح بـ�شكـل 

رئـيــ�شي من خـالل عـرو�شـه االجـتـمـاعـيـة الـنـاقـدة. وقـد نـالـت النـغـهـوف الـعـديـد من الـجـوائـز 
اعـتـرافـا وتـقـديـرا لنـ�شـاطـهـا الـثـقـافـي الـمـتـمـيـز، ومـن بـيـن هـذه الـجـوائـز و�شـام "�شـلـيـب 

اال�شـتـحـقـاق االتحادي" في عام 2017.  

»نظـرنا إلى األزمـة بدون سـذاجة على أنـها فرصـة لكي نتـأمل ونراجـع من جديـد في 
أفكـارنا وأسلـوبـنا حتـى اآلن. لهـذا السـبب حـاولـنا إيجاد لغـة خطـاب جديدة نحتـاجها 

في زمن األزمـات. دومـاً في أيـام األربـعاء والجمـعة نـقدم أعـماالً جديـدة مع الترجمة 
إلى اإلنكلـيزية عـبر تقـنيات البـث -سـتريـم-. عـالوة على ذلك يـوجد إلى جـوار جزيـرة 

المتـاحف في بـرلـين مجـسم الكـرة األرضـية الـزجاجي )كـشك غـوركي(، نقـدم فـيه 
عروضـاً للـمارة. باإلضـافة إلى ذلك نقـوم بانتـظام بتنـظـيم معـارض، بعـضـهـا أيـضـاً 

بالطـريقة االفتـراضية. أنا أرى هـناك أمـاًل كـبيراً في أنه يوجد حـياة بعد الجائحة. المسرح، 
وبالتأكيد طبـعاً اإلنسانـية بأسرـها تمكنت من تجاوز العـديد من الكـوارث والجائـحات«. 

سـيـمـون بـونـاليـن
كـيـف يـمكن اأن يكـون االقـتـ�شـاد حـيـاديـا لـجـهـة الـمـنـاخ 

واجـتـمـاعـيـا في اآن واحـد؟ طـرحـنـا هـذا ال�شـوؤال على المـوؤ�شـ�س 
�شـيـمـون بـونـاليـن ابـن مـديـنـة بـرلـين. في تـ�شـريـن الـثـانـي/
نــوفـمــبـر 2019 افـتــتـح لـهـذا الــ�شـبـب بـالـتـعـاون مع بـاول 

بـيـرغ مـتـجـر )اأونـاليـن( االجـتـمـاعي "غـودبـاي".  

»نقـوم حصـريـاُ بتسـويق مـنـتـجات 
قـادرة على إيجاد الحلـول لمـشكـالت 

محلية وعالمـية. نقـوم بإرسال بضائعنا 
عبر اإلنتـرنت أونـالين، كما يمكن شراؤها 
أيضـاُ في المـتـجر. مـع بـدايـة اإلقـفال 
األول لـم نتـمكـن من بـيـع أي شـيء. 
وهو ما شكل صدمة لنا في أول األمر. 

إال أننا سرعان ما تمكنا من تجاوز ذلك 
بسرعة نسبياُ، حتى أننا تجاوزنا أهدافنا 
التـي وضعـناها لعـام 2020، قبل أن 

تنـتـشـر الجـائحة. لقد بـينت األزمة أن 
الـتـغيـيـر ممكن بسـرعة كـبيـرة. وهذا 

يـدفـع إلى التـفـاؤل. أتـمـنى أن أرى 
الشجاعة التي شاهدناها خالل األزمة، 
مستـمرة حتى ما بعد األزمة، عندما 

يدور األمـر حول التـحول األخضـر«. 

الطـبـيـب مـيـشـائـيل هـوراشـيـك
مـتـخـ�شـ�س  الـمـركـزة وطـبـيـب  لـلـعـنـاية  الـقـ�شـم  طـبـيـب  بـ�شفـتـه 

في االأمـرا�س الـداخـلـيـة والـقـلـبـيـة فـهـو مـ�شـوؤول اأيـ�شـا عـن وحـدة 
الـعـنـايـة الـمـركـزة فـي مـ�شـفـى كـروب فـي مـديـنـة اإ�شـن. 

»اليوم يتم اعتـبـار كل مريـض جديـد على أنه 
مصاب بفـيـروس كوفـيد، ونـحـن نسـتـقـبـله 
بكـامل إجراءات الوقـايـة. كما أننـا نسـتـخدم 
الكمـامـة وال نرفـعـها طـيلـة الـيـوم. شـروط 

الزيـارة الصارمة والمتـشددة مرهـقة جداُ. في 
أغلب األحيان ال يمكن السـماح ألقـارب المرضى 
المصـابـين بكـوفـيـد بدخول غـرف المـرضى، 

حتى عندما تكون حال المريض حرجة جداُ. 
كما أن تأجيل الفـحوصات والعمليات التي يتم 
تخطيطها مسبقاً يـشكل بالنسـبة لنا، وقبل كل 
شـيء للمـرضى أيـضاً عبـئاً كبيراً. لقد تعلمنا 

الكثـير من الجائحة. من حيث المـبـدأ أرى من 
اإليـجابيات الكبـيـرة أن المجتمـع في ألمـانـيا 

يتـميز بـالحرص والحذر، وخاصة فـيما يتـعلق 
بحماية األشخاص األكثر عرضة لإلصابة. بالنسبة 

لي كان تأثـر عملي اليومي بالجـئـحة أقل من 
تأثـر الكـثير من اآلخرين. أتمنى أن يـعمد أكبـر 

عـدد مـمكن من الـنـاس إلى التلـقـيح، كي 
نتـمكن من التـغلـب عـلى الجائـحة«.
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كــيــف نــتــعــايــش 
مــع الــجــائــحــة

إمـانـوئـيـل سـافـانـيـون
ال�شاب االإيطالي البالغ من العمر 23 عاما يدر�س المو�شيقى 

في المعهد العالي الحكومي للمو�شيقى وفن التمثيل في 
مانهايم. جاء اإلى األمانيا للمرة االأولى في عام 2016 

�شمن اإطار برنامج التبادل الطالبي اإرا�شمو�س، ثم عاد 
 DAAD اإليها في 2018، من خالل منحة من هيئة

بغية اإنجاز درا�شة الماج�شتير. 

»تسـير حيـاتي اليـوميـة بـبـطء. 
أحـضــر جـمـيــع دروسـي 

ومحـاضـراتي أونـالين. إنهـا فـترة 
عصـيبة، وبـشكل خاص عـنـدما 
يعـيش المـرء في بـالد الـغـربـة، 
مثـلـي. كـنت معـتاداً قـبل ذلـك 

التـواصل المسـتـمر مـع الكـثيـر 
من الطـالب، كما كنت كثير السفر 
نسـبـيـاً. إال أن القـيود المفـروضـة 
ضـرورية وهـامـة. قـبل الجائـحة 

عمـلت قـائداً لجوقـة موسـيقية، 
وهو األمر الذي لم يعد اآلن ممكناً 

 DAAD مع األسـف. بـدون منحة
كانت األمـور سـتكون أكثر صعوبة. 

أتمـنى أن يتعـلم هذا المجتـمع 
التعـايـش مـع الجائحـات، ربـمـا 

تستمر األمور على هذا المنوال«. 

الوريـل كـراتـوشـفـيـال
مـنـذ 2013 تـديـر الوريـل كـراتـو�شـفـيـال مـحـل "فـايـن 

بـيـغـيـلـز" في بـرلـين. بـالـ�شـراكـة والـتـعـاون مـع زوجـهـا 
رومـان، الـذي يـديـر مـكـتـبـة، قـامـت بـو�شـع ا�شـتـراتـيـجـيـة 

لـلـعـبـور وتـجـاوز االأزمـة، عـبـر تـقـديـم الـكـتـب اأونـاليـن 
اأيـ�شـا.   اأونـاليـن  بـيـغـيـلـز  وعـر�س مـعـجـنـات 

»بـيـع الكـتـب وبـيـغيـلز مـمكن حالـيـاً 
فــقـط عـلـى الـمــاشـي. كـانـت 

مـشـكــلـتــنـا الكـبـرى فـي الـبــدايـة 
تـأسـيـس خـدمـة التـوصـيـل، مـن أجـل 

الـتـعـويـض عـن تــراجـع المـبـيـعـات 
الـنـاجم عن اإلقـفـال. ولكـن لـحـسـن 
الــحـظ نـجـحـنـا فـي ذلـك بــشـكـل 

جـيـد. الـجائـحة أعـطـتـنا الـدفعـة التي 
نــحـتـاجـها، لـعـرض الـكـتـب أونـاليـن 
مـن أجـل الـبـيــع. واآلن بـاسـتـطـاعـة 

زبـائـنـنا طـلب البـيـغيلـز وكذلـك الكـتـب 
الـتـي يـريـدونـها. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك 
لـديـنـا فـعـاًل زبـائـن دائـمـيـن رائـعـيـن، 
يـأتون بـانـتظـام ويـشـترون شـيئـاً على 

الـمـاشـي. لـقد بـاتـت طلـبـات الـشـراء 
اآلن أكـبـر مـن قـدرتـنا على تـلـبيـتهـا«.
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الـمــجــتــمــع، الــتـــعــلـــيــم، االقــــتـــ�ســاد، الـــ�ســيـــا�ســـة: مــا الـــذي 
�ســـيـــبــقـى فـي حــيــاتــنــا بــعــد كــورونــا مــن الــعــديــد مــن الــمـجــاالت؟ 
بـــيــرنــد كــورتــمـان وغــونـــتــر جــي �ســولـــتـــ�ســة مـن مــعـهــد 
فـرايــبـــورغ لـــلــدرا�ســات الـمــتـــقـــدمــة )FRIAS( و�ســعــًا فــي مــجــلــد 
جــامــع اآراء مــن خــبــراء وخـبــيــرات مـن مـخــتــلــف الـتــخـ�ســ�ســات. 

هــنــا يــلــخــ�ســان هــذه االآراء والـتــحــلــيــالت.  

التي  كورونا  جائحة  خ�ضم  في  تائها  العالم  مازال 
الآن  لدينا  اأ�ضبح  ولكن  تقريبا.  بلدانه  جميع  ت�ضغل 
لقاحات يمكن اأن ت�ضع نهاية لق�ضة الرعب التي نعي�ش، 
ربما تكون هي ب�ضي�ش ال�ضوء في نهاية النفق المظلم. 
ولكن كيف �ضيكون �ضكل العالم بعد كورونا؟ هل فر�ضت 
اأنها مجرد �ضدمة  اأم  تحول جذرية،  نقطة  الجائحة 
خفيفة في خطوط وم�ضيرة التطور الطويلة؟ ما الذي 

�ضيبقى فعال من الأزمة؟ 
                بداية ال�ضعور ب�ضعف الفرد والنظام. جائحة 
كورونا كانت بالن�ضبة لغرب اأوروبا الأزمة الأكبر بعد 
الحرب العالمية الثانية، من النواحي الطبية والقت�ضادية 
والجتماعية على ال�ضواء. هذا ال�ضعور �ضوف ي�ضتمر بعد 
جالء الجائحة. الأمان الن�ضبي الذي عا�ضه الكثير من 
النا�ش بعد انتهاء الحرب الباردة ذهب اإلى غير رجعة. 
وهذا لن يغير فقط ال�ضعور بالحياة ب�ضكل م�ضتدام، واإنما 
الفردية  الوقاية  و�ضرورة  المخاوف  من  يزيد  �ضوف 
والجتماعية. ال�ضتثمارات في النظام ال�ضحي �ضوف 
تزداد، النقا�ضات حول توفير النفقات �ضوف تتوقف. 
الجهات الحكومية �ضوف ت�ضعى اإلى اتخاذ المزيد من 
الحتياطات واإجراءات الوقاية، كي ل تواجه عند انت�ضار 
الجائحة القادمة م�ضكالت في كمية المعدات الوقائية 

والتجهيزات الالزمة وفي ال�ضلطات ال�ضحية.

الـتـعـايش الجديـد – واعـتـبار اإلنسـان 
اآلخر على أنه مصدر خطورة محتملة

من الماأمول اأن تقود اأزمة كورونا اإلى �ضكل جديد من 
التعاي�ش. خالل الأزمة ي�ضود توتر غريب في العالقة 
الجميع متاأثرون بالفيرو�ش  النا�ش.  المت�ضنجة بين 
وما نجم عنه من تبعات اجتماعية واقت�ضادية، ولو 
كان ذلك بدرجات متفاوتة. هذا الأمر خلق بداية نوعا 
والم�ضوؤولية  بالنتماء  وال�ضعور  الت�ضامن  من 
�ضابقا  تكن  لم  التي  النا�ش  مجموعات  الم�ضتركة. 
اكت�ضبت  ال�ضوء،  دائرة  خارج  اأو  الهتمام  مو�ضع 
النظام  في  ودورها  الحياة  في  فعاليتها  ب�ضبب 
اأهمية كبيرة، ومنها على �ضبيل المثال اأطقم الرعاية 
الغذائية  المواد  تجارة  في  العاملين  اأو  ال�ضحية 
وكـذلـك العـامـلـين في �ضـركـات الـ�ضـحـن البريـدي. 

على الـجـانـب الآخـر اأ�ضـبـح الـنـا�ش اأيـ�ضـا نـاقـلـين 
يـوازي  �ضـلـوكـهـم  وبـات  لـلـفـيرو�ضـات،  خـطـيريـن 
انفجار المخاطر، وتحول كل منهم اإلى م�ضدر خطر 
العزلة  من  مزيد  اإلى  قاد  ال�ضعور  هذا  الآخر.  على 
والفردية واإلى التباعد، وال�ضتغناء عن طرق التحية 
الأمر  والقبلة،  والعناق  الم�ضافحة  مثل  والوداع 
بالوحدة،  ال�ضعور  من  مزيد  اإلى  بالتالي  قاد  الذي 
نف�ضيا.  الم�ضتقرين  غير  الأ�ضخا�ش  لدى  وخا�ضة 
بالفعل هناك مخاوف من انت�ضار "موجة ثالثة" على 
�ضكل زيادة في الأمرا�ش النف�ضية، وخا�ضة المخاوف 
من الإ�ضـابـة بالكـتـئـاب، الـذي يـ�ضـيـب مخـتـلـف 
الطبقات والفئات العمرية والذي بات ي�ضكل تهديدا 
حـقـيـقـيـا، وو�ضـلـت طـالئـعـه بالفـعـل اإلى المـ�ضـافي 

وعـيـادات الأطـباء. 
                بالتاأكيد من غير الممكن حاليا التكهن بما 
الذي �ضيبقى ب�ضكل دائم من اأ�ضلوب التعاي�ش الجديد 
ومن "م�ضاعر كورونا"، وما الذي �ضوف يتراجع منها 
في زمن "بعد كورونا". العديد من الخبراء من مختلف 
التخ�ض�ضات يرون في تجميع القوى والإمكانات من 
على  معا  للتغلب  فر�ضة  كورونا  على  التغلب  اأجل 
اأزمات وم�ضكالت اأكبر، وب�ضكل خا�ش الأزمة البيئية، 
اعتقاد  ي�ضود  كما  المناخي.  التحول  عن  الناجمة 
جامع باأنه ل رجعة اإلى ال�ضعور القومي القديم. بل 
الأ�ضا�ش  كورونا  اأزمة  ت�ضكل  اأن  يجب  العك�ش،  على 
لأ�ضلوب جديد في التفكير، مرتبط بالتاأكيد ب�ضحوة 
اأخالقية، على اأن تتم ال�ضتفادة منه من اأجل التو�ضل 
اإلى �ضيا�ضات بيئية ومناخية واقت�ضادية واجتماعية 
الم�ضالح  نحو  التجاه  تعزيز  اإلى  جميعها  تهدف 

والرفاهية العامة ال�ضاملة.

تـحـفـيـز
 االتـصـاالت الـرقـمـيـة

بعد  العالم  باأو�ضاع  التنبوؤ  الرغم من �ضعوبة  على 
يمكن  التطور  اتجاهات  من  العديد  فاإن  كورونا 
نحو  التجاه  الرقمنة.  هي  اإحداها  الآن.  ا�ضتقراوؤها 
يبدو  وهنا  بقوة،  يزداد  �ضوف  الرقمية  الت�ضالت 
تاأثير الأزمة محفزا. �ضركات، جامعات، دوائر حكومية 
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الـمــجــتــمــع، الــتـــعــلـــيــم، االقــــتـــ�ســاد، الـــ�ســيـــا�ســـة: مــا الـــذي 
�ســـيـــبــقـى فـي حــيــاتــنــا بــعــد كــورونــا مــن الــعــديــد مــن الــمـجــاالت؟ 
بـــيــرنــد كــورتــمـان وغــونـــتــر جــي �ســولـــتـــ�ســة مـن مــعـهــد 
فـرايــبـــورغ لـــلــدرا�ســات الـمــتـــقـــدمــة )FRIAS( و�ســعــًا فــي مــجــلــد 
جــامــع اآراء مــن خــبــراء وخـبــيــرات مـن مـخــتــلــف الـتــخـ�ســ�ســات. 

هــنــا يــلــخــ�ســان هــذه االآراء والـتــحــلــيــالت.  

التي  كورونا  جائحة  خ�ضم  في  تائها  العالم  مازال 
الآن  لدينا  اأ�ضبح  ولكن  تقريبا.  بلدانه  جميع  ت�ضغل 
لقاحات يمكن اأن ت�ضع نهاية لق�ضة الرعب التي نعي�ش، 
ربما تكون هي ب�ضي�ش ال�ضوء في نهاية النفق المظلم. 
ولكن كيف �ضيكون �ضكل العالم بعد كورونا؟ هل فر�ضت 
اأنها مجرد �ضدمة  اأم  تحول جذرية،  نقطة  الجائحة 
خفيفة في خطوط وم�ضيرة التطور الطويلة؟ ما الذي 

�ضيبقى فعال من الأزمة؟ 
                بداية ال�ضعور ب�ضعف الفرد والنظام. جائحة 
كورونا كانت بالن�ضبة لغرب اأوروبا الأزمة الأكبر بعد 
الحرب العالمية الثانية، من النواحي الطبية والقت�ضادية 
والجتماعية على ال�ضواء. هذا ال�ضعور �ضوف ي�ضتمر بعد 
جالء الجائحة. الأمان الن�ضبي الذي عا�ضه الكثير من 
النا�ش بعد انتهاء الحرب الباردة ذهب اإلى غير رجعة. 
وهذا لن يغير فقط ال�ضعور بالحياة ب�ضكل م�ضتدام، واإنما 
الفردية  الوقاية  و�ضرورة  المخاوف  من  يزيد  �ضوف 
والجتماعية. ال�ضتثمارات في النظام ال�ضحي �ضوف 
تزداد، النقا�ضات حول توفير النفقات �ضوف تتوقف. 
الجهات الحكومية �ضوف ت�ضعى اإلى اتخاذ المزيد من 
الحتياطات واإجراءات الوقاية، كي ل تواجه عند انت�ضار 
الجائحة القادمة م�ضكالت في كمية المعدات الوقائية 

والتجهيزات الالزمة وفي ال�ضلطات ال�ضحية.

الـتـعـايش الجديـد – واعـتـبار اإلنسـان 
اآلخر على أنه مصدر خطورة محتملة

من الماأمول اأن تقود اأزمة كورونا اإلى �ضكل جديد من 
التعاي�ش. خالل الأزمة ي�ضود توتر غريب في العالقة 
الجميع متاأثرون بالفيرو�ش  النا�ش.  المت�ضنجة بين 
وما نجم عنه من تبعات اجتماعية واقت�ضادية، ولو 
كان ذلك بدرجات متفاوتة. هذا الأمر خلق بداية نوعا 
والم�ضوؤولية  بالنتماء  وال�ضعور  الت�ضامن  من 
�ضابقا  تكن  لم  التي  النا�ش  مجموعات  الم�ضتركة. 
اكت�ضبت  ال�ضوء،  دائرة  خارج  اأو  الهتمام  مو�ضع 
النظام  في  ودورها  الحياة  في  فعاليتها  ب�ضبب 
اأهمية كبيرة، ومنها على �ضبيل المثال اأطقم الرعاية 
الغذائية  المواد  تجارة  في  العاملين  اأو  ال�ضحية 
وكـذلـك العـامـلـين في �ضـركـات الـ�ضـحـن البريـدي. 

على الـجـانـب الآخـر اأ�ضـبـح الـنـا�ش اأيـ�ضـا نـاقـلـين 
يـوازي  �ضـلـوكـهـم  وبـات  لـلـفـيرو�ضـات،  خـطـيريـن 
انفجار المخاطر، وتحول كل منهم اإلى م�ضدر خطر 
العزلة  من  مزيد  اإلى  قاد  ال�ضعور  هذا  الآخر.  على 
والفردية واإلى التباعد، وال�ضتغناء عن طرق التحية 
الأمر  والقبلة،  والعناق  الم�ضافحة  مثل  والوداع 
بالوحدة،  ال�ضعور  من  مزيد  اإلى  بالتالي  قاد  الذي 
نف�ضيا.  الم�ضتقرين  غير  الأ�ضخا�ش  لدى  وخا�ضة 
بالفعل هناك مخاوف من انت�ضار "موجة ثالثة" على 
�ضكل زيادة في الأمرا�ش النف�ضية، وخا�ضة المخاوف 
من الإ�ضـابـة بالكـتـئـاب، الـذي يـ�ضـيـب مخـتـلـف 
الطبقات والفئات العمرية والذي بات ي�ضكل تهديدا 
حـقـيـقـيـا، وو�ضـلـت طـالئـعـه بالفـعـل اإلى المـ�ضـافي 

وعـيـادات الأطـباء. 
                بالتاأكيد من غير الممكن حاليا التكهن بما 
الذي �ضيبقى ب�ضكل دائم من اأ�ضلوب التعاي�ش الجديد 
ومن "م�ضاعر كورونا"، وما الذي �ضوف يتراجع منها 
في زمن "بعد كورونا". العديد من الخبراء من مختلف 
التخ�ض�ضات يرون في تجميع القوى والإمكانات من 
على  معا  للتغلب  فر�ضة  كورونا  على  التغلب  اأجل 
اأزمات وم�ضكالت اأكبر، وب�ضكل خا�ش الأزمة البيئية، 
اعتقاد  ي�ضود  كما  المناخي.  التحول  عن  الناجمة 
جامع باأنه ل رجعة اإلى ال�ضعور القومي القديم. بل 
الأ�ضا�ش  كورونا  اأزمة  ت�ضكل  اأن  يجب  العك�ش،  على 
لأ�ضلوب جديد في التفكير، مرتبط بالتاأكيد ب�ضحوة 
اأخالقية، على اأن تتم ال�ضتفادة منه من اأجل التو�ضل 
اإلى �ضيا�ضات بيئية ومناخية واقت�ضادية واجتماعية 
الم�ضالح  نحو  التجاه  تعزيز  اإلى  جميعها  تهدف 

والرفاهية العامة ال�ضاملة.

تـحـفـيـز
 االتـصـاالت الـرقـمـيـة

بعد  العالم  باأو�ضاع  التنبوؤ  الرغم من �ضعوبة  على 
يمكن  التطور  اتجاهات  من  العديد  فاإن  كورونا 
نحو  التجاه  الرقمنة.  هي  اإحداها  الآن.  ا�ضتقراوؤها 
يبدو  وهنا  بقوة،  يزداد  �ضوف  الرقمية  الت�ضالت 
تاأثير الأزمة محفزا. �ضركات، جامعات، دوائر حكومية 
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الظواهر  من  جميعها  وهي  هيكلة:  واإعادة  عمل 
الأزمة  اإل  اقت�ضادية.  اأزمة  لأية  عادة  الم�ضاحبة 
كانت اأعمق من �ضابقاتها، ومازال من غير الوا�ضح 
الم�ضاعدات  قريبا.  ياأتي  �ضوف  النتعا�ش  كان  اإذا 
المبداأ،  حيث  من  جيدة  وهي  المتنوعة،  الحكومية 
الهيكلية  التعديالت  تاأجيل  اإلى  تقود  اأن  يمكن 
على  القادرة  غير  ال�ضركات  عمر  واإطالة  المتاأخرة، 
تكون  اأن  يمكن  ل  معاك�ش  وب�ضكل  المناف�ضة. 
لدعم  الكافي  بالقدر  هادفة  اأو  �ضريعة  الم�ضاعدات 
ال�ضركات التي يمكن اأن تكون قادرة على المناف�ضة 
بعد اأزمة كورونا، وم�ضاعدتها على عبور هذه الأزمة، 

دون الحاجة اإلى اإعادة بناء هيكلية جديدة. 
                في اأية حال �ضوف يتحول الإنفاق الحكومي 
وفي  كبيرة.  وديون  رهونات  اإلى  الهائل  الإ�ضافي 
حال فقدت الأ�ضواق ثقتها بالدول الأوروبية الكبيرة 
على �ضبيل المثال، فاإن هذا يمكن اأن يقود اإلى اأزمة 
مديونية حكومية ذات تبعات هائلة. الخطة المالية 
التي اأقرها التحاد الأوروبي لعدة �ضنوات من 2021 
حتى 2027 بما يقرب من 1،1 ترليون يورو و�ضندوق 
كورونا الخا�ش بقيمة 750 مليار يورو، منها 390 
يورو على �ضكل منح، يمكنها جميعا تهدئة الأو�ضاع 
تنطوي على  الوقت  ذات  اأنها في  اإل  لفترة ق�ضيرة. 
الم�ضتركة  المديونية  تعميم  على  العتماد  مخاطر 
ب�ضكل دائم، وما ينجم عن ذلك من حوافز �ضلبية توؤثر 

على �ضيا�ضة وقائية ومالية �ضلبة.

الـجـائـحـة عـامـل جـيـوسـيـاسـي

توؤثر كورونا اأي�ضا على النظام العالمي. اأول: يمكن 
قد  الأزمة  خالل  الأمريكية  الإدارة  �ضلوك  يكون  اأن 
انتخاب حكومة ترامب لمرة ثانية،  �ضاهم في عدم 
اأن تعود الوليات  اأمال في  اأن يعطي  وهو ما يمكن 
المتحدة اإلى تولي دورها القيادي البناء على الم�ضتوى 
قد  بالتحديد  الأمريكي  ال�ضلوك  هذا  ثانيا:  العالمي. 
�ضاهم في زيادة الثقة الذاتية بالنف�ش لدى القيادة 
الناجمة عن  الهتمام  ا�ضتغلت فجوة  فقد  ال�ضينية. 
المناطق  من  العديد  في  وظهرت  كورونا  جائحة 

هذه  متزايد.  وب�ضكل  بناء،  باأ�ضلوب  والمنا�ضبات 
التطورات نحو مزيد من الثنائية الأمريكية ال�ضينية 
كانت متوقعة، هنا كما في العديد من الأمور الأخرى، 
وقد �ضاهمت جائحة كورونا في التعجيل بها فقط. 
ب�ضاأن  القومية  التوجهات  هذه  فاإن  الختام  ففي 
تطوير  على  التناف�ش  في  برزت  التي  اللقاحات، 
لها  كان  اللقاحات  تجهيز  وفي  اللقاحات  وتوزيع 
اآثارا اإيجابية، �ضوف ت�ضتمر حتى بعد انتهاء الجائحة. 
                 ب�ضكل عام اأدت كورونا اإلى انتكا�ضة الحكومات 
لم ت�ضكل  الديمقراطية، ولكنها  البلدان  ال�ضعبوية في 
انتكا�ضة للعديد من الحكومات في البلدان ال�ضتبدادية. 
الجائحة  منكرو  اكت�ضب  الأزمة،  اأمد  طال  وكلما 
واأ�ضحاب نظرية الموؤامرة دفعا جديدا، رغم اأنهم قلة 
في العدد اإل اأنهم مرتفعو ال�ضوت ودائمو الح�ضور في 
الإعالم. مع العلم اأن هذا الأمر غير مرتبط فقط بجائحة 
كورونا، حيث ي�ضتخدم هوؤلء اإلى حد كبير ذات الآليات 
والو�ضائل التي ا�ضتغلوها في نظريات الموؤامرة ال�ضابقة.

انـتـصـار الـعـلـم عـلـى األزمـة

مما ل�ضك فيه اأن الجائحة اأبرزت الدور المهم للعلوم 
والبحث العلمي. ولكن تبين في ذات الوقت اأن التبادل 
وال�ضيا�ضة  المجتمع  مجالت  في  العلمي  والتوا�ضل 
التطوير. كما  اإلى مزيد من  والإعالم مازال بحاجة 
تت�ضرف  التي  الحكومات  اأن  فكرة  الجائحة  عززت 
على اأ�ضا�ش المعارف العلمية وتكون �ضفافة في تقديم 
�ضليم،  منطقي  ب�ضكل  ت�ضرفاتها  وتبرر  المعلومات 
يمكنها اأن تقود بلدانها نحو الخروج من الأزمة ب�ضكل 
على  تقوم  التي  تلك  من  كفاءة  واأكثر  اأف�ضل 
الأيديولوجيات. ففي نهاية المطاف ما هو البرهان 
�ضد  اللقاحات  ترخي�ش  في  الإ�ضراع  من  الأف�ضل 
اإمكانية  على  الدليل  يكون  اأن  يمكن  الذي  كورونا 
اأي�ضا  وهذا  العلم.  خالل  من  الأزمة  على  النت�ضار 
�ضوف  جوهريا،  معرفيا  مك�ضبا  ذاته  حد  في  ي�ضكل 
ي�ضاعدنا  و�ضوف  كورونا،  مرحلة  انتهاء  بعد  يبقى 
جميعا في مواجهة الم�ضكالت الكبيرة التي مازالت 

تترب�ش بنا جميعا.

كــورونــا أدت 
إلـى انـتـكـاسـة 

الـحـكـومـات 
الـشـعـبــويــة 

فـي الــبــلـدان 
الـديـمـقـراطـيـة، 

ولـكـنـهـا لـم 
تشـكـل انـتـكـاسـة 

لـلــعــديـد مـن 
الـحـكــومـات 
فـي الـبــلـدان 
االسـتــبـداديـة.

وجـهـات نـظـر مـتـعـددة 

كـتـاب هـذه الـمـقـالـة الـبـروفـيـسـور بـيـرنـد كـورتـمـان والـبـروفـيـسـور غـونـتـر 
جـي شـولـتـســة هــمـا مـؤلـفـاً كـتـاب »مـا بـعـد كــورونــا. الـعـالـم بــعـد 
الـجـائـحـة – وجـهـات نـظـر عـلـمـيـة«، الـذي صـدر فـي أيـلـول/سـبـتـمـبـر 

2020 عـن دار نـشـر تـرانـسـكـريـبـت. فـي هـذا الـكـتـاب جـمـع االثـنـان 32 نـصـاً 
لـمـشـاهـيـر الـبـاحـثـيـن مـن مـخـتـلـف الـتـخـصـصـات الـعـلـمـيـة، بـيـنـهـم 

عـلـى سـبـيـل الـمـثـال الـفـيـلـسـوف مـاركـوس غـابـريـيـل، والـرئـيـس الـسـابـق 
لـلـمـحـكـمـة الـدسـتـوريـة الـعـلـيـا أنـدريـاس فـوسـكـولـة، وبـاحـثـة األحـيـاء 

الـدقـيـقـة هـيـرفـريـد مـونـكـلـر. بـيـرنـد كـورتـمـان هـو بـروفـيـسـور الـلـغـويـات 
اإلنـكـلـيـزيـة ورئـيـس مـجـلـس إدارة مـعـهـد فـرايـبـورغ لـلـدراسـات الـمـتـقـدمـة 

)FRIAS(، غـونـتـر جي شـولـتـسـة هـو بـروفـيـسـور في االقـتـصـاد والـمـديـر 
 .FRIAS الـعـلـمـي في قـسـم الـعـلـوم االجـتـمـاعـيـة لـدى

www.frias.uni-freiburg.de
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الـــــرواد
هــة كـورونــا

جـ
مـوا

ي 
ً فـ مـعـا

كانت حتى الآن مترددة في تبني تقنيات الت�ضالت 
تجربة  كورونا  ب�ضبب  عليها  لزاما  اأ�ضبح  الجديدة، 
حققت  التي  الجوانب  الجديدة.  الرقمية  الأ�ضكال 
ناجحة،  اإيجابية  وخبرات  تجارب  فيها  التغييرات 
�ضوف تحافظ على هذه التغييرات. اأي اأنه �ضوف يكون 
هناك اعتماد متزايد على المكتب المنزلي وموؤتمرات 
الفيديو والتعليم اأونالين، خا�ضة واأن هذا �ضوف يقود 
اأرباب  جاذبية  من  ويزيد  التكاليف،  تخفي�ش  اإلى 

العمل، عبر تقديمهم المزيد من العرو�ش المنا�ضبة. 
                �ضوف يكون لهذا الأمر تاأثيرات على �ضوق 
العقارات، من ناحية لأن العاملين لن يكونوا بحاجة 
لل�ضكن بالقرب من مكان عملهم في مراكز التجمعات 
ال�ضكانية الكبيرة، ومن ناحية اأخرى فاإن الحاجة اإلى 
التجاه  تت�ضاءل.  �ضوف  المكاتب  وغرف  م�ضاحات 
رفع  اإلى  اأي�ضا  يقود  �ضوف  المنزلي  المكتب  نحو 
م�ضتويات العمالة لدى الن�ضاء. حيث اأنه �ضيقود اإلى 
اأف�ضل،  الأ�ضرة والعمل ب�ضكل  التوفيق بين  اإمكانات 
ب�ضبب المرونة الجديدة في اإمكانات و�ضروط العمل. 
بالقيود  المتاأثرين  اأكثر  من  المراأة  تعتبر  بينما 
الأكثر  هي  لأنها  العامة،  الحياة  على  المفرو�ضة 
تحمال للم�ضوؤولية عن الأولد ورعايتهم، ولأن المراأة 
ولأن  العمل،  فر�ضة  بفقدان  الرجل  من  تاأثرا  اأكثر 
المراأة  فاإن  ملحوظا،  ت�ضاعدا  �ضهد  الأ�ضري  العنف 
الأ�ضباب من هذا  ب�ضكل خا�ش �ضوف ت�ضتفيد، لهذه 

التوجه المتزايد نحو الرقمنة.

ثورة حقيقية في االقتصاد وسوق العمل

تغيير  حركات  العمل  �ضوق  ت�ضهد  اأن  المتوقع  من 
وَتَكّيف هائلة، وذلك لي�ش فقط ب�ضبب �ضرورة اإعادة 
النقل،  وقطاع  الفنادق  مثل  القطاعات  بع�ش  بناء 
التاأهيل  اإلى  المدر�ضة  النتقال من  لأن  اأي�ضا  ولكن 
المهني اأو من الجامعة اإلى �ضوق العمل وكذلك تغيير 
اأكثر  كلها  اأ�ضبحت  قد  اآخر  مكان  اإلى  العمل  مكان 
�ضعوبة بو�ضوح. خالل الأزمة تتراجع فر�ش التاأهيل 
المهني وتتراجع عرو�ش ال�ضركات من فر�ش العمل، 
وهذا ينطوي على مخاطر ظهور "جيل كورونا" الذي 
الهزات  من  الأزمة  بعد  ويعاني  يالحظ  �ضوف 
والنقطاعات التي تعر�ضت لها م�ضيرته في التاأهيل 
اأن  اأمر م�ضابه يمكن  ال�ضيرة المهنية.  اأو في  المهني 
منهم  الأ�ضعف  وخا�ضة  المدار�ش،  لتالميذ  يحدث 
والذين يتحدرون من اأ�ضول اأجنبية، الذين يتهددهم 
لفترات طويلة،  الإقفال  امتد  في حال  الم�ضير  ذات 
خا�ضة واأن الجائحة قد اأظهرت مكامن ال�ضعف في 
مجال الرقمنة في نظام التعليم المدر�ضي الألماني، 
الإعالم  �ضعيد  على  المتوا�ضعة  المدر�ضين  وقدرات 

التربوي والرقمي. 
                لقد ت�ضببت كورونا في �ضدمة اإنتاجية هائلة، 
اأ�ضابت جوانب العر�ش والطلب على ال�ضواء. الإنتاج 
تطبيق  منها  عديدة  لأ�ضباب  تكلفة،  اأعلى  اأ�ضبح 
تراجع  الوقت  ذات  في  النظافة.  ومبادئ  مفاهيم 
الطلب لأن النا�ش يميلون خالل الأزمات اإلى مزيد من 
الدخل  انخفا�ش  وب�ضبب  ال�ضتهالك،  في  التحفظ 
الحقيقي. النتائج هي حالت اإفال�ش وفقدان فر�ش 
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الظواهر  من  جميعها  وهي  هيكلة:  واإعادة  عمل 
الأزمة  اإل  اقت�ضادية.  اأزمة  لأية  عادة  الم�ضاحبة 
كانت اأعمق من �ضابقاتها، ومازال من غير الوا�ضح 
الم�ضاعدات  قريبا.  ياأتي  �ضوف  النتعا�ش  كان  اإذا 
المبداأ،  حيث  من  جيدة  وهي  المتنوعة،  الحكومية 
الهيكلية  التعديالت  تاأجيل  اإلى  تقود  اأن  يمكن 
على  القادرة  غير  ال�ضركات  عمر  واإطالة  المتاأخرة، 
تكون  اأن  يمكن  ل  معاك�ش  وب�ضكل  المناف�ضة. 
لدعم  الكافي  بالقدر  هادفة  اأو  �ضريعة  الم�ضاعدات 
ال�ضركات التي يمكن اأن تكون قادرة على المناف�ضة 
بعد اأزمة كورونا، وم�ضاعدتها على عبور هذه الأزمة، 

دون الحاجة اإلى اإعادة بناء هيكلية جديدة. 
                في اأية حال �ضوف يتحول الإنفاق الحكومي 
وفي  كبيرة.  وديون  رهونات  اإلى  الهائل  الإ�ضافي 
حال فقدت الأ�ضواق ثقتها بالدول الأوروبية الكبيرة 
على �ضبيل المثال، فاإن هذا يمكن اأن يقود اإلى اأزمة 
مديونية حكومية ذات تبعات هائلة. الخطة المالية 
التي اأقرها التحاد الأوروبي لعدة �ضنوات من 2021 
حتى 2027 بما يقرب من 1،1 ترليون يورو و�ضندوق 
كورونا الخا�ش بقيمة 750 مليار يورو، منها 390 
يورو على �ضكل منح، يمكنها جميعا تهدئة الأو�ضاع 
تنطوي على  الوقت  ذات  اأنها في  اإل  لفترة ق�ضيرة. 
الم�ضتركة  المديونية  تعميم  على  العتماد  مخاطر 
ب�ضكل دائم، وما ينجم عن ذلك من حوافز �ضلبية توؤثر 

على �ضيا�ضة وقائية ومالية �ضلبة.

الـجـائـحـة عـامـل جـيـوسـيـاسـي

توؤثر كورونا اأي�ضا على النظام العالمي. اأول: يمكن 
قد  الأزمة  خالل  الأمريكية  الإدارة  �ضلوك  يكون  اأن 
انتخاب حكومة ترامب لمرة ثانية،  �ضاهم في عدم 
اأن تعود الوليات  اأمال في  اأن يعطي  وهو ما يمكن 
المتحدة اإلى تولي دورها القيادي البناء على الم�ضتوى 
قد  بالتحديد  الأمريكي  ال�ضلوك  هذا  ثانيا:  العالمي. 
�ضاهم في زيادة الثقة الذاتية بالنف�ش لدى القيادة 
الناجمة عن  الهتمام  ا�ضتغلت فجوة  فقد  ال�ضينية. 
المناطق  من  العديد  في  وظهرت  كورونا  جائحة 

هذه  متزايد.  وب�ضكل  بناء،  باأ�ضلوب  والمنا�ضبات 
التطورات نحو مزيد من الثنائية الأمريكية ال�ضينية 
كانت متوقعة، هنا كما في العديد من الأمور الأخرى، 
وقد �ضاهمت جائحة كورونا في التعجيل بها فقط. 
ب�ضاأن  القومية  التوجهات  هذه  فاإن  الختام  ففي 
تطوير  على  التناف�ش  في  برزت  التي  اللقاحات، 
لها  كان  اللقاحات  تجهيز  وفي  اللقاحات  وتوزيع 
اآثارا اإيجابية، �ضوف ت�ضتمر حتى بعد انتهاء الجائحة. 
                 ب�ضكل عام اأدت كورونا اإلى انتكا�ضة الحكومات 
لم ت�ضكل  الديمقراطية، ولكنها  البلدان  ال�ضعبوية في 
انتكا�ضة للعديد من الحكومات في البلدان ال�ضتبدادية. 
الجائحة  منكرو  اكت�ضب  الأزمة،  اأمد  طال  وكلما 
واأ�ضحاب نظرية الموؤامرة دفعا جديدا، رغم اأنهم قلة 
في العدد اإل اأنهم مرتفعو ال�ضوت ودائمو الح�ضور في 
الإعالم. مع العلم اأن هذا الأمر غير مرتبط فقط بجائحة 
كورونا، حيث ي�ضتخدم هوؤلء اإلى حد كبير ذات الآليات 
والو�ضائل التي ا�ضتغلوها في نظريات الموؤامرة ال�ضابقة.

انـتـصـار الـعـلـم عـلـى األزمـة

مما ل�ضك فيه اأن الجائحة اأبرزت الدور المهم للعلوم 
والبحث العلمي. ولكن تبين في ذات الوقت اأن التبادل 
وال�ضيا�ضة  المجتمع  مجالت  في  العلمي  والتوا�ضل 
التطوير. كما  اإلى مزيد من  والإعالم مازال بحاجة 
تت�ضرف  التي  الحكومات  اأن  فكرة  الجائحة  عززت 
على اأ�ضا�ش المعارف العلمية وتكون �ضفافة في تقديم 
�ضليم،  منطقي  ب�ضكل  ت�ضرفاتها  وتبرر  المعلومات 
يمكنها اأن تقود بلدانها نحو الخروج من الأزمة ب�ضكل 
على  تقوم  التي  تلك  من  كفاءة  واأكثر  اأف�ضل 
الأيديولوجيات. ففي نهاية المطاف ما هو البرهان 
�ضد  اللقاحات  ترخي�ش  في  الإ�ضراع  من  الأف�ضل 
اإمكانية  على  الدليل  يكون  اأن  يمكن  الذي  كورونا 
اأي�ضا  وهذا  العلم.  خالل  من  الأزمة  على  النت�ضار 
�ضوف  جوهريا،  معرفيا  مك�ضبا  ذاته  حد  في  ي�ضكل 
ي�ضاعدنا  و�ضوف  كورونا،  مرحلة  انتهاء  بعد  يبقى 
جميعا في مواجهة الم�ضكالت الكبيرة التي مازالت 

تترب�ش بنا جميعا.

كــورونــا أدت 
إلـى انـتـكـاسـة 

الـحـكـومـات 
الـشـعـبــويــة 

فـي الــبــلـدان 
الـديـمـقـراطـيـة، 

ولـكـنـهـا لـم 
تشـكـل انـتـكـاسـة 

لـلــعــديـد مـن 
الـحـكــومـات 
فـي الـبــلـدان 
االسـتــبـداديـة.

وجـهـات نـظـر مـتـعـددة 

كـتـاب هـذه الـمـقـالـة الـبـروفـيـسـور بـيـرنـد كـورتـمـان والـبـروفـيـسـور غـونـتـر 
جـي شـولـتـســة هــمـا مـؤلـفـاً كـتـاب »مـا بـعـد كــورونــا. الـعـالـم بــعـد 
الـجـائـحـة – وجـهـات نـظـر عـلـمـيـة«، الـذي صـدر فـي أيـلـول/سـبـتـمـبـر 

2020 عـن دار نـشـر تـرانـسـكـريـبـت. فـي هـذا الـكـتـاب جـمـع االثـنـان 32 نـصـاً 
لـمـشـاهـيـر الـبـاحـثـيـن مـن مـخـتـلـف الـتـخـصـصـات الـعـلـمـيـة، بـيـنـهـم 

عـلـى سـبـيـل الـمـثـال الـفـيـلـسـوف مـاركـوس غـابـريـيـل، والـرئـيـس الـسـابـق 
لـلـمـحـكـمـة الـدسـتـوريـة الـعـلـيـا أنـدريـاس فـوسـكـولـة، وبـاحـثـة األحـيـاء 

الـدقـيـقـة هـيـرفـريـد مـونـكـلـر. بـيـرنـد كـورتـمـان هـو بـروفـيـسـور الـلـغـويـات 
اإلنـكـلـيـزيـة ورئـيـس مـجـلـس إدارة مـعـهـد فـرايـبـورغ لـلـدراسـات الـمـتـقـدمـة 

)FRIAS(، غـونـتـر جي شـولـتـسـة هـو بـروفـيـسـور في االقـتـصـاد والـمـديـر 
 .FRIAS الـعـلـمـي في قـسـم الـعـلـوم االجـتـمـاعـيـة لـدى

www.frias.uni-freiburg.de
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«
يـتــوقـف مــسـار 

الــجــائــحـة 
عـلـى طـريــقـة 

تـصــرفـنـا 
فــقـط

»

الـبـروفـيـسـور  د. لـوثـر فـيـلـر -
مـتـخـصـص فـي األحـيـاء الـدقـيـقـة ورئـيـس 

مـعـهـد روبـرت كـوخ فـي بـرلـيـن 

                      يتمـتع لوثـر فيلر ب�سعبية و�سهرة في األمانيا 
اأي�سا  الأخبار.  ن�سرة  مذيع  و�سهرة  �سعبية  ت�ساهي 
عمله الحالي ينطوي على الكثير من الت�سابه مع عمل 
تحظى  منتظمة  �سحفية  موؤتمرات  خالل  المذيع. 
بمتابعة كبيرة، يتحدث ب�سوت هادئ واأ�سلوب ر�سين 

عن اآخر اأخبار انت�سار فيرو�ض كورونا في األمانيا. 
                 اإل اأن لوثر فيلر لي�ض مذيعا، واإنما عالم 
وباحث، يتراأ�ض منذ عام 2015 معهد روبرت-كوخ 
)RKI(، الذي يعتبر هيئة الأبحاث المركزية للحكومة 
الأمرا�ض  مراقبة  مجال  في  التحادية  الألمانية 
والوقاية منها، في برلين. من بين المهمات المحورية 
لمعهد RKI التعرف على الأمرا�ض الفيرو�سية والوقاية 
منها ومواجهتها. حيث يقوم المعهد باإجراء التجارب 
ون�سر المعلومات للعامة، وتقديم الم�سورة للحكومة 
اإلى   RKI رئي�ض  يتوجه  عندما  التحادية.  الألمانية 
الراأي العام، فاإنه ي�ستند اإلى المعرفة المركزة والكثير 

من الخبرة. معهد RKI هو واحد من اأقدم الموؤ�س�سات 
من هذا النوع في العالم، وهو يحمل ا�سم مديره الأول: 
روبرت كوخ الذي اكت�سف في العام 1882 الفيرو�ض 
الم�سبب لمر�ض ال�سل، ونال على ذلك جائزة نوبل في 
الطب في عام 1905. يعمل في المعهد اليوم 1100 

موظف وموظفة، بينهم 450 باحث وباحثة. 
                بداأ لوثر فيلر عالقته مع عمله الم�ستقبلي 
الطبيب  والده  ب�سحبة  تجول  حيث  �سغير.  كفتى 
مناطق  في  اأخرى  اإلى  ريفية  مزرعة  من  البيطري 
ميونيخ،  في  بداية  البيطري  الطب  ودر�ض  راينالند، 
في  الدقيقة  الأحياء  مجال  في  يتخ�س�ض  اأن  قبل 
غي�سن. على مدى 30 عاما اأجرى اأبحاثه وعمل في 
وم�سببات  محر�سات  مو�سوع  حول  التدري�ض 
الأمرا�ض التي تنتقل بين الحيوان والإن�سان. وحتى 
في جائحة كورونا يبدو اأن النتقال من الحيوان اإلى 

الإن�سان يلعب دورا م�سببا رئي�سيا.

الـقـدرة عـلـى الـتـغـيـيـر
هــة كـورونــا

جـ
مـوا

ي 
ً فـ مـعـا
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ــم يكن في نية �لطبيبين �أوغور �شاهين و�أوزلم توري�شي 
تاأ�شي�س �شركة لت�شنيع �للقاحات. �لعالمان في جامعة 
ماينز، وهما �شريكان في �لعمل وعلى �ل�شعيد �لأ�شري 
�لخا�س، كانت غايتهما �شيئا �آخر، عندما قدما �أفكار 
م�شروع تاأ�شي�س �شركة �أدوية جديدة �إلى مجموعة من 
�لممولين في خريف عام 2007. �شاهين وتوري�شي 
�للذ�ن هاجرت �أ�شرتاهما من تركيا �إلى �ألمانيا، كانا 
يتطلعان من خالل �شركتهما "بيونتيك" �إلى �إحد�ث 
�قتنع  وقد  �ل�شرطان.  �أمر��س  طب  عالم  في  ثورة 
�لممولون باأفكارهما تماما. حيث �أن �لطريقة �لجديدة 
في معالجة �ل�شرطان كانت �آنذ�ك فكرة �أكبر طموحا، 
وم�شروعا و�عد�، �أكثر من �لعمل على �إنتاج لقاح �شد 

فيرو�س ُمعٍد ناقٍل لأمر��س �لرئة. 
                تغير هذ� �لأمر ب�شرعة كبيرة، عندما تم �لتعرف 
للمرة �لأولى على كوفيد 19، ون�شر �لعلماء �ل�شينيون 
�أبحاثهم  نتائج   2020 �لثاني/يناير  كانون  في 
�لمتعلقة بتركيبة فيرو�س كورونا �لجينية. في مركز 
�شاهين  يتردد  لم  ماينز  مدينة  في  بيونتيك  �شركة 

وتوري�شي كثير�. حيث �تخذت �ل�شركة قر�ر� بتاأ�شي�س 
�ل�شوء".  "�شرعة  ��شم  �أبحاث جديد، و�عطوه  م�شروع 
يبدو �لأمر وكاأنه ينطوي على �لمبالغة، �إل �أن هذ� هو 
بالفعل �لتو�شيف �ل�شحيح للعملية. بعد ب�شعة �أ�شابيع 
فقط تمكنت مختبر�ت بيونتيك من �لتو�شل �إلى �لمادة 
�لربيع  في  بعد.  فيما  تاأكد  كما  �ل�شحيحة،  �لفعالة 
بد�أت �لختبار�ت �ل�شريرية على �آلف �لمتطوعين. في 
ت�شرين �لثاني/نوفمبر تم �لإعالن عن نتائج �إيجابية 
حمالت  بد�أت  �لأول/دي�شمبر  كانون  وفي  مذهلة. 
�لتلقيح في �لعديد من �لبلد�ن �لتي تاأمل في �لتغلب 

من خاللها على �لجائحة. 

26 مـشـروعـاً فـي ألـمـانـيـا فـقـط

عادة ما يحتاج تطوير لقاح جديد �إلى �شنو�ت عديدة. 
في هذه �لحال تحقق ذلك في وقت قيا�شي لم ي�شل حتى 
�إلى �شنة و�حدة. وقد �أح�شت منظمة �ل�شحة �لدولية 
)WHO( ما مجموعه 240 م�شروعا ت�شعى �إلى تطوير 
لقاح كورونا، 26 منها في �ألمانيا. �لأ�شرع بين كل 

هوؤلء كانت �شركة بيونتيك. 
                �شحيح �أن �للقاح BNT 162b2 يتم �إنتاجه 
�لأمريكية  �لأدوية  �شركة  مع  بالتعاون  وت�شويقه 
�لعمالقة بفايزر، بما تملكه من �شبكة وتنظيم ي�شمل 
�لعالم. �إل �أن �لملكية �لفكرية تعود �إلى بيونتيك، �ل�شركة 
�أوغور �شاهين  �أ�ش�شها  �لنا�شئة �لأ�شغر بكثير، و�لتي 

لـ
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الـبـحـث الـعـلـمـي
هــة كـورونــا

جـ
مـوا

ي 
ً فـ مـعـا

صــيــادو كــورونــا 
فـي ألــمــانــيــا

عـ�شـر�ت �لـمـخـابـر �لألـمـانـيـة تـبـحـث بـكـل جـد و�شـرعـة عـن لـقـاح 
�شــد فـيـرو�س كـورونـا. بــرنـامـج خـا�س لـلـحــكـومـة �لألـمـانـيـة 

�لتـحـاديـة يـدعـم هـذه �لـمـحـاولت. �لأكـثـر نـجـاحـا حـتـى �لآن هـي 
بـيـونـتـيـك مـن مـايـنـز. فـقـد تـو�شـلـت �لـ�شـركـة بـ�شـرعـة كـبـيـرة �إلـى 

لـقـاح عـالـي �لـفـعـالـيـة �شـد كـوفـيـد 19.  
الـنـص: سـيـبـاسـتـيـان بـالتـزر

تــطــويــر الــلــقــاح

D_1-21_arab-40Impfstoff_ARA.indd   41 01.03.2021   10:05:16



D E U T S C H L A N D  E D I T I O N   2 0 2 1

ــم يكن في نية �لطبيبين �أوغور �شاهين و�أوزلم توري�شي 
تاأ�شي�س �شركة لت�شنيع �للقاحات. �لعالمان في جامعة 
ماينز، وهما �شريكان في �لعمل وعلى �ل�شعيد �لأ�شري 
�لخا�س، كانت غايتهما �شيئا �آخر، عندما قدما �أفكار 
م�شروع تاأ�شي�س �شركة �أدوية جديدة �إلى مجموعة من 
�لممولين في خريف عام 2007. �شاهين وتوري�شي 
�للذ�ن هاجرت �أ�شرتاهما من تركيا �إلى �ألمانيا، كانا 
يتطلعان من خالل �شركتهما "بيونتيك" �إلى �إحد�ث 
�قتنع  وقد  �ل�شرطان.  �أمر��س  طب  عالم  في  ثورة 
�لممولون باأفكارهما تماما. حيث �أن �لطريقة �لجديدة 
في معالجة �ل�شرطان كانت �آنذ�ك فكرة �أكبر طموحا، 
وم�شروعا و�عد�، �أكثر من �لعمل على �إنتاج لقاح �شد 

فيرو�س ُمعٍد ناقٍل لأمر��س �لرئة. 
                تغير هذ� �لأمر ب�شرعة كبيرة، عندما تم �لتعرف 
للمرة �لأولى على كوفيد 19، ون�شر �لعلماء �ل�شينيون 
�أبحاثهم  نتائج   2020 �لثاني/يناير  كانون  في 
�لمتعلقة بتركيبة فيرو�س كورونا �لجينية. في مركز 
�شاهين  يتردد  لم  ماينز  مدينة  في  بيونتيك  �شركة 

وتوري�شي كثير�. حيث �تخذت �ل�شركة قر�ر� بتاأ�شي�س 
�ل�شوء".  "�شرعة  ��شم  �أبحاث جديد، و�عطوه  م�شروع 
يبدو �لأمر وكاأنه ينطوي على �لمبالغة، �إل �أن هذ� هو 
بالفعل �لتو�شيف �ل�شحيح للعملية. بعد ب�شعة �أ�شابيع 
فقط تمكنت مختبر�ت بيونتيك من �لتو�شل �إلى �لمادة 
�لربيع  في  بعد.  فيما  تاأكد  كما  �ل�شحيحة،  �لفعالة 
بد�أت �لختبار�ت �ل�شريرية على �آلف �لمتطوعين. في 
ت�شرين �لثاني/نوفمبر تم �لإعالن عن نتائج �إيجابية 
حمالت  بد�أت  �لأول/دي�شمبر  كانون  وفي  مذهلة. 
�لتلقيح في �لعديد من �لبلد�ن �لتي تاأمل في �لتغلب 

من خاللها على �لجائحة. 

26 مـشـروعـاً فـي ألـمـانـيـا فـقـط

عادة ما يحتاج تطوير لقاح جديد �إلى �شنو�ت عديدة. 
في هذه �لحال تحقق ذلك في وقت قيا�شي لم ي�شل حتى 
�إلى �شنة و�حدة. وقد �أح�شت منظمة �ل�شحة �لدولية 
)WHO( ما مجموعه 240 م�شروعا ت�شعى �إلى تطوير 
لقاح كورونا، 26 منها في �ألمانيا. �لأ�شرع بين كل 

هوؤلء كانت �شركة بيونتيك. 
                �شحيح �أن �للقاح BNT 162b2 يتم �إنتاجه 
�لأمريكية  �لأدوية  �شركة  مع  بالتعاون  وت�شويقه 
�لعمالقة بفايزر، بما تملكه من �شبكة وتنظيم ي�شمل 
�لعالم. �إل �أن �لملكية �لفكرية تعود �إلى بيونتيك، �ل�شركة 
�أوغور �شاهين  �أ�ش�شها  �لنا�شئة �لأ�شغر بكثير، و�لتي 

لـ
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و�أوزلم توري�شي في ماينز، و�لتي لم تكن قد �أنزلت �إلى 
�لأ�شو�ق �أي دو�ء قبل ذلك. عامالن يجعالن من نجاح 
بيونتيك نجاحا متميز� حقا. من ناحية  تمكنت �شركة 
جديدة في هذ� �لمجال من �لتفوق على �شركات عالمية 
�شخمة تتمتع بالخبرة و�لنت�شار و�ل�شهرة �لعالمية في 
مجال �للقاحات، مثل �شانوفي من فرن�شا، غالك�شو-

ومن  بريطانيا.  من  و�أ�شتر�-زينيكا  �شميث-كالين 
على  �لقائمة  �لجديدة  �لتقنية  �أثبتت  �أخرى  ناحية 
 Messenger-RNA )m-RNA( ي�شمى  ما  ��شتخد�م 
تفوقها على نظير�تها �لمعروفة و�لمتد�ولة منذ زمن بعيد. 

m-RNA :بـيونتـيك تعـتـمد طـريـقـة جديـدة

لقاح كورونا من بيونتيك هو �أول دو�ء يتم ترخي�شه 
في �لعالم، يقوم على هذه �لتقنية �لجديدة. �لحم�س 
�لنووي �لريبي �لم�شتخدم في هذه �لتقنية، و�لذي يمكن 
�عتباره �شقيق �لحم�س �لنووي �لحامل للمادة �لور�ثية 
)حم�س �لديوك�شي ريبونوكلييك(، يقدم للج�شد �لبنى 
�لجينية )�لور�ثية( كي يتمكن بدوره من حماية نف�شه، 
ومو�جهة �لفيرو�شات وغيرها من �لأمر��س. وهي فكرة 
يعمل عليها �أوغور �شاهين و�أوزلم توري�شي منذ �شنو�ت، 

من خالل �أبحاثهما لتطوير �أدوية �ل�شرطان. 
                      �إل �أن �لباحثين �لم�شتثمرين من مدينة ماينز 
يبحثان في هذه  �للذين  �ألمانيا  في  �لوحيدين  لي�شا 
�إلى  فقط،  كيلومتر�  بعد 250  على  �لجديدة.  �لتقنية 
توبينغن  مدينة  وفي  ماينز،  من  �لغربي  �لجنوب 
بالتحديد، توجد �شركة �لتكنولوجيا �لحيوية كوريفاك، 

�لتي �أ�ش�شها في �لعام 2000 �لأخ�شائي في علم �لأحياء 
�لجزيئية �إنغمار هورر. يعتبر هورر من �لرو�د �ل�شباقين 
في مجال m-RNA، وقد قاد �شركته منذ �للحظة �لأولى 
نحو هذ� �لتجاه. وهو �أي�شا بد�أ مبكر� في �أبحاثه للتو�شل 
�لألمانية  �لحكومة  �أن  حتى  كورونا.  �شد  لقاح  �إلى 
�إلى  منها  ماألوفة  غير  خطوة  في  عمدت  �لتحادية 
�لم�شاركة في �ل�شركة بمبلغ 300 مليون يورو، من �أجل 

�لحفاظ عليها في �ألمانيا ب�شكل د�ئم.
                �لخطو�ت �لتالية في طريق �لح�شول على 
�لترخي�س �لمحتمل و�ل�شماح بالت�شويق لم تكن �شريعة، 
�لأثناء عقدت  �لحال مع بيونتيك. في هذه  كما هي 
كوريفاك تحالفا مع عمالق �لأدوية �لألماني، �شركة 
�لذ�تي  �للقاح  تطوير  في  �ل�شتمر�ر  �أجل  من  باير، 
 GSK �شركة  مع  كوريفاك  تتعاون  كما   .CVnCoV
�لبريطانية �أي�شا. من �لمفتر�س تقديم نتائج �لدر��شات 
�لأحو�ل  �أح�شن  وفي  منت�شف 2021،  في  �ل�شريرية 
�شوف  �لذي  لقاح كورونا  �أي�شا ترخي�س  يتم  �شوف 

ت�شنعه كوريفاك. 

نـجـاحـات األبـحـاث تـرفـع الـقـيـمـة 
الـسـوقـيـة في الـبـورصـة 

من خالل جهودهما في مو�جهة جائحة كورونا خالل 
�لعام �لما�شي تحولت كل من كوريفاك وبيونتيك �إلى 
�أ�شهر �شركات �لتقنية �لحيوية في �ألمانيا. كما يوجد 
�لمزيد من �أوجه �لت�شابه بين �ل�شركتين. كالهما تعود 
موؤ�ش�س  �ألماني:  ملياردير  �إلى  ملكيتها  غالبية  في 

خــ�صــ�صــت وزارة 
الــبــحــث الـعــلــمـي 

مـبـلـغ 750 مــلــيــون 
يــورو لــتــطــويــر 

الــلــقــاح.

الـبـحـث الـعـلـمـي
هــة كـورونــا

جـ
مـوا

ي 
ً فـ مـعـا
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و�أوزلم توري�شي في ماينز، و�لتي لم تكن قد �أنزلت �إلى 
�لأ�شو�ق �أي دو�ء قبل ذلك. عامالن يجعالن من نجاح 
بيونتيك نجاحا متميز� حقا. من ناحية  تمكنت �شركة 
جديدة في هذ� �لمجال من �لتفوق على �شركات عالمية 
�شخمة تتمتع بالخبرة و�لنت�شار و�ل�شهرة �لعالمية في 
مجال �للقاحات، مثل �شانوفي من فرن�شا، غالك�شو-
ومن  بريطانيا.  من  و�أ�شتر�-زينيكا  �شميث-كالين 
على  �لقائمة  �لجديدة  �لتقنية  �أثبتت  �أخرى  ناحية 
 Messenger-RNA )m-RNA( ي�شمى  ما  ��شتخد�م 
تفوقها على نظير�تها �لمعروفة و�لمتد�ولة منذ زمن بعيد. 

m-RNA :بـيونتـيك تعـتـمد طـريـقـة جديـدة

لقاح كورونا من بيونتيك هو �أول دو�ء يتم ترخي�شه 
في �لعالم، يقوم على هذه �لتقنية �لجديدة. �لحم�س 
�لنووي �لريبي �لم�شتخدم في هذه �لتقنية، و�لذي يمكن 
�عتباره �شقيق �لحم�س �لنووي �لحامل للمادة �لور�ثية 
)حم�س �لديوك�شي ريبونوكلييك(، يقدم للج�شد �لبنى 
�لجينية )�لور�ثية( كي يتمكن بدوره من حماية نف�شه، 
ومو�جهة �لفيرو�شات وغيرها من �لأمر��س. وهي فكرة 
يعمل عليها �أوغور �شاهين و�أوزلم توري�شي منذ �شنو�ت، 

من خالل �أبحاثهما لتطوير �أدوية �ل�شرطان. 
                      �إل �أن �لباحثين �لم�شتثمرين من مدينة ماينز 
يبحثان في هذه  �للذين  �ألمانيا  في  �لوحيدين  لي�شا 
�إلى  فقط،  كيلومتر�  بعد 250  على  �لجديدة.  �لتقنية 
توبينغن  مدينة  وفي  ماينز،  من  �لغربي  �لجنوب 
بالتحديد، توجد �شركة �لتكنولوجيا �لحيوية كوريفاك، 

�لتي �أ�ش�شها في �لعام 2000 �لأخ�شائي في علم �لأحياء 
�لجزيئية �إنغمار هورر. يعتبر هورر من �لرو�د �ل�شباقين 
في مجال m-RNA، وقد قاد �شركته منذ �للحظة �لأولى 
نحو هذ� �لتجاه. وهو �أي�شا بد�أ مبكر� في �أبحاثه للتو�شل 
�لألمانية  �لحكومة  �أن  حتى  كورونا.  �شد  لقاح  �إلى 
�إلى  منها  ماألوفة  غير  خطوة  في  عمدت  �لتحادية 
�لم�شاركة في �ل�شركة بمبلغ 300 مليون يورو، من �أجل 

�لحفاظ عليها في �ألمانيا ب�شكل د�ئم.
                �لخطو�ت �لتالية في طريق �لح�شول على 
�لترخي�س �لمحتمل و�ل�شماح بالت�شويق لم تكن �شريعة، 
�لأثناء عقدت  �لحال مع بيونتيك. في هذه  كما هي 
كوريفاك تحالفا مع عمالق �لأدوية �لألماني، �شركة 
�لذ�تي  �للقاح  تطوير  في  �ل�شتمر�ر  �أجل  من  باير، 
 GSK �شركة  مع  كوريفاك  تتعاون  كما   .CVnCoV
�لبريطانية �أي�شا. من �لمفتر�س تقديم نتائج �لدر��شات 
�لأحو�ل  �أح�شن  وفي  منت�شف 2021،  في  �ل�شريرية 
�شوف  �لذي  لقاح كورونا  �أي�شا ترخي�س  يتم  �شوف 

ت�شنعه كوريفاك. 

نـجـاحـات األبـحـاث تـرفـع الـقـيـمـة 
الـسـوقـيـة في الـبـورصـة 

من خالل جهودهما في مو�جهة جائحة كورونا خالل 
�لعام �لما�شي تحولت كل من كوريفاك وبيونتيك �إلى 
�أ�شهر �شركات �لتقنية �لحيوية في �ألمانيا. كما يوجد 
�لمزيد من �أوجه �لت�شابه بين �ل�شركتين. كالهما تعود 
موؤ�ش�س  �ألماني:  ملياردير  �إلى  ملكيتها  غالبية  في 

خــ�صــ�صــت وزارة 
الــبــحــث الـعــلــمـي 

مـبـلـغ 750 مــلــيــون 
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الــثـالثـة الـكـبــار
قـبـل �أكـثـر مـن مـائـة عـام تـم فـي �ألـمـانـيـا و�شـع �أ�شـ�س 

مـحـاربـة �لأمـر��س �لـمـعـديـة. ثـالثـة بـاحـثـيـن هـم �لـرو�د 
فـي هـذ� �لـمـجـال.  

الـنـص: مـارتـيـن أورت

رواد أبــحــاث الـلــقــاحــات األلــمــان

بـاول إيـرلـيـش
اأخ�صائي اأمرا�ض المناعة، 1915-1854    

درس بـاول إيرلـيش الطـب، إال أنـه لم 
يجد مسـتـقـبله أمام أسـرة المرضى. 
فقـد كان عشـقه إلى الكـيـمـيـاء هو 
الغالب على نشاطاته. عمل مساعداً 
لـروبــرت كـوخ، وعـمـل مـع إيـمـيـل 
بـيـريـنـغ، كـمـا شـارك فـي بـدايـات 

األبـحاث المتعـلـقـة بالمـناعـة. في 
1908 حـاز على جـائـزة نـوبـل في 

الطب اعتـرافاً بجهـوده وأعماله في 
مـجـال علـم المـنـاعـة. من خـالل 

»نظـرية السلـسـلـة الجانبـيـة« تمكن 
من تفسـير المبـدأ األساسي للمناعة. 
وبمسـاعـدة هذه النـظـرية نجـح فيما 

بعـد فـي تطـويـر أول عـنـصـر في 
العالج الكيميائي، ولهذا السبب يعتبر 
مؤسس العالج الكيميائي. كما تمكن 
إيـرليـش من شـفـاء مـرض الـزهـري 

)سفلس( بواسطة »سالفارسان«. األمر 
الذي منـحه شهـرة عالمـية واسـعة. 

روبـرت كـوخ
باحث في الأحياء الدقيقة، 1910-1843    

في مـختبره البـسـيط القـائـم في بـيـته 
نـجح روبـرت كـوخ في 1876 في عـزل 

العامل المسـبب لمرض الجمرة الخبـيثة. 
وكان بهـذا أول من تـمكـن من إثبـات أن 

األحياء الدقيقـة هي السبب في اإلصـابة 
بالمرض المعدي. الطبيـب الريفي الذي 
لم يكن معروفا حتى ذلك الـوقت تلقى 

دعوة إلى برلين، حيث تمكن من استئناف 
العمل والبحث في ظـل ظـروف أفـضل، 

واكـتـشـف في عـام 1882 الفـيـروس 
المـسـبب لمـرض الـسـل. وقـد ذاعـت 

شهرته عالميا بعد هذا االستكشاف. في 
1905 حاز جائـزة نـوبل في الطـب. وقد 
تمكن أيـضـاً من إثـبات وجـود الفـيروس 
المسـبـب لمـرض الكولـيـرا خالل رحلـة 

علمية إلى الهند في العام 1883. ولكن 
أحد العـلمـاء الطـلـيان كان قد سبقه في 
تـوصـيف الفـيروس. علـماً بأن االثـنـين لم 

يكونـا على معـرفة ببعضـهـما البعض.

إيـمـيـل فـون بـيـريـنـغ
طبيب الأم�صال، 1917-1854  

في وقت مبكر كان الطبيب العسكري 
إيميل بيرينغ على قناعة بأن محرضات 
العـدوى ال يـمكن مواجهـتها بمـواد 
كـيمـيائـية غريـبـة عن الجسد، وإنـما 
من خالل الترياق »السموم المضادة« 
الـذي يـقـوم الـجـسد بإنـتـاجـه في 
معـرض دفاعه ضد البكتريا. إال أنه لم 

يتـمكـن مـن متـابـعـة هـذه الـفـكرة، 
إال في مخـتـبـرات روبـرت كـوخ في 
برلين، حيث نجح في تطوير األمصال 

األولى لمحـاربـة مـرضـين معـديـين 
مخيـفين، الدفـتريا والكزاز )تيتـانوس(. 
بسبب هذه األبحاث استحق في عام 
1901 أول جائـزة نوبل في الطب. ثم 
اسـتفاد من المكـافأة المـالية للجائزة 
في تـأسـيـس مـصـنع بيـرينـغ إلنـتاج 
األمصـال، في مدينـة ماربـورغ. في 
2020 اشـتـرت بـيـونـتـيـك المصـنـع، 
حيث تقوم هناك بإنتاج اللقـاح الجديد.
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كبار  �أحد  هو  هوب  ديتمار   ،SAP �لبرمجة  عمالق 
ُيعَتَبر  بينما  �شنو�ت،  منذ  كور�فيك  في  �لم�شاهمين 
�لم�شتثمرين  من  �شترونغمان  و�أندريا�س  توما�س 
�لموؤ�ش�شين ل�شركة بيونتيك، وهما من عمالقة �شناعة 
بع�س  منذ  تعمالن  �ل�شركتين  كال  �لألمان.  �لدو�ء 
غيت�س.  وميليند�  بيل  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  �لوقت 
كوريفاك تعمل مع �لموؤ�ش�شة على تطوير لقاحات �شد 
�إلى  بينوتيك  ت�شعى  بينما  روتا،  وفيرو�س  �لمالريا 
نق�س  ومر�س  �ل�شل  مر�س  �شد  لقاحات  تطوير 
فترة  منذ  دخلتا  �ل�شركتين  كال  "�لإيدز".  �لمناعة 
وجيزة �شوق �أ�شهم نيويورك "نا�شد�ك للتكنولوجيا"، 
تقييم  �لثاني/يناير  كانون  منت�شف  في  تم  حيث 
تقييم  وو�شل  دولر،  مليار   18 بحو�لي  كوريفاك 

بيونتيك �إلى ما يقرب من 25 مليار دولر.

 الـوزارة تـدعـم األبـحـاث 

وز�رة �لبحث �لعلمي �لألمانية تقدم �لدعم �لكبير لكل 
من كوريفاك وبيونتيك على �ل�شو�ء، من �أجل ت�شريع 
تم  وقد  كورونا.  لقاح  و�إنتاج  تطوير  عمليات 
تخ�شي�س ما ي�شل مجموعه �إلى 750 مليون يورو 
في  وذلك  �لغاية،  لهذه  �لمخ�ش�س  �لدعم  ل�شندوق 
عامي 2020 و2021 فقط. من خالل ذ�ت �لبرنامج 
تدعم �لوز�رة �أي�شا �شركة ثالثة لم ياأت ذكرها كثير� 
دي�شاو  مدينة  في  بيولوجيكا"    IDT" �لإعالم:  في 
�لتي  �ل�شركة  ز�ك�شن-�أنهالت.  ولية  في  �لو�قعة 
لأ�شرة  مملوكة  وهي   1921 �لعام  في  تاأ�ش�شت 
م�شتثمرة، تقوم عادة باإنتاج �لأدوية ل�شالح �شركات 
لقاحها  تطوير  �لآن  تحاول  وهي  �لكبيرة،  �لأدوية 
طريقة  �لغاية  لهذه  ت�شتخدم  حيث  �أي�شا،  �لخا�س 
تقوم  �ل�شنين،  ع�شر�ت  منذ  ُمّتَبَعة  تقليدية معروفة، 
على �شاللة فيرو�س �لجدري. في نهاية 2021 كحد 
�أدنى، و�لأغلب خالل 2022 يمكن �أن تبد�أ �إجر�ء�ت 
لي�س  وهذ�  �ل�شتعمال.  تر�خي�س  على  �لح�شول 
بالتاأكيد ب�شرعة �ل�شوء. في �لمقابل يمكن �أن يكون 
�للقاح �لقادم من دي�شاو ذ�ت يوم �أقل تكلفة بكثير في 
�لإنتاج و�أ�شهل في �لتد�ول من BNT 162b2 �لقادم 

من ماينز، وCVnCoV �لقادم من توبينغن. 

اخــتــبـارات فـائــقـة 
الـعــنـاية لــفــعـالـيـة 

المـ�صـتـحـ�صـرات والــتـاأكــد 
مـن عــدم وجــود 

تـاأثـيـرات جـانـبـيـة. 

نـقــل وتـخــزيـن لــقـاح 
بـيـونــتــيـك مــمـكـن 

فـقـط فـي ظــل ظــروف 
تـبـريـد �صـديـدة.

يـجــب نــقــل مـئـات 
الـمـاليــيــن مـن 

الـعـبـوات 

الـبـحـث الـعـلـمـي
هــة كـورونــا

جـ
مـوا

ي 
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الــثـالثـة الـكـبــار
قـبـل �أكـثـر مـن مـائـة عـام تـم فـي �ألـمـانـيـا و�شـع �أ�شـ�س 

مـحـاربـة �لأمـر��س �لـمـعـديـة. ثـالثـة بـاحـثـيـن هـم �لـرو�د 
فـي هـذ� �لـمـجـال.  

الـنـص: مـارتـيـن أورت

رواد أبــحــاث الـلــقــاحــات األلــمــان

بـاول إيـرلـيـش
اأخ�صائي اأمرا�ض المناعة، 1915-1854    

درس بـاول إيرلـيش الطـب، إال أنـه لم 
يجد مسـتـقـبله أمام أسـرة المرضى. 
فقـد كان عشـقه إلى الكـيـمـيـاء هو 
الغالب على نشاطاته. عمل مساعداً 
لـروبــرت كـوخ، وعـمـل مـع إيـمـيـل 
بـيـريـنـغ، كـمـا شـارك فـي بـدايـات 

األبـحاث المتعـلـقـة بالمـناعـة. في 
1908 حـاز على جـائـزة نـوبـل في 

الطب اعتـرافاً بجهـوده وأعماله في 
مـجـال علـم المـنـاعـة. من خـالل 

»نظـرية السلـسـلـة الجانبـيـة« تمكن 
من تفسـير المبـدأ األساسي للمناعة. 
وبمسـاعـدة هذه النـظـرية نجـح فيما 

بعـد فـي تطـويـر أول عـنـصـر في 
العالج الكيميائي، ولهذا السبب يعتبر 
مؤسس العالج الكيميائي. كما تمكن 
إيـرليـش من شـفـاء مـرض الـزهـري 

)سفلس( بواسطة »سالفارسان«. األمر 
الذي منـحه شهـرة عالمـية واسـعة. 

روبـرت كـوخ
باحث في الأحياء الدقيقة، 1910-1843    

في مـختبره البـسـيط القـائـم في بـيـته 
نـجح روبـرت كـوخ في 1876 في عـزل 

العامل المسـبب لمرض الجمرة الخبـيثة. 
وكان بهـذا أول من تـمكـن من إثبـات أن 

األحياء الدقيقـة هي السبب في اإلصـابة 
بالمرض المعدي. الطبيـب الريفي الذي 
لم يكن معروفا حتى ذلك الـوقت تلقى 

دعوة إلى برلين، حيث تمكن من استئناف 
العمل والبحث في ظـل ظـروف أفـضل، 

واكـتـشـف في عـام 1882 الفـيـروس 
المـسـبب لمـرض الـسـل. وقـد ذاعـت 

شهرته عالميا بعد هذا االستكشاف. في 
1905 حاز جائـزة نـوبل في الطـب. وقد 
تمكن أيـضـاً من إثـبات وجـود الفـيروس 
المسـبـب لمـرض الكولـيـرا خالل رحلـة 

علمية إلى الهند في العام 1883. ولكن 
أحد العـلمـاء الطـلـيان كان قد سبقه في 
تـوصـيف الفـيروس. علـماً بأن االثـنـين لم 

يكونـا على معـرفة ببعضـهـما البعض.

إيـمـيـل فـون بـيـريـنـغ
طبيب الأم�صال، 1917-1854  

في وقت مبكر كان الطبيب العسكري 
إيميل بيرينغ على قناعة بأن محرضات 
العـدوى ال يـمكن مواجهـتها بمـواد 
كـيمـيائـية غريـبـة عن الجسد، وإنـما 
من خالل الترياق »السموم المضادة« 
الـذي يـقـوم الـجـسد بإنـتـاجـه في 
معـرض دفاعه ضد البكتريا. إال أنه لم 

يتـمكـن مـن متـابـعـة هـذه الـفـكرة، 
إال في مخـتـبـرات روبـرت كـوخ في 
برلين، حيث نجح في تطوير األمصال 

األولى لمحـاربـة مـرضـين معـديـين 
مخيـفين، الدفـتريا والكزاز )تيتـانوس(. 
بسبب هذه األبحاث استحق في عام 
1901 أول جائـزة نوبل في الطب. ثم 
اسـتفاد من المكـافأة المـالية للجائزة 
في تـأسـيـس مـصـنع بيـرينـغ إلنـتاج 
األمصـال، في مدينـة ماربـورغ. في 
2020 اشـتـرت بـيـونـتـيـك المصـنـع، 
حيث تقوم هناك بإنتاج اللقـاح الجديد.
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كبار  �أحد  هو  هوب  ديتمار   ،SAP �لبرمجة  عمالق 
ُيعَتَبر  بينما  �شنو�ت،  منذ  كور�فيك  في  �لم�شاهمين 
�لم�شتثمرين  من  �شترونغمان  و�أندريا�س  توما�س 
�لموؤ�ش�شين ل�شركة بيونتيك، وهما من عمالقة �شناعة 
بع�س  منذ  تعمالن  �ل�شركتين  كال  �لألمان.  �لدو�ء 
غيت�س.  وميليند�  بيل  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  �لوقت 
كوريفاك تعمل مع �لموؤ�ش�شة على تطوير لقاحات �شد 
�إلى  بينوتيك  ت�شعى  بينما  روتا،  وفيرو�س  �لمالريا 
نق�س  ومر�س  �ل�شل  مر�س  �شد  لقاحات  تطوير 
فترة  منذ  دخلتا  �ل�شركتين  كال  "�لإيدز".  �لمناعة 
وجيزة �شوق �أ�شهم نيويورك "نا�شد�ك للتكنولوجيا"، 
تقييم  �لثاني/يناير  كانون  منت�شف  في  تم  حيث 
تقييم  وو�شل  دولر،  مليار   18 بحو�لي  كوريفاك 

بيونتيك �إلى ما يقرب من 25 مليار دولر.

 الـوزارة تـدعـم األبـحـاث 

وز�رة �لبحث �لعلمي �لألمانية تقدم �لدعم �لكبير لكل 
من كوريفاك وبيونتيك على �ل�شو�ء، من �أجل ت�شريع 
تم  وقد  كورونا.  لقاح  و�إنتاج  تطوير  عمليات 
تخ�شي�س ما ي�شل مجموعه �إلى 750 مليون يورو 
في  وذلك  �لغاية،  لهذه  �لمخ�ش�س  �لدعم  ل�شندوق 
عامي 2020 و2021 فقط. من خالل ذ�ت �لبرنامج 
تدعم �لوز�رة �أي�شا �شركة ثالثة لم ياأت ذكرها كثير� 
دي�شاو  مدينة  في  بيولوجيكا"    IDT" �لإعالم:  في 
�لتي  �ل�شركة  ز�ك�شن-�أنهالت.  ولية  في  �لو�قعة 
لأ�شرة  مملوكة  وهي   1921 �لعام  في  تاأ�ش�شت 
م�شتثمرة، تقوم عادة باإنتاج �لأدوية ل�شالح �شركات 
لقاحها  تطوير  �لآن  تحاول  وهي  �لكبيرة،  �لأدوية 
طريقة  �لغاية  لهذه  ت�شتخدم  حيث  �أي�شا،  �لخا�س 
تقوم  �ل�شنين،  ع�شر�ت  منذ  ُمّتَبَعة  تقليدية معروفة، 
على �شاللة فيرو�س �لجدري. في نهاية 2021 كحد 
�أدنى، و�لأغلب خالل 2022 يمكن �أن تبد�أ �إجر�ء�ت 
لي�س  وهذ�  �ل�شتعمال.  تر�خي�س  على  �لح�شول 
بالتاأكيد ب�شرعة �ل�شوء. في �لمقابل يمكن �أن يكون 
�للقاح �لقادم من دي�شاو ذ�ت يوم �أقل تكلفة بكثير في 
�لإنتاج و�أ�شهل في �لتد�ول من BNT 162b2 �لقادم 

من ماينز، وCVnCoV �لقادم من توبينغن. 

اخــتــبـارات فـائــقـة 
الـعــنـاية لــفــعـالـيـة 

المـ�صـتـحـ�صـرات والــتـاأكــد 
مـن عــدم وجــود 

تـاأثـيـرات جـانـبـيـة. 

نـقــل وتـخــزيـن لــقـاح 
بـيـونــتــيـك مــمـكـن 

فـقـط فـي ظــل ظــروف 
تـبـريـد �صـديـدة.

يـجــب نــقــل مـئـات 
الـمـاليــيــن مـن 

الـعـبـوات 

الـبـحـث الـعـلـمـي

هــة كـورونــا
جـ

مـوا
ي 

ً فـ مـعـا
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«
الــســرعـة 
مــهــمـة 

جــــداً 
عــنــد 

انــتــشــار 
الـجـائـحـة

 »

                      اأوزلـم تـوريـ�سـي واأغـور �سـاهـيـن هما الوجهان 
"�سرعة  في  اليوم.  الألماني  اللقاحات  عالم  في  الأ�سهر 
الذي  اأطلقاه على م�سروعهما  الذي  ال�سوء"، وهو ال�سم 
نجح   2020 الثاني/يناير  كانون  منت�سف  في  انطلق 
العالمان الموؤ�س�سان ل�سركة بيونتيك في مدينة ماينز، في 
تطوير لقاح �سد فيرو�ض كورونا، عالي الفعالية، قابل 
م�ستويات  باأعلى  ويتميز  العام،  الم�ستوى  على  للتداول 
الأمان. حتى الآن كان التو�سل اإلى اللقاحات ي�ستغرق ما 
يزيد عن ع�سر �سنوات من البحث والتطوير، هذا في حال 
تمكنت من  بيونتيك  المطاف.  نهاية  في  النجاح  تحقق 

تطوير اللقاح خالل اأقل من �سنة واحدة.  
                 كيف نجح توري�سي و�ساهين في هذا؟ اإنها ق�سة 
تجمع بين ال�سغف والقناعة وال�سجاعة والروؤية. تعارف 
الطبيبان على بع�سهما البع�ض خالل عملهما في م�سفى 
قد  وكانا   .2002 عام  في  وتزوجا  الجامعي،  �سارلند 
اأ�س�سا قبل ذلك بعام واحد �سركة للتقنيات البيولوجية، ثم 
قاما ببيعها فيما بعد وحققا ربحا جيدا. في 2008 اأطلق 
اإمكانية  من  قناعة  على  بيونتيك وهما  �سركة  الثنان  
الوقاية من الإ�سابة بال�سرطان، وحتى قابلية ال�سفاء منه 
وقد   .)mRNA( النووي  الريبي  الحم�ض  على  بالعتماد 
�سمنا في وقت مبكر دعما ماليا من م�ستثمرين األمانيين 
مليئين ماليا، بحيث تمكنا في بداية 2020 من التركيز 
على مو�سوع واحد. ب�سع مئات من العاملين بداأوا العمل 
على تطوير لقاح م�ساد لفيرو�ض كورونا، اعتمادا على 

تقنية RNA الجديدة. 
              في ذات الوقت اعتمد الموؤ�س�سان على العديد من 
عالقات التعاون، بغية مواجهة التحديات اللوج�ستية في 
الأمريكية  الدواء  �سركة  وتعتبر  المحتمل.  اللقاح  اإنتاج 
بفايزر الأ�سهر بين هوؤلء ال�سركاء. وهكذا تحقق النجاح 
في تجاوز مرحلة الختبار في وقت مبكر، وح�سل اللقاح 
على الترخي�ض في بلدان التحاد الأوروبي، وبداأ الإنتاج 
بكميات تجارية كبيرة.  في هذه الأثناء حققت بيونتيك 
نجاحات كبيرة في �سوق اأوراق المال الأمريكية وموؤ�سر 
نا�سداك. اإل اأن الزوجين الباحثين من اأ�سول تركية كانا 
اأمرا جانبيا، ولي�ض هو  دوما يعتبران النجاح التجاري 
الغاية. الأهم بكثير بالن�سبة لهما كانت نتائج جهودهما 
العلمية واإي�سالها اإلى المر�سى على م�ستوى وا�سع. وهنا 
خالل  من  للتطور.  وا�سعة  اآفاقا  الم�ستثمرون  يرى 
في  "بيونتيك  نجحت   RNA لتقنية  الوا�سع  ال�ستخدام 
التحول اإلى اأمازون قطاع التقنية الع�سوية"، في اإ�سارة 

اإلى النجاح الفائق وال�سريع ل�سركة اأمازون.
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عــنــد 

انــتــشــار 
الـجـائـحـة

 »
د. أوزلــم تــوريــشـي 

و الـبـروفـيـسـور د. أوغـور شـاهـيـن -
طـبـيـبـان 

و مـؤسـسـا بـيـونـتـيـك 

الـقـدرة عـلـى الـتـغـيـيـر
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ألـــمـــانـــيـــا 
لــعــ�شــاق الــطــبــيــعــة

مـتى يمكـن أن يكـون المـرء 
أكـثر اسـترخـاء من جـولـة في 
الغـابـة؟ منـذ انتـشـار جـائحـة 

كـورونـا تجتـذب الغـابـة المـزيـد 
من األلـمـان، الذيـن يعـشـقـون 

بطبـيـعـتـهـم التـجـول في 
الـغـابـات، حتـى بـدون الجائحة. 
وهـذه الـغـابـات مـتـوفـرة في 
ألمـانـيـا بكـثـرة: 33 في المـائـة 
من مـسـاحـة البـالد تـغـطـيـها 
الغـابـات. في جـولـة رقـمـيـة 
افـتـراضـيـة في غـابـة بـافـاريـا، 
أو تحـلـيـق افتـراضـي بـطـائـرة 

بـدون طـيـار »درون« بــزاويـة 
360 درجـة، يـمـكـن لـعـشـاق 

الطـبـيـعـة اآلن استـكـشـاف 
روعـة وتمـيز الغـابـات األلمانـيـة، 
وهـم جالـسـون في بـيـوتـهـم.

 هــيــا إلـى الــغــابــة 
األلـمـانـيـة فـي جـولـة 360 
درجــة مـع »درون مـبــادرة 

ألـمـانـيـا الــبــريــة«
www.youtube.com/

watch?v=vBaOgy0wNbA 

مـع خـبـراء الـعـلـوم الـحـيـويـة 
والـطـبـيـعـيـة فـي جـولـة 

عـبـر غــابــة بــافــاريــا 
www.youtube.com/

watch?v=Rdk4LiBWKZQ 
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اسـتـكـشـف ألـمـانـيـا افـتـراضـيـاً 
هــة كـورونــا

جـ
مـوا

ي 
ً فـ مـعـا

جـولـة رقـمـيـة 
فـي 

ألـمـانـيــا 

اال�ضـتـمـتـاع بالـمـ�ضـاهـد والـطـبـيـعـة الـخـالبـة، قـ�ضـاء 
لـيـلـة مـتـمـيـزة في بـرلـيـن مـع مـبـدعـي الـمـو�ضـيـقـى، 

ا�ضـتـكـ�ضـاف الـ�ضـعـراء الـ�ضـبـاب، الـتـجـول بـهـدوء و�ضـكـيـنـة 
في واحـد من اأ�ضـهـر مـتـاحـف الـفـن في اأوروبـا؟ مـع هـذه 

الـعـرو�ض االفـتـرا�ضـيـة تـاأتـي األـمـانـيـا اإلـيـك 
في غـرفـة الـجـلـو�ض.  

الـنـص: كـيـم بـيـرغ وكـريـسـتـيـنـا إغـلـهـاوت
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سواء الكالسيك أو البوب أو صاالت 
الرقـص »دانسـهـول«: كـثـير من 
األمـور تَـسـُهل مع المـوسـيقى، 
وبشكل خـاص في زمن األزمات. 
وبما أنـه ال يمكن إقـامة الحفـالت 
الموسيقية في زمن كـورونا فـقد 
عمد كثـير من الفنانـين والفنانات 
إلى نـقل أنشـطتهـم وعروضهم 
إلى اإلنـتـرنت. البـث الـمـبـاشـر 

»اليف ستـريم« من نـوادي بـرلين 
ودور األوبـرا العـريقـة وصـاالت 

الموسيقى الحديثة، إضافة إلى 
المهرجانات وعروض المواهب 
الشابة على إنستغرام: مع هذه 

الفعاليات يسـتطيع المرء التحليق 
في عالـم الموسيـقى األلمانـية 

وهو مستلق على أريكته في 
البيت، ويدعم في ذات الوقت 

هـؤالء الفـنانـين والفـنانـات. 

االسـتـمـتـاع بـاألحـداث 
الـثـقـافـيـة والـمـوسـيـقـيـة 

على صـفـحة »الـمـتـابـعـة« 
 www.dringeblieben.de  

حـفـالت أوبـرا 
عـالـمـيـة أونـاليـن، 

عـلـى الـمـوقـع 
األوروبـي  

www.operavision.eu/de/
library/digitale-oper 

ألـــمـــانـــيـــا 
لــعــ�شــاق المــو�شــيــقــى
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أحيانـاً يكـون الـشـعر عالجاً. إنه 
قادر على جمع األفـراد، وتلخيص 
العالـم في كلمات، ومـواسـاة 

النـاس في زمن األزمـات. ما هي 
الطـريـق األفـضـل الـمـتـوفـرة 
حـالـيـاً الستـكـشـاف ألـمـانـيـا، 

بـالد المـفـكـريـن والـشـعـراء 
بـأسـلـوب افـتـراضـي؟ 

 @poetryforlocals  
مـع المـمـثـل دانـيـيـل بــرول. 

حمـلة قـراءة شعريـة مـشتـركة: 
عـلى إنـتـسـغـرام

Account @poetryforlocals 
ومـع هـاشـتـاغ 
#poetryforlocals

بـاسـتـطـاعـة كـل إنـسـان 
تـحـمـيـل قـصـيـدتـه 

المـفـضـلـة أو إلـقـاؤهـا.
 فـي ذات الـوقـت بـمـقـدور 
كـل إنـسـان أن يـدعـو إلـى 
دعـم متـجـره المـفـضـل، 
أو مـطـعـم  أو مـقـهـى 
يـحـبـه، أو حـتى إرسـال 
تـحـيـاتـه إلـى آخـريـن.  

اسـتـكـشـاف األدب مـع »سـيـارة 
إسـعـاف« الـشـعـر أمـام 

مـسـرح تـالـيـا في هـامـبـورغ
www.thalia-theater.de/
startseite/thaliadigital-

poesie-ambulanz

ألـــمـــانـــيـــا 
مــن اأجــل الــ�شــعــراء
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سواء الكالسيك أو البوب أو صاالت 
الرقـص »دانسـهـول«: كـثـير من 
األمـور تَـسـُهل مع المـوسـيقى، 
وبشكل خـاص في زمن األزمات. 
وبما أنـه ال يمكن إقـامة الحفـالت 
الموسيقية في زمن كـورونا فـقد 
عمد كثـير من الفنانـين والفنانات 
إلى نـقل أنشـطتهـم وعروضهم 
إلى اإلنـتـرنت. البـث الـمـبـاشـر 

»اليف ستـريم« من نـوادي بـرلين 
ودور األوبـرا العـريقـة وصـاالت 

الموسيقى الحديثة، إضافة إلى 
المهرجانات وعروض المواهب 
الشابة على إنستغرام: مع هذه 

الفعاليات يسـتطيع المرء التحليق 
في عالـم الموسيـقى األلمانـية 

وهو مستلق على أريكته في 
البيت، ويدعم في ذات الوقت 

هـؤالء الفـنانـين والفـنانـات. 

االسـتـمـتـاع بـاألحـداث 
الـثـقـافـيـة والـمـوسـيـقـيـة 

على صـفـحة »الـمـتـابـعـة« 
 www.dringeblieben.de  

حـفـالت أوبـرا 
عـالـمـيـة أونـاليـن، 

عـلـى الـمـوقـع 
األوروبـي  

www.operavision.eu/de/
library/digitale-oper 

ألـــمـــانـــيـــا 
لــعــ�شــاق المــو�شــيــقــى
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جولـة فـرديـة خاصـة بـيـن 
أشـهـر متـاحف ألمـانـيـا: هـذا 
األمـر مـتـاح حـالـيـاً لـجمـيـع 
عـشـاق الـفـن، عـلـى األقـل 

افـتـراضـيـاً. خالل الجولـة التي 
تقـوم بـها بكـل هـدوء ودون أيـة 
إزعاجات، عبر صاالت الفنون في 
المتـاحف الزاخـرة بالتاريـخ، مثل 
متحف بودة في برلين أو متحف 
شتـيدل في فـرانكـفـورت، تشعر 
بهـذه األعمـال الفـنـية قـريـبة 

منـك بشكل ال نظير له. كما تنتظر 
الضـيوف الرقمـيين أيـضـاً عروض 
بـودكـاست وتعـلـم إلكـتـروني. 

جـولـة افـتـراضـيـة فـي 
مـتـحـف بـودة 

 www.smb.museum/
museen-einrichtungen/
bode-museum/home/   

اسـتكـشـاف الـعـروض الرقـمـيـة 
المتـنـوعـة لمـتـحف شـتـيـدل  

www.staedelmuseum.de/de/
digitale-angebote

االسـتـمـاع إلى البـث بـودكـاسـت 
الصوتي »البـحث عـن فـان كـوخ«    

www.staedelmuseum.de/de/
podcast-finding-van-gogh  

ألـــمـــانـــيـــا 
لــعــ�شــاق الــثــقــافــة 
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اإلجازات ذهـبت ضحيـة اإللـغـاء، 
الرحـالت تـم تأجـيـلـها: أزمـة 

كـورونـا أصـابت أيضـاً العديـد من 
عـشاق الـسـفر والـتـرحال. رغم 
ذلـك ال يـتـوجب عـلى هـؤالء 

الـتـخلي تـمامـاً عن رحـالتـهـم 
االسـتـكـشـافـيـة واالطـالعـيـة. 

أحيـانـٌا يـكون البـعيـد أقـرب مـما 
نـظن، بـل ربـما يـفـصـلـنا عـنـه 
نقـرة على فـأر الكـومـبـيـوتـر 

فـقـط. ما رأيكـم على سـبـيـل 
المثـال في جولة بـزاويـة 360 
درجـة عـبـر ألـمانيـا؟ أو رحلـة 

بطـائـرة »درون« فوق كاتـدرائـيـة 
كـولـونـيا الشـهـيـرة؟ بـفـضـل 

الكـثـير من العـروض االفـتراضـيـة 
يـمكـن لعـشـاق الـسـفـر اآلن 
إشـباع رغـبـاتـهـم، انـطـالقـاً 

مـن غـرفـة الـجـلـوس.  

االسـتـمـتـاع بـنـظـرة عـامـة 
أللـمـانـيـا بـزاويـة 360 درجـة 

www.deutschland-
panorama.de

اسـتـكـشـاف ألـمـانـيـا مـع درون 
دويـتـشـة فـيـلـة الـيـومـيـة  
www.twitter.com/dw_kultur 

ألـــمـــانـــيـــا 
لــعــ�شــاق الــ�شــفــر
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جولـة فـرديـة خاصـة بـيـن 
أشـهـر متـاحف ألمـانـيـا: هـذا 
األمـر مـتـاح حـالـيـاً لـجمـيـع 
عـشـاق الـفـن، عـلـى األقـل 

افـتـراضـيـاً. خالل الجولـة التي 
تقـوم بـها بكـل هـدوء ودون أيـة 
إزعاجات، عبر صاالت الفنون في 
المتـاحف الزاخـرة بالتاريـخ، مثل 
متحف بودة في برلين أو متحف 
شتـيدل في فـرانكـفـورت، تشعر 
بهـذه األعمـال الفـنـية قـريـبة 

منـك بشكل ال نظير له. كما تنتظر 
الضـيوف الرقمـيين أيـضـاً عروض 
بـودكـاست وتعـلـم إلكـتـروني. 

جـولـة افـتـراضـيـة فـي 
مـتـحـف بـودة 

 www.smb.museum/
museen-einrichtungen/
bode-museum/home/   

اسـتكـشـاف الـعـروض الرقـمـيـة 
المتـنـوعـة لمـتـحف شـتـيـدل  

www.staedelmuseum.de/de/
digitale-angebote

االسـتـمـاع إلى البـث بـودكـاسـت 
الصوتي »البـحث عـن فـان كـوخ«    

www.staedelmuseum.de/de/
podcast-finding-van-gogh  

ألـــمـــانـــيـــا 
لــعــ�شــاق الــثــقــافــة 
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الـتـحـريـر

الـنـاشـر
»مـجـلـة دويـتـشـالنـد« تـصدر عن دار فاتسیت کـومـیـونـیکـیـشـن 

FAZIT Communication GmbH المحدودة المـسـؤولـيـة
بالتـعاون مـع وزارة الخارجية األلمانيـة، بـرلـين

دار الـنـشـر
فاتسیت کـومـیـونـیکـیـشـن المحدودة المـسـؤولـيـة - فـرانکـفـورت

FAZIT Communication GmbH
Frankenallee 71–81, D-60327 Frankfurt am Main

هاتف: 91-3101 69/75 (0) 49++ 
www.fazit–communication.de

الـتـحـريـر
رئـيـسـة الـتـحـريـر: جـانـيـت شـايـان 

التحريـر: كـيـم بـيـرغ , آرنـد فيـسـتـيرلـيـنـغ, كـريـسـتـيـنا إغـلهـاوت, 
سـارة كـانـيـنـغ, مـارتـيـن أورت، د. هـيـلـيـن سـيـبـوم 

اإلدارة الـفـنـيـة: شـتيـفـاني شـفـاري
مـسـاعـدة الـتـحريـر: إيـزابـيـل بـارون 

اإلنـتـاج: زاركـا غـفـار, شـتـيـفان رايـشـرت 
التـرجـمـة العـربـيـة: أحمد ماهـر صـندوق 

التـنـضـيـد العـربـي: عصـمـت أمـيراالي
www.deutschland.de

خـدمـات الـتـحـريـر
info@fazit-communication.de :بـريـد إلكـتـرونـي

هـاتـف: 01 91-31 69/75 (0) 49++

خـدمـات الـتـوزيـع
vertrieb@fazit-communication.de :بـريد إلكـتروني

هاتـف: 11 91-30 69/75 (0) 49++ 

مـالحظـات
ً »مـجـلـة دويـتـشـالنـد« يـتـم تـوزيـعهـا في 180 بـلـدا

المـساهـمات التي تحـمل اسـم صـاحبـها ال تـعـبر بالـضـرورة 
عن رأي النـاشر. إعـادة الطـبـع مسـمـوحة فـقـط بموجب 

موافـقـة مـسـبـقـة. 
vertrieb@fazit-communication.de :الطـلـبـات
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تـجـد هـنـا 
مـزيـداً مـن 

الـمـعـلـومات 
عـن مـواجـهـة 

جـائـحـة كـورونـا 
في ألـمـانـيـا

الـحـكـومـة االتـحـاديـة 
_______________________________________________________

مـاذا تفـعل الحكومـة األلمـانـيـة 
االتـحـاديـة لمـواجهـة جـائـحـة 
كـورونا؟ على صـفـحـة الـويـب 

تـجـد آخـر األرقـام عـن اإلصـابـات 
وعن الـقـواعـد والتـعـلـيـمـات، 
وعن الـمـسـاعـدات المـقـدمـة 

لـألفـراد والـشـركـات، إضـافـة إلى 
أحـدث الـمـعـارف الـعـلـمـيـة 

الـمـتـوفـرة واإلجـراءات المـتـفـق 
عـلـيـهـا دولـيـاً.  

www.bundesregierung.de

وزارة الـصـحـة 
االتـحـاديـة   

_______________________________________________________

وزارة الـصـحـة األلـمـانـيـة 
االتـحـاديـة هـي الـجـهـة 
الـمـركـزيـة فـي ألـمـانـيـا 

الـمـعـنـيـة بـكـل الـتـسـاؤالت 
حـول جـائـحـة كـورونـا. عـلـى 

صـفـحـة الـوزارة تـجـد إلـى 
جـانـب أحـدث الـمـعـلـومـات 

والـجـدول الـزمـنـي، أرقـام 
االتـصال الـسـاخنـة ومـعلـومات 

ـَّدمـة بـلـغـة اإلشـارة.  ـُق م
www.bundesgesundheits

ministerium.de

وزارة الـخـارجـيـة  
_______________________________________________________

بسـبب جائـحـة كـورنا بات السـفر 
ـَّددة. وزارة  ـُش يـخـضـع لـقـيـود م
الخـارجـيـة األلـمـانـيـة تـقـدم 

المـعـلـومـات بـاأللـمـانـيـة 
واإلنـكلـيزية للـمـسـتخدمـين في 

مخـتـلف أنـحاء الـعالـم حول 
الـشـروط والـقـواعـد الـسـاريـة 

حـالـيـاً مـن أجـل الـدخـول إلى 
ألـمانـيا. وبالـنـسبـة للـمقـيـميـن 

في ألـمـانـيـا يـوجـد أيـضـاً 
تـحذيـرات حـالـية حول الـسـفر 

إلـى خـارج البـالد وشـروط األمـان 
والـسـالمـة المـتـعـلـقـة بـذلـك.  

www.auswaertiges-amt.de

مـعـهـد روبـرت كـوخ   
_______________________________________________________

 )RKI) مـعـهــد روبــرت كــوخ
هـو الـمـؤسـسـة الـمـركـزيـة 
لـلـحـكـومـة االتـحـاديـة مـن 
أجــل مـكـافـحـة األمــراض 
الـمـعـديــة. وهــو يـقــوم 

بـاســتـمـرار بـجـمـع أحـدث 
الـمـعـلـومـات والـبـيـانـات 

الـمـتـعـلـقـة بـجـائـحـة كـورونـا، 
ويـقـوم بـتـقـيـيـمـهـا، ويـضـع 

مـقـتـرحـات شـامـلـة يـقـدمـهـا 
إلـى الـرأي الـعـام. وتـتـوفـر 

أحـدث الـمـعـلـومـات الـيـومـيـة 
وتـقـاريـر األوضـاع في ألـمـانـيـا 

أيـضـاً بـالـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة. 
www.rki.de

   deutschland.de
_______________________________________________________

عـلـى صـفـحـات مــوقــع 
 deutschland.de »دويـتـشـالنـد«

يـقـدم شـريـط الـبـث الـمـبـاشـر 
»اليــف تــيـكـر« أهـم األخـبـار 

الـمـتــعـلــقـة بـجـائـحــة 
كــورونــا. عـالوة عـلى ذلــك 

تــقــرأ هــنـا فـي عـشــر 
لـغـات مـخـتـلـفـة تـقـاريــر 

تـحـلـيــلــيـة وتـصــورات 
وتـحـقــيـقـات عـن الـتـعـاون 
الـدولـي خـالل الـجـائـحـة، 

إضــافـة إلـى كـل مـا يـحـرك 
ألـمـانــيـا ويـثــيـرهـا. 
www.deutschland.de

الــتـحـريــر
هــة كـورونــا

جـ
مـوا

ي 
ً فـ مـعـا
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 الــعــربــيــة  الـنــ�ســخــة 

www.deutschland.de
آذار/ مـارس 2021

 ARA

أفــكــار، مــواقــف، حــوارات

مــعــاً فـي مــواجـهـــة كــورونـــا
كــيــف تــواجــه ألــمــانــيــا الــجــائــحــة

حـــــقـــــائـــــق   �أرقـــــام،  لــــــمــــحـــــات، 
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كـــل مـــا تـــريـــد 
مـــعـــرفـــتـــه عـــن 

�ألـــمـــانـــيـــا 

حـــــقـــــائـــــق   �أرقـــــام،  لــــــمــــحـــــات، 
األــمــانــيــا بــالد الـــتــنـوع، والــديـــمــقــراطــيــة الــحــيــة، واالقـــتـــ�ســـاد الـمـــبـــدع. "حـــقـــائـــق عـــن 
األـمـــانـــيـا" هـــو الـبـــوابـــة االإلـكـــتـرونـــيـة الـتـي تـــقـــودك اإلـى اأهـــم الـحـــقـائـــق والـمـــعـــلـومـات عـن 
األـمـــانـــيـا. تــعـــّرف عـلـى الـمـــزيـــد عـــن الـ�ســـيـا�ســـة االألـمـــانـــيـة والـمـــجـــتـــمـع االألـمـــانـي، وعـــن 

مـو�ســـوعـــات مـهـــمـــة، مـثـــل �ســـوق الـعـــمـــل وحـــمـايـــة الـمـــنـــاخ والـنـــظـــام الـتـــعـــلـــيـــمـي. حـــديـثـــة 
ومـوثـــوقـــة: "حـــقـائـــق عـن األـمـــانـيـــا" يـقـــدم الـمـــعـــلـــومـات بـــثـــمـان لـــغـــات مـخـــتـــلـــفـــة.   

www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar
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