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نبذة عن مركز الرافدين للحوار
ُ َ ُّ
ُ
الت
ُ يعد مركز الرافدين َ للحوار من َالمراكز النوعية يف العراق ي
منبها النخب السياسية واالقتصادية واألكاديمية
تجمع عىل ر
الناشطة يف توجيه الرؤى والمؤثرة يف صناعة القرار والرأي العام .فهو
َ
يع
شج
ت
مركز فكري مستقل) ، (THINK TANKيعمل عىل
ِ
ِ
َ
ياس ّي ِة والثقافـ ـيـة واالقتصـادية بيـن النخـب
الس ِ
ِ
الحوارات يف الشؤون ِ
ْ
السلـم
العـراق ـيـة؛ بهدف تعــزيـز التج ــربـة الديمقـراطية ،وتحقيـق ِ
المجتمع ،ومسـاعدة مؤسسات الدولة يف تطوير ذاتها ،من خالل
ي
ً
الخبات والرؤى اإلسباتيجية؛ لذا يمثل المركز صالونا للحوار
تقديم ر
ّ
يت ِـسـم بالموضوعية والحيـاد ويـوظف مخرجاته للضغط عىل صناع
القرار وتوجيه الرأي العام نحو بناء دولة المؤسـســات ،يف إطار النظام
اط ،وسيادة القانون ،واحبام حقوق االنسان.
الديمقر ي
(فباير)  2014يف مدينة
تأسس المركز يف االول من شباط ر
النجف ر
ون
األشف
عىل شكل مجموعة افباضية يف الفضاء االلكب ي
ً
تضم عددا محدودا من السياسيي واألكاديميي والمثقفي ،وقد
ً
تطورت الفكرة الحقا ،ليتم إكسابها الصفة القانونية عن طريق
تسجيل المركز يف دائرة المنظمات غب الحكومية  NGOالتابعة
اف.
لألمانة العامة لمجلس الوزراء العر ي
للحوار" اليوم ف جنباته الحوارية أكبر
يضم "مركز الرافدين
ي
اف من التوجهات السياسية واالختصاصات
من سبعمائة عضو عر ي
األكاديمية والمذاهب الدينية كافة ،إذ يمكن تشبيهه بـ "عراق
مصغر" اتفق فيه الجميع عىل اعتماد الحوار ركبة أساسية لمواجهة
المشاكل ،وإنتاج حلول اسباتيجية ،تتناغم ورؤية المركز يف بناء
الوطن المزدهر .كما يعمل يف أقسام المركز اإلدارية  30موظفا من
مختلف االختصاصات.
وقد استطاع المركز خالل مدة وجبة تحقيق مجموعة من
المختلفة وتوظيف مخرجاتها لصالح
الطاقات
عب تسخب
اإلنجازات ر
ِ
ِ
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ً
التواصل
القضية العراقية ،مستفيدا بذلك من التقنيات الحديثة يف
ِ
ون مع النخب يف مركز القرار ومتجاوزا حواجز الجغرافيا
االلكب ي
ر
الت لربما تعيق الحوار المباش.
والزمن والضورات األمنية ،ي
ون ،بل أقام مجموعة من
يكتف المركز بالتواصل اال
لم
ِ
لكب ي
ً
النشاطات عىل أرض الواقع شملت عددا من الندوات والمؤتمرات
وف مجاالت متعددة
وورش العمل والجلسات الحوارية التخصصية ي
المضف وسوق
منها عىل سبيل المثال ال الحض :تطوير القطاع
ي
األوراق المالية ،إنضاج مشاري ــع المصالحة الوطنية والتسوية بي
حكومت المركز واإلقليم ،تحسي
الفرقاء والتوسط يف األزمات بي
ي
القطاعات الخدمية والتخلص من الببوقراطية اإلدارية والروتي،
والغذان ،إضافة إىل استقراء العديد من الملفات
المان
تحقيق األمن
ي
ي
الشعت
الشائكة كالدستور والببول والعالقات الخارجية والحشد
ري
والمنافذ الحدودية واالستثمار والرعاية االجتماعية وغبها.
فيما يعد ملتق الرافدين للحوار معلما بارزا ضمن انشطة
ر
واالكب سعة وتنظيما،
المركز والذي يعد االول من نوعه يف العراق،
الت تهم البلد،
ويــهدف اىل اثراء الحوار بي صناع القرار يف القضايا ي
الخباء واألكاديميي.
الخبات مع ر
وتعزيز النقاشات بشأنها ،وتبادل ر
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رؤية المركز
الت تتالقح عندها آراء النخب وصناع
المركز هو المحطة ي
َ
وبما يوفر من
القرار بجميع أطيافها
السياسية والدينية والقوميةِ ،
ُ
ّ
ُ
ْ
ِّ
حوارية إيجابية تحسن إيجاد الفضاءات المشبكة بي تلك
بيئة
بلد مزدهر.
اآلراء ،وتسهم يف بناء ٍ
رسالة المركز
تشجيع وتنمية الحوارات الموضوعية والجادة بي النخب
العراقية وصناع ،القرار بما يعزز التجربة الديمقراطية ،ويحقق السلم
المجتمع ،والتنمية المستدامة يف العراق.
ي
أهداف المركز
يسع المركز اىل تحقيق جملة من االهداف منها:
االجتماع والعمل عىل ادامته ،عن طريق
 تحقيق السلم
ي
تشجيع الحوار البناء والتبادل الفكري بي النخب العراقية،
ضمن قواعد واطر وطنية شاملة.
 تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية يف المجتمع ،عن طريق
صناعة رأي عام باتجاه ادامة التجربة الديمقراطية ،والحفاظ
عىل عالقة متوازنة ،وثقة متبادلة بي النخب من جهة ،وبي
اجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى.
 مساعدة مؤسسات الدولة وهيئاتها يف وضع حلول للمشكالت
الت تواجه عملها ،من خالل تقديم الدراسات واالستشارات
ي
والرؤى االسباتيجية من قبل باحثي متخصصي.
 توسيع قاعدة المشبكات بي الكيانات السياسية واالجتماعية،
عن طريق توفب بيئة حوارية محايدة وموضوعية ،توجه الحوار
بما يصب يف الصالح العام للوطن والمواطن.
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الوسائل












َّ
من أجل تحقيق أهداف المركز فإنه يتوسل الوسائل االتية:
إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات التخصصية يف
المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية،
وتوفب التغطية اإلعالمية المناسبة لها ومتابعة مخرجاتها.
إصدار الكتب المؤلفة والمبجمة والمجالت والصحف
والمنشورات والبحوث باللغة العربية او باللغات األخرى،
ً
ً
ر
ونشها ورقيا ،أو الكبونيا.
ُ
اتفاقات ر
وشاكات للتعاون وتوقيع مذكرات تفاهـم مع
عقد
ٍ
الت
المؤسسـات والمنظم
ـات والمراكز المحلية والدولية ي
ً
ُ
ـات وأهدافا تشبك مع توجهـات المركز.
تحمل توجه ٍ
عقد اتفاقيات مع الجامعات والكليات رفيعة المستوى يف
العراق وخارجه؛ إلقامة فعاليات علمية مشبكة تسهم يف
تحقيق اهداف المركز.
ُ
إنشاء دوائر البحوث والدراسات العلمية والفكرية
والثقافية ،وتشكيل اللجان المتخصصة الدائمة او المؤقتة،
العلم بما يسهم يف تحقيق أهداف
الت تعزز حركة البحث
ي
ي
ر
الت تخص العراق ومنطقة الشق
القضايا
ف
كز
المر
ي
ي
األوسط.
عقد حلقات الحوار والتفاهم بي المختلفي ،سواء أكان
ً
ً
اختالفهم إثنيا أم عرقيا أم سياسيا؛ لتطوير آليات فهم االخر
كمقدمة الكتشاف المشبكات الوطنية ،وجعلها قاعدة
ّ
االجتماع.
االنطالق يف حوار بناء خّلق لتحقيق االندماج
ي
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أوال :المقدمة
البشية المعارصة عىل أصداء ر
تقف ر
معتك تهديد جديد
ر
وتدمتا
اإلنسان المسالم ،فتكا
يختق بشكل ناعم خاليا الجسم
ر
ي
ُ
وخرابا .إنها أزمة وباء جديد ال تسمع فيه أصوات القنابل أو أزيز
الرصاص وهدير الدبابات ،وال من نوع االزمات االقتصادية
اكي ،إنه وباء
والمالية ،وال من طينة
والت ر
األعاصت والزالزل ر
ر
رفتوس كورونا (كوفيد )19 -الذي ر ئ
حي غرة
يفاج الجميع عىل ر
والفقتة ،المتقدمة
ولم تتهيأ له الشعوب والحكومات ،الغنية
ر
فف هذه اللحظات تواجه المجتمعات اإلنسانية كافة
والنامية .ي
أزمة صحية عالمية ال مثيل لهاُ ،يقتل فيها ر
البش بال رحمة،
ر
وتنتش المعاناة ربي االحياء السكنية واألرس ،وتقوض بال هوادة
ر
بكثت من مجرد أزمة صحية .إنه
حياة الناس .إنها بال شك أكت ر
رفتوس يهدد المجتمعات اإلنسانية يف صميمها.
لقد وضعت االزمة الحالية العالم ف ر
مفتق طرق،
ي
أدرك فيها الجميع هشاشة نظمهم الصحية واجراءاتهم
الوقائية ،ووضعتهم امام استحالة استمرار الحركة داخل النظام
االجتماع خشية العدوى وااللم والموت ،ودفعت الحكومات
ي
غت مسبوقة بغلق الحدود والمدن ،وحظر
ات
ر
ا
ر
ق
اىل
والدول
ر
التجوال واستعانة بالقوات المسلحة لإلسناد ،مع استنفار
للمجتمع بجميع ررسكائه وأنساقه .لقد خلخلت االزمة بحق
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للكثت من المجتمعات بكفاءة نظمها
المصداقية الراسخة
ر
ر
االحتازية.
الصحية واجراءاتها
والخطت لألزمات
التأثت الواسع
وليس من شك أن
ر
ر
والكوارث واالوبئة (ومنها وباء كورونا) وما يصاحبها من
ر
كت عىل
مخاضات
عستة متالحقة تفرض واقعا يتطلب الت ر
ر
عت مشاري ع وبرامج تكثف الحوارات
تناول موضوع الصمود ر
والمناقشات الجادة يف
السع لتخفيف الصدمات ودرء
ي
المخاطر ثم بناء المنعة ،ومن خالل تقويم قدرات المجتمع
وطاقاته الحيوية ودور رأس ر
البشي
واالجتماع يف بناء الدولة
ي
المجتمع.
وتعزيز التماسك
ي
تحسي فرص الفهم
لذا فإن هذه الدراسة تتطلع اىل
ر
المحىل
الوع ربي جميع ررسكاء التنمية عىل المستوى
واثارة
ي
ي
والدوىل ،بأهمية القوة الحيوية الفاعلة للمؤسسات
والوطن
ي
ي
التطوع
العمل
والتشبيك،
التعاون
الرسمية،
وغت
الرسمية
ر
ي
المجتمع .هذه المظاهر
االجتماع يف بناء الصمود
واالندماج
ي
ي
للصمود والمنعة تصبح ر
أكت أهمية عندما يفتقد نظام درء
المخاطر وتخفيف الصدمات للموارد المادية وضعف القدرات
ر
البشية ووضوح الرؤية واالستجابة لآلثار الناجمة عن الكوارث.
إننا يف هذه الدراسة ننظر اىل الصمود بوصفه عملية
متنامية ُتظهر قدرة الحكومات المحلية ر
ورسكاء التنمية االخرين
ِ
المحىل عىل المطاولة
و يف مقدمتهم القوى الفاعلة يف المجتمع
ي
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ومقاومة التحديات الناجمة عن آثار االزمة واستيعاب
الصدمات والتكيف
والتعاف وتضميد الجراح من آثار االوبئة –
ي
وإعادة البناء بشكل أفضل.
ولعل من أهم المداخل ،وجود إدراك ر
متايد بأن
اإلنسان أو التقاعس عن العمل،
االزمات تتأثر يف الواقع بالعمل
ي
فضال عن طبيعة الخيارات التنموية .وقد بات من الواضح ،أن
الن حققت تقدما ملموسا ف ر
ر
مؤرسات التنمية ر
البشية
ي
البلدان ي
يف الوقت الحارص ،تدفع كلفا عالية يف مواجهة األحداث
المدمرة .فاألرصار الناجمة عن تلك االزمات قد تدفع بالبالد اىل
والتشظ والرصاع وربما تؤدي اىل التفكك.
الركود
ي
وبناء عىل هذه المعطيات يصبح رأس المال ر
البشي
واالجتماع حجر الزاوية يف رسم السياسات الناجعة للوقاية
ي
والحد من الخسائر الناجمة عن تراكم االزمات ،لتشكل بالنتيجة
األساس الصلب لصمود المجتمع واستقراره وتخفيف الكلف
االجتماعية عن كاهله .ريتافق مع كل هذه التحوالت محاوالت
علمية للتعرف عىل أبرز تجليات الوضع ومحاولة تقديم حلول
ومشاركات فاعلة تخفف من آثار الصدمة ،وتدرأ المخاطر
ينخرط فيها مختصون يف علم االجتماع والنفس والفلسفة ،اىل
جانب المجموعات الطبية للتصدي للوباء ،بحيث تحتل
العلوم االجتماعية واإلنسانية مكانة ر
متايدة لدى جمهور واسع،
يف وقت يشهد إعادة صياغة جديدة للعالم تأخذ القطاعات
االجتماع )....دورا
الصديقة لإلنسان (الصحة والتعليم والعمل
ي
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ر
أكت فاعلية يف تلبية احتياجات والتعامل مع معطياته والتصدي
لتداعياته.
دواع االهتمام بهذا الموضوع (بوصفه
ولعل من
ي
المخف للمرونة والصمود) ما تمتلكه المجتمعات
الوجه
ي
التقليدية االصيلة المتكافلة والمتناغمة ،برصيدها الحضاري
وامتدادها
(بتعبت عالم االجتماع
انطولوج
التاريخ من عمق
ر
ي
ر ي
باسكر) السيما يف زمن االزمات ،ففيها مستويات من الوجود
تح ت ما يظهر عىل السطح ،أبعد مما يبدو للعيان ،وهذه
المستويات التحتية ذات أهمية خاصة؛ ألنها تساعدنا يف فهم
عنارص ومكونات بناء المنعة ومن ّ
باد لنا(.)1
ثم
ر
تفست ما هو ٍ
وتكون الخصوصية هنا مفهوما ثقافيا ورأس مال ومسؤولية
ر
اجتماعية ومدنية ّ
االلتام بها األمان الفردي واألرسي
يكرس
االجتماع.
األهىل والتماسك
والسلم
ي
ي
ثمة قضيتان تستحقان التنويه يف هذا السياق :األوىل -
التعاط مع هذه المشكلة تقنيا وقانونيا وأمنيا ال ينفصل عن
ان
ي
االجتماع المركب للمشكلة الصحية ،فاألزمة تشكل
البعد
ي
االجتماع والعدالة
عامال معجال الختبار مقوالت التضامن
ي
المواطني
التوزيعية ودور الدولة فيها عىل المحك .والثانية :ان
ر
اقيي عموما بحكم اختالفهم وتفاوت مستويات ثقافتهم
العر ر
ومعيشتهم ليس لهم التصورات والتمثالت نفسها للخطر
الصخ
الداهم الذي يحدق بهم ،والكلفة الممكنة للحظر
ي
الصخ
العام ،وهو ما ولد إشكاليات حقيقية هددت االمن
ي

دراسة حالة:

13

وهزت يف الوقت نفسه يقينيات الجميع بإمكانية السيطرة عىل
الموقف ومعالجة تداعياته.

ثانيا :أهمية الموضوع
ر
وحن اليوم
الماض
عرف العراق منذ ثمانينات القرن
ي
ّ
كثتة
حروبا ورصاعات خارجية وداخلية مختلفة ،ومر بأحوال ر
كبتة
من انعدام االستقرار
السياس ،تركت جميعها آثارا سلبية ر
ي
عىل تركيبة الدولة وتماسكها وعىل فعالية ر
ورسعية مؤسساتها،
االجتماع وطبيعة العالقات ربي
وعىل متانة النسيج
ي
الوطن والموارد الطبيعية .واليوم
الجماعات ،وعىل االقتصاد
ي
يواجه تحديات أساسية مرتبطة بالقدرة عىل مواجهة االزمات
داخىل ،ولعل أبرز تلك التحديات ازمة تفاقم
وهشاشة الوضع ال
ي
مشكالت االوبئة وما يطرحه من تحديات جوهرية عىل تحقيق
اهداف التنمية المستدامة بشكل عام ،وعىل تعزيز التماسك
االجتماع بشكل خاص.
ي
ومن أجل ذلك ،يعيد هذا الواقع فتح النقاش من جديد
البشي واالجتماع الذي ظل ر
ف موضوع رأس المال ر
حن وقت
ي
ي
ر
الحقيف حيث تفرض ظروف
قريب ال يحظ باالهتمام
ي
اإلنسان يف العراق بأن
التحدي المتفاقمة وتداعياتها عىل االمن
ي
يصبح مفهوم بناء المنعة ( )Resilience Buildingمحورا
رئيسا يف مناقشة سياسات الحد من الصدمات والمخاطر وما
ينجم عنها من مشكالت يف المنطقة ،من خالل تقويم مرونة
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وغت الرسمية يف التخفيف منها.
وقدرات المؤسسات الرسمية ر
ر
ومؤرسات ُيمكن
إذ نسع يف هذه المحاولة إىل تقديم تصورات
الوع ربي أصحاب المصلحة
تحسي الفهم وزيادة
أن تسهم يف
ر
ي
الوطنية والمحلية المتعددة حول قوة عمليات التواصل
ر
التطوع ،واالندماج
والشاكات والعمل
والتعاون وحيويتها،
ي
االجتماع يف بناء مجتمعات قوية قادرة عىل مواجهة المخاطر
ي
وتهديد االوبئة.
ر
األكت
فالمعرضون لالزمات والكوارث ليسوا فقط الفئة
هشاشة لجهة االحتياجات األساسية والرصورية من إيواء،
ر
الن تعا ين من
وغذاء وعناية طبية ،ر
وغتها ،بل هم أيضا الفئة ي
أشكال متعددة من التهميش واالقصاء
والتميت ،بما يف ذلك
ر
المجتمع بالتفكك.
داخل البلد الواحد مما يهدد النسيج
ي
عىل وفق هذه المعطيات يصبح رأس المال ر
البشي
واالجتماع ر
أكت أهمية للتخفيف من الصدمات ودرء المخاطر
ي
تعان من أزمات
وبناء مجتمع المنعة ،يف وقت أصبحت الدولة
ي
وتشظ يف بناها االجتماعية وتفكك يف منظومات صنع
مالية
ي
السياسات العامة ر
الن تحكم وتحدد كيفية التخطيط
ي
واالستجابة للكوارث واألزمات ،ومن ثم ُيصبح الرصيد ر
البشي
للتأمي ضد
واالجتماع محورا رئيسا ،وصمام أمان المجتمع
ر
ي
ّ
ر
والتشظ والحد
أخطار محدقة وتيارات متبصة ،ومنع االنزالق
ي
الحاىل واالجيال الالحقة ،ومن ثم
من خسائر يدفع ثمنها الجيل
ي

دراسة حالة:
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يشكل حجر الزاوية يف قدرة المجتمعات المحلية عىل المطاولة
ّ
الرد الحضاري المناسب.
وتمكينها من
ر
الن تركز عىل
تعد هذه الدراسة من
ر
بواكت الدراسات ي
دور رأس المال ر
البشي
واالجتماع يف تعزيز صمود الدولة
ي
والمجتمع من األخطار والتحديات الناجمة عن االوبئة ،وأنها
تهدف إىل إبالغ السياسات والممارسات الحالية بأهمية رأس
ر
البشي
المال
واالجتماع يف تعزيز المرونة والصمود يف
ي
المجتمعات المحلية .ان أهمية هذه الدراسة جاءت من خالل
المعطيات االنية:
المتنام عىل الصعد المحلية
 -1عىل الرغم من االهتمام
ي
ر
والدولية بموضوع الصمود وعالقته بالتنمية البشية،
ر
البشي
إال ان الدور الرئيس والمهم لرأس المال
واالجتماع يف تعزيز فرص الصمود واالستقرار ظل
ي
مهمال ر
حن وقت قريب .لذا فإن هذا المفهوم يحتاج
كت يف الخطط
اىل اعطاء مساحة أوسع وإبراز أ ر
التعاف،
والتامج التنموية يف مراحل ما بعد
والسياسات ر
ي
يف الوقت الذي يتطلب ترسيخ هذا المفهوم يف ادبيات
ر
البشية المستدامة باعتباره أحد الوسائل
التنمية
لتمكي االفراد وتعزيز فرص مشاركاتهم.
المحركة
ر
 -2استمر العراق ومنذ عقود من الزمن يتعرض ألزمات
متواصلة ذات آثار بنيوية مدمرة للزرع والرصع .وعىل
وغت الرسمية الحثيثة يف
الرغم من الجهود الرسمية ر
كتها
مواجهة تلك االثار ،ر
غت انها ظلت محدودة يف تر ر
وعمقها وطبيعة تناولها ألهم اإلشكاليات المعيقة

16

جائحة كورونا وبناء المنعة يف العراق دروس وفرص

ست أغوارها .لقد استمرت تلك الجهود
ومحاولة ر
ر
حي أظهرت
مبعتة تركز باألساس عىل االستجابة يف ر
خطط التخفيف من االزمات ودرء المخاطر ضعفا
واضحا يف االرتقاء اىل مستويات التحدي .كما تراجعت
استجابة المجتمعات المحلية يف أداء أدوارها التنموية
تعان من ضعف يف
وما زالت هذه الجهود محدودة
ي
التنسيق والتكامل مع الجهود الوطنية والدولية.
 -3ليس من شك ان المعلومات تشكل قيمة جوهرية يف
بداية االزمة ،ال سيما عندما تتحقق المشاركة يف
ر
الن تتوىل
المعلومة مع الجهات والقوى الفاعلة ي
التخفيف من المخاطر ،وهذا يعزز من نشاطات
ر
الن تتوىل أدارة االزمة.
وقدرات اللجان المركزية العليا ي
للتشظ
وعىل أية حال ،عندما يتعرض هذا النظام
ي
والتصدع ،فان القنوات الرسمية والبديلة للتواصل
ر
البشي
تستبدل هذا النظام ،ويصبح رأس المال
واالجتماع األداة والواسطة الرئيسة لالتصال.
ي
 -4غالبا ما تقوم ر
الشاكات داخل منظومات درء المخاطر
غت
وتخفيف الصدمات
وبي والقوى الفاعلة ر
ر
الحكومية يف المجتمع والقيادات المركزية العليا عىل
غت الرسمية-الشخصية والصداقات .وهذا
العالقات ر
االجتماع يف
يدل بالنتيجة عىل متانة رأس المال
ي
المحىل .وعىل اية حال ،تتشكل يف بعض
المجتمع
ي
ر
ر ئ
وغت مخطط له رساكات تمنع
األحيان وبشكل
مفاج ر
المنظومة المعنية بدرء المخاطر والكوارث واالوبئة
الم حلية من الترصف بشكل مستمر ومتماسك من أجل
المجتمع.
زيادة المرونة وتعزيز الصمود
ي

دراسة حالة:
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المحىل
كثتا ما تدعم الروابط الوثيقة يف المجتمع
ر
ي
التطوع.
النشاطات والفعاليات الخاصة بالعمل
ي
نلحظ خالل أزمة التوح (عام  ) 2014وجائحة كورونا
المحىل
يف العراق ،حيث تشكل قدرات المجتمع
ي
مصدرا رئيسا لتلك النشاطات سواء أكانت محسوبة أو
غت محسوبة .وغالبا ما تشكل المحاذير األمنية معوقا
ر
ر
التطوع والحد من فرص
مبارسا لنشاطات العمل
ي
تقديم الخدمات من قبلهم.
كثت من األحيان تتجاهل المنظمات والهيئات
يف ر
الخاصة بتخفيف الصدمات ودرء المخاطر يف ظروف
(المسني/
االزمات حاجات الجماعات الهشة
ر
المعاقي /االيتام /النساء المعيالت لألرس )...عىل
ر
ر
الرغم من وجود هذه الشائح يف االجندات المعدة من
قبل هذه الهيئات ،وهذا يتطلب جهدا استثنائيا
ر
الن
ومتابعة مستمرة ال سيما يف أوقات االزمات ي
تتطلب حاالت االخالء.
عندما يكون عمل الهيئات الوطنية والمحلية متكامال
ومنسقا وشفافا ،مقدما للمعلومات يف الوقت المناسب
بالفاعلي
للمواطني ولصناع القرار ،فإن الثقة
ر
ر
الرئيسيي تتعزز وتتقوى عىل صعيد المؤسسة ،كما انها
ر
للمواطني السيما
تساعد يف عمليات النهوض بالتعبئة
ر
عندما تتفاقم االزمة ،وتسهم يف رفع مستوى التضامن
االجتماع.
والتعاون عىل صعيد النظام
ي
كلما ر
امتجت وانصهرت العالقات والروابط االجتماعية
اإليجان البناء ،مكنها ذلك
المحلية يف إطار من التفاعل
ري
من زيادة القدرات للتعامل والتكيف مع االزمات ودرء
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مخاطر الصدمات .بالمقابل عندما يكون النظام خامال
ال يؤدي وظائفه األساسية بنجاح ،تكون قيمة الروابط
المواطني
الشخصية وشبكات العالقات ومبادرات
ر
ر
لتجست
أكت فاعلية ووضوحا يف استجابتها المبكرة
ر
الفجوة ربي االستجابة المتأخرة للنظام.
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ثالثا :األهداف









استثارة فعل المشاركة العامة ربتسيخ قناعات جميع
ر
التغيت المنشود
الكبتة عىل احداث
الشكاء بالقدرة
ر
ر
ضمن مجال تدخلها يف المناطق المتأثرة باألوبئة.
ر
البشي
اقناع الناس بقوة وأهمية رأس المال
واالجتماع يف صناعة القرارات والمشاركة المحلية
ي
وتبديد أجواء عدم الثقة ربي المواطن والسلطة
المحلية وأجهزتها يف اإلصالحات والمعالجات
ومسارات تضميد الجراح.
تعليم الناس طرق وآليات تحديد الحاجات عىل وفق
األولويات والمساءلة المجتمعية.
الوع بفاعلية الرصد والمراقبة والمساءلة
رفع مستوى
ي
ّ
االجتماعية لحل المشكالت الخاصة بالمجتمعات
المتأثر باألوبئة.
تمكي ر
عت تكامل القيادة المحلية بالدعم
الشكاء ر
ر
المركزي ( Leading from Local level –Support
.)from the center
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يبي االستجابة لمهددات أزمة الكوارث الوبائية
شكل ( )1ر

رابعا :البن المجتمعية وتحديات األوبئة
أولت العلوم االجتماعية اهتماما ملفتا بالقضايا
المتعلقة بالصحة والمرض .وقد ركزت العديد من النظريات
والدراسات العلمية عىل عالقة المجتمع بالمرض ،فقد بحثت
عالقة المرض وانتشار األوبئة بديناميات المجتمع
وسوسيولوجيا االفراد والجماعات والعالقات االجتماعية
الجمع ،وانعكاس ذلك عىل بنية
االجتماع والذعر
والتضامن
ي
ي
وستورته ،ال سيما االنعكاسات التداخلية
المجتمع ووظائفه
ر
الناجمة عن انتشار األوبئة عىل عامة المجتمع .ولعل من ربي
أبرز العلماء المعارصين الذين تناولوا تلك العالقة عالم االجتماع

دراسة حالة:
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األلمان اولريش بيك يف كتابه مجتمع المخاطرة( ،)2الذي أشار
ي
الكثت من
فيه اىل ان األلفية الثالثة ستحمل لنا يف طياتها
ر
ر
الن تقوم بها بعض
المخاطر الناجمة عن تلك الممارسات ي
الكتى كاإلشعاعات والتلوث الناجم عن
الدول الصناعية
ر
ر
ر
وه
المفاعالت النووية،
ر
الن تفتك بحياة البشية ،ي
والفتوسات ي
تحمل سمات القوة المدمرة للحرب نفسها ،فتصيب األغنياء
ّ
والفقراء عىل حد سواء ،تتولد عنها عواقب وخيمة يصعب
يطان المعارص
السيطرة عليها .بينما حذر عالم االجتماع ر
الت ي
ر
الن تواجه عالمنا اليوم ،بسبب ما
ي
أنتون غدنز من المخاطر ي
أسماه "العالم المنفلت" والعواقب والتداعيات الجسيمة عىل
اإلنسان للمجتمع(.)3
االمن
ي
الفرنس آالن
وف هذا السياق ،يستشعر عالم االجتماع
ي
ي
تورين الخطر المحدق الذي يهدد المجتمعات اإلنسانية
الحديثة فيقول :أن حياة المجتمعات ،ر
حن أوفرها غن وأشدها
وأكتها حصانة ر
تعقيدا ر
تبف مهددة بالخوف والعنف والحرب
ينبع اعطاء األولوية للحذر عىل الثقة .وهنا يصبح
ومن ثم
ي
الفتوس كاإلرهاب ماثل يف كل مكان.
ر
لقد بات عالم اليوم يواجه موجة معولمة من اإلرهاب
وس ،يمتد نشاطها عىل امتداد القارات .موجة تعلن
ر
الفت ي
ُ
بالعي
المتخف الذي ال يرى
التحدي للجميع .أن هذا الشبح
ر
ي
ُ
ر
غن او
مت ربي
كبت ،ر
صغت او ر
ر
المجردة يتصد الجميع ال ي ر
وبي ي
ر
الن
فقت ،ابيض او اسود .هذا الشبح
المتخف ر
ر
ي
يعت الحدود ي
صارت تفتقر اىل السيادة ،مستغال انشغاالت االنسان وتهاون
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الحكومات لك ر
ينش الرعب األشد هوال .عندها أدركت الدول
ي
والمجتمعات ان ال قيمة للقوة وال المال وال النفوذ وال السالح
وال الصواري خ النووية والسفن وحامالت الطائرات .لقد شكلت
هذه الجائحة استهدافا لخلخة المصداقية الراسخة يف إدراك
ر
والشقية لكفاءة منظوماتها الصحية
المجتمعات الغربية
وتحوطاتها األمنية وتوقعاتها المستقبلية.
شكلت المظاهر الناجمة عن جائحة كورونا يف األشهر
األوىل من عام  ،2020محطة تاريخية محفوفة بالمخاطر،
وانهيارات وتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية لم يشهدها
العالم منذ آماد طويلة ،حيث اكتسحت أغلب بلدان العالم يف
وجتة ،وأصبحت الشغل الشاغل لجميع سكان المعمورة.
مدة ر
ر
ستلف بظاللها عىل
ان االثار الناجمة عن هذه الجائحة
ي
واالجتماع بشكل خاص ،لما
المشهد التنموي بشكل عام
ي
وتغيت يف أنماط السلوك
يصاحبها من ظروف حجر وعزل
ر
والتفكت عند الناس ،فضال عن االثار االقتصادية الناجمة عن
ر
تعطل الحياة ،اىل جانب االثار النفسية –االجتماعية كانتشار
الشائعات والدعايات والخوف والفزع مما يتوقع أن تشكل زمنا
ر
كبتة تعيد صياغة العالقات
فاصال عما قبله تتك آثارا بنيوية ر
والمتغتات ا القتصادية واالهتمامات المجتمعية
اإلنسانية
ر
بالقطاعات الخاصة بالخدمات (الصحة والتغذية والمياه
وغتها).
والتعليم ر
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إن ر
أكت ر
الشائح االجتماعية عرضة للوباء هم(:)4








كبار السن من الفئات الهشة ،وهؤالء المسنون ال
يكافحون فقط من أجل التصدي للمخاطر الصحية
الناجمة عن العدوى ،ولكن من المحتمل أيضا أن
يكونوا أقل قدرة لدعم أنفسهم عند وضعهم يف األماكن
المعزولة.
توفت
السكان بال مأوى ( ،)Homelessال يستطيعون ر
معرضي
ملجأ آمن صحيا ونفسيا ،يكونوا باستمرار
ر
الفتوس.
وبشدة لخطر ر
األشخاص ذوي اإلعاقة ( Persons with
تأمي
 )Disabilitiesربما يتعرضوا لإلصابة دون
ر
االجتماع.
الدعم الحيوي لهم بسبب االبتعاد
ي
األشخاص يف السجون ،والمهاجرون يف مراكز االحتجاز
أو يف مؤسسات الصحة العقلية ربما يواجهون خطر
بالفتوس بسبب تواجدهم يف أماكن
أكت لإلصابة
ر
ر
للمبان.
كثيفة والطبيعة المحصورة
ي

لقد توزع االهتمام بمسألة بناء الصمود والمنعة يف
المجتمعات المتأثرة بالتاع او الكوارث واالوبئة ربي علوم
كثت
وه مسألة تقع يف صلب مشاغل ر
واهتمامات متعددة ،ي
متخصصي ،من علماء اجتماع
وغت
من الناس،
ر
متخصصي ر
ر
مجتمعيي
وناشطي
دينيي
واقتصاد وسياسة وصحافة ودعاة
ر
ر
ر
وصانع القرارات ،مما يضع الجميع امام
اسم سياسات
ي
ور ي
مصتية ومسؤوليات تاريخية.
تحديات
ر
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اصاب رفتوس كورونا البلدان النامية بشدة يف األسابيع
المنرصمة ،مع التأكيد ان اعدد الحاالت يزداد باطراد ال سيما يف
منطقة ر
الشق االوسط .وتكمن المشكلة الرئيسة بأنظمة الرعاية
تعان بالفعل من نقص
الصحية يف البدان النامية ،حيث
ي
غت مستعدة اساسا للتعامل مع
التمويل وقلة
وه ر
ر
الموظفي ي
العاىل للمرض .أفادت منظمة الصحة العالمية
التدفق
ي
( )WHOأن  %40من سكان العالم يفتقرون إىل إمكانية
الوصول إىل مرافق غسل اليدين األساسية (الصابون والماء)،
ر
والن تقع الغالبية العظم منها يف البلدان النامية .ال يستطيع
ي
تأمي مطهر اليد.
الكثت من الناس ر
ر
ر
وف العراق يبدو ان السكان األكت هشاشة هم النازحون
ي
.
داخليا والالجئون هؤالء الناس ليس لديهم أماكن آمنة يذهبون
ر
الن ال
إليها ،وغالبا ما يكونوا
ر
عالقي يف المخيمات أو المناطق ي
االنسان .مع تقييد السفر بسبب
تتوفر فيها ظروف االمن
ي
غت الحكومية والمنظمات
ظروف االزمة ،تجد المنظمات ر
الالجئي ،صعوبة
الدولية ،مثل مفوضية األمم المتحدة لشؤون
ر
ر
تأمي ايصال المواد الغذائية
متايدة يف الوصول إليهم من أجل ر
ر
تفس رفتوس
واإلمدادات األساسية ،ناهيك عن معالجة
ي
كورونا المستجد.
الفتوس جسيمة يف جميع أنحاء
كانت آثار انتشار ر
الكبتة المهددة
النام ،تتجاوز عند حسابها الخسائر
العالم
ر
ي
بالفعل لحياة اإلنسان .حيث انتابت مشاعر القلق اىل جانب

دراسة حالة:
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تأثت
اسم السياسات
وصانع القرارات لخطورة ر
ي
عموم الناس ،ر ي
الفتوس عىل أنظمة الرعاية الصحية الهشة يف بلدانهم.
ر
ر
الكثت من دول العالم ومنها بلدان الشق
وقد اتخذت
ر
األوسط إجراءات قوية أيضا ،إذ قررت تطبيق حظر تجول
وأعلنت حالة الطوارئ ألجال طويلة لحماية مواطنيها ،عىل
الرغم مما تعانيه تلك البلدان من تباطؤ يف نموها االقتصادي.
غت
الفتوس من تعقيد عملية السالم يف البلدان ر
وقد زاد انتشار ر
المستقرة بالفعل مثل العراق وأفغانستان وسوريا واليمن.
الفتوس عىل نطاق أوسع يف العالم،
لقد رافق انتشار ر
انهيار أسعار النفط ،فضال عن توقف األنشطة الصناعية
ر
وف
الن تؤثر يف االقتصادات المحلية والدولية ي
والزراعية ي
مقدمتها إمداداتها الغذائية ،بالنظر إىل ر
التابط الوثيق ربي
االقتصادات وحركة رؤوس األموال ،وانعكاس ذلك عىل االمن
اإلنسان للمجتمع.
ي
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ً
خامسا :التجربة الصينية يف مواجهة الوباء" :طريق
الصخ"
الحرير
ي
الصي منتجا رئيسا ألجهزة التنفس ،واألقنعة،
تعد
ر
ر
الن تحتاجها البلدان
وادوات االختبار ،وحزم من المواد الخطرة ي
وه تبيع وتوفر هذه اإلمدادات عىل أساس
خالل االزمات ،ي
المساعدة األجنبية والدبلوماسية العامة .يف الوقت نفسه،
الصخ" ومن
الصي وببطء عىل تطوير "طريق الحرير
تعمل
ر
ي
ثم ررسعت بتعميق العالقات عىل الصعيد
العالم ،بما يف ذلك
ي
األورون.
الواليات المتحدة .واالتحاد
ري
ولعل من المدهش اإلشارة اىل أن القليل من التضامن
شهدتها الساحة الدولية عند مكافحة رفتوس كورونا المستجد،
الصي .وقد وجدت
الكثت من البلدان نحو
لذلك اتجهت
ر
ر
ر
الصي يف مواجهة هذا
مبارسا من
إيطاليا ،عونا وتضامنا
ر
الفتوس ،فوصل المسؤولون الصينيون مع االمدادات
ر
األساسية إىل روما يوم  12آذار (مارس) ،يحملون معهم أجهزة
تدع أنها أوقفت
الصي
التنفس واألقنعة واألدوية .وبما أن
ر
ي
الفتوس يف المتل ،فإن إيطاليا باتت تبحث يائسة عن
انتشار ر
ر
الرصن شحنة من
رؤى حول كيفية تحقيق ذلك .وتلف الرئيس
ري
ر
س.
اإلمدادات الطبية من "شقيقه وصديقه" الرئيس ي
عىل وفق هذا المسار ،البد من زيادة مشاركة
غت الحكومية والمنظمات الدولية ،وال سيما تلك
المنظمات ر
ر
والالجئي .وسيساعد برنامج الغذاء
النازحي
الن تساعد
ر
ر
ي
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الفتوس .لذلك،
العالم يف التحول ربي البلدان مع انتشار ر
ي
العالم،
الغذاء
نامج
لت
التمويل
زيادة
الصديقة
للبلدان
يمكن
ر
ي
النازحي .وهذا هو المسار
الذي يقدم المساعدة يف مخيمات
ر
النام لديها
ينبع عمله ،الن أغلب بلدان العالم
الصحيح الذي
ي
ي
أنظمة رعاية صحية هشة أقل استعدادا للتعامل مع انتشار
ماليي األرواح .كما أنها
االوبئة .لذا فان التدخل رصوري إلنقاذ
ر
ر
تأثت
الن يمكن أن يكون لها ر
تمثل فرصة للدبلوماسية الصحية ي
فوري
وإيجان عىل الرأي العام .يف الوقت الذي يمكن أن يؤدي
ري
التاج إىل زيادة الهجرة من البلدان النامية فيما إذا
الفتوس
ر
ر ي
للفتوس المستجد
انهارت االقتصادات ،ومن ثم يكون
ر
غت ر
مبارسة عىل البلدان الصناعية
المستعر يف العالم
النام آثار ر
ي
المتقدمة.
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ً
سادسا :ر
مؤرسات الواقع يف العراق

ر
يأن واقع حال القطاع الخاص بقطاعاته
نعرض فيما ي
المتعددة والوضع يف ضوء توقف االعمال واألنشطة وكذلك
ئ
وف هذا
حال الفقراء وامنهم
الغذان ومستلزماتهم األساسية ي
ي
تشت اإلحصاءات المتعلقة بالعمل واالنفاق االرسي
السياق ر
وشبكة الحماية االجتماعية والفقراء وشمولية البطاقة
التموينية.
-1









السكان والعمل(:)5
ر
فأكت 23.450
يبلغ عدد السكان بعمر ( )15سنة
الكىل.
مليون بنسبة ( )%56من عدد السكان ي
الناشطون اقتصاديا (يعمل – او يبحث عن عمل)
حواىل  10مليون.
منهم يمثلون ما نسبته ()%42.8
ي
تبلغ نسبة البطالة ( )%13.8بحسب تقديرات عام
.2018
نسبة العمالة الناقصة (يعمل اقل من  35ساعة يف
الكىل (.)%28
األسبوع( من عدد
ر
العاملي ي
العاملي يف القطاع الخاص المثبت رسميا ()4.5
عدد
ر
ر
مليون ،وربما يكون أكت وبحدود ( )6-5مليون.
نظام.
غت
( )%40من
العاملي يف القطاع الخاص  /ر
ر
ي
للغت من القطاع الخاص يعمل باجر
عدد
العاملي ر
ر
للغت ( )3.15مليون ويمثلون ( )%70من الكسبة.
ر
تكس ،محل
من يعمل لنفسة مثل )صاحب بسطية،
ي
حواىل
بحواىل
صغت ،حرفة انفرادية فانهم يقدرون
ر
ي
ي
( )700ألف شخص.
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 يمثل القطاع الخاص ( )%33من مجموع األنشطة
االقتصادية للبلد ويمثل ( )%99يف قطاع الزراعة،
( )%57يف قطاع الصناعات التحويلية )%97( ،يف
قطاع التشييد ،و ( )%90يف قطاع التجارة والفندقة،
و ( )%93يف قطاع النقل والمواصالت والخزن.
-2




معلومات مرتبطة باإلنفاق (االرسة(
حواىل ( )1.5مليون
معدل رصفيات العائلة العراقية
ي
دينار شهريا.
( )%32من هذه الرصفيات أغذية ر
ومشوبات.
( )%24من هذه الرصفيات كهرباء ،وقود ،سكن ،ماء.

الفقتة
وغت
وادناه جدول تقديري لإلنفاق للعوائل
ر
الفقتة ر
ر
ر
والمشوبات المبالغ
اساسيتي .علما ان المواد الغذائية
لفقرتي
ر
ر
انت
بأالف الدن ر
فقية
غي ر
عائلة ر

الصنف

فقية
عائلة ر

المواد الغذائية
ر
والمشوبات

375

502

الوقود ،السكن ،الكهرباء

196

385

الصحة

35

106
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الحماية االجتماعية
المشمولي ( )1.113مليون عائلة لعام .2018
عدد
ر
المشمولي ( )1.261مليون عائلة لعام .2019
عدد
ر
واىل ( )413ألف عائلة
يف عام  2018تم شمول ح ي
معدوم الدخل )252( ،ألف عائلة من العاجزين()206
ي
االرامل ( )125ألف ذوي اإلعاقة.

ئ
الغذان(:)6
 -4االمن
ي
ئ
ربي مسح االمن
مني
الغذان لعام  2016ان نسبة ر
غت اال ر
ي
غذائيا ( )%2.5بينما نسبة االرس الهشة تبلغ ( ،)%53أي ان
االزمات يمكن ان تؤثر عليهم رسيعا لتحولهم اىل فقراء.
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الفقر:
حواىل ( )%20.5كمعدل لكل
نسبة الفقر المادي
ي
)
7
(
العراق تختلف باختالف المحافظات .
نسبة الفقر المتعدد االبعاد ( )%31.5كمعدل لكل
العراق تختلف باختالف المحافظات.
(غت الفقراء
يالحظ ان النسبة
الكبتة المحسوبة ر
ر
كثتا عن خط الفقر) أي ان االزمات
ماديا( ال يبتعدون ر
يمكن ان تؤثر عليهم رسيعا لتحولهم اىل فقراء(.
هناك تباين واضح يف توزي ع الفقر متعلق بمختلف
المحافظات البد من مراعاة إضافة النسب السكانية.
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 يف  6تموز رصح وزير التخطيط عن ارتفاع نسبة الفقر
يف العراق إىل  %31.7مقارنة بما كانت عليه عام 2018
والبالغة  ،%20فيما رّبي أن عدد الفقراء بموجب هذا
االرتفاع ،بلغ  11مليونا و 400ألف فرد.
 -6البطاقة التموينية
الكىل لسكان
وتشمل حاليا ما ربي ( )%95-90من العدد
ي
العراق دون التوجيه الواضح لفئة محددة.
ر
ر
االن:
ومما تقدم أعاله يمكن ان نؤرس ي
حواىل ( )1مليون مواطن أي ما
 )%2.5( من السكان
ي
يعادل ( (200الف عائلة يحتاجون اىل تدخل رسي ع
لتوفت مواد غذائية )قد يمثلون جزء من العوائل
ر
ر
ر
ر
والن يتاوح عددها ما
الن لم تعد لحد االن ،ي
النازحة) ي
ربي ( )1.7-1.5مليون بحسب اإلحصائيات المتوفرة
المشمولي
وقد يمثلون جزء من ( )450الف عائلة
ر
معدوم الدخل
بشبكة الحماية االجتماعية من
ي
ر
حواىل ( )75مليار كحد اقىص بافتاض
وتغظ بمبلغ
ي
ر
والمشوبات
( )375الف دينار كلفة نفقات األغذية
الفقتة يف الشهر ،ويمكن تخفيضها اىل ()40
للعائلة
ر
مليار كسلة غذائية للحاجات األساسية الحرجة
بواقع  200الف دينار شهريا للعائلة.
ر
بافتاض ان نسبة الفقر المادي ( ،)%20فإننا سنحتاج

حواىل ( )320مليار بتدخل الدولة عىل المدى
اىل
ي
المتوسط وهو ما يتوافق مع ( )8مليون مواطن
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يمثلون خط الفقر اخذين بنظر االعتبار توقف
العاملي يف
االعمال لما ال يقل عن ( )3.5مليون من
ر
للغت بأجور يومية او
القطاع الخاص الذين يعملون ر
ألنفسهم.
 عىل مدى األشهر القادمة وباستمرار توقف االعمال او
لحواىل
توفت دعم
الحظر لألغراض الصحية يتطلب
ر
ي
العاملي بالقطاع الخاص
( )3.5مليون عائلة من
ر
بمعدل دعم ال يقل عن ( )350الف دينار ( )200الف
كسلة غذائية  100 +الف نفقات طاقة وخدمات
سكن) وهو ما يعادل الحد األدن لألجور وبمبلغ
حواىل واحد مليار دوالر(.
اجماىل  1225مليار دينار )
ي
ي
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ً
ر
البشي
سابعا :التعامل مع االزمة :رأس المال
واالجتماع وبناء المنعة
ي
ما هو دور رأس المال ر
واالجتماع ومكنوناته يف
البشي
ي
بناء قدرة المجتمع عىل مواجهة الكوارث الطبيعية واالوبئة يف
العراق؟ كيف تعمل محركات رأس المال ر
واالجتماع
البشي
ي
كمخففات لمخاطر الكوارث يف المجتمع؟ يف خالل طرح هذه
ر
مبارسة ربي
األسئلة ،نحاول ان نؤسس يف هذه الدراسة صلة
ر
واالجتماع والمنعة ومبادئ الحد من
البشي
رأس المال
ي
مخاطر الكوارث يف المجتمعات المحلية .تتجسد اهمية رأس
المال يف بناء المنعة للمجتمعات المتأثرة بالكوارث واالوبئة من
خالل:






دور االتصال،
ر
الشاكات والتنسيق،
عت تعزيز عمليات التطوع،
التضامن ر
تقديم المساعدة اإلنسانية،
االجتماع والثقة.
االندماج
ي

بناء عىل معطيات الواقع ،نحاول يف هذا الجزء تسليط
ا لضوء عىل عملية التواصل وتبادل المعلومات من خالل أرب ع
عت الوقاية واالستعداد
مراحل للحد من مخاطر الكوارث ر
التعاف .وهنا تلعب قوة الطوارئ
واالستجابة وصوال اىل مرحلة
ي
المحلية دورا محوريا للتشخيص واالحتواء وتعزيز التواصل مع
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المواطني يف مجتمعاتهم ،من خالل القنوات اإلعالمية
ر
التقليدية والمعلومات ،ويتم ايضا تعزيز فرص مشاركة
المواطني .فضال عن توظيف وسائل التواصل
المعلومات ربي
ر
االجتماع ،والطرق البديلة لالتصال اىل جانب استخدام
ي
الرسائل الشفهية يف رسم صورة الواقع وتجلياته.
تثبت المعطيات عىل األرض ،أهمية ر
الشاكات يف تعزيز
المرونة المجتمعات المحلية .ررساكات ربي المؤسسات الوطنية
يف المركز واللجان المحلية لتخفيف الصدمة ودرء المخاطر،
المدن
غت الحكومية (المجتمع
وبي مختلف الجهات الفاعلة ر
ر
ي
ر
ر
كت يتضمن إرساك
المنظمات والقطاع الخاص
والمواطني) الت ر
ر
المحىل
المواطني وتطوعهم واستثمار امكانات المجتمع
ر
ي
ر
وعمليات التنظيم
الذان يف لحظات تفاعل االزمة حيث تتم
ي
عملية التقويم واالحاطة وكذلك التضامن من خالل فاعلية
التطوع.
العمل
ي

االستجابة للجائحة وخيارات بناء المنعة
يتفق العاملون يف مجال التنمية من حيث المبدأ عىل
تمكي الناس يف المجتمعات المتأثرة باألزمات واالوبئة يتم
أن
ر
من خالل االستفادة من فرص التقدم ّ ف التنمية ر
البشية ،وهو
ي
كثت من المعالم مثل المنطقة،
ما يتطلب بيانات مفصلة عن ر
االجتماع
االجتماع ،والوضع
االجتماع ،رأس المال
النوع
ي
ي
ي
متفقي عىل مدى توفر هذه
غت
ر
وغتها .ولكنهم ر
واالقتصادي ر
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البيانات .وقد يكون من الصعب تحديد التفاصيل الالزمة ّ
للكشف عن أوجه عدم المساواة يف أبعاد معينة دون إلمام واف
ر
الن يتعرض لها سكان
بطبيعة عمليات اإلقصاء والتهميش ي
المناطق المأزومة .ويمكن للممارسات السياسية واالجتماعية
والثقافية أن تعمق اإلقصاء والحرمان.
ر
البشيُ ،يعد
وعىل غرار االستثمار يف رأس المال
االجتماع بمثابة رافعة للتنمية
االستثمار يف رأس المال
ي
والصمود
المجتمع للدول المختلفة ،السيما يف الدول النامية،
ي
َُ ّ
ومن بينها العراق .كما أنه يعد عنرصا أساسيا يف منعة هذه
عت
المحىل
المستويي
المجتمعات عىل
والوطن ،وذلك ر
ر
ي
ي
التفاعل اإليجان ربي رأس المال ر
االجتماع،
البشي ورأس المال
ري
ي
ّ
تحسي قدراتها
األخت يمكن االنساق المجتمعية من
إذ إن هذا
ر
ر
واستثمار طاقاتها ،وكذا تطوير مهاراتها وهامش مبادراتها مما
يعزز القيمة اإلبداعية المضافة ،ما يساعدها عىل حشد أعىل
وتحسي أدائها وتوسع خياراتها
لمواردها والرفع من حصانتها
ر
وتماسك منظوماتها.
وف ظروف العراق المشحونة بمظاهر االنقسام
ي
يتطلب زيادة االستثمار يف مجاالت التدخل وإعادة التأهيل،
وتعزيز جهود إعادة اإلدماج يف المناطق المتأثرة بالمشاكل،
عت االستثمارات المرنة والشاملة
لتأمي مواجهة طويلة األمد ر
ر
عىل مستوى الفرد والمجتمع والمؤسسات ،تحسبا لردود فعل
والفقتة.
عكسية من الفئات الهشة والمستبعدة والمهمشة
ر
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ر
واالجتماع بأشكاله
البشي
ما هو دور رأس المال
ي
المختلفة يف بناء قدرة المجتمعات المحلية لمواجهة االزمات
والكوارث ف العراق؟ وما ه أبرز مظاهر رأس المال ر
البشي
ي
ي
ُ ّ
واالجتماع بوصفه موردا رئيسا يخفف الصدمات ،ويحد من
ي
مخاطر الكوارث يف المجتمع؟ عند طرح هذه االسئلة ،يظهر
ر
مبارسة ربي رأس المال
هذا المحور بوضوح وجود صلة
االجتماع والمرونة وامتالك الخيارات ومبادئ الحد من
ي
ر
الن تعرضت
مخاطر االزمات ال سيما يف المحافظات واالقضية ي
وتهجت قشي .انها بال شك تظهر أهمية رأس المال
اىل نزوح
ر
ر
واالجتماع لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية ،وهو ما
البشي
ي
كثت من البحوث والدراسات عن دور االتصاالت،
تعرضه نتائج ر
ر
التطوع
الشاكات والتنسيق ،والتضامن من خالل العمل
ي
االجتماع وتعزيز
وتقديم المساعدات اإلنسانية ،واإلدماج
ي
الثقة.
أ -الصمود :االنتقال من تخفيف الصدمات اىل التنمية
ر
البشية
مهما كان البلد مستعدا ومتأهبا ،ومعتمدا إلطار فاعل
ُ
من السياسات ،فان حتمية وقوع االزمات والصدمات تحدث
كثتة آثارا مدمرة للغاية .وعندما تكون عمليات
يف أحيان ر
اإلنعاش ج زئية مفككة ال تعزز المرونة والمنعة ،فإن آثار الكارثة
يمكن أن تكون طويلة األمد ولها تداعيات مستمرة عىل الجيل
الحاىل واالجيال الالحقة(.)8
ي
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وعىل الرغم من ان تعاريف الصمود وبناء المنعة ليست
جديدة ،إال انها شهدت اهتماما عالميا ر
االختة،
متايدا يف اآلونة
ر
ال سي ما بعد تصاعد حدة المخاطر الناجمة عن الكوارث
الطبيعية بشكل عام ،والمشكالت والمخاطر المرتبطة
بالتحوالت الدولية والمجتمعية بشكل خاص.
كثتة تسهم يف دعم وتعزيز فرص بناء
هناك عوامل ر
المنعة ،يف مقدمتها:
 القدرة عىل المرونة وامتالك الخيارات ،من خالل تعزيز
وبي القوى المجتمعية
فرص التسامح والحوار ،ر
ر
الن تتيح للناس االستمرار يف التأقلم وإعادة
الداخلية ي
بناء حياتهم.
 ر
التام الجميع وبشكل قوي باالعتماد عىل الذات.
 دور قوي للقوى التقليدية (المرجعيات الثقافية) يف
تشكيل الهوية الوطنية ،والحاجة إلعادة هذه الهوية.
ر
الن دمرتها ظروف
 رصورة استعادة البنية التحتية ي
ازمات االرهاب واالزمات االقتصادية وجائحة كورونا.
غت قادرة عىل
 البد من التيقن بان الحكومة لوحدها ر
توفت ما هو مطلوب ،دون المشاركة الفاعلة ر
لشكاء
ر
المدن والقطاع الخاص).
التنمية (المجتمع
ي
ر
االعتاف انه بالرغم من بقاء البن التقليدية
البد من
وبي التشكيالت
واستمرار عرى التفاعل والتماسك بينها ر
ّ
الحداثية للمجتمع المتحول ،فإن استجابة رأس المال
كبت منها
وه يف جزء ر
االجتماع ما تزال بطيئة الظهور ،ي
ي
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استجابة لقوى السوق .ومن ثم ما تزال فرص التكامل واالندماج
االجتماع عموديا وأفقيا لتشكيل مجتمع متماسك تشكل
ي
الصخ .ومن الواضح
االنسان ومنها االمن
تحديا حقيقيا لألمن
ي
ي
ان المعالم المستقبلية لهذا الطريق تشمل تعزيز التفاعل
والتكامل مع ررسكاء التنمية ،وفتح مساحات واسعة للحوار ربي
الدولة والمجتمع المدن ،والتقدم باتجاه ر
متايد للمشاركة
ي
المجتمعية ،وحكم القانون الشفاف وتشجيع االنتخابات
المحلية ،لتكون مسارات التنمية التشاركية ر
أكت شموال
واستدامة
والبد من التأكيد بأن االتصاالت وتبادل المعلومات تتم
من خالل أرب ع مراحل للحد من مخاطر االزمات (الوقاية
واالستعداد واالستجابة
والتعاف) .وهذا يوفر نظرة تحليلية
ي
للدور التنموي للحكومات المحلية ر
ورسكاء التنمية يف تعزيز
المواطني يف مجتمعاتهم ،من خالل وسائل
التواصل مع
ر
اإلعالم التقليدية ونظام اإلنذار المبكر .تبادل المعلومات ربي
االجتماع ،والطرق البديلة
المواطني ودور وسائل التواصل
ر
ي
لالتصال تشكل محطة مهمة يف مجال المواجهة.
ب-خيارات الصمود وبناء المنعة يف مواجهة االوبئة:
 -1تقدير الموقف :أداة السيطرة الفاعلة عىل األوبئة ودرء
مخاطرها
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ليس من شك ان وباء كورونا وما يسببه من التهابات
الجهاز
التنفس متفاوتة يف شدتها ورسعة انتقالها ،أدخلت
ي
ر
تفس المرض يف جميع
خطتة بعد
المجتمع يف مرحلة
ر
ي
المحافظات العراقيةُ ،
ويمكن أن تتضاعف يف الدرجة كل  3إىل
 5أيام .لذا فان الحاجة اىل االستشفاء البد ان تنمو بشعة
فائقة -لدرجة أنها يمكن أن تطع عىل نظام الرعاية الصحية
المصابي تظهر لديهم أعراض
الوطن .يف المتوسط %20 ،من
ر
ي
ر
شديدة أو حرجة مع احتمال بلوغ معدالت الوفيات اىل أكت من
 ،)9(%1وتزداد أعىل
بكثت عند التقدم يف السن واألشخاص
ر
الذين لديهم أساسا ظروف خاصة (معاناة من أمراض مزمنة).
ر
االعتاف ان .رسعة وحجم انتشار وشدة الحاالت
والبد من
المجتمع واالقتصادي
المشخصة ،اىل جانب القلق والتصدع
ي
ر
كانت درامية بالفعل ويمكن أن تكون أكت خطورة يف المناطق
الفقتة.
ر
هنا يمثل نظام تقويم المخاطر وخطط المواجهة أحد
األدوار الرئيسة للحد من مخاطر االزمات والكوارث المحلية،
معايت لتقويم الهشاشة المحلية أمام الكوارث واألزمات
باعتماد
ر
واالوبئة .والتقويمات للحد من المخاطر ،تمثل آليات
الشعن أيضا .كما توفر
والتعاف عىل المستوى
االستجابة
ي
ري
عمليات تقويم المخاطر المعلومات حول مكامن الهشاشة عند
الناس وسبل العيش واألوضاع االقتصادية والخدمات ،وقدرات
مختلف الجماعات السكانية للتعامل مع المخاطر والمساعدة
وتأمي فرص االنعاش .وخالصة القول،
يف االستجابة المبكرة
ر
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تأشت مدى الضعف
ان تقويم مستويات الهشاشة من خالل
ر
معي ،وتحديد
يعان منه سكان مجتمع
والتشظ الذي
ر
ي
ي
اإلجراءات والمسارات المرسومة يف الوقت نفسه من قبل إدارة
درء المخاطر .عىل ان تلزم هذه التقويمات ر
بتشيعات فاعلة
الرصي من
تحد من مخاطر األوبئة ،تبدأ بمستويات من االداء
ر
المحىل.
السلطة المركزية إىل مستوى الحكم
ي
الشاكات :قاطرة ر
 -2ر
التابط للوصول اىل الموارد واستثمار
الكفاءات
تواجه البلدان سيناريوهات مختلفة لمواجهة الجائحة
الوبائية ،تتطلب وجود تصميم خاص لالستجابة تبعا لقدرات
المجتمع ومتانة بناه االقتصادية والصحية والمؤسسية؛ أو وفقا
للكثت من البلدان
لظروف المجتمع االنتقالية .وما يزال
ر
الترصف بشكل حاسم من خالل فرض الحظر او التباعد
ر
وحن عمليات
الجسدي الفعال ،بما يف ذلك المحاجر والعزل
اإلغالق واالختبار وتتبع عمليات االتصال للحد من تصاعد
التاج
الفتوس
مستويات االنتشار ،وكبح احتماالت انتقال ر
ر ي
غت مسيطر عليها .وهذه السياقات يجب أن تعظ
بشعة ر
ر
األولوية القصوى لجميع مناطق البالد .انها الطريقة األكت
فعالية إلنقاذ األرواح وحماية المجتمع واالقتصاد
والمؤسسات .ومع ذلك ،ال تملك العديد من البلدان الموارد
اإلنسان
إلعداد أنفسها لمواجهة المخاطر المحدقة باألمن
ي
ر
الن رتتكها األزمة.
والتداعيات ي
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ه من خالل الفهم العميق
إن نقطة االنطالق يف ذلك ي
النساق المجتمع ومكامن قوته ومهددات وحدته ،والتحديد
ر
الن تدفع االنسان لإلبداع والتعاون
الدقيق للقيم االيجابية ي
والعمل ،وتعديل مناهج التعليم رلتكز عىل قيم التعاون والتآزر
وتنميها ،وكيفية إيجاد عالقات اجتماعية فاعلة ،وتوسيع نطاق
التفاعل
تنم المناهج الدراسية
غته ،بمعن أن
االيجان مع ر
ري
ي
روح الجماعة والمشاركة والعمل وتنمية الذات ،وتجعل قضية
الكتى يف
تضميد الجراح واالنتقال اىل استدامة التنمية القضية ر
تمكي األفراد علميا
المجتمع بل قضية وجودهم ،ومن ثم
ر
متفاعلي ايجابيا مع إبداعاتهم
منتجي
وتكنولوجيا ليصبحوا
ر
ر
وإبداعات أقرانهم وتحويلها إىل سلع وخدمات تعزز رفاهيتهم،
وإشعارهم بمسؤولياتهم إزاء أنفسهم وأرسهم ومجتمعهم
وبيئتهم.
تعن أن الناس يسهمون بفعالية
إن المشاركة المنشودة ي
ر
الن
يف العمليات االنسانية ،االجتماعية ،الثقافية ،والسياسية ي
تمس شؤونهم .وأن يتمكن الجميع وعىل نحو ثابت ومقي من
وف هذه الحالة تصبح
الوصول إىل عملية صنع القرار وآلياته .ي
عت تعزيز فرص التضامن
المشاركة رصورية لتحقيق واالستقرار ر
الكبتة والكثيفة والمتنوعة
االجتماع ال سيما يف المجتمعات
ر
ي
السكان.
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التطوع :القوة الحقيقة لتحريك لمجتمع
 -3العمل
ي
ر
تبف اإلجراءات الحاسمة والعاجلة والمنسقة لجميع
وغت الرسم ،ر
والشكات والتمويل رصورة
قادة المجتمع
الرسم ر
ي
ي
ملحة الستباق ردود األفعال واستيعاب الصدمة ،وكبح االنتشار
ر
للفتوس يف أرسع وقت ممكن ووقف الوباء .ولعل يف
الكارن ر
ي
مقدمة اإلجراءات هو :االستعداد والجهوزية ،ال سيما يف
ر
ر
الن تظهر فيها
المناطق االكت عرضة للهشاشة والمناطق ي
حاالت متفرقة ،واختبار ومحاولة كشف جميع الحاالت
المشتبه فيها وبأرسع وقت ممكن .هذا أمر حيوي لضمان
وتحسي اإلجراءات المنقذة للحياة.
إمكانية كبح انتقال الوباء
ر
يف المجتمعات المعرضة للكوارث واالوبئة يشكل تبادل
المعرفة وتطويرها وتوزيعها والتشخيصات الجديدة واألدوية
واللقاحات .كما ان التعلم من تجارب البلدان األخرى أمر بالغ
األهمية يف هذه المرحلة ،يتبعه التقويم المستمر والتحديث
ر
لالستاتيجيات الوطنية والمبادئ التوجيهية الجديدة
المنتظم
لست أغوار الموضوع واالستعداد لكل ما هو جديد.
للمعرفة ر
ر
وهنا البد من االخذ يف االعتبار الكامل االثار المتاكمة عىل
ررسائح معينة من السكان السيما الفئات الهشة ،ومحاولة دمج
ر
معايت حقوق اإلنسان ،اىل
وااللتام بأعىل
الفئات المحرومة
ر
جانب الحفاظ عىل مكاسب النظم الصحية ،بما يف ذلك
التحصي للوقاية من
القضاء عىل شلل األطفال ومعدالت
ر
الحصبة وشلل األطفال واالمراض االنتقالية األخرى.

دراسة حالة:

43

ه
واحدة من أهم االستجابات المجتمعية للتهديدات ي
المشاركة المدنية الفعالة ف أشكال تطوعية ر
متابطة .فالعمل
ي
غت مدفوع األجر ،وهو
التطوع ،كما هو معروف ،هو "العمل ر
ي
يشمل الوقت والطاقة والمهارات و/أو قدرات معينة تمنح
المحىل بسخاء ودون مقابل( .)10إذ غالبا ما يرتبط
للمجتمع
ي
العمل
التطوع وبقوة بالمشاركة يف جميع أنواع النشاطات
ي
ر
تمت الحياة المجتمعية المنظمة .ومع
والن ر
والفعاليات المدنية ي
التطوع أيضا نتيجة للجهود الذاتية
ذلك ،يظهر العمل
ي
ر
الن يقوم بها أعضاء المجتمع والذين يعملون
المنظمة ي
ر
المشتكة ف عالم ر
للمصلحة
متابط متساند ،وهو فعل ُيظهر
ي
مستويات التضامن والدعم يف أوقات األزمات.
تتم الوقاية من المخاطر والتأهب لمواجهة األخطار
المتطوعي يف التخفيف من المخاطر
عت مشاركة
ر
المحدقة ر
والتأهب لما هو أسوأ .وعىل الرغم من االعداد من قبل
السلطات المحلية والوطنية لتطوير نظام الحد من مخاطر
الكوارث ،لكنه نادرا ما يستخدم كأداة لمنع وقوع الكوارث.
واالنخراط يف شبكات االنقاذ المدنية يمثل شكل من أشكال
المواطني بقيادتها المحلية.
المشاركة التطوعية من قبل
ر
المدن
وبشكل عام ،يخضع بعض أعضاء منظمات المجتمع
ي
باستمرار ر
والعمىل لتأهيلهم بمهارات
لتلف التدريب النظري
ي
ي
الوطن .والبلدية
المحىل او عىل الصعيد
عالية يف مجتمعهم
ي
ي
وظيف يعزز إمكانات
مثال آخر ألفضل الممارسات وفق منهج
ي
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عت شبكات فاعلة من الحماية
درء المخاطر وبناء المنعة ،ر
المدنية ،بعد ان خضعت لدورات تدريبية عديدة ،كذلك
للمتطوعي بتنفيذ ورش تدريب كما تشمل زيارات المؤسسات
ر
والمعلمي والموظف ري عىل
التعليمية ومؤسسات تدريب الطلبة
ر
المبادئ األساسية للحماية المدنية.
وغت
تأثت األنشطة الطوعية (مؤسسية ر
يبي آليات ر
شكل ( :)2ر
مؤسسية) يف البن المجتمعية
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التطوع
عت العمل
ان االستجابة للمخاطر واإلنعاش ر
ي
كبتا يف مستويات مشاركة
يف ظروف األزمة تشهد ارتفاعا ر
المتطوعي أثناء األزمات ،كما حص ل خالل فيضانات وزلزال
ر
()11
عام  2010يف كرالييفو يف رصبيا  ،او كما شهدته بعض
المحافظات العراقية بعد احتاللها من قبل داعش بعد حزيران
 ،2014وخالل سنوات التحرير من المجموعات االرهابية وما
تشهده الساحة من تعاظم لدور العمل
التطوع يف مواجهة
ي
وباء كورونا يف جميع مناطق العراق .إذ شهدت ساحة العمل
التطوع نشاطات ومتابعات فاعلة ابتداء من تضميد الجراح يف
ي
.
وف نفس المستويات من االداء لهذا
وقت مبكر من األزمة ي
السبب ،ال يمكن تحليل المشاركة التطوعية بدقة بفصل
مرحلة عن اخرى أذ ان درء المخاطر من الكوارث واالوبئة يظهر
الخصائص نفسها خالل االستجابة ومراحل اإلنعاش (المبكر).
األختة من تضميد الجراح واالنعاش عادة ال تتضمن
والصفحة
ر
ئ
تلقان.
تطوع
عمل
ي
ي
وخالل مراحل االستجابة واإلنعاش المبكر يشارك
المتطوعي من خالل عضويتهم الرسمية والمؤسسية أو
ر
المدن – بتشي ع وتائر التخفيف من
انتساب اىل المجتمع
ي
مخاطر الكوارث من خالل الهياكل المحلية ومنظمات المجتمع
ر
والمجتمع
الذان
رسم ،يلعب التنظيم
غت
المدن -وبشكل ر
ي
ي
ي
ي
الجتان واألصدقاء والعوائل
دورا يف دعم المهددين بالخطر من ر
المحىل .وتذكر التقارير الميدانية
وغتهم من أعضاء المجتمع
ر
ي
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بعد تحرير المناطق المغتصبة من داعش يف العراق جسامة
وجتان فالجميع
الخطر الذي يهدد الزرع والرصع ،أفرادا وأرس ر
يحتاج المساعدة ،إذ ان استمرار االزمات لمدة طويلة ترك آثارا
بنيوية يف حركة المجتمع وتوازنه ،بعد ان انقلب الهرم
الكثت من االرس اىل افقار حاد بسبب فقدان
االجتماع وتعرض
ر
ي
الوظائف والممتلكات ،كما فقد األطفال والشباب فرصهم يف
التعليم والعمل.
وف التجربة الرصبية عىل سبيل المثال شاركت
ي
عت
المؤسسات ر
غت الرسمية يف عمليات اإلغاثة واالنعاش ر
كبتة للمشاركة يف درء
المتطوعي الذي توافدوا بأعداد ر
ر
المخاطر ،وكانوا عىل استعداد للمساعدة يف أي طريقة ممكنة.
كثت من الناس يف الوقت المناسب ،بعد ان جاءوا من
إذ أسهم ر
توفتها من قبل اإلدارات المحلية .كان
القرى بحافالت تم
ر
توفت ودعم العمل
التطوع يهدف يف المقام األول إىل
العمل
ر
ي
اليدوي ،وتوزي ع المساعدات اإلنسانية ،وتقديم اإلسعافات
عت عن ذلك من تواجدوا الميدان( .)12كما تظهر
األولية ،كما ر
وف مدينة ووهان نشاطا واسعا لمواجهة
التجربة الصينية ي
ر
الن عصفت بالمجتمع مطلع عام .2020
مخاطر االوبئة ي
ر
التامج التطوعية تعزيز
ويبف الغرض األساس من ر
المحىل
فرص المشاركة يف صنع القرار عىل مستوى المجتمع
ي
أكت يف اتخاذ
والهيئات من أجل إعطاء المواط رني سلطة ر
ر
الن تؤثر يف حياتهم .هذا المسار غالبا ما يطرح
القرارات ي
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تبن
التساؤالت االتية :هل تؤدي السياسات ر
والتامج إىل ي
ر
تتماس مع تفضيالتهم؟ وهل تزيد فرص تعزيز
اختيارات
االجتماع؟ وهل سينتج مؤسسات
المشاركة من التماسك
ي
محلية ر
أكت مرونة؟ وهل يسهم يف تقليل االستحواذ والهيمنة
والفساد؟
 -4الفئات الهشة :أولويات االهتمام ورصورات االلتحام
الفئات الهشة هم ر
ألكت ضعفا يف مواجهة هذه األزمة
وهم يف خطر داهم باستمرار ومنهم :أولئك الذين وقعوا يف
ررسك التهميش واالستبعاد ،وأولئك الذين يعيشون بالفعل يف
مناطق كثيفة جدا وقليلة الخدمات ،وأولئك الذين انقلبت
حياتهم بالفعل ألسباب أخرى والذين يفتقرون إىل فرص
الوصول إىل الخدمات والحماية االجتماعية والسياسية أو إىل
أي أنظمة دعم اخرى .فالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية
ه عرضة للهشاشة بشكل
غت الرسمية
ر
والقطاعات ر
الكبتة ي
ئ
موط قدم عميق يف
خاص .الخطر عندما يأخذ المرض
الفقتة والعشوائيات
وف المناطق الحرصية
ر
البيئات الهشة ي
غت قادرة عىل تحقيق
المكتظة بالسكان إذ ان هذه المناطق ر
العزلة الذاتية ،فيكون الجميع يف دائرة الخطر داهم ويستمر
الوباء باالنتشار يف ارجاء مختلفة من المدينة حيث تشكل بيئة
خصبة لالنتشار.
وف هذا المسار تسع الجهات المعنية الفاعلة الرئيسة
ي
للتخفيف من مخاطر األزمات واالوبئة المحلية المنوط بها
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رعاية الفئات الهشة يف التخطيط واالستعداد واالستجابة
واالنعاش لخاليا إدارة االزمات المحلية بالتعاون مع القوى
الفاعلة فيه .إذ يقدم أعضاء مراكز العمل والخدمة االجتماعية
والخدمات والمرافق الصحية ،معلومات عن السكان من
الفئات الهشة ،ويشكلوا العنارص الفاعلة الرئيسة عندما رتتز
األزمة .ولعل أبرز هذه الجهات مكاتب وفروع الصليب األحمر
مهمي ،ال سيما يف مرحلة اإلخالء ومراعاة
العبي
باعتبارهم
ر
ر
المحتاجي الحقا.
وضع السكان من
ر
ولعل يف مقدمة المهام الرئيسة ألنظمة تخفيف
الصدمات ودرء المخاطر هو االسهام يف تقليل نقاط الضعف
والهشاشة يف المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث واالوبئة.
إذ غالبا ما ر
تؤرس نقاط الهشاشة والضعف مظاهر القلق
والتهميش للفئات السكانية الضعيفة (األطفال ،األشخاص
ر
تعان من
الن
والمسني واألرس
ذوي اإلعاقة
الفقتة ر
ر
ر
ي
وغتهم) ي
نقص يف قدراتها يف مواجهة المخاطر ومحدودية استجابتها.
لكن ،وكما يتضح من األبحاث والتجارب الدولية والمحلية كما
رأرسنا سابقا ،هناك نقص عام يف تقويم مستويات الهشاشة
المحلية ف مواجهة االزمات والكوارث .ر
يبف ان نؤكد ان أنظمة
ي
للتجهتات
عموما
تفتقر
المحلية
الكوارث
مخاطر
الحد من
ر
المعرضي للخطر ،من
وتقارير ومعلومات مفصلة عن السكان
ر
وتوفت البن التحتية
حيث المواقع واالحتياجات الخاصة
ر
الصحية.
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ونتيجة لذلك ،ر
تبف الخطط واإلجراءات ر
إلرساك ورعاية
الفئات الهشة باالستعداد والتأهب لمواجهة الخطر مفقودة،
ما عدا األولوية العامة الخاصة باالهتمام يف النساء واألطفال
اإلنسان والمخاوف أشد يف
والمعاقي .فالوضع
وكبار السن
ر
ي
المعرضي
هذا الصدد ال سيما عندما ترتفع نسب السكان
ر
توفت الحماية االجتماعية ،إذ
للخطر ومن ال تتوفر لهم فرص
ر
الكثت من المناطق من شظف العيش وتفاقم
يعان سكان
ر
ي
ر
الن
التحديات ي
وف مقدمتهم من يعانون من الهشاشة المركبة ،ي
ر
تعان من
الن
ي
يقصد بها تداخل خصائص األفراد أو االرس ي
معاقي /أيتام /نساء معيالت لألرسة/
ومسني) مع
هشاشة (
ر
ر
ظروف التوح القاسية.

شكل ( :)3الهشاشة المركبة للفئات االجتماعية
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أما بخصوص االوضاع المتعلقة بإدماج المجموعات
الهشة مثل كبار السن واألطفال واألقليات العرقية خالل
الوقاية من المخاطر واألنشطة المتعلقة بالتأهب واالستعداد
ر
حقيف .فهناك نقص
للخطر فإنها تعكس يف الواقع أجواء قلق
ي
ر
والن تشكل قاعدة صلبة
معلومات عن الفئات الهشة،
ي
للتخطيط لمواجهة المخاطر وتحديد مستوى التأهب
واالستجابة المناسبة .إذ ان عدم وجود االستعداد المناسب
غت
للمخاطر يظهر بما ال يقبل الشك أن هشاشة المجتمع ر
متوقعة ولم تخضع للتقويم .بشكل دائم ،وهذا يتطلب توحيد
لخطط التأهب واالستعداد للخطر.
 -5الثقة :أساس بناء المنعة واستدامة التنمية
ان إزالة العوائق والسماح بحرية يف الوصول الفوري إىل
تأمي اللقاحات واألدوية واتاحتها
نتائج البحث وضمان
ر
ر
للجميع .العالم يف حاجة ماسة إىل رؤية مشتكة وخطة عمل
العلم والتقنيات
لالستفادة من أحدث التطورات يف البحث
ي
الناشئة ومصادر بيانات جديدة يف مكافحة جائحة كورونا .وهنا
تلعب الثقة والقيادة دورا محوريا يف توجيه مسار المواجهة
العلمية والمعرفية الرصورية لهزيمة هذا الوباء والتخفيف من
آثاره المحتملة فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة .2030
كما تكون الحاجة ماسة ألطر معيارية جديدة للعلوم المفتوحة،
وسياقات تنظيمية تعمل من خالل الوكاالت المتفاعلة معا
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إلزالة العقبات أمام تطوير اللقاحات والتجارب الشيرية
العالجات.
يف مجلة الشؤون الخارجية ( )Foreign Affairsيقدم
األمريك فرانسس فوكوياما ( )Francis Fukuyamaيف
المفكر
ي
السياس) تحليال علميا الستجابة البلدان
مقالته (الوباء والنظام
ي
لمخاطر وباء كورونا ،ويتساءل لماذا نجحت بعض البلدان يف
تحقيق استجابة فورية وناجحة لتحديات المرض بينما أخفقت
األخرى يف تحقيق النتائج نفسها ،حيث يؤكد ان القضية ال
تتعلق بنوع النظام ( ،)Regime Typeحيث حققت بعض
النظم الديموقراطية نتائج حسنة ،يف الوقت الذي لم تحقق
األخرى النتائج نفسها .وينطبق ر
السء نفسه عىل النظم
ي
االوتوقراطية .وبرأيه العوامل المسؤول عن االستجابة الناجحة
للجائحة هو قدرة الدولة والثقة االجتماعية والقيادة ( (The
factors responsible for successful pandemic
response have been state capacity, social trust,
ر
الن تضم الصفات الثالثة –
) .and leadershipفالدول ي
مؤسسات دولة مختصة ومنجزة؛ حكومة يثق بها المواطنون
مثتا لإلعجاب ،
ويستمعون إليها؛ وقادة فاعلون  -كان أداؤها ر
ر
الن لحقت بهم(.)13
مع حدود دنيا من األرصار ي
ويشت مفهوم الثقة إىل االستعداد والرغبة لالعتقاد بأن
ر
ر
مبادرات وسلوك شخص او مؤسسة ما وما يتتب عليها تمثل
ر
والن تتواصل وفق سلوكيات داعمة
اإلجراءات المناسبة
ي
التميت ربي أشكال الثقة يمكن أن تكون:
وساندة بعضها لآلخر.
ر
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معي ،بعد أن يشمل تطوير
عىل أساس منح الثقة لشخص ر
معروفي .والثقة يف النظام
غت
ر
القدرات العامة أشخاصا ر
الرسم ،يمثل شكال من أشكال الثقة السياسية(.)14
ي
ر
مؤرسا شامال
بناء عىل ذلك ،يعكس مفهوم الثقة
ر
االجتماع يف
الن يتجىل فيها رأس المال
ي
للكيفية االجتماعية ي
الن يتم فيها تبادل المعلومات ر
ر
والشاكات،
المجتمع -الطريقة ي
االجتماع .الثقة ،إىل
التطوع ويعزز االندماج
ويمارس العمل
ي
ي
ه جوهر الشبكات
جانب قواعد الدعم والمعاملة بالمثل ،ي
االجتماعية وما ينتج عنها من عمليات وتفاعالت .وعىل هذا
النحو ،تؤثر الثقة عىل حيوية المجتمع ومرونته وصموده أمام
ر
حقيف
ه اختبار
ي
انواع مختلفة من المخاطر الصدمات .فالثقة ي
تبي
لمستوى رفاه المجتمع .وان المستويات العالية من الثقة ر
والجتان واألصدقاء
غت الرسمية فاعلة ربي األرسة
ر
أن العالقات ر
وتثت رد الفعل الفوري يف بعض األحيان ازاء األزمة عىل
تدعم ر
طوع،
شكل تبادل للمعلومات ،والتعاون ،وتعزيز العمل الت
ي
ر
الن تقدمها لألعضاء الذين يعانون من
فضال عن الرعاية ي
الهشاشة يف المجتمع.
وأختا ،تتطلب عمليات االنعاش يف ظروف االزمات
ر
والكوارث واالوبئة المحافظة عىل مستويات الثقة ربي مكونات
والجتان يف
االجتماع ربي األرسة ،واألصدقاء
رأس المال
ر
ي
كثتا ما تشهد
المجتمع .وعىل صعيد التجارب المحلية ر
مستويات الثقة عىل الصعد الرسمية المحلية انخفاضا ناجما
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عن ر
تفس مظاهر الفساد ،وال سيما ما يتعلق بشفافية عمليات
ي
االنعاش واإلغاثة ،والتوزي ع العادل للمعونة المقدمة إىل هؤالء
كثتة
المترصرين من الكارثة .وتقدم لنا التجربة العراقية نماذج ر
ر
الن رافقت عمليات التحول وما شابها من ضياع
من اإلخفاقات ي
لفرص تضميد الجراح والتنمية ،كما أظهرت دراسات متخصصة
ر
التشيعية والقضائية
ضعف الثقة بالجهات والمؤسسات
والحكومية بسبب استمرار هيمنة الوالءات الفرعية وسيطرة
منظومات الفساد يف احشاء الدولة ومفاصلها(.)15
-6المسؤولية والمبادرات االجتماعية( :)16مرتكزات رئيسة لكبح
الوباء وتضميد الجراح
تحتاج البلدان المعارص ة إىل العمل معا لتطوير نهج
تعاون قائم عىل التخصص والمعرفة العلمية واستثمار الموارد
ي
جماع وفق رؤية قائمة اساسا عىل تقويم
أساس
عىل
النادرة
ي
دقيق الحتياجات الصحة العامة .وخالف ذلك ،يكون المفتاح
تأمي عملية
الرئيس
وغت قادر عىل ر
لتسخت الموارد ضعيفا ر
ر
التوظيف حيثما ال تكون متاحة يف اللحظات الحرجة (أين -
ر
ومن) .وهذا ما يعرض الجميع للخطر.
وغت
وهنا تلعب المبادرات الشخصية والرسمية
ر
الرسمية وتحمل المسؤولية االجتماعية عىل صعيد المجتمع
والمؤسسات دورا رئيسا يف مواجهة التحديات والمساعدة يف
ئ
الصخ
شاط االمان واسناد ودعم النظام
الوصول اىل
ي
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واالستجابة لمتطلباته .كما تعمل ررسكات األدوية مع الحكومات
لزيادة القدرة عىل االختبارات ،بينما تقدم ر
الشكات المصنعة
عروض تحويل أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لتصنيع األقنعة
والمستلزمات الرصورية .ف الوقت نفسه تقدم ر
الشكات تقنيات
ي
وأدوات رقمية للتغلب عىل العزلة االجتماعية ،وتعزيز التماسك
الوع حول إرشادات الصحة
االجتماع ورفع مستوى
ي
ي
والسالمة لمعالجة الوباء .كما يمكن ان يسهم االبتكار يف القطاع
كبت لالستجابة الفورية وتقليص أجل الجائحة
الخاص بشكل ر
وتعزيز المرونة والمنعة عىل المدى الطويل .وعىل وجه
وتسخت
ينبع االستفادة من البيانات المتوفرة
الخصوص،
ر
ي
االصطناع لتصنيع االدوات الرقمية ووضع االمكانات
الذكاء
ي
المتاحة موضع التنفيذ مع محاولة وضع رؤى وسيناريوهات
تنبؤية يمكن من خاللها تحديد مسارات الوباء وما هو مستجد
واالنسان ،وتحديد أماكن الرعاية الصحية
العلم
عىل الصعيد
ي
ي
وغتها من الخدمات العامة يف إطار وثيق من المسؤولية
ر
االجتماعية .يف الوقت نفسه ،البد من تتبع ومواجهة انتشار
رهاب المرض واحتماالت التضليل بشأنه.
من جانب آخر ،تستمر الجهود لقياس اآلثار
المستضعفي،
والتداعيات الناجمة عن األزمة عىل السكان
ر
تأمي فرص االستهداف واالتصاالت لدرء المخاطر،
فضال عن ر
وتقني سياسات التدخل .مع استثمار
والمساعدة المالية،
ر
عت الصناعات وتعزيز ر
الشاكات لتضييق
جهود القطاع الخاص ر
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الفجوات يف المعلومات ،فالعديد من البلدان ستحتاج إىل
الفن لتعزيز قدراتها يف التحليالت الخاصة
االستثمار والدعم
ي
بهذا المجال.
تشكل مستويات المسؤولية والمبادرة االجتماعية
أكت لرأس ر
المدن
واالجتماع .المجتمع
البشي
فرص بناء ر
ي
ي
ر
الن
يمكن ان تتعاظم أدواره يف إطار المسؤولية االجتماعية ي
تتسم ف ر
أكت االحيان بالشدة والطبيعة الحمائية ،السيما يف
ي
ر
وتفس االوبئة ،إذ توضع الثقة عىل المحك.
ظروف االزمات
ي
أكت المتالك عالقات متشابكة،
بدال من ذلك ،هناك فرص ر
متطلعة إىل الخارج ،ذات توجهات تنموية أو موجهة نحو
المبادرة االجتماعية ،كما هو الحال يف أوقات السالم
الجانبي من رأس المال قد تختلف يف
واالستقرار .هذين
ر
المدن ،ودور
تفاعلها مع ظروف األزمة ،ونوعية المجتمع
ي
الدولة والقوى الفاعلة .يف إطار هذا المسار ،وهنا تؤكد الدراسة
المدن باعتباره
عىل المسؤولية االجتماعية ومبادرات المجتمع
ي
ر
الن قد تكون بديال أو تكمل
مركب من
ر
نوعي من رأس المال ي
ادوار ووظائف الدولة والسوق ،والكشف عن درجة التماسك
االجتماع -التقاطع ربي الدولة والسوق كمحرك عمودي أو ربط
ي
البشي واالجتماع والمجتمع المدن كمحرك ر
رأس المال ر
أفف.
ي
ي
ي
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ً
ثامنا :خاتمة
يتبي مما سبق أن االزمة العراقية الحالية يف مواجهة
ر
ر
ستورات:
وباء كورونا تختن يف طياتها ثالثة ر
ستورة ارتبطت بما شهده العراق من تحوالت وأزمات

ر
متواصلة عىل مختلف الواجهات يف وقت لم يكن مهيأ
لذلك.
ستورة تمثلت يف
المتغتات االقتصادية والسياسية

ر
ر
ر
الن تعرض لها المجتمع
واالجتماعية والديموغرافية ي
ر
األختة.
العرا يف خالل العقود
ر
ر
المبارسة لألمن
ستورة تجسدها طبيعة المهددات

ر
الصخ) المتمثلة بجائحة األوبئة.
اإلنسان (االمن
ي
ي
وعىل هذا األساس ،نزعت السياسات العراقية ،عن
طريق إدماج القيادات المحلية (القوى الفاعلة) يف نظام
الحماية إىل حشد طاقات المجتمع ،وبناء نسيج متكامل يسهل
التطوع مدخال أساسيا يف هذا
التحكم فيه .وقد أصبح العمل
ي
االتجاه لتحقيق تعديل يف التمثالت السائدة لدى المجتمع
معايت« عرصية »تجعلهم يشكلون
المدن وتطويعهم وفق
ر
ي
ر
مسارا تنمويا يتاوح ربي االنجذاب إىل أضواء العرصنة مع
الوع بأوضاعهم وامتداداتهم التاريخية والثقافية
هامش من
ي
المحلية والوطنية .وقد كشفت ظروف االزمة عن طبيعة
ر
المدن يفتش
الن فتحتها بشكل أصبح معه المجتمع
ي
المنافذ ي
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مع ررسكاء التنمية عن الحلول والمعالجات الواقعية يف نطاق
وجودهم ،وهو ما يكشف عن طبيعة التحول الذي طرأ عىل
البنية االجتماعية واالقتصادية ر
وحن الثقافية.
تتضمن هذه الدراسة دعوة للعمل واالستجابة الفورية
الفتوسات إلنهاء
الصحية الالزمة لكبح انتقال العدوى من ر
الوباء؛ ومعالجة األبعاد االجتماعية واالقتصادية العديدة
ر
ر
كت عىل الناس-
سء دعوة للت ر
الناجمة عن األزمة .إنها قبل كل ي
الصغتة
النساء والشباب والعامل ري بأجر منخفض والمؤسسات
ر
الرسم والفئات الهشة المعرضة
غت
والمتوسطة ،والقطاع ر
ي
بالفعل للخطر.
ثمة قضية تجدر اإلشارة اليها ،هو ان بعض مظاهر
المحىل تعود اىل
المدن عىل المستوى
االخفاق للمجتمع
ي
ي
ر
ر
الن تعيش
الن ال تستطيع فيها المجموعات االجتماعية ي
الحالة ي
جماع بالوصول إىل نتيجة
اف للعمل بشكل
يف الجوار الجغر ي
ي
مجدية ومفضلة .وتشمل حالة اإلخفاق وبشكل رئيس عدم
القدرة عىل القيام بإجراءات منسقة وكفوءة  -أو فعالة .فضال
ر
الن تستخدم احتياجات العمليات
عن ان سياسة التنمية ي
التشاركية البد ان تكون عىل علم بالتشخيص الدقيق لإلخفاق
المدن ،بحيث
المحتمل الذي يمكن ان يتعرض له المجتمع
ي
اسم السياسة اإلحاطة الكاملة بالتفضيالت المحتملة
يمكن لر ي
عند نقل القرارات إىل مستوى المجتمعات المحلية ويمكن
تحديد الطرق المحتملة إلصالح مثل هذا االخفاق.
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الجمع المتمثل
إن هذه االزمة تستلزم استنفار الحشد
ي
بقطاعات المجتمع المدن ومنظماته ر
وارساكه يف الفعاليات
ي
المتضمنة يف رؤية الدولة )توحيد الصف ،بناء الثقة ،دعم
الوقاية والعالج من الوباء) .يف هذا الجزء نحاول تقديم
توصيات بعد خطوات مهمة خطتها الدولة العراقية يف مواجهة
الوباء ،مع توقعات للسكان بمزيد من التقدم واالستقرار
غت المتوازنة
بالتغلب عىل فجوات التنمية " ظروف التنمية ر
والمتكافئة ،وتزايد متطلبات الناس وتطلعهم لحياة أفضل "هو
لتجست هذه
التحدي الرئيس الذي يواجه القيادة العراقية،
ر
الفجوات وتلبية لمطالب الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة
واألنصاف ،مع ظروف افضل لألمن والبيئة والمحافظة عىل
نمو اقتصادي مستقر معزز بخدمات عامة عالية الجودة ،بما
يعزز الخيارات المتاحة امام الناس ،لتحقيق تنمية ر
بشية
(صحية وتعليمية ومعيشية) مستدامة وشاملة ومنسقة.

السكان
 -1لمواجهة أزمات األوبئة ولتلبية احتياجات النمو
ي
المتسارع ولتلبية ورعاية الفئات الهشة وذوي
صخ متنوع
االحتياجات الخاصة البد من اعتماد نظام
ي
ورصي .وهو ما يتطلب االهتمام بمستويات التغطية
ر
واالرتقاء بالرعاية دون االعتماد عىل الحكومة فقط.
وهذا يتطلب جهودا متضافرة وتعاون فعال ربي الحكومة
والقطاع الخاص والمجتمع .هذا المسار يفرض عىل
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تحسي بيئة السياسات وتشجيع
الحكومة العراقية
ر
مجتمع األعمال والمنظمات االجتماعية للمشاركة يف
تقديم خدمات رعاية عالية الجودة عىل وفق عمليات
مؤمنة ر
ورساكة فاعلة ربي القطاع العام والخاص.
 -2تتطلب مواجهة الفقر متعدد االبعاد تعزيز الدوافع
الذاتية للحد منه ،وتأسيس آلية مستدامة للتخفيف من
تمكي االبناء
حدة الفقر ،تركز عملها يف المساعدة عىل
ر
يف بناء قدراتهم المعرفية بشكل مستقل والحد من
التشب .ولتحقيق هذه الغاية ،من الرصوري ان تعظ
وتمكي الطالب من خالل
أولوية لتطوير التعليم
ر
التعليم ،ر
حن يتمكن السكان الفقراء من زيادة رأس المال
ر
البشي ،وتعزيز قدراتهم عىل التنمية الذاتية .وتجنيد
الطالب يف المناطق المستهدفة والمنكوبة بالفقر
عت المأسسة لألعمال
واالوبئة ،للعب أدوار تنموية ر
التطوعية وتشجيعهم عىل المبادرات الفردية والجماعية
ر
الن تعزز فرص تضميد الجراح.
ي
لمتغتات االجتماعية :إذ
 -3تطوير آليات التعامل مع ا
ر
اعتتت اهداف التنمية المستدامة بناء االنسان وتوسيع
ر
ه الغايات األساسية المنشودة
الخيارات المتاحة ي
إلسعاد المجتمع ودوام رفاهه واستقراره ،من هنا ينصب
ر
ر
كت عىل
كت األساس يف مرحلة ما بعد
التعاف بالت ر
الت ر
ي
اإلنسان للمجتمع .وهو ما يتطلب من الحكومة
االمن
ي
تحول دائرة اهتماماتها نحو "توسيع رفاه الناس" ،وتعزيز
ر
البشية الشاملة لتحقيق التقدم
خيارات التنمية
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ر
المشتك".
االجتماع الشامل وصوال اىل "االزدهار
ي
ويمكن أن تحقق فهما أفضل الحتياجات الجمهور ،من
خالل ر
احتام وتقدير فرص االستفادة من الدور الفاعل
للحكومات المحلية يف
المعتة
توفت السلع والخدمات
ر
ر
عن االحتياجات العامة الحقيقية.
 -4توسيع فرص ضم السكان الفقراء لنظام الحماية
االجتماعية .يف أجواء االزمة الناجمة عن االوبئة ،يجب
عىل الحكومة تعزيز خيارات دعم سكان الريف ،ورفع
توفت
المستويات القياسية لإلغاثة ،وضمان أن يتم
ر
مدفوعات اإلغاثة يف الوقت المحدد .مع استمرار
الطن لسكان
الحكومة بتشي ع بناء نظام موحد
ر
للتأمي ر ي
توفت معالجات حاسمة لمشكلة
الحرص والريف لضمان ر
تدابت ملموسة لمعالجة قضايا
نقص الرعاية ،واتخاذ
ر
ارتفاع النفقات الطبية لمنع وقوع المزيد من السكان يف
براثن الفقر أو العودة إليه بسبب المرض .كما يتطلب من
كبتة للفقر الحرصي ،ورعاية
الحكومة أن
تعظ أهمية ر
ي
سكان العشوائيات وأحزمة وجيوب الفقر يف المناطق
غت
الحرصية ذات الدخل المنخفض والظروف السكنية ر
النظامية ،من خالل توجيههم اىل أنظمة الحماية
االجتماعية أو إعادة تدريبهم لفرص عمل او اعتمادهم يف
ر
الن يمر
صغتة .ذلك ان
مشاري ع
ر
ر
التغتات الديموغرافية ي
أكت
بها السكان يف العراق ،سوف تتطلب جهودا ر
ومساع ر
أكت لضمان حصول الشباب عىل فرص عمل
ي
المسني عىل معاشات تقاعدية
تأمي حصول
ر
الئق ،مع ر
كافية يمكن ان تحميهم من الفقر يف المناطق الريفية
والحرصية.
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تشكيل مجالس محلية طوعية (القوى الفاعلة يف
والنواج
المجتمع) ليس لها عالقة بمجالس االقضية
ي
والن ر
ر
يفتض ان تضم )المختارين ،أئمة
الرسمية(
ي
المساجد والحسينيات ورجال الدين ،وجهاء المناطق،
أصحاب المهن الطبية ،الشباب المتطوع ،رجال امن
والمعلمي) تتوىل
المنطقة او المحلة ،مدراء المدارس
ر
المشاركة بالتوعية ،متابعة احتياجات المحلة السكنية،
توفت التكافل للفئات
مراقبة الحاالت المرضية الطارئة ،ر
وغتها من المهام الممكن تنفيذها.
الهشة ضمن المحلة ر
كبتة
استغالل أمثل لمنظمات المجتمع
المدن )اعداد ر
ي
(وجعل مساهمتها الطوعية يف هذه االزمة بالمشاركة يف
المهام المختلفة كمعيار الستمراريتها ودرجة اعتمادها
وفق ما تقدمة من خدمات.
االستفادة من فرص الدعم العاجل للتنمية لتقوية
ر
األكت ضعفا يف
األنظمة الصحية الضعيفة :فالسكان
مواجهة هذه األزمة هم أولئك الذين هم يف دائرة الخطر
ر
الحقيف :زمنهم الذين وقعوا يف ررسك التاع المسلح أو
ي
الفارين من الحرب والظلم؛ أولئك الذين يعيشون بالفعل
يف مناطق كثيفة السكان وقليلة الخدمات؛ أولئك الذين
انقلبت حياتهم بالفعل ألسباب أخرى ويفتقرون
للوصول إىل الحماية االجتماعية السياسية األساسية ،أو
إىل أي أنظمة دعم تخفف عن كاهلهم.
ر
الن
االهتمام بالتنمية الحرصية والمكانية :يف البلدان ي
كبت وكثافة سكانية عالية تتسع مساحة
تتسم بحجم ر

62

جائحة كورونا وبناء المنعة يف العراق دروس وفرص

غت الرسمية الهشة بشكل خاص .الخطر ر
حن
القطاعات ر
ئ
يأخذ المرض
موط قدم عميق يف البيئات الهشة يف
الفقتة والمكتظة بالسكان (احزمة
المناطق الحرصية
ر
الفقتة تضع
وجيوب الفقر) والعشوائيات .هذه األحياء
ر
غت قادرين عىل
السكان يف دائرة الخطر ،ال سيما وأنهم ر
العزلة الذاتية والتمتع بفضاءات ومساحات خرصاء ،مما
الفتوس
يجعل الجميع مهددين باإلصابة حيث يستمر ر
عت العالم.
يف االنتشار ر
الدوىل وتوجيهه من خالل لجنة مركزية
 -9استنفار الجهد
ي
تحدد األولويات وتوزع المهام متمثلة بوزارة المالية،
التخطيط ،الصحة ،هيأة المستشارين ،األمانة العامة
لمجلس الوزراء ،العمل والشؤون االجتماعية(  .حيث
الدوىل
ان وزارة التخطيط تعكف حاليا مع البنك
ي
التأثت الشي ع والمتوسط والطويل
واليونيسف لقراءة
ر
المدى لالزمة عىل القطاعات االجتماعية واالقتصادية
عىل مختلف ررسائح المجتمع وخاصة الفئات الهشة
والفقتة وكذلك أثره عىل القطاع الخاص.
ر
ان المجتمعات اإلنسانية مدعوة جميعها للوقوف
وس المستجد .وان تتعاون
بصالبة امام ررساسة العدو ر
الفت ي
جميع القطاعات العامة والخاصة والمدنية منذ اللحظات
األوىل عند الشعور بالتهديد .مع االخذ بنظر االعتبار احتمال
عدم تطابق اإلجراءات عىل المستوى
الوطن مع اإلجراءات
ي
العالم وتعقيد األزمة .وهذه اللحظات
والمعايت عىل المستوى
ر
ي
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تتطلب سياسات إجرائية مبتكرة ومنسقة وحاسمة معززة
ر
األكت ضعفا وهشاشة ،الذين
وتقن للفقراء والفئات
ماىل
بدعم ي
ي
ر
األكت ترصرا .وبناء عىل ذلك ترتكز عىل:
يتوقع ان يكونوا
 الخطوة األوىل للمواجهة عىل بناء استجابة صحية
قوية منسقة وتعاونية .مع االخذ بنظر االعتبار زيادة
الصخ لتلبية االحتياجات الملحة
اإلنفاق عىل النظام
ي
المختتي ،واالستجابة
وارتفاع مستويات االنفاق
ر
وتوفت اإلمدادات
للتوسع يف مجاالت المعالجة،
ر
الطبية الكافية ومع مزيد من عمال الرعاية الصحية؛
الصخ كاستجابة
وتعزيز نظام التأهب واالستعداد
ي
غت المتوقعة.
منظمة للعوارض والمشاكل ر
 الخطوة الثانية هو القيام بكل ما هو ممكن للتخفيف
ماليي الناس وتهديد سبل
من آثار الجائحة عىل
ر
ر
توفت الموارد
عيشهم واقتصادهم
يعن ر
الحقيف .ذلك ي
ي
ر
غت
المبارسة لدعم العمال واألرس السيما يف القطاع ر
والتأمي ضد البطالة،
الصخ
وتوفت الدعم
المنظم،
ر
ر
ي
والتوسع ف مجال الحماية االجتماعية ،ودعم ر
الشكات
ي
لمنع اإلفالس والفقدان الواسع للوظائف .ذلك أيضا
يعن تصميم االستجابات المالية والنقدية للتأكيد بأن
ي
األعباء ال تقع عىل عاتق الدول األقل قدرة عىل تحملها.
والعت والتعلم من هذه
ه الدروس
ر
 الخطوة الثالثة ي
األزمة لمراجعة المنظومات الصحية والمؤسسية
واالجتماعية إلعادة البناء بشكل أفضل .إذ لو سبق ان
ر
حققنا تقدما
أكت يف تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،لتمكنا بشكل أفضل من مواجهة هذا
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التحدي-مع انظمة صحية أقوى ،وعدد أقل من الناس
يعيشون يف مستويات فقر قاسية ،وفجوات نوع أقل
بي الجنسي ،وبيئة طبيعية ر
أكت نظافة وصحة،
ر
ر
ر
وف هذا السياق ،علينا اغتنام
ومجتمعات أكت مرونة .ي
فرصة األزمة لتعزيز ر
التامنا بتنفيذ أجندة التنمية
المستدامة  2030وأهدافها ال  .17من خالل إحراز
ر
الن رسمناها ،من أجل
تقدم يف رخارطة الطريق ي
مستقبل أكت شموال واستقرارا واستدامة ،وبما يمكننا
من االستجابة بشكل أفضل لألزمات المستقبلية.
وأختا ،كشفت هذه األزمة يف الغالب الروح اإلنسانية
ر
المتفاعلة ،ومستوى
نسن من التضامن ،ووحدة الهدف
ري
ر
والعشين -داخل
الجديدة الذي انحش يف القرن الحادي
وعت عالمنا المتنوع .ما نحتاجه يف عالم
البلدان والمجتمعات ر
وتمىص هذه الروح والطاقة الحيوية إىل
ما بعد كورونا أن تتعزز
ي
معتا عن روح العرص .ليس ألنها تفضل
األمام .لتصبح رمزا ر
ر
الن
االنفرادية أو االنعزالية ،ولكنها تمثل الطريقة الوحيدة ي
يمكننا من خاللها البقاء معا يف هذا العالم – بيئة آمنة وحرة
وصحية ومزدهرة وانسجام مع تطلعات المجتمعات اإلنسانية
عىل كوكب األرض.
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شكل ( :)4ديناميات بناء المنعة يف المجتمعات المتأثرة
باألوبئة
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اإلنسان
ياسي مصطف ،االمن
( (15أنظر للمزيد من التفاصيل :د .عدنان
ر
ي
ر
والتنمية يف العراق:
مؤرسات الهشاشة وفاعلية السياسات ،عمان :دار
أمجد ،2016 ،الفصل الخامس.
( (16ينظر اىل المسؤولية االجتماعية بانها تمثل قدرة المجتمع عىل القيام بدور
وتوفت الحماية
تنموي فاعل بوصفه آلية للدفاع عن النفس والمجتمع ككل،
ر
الشاملة لألشخاص الذين يحتاجون الحماية او الرعاية االجتماعية عندما يهدد
المجتمع بهذه المخاطر كاألزمات الصحية ،واألمية ،والبطالة ،وعدم الحصول
وغتها .وتتأثر هذه القدرة
عىل فرص التعليم ،والعزلة الجغرافية ،والرصاع ر
الثقاف داخل المجتمع ونوعية الجهات الفاعلة يف المجتمع .أما
بطبيعة التنوع
ي
المدن يف الجهود المتواصلة
المجتمع
كة
مشار
تمثل
فإنها
االجتماعية،
المبادرة
ي
.
يف تعزيز النمو االقتصادي والتنمية هذه اإلمكانات تختلف وفقا لتنوع وامكانات
الجهات الفاعلة ،والعوامل المحلية ،والعقبات المعيارية .فالعوامل المحلية
تتعزز بالثقة وااليمان بقدرات المجتمع اىل جانب الفرص المادية (االتصاالت،
والنقل ،البنية التحتية والتعليم والخدمات المرصفية ،والصحية) ورأس المال
المؤهلي من ذوي المهارات المحددة) .أما العقبات
الموظفي
المعرف (
ر
ر
ي
المعيارية فتشمل العوامل ذات الطبيعة الرسمية أو القانونية ،الموضوعية،
والبتوقراطية واالجتماعية والثقافية ،أو العوامل ذات الطابع
التنظيمية
ر
السياس .وتعرف المبادرة االجتماعية باعتبارها اجراءات نوعية محددة من قبل
ي
المدن؛ وتوجهها نحو التنمية االقتصادية .يف هذا الصدد ،يكون
المجتمع
ي
األكت أو
المدن ،وليس كيانات أخرى ،صاحب المبادرة االجتماعية
المجتمع
ر
ي
االصغر يف مساره التنموي.

