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اإلبداع

فـي زمـن الجـائحة
وكالة بروجيكت سينديكيت  -تشو مين*

يف ــرض م ــرض في ــروس كورون ــا (كوفي ــد )19-تهدي ــد ًا عالميـ ـ ًا عل ــى
نط ــاق غي ــر مش ــهود من ــذ أن قتل ــت اإلنفلون ــزا اإلس ــبانية أكث ــر م ــن
 50ملي ــون إنس ــان ف ــي الفت ــرة  .1919-1918وف ــي مواجه ــة ه ــذه
الجائح ــة ،فرض ــت العدي ــد م ــن الحكوم ــات عل ــى رعاياه ــا البق ــاء ف ــي
مس ــاكنهم ،ب ــل وحت ــى عملي ــات إغ ــاق صارم ــة ،األم ــر ال ــذي أدى إل ــى
توقــف االقتصــاد العالمــي تقريبـ ًا .لكــن الحــل الحقيقــي لهــذه األزمــة
لي ــس االحت ــواء ،ب ــل اإلب ــداع.
م ــن المؤك ــد أن تدابي ــر االحت ــواء والتخفي ــف تشــكِّل ض ــرورة أساس ــية
الس ــن،
ف ــي األم ــد القري ــب لحماي ــة األش ــخاص األكث ــر ضعفــاً ــــ كب ــار ِ ّ
والفق ــراء ،وأصح ــاب المس ــاكن الرديئ ــة ،والمصابي ــن بضع ــف المناعةــــ
وتجن ــب إرب ــاك أنظم ــة الرعاي ــة الصحي ــة ،كم ــا ح ــدث ف ــي إيطالي ــا،
وإســـبانيا ،ومدينـــة نيويـــورك .عندمـــا تفشـــت األوبئـــة فـــي العصـــور
الوســـطى ،وأثنـــاء جائحـــة اإلنفلونـــزا اإلســـبانية ،أنقـــذت تدابيـــر
االحت ــواء أع ــداداً ال حص ــر له ــا م ــن األرواح .وم ــن الممك ــن أن تفع ــل
الش ــيء ذات ــه الي ــوم.
الواقـــع أن تجـــارب الصيـــن ،وســـنغافورة ،وكوريـــا الجنوبيـــة ،تثبـــت أن
تدابي ــر االحت ــواء الحازم ــة ــــ مث ــل عملي ــات اإلغ ــاق وتتب ــع المخالطي ــن
ــــ ق ــد تك ــون فعّال ــة ف ــي خف ــض أع ــداد اإلصاب ــات الجدي ــدة بع ــدوى
كوفيــد .19-وألن الفيروســات ال تحتــرم حــدوداً ،فــإن مســاعدة البلــدان
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الناميــة ،حيــث المؤسســات العامــة وأنظمــة الرعايــة
الصحيـــة ضعيفـــة ،علـــى تعزيـــز جهـــود االحتـــواء
وتوفيــر الرعايــة المناســبة ،يجــب أن تشــكل أولويــة
دولي ــة قص ــوى.
لك ــن عملي ــات اإلغ ــاق م ــن غي ــر الممك ــن أن ت ــدوم
إلــى األبــد ،ومــن غيــر المرجــح أن يختفــي فيــروس
كورونـــا المســـتجد مـــن تلقـــاء ذاتـــه .لـــذا ،يتعيـــن
علــى العالــم أن يســتفيد مــن مــوارده الجماعيــة فــي
تس ــخير ق ــوة العِ ل ــم ،واإلب ــداع ،واألس ــواق ،البت ــكار
حــل أكثــر اســتدامة ــــ أو علــى وجــه التحديــد عــاج
أو لقـــاح .ويجـــب علـــى صانعـــي السياســـات أن
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يدرك ــوا أن الحكوم ــات يتعي ــن عليه ــا أن تضم ــن أن
اإلب ــداع العلم ــي والطب ــي يخ ــدم جماهي ــر الن ــاس،
ولي ــس فق ــط حامل ــي أس ــهم الش ــركات.
فـــي حيـــن أن كوفيـــد 19-جديـــد ،فـــإن فصيلـــة
الفيروس ــات التاجي ــة (كورون ــا) ف ــي العم ــوم ليس ــت
جديـــدة .ومـــع ذلـــك ،كانـــت األعمـــال البحثيـــة
التـــي تناولـــت هـــذه الفيروســـات أقـــل كثيـــراً مـــن
المطلــوب ،وهــو مــا يرجــع فــي األســاس إلــى نقــص
التموي ــل .ف ــي ع ــام  ،2016نج ــح فري ــق م ــن العلم ــاء
ف ــي تكس ــاس ف ــي تطوي ــر لق ــاح محتم ــل لفي ــروس
مـــرض
َ
آخـــر مميـــت مـــن فصيلـــة كورونـــا ،يســـبب
االلتهــاب الرئــوي الحــاد (ســارس) ،لكــن الفريــق لــم
يتم َّك ــن م ــن تأمي ــن التموي ــل ال ــازم لب ــدء التج ــارب
الســـريرية البشـــرية.
ل ــو اس ــتمر ذل ــك البح ــث قب ــل تفش ــي كوفي ــد،19-
ف ــإن العال ــم كان س ــيحظى بس ــبق كبي ــر عل ــى أق ــل
تقديـــر فـــي البحـــث عـــن لقـــاح .لكـــن الشـــركات
الخاص ــة ل ــم يك ــن لديه ــا حاف ــز كبي ــر لتطوي ــر لق ــاح
أو عــاج ألمــراض مثــل ســارس أو متالزمــة الشــرق
األوســـط التنفســـية (التـــي يحدثهـــا أيضـــاً أحـــد
الفيروس ــات التاجي ــة) .عل ــى أي ــة ح ــال ،بحل ــول ع ــام
 ،2016كان وبـــاء ســـارس انتهـــى قبـــل أكثـــر مـــن
عشـــر ســـنوات مـــن ذلـــك التاريـــخ ،وكانـــت عـــدوى
متالزم ــة الش ــرق األوس ــط التنفس ــية أصاب ــت ع ــدداً
قليـــاً نســـبياً مـــن النـــاس (أقـــل مـــن  2500منـــذ
ظهـــوره فـــي عـــام  .)2012وكان نقـــص االســـتثمار
فـــي الوقايـــة مـــن تهديـــد محتمـــل فـــي المســـتقبل
إخفاقــاً واضحــاً م ــن قِ ـبَـ ــل الس ــوق.
حت ــى فـــي يومن ــا ه ــذا ،بينم ــا يعمـــل العلمـــاء فـــي
مختلـــف أنحـــاء العالـــم للتعجيـــل بتطويـــر لقـــاح
لفيـــروس كورونـــا المســـتجد ،تقودنـــا إخفاقـــات
الس ــوق إل ــى إه ــدار الف ــرص .ب ــادئ ذي ب ــدء ،يتعي ــن
علـــى الشـــركات الكبـــرى فـــي صناعـــات بخـــاف
المس ــتحضرات الصيدالني ــة أن تك ــون أكث ــر إقب ــاالً
علـــى المشـــاركة.
ينبغـــي لشـــركات التكنولوجيـــا بشـــكل خـــاص أن
تعمـــل علـــى نشـــر التكنولوجيـــات المتقدمـــة مثـــل
ال ــذكاء االصطناع ــي والحوس ــبة الس ــحابية ،فض ــاً

عـــن جيوشـــها مـــن علمـــاء البيانـــات ،لتخفيـــف
االختناقـــات البحثيـــة وإرشـــاد البحـــث العلمـــي.
عل ــى س ــبيل المث ــال ،م ــن الممك ــن أن يقت ــرح ال ــذكاء
االصطناع ــي عناص ــر اللق ــاح اس ــتناداً إل ــى المعرف ــة
الحاليــة بالبنيــة البروتينيــة الفيروســية ،وأن يســاعد
الباحثي ــن الطبيي ــن ف ــي اس ــتخراج األوراق البحثي ــة
الصلــة وتحليــل البيانــات الخــام .وهــذا يحــدث
ذات ِ ّ
اآلن بالفعـــل إلـــى حـــد مـــا ،ولكـــن مـــن األهميـــة
بمـــكان زيـــادة الجهـــود وتحســـين التنســـيق لتجنـــب
العم ــل المتك ــرر الزائ ــد ع ــن الحاج ــة.
الواقــع أن جميــع الجهــود ــــ ســواء تلــك التــي تبذلهــا
الصناع ــة ،أو الباحث ــون ،أو الحكوم ــات ــــ يج ــب أن
تكــون خاضعــة لتنســيق أفضــل ،مــع تجميــع المــوارد
العام ــة والخاص ــة لتعزي ــز ه ــدف مش ــترك .لتحقي ــق
هــذه الغايــة ،ينبغــي للحكومــات أن تعمــل علــى تنفيــذ
السياســـات الصناعيـــة المناســـبة وإنشـــاء فـــرق
عم ــل وطني ــة ربم ــا بقي ــادة معاه ــد الصح ــة العام ــة،
للمســـاعدة علـــى إدارة البحـــث عـــن اللقاحـــات
والعالج ــات ،بم ــا ف ــي ذل ــك تأمي ــن التموي ــل ال ــازم.
بعـــد ذلـــك ،يمكـــن تنســـيق هـــذه الجهـــود الوطنيـــة
بواســـطة فريـــق عمـــل عالمـــي منفـــرد ،بقيـــادة
منظم ــة الصح ــة العالمي ــة وغيره ــا م ــن المؤسس ــات
الدوليــة .وهنــا ،مــرة أخــرى ،يشــكل ضمــان التمويــل
الكافـــي ضـــرورة أساســـية ،فضـــاً عـــن تعزيـــز
المعرفـــة المفتوحـــة وتبـــادل المعلومـــات بيـــن كل
الصلـــة ،مـــن الجامعـــات
األطـــراف الفاعلـــة ذات ِ ّ
والمعاهـــد البحثيـــة إلـــى الشـــركات والحكومـــات.
إل ــى جان ــب التعجي ــل بالتق ــدم نح ــو إيج ــاد ع ــاج أو
لق ــاح لم ــرض في ــروس كورون ــا  ،2019م ــن الممك ــن
مـــن الممكـــن أن يقتـــرح الـــذكاء
االصطناعـــي عناصـــر اللقـــاح
اســـتناداً إلـــى المعرفـــة الحاليـــة
بالبنيـــة البروتينيـــة الفيروســـية،
وأن يســـاعد الباحثيـــن الطبييـــن
عل ــى اس ــتخراج األوراق البحثي ــة ذات
الصلـــة وتحليـــل البيانـــات الخـــام
ِّ
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أن يســـاعد مثـــل هـــذا البحـــث المركَّـــز وجهـــود
التطوي ــر عل ــى خل ــق في ــض م ــن اإلبداع ــات القيم ــة.
ذات يـــوم ،الحـــظ عالِـــم التنميـــة الشـــهير ألبـــرت
هيرش ــمان أن «اإلب ــداع يأت ــي دائمــاً كمفاج ــأة لن ــا؛
ل ــذا ال يمكنن ــا االعتم ــاد علي ــه أب ــداً وال يج ــوز لن ــا
أن نؤم ــن ب ــه إل ــى أن يح ــدث حق ـاً» .ولك ــن حت ــى ل ــو
ل ــم يك ــن بوس ــعنا االعتم ــاد علي ــه ،فنح ــن ق ــادرون
عل ــى تهيئ ــة الظ ــروف الالزم ــة لتمكين ــه ،باالس ــتعانة
بمواردنـــا وأدواتنـــا وبراعتنـــا ،مـــع الحـــرص علـــى
تجنـــب أوجـــه القصـــور .ومـــن هنـــا فـــإن جائحـــة
كوفي ــد 19-تع ــرض عل ــى العالَ ــم الفرص ــة لرعاي ــة
نهـــج جديـــد فـــي التعامـــل مـــع اإلبـــداع يناســـب
عصـــراً أصبحـــت أكبـــر التحديـــات التـــي تواجهنـــا
في ــه مش ــتركة.
* تشـــو ميـــن ،نائـــب المديـــر العـــام الســـابق
لصن ــدوق النق ــد الدول ــي ،ورئي ــس المعه ــد الوطن ــي
للبحــوث الماليــة فــي جامعــة تســينغهوا فــي الصيــن.
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