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ملخص الدراسة:
مل تكتمــل بعــد مالمــح جائحــة كورونــا يف دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء ،ففــي مقابــل
االنخفــاض النســبي يف أعــداد اإلصابــات والوفيــات؛ فــإن تــدين مســتويات اختبــارات الكشــف
عــن اإلصابــة يف الــدول اإلفريقيــة مقارنــة بغريهــا مــن دول العــامل ،يجعــل مشــهد “تفشــي
الوبــاء” شــديد الضبابيــة والغمــوض ،ويكتنفــه عــدم اليقــن حــول الواقــع الفعلــي ،ممــا يجعلنــا
بصــدد “جائحــة صامتــة” غــر واضحــة املعــامل .وقــد انعكــس ذلــك علــى توجهــات الــرأي العام
بــدول القــارة اإلفريقيــة ،حيــث تشــكلت مالمــح صاعــدة لثقافــة األوبئــة التــي تشــهد تداخ ـ ًا
بــن قيــم “جمتمعــات اخلــوف” وقناعــات “ذهنيــات األوبئــة” ،ومســتويات مرتفعــة للثقــة يف
سياســات املواجهــة وإجــراءات اإلغــاق علــى الرغــم مــن التكلفــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
شــديدة االرتفــاع ،وضعــف نظــم الرعايــة الصحيــة ،وضغــوط األمــراض املتوطنــة ،وعــدم
االســتقرار السياســي واألمنــي.

ت ُعــد توجهــات الــرأي العــام املــؤرش األبــرز عــى مــدى كفــاءة االتصــال بــن املجتمعــات والحكومــات ،باإلضافــة إىل
ترســخ ثقافــة االســتجابة لألزمــات والتكيــف معهــا وتجاوزهــا .وعــى الرغــم مــن أن جائحــة كورونــا ال تعــد الســابقة
األوىل لألوبئــة واســعة االنتشــار التــي واجهتهــا دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء؛ فــإن حالــة عــدم اليقــن الناتجــة عــن
اإلحصــاءات التــي تؤكــد انخفــاض مســتويات اإلصابــة وأعــداد الوفيــات يف مقابــل ضعــف نظــم الرصــد ومحدوديــة
اختبــارات اإلصابــة؛ تزيــد مــن أهميــة دراســة التغــر يف توجهــات شــعوب دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء عقــب تفــي
كورونــا للتعــرف عــى مالمــح “ثقافــة األوبئــة” التــي تشــكلت بالتفاعــل بــن خــرات األوبئــة الســابقة والتعايــش الراهــن
مــع تفــي كورونــا ،باإلضافــة إىل مســتويات الرضــاء العــام والتأييــد لسياســات املواجهــة الحكوميــة واإلجــراءات
االحرتازيــة ملواجهــة تفــي الفــروس.
أو ًال :حالة انتشار كورونا في إفريقيا جنوب الصحراء
يُط ِلــق العديــد مــن املحللــن مصطلــح “الجائحــة الصامتــة” عــى تفــي فــروس كورونــا يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء.
فعــى الرغــم مــن االنخفــاض النســبي يف أعــداد اإلصابــات والوفيــات امل ُســجلة نتيجــة تفــي كورونــا ،فــإن التقديــرات
تؤكــد تفــي الفــروس برسعــة كبــرة وعــى نطــاق واســع يف هــذا اإلقليــم .ويف هــذا الصــدد ،ميكــن اســتعراض
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حالــة تفــي كورونــا يف إفريقيــا جنــوب
الصحــراء والتقديــرات املســتقبلية
لإلصابــات والوفيــات فيــا يــي:
 -1الوضــع الراهــن لتفــي الفــروس:

ال تــزال إفريقيــا جنــوب الصحــراء أقــل
مناطــق العــامل مــن حيــث اإلصابــات
والوفيــات بفــروس كورونــا ،فقــد بلــغ عدد
اإلصابــات حــوايل  164ألــف إصابــة بنهايــة
 13يونيــو  ،2020وهــو ميثــل نســبة صغــرة
تصــل إىل  %2مــن إجــايل اإلصابــات
العامليــة البالغــة  7.6ماليــن إصابــة،
وتُقــدر الوفيــات بحــوايل  3.7ألــف مبــا
ُيثــل حــوايل  %1مــن إجــايل الوفيــات
العامليــة البالغــة  423ألــف وفــاة .وتجــدر
اإلشــارة إىل أن أعــداد اإلصابــات قــد
تكــون أقــل مــن الحقيقــة نظــرا ً النخفــاض
عــدد الفحوصــات التــي يتــم إجراؤهــا يف
إفريقيــا.
وت ُشــر هــذه اإلحصــاءات إىل أن إفريقيــا
جنــوب الصحــراء مــا زالــت تتمتــع بوضــع
جيــد نســبياً مقارنــة بأقاليــم العــامل األخرى،
وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن املقلــق للغايــة
هــو تســارع أعــداد اإلصابــات يف دول
إفريقيــا يف الفــرة األخــرة .وت ُعــد جنــوب
إفريقيــا أعــى دول منطقــة إفريقيــا جنــوب
الصحــراء مــن حيــث اإلصابــات بإجــايل
 61.9ألــف إصابــة ،مبــا ميثــل حــوايل %38
مــن إجــايل اإلصابــات يف إفريقيــا ،تليهــا
نيجرييــا بإجــايل  14.6ألــف حالــة .ويوجد
يف إفريقيــا حتــى اآلن  21دولــة تجــاوزت
ألــف إصابــة ،ومــن املتوقــع أن يصــل عــدد
هــذه الــدول خــال األيــام القليلــة املقبلــة
إىل  25دولة(.)1
 -2التقديــرات املســتقبلية لإلصابــات
والوفيــات :ت ُشــر التقديــرات املســتقبلية

للجنــة االقتصاديــة إلفريقيــا التابعــة لألمــم
املتحــدة ،باالعتــاد عــى منــوذج كليــة لندن
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اإلمرباطوريــة ،إىل أنــه ميكــن أن تــراوح أعــداد اإلصابــات يف إفريقيــا بنهايــة الجائحــة بــن  123مليونـاً و 1.2مليــار
حالــة إصابــة وفق ـاً ألربعــة ســيناريوهات تــم تقدميهــا .كــا ميكــن أن تــراوح الوفيــات بــن  300ألــف و 2.4مليــون
حالــة وفــاة يف إفريقيــا(.)2
ويف املقابــل ينبغــي تأكيــد أنــه ال يــزال هنــاك غمــوض وعــدم يقــن حــول مســارات الفــروس املســتقبلية يف العــامل
بصفــة عامــة ،ويف إفريقيــا بصفــة خاصــة ،وال ميكــن تحديــد مــدى دقــة هــذه الســيناريوهات املقدمــة ،ويجــب الحــذر
أثنــاء قراءتهــا.
ثانيًا :العوامل المؤثرة على تطور الجائحة في إفريقيا
ترتبــط حالــة انعــدام اليقــن بشــأن أبعــاد تفــي كورونــا يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء بعــدة عوامــل متداخلــة تشــكل
مالمــح الوضــع الراهــن ،وتتحكــم يف
مســتقبل تطــور الجائحــة يف اإلقليــم،
ويتصدرهــا عــدة عوامــل رئيســية هــي:
الرتكيبــة الدميوغرافيــة ،والنظــم
الصحيــة ،واألوضــاع االقتصاديــة
واالجتامعيــة والسياســية واألمنيــة.
وتُعــد العالقــة بــن جائحــة كورونــا
وتلــك العوامــل تبادليــة تتضمــن
تأثــرات متداخلــة ،فالنظــم الصحيــة
قــد تســاهم يف تعميــق أزمــة كورونــا،
كــا أن الجائحــة الراهنــة ميكــن أن
تحفــز دول القــارة لالهتــام ب ُنظمهــا
الصحيــة .وعــى الجانــب اآلخــر ،فــإن
هــذه العوامــل الثالثــة مرتبطــة كذلــك
بتشــكيل اتجاهــات الــرأي العــام
بالــدول اإلفريقيــة تجــاه الجائحــة .فعــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن تؤثــر األوضــاع االجتامعيــة واالقتصاديــة عــى مــدى
تقبــل شــعوب الــدول اإلفريقيــة إلجــراءات اإلغــاق والحظــر ،وميكــن تنــاول العوامــل املؤثّــرة عــى تطــور جائحــة كورونــا
يف إفريقيــا فيــا يــي:
 -1الرتكيبــة الدميوغرافيــة الشــابة :يعيــش يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــا يقــرب مــن  1.1مليــار نســمة ،مبــا ميثّــل
حــوايل  %14مــن إجــايل ســكان العــامل ،البالــغ  7.8مليــارات نســمة يف عــام  .2020وتُعــد إفريقيــا جنــوب الصحــراء
منطقــة شــابة ،حيــث يبلــغ وســيط العمــر بهــا حــوايل  19عام ـاً ،والــذي يُعــد األقــل بــن جميــع مناطــق العــامل ،حيــث
يصــل وســيط العمــر يف أوروبــا إىل  42.5ســنة ،ويف أمريــكا الشــالية يُقــدر بنحــو  38.6ســنة.
وتبلــغ نســبة كبــار الســن الذيــن تجــاوزوا  60عامـاً يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء حــوايل  %4.8فقــط ،وهــي منخفضــة
مقارنــة بالعــامل ( .)%13.5وت ُعــد القــارة األوروبيــة أعــى مناطــق العــامل مــن حيــث نســبة كبــار الســن ،فحــوايل ربــع
الســكان ( )%25.7يتجــاوزون الـــ 60عام ـاً ،تليهــا أمريــكا الشــالية بنســبة  .)3(%23.1لــذا نالحــظ أن أغلــب الوفيــات
العامليــة مــا زالــت مرتكــزة يف اإلقليمــن ســالفي الذكــر(.)4
ويكــن أن يســاعد هــذا الوضــع الدميوغــرايف القــارة اإلفريقيــة يف تقليــل خســائرها البرشيــة بســبب فــروس كورونــا
ُ
الــذي يغلــب عــى وفياتــه ارتفــاع العمــر .وينبغــي -يف املقابــل -الحــذر مــن املبالغــة يف التفــاؤل ،فمــن حيــث العــدد
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املطلــق يصــل عــدد كبــار الســن
يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء إىل
مــا يقــرب مــن  52مليــون شــخص
تجــاوزوا الـــ 60عامــاً ،وهــو رقــم
كبــر للغايــة ،خاصــة يف ظــل الوضــع
الصحــي املــردي للقــارة.
 -2ضعــف كفــاءة النظــم الصحيــة:

تُفاقــم جائحــة كورونــا العــبء الواقــع
عــى النظــم الصحيــة ضعيفــة القدرات
يف دول إفريقيــا ،حيــث تفتقــر
العديــد مــن البلــدان اإلفريقيــة إىل
األطبــاء ( 3لــكل  10,000شــخص(،)5
رسة املستشــفيات ( 18لــكل 10,000
وأ ّ
شــخص) ،والبنيــة التحتيــة الصحيــة
الالزمــة لالســتجابة للوبــاء .ويُضــاف
إىل مــا ســبق معانــاة نظــم الرعايــة
الصحيــة مــن عــدم توفــر املســتلزمات
واملعــدات املتعلقــة بفــروس كورونــا ،مثــل :اختبــارات الفحــص ،ومعــدات الوقايــة الشــخصية ،واملســتحرضات الصيدالنيــة.
وتُ ثّــل االضطرابــات يف سالســل التوريــد العامليــة تهديــدا ً بســبب اعتــاد القــارة اإلفريقيــة عــى العــامل الخارجــي يف
ا عــن فــرض عــدد كبــر مــن دول العــامل قيــودا ً عــى
تلبيــة أكــر مــن  %94مــن املســتلزمات الطبيــة والصيدالنيــة ،فضـ ً
()6
صادراتهــا الطبيــة املرتبطــة بفــروس كورونــا ،لتلبيــة احتياجاتهــا الداخليــة .
وقــد أصبــح حصــول الــدول اإلفريقيــة عــى دعــم خارجــي خــال مواجهتهــا للجائحــة صعبـاً للغايــة“ ،فقبــل بضع ســنوات
عندمــا د ّمــر فــروس اإليبــوال بعــض دول غــرب إفريقيــا (ليبرييــا ،وغينيــا ،وســراليون)؛ قدمــت الواليــات املتحــدة
والصــن واالتحــاد األورويب يــد العــون إلفريقيــا ،مقارنـ ًة بالجائحــة الراهنــة التــي فرضــت عــى كافــة الــدول االنكفــاء
عــى الــذات وتســخري كافــة قدراتهــا وإمكانياتهــا لحاميــة شــعوبها مــن العــدوى ،ومــن ث ـ ّم وقفــت الــدول اإلفريقيــة
مبفردهــا تقريبــاً ،حيــث تحــارب
هــذا الفــروس القاتــل بإمكاناتهــا
املحــدودة مــع قليــل مــن الدعــم
الخارجــي”(.)7
 -3ضغــوط األمــراض املتوطنــة:

تعــاين دول القــارة اإلفريقيــة مــن
أمـ�راض متوطنـ�ة(  (�Endemic Dis
 )easesتســببت يف إنهــاك نظــم
الرعايــة الصحيــة وتزايــد انكشــافها
خــال مواجهتهــا لجائحــة كورونــا،
حيــث تعــاين بعــض دول القــارة
اإلفريقيــة مــن انتشــار واســع لبعــض
األمــراض الوبائيــة مثــل اإليــدز،
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خاصــة يف جنــوب إفريقيــا ،والســل واملالريــا،
باإلضافــة إىل ســوء التغذيــة ،الــذي يُعــد أحــد
عوامــل الخطــر يف ظــل انتشــار فــروس كورونــا.
وتــؤدي الضغــوط املتزايــدة لألوبئــة األخــرى إىل
اســتنزاف القــدرات املحــدودة لنظــم الرعايــة
الصحيــة ،باإلضافــة إىل إربــاك الخدمــات
الصحيــة الروتينيــة املخصصــة ملكافحــة األمــراض
املتوطنــة مثــل املالريــا ،وصعوبــة الوصــول
لألدويــة والعقاقــر الخاصــة مبكافحتهــا ،فض ـ ً
ا
عــن التداعيــات غــر املقصــودة لرتكيــز مرافــق
الصناعــات الدوائيــة عــى تطويــر وإنتــاج أدويــة
ولقاحــات مضــادة لكورونــا ،وهــو مــا قــد يــأيت
عــى حســاب خطــوط اإلنتــاج الحاليــة ألدويــة
ولقاحــات مضــادة لألوبئة املنتــرة يف دول القارة
مــا يُنــذر بتفاقمهــا وخروجهــا عــن الســيطرة.
 -4تــردي األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة:

تفتقــر اقتصــادات الــدول اإلفريقيــة للقــدرة عــى
تحمــل تكاليــف الرعايــة الصحيــة أو إجــراءات
اإلغــاق ،وتوجــد حالــة مــن الجــدل بــن صعوبــة
املوازنــة بــن الصحــة والنشــاط االقتصــادي .ووفق ـاً لتقديــرات البنــك الــدويل تعــاين معظــم مجتمعــات إفريقيــا مــن
الفقــر ،حيــث تتجــاوز نســبة الفقــر أكــر مــن الثلثــن يف كثــر مــن دول القــارة ،مثــل :مدغشــقر ( ،)%78والكونغــو
( ،)%77وبورونــدي ( ،)%72وغينيــا ( ،)%70وجمهويــة إفريقيــا الوســطى (.)8()%67
ويُضــاف إىل العوامــل امل ُسـ ِّببة للهشاشــة االقتصاديــة أن معظــم العاملــة يف القــارة اإلفريقيــة هــي عاملــة غــر رســمية،
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والتــي تتجــاوز  %90يف دول مثــل الســنغال وليربيــا ،وتصــل إىل  %89يف بورونــدي ومــايل ،و %87يف موزمبيــق ،و%85
يف كــوت ديفــوار( ،)9حيــث يعمــل هــؤالء األشــخاص يف وظائــف تفتقــر إىل الحاميــة األساســية مبــا يف ذلــك الرعايــة
االجتامعيــة والصحيــة ،وال يوجــد لديهــم يف أغلــب الحــاالت دخــل بديــل ،وليــس يف إمكانهــم العمــل عــن بعــد مــن
املنــزل ألن ذلــك يعنــي فقدانهــم وظائفهــم ،وفقدانهــم دخولهــم ،وبالتــايل فإنهــم عرضــة للفقــر ،وال ميكنهــم إعالــة
أنفســهم أو عائالتهــم.
 -5اضطــراب االســتقرار الســيايس واألمنــي :تواجــه دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء معضلــة مزمنــة تتعلــق بتــدين
مســتويات االســتقرار الســيايس ،وتصاعــد التهديــدات األمنيــة ،وإرث الرصاعــات اإلثنيــة والعرقيــة التي رضبــت بجذورها
ا عــن تصــدع مؤسســات الدولــة يف عــد ٍد مــن هــذه الــدول،
يف دول القــارة مســبب ًة انقســامات مجتمعيــة حــادة ،فض ـ ً
وتصنيفهــا ضمــن “الــدول الهشــة” ،مــا يزيــد مــن أعبــاء مواجهــة جائحــة كورونــا ،واالفتقــار للمــوارد الكافيــة للتصــدي
لعــدوى وبائيــة واســعة االنتشــار أعجــزت دوالً متقدمــة ذات قــدرات ومــوارد ضخمــة يف صدارتهــا الواليــات املتحــدة.
ويزيــد ذلــك مــن التحديــات الضاغطــة التــي تتعامــل دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء معهــا خــال جائحــة كورونــا بســبب
عــدم إمكانيــة الوصــول إىل كافــة األقاليــم وقطاعــات الســكان داخــل الدولــة الواحــدة ،وضعــف الروابــط بــن املركــز
واألطــراف وبــن مؤسســات الدولــة واملجتمــع ،مــا يحــد مــن القــدرة عــى رصــد مســتويات اإلصابــة وأعــداد الوفيــات
بســبب الفــروس.
ثالثًا :توجهات الرأي العام اإلفريقي قبيل جائحة كورونا
يُعــد التعــرف عــى توجهــات الــرأي العــام يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء قبيــل جائحــة كورونــا كاشــفاً عــن مــدى عمــق
التأثــرات التــي ســببتها األزمــة الراهنــة
وانعكاســاتها عــى حياتهــم وتشــكيلها
لتوجهاتهــم يف مرحلــة مــا بعــد انتشــار
الجائحــة.
ويعتمــد هــذا الجــزء مــن الدراســة عــى
بيانــات الباروميــر اإلفريقــي ضمــن
“الــدورة الســابعة يف الفــرة - 2016
 ،)10(”2018وهــو إحــدى املبــادرات الهامــة
للغايــة للتعــرف عــى اتجاهــات األفــراد يف
الــدول اإلفريقيــة ،عــر تنفيــذ مجموعــة
مــن املســوح امليدانيــة واســتطالعات الــرأي
يف العديــد مــن الــدول اإلفريقيــة ،وتضــم
الــدورة الســابعة مســوح  34دولــة إفريقيــة،
منهــا  32دولــة يف منطقــة إفريقيــا جنــوب
الصحــراء( .)11وتتمثــل أبــرز توجهــات
األفــراد يف دول إفريقيــا فيــا يــي:
 -1عــدم توفــر االحتياجــات األساســية:

مل تــؤ ِّد جهــود التنميــة إىل تحســن األوضــاع
املعيشــية للمواطنــن يف الــدول اإلفريقيــة،
فوفقــاً للباروميــر اإلفريقــي ،فــإن نصــف
األفــراد تقريبــاً ( )%49الذيــن شــملهم
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املســح عانــوا عــى األقــل مــرة واحــدة
خــال العــام الســابق للمســح مــن
عــدم توفــر الغــذاء ،و %50مل تتوفــر
لهــم ميــاه نظيفــة ،و %39مل يتوفــر
لهــم وقــود الطبــخ ،و %81مل يتوفــر
لهــم دخــل نقــدي.
وتؤكــد هــذه األرقــام معانــاة األفارقة
قبــل أزمــة كورونــا ،وأن أي أزمــة
تتعــرض لهــا منطقــة إفريقيــا جنــوب
الصحــراء تُعمــق مأســاة شــعوبها.
ولكــن يجــب تأكيــد أن هنــاك
تفاوتــات كبــرة بــن دول املنطقــة،
فبعضهــا يتمتــع بوضــع أفضــل نســبياً.
 -2تــدين مســتويات الرعايــة
الصحيــة :تشــر الكثــر مــن

املــؤرشات إىل عــدم رضــا األفــراد
يف دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء
عــن الرعايــة الصحيــة املتوفــرة،
فأكــر مــن نصــف األفــراد ()%54
أشــاروا إىل أنهــم عانــوا عــى األقــل
مــرة واحــدة خــال العــام الســابق للمســح مــن عــدم توفــر الرعايــة الطبيــة ،كــا أن  %44مــن األفــراد أشــاروا إىل
أن أداء الحكومــة ســيئ للغايــة أو
ســيئ يف تطويــر الخدمــات الصحيــة
األساســية .عــاوة عــى ذلــك فــإن 2
مــن كل  5أشــخاص أشــاروا إىل أنــه ال
توجــد عيــادة صحيــة يف املنطقــة التــي
يعيشــون فيهــا (.)12()%42
 -3انقســام مجتمعــي حــول األداء
الحكومــي :توجــد العديــد مــن

املــؤرشات عــى عــدم رضــا نســبة
كبــرة مــن مواطنــي الــدول اإلفريقيــة
جنــوب الصحــراء عــن أداء حكوماتهــم
قبــل أزمــة كورونــا ،فأكــر مــن نصــف
األفــراد ( )%55.4يــرون أن دولهــم
تســر يف االتجــاه الخاطــئ ،وحــوايل
 7مــن كل  10أشــخاص يــرون أن أداء
الحكومــة يف خلــق الوظائــف ضعيــف
للغايــة أو ضعيــف ،وكذلــك فــإن ثلثــي
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األفــراد ( )%67يــرون أن أداء الحكومــة يف تحســن مســتويات املعيشــة للفقــراء ضعيــف للغايــة أو ضعيــف .وفيــا
يتعلــق بتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة فــإن  %66مــن األفــراد يــرون أن أداء حكوماتهــم ضعيــف للغايــة أو ضعيــف .كــا
أعــرب أكــر مــن نصــف األفــراد يف الــدول محــل الدراســة ،عــن أن حكوماتهــم تُديــر االقتصــاد بشــكل ضعيــف للغايــة
أو ضعيــف(.)13

رابعًا :تفاعل الرأي العام في إفريقيا جنوب الصحراء مع (كوفيد )19 -
يركــز هــذا املحــور عــى توجهــات األفــراد يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء نحــو أزمــة كورونــا ،ويعتمــد عــى بيانــات
مبــادرة “الرشاكــة مــن أجــل االســتجابة القامئــة عــى األدلــة لـ(كوفيــد ،)PERC( ”)-19وهــي رشاكــة بــن القطاعــن
العــام والخــاص تدعــم التدابــر القامئــة عــى األدلــة للحــد مــن تأثــر فــروس كورونــا عــى الــدول األعضــاء يف
االتحــاد اإلفريقــي ،وتضــم املبــادرة العديــد مــن املنظــات الدوليــة ،مثــل :منظمــة الصحــة العامليــة ،واملنتــدى االقتصــادي
العاملــي ،واملراكــز اإلفريقيــة ملكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا ،وفريــق الدعــم الرسيــع للصحــة العامــة يف اململكــة
املتحــدة ..إلــخ.
وقــد قامــت رشكــة “إيبســوس” بالرشاكــة مــع ( )PERCبتنفيــذ اســتطالعات الــرأي العــام يف  20دولــة إفريقيــة ،منهــا
 17دولــة يف منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء( ،)14وقــد متــت عمليــة جمــع البيانــات يف املراكــز الحرضيــة فقــط لهــذه
الــدول ،باالعتــاد عــى أســلوب اســتطالعات الــرأي بالتليفــون يف معظــم الــدول واملقابلــة الشــخصية يف بعــض الــدول،
وقــد تــم جمــع بيانــات مــن حــوايل  21ألــف إفريقــي خــال الفــرة مــن  29مــارس حتــى  17أبريــل .)15(2020
 -1توجهــات األفــراد حــول تهديــدات كورونــا :تكشــف نتائــج اســتطالع الــرأي عــن تزايــد مخــاوف األفــراد يف دول
إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن تفــي فــروس كورونــا بالتــوازي مــع التحســب للتداعيــات االقتصاديــة واالجتامعيــة
التــي ترتبــت عــى الجائحــة .وتتمثــل أبــرز اتجاهــات الــرأي العــام بالــدول اإلفريقيــة فيــا يــي:
أ .مســتويات مرتفعــة إلدراك التهديــد :يشــعر غالبيــة األفــراد يف دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء محــل الدراســة أن
فــروس كورونــا ميثــل تهديــدا ً لدولهــم ،فتقريبـاً  9مــن كل  10أفــراد يــرون أن الفــروس ســيمثل “مشــكلة كبــرة” للبــاد
يف ٍّكل مــن :الكامــرون ،وكينيــا ،وجنــوب إفريقيــا ،وكــوت ديفــوار ،وزامبيــا ،وأوغنــدا ،وإثيوبيــا ،وموزمبيــق ،وغينيــا،
والســنغال .وتــراوح نســبة األفــراد ممــن لديهــم مخــاوف حــول كورونــا بــن  %80و %85يف ٍّكل مــن :نيجرييــا ،وغانــا،
وليربيــا ،وتنزانيــا ،وزميبابــوي ،والكونغــو.
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ويدعــم مخــاوف الشــعوب اإلفريقيــة ،تقديــرات األمــم
املتحــدة ،حيــث أظهــرت أن دول إفريقيــا قــد تشــهد العديــد
مــن التهديــدات بســبب فــروس كورونــا ،وأنــه قــد يؤثــر عــى
األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية .فمــن الناحيــة
االقتصاديــة ،يتوقــع خــراء األمــم املتحــدة أن تشــهد إفريقيــا
تدهــورا ً يف الناتــج املحــي اإلجــايل ،وأن يرتاجــع امليــزان
ا عــن
التجــاري ،بالتــوازي مــع ارتفــاع معــدالت البطالــة ،فضـ ً
املخــاوف مــن انهيــار سالســل التوريــد املحليــة ،وتوقــف بعــض
األنشــطة االقتصاديــة .ويف حالــة اســتمرار اإلغــاق لفــرة
طويلــة قــد يحــدث ركــود اقتصــادي واســع ،وأزمــة ديــون،
وضائقــة ماليــة.
ومــن الناحيــة االجتامعيــة ،توجــد العديــد مــن التأثــرات
أبرزهــا املخــاوف مــن ارتفــاع عــدد الوفيــات يف القــارة
اإلفريقيــة ،والتأثــر الســلبي عــى الفئــات الهشــة ،وتزايــد
عــدم املســاواة ،وقــد ينتهــي ذلــك باضطرابــات اجتامعيــة يف
قــارة تعــاين يف األســاس مــن مشــكالت كثــرة.
ومــن الناحيــة السياســية ،ت ُشــر األمــم املتحــدة إىل أن هنــاك
مخــاوف مــن تــآكل الثقــة ،وحــدوث اضطرابــات سياســية،
ومــا قــد يصاحبهــا مــن عنــف خاصــة عــى املــدى الطويــل(.)16

ب .مخــاوف متزايــدة مــن اإلصابــة بكورونــا :يــرى نصــف األفــراد تقريب ـاً يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء ( )%47أن
احتــال إصابتهــم بالفــروس مرتفعــة .كــا يخــى  3مــن كل  5أشــخاص مــن أنــه يف حالــة إصابتهــم بالفــروس فــإن
ذلــك ســوف يؤثــر عليهــم صحيـاً بشــكل كبــر.
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وتتفــاوت املخــاوف جغرافيـاً بــن
دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء،
حيــث ترتفــع بشــكل ملحــوظ
مخــاوف اإلصابــة بالفــروس يف
ٍّكل مــن :موزمبيــق ،والكونغــو،
وليربيــا ،وكــوت ديفــوار ،وغينيــا،
والســودان ،حيــث تتجــاوز يف
جميــع هــذه الــدول أكــر مــن
.%50
وعــى الصعيــد ذاتــه ،تختلــف
مســتويات حــدة تلــك املخــاوف
دميوغرافيــاً ،فمــن املعــروف أن
الفــروس يؤثــر بشــكل حــاد عــى
صحــة كبــار الســن ،لــذا فــإن
املســنني لديهــم مخــاوف أكــر
حــدة بســبب تهديــدات تدهــور
حاالتهــم الصحيــة يف حــال
اإلصابــة إىل درجــة قــد تــؤدي
للوفــاة.
ج .قلــق مجتمعــي مــن تصاعــد
الفقــر والبطالــة :تســبب فــروس

كورونــا يف فقــدان العديــد مــن
األفــراد لوظائفهــم عــى مســتوى
العــامل ،وهــو مــا أدى إىل
مخــاوف متزايــدة مــن التأثــرات
الســلبية للفــروس عــى الوظائــف
ومســتويات املعيشــة .فقــد أعــرب
حــوايل ثلثــي األفــراد يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء ( )%68ممــن تــم اســتطالع آرائهــم ،عــن أنهــم يتوقعــون نفــاد
املــال لديهــم خــال أســبوع واحــد أو أقــل يف حــال بقائهــم يف املنــزل ،وهــي نســبة مرتفعــة للغايــة تؤكــد مــدى هشاشــة
األوضــاع االقتصاديــة للمجتمعــات اإلفريقيــة يف حــال اســتمرار وبــاء كورونــا لفــرة أطــول ،ويف ظــل اســتمرار حالــة
اإلغــاق االقتصــادي التــي تشــهدها معظــم الــدول(.)17
وقــد يرجــع ذلــك إىل هيمنــة االقتصــاد غــر الرســمي ،واعتبــاره املصــدر الرئيــي لدخــل األفــراد ،وضعــف شــبكات
األمــان االجتامعــي ونظــم التأمــن ضــد االضطرابــات غــر املتوقعــة .ووفق ـاً ملنظمــة العمــل الدوليــة ،فــإن نحــو %86
مــن العاملــة يف إفريقيــا تعمــل يف االقتصــاد غــر الرســمي .وقــد توقعــت املنظمــة أن هــذه األزمــة قــد تدفــع إىل تحــول
مئــات املاليــن مــن العاملــة غــر الرســمية حــول العــامل إىل الفقــر(.)18
ويف الســياق ذاتــه ،أشــار  2مــن كل  3أشــخاص يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء ممــن تــم اســتطالع آرائهــم إىل خشــيتهم
مــن نفــاد الغــذاء لديهــم( .)19وقــد أعربــت “منظمــة الصحــة العامليــة” يف منتصــف مايــو عــن قلقهــا البالــغ إزاء التأثــر
املحتمــل لـــفريوس كورونــا عــى األمــن الغــذايئ إلفريقيــا ،والــذي مــن املرجــح أن يــؤدي إىل تفاقــم العــبء املوجــود
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بالفعــل لســوء التغذيــة يف إفريقيــا .وير ّجــح أن ت ُع ّمــق القيــود
املفروضــة عــى الحركــة انعــدام األمــن الغــذايئ عــى نطــاق
واســع ،ميكــن أن تــؤدي إىل انتشــار الجــوع يف أنحــاء واســعة
مــن إفريقيــا.
وتشــر التقديــرات إىل أن واحــدا ً من كل خمســة أشــخاص يف
إفريقيــا يعــاين مــن نقــص التغذيــة ،وأن  %30مــن األطفــال
دون ســن الخامســة (حــوايل  59مليــون طفــل) يعانــون مــن
تدهــور النمــو ،وهــو أعــى مــن املتوســط العاملــي البالــغ
.%21.9
ويتزايــد عــبء القيــود املفروضــة عــى الحركــة وحــاالت
اإلغــاق عــى األرس ذات الدخــل املنخفــض ،وأولئــك الذيــن
يعملــون يف االقتصــاد غــر الرســمي بســبب فقدانهــم ســبل
العيــش ،وعــدم القــدرة عــى الوصــول إىل األســواق(.)20
 -2تشـكّل “ذهنيــات األوبئــة” يف املجتمعــات اإلفريقيــة:

تســبب تفــي فــروس كورونــا يف تصاعــد التفكــر التآمــري،
وانتشــار التبســيط واالختــزال ،وهيمنــة املعتقــدات التقليديــة
لــدى املجتمعــات يف الــدول املتقدمــة والناميــة عــى الســواء
للتكيــف مــع حالــة الخــوف وتهديــدات البقــاء يف ظــل حالــة
عــدم اليقــن حــول مصــر األفــراد ،وهــو مــا يرتبــط بالتضليل
املعلومــايت وانتشــار الشــائعات وتضــارب اآلراء حــول مصــدر
العــدوى ومــآالت الوبــاء(.)21
ويُســاهم يف تضخيــم هــذه املعتقــدات واألفــكار،
وســائل التواصــل االجتامعــي ونظريتهــا التقليديــة
واســعة االنتشــار ،ومزاعــم بعــض القادة السياســيني
املنتمــن للتيــارات اليمينيــة والشــعبوية .وقــد انتــر
يف املجتمعــات اإلفريقيــة العديــد مــن املعتقــدات
واملامرســات غــر العلميــة ،ويتمثــل أهمهــا فيــا
ييل(:)22
أ -االعتقــاد يف الحاميــة الجينيــة واملناخيــة:

توجــد بعــض املعتقــدات لــدى األفــراد يف إفريقيــا
جنــوب الصحــراء بــأن املواطنــن األفارقــة ال
يصابــون بفــروس كورونــا ،فهنــاك شــخص مــن كل
 5أشــخاص ( )%20يعتقــد أن األفارقــة ال يُصابــون
بفــروس كورونــا.
واســتدلت تلــك اآلراء بــأن طالبــاً كامريونيــاً
يف الصــن كان مــن بــن األشــخاص األوائــل
املصابــن باملــرض ،وقــد اســتجاب بشــكل جيــد
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للعــاج .ورغــم ذلــك ،ال يوجــد دليــل
علمــي عــى أن الجينــات لــدى
مواطنــي القــارة األفارقــة تقيهــم
مــن اإلصابــة بالفــروس التاجــي.
وال تقتــر هــذه األســطورة عــى
إفريقيــا فقــط ،فقــد انتــرت عــى
تويــر تغريــدات متعــددة تدعــي أن
األفارقــة األمريكيــن محصنــون ضــد
فــروس كورونــا .ومــا زالــت هــذه
املعلومــات الخاطئــة متداولــة ،وذلــك
عــى الرغــم مــن وفــاة العديــد مــن
األفارقــة بفــروس كورونــا(.)23
ويُضــاف إىل مــا ســبق ،وجــود بعــض
املعتقــدات لــدى األفارقــة بــأن املنــاخ
القــاري شــديد الحــرارة مينــع انتشــار
الفــروس ،وذلــك بنســبة  %53مــن
إجــايل مــن شــملهم االســتطالع.
وهنــاك العديــد مــن التفســرات لذلــك ،أبرزهــا أن فــروس كورونــا ال يســتطيع مقاومــة الحــرارة أو أشــعة الشــمس
املبــارشة ،وقــد نشــأت هــذه املعتقــدات بعدمــا أشــار بعــض العلــاء لذلــك ،ولكــن وفقـاً ملنظمــة الصحــة العامليــة ،ميكــن
أن ينتقــل الفــروس إىل جميــع املناطــق ،يف البلــدان الحــارة والرطبــة.
وقــد دفعــت تلــك التصــورات العديــد مــن مواطنــي الــدول اإلفريقيــة إىل االعتقــاد بحاميتهــم مــن فــروس كورونــا،
وعــاد ًة مــا يقــول األفارقــة تنــدرا ً“ :الفــروس عجــوز وبــارد ،وإفريقيــا شــابة وحــارة”( .)24وت ُعــد نيجرييــا مــن أكــر الدول
التــي تعتقــد أن املنــاخ الحــار مينــع انتشــار الفــروس وذلــك بنســبة  ،%73تليهــا موزمبيــق بنســبة  ،%72وزميبابــوي
بنســبة  ،%63وجنــوب إفريقيــا بنســبة .%61
ب .اللجــوء للطــب الشــعبي :تشــهد فــرات انتشــار األوبئــة ،يف ظــل عــدم توفــر عــاج وانتشــار الخــوف بــن األفــراد،
لجــوءا ً متصاعــدا ً ملــا يُعــرف بالطــب التقليــدي أو الطــب الشــعبي ،إذ يوجــد إميــان لــدى األفــراد يف إفريقيــا جنــوب
الصحــراء بالعالجــات البديلــة ،فأكــر مــن نصــف األشــخاص الذيــن شــملهم االســتطالع ( )%56يعتقــدون أن رشب
الليمــون وفيتامــن يس ميكــن أن يقــي الشــخص مــن اإلصابــة بفــروس كورونــا.
ويعتقــد واحــد مــن كل ثالثــة أنــه ميكــن عــاج فــروس كورونــا بالثــوم .ومــن أكــر التصــورات الخاطئــة خطــورة تلــك
املتعلقــة بــأن رشب بعــض املعقــات واملبيضــات (الكلوروكــس) ميكــن أن يعالــج فــروس كورونــا ،وقــد تســبب ذلــك يف
وفــاة بعــض األشــخاص حــول العــامل.
ج .تزايــد مامرســات التمييــز :أدى تفــي فــروس كورونــا إىل تزايــد مامرســات التمييــز والتعصــب تجــاه البعــض،
إذ كشــف اســتطالع الــرأي أن شــخصاً واحــدا ً مــن كل  3أشــخاص تقريب ـاً يف إفريقيــا يعتقــد أن الغربــاء مــن بعــض
الجنســيات اآلســيوية قــد يتســببون يف نقــل العــدوى ،وهــو مــا ارتبــط بارتبــاط بدايــة تفــي الجائحــة بتفــي الوبــاء
يف ووهــان بالصــن.
وتشــر النتائــج إىل أن شــخصاً واحــدا ً مــن كل  2يعتقــد أنــه يجــب تجنــب األشــخاص الذيــن تعافــوا مــن فــروس كورونــا
ملنــع انتشــاره ،فقــد أصبحــت اإلصابــة بفــروس كورونــا ضمــن مســببات الوصــم االجتامعــي ،وتســبب حــدوث مامرســات
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متييزيــة ضــد املصابــن ،وهــي مــن الظواهــر التــي انتــرت يف العديــد مــن دول العــامل املتقدمــة والناميــة عىل الســواء.
د .انتشــار “رسديــات الحــرب البيولوجيــة” :يــؤدي ظهــور األوبئــة وحالــة عــدم اليقــن والخــوف الــذي يصحبهــا،
إىل ظهــور االتجاهــات التآمريــة .فمث ـاً ،راجــت تفســرات تآمريــة حــول أن األملــان خلقــوا اإلنفلونــزا اإلســبانية يف
عــام  ،1918كســاح بيولوجــي .وباملثــل ،انتــر ادعــاء تآمــري بــأن الواليــات املتحــدة خلقــت اإليــدز يف مخترباتهــا يف
الثامنينيــات .كــا تكــرر األمــر مــع اإليبــوال يف إفريقيــا خــال التســعينيات ،والســارس يف جنــوب رشق آســيا عــام .2002
وال يُفــرق التفكــر التآمــري يف انتشــاره بــن دول ناميــة ومتقدمــة ،ومجتمعــات تقليديــة وأخــرى حداثيــة(.)25
ويــرى تقريبـاً  1مــن كل  3أشــخاص يف إفريقيــا أن فــروس كورونــا هــو ســاح بيولوجــي أنشــأته إحــدى الحكومــات.
وترتبــط هــذه األفــكار -يف كثــر مــن األحيــان -مبــا يتــم نــره يف وســائل اإلعــام ،أو مــا يقــوم مســؤولون رســميون
بالترصيــح بــه ،مثــل أن معم ـاً إلنتــاج الفريوســات يف ووهــان بالصــن هــو مصــدر الوبــاء ،أو أن الوبــاء يف إطــار
حــرب بيولوجيــة تقودهــا واشــنطن إلضعــاف الصعــود االقتصــادي الصينــي ،وغريهــا مــن املزاعــم غــر امل ُثبتــة.
 -3تقييــم األفــراد لسياســات وإجــراءات
مواجهــة الوبــاء :تتمثــل أبــرز مالمــح

التوجهــات الســائدة لــدى مواطنــي الــدول
اإلفريقيــة حــول مــدى فاعليــة سياســات
وإجــراءات مواجهــة الوبــاء فيــا يــي:
أ .تقييــم إيجــايب لــأداء الحكومــي :وفقــاً
للعديــد مــن التقاريــر الدوليــة وتقييــات
الخــراء فــإن اســتجابة الحكومــات يف إفريقيــا
كانــت مبكــرة ومنظمــة وتعتمــد عــى العلــاء،
وقــد انعكــس ذلــك يف ارتفــاع نســبة الرضــاء
الشــعبي عــن األداء الحكومــي ملواجهــة أزمــة
كورونــا ،والتــي بلغــت يف املتوســط  %69يف
دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء محــل الدراســة.
وتوجــد تفاوتــات بــن الــدول اإلفريقيــة محــل
الدراســة ،فقــد كانــت أفضــل  5دول مــن وجهــة
نظــر املجتمعــات يف االســتجابة ألزمــة كورونــا
هــي :تنزانيــا ( ،)%90والســنغال ( ،)%89وغانــا
( ،)%89وجنــوب إفريقيــا ( ،)%83وأوغنــدا
( .)%79ولكــن يجــب التأكيــد عــى أن هــذه
االتجاهــات يف تغــر مســتمر ،خاصــة مــع تجذر
األزمة(.)26
ب .الثقــة يف القيــادات الطبيــة واملجتمعيــة :تنعكــس الخصوصيــة الثقافيــة والسياســية للــدول اإلفريقيــة عــى مســتويات
الثقــة يف مصــادر املعلومــات حــول كورونــا ،ولكــن نظــرا ً ألن األزمــة الحاليــة طبيــة ،فــإن األطبــاء يأتــون يف مقدمــة
املصــادر التــي يثــق فيهــا األفــراد للحصــول عــى معلومــات حــول فــروس كورونــا مبتوســط  %89يف دول إفريقيــا
جنــوب الصحــراء محــل الدراســة ،تليهــم الرئاســة بنســبة  ،%69ومتثــل القيــادات الدينيــة مصــدرا ً هام ـاً موثوق ـاً فيــه
بالنســبة لـــ %67مــن األفــراد.
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وتحظــى القيــادات املجتمعيــة أيضــاً بــدور مؤثــر ،فتقريبــاً نصــف األفــراد الذيــن تــم اســتطالع آرائهــم يثقــون يف
املعلومــات التــي يحصلــون عليهــا منهــم ،وتصــل الثقــة يف القيــادات السياســية إىل  .%38وفيــا يتعلــق باملعالجــن
باألعشــاب /املعالجــن التقليديديــن فــإن  1مــن كل  5أشــخاص يثقــون يف املعلومــات املقدمــة منهــم ،وهــو يشــر إىل
الــدور الــذي يلعبــه املعالجــون التقليديــون بالنســبة لجــزء كبــر مــن األفــراد يتجــاوز الخمــس يف دول إفريقيــا جنــوب
الصحــراء(.)27
ج .تأييــد اإلجــراءات االحرتازيــة:

عــى الرغــم مــن تأثــر مواطنــي الــدول
اإلفريقيــة بشــكل كبــر بإجــراءات
اإلغــاق والحظــر ،خاصــة مــع انتشــار
معــدالت الفقــر يف معظــم املجتمعــات؛ إال
أن غالبيــة هــذه املجتمعــات كانــت مؤيــدة
لإلجــراءات االحرتازيــة ،مــع وجــود أقليــة
مؤثــرة ترفــض هــذه اإلجــراءات ،وميكــن
اســتعراض أبــرز مالمــح املوقــف مــن
إجــراءات الحظــر ملواجهــة تفــي كورونــا
فيــا يــي:
• اإلجــاع عــى إغــاق املــدارس :تقريب ـاً
هنــاك إجــاع لــدى األفــراد يف إفريقيــا
جنــوب الصحــراء حــول إغــاق املــدارس،
حيــث بلغــت نســبة التأييــد يف املتوســط
 ،%94وجميــع الــدول اإلفريقيــة محــل
الدراســة تجــاوزت نســبة األفــراد الذيــن
يؤيــدون إغــاق املــدارس فيهــا  ،%90ووصلــت إىل أقصاهــا يف إثيوبيــا ( ،)%99و %98يف الســنغال.
• تأييــد متفــاوت إلغــاق أماكــن العبــادة :توجــد تفاوتــات ملحوظــة بــن الــدول اإلفريقيــة فيــا يتعلــق بدرجــة تأييــد
إغــاق أماكــن العبــادة ،وقــد يرجــع ذلــك إىل اختالفــات ثقافيــة بــن شــعوب القــارة ،وقــد بلغــت نســبة التأييــد %76
يف املتوســط .وتــأيت أوغنــدا وزميبابــوي يف مقدمــة الــدول التــي تؤيــد إغــاق أماكــن العبــادة ،حيــث تجــاوزت نســبة
التأييــد  ،%93وهنــاك  9دول تنخفــض فيهــا نســبة التأييــد عــن  ،%75وهــي :نيجرييــا ،وموزمبيــق ،والكامــرون ،وليربيــا،

العدد  15 - 10يونيو 2020

17

مالمح صاعدة لـ“ثقافة األوبئة” في إفريقيا جنوب الصحراء

وإثيوبيــا ،والســودان ،وغينيــا ،وكــوت ديفــوار ،وتنزانيــا ،أي إن أكــر مــن ربــع املجتمــع يف تلــك الــدول غــر مؤيــد لغلــق
أماكــن العبــادة ،وهــي أقليــة لكنهــا مؤثــرة.

• دعــم إغــاق أماكــن العمــل واألســواق ووســائل النقــل :ت ُقــدر نســبة املؤيديــن إلغــاق أماكــن العمــل بحــوايل ،%69
وإغــاق األســواق بنســبة  ،%68وفيــا يتعلــق بإغــاق وســائل النقــل فقــد بلغــت نســبة التأييــد حــوايل  ،%70وعــى الرغــم
مــن أن غالبيــة األفــراد تؤيــد هــذه اإلجــراءات االحرتازيــة؛ إال أنــه مــا زالــت هنــاك أقليــة مؤثــرة ترفضهــا ،ويرجــع ذلــك
لتأثــر تلــك اإلجــراءات عــى حيــاة األفــراد ومعيشــتهم ودخلهــم(.)28
خامسًا :تهديدات العنف المصاحب لألوبئة
تتصاعــد املخــاوف مــن تحــول االتجاهــات والقيــم الرافضــة إلجــراءات اإلغــاق إىل ســلوكيات ،إذ توجــد أقليــة غــر
محــدودة العــدد تصــل -يف بعــض األحيــان -إىل ثلــث املجتمــع يف عــدد مــن الــدول ،كانــت غــر موافقــة عــى حالــة
اإلغــاق والحظــر التــي تــم فرضهــا ،أو غــر راضيــة عــن اســتجابة الحكومــة ،وهــو مــا قــد يدفــع هــذه األقليــة للتحــرك
يف مظاهــرات أو أعــال شــغب.
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وعــى الرغــم مــن مخاطــر فــروس كورونــا الصحيــة ،وتجــاوز إصابــات الفــروس أكــر مــن  7.6ماليــن شــخص،
وتجــاوز الوفيــات أكــر مــن  424ألــف شــخص؛ إال أن هــذا مل مينــع الكثرييــن يف مختلــف أنحــاء العــامل مــن التظاهــر
واالحتجــاج ضــد اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الــدول ملواجهــة فــروس كورونــا ،خاصــة اإلغــاق العــام وحظــر الحركــة،
وقــد تســبب ذلــك -يف بعــض األحيــان -يف نشــوب أعــال عنــف ،كــا شــهدت بعــض الــدول اســتهداف العاملــن يف
مجــال الرعايــة الصحيــة ،هــذا عــاوة عــى التمييــز ضــد بعــض األفــراد بســبب مخــاوف مــن صالتهــم املزعومــة
بالفــروس (مثــل األجانــب يف بعــض دول العــامل).
وقــد شــهدت دول إفريقيــا
جنــوب الصحــراء مــا يقــرب من
 542حدثــاً مرتبطــاً بفــروس
كورونــا ،مبــا يُشــكل  %10مــن
إجــايل األحــداث العامليــة
البالغــة نحــو  5400حــول
العــامل .وتتــوزع األحــداث يف
إفريقيــا بــن مظاهــرات ســلمية
( ،)%26وأعــال شــغب (،)%30
وأعــال عنــف مــن األمــن ضــد
املدنيــن ( ،)%34والتــي عــادة
مــا تكــون بســبب انتهــاك هؤالء
األفــراد إلجــراءات الحظــر
التــي فرضتهــا الحكومــات(.)29
ختامــاً ،تكشــف توجهــات الــرأي
العــام يف دول إفريقيــا جنــوب
الصحــراء عــن مخــاوف بشــأن
املســتقبل ،وكيفيــة التكيــف مــع
الجائحــة ،ومواجهــة اختــال
التوازنــات بــن الرعايــة الصحيــة
واالســتقرار االقتصــادي ،ويع ّمــق
هــذه التوجهــات حالــة عــدم
االســتقرار الســيايس واألمنــي،
وتزايــد معــدالت الفقــر ،وهشاشــة
االقتصــادات يف العديــد مــن
الــدول اإلفريقيــة .ويف املقابــل،
فــإن العديــد مــن العوامــل
تدفــع نحــو التفــاؤل بقــدرة دول
القــارة اإلفريقيــة عــى تجــاوز
األزمــة ،يتمثــل أهمهــا يف :البنيــة
الدميوغرافيــة الشــابة لــدول
القــارة ،وخــرات التعامــل مــع
األوبئــة ،واالســتجابة املبكــرة للــدول
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ً إال أن تزايــد اإلصابــات والوفيــات يف دول القــارة اإلفريقيــة مســتقبال، وتبنــي إجــراءات احرتازيــة متوازنــة،اإلفريقيــة
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