
 آندر ذ ماسك
 19سلسلة حوارات ايه.اف.اس.سي حول تقليص حيز عمل المجتمع المدني خالل كوفيد  

 التقرير الرابع 
 2020آب/أغسطس   4الفرص المتاحة إلدارة الكوارث ……………………… الثالثاء، 

 
أمريكا لخدمات   )لجنة  ايه.اف.اس.سي  تنفذتها منظمة  التي  االنترنت  ندوات عبر  ذ ماسك" آخر  "آندر  الرابعة لسلسلة  الندوة  تبحث 

الخاصة خالل جائحة كوفيد   السلطات  في استخدام  في    19األصدقاء(  البحث  تم  الشائعة من خاللها.  السياسات والخطط غير  لدفع 

خالل من  المجتمعات  نزوح  حين    موضوع  في  سريع  بتعاقب  المحتلة  األراضي  ضم  نحو  خطوات  عبر  االستخراجية  الصناعات 

 ينصب اهتمام الناس بالجائحة. 

 لقد استمعنا إلى:  

 مارك باتاك، عضو رئيسي في شبكة بدائل السياسات األمنية، الفلبين. •

 . غابور غيوري، محلل رئيسي في الحلول السياسيات، لجنة استشارية بحثية في المجر •

 مايا روزن، العالقات الدولية، كسر جدار الصمت، إسرائيل.  •

 خورخي سانتوس ، المنسق العام في حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان، غواتيماال. •

 

 كيف تبدو الكوارث التي تقودها الحكومة في وقت حدوث تضارب المصالح؟ 

لدفع   19فقد استفادت الحكومات في مختلف أنحاء العالم من قدرة المجتمع المدني المحدودة في تنظيم وتعبئة قواها أثناء جائحة كوفيد 

الوطنية  الحكومات  بين  العائدات الضريبية  تغيير تقاسم  بها. ويتضمن هذا  المرتبطة  الكافية وغير  بالشعبية  تتمتع  التي ال  السياسات 

تجريم االحتجاجات "العنيفة" رداً على حركة "الصدرات وحكومات المق إلى  اطعات في كينيا، وهو القانون المثير للجدل الذي أدى 

هونج   في  التعبير  وحرية  االحتجاجات  فعال  بشكل  يحد  مما  بشدة  األمن"  "قانون  على  االحتجاج  تم  وقد  فرنسا،  في  الصفراء" 

قوان المشرعون  أقر  إندونيسيا،  في  القانون  كونج/الصين.  يتناول  كما  بابوا.  إقليم  في  الناس  على  القيود  من  مزيد  تفرض  جديدة  ين 

بالشواغل   بالغة  بالصناعة ويلحق أضراًرا  الخاصة  اللوائح  إلى  باإلضافة  الجنسية،  للناس وأنشطتهم  الخاصة  الحياة  الجديد  الجنائي 

تام؛ وفي كمبوديا، أقر قانون يقيد التجمعات وقد يظل بعيداً عن  البيئية. وفي الواليات المتحدة، أغلقت الحكومة عملية اللجوء بشكل  

 الوباء؛ وتم استخدام جائحة كوفيد في الصومال كذريعة لتأخير االنتخابات. وهناك أمثلة أخرى كثيرة. 

ــ  كما تم استخدام آليات الصحة العامة اآلن في اإلضطهاد. وفي ماليزيا، تم إجراء فحوصات مجانية للعمال غير الم  وثقين رسمياً 

 الذين اعتقلوا ومعاقبتهم بسبب وضعهم غير القانوني.

فرنسا والمجر،    في  بالفعل.  تلفزيونية، وأغلقته  أكبر شبكة  الحكومة ترخيص  ألغت  الفلبين،  أيضاً. وفي  التعبير  تأثرت حرية  ولقد 

لتي من الممكن بسهولة أن تجرم معارضة الحكومة. أقرت قوانين متطرفة مناهضة "األنباء الزائفة" بمثل هذه التعريفات الفضفاضة ا

نشر  خالل  من  التعبير  بحرية  لإلضرار  مباشرة  غير  طريقة  وهناك  وأثيوبيا.  زيمبابوي  في  أبوابها  اإلعالم  وسائل  أغلقت  لقد 

قاد الحكومة وغير ذلك  لتحتل العناوين الرئيسية وتحويل االنتباه بعيداً عن انت  19الحكومات بالعمد عن معلومات "جديدة" عن كوفيد  

 من القضايا المثيرة للجدل. 

رهاب"، كما أصدر الرئيس دوترت قانون مكافحة  واآلن هناك مخاوف في الفلبين من عودة ظهور "الحرب على اإل  

. وفي الرد على سكان األحياء الفقيرة الذين تظاهروا من أجل الغذاء وسط أزمات  19اإلرهاب أثناء حظر كوفيد 

فيروس كورونا، كان رد الرئيس ديوترت: "أطلقوا عليهم الرصاص". إن المقرر الخاص الصادر عن األمم المتحدة  
يعمل كوسيلة لتعجيل تمرير تشريع مكافحة اإلرهاب   19ة اإلرهاب، الذي الحظ بالفعل أن "شبح كوفيد المتعلق بمكافح

العالق في دول متنوعة مثل الفلبين وفرنسا وكمبوديا وقيرغيزستان والصين" يصرح بأن تعريف القانون لإلرهاب 
ك، كانت هناك معارضة كبيرة لهذا فضفاض وغامض وقد يشتمل ضمناً على حماية حرية الرأي والتعبير. ومع ذل

التماساً إلى المحكمة العليا في الفلبين ومظاهرات حاشدة واستنكار شديد من المجتمع الدولي   21القانون، بما في ذلك 

 ككل.

 مقتطف من العرض التقديمي الذي قدمه مارك باتاك



 

 

 فرص للمجتمع المدني: 

واالمر متروك   كأشعة سينية، األمر الذي كشف عن هياكل متصدعة في العديد من مجتمعاتنا.  19من نواحي عديدة، عملت كوفيد  

األنظمة المعطلة، ونوضح كم منها لم يتم انشاؤها لخدمة الناس. ويتعين علينا لنا لكي نغتنم هذه الفرصة لكي نثبت للناس تكاليف هذه  

 أن نستخدمها في هذا الزخم لتحويل هذه الفضائح إلى تغير اجتماعي دائم. 

بئة أوالً، من المهم بالنسبة لنا كمجتمع مدني أن نكون مستعدين لمواجهة سياسات هذه الكارثة. ومع تغير المناخ، فإن مزيد من األو

والكوارث الطبيعية األخرى قادم ال محالة، وستواصل الحكومات في االستفادة من هذه السيناريوهات لدفع سياسات الكوارث، كما تم  

 تحديدها أعاله. 

ففي سنغافورة انتشر فيروس كوفيد  وتتيح لنا إحدى أزمات الفرص مثل هذه األزمات إبراز أي فكرة أمن جديدة وإنسانية وترتبط بها. 

أثرت صحة    19 الحاالت،  الالجئين. وفي جميع  البلدان األوروبية في مخيمات  بنغالدش والعديد من  المهاجرين وفي  في مخيمات 

 فرصة لتقديم الحجة على أن أمننا مرتبط. ورفاهية هذه المجتمعات المهمشة على صحة البالد الدولة بأكملها. هذا يُظهر 

تنامي االنهيارات االقتصادية، تشكل هذه أيضاً فرصة لتعبئة الناس حول قضيتين حاسمتين أخريين، أال وهما: أ( الفساد وب(  ومع   

 فكرة الديون والَديْن الوطني، التي لن تنمو إال في ظل تنامي األفكار حول اإلضرابات والمقاومة.   

 

محدودة    االحتجاجات  كانت  األماكن،  بعض  وفي  متعارضتين.  حقيقتين  قدم  الوباء  فإن  الشوارع،  في  بالتعبئة  األمر  يتعلق  وعندما 

ارتفاع  إن  أخرى،  جهة  ومن  للخطر.  الناس  وتعريض  كبيرة  تجمعات  إنشاء  نريد  وال  العامة  بالصحة  تتعلق  ألسباب  وذلك  للغاية 

ت البطالة وتفرغ الناس بشكل عام بسبب الوباء قد سمح للناس بالخروج واالحتجاج في جميع أنحاء العالم. وقد الحظ بعض  معدال

في األماكن   الناشئة عن االحتجاجات  مرتفع  بالعدوى غير  دليل طبي، أن مستوى اإلصابة  الرغم من عدم وجود أي  الناس، على 

 ر الوقاية المناسبة.المفتوحة عندما يتخذ المتظاهرون تدابي

النخبة االقتصادية، مع النخبة السياسية لمواجهة هذا النهج االستباقي الذي   ولقد تعاونت أكبر ثماني عائالت في غواتيماال، وهي

يتبناه النظام القضائي. أواًل، طردوا اللجنة الدولية الموجودة في الدولة. ثم دفعوا ضد التغيرات والتقدم في نظام العدالة.  ومنذ  

نسان واإلصالح وتقييد المنظمات غير الحكومية. وإننا قانوًنا على األقل للحد من حقوق اإل 25وحتى اآلن، تم تطبيق  2017

اآلن قريبون جدًا من إجراء انتخابات جديدة في المحاكم العليا في الدولة.  وقد يؤدي هذا إلى استمرار تخفيض أوجه التقدم التي  
 أحرزناها في الدولة في مجال حماية حقوق اإلنسان والمجتمع المدني.   

 مي الذي قدمه جورج سانتوسمقتطف من العرض التقدي

ومع أن الحكومة المجرية قللت في البداية من أهمية أزمة كوفيد إال أنها أقرت بعد ذلك "قانوناً تمكينياً" لمنح الحكومة سلطة تجاوز   
عادية أي حد زمني ملحق )قررت الحكومة منذ البرلمان والحكم بمرسوم، حتى في مخالفة للتشريعات القائمة. ولم يكن للصالحيات غير ال

ذلك الوقت أن األزمة قد انتهت، وبات قانون التمكين في سبات عميق بالوقت الحالي(. ورغم أن حالة الطوارئ كانت سارية، إال أنه  
ديم التعريف الذي يشتمل على  كانت هنالك عقوبة بالسجن لمدة خمسة أعوام لنشر "األنباء الزائفة" عن تعامل الحكومة مع األزمة، يتم تق

معلومات دقيقة في سياق محرف وبالتالي يمنح المدعين العامين المعينين من قبل الحكومة وكذلك القضاة )المستقلين من الناحية النظرية( 

انتخبت الحكومة  ، عندما 2010سلطة تقديرية كبيره. وكان لهذا تأثير سلبي كبير على التقارير عن تعامل الحكومة مع األزمة.  منذ 

الحالية ألول مرة، استخدمت بطريقة ُمنظمة األحداث التي فسرت باعتبارها أزمات لتوسيع صالحياتها، بما في ذلك تقييد صالحيات  
. وقد  2016وإعالن "حالة الطوارئ في مجال الهجرة"، التي كانت سارية منذ  2008المحكمة الدستورية إلدارة تأثير األزمة المالية في  

 هذه النهايات.  19ز كوفيد عز 

 مقتطف من العرض التقديمي الذي قدمه غابور غيوري



 

وأخيرا، إن الوقائع المتطرفة تتيح إمكانية إيجاد حلول جذرية. مع إننا نعيش اآلن في واقع متطرف. وعدم ثقة في إدارة ترامب يدفع 

الناس بعدم الوثوق بالنظام، األمر الذي يجعلهم يبحثون عن حلول أخرى. وهناك المزيد من المجموعات التي تعمل على إنشاء هياكل  

لصنع القرار. وتشارك الحكومات، في بعض األماكن، المنظمات الدينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني، في  ديمقراطية داخلية  

 اتخاذ قراراتها، وذلك ببساطة ألنها تحتاج إلى مساعدتها في االستجابة لألزمة.

قع، وأن نقدم الحلول الجذرية لذلك. وفي حين أنه يبدو من السياقات أن واقعنا مشترك، يظهر صوت جلي يوصي بأن نقاوم هذا الوا 

وإن االحتجاجات التي تجري في الواليات المتحدة كجزء من حركة "حياة السود مهمة" كانت مصدر إلهام بالفعل لحركة الحياة في 

الشرطة. قتلتهم  الذين  للفلسطينيين  بالعدالة  للمطالبة  إسرائيل  في  االحتجاجات  وكذلك  بغ  زيمبابوي،  الفرص  هذه  التضامن وتقدم  ية 

 العالمي وذلك باستخدام منصات اإلنترنت لتنشأ االتصال. 

 

 األدوات واألفكار الملموسة: 

أثبتت مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي أنها من أكثر الطرق انتشاًرا في توزيع    .1

 المعلومة. 
ع مشترك )مثل حياة السود( هو مجدي للغاية، ألن المشاهير وإن تضامن المشاهير في مختلف أنحاء العالم حول موضو  .2

من مختلف الدول على القضايا يركزون على ما يتماشى مع السياق الخاص بكل واحد فيهم، لكن عبر التضامن يتعاونون  

 مع بعضهم البعض. 
قادرين. وبوسعنا أن نبدأ بتحديد ومن األهمية بمكان أن يتم ربط المواطنين القادرين على استخدام التكنولوجيا مع غير ال  .3

المجتمعات التي أصبحت أقل قدرة على الوصول إلى االتصاالت القائمة على التكنولوجيا وأن نقدم الحلول التكنولوجية،  

 حتى يتسنى سماع صوتها أيضاً في هذا الوقت. 
 ب إلى المزيد من التطوير.لقد تحولت مراكز توزيع الغذاء والمساعدات إلى مراكز للتعليم السياسي، وهذا يتطل .4

وبسبب الوضع االقتصادي المتردي الذي أحدثته جائحة كوفيد، تحدث احتجاجات كبرى ضد الفساد في إسرائيل   

ومطالب لدعم العاطلين عن العمل. ويشعر الناس إلى أن هنالك حاجة للموارد إلى العائالت المتعثرة وبالتالي يتم 

ة. كانت إسرائيل راغبة دوماً في تنفيذ عملية الضم تحويل انتباهم عن الضم ربما ليس بالقدر الذي كان قبل الجائح
بهدوء قدر اإلمكان لتفادي أي تراجع دولي، إال أنه هناك مستوى من الرقابة الشعبية في الوقت الحالي األمر الذي من  

 شأنه قد يزيد من صعوبة هذا األمر. 
 مقتطف من العرض التقديمي الذي قدمته مايا روزن. 


