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حرًصا من مركز ادلراسات االسرتاتيجية بمكتبة اإلسكندرية 
ىلع رصد وحتليل مشاهد خمتلفة تلداعيات جاحئة فريوس كورونا 
اذلي أطل ىلع العالم بثقله يف اعم 2020م؛ جاءت فكرة هذا امللف 
املخصص إللقاء الضوء بنظرة اعمة ىلع اجلاحئة وتداعياتها بشلك 
الوضع  ملآالت  استرشافية  رؤية  تقديم  مع  وحميل،  وإقلييم  دويل 
للضوء  تركزًيا وتسليًطا  تتبعه ملفات أخرى أكرث  أن  الراهن. ىلع 
واقتصاديًّا  واسرتاتيجيًّا  سياسيًّا  وتداعياتها  اجلاحئة  جوانب  ىلع 
وصحيًّا وثقافيًّا. ووضع تصورات اعمة بناًء ىلع رصد وحتليل من 

أرض الواقع. 

امللف  اليت حياول هذا  املنطلق جاءت اإلشاكيلات  ومن هذا 
للنقاش تلكون بمثابة نظرة اعمة ىلع تداعيات  رصدها وطرحها 
هذه  ظل  يف  ومصريه  وتطبيقه  العوملة  مفهوم  من  بداية  اجلاحئة 
اجلاحئة، مروًرا بالوضع ادلويل وما صاحب ذلك من تراشق وتبادل 
األزمة  هذه  يف  املتسبب  حول  الكربى  ادلول  بني  لالتهامات 
ودراسات  واملحيل  اإلقلييم  للوضع  عمًقا  أكرث  ونظرة  وتفشيها. 
جادة  بمحاوالت  وختاًما  بعينها.  بلدلان  حمددة  حلاالت  حتليلية 

تلوقع القادم واالستعداد هل.

لماذا »تداعيات الجائحة«؟





»كورونا« وتحدي العلوم اإلنسانية والطبيعية

تصدير

األستاذ ادلكتور مصطىف الفيق
مدير مكتبة اإلسكندرية

لك  يف  وابلاحثني  ادلارسني  اهتمام  حمور  مضت  أشهر  منذ  باتت  اليت  »كورونا«  أزمة 
جماالت العلوم بشىت أفرعها؛ كما أصبحت ىلع رأس املتابعات واتلحليالت - ليس فقط 
الطابع االجتمايع  املتابعات واتلحليالت ذات  أيًضا  الطيب ابلحت، ولكن  الطابع  ذات 
واإلنساين - يه أزمة ذات انعاكسات إنسانية وأنرثوبولوجية واجتماعية تَمس حياة البرش 

ا وكيًفا؛ بل وتهدد تلك احلياة واستمراريتها. بشلك مبارش كمًّ

أن ما يطرحه  انعاكس األزمة حمليًّا وإقليميًّا ودويلًّا، خاصة  وال جمال هنا ذلكر مدى 
هو حماولة  اإلسكندرية،  بمكتبة  االسرتاتيجية  ادلراسات  مركز  الصادر عن  األول  امللف 
لطرح هذه االنعاكسات يف صورة مقاالت حتليلية يمكن الربط بني موضواعتها؛ تلتاكمل 
إقليم  أبعاًدا متباينة من األزمة من عدة زوايا، وىلع مستوى أكرث من  بينها طارحة  فيما 
ادلويلة،  اهلجرة  ظاهرة  مثل  وقضايا  فموضواعت  العريب.  املغرب  إىل  اخلليج  من  عريب 
وحتديات العوملة، ونقاشات تقويضها وارتداداتها، واحلديث عن عودة قبضة ادلولة القومية، 
 وجدوى احلديث عن نظريات املؤامرة اليت ارتبطت بتفيش اجلاحئة، وإدارة معركة ابليانات
لألزمة  اجليو-اقتصادية  واتلداعيات  لدلول،  القويم  األمن  ىلع  وتأثريها   Big Data

وانعاكساتها، لك تلك املوضواعت باتت تمثل حتديات جديدة تواجهها املنطقة العربية من 
أقصاها إىل أدناها، وتتطلب ليس فقط حماوالت السترشاف شلك احلياة يف حضور تلك 
اتلحديات وطبيعتها؛ ولكن أيًضا اتلفكري يف آيلات للتعامل مع الواقع اجلديد اذلي خلّفته 
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األزمة. ومن هنا تأيت أهمية املعاجلات وادلراسات االجتماعية واالسرتاتيجية؛ فيه ال تقل 
»عليم«  حل  وضع  خالل  من  املواجهة  حتاول  اليت  املحضة  الطبية  ادلراسات  عن  أهمية 
باكتشاف لقاح ينيه انتشار الفريوس وتهديده حياة البرش وبقاء املجتمعات ىلع حدٍّ سواء.

تلك احللول »العلمية« ليست حكًرا ىلع العلوم الطبية والكيميائية اليت تسىع حثيثًا 
لوضع نهاية ذللك الاكبوس الطارئ ىلع البرشية منذ أشهر مضت؛ فالعلوم مرتابطة ال يمكن 
 جذرية للمشلكة، بينما 

ً
الفصل بينها أو تميزي جمال ىلع اآلخر بدعوى أن األول يضع حلوال

لوضع  بدلوه  يديل  أن  العلوم جيب  فروع  فرع من  املرتتبة عليها. فلك  اآلثار  يعالج  اثلاين 
كيفية  تساؤالت حول  يطرح  الراهنة  األزمة  ما كشفته  ولعل  املختلفة.  لألزمات  حلول 
إدراج املتغري قليل االحتمال عظيم اتلأثري Low Probability – High Impact، أي متوقع 
اكن  اذلي  »كورونا«،  ىلع  ينطبق  ما  وهو  ملواجهته،  مسبقة  استعدادات  توجد  ال  ولكن 
متوقًعا من العلماء ومن السياسيني أيًضا؛ لكن خطط املواجهة لم تتم ألسباب تستحق من 

ابلاحثني اتلأمل وابلحث فيها.

وأيًّا ما اكن امتداد الفرتة الزمنية اليت سيصل فيها العالم إىل مصل مضاد للفريوس، 
العلمية، فإن تداعيات األزمة عميقة وممتدة  وهو أمر مرتوك تقرير مدته بيد املختربات 
اقتصاديًّا وبرشيًّا، مما يدفع باجتاه تكاتف جماالت العلوم املتباينة وتعاونها، خصوًصا أن 
ا »للجميع«،  الفريوس غري منحاز ألحد يف حربه ال طبقيًّا وال قوميًّا وال دينيًّا، مما جيعله عدوًّ
امللف  حياول  اذلي  األمر  وهو  وتفنيدها،  واضح  بشلك  اتلحديات  طرح  يتطلب  ما  وهو 

تقديمه يف شلك رؤى ومعاجلات لزوايا خمتلفة لألزمة وىلع صعيد أكرث من إقليم عريب.



تقديم

تداعيات الجائحة... اجتهادات وأسئلة صعبة

فرضت أزمة جاحئة كورونا نفسها ىلع العالم، ومن ثم ىلع اإلصدار األول مللفات مركز 
اليت فرضها  األسئلة  إن  األمر،  بمكتبة اإلسكندرية. ويف حقيقة  ادلراسات االسرتاتيجية 
»كوفيد 19« ىلع لك مظاهر احلياة وىلع املستقبل أسئلة صعبة ومعقدة، وإجاباتها ليست 
القليل منها، ولقد أشفقت ىلع أغلب ابلاحثني والكتاب املشاركني يف إعداد  مؤكدة إال 
هذا امللف، خاصة وإنين كنت أحد اذلين سجلوا منذ بداية األزمة مظاهر تراجع ايلقني 

واتلأكد اذلي نعايشه ايلوم، وتعيد اجلاحئة تأكيده بشلك واضح.

وقد استهلت ادلكتورة يم جميب امللف بورقة مهمة حتت عنوان »ارتدادات العوملة... 
الصعبة، ويف  أغلب األسئلة  تناقش  أن  فيها  املعاناة«؛ حاولت  اعلم جديد حتكمه رشاكة 
مقدمتها مسألة ما إذا اكنت اجلاحئة بداية تلقليص العوملة أو إنهائها، أم أن حجم اتلداخل 
العاليم حيول دون ذلك، وأيًضا تساؤالت حول ما إذا اكنت الواليات املتحدة ستستمر يف 
الصدارة، وما إذا اكن االحتاد األورويب سيبىق ىلع تماسكه، وما يرتبط بذلك من رضورة 
إاعدة انلظر يف جدوى هيالك اتلكتالت اإلقليمية. وأصاب املقال عندما ذكر أن اجلاحئة 
مناقشة  يف  القضية  هلذه  وسنعود  أصاًل،  اغئبًا  لم يكن  ألنه  الوطنية؛  ادلولة  دور  تُِعد  لم 
الورقة اخلتامية هلذا امللف مرة أخرى، فلُب القضية كما أشار املقال هو تأكيد دولة الرفاهة 

االجتماعية يف مواجهة تراجع انليويلربايلة.

السفري ادلكتور حممد بدر ادلين زايد
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حول:  بانوراميًّا  عرًضا  االسرتاتيجية  ادلراسات  بمركز  اعبد  سوزان  ابلاحثة  وقدمت 
العديدة حنو  اتلحوالت  فيها  ترصد  للتقارب«،  ومسارات  رؤى جديدة  كورونا...  »جاحئة 
املتاحف  من  كثري  بأنشطة  ذلك  مستهلة  العالم،  عرفها  اليت  الرقمية  األنشطة  من  كثري 
الربيطانية واألمريكية واألملانية  املتاحف  بنا يف عدد من  العالم، فطافت  الكربى حول 
وغريها، فضاًل عن بعض املؤسسات غري اهلادفة للربح، اليت أدارت حلقات نقاشية متاحة 
جمانًا للجمهور. كما رصدت بعض املبادرات اخلاصة عن طريق برنامج زووم، واستعرضت 
أيًضا أنشطة مكتبة اإلسكندرية بهذا الصدد. وقد حرصت ابلاحثة خالل العرض أيًضا ىلع 
توضيح مراحل اتلفاعل من حالة السكون واجلمود اذلي أصاب هذه املؤسسات يف ابلداية 
إىل مرحلة ثانية من النشاط الرقيم الغزير، ثم ثاثلة من اجلهود األكرث وعيًا وتمرًسا للتعامل 

مع اجلمهور.

ذات  الكربى  املكتبات  رأسها  وىلع   - اثلقافية  املؤسسات  أن  أيًضا  الورقة  سجلت 
وانتقلت  ابلاحثني وخدمتهم،  أكرث قدرة ىلع مساعدة  الرقيم - اكنت  السبق يف اتلحول 
أمام  أنفسنا  الورقة جند  هذه  ختام  ويف  انتشاًرا.  أكرث  دويل  تواصل  قواعد  بناء  أهمية  إىل 
حمور مهم جدير بادلراسة والرصد تلتبع اجلانب اآلخر، وهو رضورة رصد الرأي العام أو 
املوسع املصاحب ألزمة جاحئة  الرقيم  املواطن / املتليق وتقييمه هلذه اتلجارب يف اتلحول 
ابلاحثة  الطرح من  فهذا  األزمة، وباتلايل  الرقمية سابقة ىلع  كورونا. فظاهرة اتلحوالت 
يثري تساؤالت مهمة عن ردود فعل املتلقني عندما ال تصبح هناك بدائل أخرى، وردود فعل 
املاليني اذلين اعتادوا اتلفاعل املبارش من زيارات املتاحف واملشاركة يف انلدوات؟ ومن 
هنا أرى أن ادلراسات االجتماعية وانلفسية ستجد يف هذا املوضوع ساحة خصبة وواسعة 

مفيٌد اتلعرف عليها وتزويد املؤسسات اثلقافية املختلفة بنتاجئها فيما بعد.

بعنوان: »تفيش فريوس كورونا.. بني  أما ادلكتور حممود عزت عبد احلافظ، يف مقاهل 
املؤامرة  مسألة  ويه  الصعوبة،  بالغة  األسئلة  أحد  اختار  فقد  ادلويل«؛  واتلعاون  املؤامرة 
واتلعاون ادلويل، وقضية املؤامرة باذلات يه أحد املحاور الرئيسية اليت شغلت الكواليس 
والرأي العام منذ األسابيع األوىل لألزمة، ويه أيًضا الشماعة اليت يستخدمها البرش للتهرب 
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من مسئويلة اإلخفاق وعدم القدرة ىلع اتلعايش واملواجهة. وال أظن أن شعوب العالم لكها 
ال تشارك بشلك أو آخر يف هذه االتهامات، ولكنين اعتدت دوًما القول هنا بأن اتلفكري 
ذلك.  يثبت  أن  عليه  باملؤامرة  ينشغل  َمن  وأن  العالج،  سبل  ىلع  يركز  أن  جيب  الرشيد 
جديدة  أخرى  ودراسات  أطروحات  أمام  املجال  يفتح  هنا؛  ابلاحث  أورده  اذلي  والطرح 
قضية  وكذلك  املختلفة،  تلداعياتها  مفتوًحا  ونقاًشا  دويلًّا  بُعًدا  املؤامرة  نظرية  من  تتخذ 

اتلعاون ادلويل ورضورته يف إدارة األزمات.

أما ابلاحثة وأستاذة العلوم السياسية املغربية إكرام عدنين، فقد ناقشت قضية أخرى 
»أزمة كورونا وتأثريها ىلع مستقبل اهلجرة ادلويلة«؛ ويه  بالغة ادلقة، يف مقاهلا بعنوان: 
رغم  الظاهرة  استمرار  إىل  أشارت  حيث  ادلويلة؛  اهلجرة  ظاهرة  ىلع  اجلاحئة  تأثري  قضية 
تراجعها نسبيًّا، واستعرضت كثرًيا من األبعاد وخاصة املخاطر اليت يتعرض هلا املهاجرون 
كونهم أو أغلبهم يعملون يف مهن يدوية أو - كما وصفتها - جسدية حتتم عليهم اتلواجد 
يف مواقع العمل، وكذا يف إنهاء وظائف يعملون بها. كما ناقشت األعباء االقتصادية لدلول 
اتلحديات.  هذه  مع  للتعامل  مؤهلة  غري  ولكونها  املهاجرين  بعض  عودة  بسبب  الفقرية 
وعرضت لظاهرة اتليارات املعادية للمهاجرين يف عدد من ادلول الغربية وحىت العربية، 
وتزايد معدالت اتلميزي العنرصي. وأشار املقال للحالة األمريكية وقرارات إدارة ترامب 
بتعليق اهلجرة مؤقتًا وترحيل أكرث من 6000 مهاجر غري مسجل من حدودها مع املكسيك، 
كما لم يفتها تسجيل أن أصحاب البرشة السمراء اكنوا ضحايا أكرث للجاحئة يف الواليات 
املتحدة. وناقشت أيًضا األوضاع األوروبية وكذا اململكة املغربية اليت اكنت معرًبا للهجرة 

إىل أوروبا.

مسألة  ويه  واحد -  آن  يف  وجديدة  - قديمة  وقيمية  أخالقية  قضية  الورقة  طرحت 
حق اهلجرة وما تعرضت هل من نكسات بسبب األوضاع االقتصادية انلاجتة عن اجلاحئة 
الفقرية. ادلول  مع  املتعاطف  للموقف  الاكتبة  وجنحت  العنرصية،  السياسية  واتليارات 
ولكن احلقيقة أن األمر شديد الصعوبة حىت من انلاحية األخالقية، وادليلل أن املشلكة 
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 الجتذاب 
ًّ

يمكن أن تنتقل إىل لك جمتمع يشهد تقدًما أو ازدهاًرا اقتصاديًّا، ويصبح حمال
اهلجرات. وعموًما فاجلاحئة عظمت من هذا انلقاش القديم ولم ختلقه.

العريب بمركز ادلراسات االسرتاتيجية، فقد طرح يف مقاهل: »كيف  أما ابلاحث حممد 
حول  كثرية  أسئلة  األوسط؟«  الرشق  ىلع  كورونا  لوباء  اجليو-اقتصادية  اتلداعيات  نقرأ 
تداعيات أزمة جاحئة كورونا االقتصادية اليت ما زالت مستمرة إىل اآلن، مما جيعل اجلزم 
بإجابات تلك األسئلة أمًرا صعبًا وحيتاج ملزيد من الوقت وادلراسات ىلع املستوى ادلويل 
واإلقلييم واملحيل، وكذلك دراسات موسعة حلاالت خمتلفة ومتعددة؛ ومنها ىلع سبيل املثال 
تأثري اجلاحئة ىلع املشهد السوري وحماوالت تركيا يف تعميق وجودها العسكري يف الفرتة 
األخرية. كما اقرتب ابلاحث من السؤال الصعب حول تأثري األزمة املستجدة ىلع الرصااعت 
القائمة يف املنطقة اليت أثارت بعض التساؤالت مع نداءات أصدرها األمني العام للجامعة 
الرصااعت  بوقف  املتحدة »جوترييش«  العام لألمم  أبو الغيط، وكذا األمني  العربية أمحد 
تفاعالتها  اإلقليمية  األزمات  لم حيدث، وواصلت هذه  ما  ملواجهة كورونا، وهو  للتفرغ 

اذلاتية.

عرضه  ما  إىل  األوراق  ترتيب  متجاوًزا  عكسية  رؤية  عند  أتوقف  هلذا  وربما 
ادلكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر يف مقاهل بعنوان: »منطقة اخلليج وتداعيات جاحئة 
كورونا: واقع متغري وحتديات جديدة«؛ حيث عرض وجهة انلظر األخرى لدلول املستقبلة 
للهجرة - ومن بينها دول اخلليج؛ حيث سجل ما كشفته اجلاحئة من أرضار للعمالة غري 
انلظامية، والقرار السعودي بتحمل تكلفة عالج احلاالت املصابة من بينها. كما قارن بني 
عبء هذه العمالة غري انلظامية وتلك انلظامية، ويه وجهة نظر عرضها الاكتب بدرجة 
ومستقبل  كورونا  »أزمة  مقال  ملا عرضه  األخرى  الصورة  وتعرض  املوضوعية،  من  كبرية 
الرتكيبة  تعديل  األخرى من رضورة  اجلاحئة  دروس  أيًضا  الاكتب  ناقش  ادلويلة«.  اهلجرة 
الساكنية، وتقليل االعتماد ىلع العمالة اخلارجية، ورضورة االهتمام اجلاد باتلعليم وتطويره 
وتطوير املنظومة الصحية، وتنويع مصادر ادلخل بما كشفته من أزمة سوق انلفط، ورضورة 
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أفاكر  من  يطرحه  مما  املقال  هذا  أهمية  وتنبع  العليم.  وابلحث  الغذايئ  باألمن  االهتمام 
مسألة  أن  خاص  بشلك  واملؤكد  اجلاحئة،  هذه  ودروس  ألوضاعها  املجتمعات  لك  ملواجهة 
مراجعة انلظم الصحية وقضايا األمن الغذايئ يه أحد ادلروس الرئيسية ألغلب دول العالم.

ابليانات وأهمية األدلة  للباحثة ريهام صالح خفايج قضية  تايلة  ناقشت ورقة  وقد 
املوثقة للمعلومات وابليانات يف مقال بعنوان: »إشاكيلة إدارة ابليانات يف مواجهة فريوس 
كورونا املستجد«؛ كعنرص رئييس يف اإلدارة الرشيدة ألي أزمة. كما كشفت عن تباينات 
يف مدى دقة ابليانات، واعتماد مؤسسات أكاديمية كربى كجامعة أكسفورد ىلع بيانات 
املقال كيف  أبرز  العاملية. كما  الصحة   من منظمة 

ً
بدال ملراقبة األمراض  األورويب  املركز 

أسهم اتلقدم اتلكنولويج يف حمارصة انتشار الفريوس باالعتماد ىلع ابليانات الضخمة ونظم 
املراقبة الشاملة يف الكشف املبكر عن احلاالت املصابة أو اليت يمكن أن تتعرض لإلصابة. 
وأوضح املقال من ناحية أخرى أن االستخدام االسرتاتييج واملنهيج هلذه املصادر ابلديلة 
يف مواجهة فريوس كورونا استخدام نادر؛ بسبب بعض املخاوف لقضايا أخالقية تتعلق 
حبساسية ابليانات واتلكتم ىلع هويتها وإشاكيلة اخلصوصية واحلقوق املدنية، ورضورة أن 
يصاحب هذا إجراءات محاية شاملة لألمن السيرباين لدلول من مهددات اتلوسع يف تطوير 

قواعد ابليانات الضخمة.

بمعهد  بريم  صالح  ريهام  ابلاحثة  ورقة  ناقشت  واملقارنات  ابليانات  صعيد  وىلع 
املحتمل  »املسار  بعنوان:  مقاهلا  يف  اإلسكندرية،  بمكتبة  املتقدمة  للبحوث  رساج ادلين 
جلاحئة كورونا: دراسات حالة ملرص واملغرب والسعودية«؛ وكشفت عن أهمية موارد ادلولة 
توقع  إىل  خلصت  إحصائية  دراسات  عدة  إىل  واستندت  الصحية،  واملنظومة  االقتصادية 

اخنفاض احلاالت خالل الستني يوًما املقبلة برشط تطبيق اإلجراءات االحرتازية.

واختتمت ابلاحثة شريين جابر بمركز ادلراسات االسرتاتيجية امللف برؤية استرشافية 
عن »اعلم ما بعد الـ »الكورونا«... رؤية استرشافية«، منطلقة من أن »اعلم ما بعد كورونا« 
لدلولة  جديد  بدور  بالقول  استهلتها  أبعاد،  عدة  وحددت  قبل.  من  اكن  كما  يكون  لن 
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القومية؛ تلفتح نقاًشا ذهنيًّا دلى القارئ حول مفهوم ادلولة القومية، وهل ستحل »العوملة« 
و»احلوكمة« حمل ادلولة القومية، أو ستكون »ادلولة القومية« يه الوحدة الرئيسية يف العالم. 
وهو ما يُعيدنا مرة أخرى إىل وجهة انلظر اليت عرضتها ادلكتورة يم جميب يف بداية امللف 
وليس  اثلمن  العوملة  حتميل  تريد  الرأسمايلة  وأن  انليويلربايلة،  ودولة  الرفاهة  دولة  بني 
الفاعل احلقييق، أي الرأسمايلة ذاتها، وتراجع العوملة، ولكن هل انتهت؟ وأظن أن حسم 
هذا األمر بإجابات قاطعة أمر سابق ألوانه، وإنما ىلع األقل تأكد دور ادلولة القومية اذلي 
يف رأيي الشخيص لم يكن قد اختىف أبًدا، فضاًل عن أن عقود العوملة القصرية ال ترىق إىل 

دور عمره آالف السنني.

وقد ناقشت ابلاحثة يف رؤيتها االسترشافية للعالم بعد هذه اجلاحئة تغيري بنية انلظام 
دور  وتعزيز  ادلولة،  قوة  تقييم  أنماط  وحتديد  الصني،  قوة  صعود  وسيناريوهات  ادلويل، 
الراعية الصحية يف هذا اتلقييم، وتزايد انتباه الرأي العام إىل هذا العنرص وإدراك أهميته 
ىلع املستوى ادلويل. وإن اكنت بعض ادلول الكربى اكنت قد سلطت الضوء عليه من قبل؛ 
وأذكر هنا بأن القضية - الراعية الصحية - اكنت يف صلب اتلفاعالت السياسية، ألم تكن 
إلغاؤها حمور سياسة  السيايس، مثلما اكن  الراعية الصحية ألوباما حمور دوره وإرثه  خطة 
إدارة األزمات واجلاحئات،  خلفه ترامب. كما طرحت ابلاحثة ادلور اجلديد للجيوش يف 
ا: هل هو دور جديد بآيلات جديدة أو تعزيز هلذا ادلور؟   مهمًّ

ً
ليستديع هذا الطرح تساؤال

اليت  األسئلة  من  عديد  إىل  جابر  شريين  للباحثة  األخري  املقال  أاعدنا  فقد  ثم  ومن 
طرحتها الورقة األوىل لدلكتورة يم جميب، وهو ما أرى أنه يقودنا إىل أهمية الرؤية الشاملة 
وواكالتها  األممية  املنظمة  يف  ممثاًل  ادلويل  اتلنظيم  قضية  من  مثاًل  ونلأخذ  القضية،  هلذه 
الفرعية. املؤكد أن هذا اتلنظيم ادلويل جنح يف كثري من القضايا الكربى فيما بعد احلرب 
ولكن  العالم،  عرب  واإلاغثة  انلجاح  قصص  من  كثري  هناك  وما زال  اثلانية،  العاملية 
مظاهر اإلخفاق والرتهل يف السنوات األخرية ال يمكن إنكارها؛ وىلع رأسها العجز عن 
مواجهة األزمات اليت تهدد السلم واألمن ادلويلني بعد تراجع هيمنة الواليات املتحدة، 
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وعدم قدرة منافسيها ىلع فرض إرادة دويلة، وحالة السيولة اليت يتسم بها الوضع ادلويل 
الراهن، ومواصلة السياسة األمريكية وخاصة اإلدارة احلايلة لرتامب تقويض مؤسسات 
العمل ادلويل - ايلونسكو، واألونروا، ومنظمة الصحة العاملية، واملحكمة اجلنائية ادلويلة، 
واتفاقية املناخ... إلخ. يضاف إىل مجيع ما سبق ترهل بريوقراطية اتلنظيم ادلويل لكه. هذه 
فلسفة  يف  أخرى  هيلكية  إشاكيلات  عن  فضاًل  كورونا.  جاحئة  أزمة  ىلع  سابقة  املظاهر 
اتلنظيم ادلويل واحلوكمة ادلويلة؛ وىلع رأسها حق الفيتو يف جملس األمن واملعايري املزدوجة 
يف عمل احلوكمة ادلويلة. خالصة هذا أن أزمة اتلنظيم ادلويل سابقة، وما فعلته اجلاحئة 
هو تعظيم هذا اإلخفاق وكشفه أي أنها - كما سبق القول - اكشفة وليست ُمنِشئة هلذه 

الظواهر.

األهمية  بالغة  ظاهرة  غور  لسرب  االجتهادات؛  من  كثرًيا  امللف  هذا  يقدم  اخلتام،  يف 
املرض يف  ما ظهر مؤخًرا من عودة تفيش  أبعاده، خاصة مع  نعيش  ما زنلا  فريد  وحدث 
بعض ادلول اليت اكنت قد بدأت ختفيف اإلجراءات االحرتازية. ما يعين أن فصول هذه 
األزمة ما زالت مستمرة، وأن هناك حاجة ملزيد من اجلهود لرصد آثارها وما سيؤول إيله 
رت البرشية بأهمية اتلواضع  اعملنا. وربما ما جيب أن نتذكره أن هذه اجلاحئة وتداعياتها ذكَّ
دراستنا  عنوان  أيًضا  هذا  يلكن  األقل  فعىل  املستقبل،  بشأن  وايلقني  القطع  وصعوبة 

ومراجعتنا هلذه املسألة.





ارتدادات العولمة... 
عالم جديد تحكمه شراكة المعاناة
ادلكتورة يم جميب)1(

بنتاجئه من  ارتباطها  ذاته قدر  باملفهوم يف حد  العوملة جوهريًّا يف حقيقتها  ترتبط  ال 
اإلنرتنت،  وشبكة  ابلاردة  احلرب  نهاية  إن  حيث  األداء؛  ورسعة  والكيف  الكم  حيث 
جانب  إىل  انلاشئة،  االقتصادات  وظهور  اتلجارية،  الصفقات  عقد  ويرس  السفر  وسهولة 
اتلقدم اتلكنولويج اهلائل، مجيعها عوامل أسهمت يف ربط أجزاء االقتصاد العاليم بشلك 
من  كثري  يف  معها  يصعب  بطريقة  الوطنية  االقتصادات  بتداخل  وسمحت  مسبوق،  غري 
األحيان وضع احلدود الفاصلة بني ادلاخل واخلارج. ومنذ عقود، أصبح مصطلح »العوملة« 
مصطلًحا حموريًّا يف األحباث وادلراسات وانلدوات ووسائل اإلعالم، إىل أن كشفت أزمة 
جاحئة كورونا عن اختالالت كبرية يف نظم احلوكمة الصحية واالقتصادية والسياسية يف 
العالم. ولم تنُج دول كربى من هذه اجلاحئة / الوباء رسيع االنتشار؛ بسبب  كثري من دول 
عدم استعداد نظمها للتعامل مع مثل هذه األزمات. يف حني أثبتت دول فقرية دليها بنية 
حتتية متواضعة، مهارتها يف اتلنسيق واستنفار طاقاتها البرشية ملواجهة خطر انتشار هذا 

الوباء.

بدرجات  ادلول  اقتصاديات  ستتعاىف  قبله«،  اكلعالم  يكون  لن  كورونا  بعد  »العالم 
متفاوتة حتددها القدرة ىلع اتلجاوب مع احتياجات املرحلة املقبلة، وستتغري فيها أولويات 
اإلنفاق واالستثمار ونظرة األفراد نلظم حياتية تم االعتياد عليها. ومن ثم، تثور جمموعة 
تكاملها  - وربما  تداخلها  إطار  يف  البرشية  أجنزته  ما  بمصري  ترتبط  التساؤالت  من 
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تلقليص  بداية  كورونا  جاحئة  ستكون  هل  املاضية؛  اثلالثة  العقود  يف  االقتصادي - 
العوملة أو إنهائها؟ أم هل حيول حجم اتلداخل العاليم يف مجيع املجاالت - ويف مقدمتها 
االقتصادية - دون فك االرتباط الراهن بني دول العالم؟ هل ستبىق الواليات املتحدة يف 
ستتخىل  وهل  تماسكه؟  ىلع  حمافًظا  األورويب  االحتاد  سيبىق  وهل  ادلويل؟  انلظام  صدارة 
انلظام  سيكون  كيف  ندية؟  أكرث  وتصبح  اتلدرييج،  الصعود  اسرتاتيجية  عن  الصني 
ادلويل بعد جاحئة كورونا؟ هل تمثل األزمة فرصة بلناء نظم حوكمة قادرة ىلع اتلعامل مع 
القادرة ىلع  القومية  اتلحديات غري اتلقليدية؟ هل بات احلديث عن صعود نمط ادلولة 
اإلملام بكل املقايلد واقًعا جيب اتلعامل معه؟ ما مصري اتلكتالت اإلقليمية، خاصة وأنها 
أثبتت عدم جدواها يف اتلعامل مع األزمة؟ هل هناك جمال إلاعدة إنتاج عوملة قائمة ىلع 
أطر اتلعاون يف املجاالت ذات الصبغة اإلنسانية خاصة يف ظل ترايخ نظام »إدارة املخاطر« 
يف إجناز اتلوازنات املطلوبة يف عديد من امللفات غري اتلقليدية؛ اكألزمات املايلة واتلغري 
اجلاحئة  تمثل  هل  سالالتها)2(؟  وتنوع  األوبئة  النتشار   

ً
وصوال الصحية،  والوقاية  املنايخ 

انتشار غري  العوملة من  احلايلة وقفة إلاعدة انلظر يف حالة االعتماد املركب اليت خلّفتها 
قابل للضغط أو االحتواء لكثري من هذه األزمات ادلويلة؟

عهد جديد للدولة القومية

املواطنني وادلولة، بل وساعدت ىلع  أاعدت أزمة جاحئة كورونا درجة من اثلقة بني 
أضحت  كما  الليربايلة،  ادلولة  نفوذ  تراجع  ظل  يف  الوطنية  ادلولة  إىل  العودة  يف  اتلفكري 
القومية  ادلول  أن  خاصة  االجتماعية،  الرفاهية  دولة  أو  الراعية  دولة  إىل  ماسة  احلاجة 
الشعوب،  بقاء  تهدد  اليت  املفصلية  األزمات  مع  اتلعامل  األقدر ىلع  أنها  أثبتت  املركزية 
يف ظل غياب آيلات اتلعاون واتلاكمل اإلقلييم وادلويل. كما كشفت األزمة عن احلاجة 
أو  املوسع،  الصيح  والتشخيص  املرىض  ومراقبة  العزل  لفرض  سواء  ادلول  املاسة تلدخل 
من خالل عودتها القوية للقطاع الصيح؛ كبناء املستشفيات العمومية وجتهزيها، وتسخري 
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أجهزة األمن واجليش ألداء هذه املهمة، أو يف ضخ األموال دلعم الرشاكت ويف إسناد الفئات 
املترضرة من األزمة.

السياسية  انلظم  بنوع  تتعلق  جديدة  تساؤالت  طرحت  قد  املستجدات،  تلك  ولعل 
وجدواها يف اتلعامل مع األزمة، فادلول السلطوية أو شبه السلطوية لم جتد صعوبة تذكر يف 
تنفيذ هذه السياسة، أما ادليمقراطيات وأشباه ادليمقراطيات فشلك وطبيعة اتلدخل فتح 
آفاقًا جديدة حول طبيعة دور ادلولة مستقباًل، وضوابط تدخلها، وحدود هذا اتلدخل يف 
مواجهة احلريات الشخصية واملدنية. هل سيشهد املستقبل مزيًدا من اتلوجه حنو املركزية 

وادلونلة يف مقابل ما عرف باحلد األدىن من ادلولة)3(؟

بصدد  أنها  األصح  ولكن  اعدت،  إنها  يقال  حىت  أصاًل  تغب  لم  ادلولة  أن  احلقيقة 
إاعدة االنتشار، فاستخدام اذلاكء االصطنايع ملتابعة مدى الزتام املواطنني باحلجر الصيح، 
وبناء  الصحية  الطواقم  دلعم  الراسخة)4(،  ادليمقراطيات  يف  حىت  اجليوش  واستداعء 
اخلارجية؛  اتلهديدات  أعينها  نصب  تضع  اكنت  أن  بعد  الصحية،  واملراكز  املستشفيات 
ومالحقة  اتلجول  حظر  قرارات  وتطبيق  ادلاخلية،  جبهتها  محاية  إىل  وجهتها  تلتحول 
مالمح ألدوار  لكها  العامة،  واألماكن  الشوارع  يف  اتلطهري  بعمليات  والقيام  املخالفني، 
جديدة ستشهدها ادلول، ىلع اختالف أنواعها، مع احنسار انليويلربايلة واتلوجه الرأسمايل. 
معه هو  اتلعامل  املختلفة يف  احلكومات  الوباء وطرق  انتشار  اذلي طرحه  السؤال  ويبىق 
بعد  احلايل  الوقت  الفكرة يف  االعتبار تللك  االجتمايع إلاعدة  الرفاه  دولة  سؤال جدوى 

عقود من السيطرة انليويلربايلة ىلع البرش واالقتصاد)5(.

نظام دولي جديد... من التعددية إلى الندية

لقد غدا من املسلّم به أن انلظام ادلويل يشهد تعددية قطبية منذ سنوات، وأن جاحئة 
كورونا ترسخ فقط واقًعا دويلًّا هو أصاًل بصدد التشلك، مع إعطاء مزيد من الفرص لصعود 
الصني)6( وتراجع الواليات املتحدة األمريكية. بيد أن ذلك ال يعين بالرضورة أن الصني 
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ستحل آيلًّا حمل الواليات املتحدة األمريكية، بل األرجح أن تظل أمريكا تتصدر الريادة 
العاملية لعقود قادمة من الزمن. لكن ذهبت عديد من اتلحليالت إىل أن أحد تداعيات 
»ارتدادات العوملة« يه انتقال مزيان القوى العاملية من الغرب إىل الرشق، وفًقا ملعيار ادلول 
حنو تدارك تداعيات اجلاحئة الراهنة. فيف الوقت اذلي اكن الغرب يراهن فيه ىلع احتواء 
العاليم؛  الرأسمايل  انلظام  يف  إدماجه تدرجييًّا  سوقها عرب  من ضخامة  واالستفادة  الصني 
ومن  ادليموغرافية،  ضخامتها  من  مستفيدة  واستيعابه،  الغرب  احتواء  يف  الصني  جنحت 

حصانتها اثلقافية واللغوية، بدل أن يتم احتواؤها واستيعابها يف املنظومة الليربايلة)7(.

جاحئة  وأن  خاصة  جديدة،  دويلة  توازنات  بواقع  يشهد  اآلن  ادلويل  انلظام  أن  يبدو 
الواقية  واألدوات  الصحية  اتلجهزيات  جمال  الصني يف  إىل  أمريكا  حاجة  أبرزت  كورونا 
البسيطة وغريها. ورغم أنه ال يمكن اجلزم أن الصني قد ختطت األزمة بصورة اكملة، فإن 
املؤكد أنها قطعت أشواًطا مهمة يف السيطرة ىلع الوباء واتلقليص من انتشاره، واألهم من لك 
ذلك أنها صنعت صورة عن نفسها يف العالم، بأنها ادلولة القوية احلازمة والقادرة ىلع ختطي 
األزمات، بل أكرث من ذلك بدأت تتحرك اآللة الصينية يف اخلارج تلفعيل قوتها انلاعمة من 
خالل إرسال الفرق الطبية واألدوية والكمامات واألجهزة الصحية وغريها لدلول اإلفريقية 
ىلع  ستتقدم  الصني  أن  يعين  ذلك  لك  نفسها)8(.  األوروبية  ادلول  بلعض  وحىت  والعربية، 
صعيد اتلنافسية االقتصادية أكرث، جنبًا إىل جنب مع تعزيز حضورها ادلويل، وسيكون ذلك 

بكل تأكيد ىلع حساب موقع الواليات املتحدة األمريكية يف الساحة ادلويلة.

لكن ادلاللة األخطر للجاحئة تتمثل يف أن استمرار تنافس القوى الكربى ىلع انلفوذ 
األكرث  أزماته  من  للتعايف  آيلات  تطوير  ىلع  املعولم  انلظام  قدرة  بتقويض  يهدد  ادلويل 
تطوير جهد اعليم منسق  العجز عن  بدا ذلك جليًّا يف  األقل الحتوائها.  أو ىلع  خطورة، 
تلطوير عالجات ملواجهة الفريوس، بل إن تطوير هذه العالجات بات جزًءا من ديناميات 
اتلنافس ادلويل تلك. وفضاًل عن ذلك، أكدت األزمة حمدودية االستعداد ادلويل تلقديم 
تنظيم إجراءات احرتازية منسقة، مما  أو  انتشار املرض،  بؤر  الالزم ملواجهة  الاكيف  ادلعم 

يهدد باالرتداد إىل أوهام انعزايلة تفتح الطريق أمام رصاع اعليم غري منضبط. 
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التبادل  دور  الدولية...  والمؤسسات  اإلقليمية  التكتالت  مصير 
المعولم في احتواء الفيروس

لقد أثار انتشار جاحئة كورونا اعمليًّا - إىل اآلن - عجًزا وطنيًّا ودويلًّا عن مواجهته، مما 
أبرز كثرًيا من التساؤل والقلق خبصوص كفاءة وجدوى منظومة العوملة ادلويلة. فيف حني 
أن نظًما صحية وطنية يف دول متماسكة ومتطورة علميًّا وقفت اعجزة عن مواجهة هذا 
ادلويلة  اتلعاون  تقريبًا دور منظومة  اختىف  األنظمة،  انهيار بعض هذه  إىل حد  الفريوس 
احلديثة، عرب مؤسسات األمم املتحدة ومنظماتها، بل أصبحت موضع تشكيك شديد كما 

هو حال منظمة الصحة ادلويلة. 

املنظومات ادلويلة والوطنية، واتلكتالت  أزمة جاحئة كورونا عن فشل  كما كشفت 
وفقر  للفريوس  الرسيع   االنتشار  سببه  اذلي  الصيح  اتلحدي  مع  اتلعايط  يف  اإلقليمية 
انلظر  إاعدة  تتم  أن  اجلاحئة  احنسار  بعد  املتوقع  فمن  ذلا  بشأنه،  ادلقيقة  العلمية  املعرفة 
األزمة  إذ كشفت  اإلقليمية ويف مقدمتها االحتاد األورويب؛  يف جدوى هيالك اتلكتالت 
القومية وايلمينية حنو  اتليارات  توجهات  بالزتامن مع  بنية االحتاد  عن حالة اتلصدع يف 
املسئويلة  العتبارات  انلظر  دون  القومية  املصلحة  ىلع  والرتكزي  اذلات  ىلع  االنغالق 
الوطين  االنكفاء  جدران  وراء  الوطنية  الشعبوية  موجات  صعود  مع  توازًيا  اإلقليمية)9(، 
واتلحجج بالعجز ادلويل عن إنتاج حلول رسيعة وفاعلة حد التشيف أحيانًا بهذا العجز. 
وهو ما قد ينذر بإاعدة انلظر يف جدوى االحتاد، وذلك مع ضبابية احتماالت خروج دول 
أخرى من االحتاد األورويب خبالف بريطانيا مثل إيطايلا وإسبانيا والربتغال، استناًدا إىل ما 
تم تسجيله من تنايم حالة الغضب الشعيب ضد االحتاد األورويب داخل عديد من ادلول 
يتعلق بردود األفعال املصاحبة لرفض االحتاد  إيطايلا، كذلك ما  األوروبية ويف مقدمتهم 
األورويب يف مارس 2020 طلب تسع دول أوروبية منها إيطايلا بإصدار ما يسىم بـ »سندات 
تقييم  يُعاد  أن  املتوقع  من  أصبح  إذ  للوباء)10(.  االقتصادية  اآلثار  من  للتخفيف  كورونا«؛ 
اإلقليمية  اتلكتالت  تلك  ملثل  املؤسساتية  الوظيفة  تعريف  إاعدة  وكذلك  االحتاد،  فكرة 

بشلك اعم يف ظل تنايم مهددات األمن غري اتلقليدي)11(.
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ولعل السؤال اآلن هو هل أظهرت جاحئة كورونا مدى هشاشة وضعف االحتاد األورويب، 
وهل من املمكن أن تعود األمور إىل طبيعتها بعد انتهاء األزمة؟ وإىل أي مدى أثرت األزمة 
وتأسس ىلع مدى سنوات طويلة  وأهميته، وهو ويع تشلك  باالحتاد  األورويب  الويع  ىلع 

ومفاوضات ال حرص هلا؟

اشتراكية الجائحة وحتمية العولمة

تعكس اتلغيريات واملالمح السابق ذكرها مدى اتلحوالت اليت انعكست ىلع لك دول 
العالم دون تميزي، وتأثري ذلك ىلع تغيري مفهوم العوملة، وغريه من املفاهيم واملسلمات اليت 
لن تعود باتلأكيد كما اكنت. إن عدًدا من املسلّمات قد سقطت أو حباجة إىل إاعدة انلظر 
بسبب ما أحدثته جاحئة العرص؛ كورونا يف اعملنا)12(. ويف هذا الصدد، هناك توجهان، فثمة 
من يقول إن هذا الوباء سينتج اعلًما أقل عوملة، ويف املقابل، يذهب آخرون إىل القول بأن 

اعلم ما بعد كورونا سيكون أكرث عوملة.

انتقال  سّهل  حبيث  كونية«؛  »قرية  إىل  األرضية  الكرة  العوملة  نظام  حّول  ما  فبقدر 
األشخاص، انترش الوباء دون احلاجة إىل احلصول ىلع إذن أو تأشرية، بديلل أن الوباء بدأ يف 
منطقة حمددة من الصني، ثم انتقل خالل أيام إىل بايق أحناء العالم اعبًرا للقارات. واملفارقة 
هنا، يه أن العوملة بأبعادها السياسية واالقتصادية واثلقافية اكنت ختدم أنظمة رأسمايلة 
دويلة، ويتم توظيفها خلدمة مآرب ومشاريع تصب بشلك خاص يف مصلحتها ىلع حساب 
ولم  طبقية،  فروقات  أي  انتفت  كورونا،  فريوس  مع  ولكن  وشعوب،  دول  من  الفقراء 
تكن األنظمة ومن يمثلها يف هرمية السلطة بعيدة عن خماطره. وبذلك أصبح الوباء اعبًرا 
القارات سوى يف نسب  للطبقات االجتماعية بكل متدرجاتها وتصنيفاتها، ال فرق بني 

اإلصابات وطرق اتلعامل مع اجلاحئة.

يرتتب ىلع ذلك أنه إذا كنا إزاء وباء اعليم، فإن احلل والعالج ال بد أن يكونا من 
الطبيعة نفسها، ولن تشعر أي دولة باألمان إال إذا تم اتلخلص من هذا الوباء أو اتلقليل 
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منه بشلك حمسوس يف لك العالم، وإال فإن عودته تظل واردة وممكنة، وهو ما يتطلب توثيق 
أوارص اتلعاون العاليم ووقوف لك دول العالم يف جبهة واحدة يف ماكفحة الوباء. ويدل ىلع 
ذلك مثاًل أنه يوجد تعاون دويل يف إجراء االختبارات الرسيرية ىلع املصابني باملرض للتأكد 

من فاعلية اللقاح اذلي يتم اختباره)13(.

ويف طريق مضاد تماًما، هناك نظرة إىل أن )اعلم ما بعد كورونا( سيكون أقل عوملة، 
العالم حايلًّا والقضاء ىلع هيبة احلدود  وتنبين تلك انلظرة ىلع أن االنفتاح اذلي يعيشه 
السياسية قد اكنا من أسباب انتشار اجلاحئة بهذا الشلك. ويقول أتباع هذا االجتاه إن هذا 
الوباء اكن يمكن أن يظل يف ابلؤرة اليت نشأ فيها وال ينتقل إىل مناطق العالم املختلفة، 
لو لم نكن نعيش هذه العوملة. ويبدو أنصار هذا االجتاه سعداء بما تم من غلق للحدود 

وحتول العالم إىل جزر منعزلة تلأكيد صحة موقفهم.

احلقيقة الواضحة يه أن فريوس كورونا قد مّثل بدرجات متفاوتة تراجًعا ملد العوملة، 
وتقليص االعتماد املتبادل بني ادلول؛ حيث أسهم تفيش الفريوس يف تسليط الضوء ىلع 
اجلوانب السلبية للعوملة؛ مثل انتقال األمراض بشلك متسارع، حىت أصبحت لك دولة تميل 
إىل تقليص االعتماد املتبادل أو اتلاكمل مع غريها من ادلول)14(. لقد أبرزت األزمة تنايم 
عوامل اتلقويض اذلايت يف بنية انلظام املعولم، وأهم تلك ادلالالت أن ديناميات اتلواصل 
اإلنساين املعززة اليت أتاحت انتشار منافع العوملة اتضح بشلٍك جيل أنها يه ذاتها يمكنها 
لالحتواء  قابل  غري  بشلك  واملجتمعات  ادلول  ألمن  اجلسيمة  اتلحديات  انتشار  تتيح  أن 
إماكنية  أن عدم  العمل. كما  ذاتها عن  تلك  اتلواصل  ديناميات  بوقف جزء مهم من  إال 
االرتهان إىل االعتماد بشلك مطلق ىلع نمط تقاسم العمليات اإلنتاجية اعمليًّا يواجه حتديًا 
جسيًما يف ظل الشلل اذلي بات يهدد االقتصاد ادلويل بأرسه، ويف ظل رضورة فرض حصار 

ىلع بعض راكئزه الرئيسية مثلما بدأ يف حالة الصني. 

عرب  اتلوريد  سالسل  جمرد  من  أكرب  أمر  أنها  ىلع  العوملة  عن  حتدثنا  ما  إذا  ولكن 
نهاية  عن  احلديث  فإن  العاملية،  األسواق  وتكامل  الضخمة،  احلاويات  وسفن  القارات 
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العوملة يعد درًبا من دروب الشعارات، خاصة يف ظل طغيان ثورة االتصاالت واملعلومات 
اليت يشهدها العالم، والتشابك يف املصالح ادلويلة اذلي يفرض مزيًدا من اتلعاون ادلويل 
ملواجهة كثري من القضايا اليت ال يمكن مواجهتها بشلك فردي. بيد أن املطلوب يف هذا 
هذه  تصب  حبيث  العوملة؛  تتيحها  اليت  الفرص  تعزيز  كيفية  يف  انلظر  إاعدة  هو  السياق، 
الفرص يف مصلحة لك ادلول، وليس لصالح فئة قليلة فقط، ويف الوقت نفسه تعزيز أدوات 
اتلصدي للتحديات اليت أفرزتها العوملة؛ حيث إن جاحئة كورونا قد كشفت عن هشاشة 

انلظام العاليم، وعجزه أمام قضايا الصحة واتلضامن. 



جائحة كورونا... رؤى جديدة ومسارات للتقارب
 سوزان اعبد)15(

»افتقدتموين؟ انتىه وقت االنتظار.. حان وقت زيارة اللوفر«.
لوحة املونالزيا، متحف اللوفر بباريس، فرنسا

بهذه العبارة املبتكرة روج متحف اللوفر بباريس إلاعدة استقباهل للجمهور من جديد 
أبوابه عقب فرتة  فتح  للرتويج إلاعدة  األشهر اعمليًّا -  - اللوحة  املونالزيا  لوحة  مستخدًما 
احلظر املفروض ىلع فرنسا جراء جاحئة فريوس كورونا COVID-19. ورغم جناح الفكرة 
ا ال بد من رصده وحتليله بدقة؛ فيف الوقت  ا جدًّ إعالميًّا وتسويقيًّا، فإنها تعكس جانبًا مهمًّ
اذلي أغلقت فيه ابلالد حدودها اجلغرافية خوفًا من تفيش وباء فريوس كورونا، وحفاًظا 
ىلع سالمة مواطنيها بادلرجة األوىل؛ تلطيح بعرض احلائط بفكرة العوملة وأن العالم أصبح 
قرية صغرية يمكن لإلنسان فيه أن يتنقل حبرية كبرية من بدل إىل آخر بسهولة ويرس وفًقا 
لقوانني حمددة وضعتها لك دولة أو كيان متحد. لكن جاحئة فريوس كورونا اكنت بمثابة 
اختبار حقييق مفائج هلذه الفكرة اليت طاملا تبنتها ادلول لسنوات طويلة. فتوقفت حركة 
الطريان وأصبح حمظوًرا ىلع بعض مواطين ادلول اتلنقل من دولة ألخرى ال سيما بني دول 
االحتاد األورويب اذلي اكن يسمح ملواطنيه حبرية االنتقال دون إذن مسبق أو تأشرية عبور 
من بدل إىل آخر داخل دول االحتاد. فإذا بمواطين لك دولة حمظور عليهم السفر واالنتقال، 
بل يف بعض األحيان اكن حمظوًرا ىلع قاطين بعض املدن االنتقال إىل مدينة أخرى داخل 
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للسيطرة  الوباء وانتقاهل من مدينة ألخرى يف حماولة  الواحدة؛ منًعا تلفيش  حدود ادلولة 
عليه وحرصه داخل بقٍع جغرافية حمددة.

عقب حلظة املواجهة والصدمة املفاجئة اليت واجهت أغلب دول العالم ال سيما تلك 
اليت انترش فيها الوباء بشلك كبري، ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية، وإجنلرتا، 
وروسيا، ودول االحتاد األورويب، باإلضافة إىل قطاع عريض من بدلان الرشق األوسط؛ اكن 
دول  بني  احلدود  وفتح  أخرى  مرة  للتقارب  جديد  مسار  بمثابة  واملعريف  اثلقايف  القطاع 
ىلع  ومؤكًدا  اجلاحئة(  أثناء  نقاش  وحمل  ا  هشًّ أصبح  )اذلي  العوملة  ملفهوم  معزًزا  العالم؛ 

رضورة االنطالق حنو املعرفة الرقمية اليت اكنت بمثابة طوق جناة أثناء اجلاحئة. 

جتارب كثرية تستحق الرصد وتسليط الضوء عليها؛ وهنا حناول حتليل ودراسة نماذج 
متعددة من أقىص الرشق إىل الغرب؛ يف حماولة تلتبع مسارات اتلقارب الرقمية اليت انتهجتها 
بعض املؤسسات الكربى واملراكز ابلحثية واجلامعات واملتاحف إىل جانب بعض املبادرات 

الفردية اليت خرجت من رحم املجتمع املدين.

املتحدة  الواليات  فيف  الكربى،  ادلويلة  املتاحف  وحتديًدا،  املؤسسات،  مستوى  ىلع 
األمريكية ىلع سبيل املثال، ويف الوقت اذلي جتاوزت فيه أعداد املصابني حاجز املليون 
 The Metropolitan بنيويورك  املرتوبويلتان  متحف  اكن  نفسه  الوقت  يف  مصاب؛ 
ومعروضاته  ملقتنياته  الرتويج  يف  جيد  بشلك  واملعرفية  الرقمية  اثلورة  يستغل   Museum

ومعارضه االفرتاضية من خالل موقعه اإللكرتوين، حتت شعار »اجلس يف مزنلك وحنن 
سنأيت إيلك«، و»استكشف املرتوبويلتان«. وىلع الرغم من أن املتحف اكن يعتمد منهجية 
العرض  صاالت  فتح  مع  جنب  إىل  جنبًا  ابليانات  قواعد  وإتاحة  نرش  يف  الرقيم  اتلاكمل 
الواقع منذ سنوات وقبل جاحئة فريوس كورونا، فإن خطوة تعزيز النرش الرقيم  يف أرض 
تقليص عدد  باتلقدير يف ظل  وآيلات جديدة اكنت خطوة مهمة وجديرة  بسبل  وتفعيله 
املعاملني، واإلجراءات االحرتازية املشددة داخل ماكن العمل، وتوقف حركة انلقل ادلاخيل 
املتحف،  أروقة  افرتاضية داخل  نيويورك؛ تلقديم خدمات وتنظيم جوالت  داخل مدينة 



3131
جائحة كورونا... رؤى جديدة ومسارات للتقارب

خذ يف عني االعتبار أن لك هذا خيدم قطااًع كبرًيا من ابلاحثني وادلارسني يف 
ُ
خاصة إذا أ

مراحل خمتلفة من داخل وخارج الواليات املتحدة األمريكية تعذر عليهم السفر تلوقف 
حركة الطريان وإلغالق املتحف أبوابه أمام اجلمهور)16(. 

ومن الواليات املتحدة األمريكية إىل اململكة املتحدة؛ جند املتحف الربيطاين بلندن 
صاالت  داخل  افرتاضية  جوالت  عمل  يف  نفسه  ادلرب  ينتهج   The British Museum

العرض وتعزيز قواعد ابليانات وإتاحتها بشلك أكرب للمستخدمني. مع تقديم رسالة مهمة 
وثرية من مدير املتحف الربيطاين؛ ادلكتور فيرش يؤكد فيها ىلع استعداد املتحف وطاقمه 
إلاعدة فتح أبوابه أمام الزائرين من جديد عقب انتهاء اجلاحئة أو احنصارها، والعمل بشلك 
متحيف  عرض  آيلة  بانتهاج  الزوار  سالمة  ىلع  حتافظ  آمنة  لوجود حلول  ومكثف  جديٍّ 
العاملية.  الصحة  ومنظمة  ادلولة  قبل  من  املعلنة  الصحية  الرشوط  بتطبيق  تسمح  جديدة 
مؤكًدا ىلع أهمية اخلطوات اليت اختذها فريق عمل املتحف تلحويل األنشطة والفاعليات 
املختلفة إىل صورة رقمية تتيح للجمهور املهتم أن يصل ملبتغاه من الزيارة يف ظل الظروف 

الصحية الراهنة، خمتتًما رساتله بتطلعه لرؤية الزوار من جديد داخل أروقة املتحف)17(. 
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الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوين للمتحف الربيطاين بلندن، يويلو 2020م.





الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوين للمتحف الربيطاين بلندن، يويلو 2020م.

الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوين ملتحف األشمويلان بأكسفورد، يويلو 2020م.

 The Ashmolean ومن داخل اململكة املتحدة أيًضا وحتديًدا من متحف األشمويلان
Museum بمدينة أكسفورد واتلابع جلامعة أكسفورد نفسها؛ اكنت الرسالة ذاتها ولكن 

بعبارات خمتلفة تؤكد ىلع إماكنية استكشاف املتحف ومقتنياته من املزنل)18(.
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بربلني ادلولة  ومتحف  أملانيا  من  وحتديًدا  أوروبا؛  إىل  عبوًرا  املتحدة  اململكة  ومن 
 

إتاحة لك نفيس  السياسات ذاتها يف  انتهج  The Staatliche Museen zu Berlin اذلي   
وقيم من داخل صاالت العرض إىل مجهور املزنل، فبإماكنك اتلجول افرتاضيًّا داخل قااعته 
والوقوف مبهوًرا أمام بوابة عشتار واتلطلع إىل قطع اآلجر املزجج بشلك دقيق من خالل 
تقنيات العرض ثالثية األبعاد، وبدقة اعيلة الوضوح، وكأنك تقف أمامها من داخل صالة 

العرض وليس بمقعدك من املزنل)19(.

الرقمية ومد جسور اتلواصل  انتهجت سياسة اإلتاحة  نماذج عديدة ملتاحف كربى 
املعريف يف ظل جاحئة وباء كورونا اليت تكاد تكون أغلقت منافذ العالم وفرضت سياًجا 
حديديًّا حول لك دولة؛ لكن اثلورة الرقمية جتاوزت هذا السياج بقوة، واستطاعت ادلخول 

إىل مزنل لك فرد بشلك آمن.

الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوين ملتحف برلني بأملانيا، يويلو 2020م.
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موقعها  تستخدم  لم  الكربى  املتاحف  بعض  أن  إىل  أيًضا  اإلشارة  من  ال بد  وهنا 
اإللكرتوين بشلك أسايس كمنصة للتقارب والنرش الرقيم أثناء اجلاحئة يف الفرتة من مارس 
وتواصاًل  انتشاًرا  واألرسع  سهولة  األكرث  ابلدائل  أحد  استخدمت  بل  2020م،  يويلو  إىل 
مع اجلمهور. ال سيما منصات اتلواصل االجتمايع بصورها املختلفة وتطبيقاتها املتنوعة.  
ومنها ىلع سبيل املثال جتربة املتحف املرصي بالقاهرة اذلي استخدم صفحته الرسمية ىلع 
موقع اتلواصل االجتمايع Facebook باعتباره وسيلة مهمة لنرش صور ممزية ومنتقاة بلعض 
مقتنيات املتحف املتنوعة واتلعريف بها، واتلواصل مع مجهوره من متحديث اللغة العربية، 
وغريها من األمثلة املختلفة اليت انتهجت األسلوب نفسه أثناء فرتة احلظر وتوقف العمل. 

الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوين ملتحف اللوفر بباريس، يويلو 2020م.
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الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوين ملتحف اللوفر بباريس، يويلو 2020م.

للموقع  الرئيسية  الصفحة 
اللوفر  ملتحف  اإللكرتوين 
»حمددة  2020م.  يويلو  بباريس، 
اإلجراءات اليت سوف يتم اتباعها 
من قِبَل الزوار يف مرحلة ما بعد 

فتح املتحف أبوابه للجمهور«.
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الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوين ملتحف اللوفر بأبو ظيب، يويلو 2020م.
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ويف أوائل شهر يويلو 2020م، ويف ظل بدايات حماولة إاعدة احلياة إىل ما اكنت عليه بشلك 
نسيب وبإجراءات احرتازية مشددة؛ جتاوبت فئات عديدة من القطاع اثلقايف مرة أخرى مع 
هذا األمر. فمن قطاع املتاحف ادلويلة الكربى نفسه جند أن لك متحف تبىن سياسة إاعدة 
فتح أبوابه أمام اجلمهور وروج إلجراءات السالمة واألمن بشلك خمتلف. فعىل سبيل املثال: 
املونالزيا كداعية جديدة  بباريس - كما سبق وذكرنا - يستخدم لوحة  اللوفر  جند متحف 
لإلعالن عن موعد استقبال اجلمهور ومعزًزا ذلك بقائمة إرشادات بأكرث من لغة عن اتلدابري 
الواجب اختاذها أثناء زيارة املتحف بشلك خاص. وإنتاج فيلم قصري يوضح رشوط وسالمة 
اتلعامل اآلمن داخل املتحف. األمر نفسه جنده يف لكٍّ من متحف املرتوبويلتان بنيويورك، 
ومتحف  برلني،  ومتحف  بلندن،  وألربت  فكتوريا،  ومتحف  بلندن،  الربيطاين  واملتحف 
األرميتاج بروسيا، ومتحف الفن اإلساليم بمالزييا؛ ومتحف اللوفر بـ »أبو ظيب«؛ لكٌّ وفًقا 

لرؤيته وسياسته.

أو  منها  احلكومية  سواء  املتخصصة  ابلحثية  املراكز  إىل  ادلويلة  املتاحف  من  مروًرا 
اخلاصة واملبادرات الشخصية؛ فعىل سبيل املثال: دشنت مؤسسة براكت بلندن - مؤسسة 
غري هادفة للربح - يف اثلاين عرش من فرباير 2020 م، منصة رقمية حتت عنوان »مسارات 
للتقارب« انتهجت فيها سياسة احللقات انلقاشية الصوتية فقط Podcast لكبار األساتذة 
واملحارضين يف جماالت متنوعة يف اثلقافة والرتاث العمراين واملعماري والفين، وأتاحت هذه 
التسجيالت للجمهور بشلك جماين، واعتمدت ىلع اتلنويه املسبق للحلقات قبل إذاعتها 
للمهتمني يف إرسال استفساراتهم وأسئلتهم للضيوف يلوجهها املحاور هلم  أتاح فرصة  مما 
ذيع ما يقرب 

ُ
بشلك منسق ومعد مسبًقا. ويه من اتلجارب املمزية وانلاجحة بشلك كبري. وأ

من ست عرشة حلقة بهذا الشلك املبتكر اذلي سهل ىلع املتحدث األمر وشجعه ىلع قبول 
دعوة االستضافة كحلقة نقاشية أقرب إىل ادلردشة منها إىل املحارضة، فهو غري ملزم بتقديم 
عروض وصور وتعزيز حمارضته بوثائق أو معروضات وغريها من وسائل العرض احلديثة، 

لك ما عليه هو ترتيب ذهنه وأفاكره للتحدث يف نقاط حمددة هو خمتص باألساس فيها)20(.
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الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوين 
ملؤسسة براكت، واإلعالن عن مبادرة 
انطلقت  اليت  للتقارب«،  »مسارات 

أوىل حلقاتها يف فرباير 2020م.

الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوين ملؤسسة براكت ومبادرة »مسارات 
للتقارب«، واإلعالن عن حلقة لدلكتورة دوريس أبو سيف، يويلو 2020م.

LISTEN NOW
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ومن جتربة »مؤسسة براكت« إىل مبادرة شخصية بعنوان »املجلس اثلقايف أونالين« أو 
Online MaJlis اليت دشنها األستاذ سلطان القاسيم من دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

يف  نقاشية  حلقة  ثالثني  من  أكرث  يف  تمثلت  اليت  نلتاجئها  وفًقا  ومهمة  ثرية  جتربة  ويه 
الفرتة من إبريل إىل يويلو 2020 م. حاور فيها أكرث من ثالثني ضيًفا بالصوت والصورة من 
خالل تطبيق Zoom؛ حيث اكن يعلن من خالل صفحته الشخصية ىلع وسائل اتلواصل 
االجتمايع عن موعد احللقة اجلديدة ورابط االشرتاك، وبإماكن أي فرد مهتم أن يشارك يف 
 احللقة ويشاهدها يف بث مبارش، وعززها بتسجيل هلذه احللقات لكها وإتاحتها ىلع منصة 
نارص  ادلكتور  أن  الطريف  ومن  انلقاش.  بموضوع  للمهتمني  بشلك جماين   YouTube الـ 
 ،MIT للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  يف  اإلسالمية  للعمارة  األاغخان  أستاذ  الرباط؛ 
ومدير برنامج األاغخان للعمارة اإلسالمية بالواليات املتحدة األمريكية اكن ضيًفا ممزًيا 
للكٍّ من جتربة »مؤسسة براكت« والـ »جملس ثقايف أونالين«؛ يلكون بذلك نموذًجا ممزًيا تلعزيز 
أحد أبعاد العوملة وتطبيقاتها، واتلواصل اآلمن من خالل اتلقنيات الرقمية احلديثة يف ظل 
أزمة جاحئة كورونا، وأثناء حظر حركة املواطنني يف أغلب بدلان العالم وجلوسهم بمنازهلم 
حفاًظا ىلع أرواحهم، استمعنا إىل الرباط مرة من مزنهل بالواليات املتحدة األمريكية يف 
حديث شيق حياوره املسئول عن برنامج »مسارات للتقارب« من نلدن باململكة املتحدة، 
أيًضا، ولكن هذه املرة حياوره  وأطل علينا مرة أخرى وشاهدناه صوتًا وصورة من مزنهل 

األستاذ سلطان القاسيم من دولة اإلمارات.

ما  تصنف  عديدة  نماذج  شاهدنا  مرص؛  إىل   
ً

وصوال وغرًبا  رشقًا  دويلًّا  اتلحليق  من 
بني ممتازة وجيدة انتهجتها مؤسسات كربى تلعزيز تواجدها أثناء فرتة احلظر الصيح اليت 
فرضتها ادلولة املرصية حفاًظا ىلع صحة وسالمة وأمن املواطنني. وىلع رأسها جتربة مكتبة 
اإلسكندرية اليت جاءت أكرث تكاماًل وشمويلة، واعتمدت ىلع اتلواصل الرقيم يف الوصول 
لزوارها ولنرش مقتنياتها ونوادرها وبث فاعلياتها وأنشطتها املختلفة، بل حماولة الوصول إىل 
قطاع أكرب من املهتمني أثناء جاحئة كورونا. فنجدها تنتهج سياسة ابلث اتلفاعيل عرب شبكة 
اإلنرتنت لكثري من املحارضات واحللقات انلقاشية اخلاصة بمراكزها ابلحثية املتعددة. كما 
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السياسات اثلقافية اليت أرستها املكتبة قبل اجلاحئة بسنوات، يف تعزيز تواجدها  أسهمت 
أثناء اجلاحئة؛ فالقناة اخلاصة باملكتبة عرب منصة الـ YouTube استُخدمت إلاعدة اتلنويه 
أن  كما  األنشطة.  من  وغريها  باملكتبة  أقيمت  اليت  املوسيقية  واحلفالت  الفعايلات  عن 
سياسة تسجيل املؤتمرات واملحارضات العامة وبثها من خالل املوقع اإللكرتوين للمكتبة 
أسهم يف تكوين مكتبة رقمية صوتية وفيلمية ضخمة أمام مجهور املكتبة باتلوازي مع 

الفعايلات اجلديدة اليت أقيمت أثناء فرتة اجلاحئة)21(. 

وهناك جتارب أخرى ممزية تبنتها اجلامعات املرصية احلكومية واخلاصة؛ منها ىلع سبيل 
املثال: جتربة اجلامعة األمريكية بالقاهرة اليت أطلقت برنامج »اإلنسانيات الرقمية«، وهو 
والعمراين  اثلقايف  العام  الشأن  منصبًّا ىلع  أغلبها  املحارضات جاء  عبارة عن سلسلة من 

إعالن حمارضة ادلكتور نارص الرباط يف مبادرة »املجلس اثلقايف أونالين«، بعنوان:
»رحليت مع اتلاريخ«، بتاريخ 18 يويلو 2020م، وأدارها األستاذ سلطان القاسيم.
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وحضور  للتسجيل  اجلمهور  أمام  املشاركة  باب  فتح  خالل  من  وذلك  املرصي.  واتلارييخ 
املحارضات وحماورة ومناقشة املحارض من خالل األسئلة واالستفسارات اليت تدور يف ذهنه.

اليت طرأت ىلع  اتلحوالت  تلك  يمكننا رصد  نماذج خمتلفة  من  ما سبق  من خالل 
املشهد اثلقايف بشلك اعم وآيلات اتلواصل واالستمرار بشلك خاص، ىلع انلحو اآليت:

املرحلة األوىل بدأت مع األيام األوىل من فرض احلظر الصيح بشلك واسع يف أغلب 
بدلان العالم؛ واكبتها مرحلة من قلة اتلفاعل والنشاط الرقيم بشلك ملحوظ؛ حيث اكتفت 
أغلب املؤسسات احلكومية وغري احلكومية باتلنويه عن إغالق أبوابها أمام اجلمهور حرًصا 

الصفحة الرسمية، للموقع اإللكرتوين ملكتبة اإلسكندرية، مرص.
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األمد  طويلة  احلظر ستكون  فرتة  أن  اجلميع  استشف  ما  وأمنهم. ورساعن  سالمتهم  ىلع 
نسبيًّا تفوق فرتة األسبوعني؛ وباتلايل بدأت املؤسسات اليت تمتلك منصات رقمية جمهزة 
مسبًقا بقواعد بيانات إلكرتونية وفريق عمل ىلع دراية وويع اكمل بآيلات العمل الرقيم، 

كما اكن يف كربيات املتاحف ادلويلة ويف مكتبة اإلسكندرية ىلع سبيل املثال.

مبادرات  واملمثل يف  الرقيم حتديًدا،  املعريف  اإلنتاج  تمثلت يف غزارة  اثلانية  املرحلة 
تنوعت  وفردية،  مجاعية  ومبادرات  حكومية،  وغري  حكومية  مؤسسات  دشنتها  عديدة 

خمرجاتها ما بني حلقات نقاشية وحمارضات ومؤتمرات وبث مبارش ألفراد أيًضا. 

ورغم أن الصورة بشلك اعم يف هذا املرحلة قد تبدو جيدة، فإن هذا الزخم الرقيم صاحبه 
يشء من الرسعة واالستسهال يف اإلنتاج، خاصة من املؤسسات اليت لم تكن تنتهج سياسة 
الرقمنة يف أسلوب عملها قبل جاحئة كورونا. وكذلك املبادرات الفردية اليت اعتمدت ىلع 
ايلومية  واتلنويهات  اإلعالنات  فأصبحت  به.  املنوط  بادلور  للقيام  نسبيًّا  مؤهل  فرد غري 
اتلواصل  صفحات  تمأل  لغربه  العالم  رشق  من  موسيقية  وحفالت  خمتلفة  فعايلات  عن 
االجتمايع كمنصة رئيسية لإلعالن والنرش عنها. وبعد أن اكن من الصعب الوصول إىل 
فعايلات جادة وثرية علميًّا، بات هناك صخب وسيل من الفعايلات، وأصبح ىلع املتليق أن 
ييع جيًدا عن أي يشء يبحث، وأن يستشف جودة املنتج املعلن عنه قبل أن خيطط وجيهز 

حلضوره.

املرحلة اثلاثلة واألخرية يمكننا أن نلخصها يف عبارة شائعة يف جمال دراسة انلُّّميات /  
املسكواكت؛ ويه أن »العملة اجليدة تطرد العملة السيئة« بالرضورة. وهو ما حدث بالفعل 
مع هذا الزخم املعريف الرقيم؛ فأصبح اجلمهور أكرث وعيًا وتمرًسا بمنصات العرض وتطبيقاته 
املختلفة، وحازت مؤسسات ومبادرات عديدة ىلع ثقة اجلمهور وتواجده وتفاعله بشلك 
حياول  ولم  يذكر،  جناًحا  املكتملة  غري  واملحاوالت  املبادرات  جتد  لم  حني  يف  مكثف. 
أصحابها تكرارها بالصورة نفسها، بل عملوا ىلع تطويرها وحتديث أدواتهم للخروج مرة 

أخرى للجمهور بشلك أكرث جدية وجودة. 
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أما ىلع مستوى مضمون تلك اآليلات املتنوعة املتبعة للتواصل أثناء فرتة احلظر املرتتب 
عن أزمة جاحئة كورونا؛ جند أن املتاحف واملكتبات ادلويلة عمدت إىل إتاحة مقتنياتها 
بشلك أسايس فيه رأس ماهلا املادي واملعنوي مًعا، وذلك ىلع مستويني؛ املستوى األول: هو 
اثلاين: هو  واملستوى  العام.  واجلمهور  املتخصصني  للزوار غري  اإلتاحة بشلك اعم خدمًة 
اإلتاحة اخلاصة باألكاديميني وادلارسني املتخصصني، واملقصود هنا: هم املهتمون بدراسة 
جممواعت متحفية حمددة أو خمطوطات حمفوظة يف هذه املتاحف أو املكتبات. وجاءت هذه 
اإلتاحة من خالل اتلواصل اإللكرتوين املبارش مع إدارة املتحف أو املكتبة وطلب صورة 
تعد  وهنا  ويؤكده.  ذلك  يفيد  بما  طلبه  تعزيز  وربما  ابلاحث،  يدرسها  اليت  للمواد  رقمية 
أو زيارة تلك  السفر  هذه اخلطوة يه إجراء ممزي لتسهيل األمر وإتاحته ملن تعذر عليهم 

املؤسسات إثر انتشار اجلاحئة دويلًّا ومنع حركة الطريان يف أغلب بدلان العالم. 

عمل  وورش  وحمارضات  وندوات  ثقافية  مبادرات  من  املختلفة  الفعايلات  أما 
املثال: جند  فعىل سبيل  هلا.  املنظمة  اجلهة  باختالف  اختلف مضمونها  فقد  وتسجيالت، 
يه  السابقة  واملمارسة  واتلجربة  املمزي  اتلاريخ  صاحبة  واملتاحف  واملكتبات  املؤسسات 
من  دويلة  شبكة  ىلع  مرتكزة  الفعايلات،  تلك  ومضمون  حمتوى  يف  وثراًء  تنواًع  األكرث 
العالقات واتلواصل واتلبادل املعريف القائم من قبل - قبل انتشار جاحئة كورونا - فاكن 
من اليسري عليها أثناء اجلاحئة تنسيق تلك األنشطة وتنظيمها وبثها. وباتلايل نتج عن ذلك 
حمارضين  لوجود  )ادلويلة(  صفة  حتمل  عمل  ورشة  فنجد  فيه،  واملشاركني  املحتوى  تنوع 
ومشاركني بالفعل من بدلان خمتلفة، أو حمارضة حيارض فيها الضيف من دولة واملحاور من 

دولة أخرى واجلمهور من بدلان متنوعة. 

نأيت بعد ذلك للنقطة األكرث أهمية، ويه خمرجات هذه الفعايلات؛ نلجد أنها تنوعت 
وتباينت من جهة ألخرى ومن دولة ألخرى. ويف بداية األمر اكن الرتكزي بشلك اعم ىلع 
دولة ونطاق جغرايف حمدد. فيف  وفًقا للك  اتلعامل معها  وكيفية  األوبئة واجلوائح«  »تاريخ 
الوقت اذلي ركزت فيه الفعايلات اإلسبانية ىلع جاحئة اإلنفلونزا اإلسبانية يف مطلع القرن 
العرشين، اكن الرتكزي يف مرص مثاًل ىلع تاريخ األوبئة يف مرص وكيفية اتلعامل معها. ولكن 
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رساعن ما تنوعت مضامني تلك الفعايلات بعيًدا عن فكرة األوبئة وتارخيها تلحلق بعيًدا 
وفًقا لسياسة املؤسسة ورؤيتها وخلفيتها اثلقافية وجماالت اهتمامها. وهو ما جنده بصورة 
واضحة يف بعض املبادرات املؤسسية والشخصية اليت أرشنا إيلها من قبل؛ حيث تنوعت 
املعروف  املنظمة  اجلهة  وختصص  الهتمام  وفًقا  وضيوفهم  انلقاشية  حلقاتهم  موضواعت 
بمزنهل؛  القابع  اجلمهور  مع  اتلفاعل  يف  ومنهجية  جدية  األكرث  املرحلة  ذلك  ييل  مسبًقا. 
نلجد أن أغلب املؤسسات واملكتبات واملتاحف ادلويلة أرست ملنظومة إاعدة العمل بشلك 
بسبب  توقفت  قد  اكنت  اليت  وأنشطتها  عملها  خطة  استئناف  ثم  ومن  إلكرتوين / رقيم. 
األزمة، وإاعدة طرحها بشلك جديد ولكن يف صورة تواكب الظرف الراهن اذلي لم يعد 

طارئًا، مما عزز من تنوع املضمون.

وهنا... ختلص هذه ادلراسة اليت استعرضنا من خالهلا نماذج بسيطة جاءت ىلع سبيل 
السياسات اثلقافية للك دولة بشلك  املثال ال احلرص؛ أن نضع نصب أعيننا أهمية حتديد 
، وانطالقًا من اتلجربة 

ً
اعم، وللك مؤسسة بشلك خاص تماشيًا مع طبيعة العرص الرقيم أوال

احلياتية اليت مر بها العالم يف ظل جاحئة كورونا ثانيًا. نلجيب عن تساؤل طرح كثرًيا يف 
نطاقات عدة: هل سيعود العالم إىل ما اكن عليه قبل جاحئة كورونا؟ ومن منطلق ما رصدنا 
باتلأكيد اإلجابة يه: ال. ىلع األقل ىلع املستوى اثلقايف واملعريف، فتجربة »جاحئة كورونا« 
رفاهية  وليست  الرقمنة رضورة  أن  للشك   

ً
يدع جماال بما ال  أثبتت  املختلفة  وتداعياتها 

ىلع  املخطوطة  نوادرها  برقمنة  قبل  من  قامت  اليت  ادلويلة  فاملكتبات  اتلأجيل.  حتتمل 
سبيل املثال وأتاحتها للجمهور سواء بشلك جماين أو مدفوعة األجر يه الوحيدة القادرة ىلع 
مساعدة ابلاحثني وخدمتهم أثناء اجلوائح واألزمات الكربى غري املتوقعة سواء اليت يمر 
بها العالم كوحدة واحدة، أو تمر بها دولة واحدة نتيجة لرصاع مسلح أو حروب أو كوارث 
طبيعة. واليشء باليشء يذكر؛ فعندما اجتاحت قوات »داعش« مناطق خمتلفة من األرايض 
بدياًل  مساًرا  الرقمية  اثلورة  جاءت  القيِّمة؛  مقتنياتها  يف  وختريبًا  فساًدا  واعثت  العراقية 
تلحفظ ما دمرته األسلحة من خالل مبادرات ومرشواعت عدة تبنتها املؤسسات ادلويلة 
واإلقليمية واملحلية الكربى إلاعدة بناء تلك املواقع الرتاثية ومقتنيات املتاحف املنهوبة 
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القادمة. ومنها جتربة متحف برلني اليت وجهت  افرتاضيًّا وإتاحتها بشلك رقيم لألجيال 
نداًء دويلًّا للكِّ َمن زار ِمن قبل هذه املتاحف واملواقع الرتاثية من مساجد وكنائس ومزارات 
متنوعة واتلقط هلا صوًرا تذاكرية، وللك باحث متخصص انصّبت دراساته ىلع جممواعت 
من مقتنيات تلك املتاحف أو العمائر املتهدمة ألخذ صورة رقمية من هذه الصور وحفظ 
احلقوق الفكرية الستخدامها يف إنتاج نماذج ثالثية األبعاد تسمح باتلجول االفرتايض يف 

تلك املتاحف املنكوبة ىلع أرض الواقع. 

إًذا ال تملك ادلول اليت تتطلع إىل مستقبل ثقايف ومعريف رفاهية تأجيل اعتماد الرقمنة 
اإللكرتوين  الكتاب  فيه  ظهر  اذلي  الوقت  فيف  دويلًّا.  ومستخدم  معتمد  عمل  كأسلوب 
وانترشت الصحافة اإللكرتونية ىلع الساحة ادلويلة، وبات اجلدل قائًما حول مدى تقبل 
اجلمهور هل وإقباهل عليه، ومقارنته بالكتاب املطبوع والصحافة الورقية؛ وجدنا أنفسنا أمام 
خيار ال بديل هل يف ظل جاحئة غري متوقعة وضعتنا أمام منصات رقمية متعددة وتطبيقات 

كثرية، وىلع اجلميع اتلعامل معها وقبوهلا وتطويرها.

املؤسسات  توجيه  رضورة  اثلقايف  والشأن  املشهد  يف  القرار  متخذي  فعىل  ثم،  ومن 
ما  فقط وحفظ  الرقمنة  وليس  واإلتاحة،  الرقمنة  تعزيز  إىل  العامة  واملكتبات  احلكومية 
بوسائل ورشوط خمتلفة  إتاحتها  بل  املغلقة،  والغرف  احلجرية  املباين  داخل  رقمنته  تمت 
وفًقا لسياسات وآيلات العمل داخل لك مؤسسة ىلع حدة وبما يتماىش مع املعايري والقوانني 
اليت تنظم العمل داخل املؤسسات املختلفة. وكذلك بناء قاعدة تواصل دويل أكرث انتشاًرا، 
واستغالل جتربة جاحئة كورونا وما شهدناه خالهلا من مبادرات قليلة اللكفة، ذات قيمة 
واملكتبات  واملتاحف  اجلامعات  بني  واتلواصل  االنتشار  قاعدة  توسيع  يف  كبرية  معرفية 
سواء ىلع نطاق دويل أو إقلييم أو حميل. وتبين رؤى جديدة مغايرة تللك اليت تعتمد ىلع 
آيلات وسبل تقديم تقليدية قد ال تتالءم مع ظروف صحية طارئة كما حدث يف اعم 2020م.
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 تفشي فيروس كورونا... بين المؤامرة 
والتعاون الدولي

بعد مرور عدة شهور ىلع تصاعد أزمة جاحئة فريوس كورونا ودخول دول العالم يف 
األنشطة  وتعطيل معظم  املطارات،  إىل غلق  احرتازية من فرض حظر اكمل  تدابري  اختاذ 
االقتصادية واحلياتية حماولة منها حلرص الفريوس من االنتشار، سادت حالة من االرتباك 
ادلويل سواء من حيث حتليل تلك اجلاحئة أو وضع تداعياتها وكذلك آيلات اتلعامل معها. 
واالجتماعية  واألمنية  والسياسية  االقتصادية  اتلداعيات  من  كورونا عديد  فاكن جلاحئة 
 يف 

ً
ىلع املستوى ادلويل كلك. فجاحئة كورونا أصبحت من األحداث اليت ستُخلِّف حتوال

انلظام ادلويل واإلقلييم ىلع غرار األحداث اليت خلّفت حتوالت كربى؛ مثل احلرب العاملية 
اثلانية اعم )1939 – 1945م(، وأحداث احلادي عرش من سبتمرب اعم 2001م، وظهور تنظيم 
ادلولة اإلسالمية »داعش« اعم 2014م. ولكن تمزيت جاحئة كورونا بما سبقها من أزمات 
وأحداث كربى بأنه حىت اآلن لم يتم اتلوصل ملصدر هذا الفريوس، وما زال ُيتَعاَمل معه 
ترضب  اعملية  صحية  أزمة  أول  بمثابة  كورونا  جاحئة  تُعد  كذلك  جمهول«.  »عدو  أنه  ىلع 
العالم لكه يف آٍن واحد، فدائًما اكن احلديث عن األزمات السياسية واألمنية واالقتصادية 
سياسية  تداعيات  خلّفت  اعملية  صحية  أزمة  أمام  العالم  أصبح  ولكن  ابليئية،  ربما  أو 
واقتصادية وأمنية واجتماعية فاقت لك اتلوقعات، وهو ما سبب حالة من االرتباك جلميع 
إزاء  تم وضعها  سيناريوهات  أو  مستقبلية  دراسات  وجود  بشأن عدم  وادلول  احلكومات 

اتلعامل مع هذا انلوع من األزمات.  
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ومع ظهور فريوس كورونا يف مدينة ووهان الصينية، بدأت تتعاىل األصوات وتتقاذف 
االتهامات حول املسئول عن تفيش هذا الفريوس، وكيف انترش إىل أن أصبح جاحئة ووباًء 
اعمليًّا. وال شك أن تفشيه اكن هل من اتلداعيات ىلع مجيع منايح احلياة البرشية، اجتماعيًّا 
واقتصاديًّا وسياسيًّا. وانطالقًا من مبدأ اتلنافس ادلويل بني القوى العاملية، فظهر سؤال يف 
األفق حول تلك القضية انلاشئة؛ وهو: هل تفيش فريوس كورونا هو نتيجة مؤامرة دويلة 
ناجتة عن تضارب مصالح وأهداف بعض ادلول؟ وما تداعيات ذلك ىلع العالقات ادلويلة؟ 
وما تأثريه ىلع مسار اتلعاون ادلويل يف مقابل نظريات املؤامرة املطروحة؟ وَمن املستفيد من 

ذلك؟

 COVID-19 أعلنت منظمة الصحة العاملية أن فريوس كورونا املستجد اذلي يعرف باسم
يُعد جاحئة اعملية، مما يعين أن الفريوس قد انترش يف أغلب / لك أحناء العالم وأصبح وباًء 
اعمليًّا، وقد جاء هذا اإلعالن بعد ختطي عدد ادلول اليت انترش فيها حاجز املائيت دولة، 
العامة يف مواجهة  الصحية  الطوارئ  عِلنَت حالة 

ُ
أ ومع استمرارية وتسارع وترية تفشيه، 

العالم. ومن هنا اكنت نقطة اتلحول اليت برزت معها نظريات  تلك اجلاحئة ىلع مستوى 
احلرب  عن  ختتلف  بيولوجية،  حرب  مواجهة  عن  واحلديث  االتهامات  وتبادل  املؤامرة 
تواجهه لك  واثلقيلة، فيه حرب ضد عدو خيف  اخلفيفة  باألسلحة  املدججة  العسكرية 
البرشية. فأصبح املجتمع ادلويل يعيش شبح حرب صامتة وجمهولة. وبدأت دول العالم تدق 
ناقوس اخلطر، إيذانًا منها باستعدادها لصد أي هجوم بيولويج. فوفًقا لعلماء الفريوسات 
ادلولة  وتعقل  بها  اتلحكم  يمكن  ألنه  انلووية؛  احلروب  من  العالم  ىلع  خُيىش  ال  فإنه 
البرش.  اليت ستستخدمها قبل اتلفكري يف ذلك. لكن احلروب ابليولوجية يه اليت تهدد 
األوبئة  منع  تستطيع  ال  فإنها  واملعلوماتية،  والسياسية  األمنية  االستعدادات  فمهما اكنت 
من االنتشار، وذلك ىلع الرغم من تملك ادلول املتقدمة كثرًيا من الوسائل اتلقنية والطبية. 
فلقد أصبح ألي جهة أو منظمة ومن خالل أي معمل، أن تصنع أي صنف من األسلحة 

ابليولوجية، لتشهد هزيمة اتلقنيات.
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وإذا نظرنا نظرة تارخيية حنو تطور مفهوم السالح ابليولويج، فسنجد أنه يعود إىل قرون 
سابقة، فقد استُخدم تارخييًّا يف عديد من احلروب، ومن أشهر تلك األمثلة ىلع استخدامه؛ 
احلرب الفرنسية واهلندية يف القرن اثلامن عرش امليالدي، عندما قامت القوات الربيطانية 
بأمريكا، يف حماولة  للساكن األصليني  استخدمها ضحايا اجلدري  بتقديم وسائد قطنية 
استخدام وباء اجلدري للتسبب يف املرض بني قوات العدو، حىت تطورت تلك احلروب خالل 
)اجلمرة  األملاين  اجليش  األوىل؛ حيث طّور  العاملية  احلرب  أحداث  أثناء  العرشين،  القرن 
اخلبيثة، والكولريا، وفطريات القمح(، واستخدمها كأسلحة بيولوجية مما تسبب بكوارث 
كبرية. واستمرت تلك احلروب حىت احلرب العاملية اثلانية، عندما قامت القوات ايلابانية 
بإنشاء منشأة رسية ألحباث احلرب ابليولوجية يف منشوريا اليت أجرت جتارب برشية ىلع 
السجناء - وقد أصبح ما يقارب أكرث من 3000 ضحية للطاعون واجلمرة اخلبيثة والزهري 
عدم بعض الضحايا، ومنهم من 

ُ
وعوامل أخرى - يف حماولة تلطوير املرض ومراقبته، حىت أ

تُويف بسبب إصاباتهم، كما تم إجراء الترشيح لفهم أكرب آلثاره ىلع اجلسم البرشي. كما 
بدأ الربنامج الفرنيس لألسلحة ابليولوجية يف اعم 1921م، وحبلول أواخر اثلالثينيات اكن 
الربنامج الفرنيس، قد تضمن العمل ىلع اثنني من العوامل املهلكة للمحاصيل الزراعية. 
وكذلك الربيطانيون أثناء احلرب العاملية اثلانية ركزوا جهودهم يف جمال احلروب ابليولوجية 
جزيرة  جعل  اذلي  األمر  إسكتلندا،  شاطئ  قرب  اجلمرة  وإطالق  اخلبيثة،  اجلمرة  ىلع 
Gruinard غري صاحلة للسكن ملا يقارب 50 اعًما. كما عمل اإلجنلزي ىلع األسلحة املضادة 

للمحاصيل، وقد أدت بعض هذه املبيدات الكيميائية للنباتات دوًرا يف املعارك اليت نشبت 
بأنه  أقر  أيًضا  األمريكي  واجليش  املاليو.  الشيوعيني يف  املتمردين  اخلمسينيات ضد  يف 
بني اعيم 1949 م و1969م، قام بتغطية 239 منطقة ىلع امتداد األرايض األمريكية، من 
الساحل الرشيق إىل الساحل الغريب بمركبات كيميائية متنوعة خالل قيامه بتجارب إجراء 

انلرث يف اهلواء واملؤثرات املناخية والكميات وموقع اإلطالق وغريها من العوامل. 

منها  وانطلق  العالم  شهدها  اليت  ادلرامية  للمشاهد  حتليل  إىل  الوصول  يمكن  وهنا 
مشهد نظرية املؤامرة حول تفيش فريوس كورونا، يف صورة من احلروب اليت ال حتكمها أي 
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ضوابط أخالقية. كما أن للتنبؤات ماكنة يف تأصيل تلك انلظرية فقد كتب مارتن ريس 
Martin Rees؛ اعلم الفزيياء الفلكية، يف كتابه »ساعتنا األخرية« اذلي صدر اعم 2003م: 

»إن اعم 2020م هو العام اذلي سيكون فيه اخلطأ ابليولويج اذلي سيقتل مليون إنسان«. وحذر 
يف كتابه من الفريوسات املميتة املعدلة وراثيًّا. وأنه سيمكن استخدامها يف غري أوجهها 
الصحيحة؛ حيث إن شخًصا واحًدا يمكن أن يسبب الاكرثة. وتوقع مارتن ريس ظهور 
األفراد  بعض  فيه  يتسبب  اذلي   ،Biological Terrorism ابليولويج  باإلرهاب  يسىم  ما 
بدمار واسع انلطاق يمكن تنفيذه بسهولة يف ظل وسائل اتلكنولوجيا احلديثة. وأضاف أنه 
بتحكم مثل هؤالء األشخاص يف تقنيات اتلكنولوجيا احلديثة، سيكون مصدًرا للخطر 

األكرب ىلع حياة البرش.

َه هلا، بعد توقعاتها األويلة  ولم خترج منظمة الصحة العاملية من دائرة االتهام اذلي وُجِّ
باحنسار الفريوس يف حدود القارة اآلسيوية وطريقة إدارتها أزمة كورونا، وهو ما قد دفع 
الاكرثة  ر حجم  يُقدَّ ولم  الصينية،  الوضع يف ووهان  املنظمة حلجب معلومات مبكرة عن 
املترضرة،  ادلول  من  عديد  من  اتهامات  العاملية  الصحة  منظمة  تلقت  ذلا  دقيق.   بشلك 
وال سيما الواليات املتحدة األمريكية وإعالن رئيسها دونادل ترامب انسحاب الواليات 

م للمنظمة.  املتحدة األمريكية من املنظمة وتعليق اإلسهامات املايلة اليت ُتَقدَّ

أما فيما خيص االتهام الرئييس يف إطار نظريات املؤامرة اليت دارت يف فلكها جاحئة 
ه للصني، وأنه اكن يمكنها تفادي نقل العدوى بلايق  كورونا وتفشيها العاليم، هو ما وُجِّ
عِلن عن الفريوس بشلك مبكر، ولكن اكن اتلكتم من جانبها يف حماولة 

ُ
دول العالم، إذا أ

تلفادي خسائر اقتصادية. وتم ربط املؤامرة الصينية من نقطة حمورية؛ ويه أن الفريوس لم 
يُِصب بشلك بالغ ومؤثر عدًدا من ادلول رغم معاناتها من مشالك اقتصادية وجمتمعية، بل 
 كربى؛ من حيث القدرات الصحية واتلنظيم اإلداري واالستعداد األمين. وما 

ً
أصاب دوال

زاد املشهد ارتبااًك اكن مع إصابة املستشارة األملانية أجنيال مريلك، وإصابة زوجة رئيس 
الوزراء الكندي، وعدد من الوزراء الفرنسيني وانلواب بعدة برملانات أوروبية فضاًل عن 
عدد كبري من السياسيني يف قارة أمريكا الشمايلة وأوروبا، دون إعالن صيين عن إصابة 
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بادلولة! وقد صاحب ذلك تكتم إعاليم صيين، أاعد لألذهان سياسة االحتاد  مسئولني 
السوفيييت اتلعتيمية إبان أزمة مفاعل تشرينوبيل.

هت  وُجِّ اليت  واالتهامات  أيًضا،  األمريكية  املتحدة  الواليات  مؤامرة  نظرية  وطالت 
هلا بتخليق الفريوس ونرشه يف ادلول املعادية هلا اقتصاديًّا وعسكريًّا؛ مثل الصني وإيران، 
األلعاب  بدورة  ارتبطت  خاصة  نظرية  وبنيت  الكربى،  األوروبية  ادلول  بعض  وربما 
ولكن  2019م،  اعم  أواخر  ووهان  مدينة  يف  وحتديًدا  الصني  يف  أقيمت  اليت  العسكرية 
الواليات  يه  كورونا  فريوس  من  املترضرين  أكرث  أن  انلظرية  تلك  أصحاب  ىلع  يؤخذ 
 املتحدة األمريكية ذاتها، وانهيار ابلورصات األمريكية بشلك حاد وغري متوقع وإعالن 

Bank of America دخول االقتصاد األمريكي مرحلة الركود.

الصني  بني  االتهامات  من  واضح  سجال  يف  املتبادلة  املؤامرة  نظريات  جند  ثم  ومن 
والواليات املتحدة األمريكية وحتميل لك طرف لآلخر مسئويلة انتشار وتفيش الفريوس.

وإذا انتقلنا للبعد اآلخر من أبعاد تلك اجلاحئة؛ أال وهو ابلعد اخلاص بمسار اتلعاون 
ادلويل يف ظل تفيش فريوس كورونا، فال بد أن نبدأ باإلشارة إىل أحد أهداف األمم املتحدة 
اتلابعة  املنظمات  من  عدد  ووجود  ادلويل«،  اتلعاون  »حتقيق  وهو  األربعة؛  أهدافها  ضمن 
لألمم املتحدة اليت انطلقت تلحقيق هذا املفهوم وترسيخه؛ مثل إنشاء عدة مؤسسات تابعة 
ومنظمة  االجتمايع،  واملجلس  االقتصادي،  املجلس  مثل  املفهوم؛  هذا  برتسيخ  هلا تلقوم 
العاملية، ومنظمة ايلونسكو، وايلونيسيف؛ وذلك من أجل تفعيل مفهوم اتلعاون  الصحة 
بعد  اتلعاون  ترسيخ هذا  أجل  والعظىم؛ من  الفاعلة  بقواه  ادلويل  انلظام  وترابط  ادلويل، 
انتهاء احلرب ابلاردة. وبالرغم من مجيع األزمات اليت واجهت انلظام ادلويل، فإن العالقات 

ادلويلة بقيت مستمرة ىلع نهج اتلعاون ادلويل القوي.

واالتهامات  والسجال  واجلدل  كورونا  فريوس  تفيش  شأن  يف  طرحه  تم  ما  ظل  ويف 
املتبادلة بني الواليات املتحدة األمريكية والصني، ومع زيادة خطورة هذا الوباء وتأثريه 
املبارش ىلع مجيع دول العالم، اكتفت معظم ادلول بعزل نفسها داخل حدودها اإلقليمية، 
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بعض  وفرض  الطريان،  حركة  ووقف  احلدود،  وغلق  مشددة،  احرتازية  إجراءات  وفرض 
القيود ىلع حركة اتلبادل اتلجاري. وهنا أصيب انلظام ادلويل حبالة ارتباك واهزتاز املفاهيم 
اخلاصة باتلعاون ادلويل؛ وذلك بسبب رد فعل ادلول الكربى الفاعلة يف انلظام ادلويل، وتبين 
سياسات انعزايلة فردية ملواجهة تلك اجلاحئة، وانهيار مفاهيم اتلعاون واالعتماد املتبادل 
واالنفتاح احلر. وأبرز مثال ىلع ذلك ما حدث مع إيطايلا - إحدى ادلول املؤسسة لالحتاد 
األورويب - فقد ترك أعضاء االحتاد األورويب إيطايلا تواجه مصريها يف ظل اتلفيش الرهيب 
واملتسارع للفريوس يف أراضيها، وربما اكن عدم تليق الصني ادلعم ادلويل واملساعدات 
مع تفيش الوباء فيها، اكن ألسباب تم ذكرها أعاله، ولكن احلالة اإليطايلة يه اليت اكنت 
بمثابة هزة ملفاهيم اتلعاون واتلاكمل ادلويل واإلقلييم ىلع مستوى االحتاد األورويب، وتركها 

تواجه مصريها منفردة أمام هذا الوباء.

اليت  ادلويلة  العالقات  ونظريات  ملفاهيم  شديد  تراجع  إىل  أدت  املواقف  تلك  مجيع 
ادلويلة  املنظمات  دور  املتبادل،  االعتماد  ادلويل،  )اتلعاون  مثل  الليربايلة؛  املدرسة  تبنتها 
يف تعزيز السالم ادلويل والرشااكت العاملية(. ورجحت كفة مفاهيم املدرسة الواقعية؛ مثل 
تلك  يف  انلظر  إاعدة  إىل  ادلول  من  كثرًيا  دفع  مما  النسبية(،  املاكسب  الفردية،  )املصلحة، 

املفاهيم ادلويلة، وتشكيل انلظام ادلويل يف ظل أزمة كورونا وما بعدها.

يف  الفاعلة  األطراف  بعض  من  مبادرات خرجت  هناك  أن  هذا جند  ولكن يف ظل 
انلظام ادلويل؛ للحفاظ ىلع ما تبىق من مفاهيم اتلعاون ادلويل واتلاكملية بني ادلول. فقد 
بانلظر  كبرية  أهمية  هلا  املستجد  كورونا  فريوس  ملواجهة  اإلفريقية  الصينية  القمة  اكنت 
ىلع  واتلأكيد  كورونا،  فريوس  تفيش  جمابهة  يف  اتلضامن  وهو  انعقادها؛  وهدف  لسياقها 
الفريوس  احتواء  الصني  استطاعت  حيث  اإلفريقية؛  وادلول  الصني  بني  اخلربات  تبادل 
بفضل تطبيقها إجراءات صارمة وتفعيل األنظمة الصحية املتطورة، فاكنت بعقدها تلك 
القمة بمثابة الرشيك ادلويل امللزتم بمفاهيم الرشاكة واتلعاون واملساعدة يف ظل ما تعانيه 
بعض ادلول اإلفريقية من ضعف يف انلظام الصيح وعدم استعداده ملواجهة تلك اجلاحئة. 
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وهدفت القمة إىل تعزيز اتلضامن ادلويل يف مواجهة الوباء، من خالل عدة نقاط اكنت 
أهمها:

• اإلفرييق 	 املركز  مقر  إنشاء  يف  الصني  وتبدأ  الفريوس،  بماكفحة  االلزتام  مواصلة 
للسيطرة ىلع األمراض والوقاية منها اعم 2020م.

• الصحة 	 بشأن  للتعاون  كربى  أولوية  وإعطاء  اإلفرييق،  الصيين -  اتلعاون  تعزيز 
العامة واستئناف النشاط االقتصادي.

• االلزتام بتبين اتلعددية، وتبين نظام حوكمة اعليم، ودعم منظمة الصحة العاملية يف 	
حتقيق إسهامات أكرب يف االستجابة العاملية للمرض.

• حث املجتمع ادلويل ىلع ختفيف ادليون املستحقة ىلع ادلول اإلفريقية وتعليقها.	

• تأكيد الرئيس الصيين أنه بمجرد اكتمال تطوير عملية تطوير لقاح مضاد للوباء 	
ستكون ادلول اإلفريقية األوىل وهلا األولوية للحصول عليه.

• رضورة إيالء األولوية حلماية القطاع الطيب يف القارة اإلفريقية عرب تمويلها الاكيف 	
لضمان توافر املستلزمات الطبية والوقائية الالزمة، فضاًل عن املساعدات يف بناء 

املستشفيات وجتهزيها ال سيما يف ظل حمدودية املوارد املتاحة.

• معاجلة اتلداعيات االقتصادية واالجتماعية للجاحئة، ومن ثم احلاجة إىل تضافر 	
اجلهود ادلويلة دلعم ادلول انلامية خاصة، ال سيما ختفيف أعباء ادليون املرتاكمة 
من خالل اإلعفاء من إاعدة اجلدولة، بما يمكنها من إعداد حزم حتفزيية القتصادها 

واحلفاظ ىلع مكتسباتها اتلنموية.

• اتلأكيد ىلع اتلضامن اإلفرييق الصيين، وتعزيز اتلعاون متعدد األطراف، وتعزيز 	
عالقات اتلضامن، واختاذ إجراء مجايع تلأمني مستقبل البرشية.
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ولعل أزمة كورونا قد تدعو إىل مراجعة مستقبلية لعديد من انلقاط اجلوهرية، اليت 
يستوجب االهتمام بها من قِبَل املجتمع ادلويل يف إطار مفاهيم اتلعاون ادلويل. فعىل سبيل 

املثال: 

ورضورة  العالم،  دول  من  عديد  يف  ابليولوجية  والسالمة  األمن  منظومة  مراجعة 
اتلخطيط واتلجهزي املسبق لألزمات واملخاطر ابليولوجية، واتلعاون واتلنسيق واتلواصل 
ما بني املؤسسات الرسمية املدنية من جهة واملدنية والعسكرية واألمنية من جهة أخرى. 
وذلك إضافة إىل اتلعاون واتلنسيق واتلواصل بني حكومات ادلول وكربى رشاكت القطاع 
يَّة ملنظومة األمن والسالمة ابليولوجية  اخلاص العاملية، فهذا قد يكون حافًزا ملراجعة جدِّ
ملواجهة  واإلماكنيات  القدرات  تعزيز  بهدف  منهيج؛  وبشلك  كلك،  ادلويل  املجتمع  يف 

املخاطر ابليولوجية املستقبلية.

االقتصادية  اتلداعيات  اتلحرك ادلويل اجلمايع إلجياد خطة اعجلة مشرتكة ملواجهة 
املايلة  مستوى  ىلع  هة  ُموجَّ جوهرية  إجراءات  تنفيذ  يتعني  كما  كورونا.  فريوس  ألزمة 
املترضرة.  األعمال  ومنشآت  األرس  ملساعدة  املايلة؛  والسوق  انلقدية،  والسياسة  العامة 
وهبوط  العرض  اضطراب  من  املترضرة  األعمال  ومنشآت  ويمكن استهداف األرس 
م  الطلب ليك حتصل ىلع حتويالت نقدية، ودعم ىلع األجور، وختفيف رضييب؛ حبيث ُتَقدَّ
املساعدة للناس ىلع تلبية احتياجاتهم وملؤسسات األعمال ليك حتافظ ىلع سالمة أوضاعها. 
كما ينبيغ أن تظل ابلنوك املركزية مستعدة تلقديم سيولة وفرية للبنوك والرشاكت املايلة 
غري املرصفية، وال سيما تللك اليت تُقرِض املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اليت ربما اكنت 

أقل استعداًدا ملواجهة اضطراب حاد.
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إعادة بناء العالقات الدولية وتجنب الوقوع في أخطاء السياسات 
االنعزالية

إجياد آيلة إعالمية اعملية ال تنطوي ىلع االكتفاء بنقل اخلرب، وإنما القيام بدور توعوي 
وإدارة  الطيب،  املجال  يف  املختصني  واستضافة  الفريوس،  هذا  من  الوقاية  بشأن  وتثقييف 

األزمات، والشئون االقتصادية والسياسية، وإاعدة االهتمام باملجالت والصحف العلمية.

مما ال شك فيه أن اتلنبؤ ادلقيق باملستقبل مسألة صعبة يف ظل معطيات جاحئة كورونا، 
ال  العاليم  انلظام  بمستقبل  اتلوقعات  ومجيع  املطروحة  املستقبلية  السيناريوهات  وحىت 
تستند ىلع معايري ثابتة، ولكنها تصطدم بمعطيات متغرّية وفًقا للتسلسل الزمين لألحداث 
الكيان احلاكم األىلع  الواحدة، وغياب  السيادة متأصلة يف ادلولة  ايلومية. وحيث تبىق 
بانلظام ادلويل، فسنجد أن مفهوم اتلعاون ادلويل، ستظل جتابهه عديد من العقبات؛ وذلك 
بسبب عدم وجود الضمانات اليت جتعل لك دولة ىلع ثقة اكملة من ادلولة األخرى، فال 
أو  دويلة  مبادرات  يف  اشرتكت  اليت   - ادلول  مجيع  أن  سيؤكد  اذلي  الضمان  أيًضا  يوجد 
مؤتمرات قمة أو أعلنت ترصحيات سابقة - ستيف بوعودها اتلعاونية واتلاكملية جتاه ادلول 
األخرى، وال سيما يف أوقات األوبئة أو غريها من الكوارث واألزمات، كما وضح نلا من 
معطيات ىلع مدى الشهور السابقة. وهذا ما حيتم ىلع مجيع ادلول االعتماد ىلع اذلات بغض 

انلظر عن تبادل االتهامات أو االجنراف وراء نظرية املؤامرة.





ادلكتورة إكرام عدنين)23(

أصبح االهتمام يزتايد يف السنني األخرية بموضوع اهلجرة يف لك دول العالم، وخاصة مع 
تغري ظروف وطبيعة ومسارات املهاجرين يف العرص احلايل. وألن اهلجرة صارت تشلك جزًءا 
مما حنن عليه كمجتمع، وىلع الرغم من أنها ظاهرة قديمة، بل عن طريق ترحال اإلنسان 
تكونت عديد من احلضارات، لكن اهلجرة احلرة أصبحت أمًرا غري مرغوب فيه بانلظر 
تلفاوت تطور املجتمعات اإلنسانية ىلع لك املستويات، احلقوقية والسياسية واالقتصادية 

واملجتمعية، وارتفاع عدد الراغبني يف اهلجرة إىل دول احللم، ادلول الغربية اغبًلا.

وإذا اكن موضوع اهلجرة دائًما مطروًحا بسبب أهميته يف ظل العوملة واتلواصل الرقيم 
الظواهر  بسبب  وأيًضا  والرتحال،  واتلنقل  اتلجديد  يف  اجلديدة  لألجيال  ادلائمة  والرغبة 
االجتماعية املحفزة للهجرة واللجوء؛ اكحلروب، واملجااعت، والفقر، وديكتاتورية األنظمة 
ادلول  من  عدد  يف  اجلسدية  واتلصفيات  واالعتقاالت  القمع  نسبة  وارتفاع  السياسية، 
العالم، فإن موضوع املهاجرين بصفة اعمة واملهاجرين غري انلظاميني بصفة خاصة سيظهر 
اليت أربكت لك املخططات ادلويلة والعاملية والسياسات  أزمة جاحئة كورونا  بعد  بقوة 
االسرتاتيجية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية وغريها. كما أجربت لك دول العالم ىلع 

وضع قوانني وسياسات جديدة وطارئة ملواجهة جاحئة غري متوقعة. 

غري  واملهاجرين  املهاجرين  موضوع  ىلع  الضوء  كورونا  جاحئة  أزمة  سلطت  لقد 
انلظاميني؛ حيث تُطرح التساؤالت ايلوم حول مصري املاليني من املهاجرين اذلين يتجاوز 

 أزمة كورونا وتأثيرها على مستقبل 
الهجرة الدولية
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عددهم ايلوم 243 مليوَن شخص يف خمتلف دول العالم من جهة، وحول مستقبل اهلجرة 
بعد جاحئة كورونا. 

تأثير الركود االقتصادي الناجم عن كورونا على الهجرة الدولية

من املؤكد أنه سيكون جلاحئة كورونا آثار دائمة ىلع اهلجرة حىت بعد فرتة طويلة من 
عودة احلياة لطبيعتها. ولقد أثرت أزمة كورونا بشلك مبارش ىلع االقتصاد، وأصابت قطااعت 
واسعة بالشلل والركود، يف خمتلف دول العالم؛ وهو ما أدى إىل وقوع أزمات حقيقية ىلع 
الوضعية  أن  وال بد  وابلطالة.  الفقر  نسبة  وازدياد  العمال  وترسيح  العمل  سوق  مستوى 
تأثرت  وقد  الرسية.  اهلجرة  واملهاجرين وىلع  اللجوء  طلبات  بدورها ىلع  ستؤثر  اجلديدة 
اهلجرة مبارشة بقرارات إغالق احلدود تماشيًا مع فرض حالة الطوارئ الصحية يف عدد 
من دول العالم والوجهات املهمة للمهاجرين؛ كأوروبا، وكندا وأمريكا. وهو ما اكن حمل 
نقاش واسع داخل حكومات هذه ابلدلان اليت ختىش أن يزتامن فتح احلدود أمام املسافرين 
اتلعاون  منظمة  ذلك  إىل  أشارت  كما  املهاجرين.  تدفق  مع  االقتصادي  النشاط  وإنعاش 
يف  الراغبني  ألعداد  املتوقع  االرتفاع  ظل  يف  وخاصة  االقتصادي)24(،  امليدان  يف  واتلنمية 

اهلجرة من ادلول الفقرية واملتأثرة بشلك كبري بأزمة كورونا.

يف  واملصالح  اإلدارات  الصيح وإغالق  واحلجر  احلدود  إغالق  تدابري  تسببت  ولقد 
توقف انلظر ومعاجلة طلبات اللجوء وتسوية وضعية املهاجرين غري انلظاميني يف عديد 
من ادلول. وهو ما يثري كثرًيا من القلق، فاألغلبية تعيش يف مالئج مكتظة، وال تتوفر فيها 
رشوط مناسبة للعيش يف ظل وجود فريوس، يتفىش برضاوة، ويتطلب كثرًيا من اإلجراءات 

الوقائية والصحية، ويتطلب اتلباعد االجتمايع وعدم االختالط.

ويف هذا الصدد، يقول جان كريستوف دومون؛ رئيس قسم اهلجرات يف املنظمة: »إن 
حجم تأثري الصدمة ىلع تدفقات اهلجرة سيكون أكرب مما اكن عليه خالل األزمة االقتصادية 
ا  امتد إىل اعيم  لعام 2008م عندما شهدنا، فيما يتعلق باهلجرة داخل أوروبا، اخنفاًضا حادًّ
2009م و2010م«.. ويضيف لفرانس برس، حول هجرة العمل: »مع جاحئة كورونا، لك يشء 
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يتضاعف، وإن حجم األزمة أقوى بكثري باتلأكيد، لن أفاجأ عندما أرى اخنفاًضا بنسبة 30 
إىل 40% خالل اعم 2020م. ويف السنوات القادمة، لك يشء يعتمد ىلع االنتعاش االقتصادي، 
لكن لك املؤرشات تبدو محراء«. ويعين بهجرة العمل حنو 600 ألف شخص سنويًّا فقط من 

املهاجرين من خارج االحتاد األورويب)25(.

بعد  املهاجرين  ملف  مع  اتلعامل  كيفية  خبصوص  ايلوم  واضح  غري  الوضع  زال  وما 
 أزمة كورونا، خاصة أن حماوالت اهلجرة غري الرشعية مستمرة جتاه أوروبا، فقد حاول -
 حسب املنظمة ادلويلة للهجرة - أكرث من 13 ألف مهاجر العبور يف اجتاه أوروبا، وهو ما 
يعين وصول أعداد مهمة دون مراقبة يف ظل تفيش الوباء، وعدم وجود لقاح يثري املخاوف 
من عدم اتلمكن من السيطرة عليه جمدًدا، وهو ما سيلكف مزيانية ادلولة تغطية ومراقبة 
األزمة  مع  اتلكيف  عن  العجز  ومعاناة  ضخمة  مايلة  وموارد  عالج  صحية وتكايلف 

الراهنة.

ولكنها  إذن،  انلظاميني  املهاجرين غري  تتوقف حركة  فلم  الوباء،  وبالرغم من تفيش 
تراجعت بسبب إغالق احلدود واملوانئ واحلدود. وتأثري أزمة جاحئة كورونا لن يقترص ىلع 
ادلول املتقدمة، ولكن سيمتد أيًضا إىل ادلول انلامية اليت تشهد حركية قوية ىلع مستوى 

الزنوح واهلجرة إىل دول أخرى.

اتجاهات تأثير وباء كورونا على الهجرة العالمية

دول  من  املعولم يف عدد  لالقتصاد  تشلك حمراًك  املهاجرة  العاملة   ايلد  أن  املؤكد  من 
وإنهاء  العمال  من  كبري  عدد  وترسيح  توقيف  إىل  أدت  احلايلة  األزمة  ولكن  املهجر، 
مضطرين  أنفسهم  سيجدون  ممن  املواطنون  منها  أكرث  املهاجرون  يشغلها  اليت  الوظائف 
للعودة إىل بدلانهم حلملهم تأشريات مؤقتة مرتبطة بعملهم  ولصعوبة العثور ىلع وظائف 
أخرى يف الوقت احلايل، وربما لن يتمكنوا من العودة يف املستقبل القريب، وستكون ذللك 
آثار ىلع اقتصاد ادلولة وىلع حياتهم األرسية وىلع حالة األمن الغذايئ يف عدد من ادلول 
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ما سينتج عنه من جديد دخوهلم يف  أكرب. وهذا  اقتصادية  تواجه صعوبات  اليت  الفقرية 
دوامة الفقر واجلوع وابلحث عن منافذ جديدة للهجرة غري انلظامية.  

ويعمل عديد من املهاجرين انلظاميني يف مهن جسدية حتتم عليهم اتلواجد يف أماكن 
العمل مما يعرضهم خلطر اإلصابة بفريوس كورونا مع عدم تمتعهم بتغطية صحية أو عدم 
تمكنهم من الراعية الصحية واالتلحاق باملستشفيات يف دول اإلقامة، وهو ما دق ناقوس 
اخلطر بالنسبة لفئات واسعة من العامالت والعاملني انلظاميني وغري انلظاميني يف دول 

املهجر. 

املعولم ايلوم واختناق االقتصاد يف ادلول اهلشة سياسيًّا واقتصاديًّا  ويف ظل االقتصاد 
واجتماعيًّا، ستكون اتلأثريات مضاعفة ىلع هذه ادلول وهو ما سيوسع الفجوة بني ادلول 
كيفية  يف  تنظر  اقتصاديًّا  والقوية  املتقدمة  ادلول  اكنت  وإذا  فقًرا.  واألكرث  ثراًء  األكرث 
اخلروج من أزمة كورونا بأقل األرضار املمكنة وتبحث عن تعايف اقتصادها يف مرحلة ما 
بعد كورونا، فإن ادلول الفقرية غري مؤهلة للخروج من األزمة يف الوقت احلايل، أو إجياد 

ابلدائل املمكنة للخروج من األزمة.

األوروبية  ادلول  من  عدد  يف  للمهاجرين  املعادي  السيايس  اتليار  صعود  مع  وتزامنًا 
وأمريكا، والصعود غري املتوقع ملعدالت اتلميزي العنرصي القائم ىلع اللون وادلين يف دول 
كورونا  جاحئة  مع  األزمة  ستستفحل  أيًضا؛  العربية  ادلول  وبعض  واملجر  أمريكا  مثل 
وستتعاىل األصوات املنادية بإرجاع املهاجرين إىل بدلانهم لكونهم يشلكون عبئًا ىلع ادلولة 
تمثلت خاصة يف  إنسانية  وال  هناك جتاوزات خطرية  وبالفعل اكنت  ملزيانيتها.  واستزنافًا 
تطبيب املهاجرين يف ظروف مزرية وحرمانهم من حقوق الراعية الصحية ملواطين ابلدل. كما 
تعالت األصوات املنادية باإلغالق الاكمل وادلائم للحدود أمام الالجئني واألجانب بصفة 
انتشاره. وشلكت األزمة  للفريوس وللحد من  ثاثلة  أو  ثانية  اعمة خوفًا من تفيش موجة 

احلايلة فرصة تلمرير أجندات وخطابات مبنية ىلع كراهية األجانب واملهاجرين.
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أزمة تعمقت مع  الهجرة:  األمريكية وملف  المتحدة  الواليات 
جائحة كورونا

كورونا  جاحئة  أزمة  يف  ترامب  عنها  أعلن  اليت  اتلرصحيات  أوائل  بني  من  اكن  لقد 
تعليق اهلجرة مؤقتًا اىل أمريكا، ملواجهة العدو اخليف كما أسماه يف بداية ظهور اجلاحئة 
وهو القرار اذلي برره حبماية وظائف املواطن واالقتصاد األمريكي، وهو اذلي اختذ موقًفا 
معاديًا للمهاجرين منذ رئاسته الواليات املتحدة األمريكية، وشلكت أزمة كورونا فرصة 
هل وألنصاره لطرح مسألة اهلجرة مرة أخرى وإاعدتها إىل الواجهة. وقد وجهت إىل دونادل 
إجراءات  وجتديد  للمهاجرين،  العدائية  سياسته  تلمرير  لكورونا  استغالهل  تهمة  ترامب 

اهلجرة، وفرض خطوات صارمة يف هذا الصدد. 

لت أكرث من ستة آالف مهاجر غري مسجل ىلع حدودها مع  واكنت واشنطن قد رحَّ
املكسيك يف إطار قرار الطوارئ الصحية والعمل ىلع احلد من تفيش كورونا، وقد سمح 
الوقت  ويف  بها.  املعمول  اهلجرة  قوانني  لك  بتجاوز  2020م  مارس  يف  الصادر  ترامب  قرار 
نفسه هناك من يشري إىل أن ترامب خياطر باالقتصاد لو منع اهلجرة إىل الواليات املتحدة، 
وأن ذلك سيكون هل تأثري ىلع سوق العمل وىلع ادليمقراطية واحلرية لعقود الحقة، فبعد 
إعالن ترامب قراره جتاه اهلجرة واملهاجرين ُطرَِحت عديد من التساؤالت حول االقتصاد 
الواليات  يف  السياسية  األطياف  خمتلف  من  االنتقادات  من  كثري  وبرزت  األمريكي، 
واملهاجرين  لألجانب  والعداء  باتلميزي  ترامب  سياسة  اتهمت  اليت  وخارجها  املتحدة 
وافتقارها للرشعية ادليمقراطية؛ ألنه ال جيب ىلع الرئيس األمريكي االنفراد بالقرارات 

ضارًبا بعرض احلائط صالحيات الكوجنرس املوكول هل مهمة سن القوانني.

إن السياسة اجلديدة ألمريكا من شأنها أن تؤثر ىلع مسارات اهلجرة مستقباًل، ومن 
ن هل اإلماكنية يف تسوية  املؤكد أن من يرغب يف اهلجرة سيبحث عن وجهات جديدة تُؤمِّ
وضعيته يف حال اكن ال نظاميًّا، أو ابلحث عن عقود عمل مناسبة وتسخري كفاءاته ودراسته 
يف دول مناسبة هل. وهذا حتديًدا ما حتذر منه عديد من األصوات املعارضة لسياسة ترامب 
جتاه املهاجرين؛ ألن هذا يعين استفادة دول أخرى من كفاءات علمية أجنبية. ولطاملا اكنت 
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وكندا  املتحدة  بالواليات  العلمية  االكتشافات  الزاوية يف كثري من  الكفاءات حجر  هذه 
وأوروبا، كما أن هذا يعين أيًضا عدم االستفادة من يد اعملة مهمة وأساسية تفيد االقتصاد 

واإلنتاج. 

وطرحت أزمة كورونا من جديد موضوع اتلميزي العريق وادليين وكيف أن تأثري األزمة 
لم يكن متساوًيا بني اجلميع، وأن اإلحصاءات أشارت إىل ترضر أصحاب البرشة السمراء 
مثاًل يف أمريكا واآلسيويني بقدر كبري وارتفاع نسبة اإلماتة يف صفوفهم عن غريهم من 
أصول بيضاء وإجنلزيية. وهناك حمددات أساسية تفرس هذه املسألة، وىلع رأسها عدم توفري 
تغطية صحية جيدة هلم، وتأمني صيح مهم بسبب أجورهم املنخفضة، وهو ما يعمق من 

األزمة وينذر بتداعيات اجتماعية وسياسية مستقبلية. 

أوروبا والهجرة: البحث عن حلول جديدة ألزمة قديمة

املهاجرين  تدفق  تعرف  اليت  ادلول  وخاصة  ادلول  من  عديد  شأن  شأنها  أوروبا  إن 
وتأثرت  كورونا  فريوس  من  ترضًرا  ادلول  أكرث  من  اكنت  اليت  وفرنسا  وإسبانيا  كإيطايلا 
عن  وابلحث  األزمة  من  واخلروج  اتلعايف  مرحلة  يف  ايلوم  تعيش  واجتماعيًّا،  اقتصاديًّا 
خطط إلنعاش االقتصاد من جهة وتعويض خسائر أزمة جاحئة كورونا من جهة أخرى؛ 
ارتفاع نسبة ابلطالة، وترضر االقتصاد، ورضورة رسم خطط واسرتاتيجيات  وىلع رأسها 
إلنقاذ االقتصاد يف ظل اتلعايش مع فريوس كورونا واتلعامل مع موجة ثانية أو ثاثلة حمتملة 

للفريوس.

وتعرتف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني UNHCR بأن األشخاص 
اذلين هم حتت واليتها - بما يف ذلك طابلو اللجوء والالجئون وعديمو اجلنسية - يتأثرون 
بشلك مبارش بسياسات وإجراءات اهلجرة، وخاصة عندما ينخرطون يف حتراكت خمتلطة. 
واألشخاص  الالجئني  ىلع  تؤثر  اليت  اهلجرة  قضايا  مع  للتعامل  املفوضية  تسىع  وذللك 
اآلخرين اخلاضعني لواليتها، بما فيهم طابلو اللجوء وانلازحون داخليًّا واألشخاص عديمو 
يف  خبربتها  تسهم  أن  املفوضية  من  العامة  اجلمعية  طلبت  معينة،  أوضاع  ويف  اجلنسية. 

العمليات املتعلقة باهلجرة.
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من هذا املنطلق، تركز املفوضية بشلك كبري ىلع:

• السيع لضمان أن تأخذ السياسات واملمارسات واملناقشات املتعلقة بإدارة اهلجرة 	
واألشخاص  والالجئني  اللجوء  لطاليب  املحددة  احلماية  احتياجات  االعتبار  يف 

عدييم اجلنسية، واالعرتاف باإلطار القانوين القائم تللبية هذه االحتياجات.

• مع 	 واللجوء  اهلجرة  بإدارة  املتعلقة  اتلحديات  تلبية  والرشاكء يف  ادلول  مساعدة 
مرااعة املخاوف املتعلقة باحلماية.

• األشخاص 	 ىلع  تؤثر  اليت  الصلة  ذات  واتلطورات  واالجتار  اهلجرة  حتديد 
املشمولني بوالية املفوضية.

• بما يف ذلك حقوق 	 اإلنسان،  العاليم حلقوق  الطابع  احلوكمة ومرااعة  تعزيز  دعم 
تعزز  بطرق  القانونية، وذلك  انلظر عن صفتهم  املتنقلني بغض  مجيع األشخاص 

مبادئ وممارسة احلماية ادلويلة لالجئني.

السياسات  ابليانات واالجتاهات، وتطور  املفوضية وحتلل  دلعم هذه األهداف، جتمع 
واتلوجيه، وتنفذ الربامج وتوفر ادلعم العمليايت للحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين 
يف  واحلماية  باألشخاص  االجتار  مثل  الصلة؛  ذات  واملسائل  املختلطة  اتلحراكت  حول 

ابلحر)26(.

فاألصل يف اهلجرة هو الرشعنة بموجب القانون ادلويل للهجرة واللجوء، فيه حق يتمتع 
به لك فرد مهما اختلف جنسه أو جنسيته كما جاء يف املادتان 13 و14 من اإلعالن العاليم 
حلقوق اإلنسان، غري أن فرض القيود واحلدود أسهم بشلك كبري يف ظهور اهلجرة الرسية أو 
اهلجرة غري القانونية أو غري الرشعية أو غري انلظامية كتوصيف لواقع تسلل املهاجرين عرب 

ا)27(. احلدود ودخوهلم أرايض ادلول رسًّ

ومع تفيش الوباء ووصول ذروته يف عدد من ادلول األوروبية استمرت موجات اهلجرة 
غري انلظامية ولم تتوقف، وأعلنت بعض ادلول األوروبية استمرار وصول عدد مهم من 
أنه اخنفض كثرًيا بعد إغالق احلدود واملوانئ. وتطلب األمر يقظة وتأهبًا  املهاجرين ولو 
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شديًدا بسبب وباء كورونا ورضورة إخضاع املهاجرين للحجر الصيح حال وصوهلم قبل 
إاعدتهم إىل بدلانهم األصلية. 

وتُعد اهلجرة حموًرا أساسيًّا يف العالقات األورومتوسطية، وبواسطة احلوار جيب إقامة 
ة  نظام للهجرة حييم مصالح لك الرشاكء. ويقتيض ذلك جتاوز اتلناقض بني احلاجة الُمِلحَّ
اليت  واتلناقضات  األورويب  االحتاد  دول  يف  اقتصادية  قطااعت  لعدة  بالنسبة  للهجرة 
تعرفها السياسة اهلجرية يف هذا املجال منذ اتفاقية شنغن، أي جتاوز اتلناقض بني الطلب 
العام  الرأي  عند  اهلجرة  قضية  حساسية  ملسألة  وبالنسبة  القانوين،  والرفض  االقتصادي 
األورويب يستوجب ذلك إاعدة اتلصورات ىلع أسس موضوعية، وتبين بيداغوجية لإلقناع 
برضورة اهلجرة وفوائدها قبل اتلفكري يف بناء إطار مؤسسايت جديد متفاوض عليه ولربما 
اكن مفيًدا خماطبة خيال هؤالء ومساءتلهم عن أحوال بدلهم دون وجود مهاجرين. ال شك 
املجال االقتصادي  انعاكساتها جد سلبية يف  أن ذلك سيؤدي إىل عواقب وخيمة ستكون 

وىلع ازدهار هذه الشعوب)28(.

إن أوروبا كوجهة مفضلة للمهاجرين واملهاجرين غري انلظاميني والالجئني جتد ايلوم 
نفسها أمام حمك حقييق يفرض عليها اتلفكري جبدية يف حل مشلكة اهلجرة بأسس عقالنية 

تزاوج بني احللول العملية إلنقاذ اقتصادها وحقوق اإلنسان واملهاجر.

المغرب والهجرة: من بلد عبور إلى بلد استقبال 

ُعرف املغرب ومنذ سنني طويلة بدًلا مصدًرا للمهاجريني غري الرشعيني، وخاصة دلول 
أوروبا الغربية. وختتلف األسباب اليت تدفع املغاربة وخاصة فئة الشباب منهم إىل اهلجرة 
بني الفقر وابلطالة وابلحث عن فرص أفضل للحياة، أو تأثًرا باملحيط االجتمايع وحماولة 
القانونية  وضعيتهم  وتسوية  املادي  مستواهم  حتسني  يف  جنحوا  سابقني  مهاجرين  حمااكة 
واملعيشية يف دول غربية. ذلا سيصري االهتمام أكرب بموضوع اهلجرة بعد أن حتول املغرب 
ر ملهاجرين غري رشعيني إىل بدل عبور ثم استقبال؛ حيث أصبح املغرب  من جمرد بدل ُمَصدِّ
يستقبل مئات وآالف املهاجرين القادمني من إفريقيا جنوًبا، تدفعهم هم أيًضا الرغبة يف 
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حتسني وضع اقتصادي أو هروب من احلرب أو املجاعة أو ندرة املياه أو العنف واالضطهاد 
إىل ابلحث عن حلول بديلة، وىلع رأسها اهلجرة غري الرشعية يف اجتاه أقرب نقطة تلحقيق 
ا من إسبانيا،  احللم، واغبًلا ما تكون دول شمال إفريقيا؛ وىلع رأسها املغرب القريب جدًّ

وهو ما سيشلك عبئًا إضافيًّا ىلع املغرب.

األمنية  اإلجراءات  ورصامة  حلدودها  الشديدة  املراقبة  لسياسة  أوروبا  نهج  أن  غري 
وترحيل املهاجرين غري الرشعيني، جعلت إقامة املهاجرين غري الرشعيني تطول يف املغرب 
ووجدوا أنفسهم اعلقني يف املغرب دون أن يتمكنوا من العبور إىل الضفة األخرى – إسبانيا  / 
الطرق  اهلجرة ووعورة  متاعب ومشاق  بسبب  األصلية؛  بدلانهم  إىل  العودة  وال  أوروبا - 
اليت قطعوها قبل أن يصلوا إىل املغرب. وأصبحت تربز بقوة ظاهرة جتمع املهاجرين غري 
الرشعيني بأماكن حمددة، وحسب مديرية اهلجرة ومراقبة احلدود، فاملهاجرون من ادلول 
اإلفريقية القادمون من جنوب الصحراء يتواجدون خاصة بغابات كروتشا قرب مليلية، 
احلدود  قرب  وأيًضا  انلاظور،  مدينة  قرب  كورو  واغبة  سبتة،  مدينة  قرب  بليونش  واغبة 
مستقرين  شبه  أصبحوا  وباتلايل  إسبانيا،  من  جغرافيًّا  القريبة  طنجة  ومدينة  اجلزائرية، 

ومقيمني حبكم الواقع يف املغرب.

وجيد املغرب نفسه يف مواجهة ظروف جديدة فرضتها عليه أزمة كورونا وأجربته ىلع 
نهج سياسة تتماىش واملواثيق ادلويلة وانسجاًما مع مقتضيات ادلستور املغريب اذلي أعطى 
مرتبة مهمة للمعاهدات واملواثيق ادلويلة جعلته يتبع مقاربة جديدة ويبحث عن أفضل 
احللول املمكنة هلذه الظاهرة. باإلضافة إىل توقيعه ونرشه جمموعة من املواثيق، واالتفاقيات، 
واملنشورة يف  املوقَّعة  ادلويلة  املعاهدات  اليت أصبحت - وفًقا ملاكنة  ادلويلة،  واملعاهدات 
وتطبيقها،  احرتامها  عليه  تفرض  الوطين،  ترشيعه  من  جزًءا  املغربية -  الرسمية  اجلريدة 

وكفالة احلقوق واحلريات الواردة فيها لألجانب املوجودين فوق إقليمه.

ويعاين املهاجرون األفارقة من جنوب الصحراء يف املغرب ظروفًا صعبة يف ظل أزمة 
كورونا، سواء املقيمون باململكة منهم أو العابرون حنو أوروبا، جراء اتلوقف االضطراري 
عن ممارسة مهن بسيطة يف الغالب أو عدم االستفادة من برامج ادلعم االجتمايع. وىلع الرغم 
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من املبادرات اتلضامنية معهم، فإن عرشين ألف مهاجر تقريبًا ىلع األقل باملغرب، أغلبهم 
من بدلان إفريقيا جنوب الصحراء هم حايلًّا يف وضع يستديع تدخاًل إنسانيًّا اعجاًل؛ حبسب 
أستاذ علم االجتماع املهتم باهلجرة مهدي عليوة. ويقول رئيس مجعية ائتالف اجلايلات 
اجلنوب صحراوية باملغرب أوسمانا با من جهته لواكلة فرانس برس: »اذلين اكنوا يمارسون 
صعوبة  أكرث  فالوضع  مايلة،  موارد  دون  الصيح  احلجر  بسبب  للتوقف  اضطروا  اتلجارة 
بالنسبة للمهاجرين غري انلظاميني اذلين يعيشون يف خميمات وليس بوسعهم اتلنقل، كما 
ال تستطيع اجلمعيات املدنية الوصول إيلهم ملد يد العون؛ بسبب احلجر الصيح املفروض يف 
اململكة منذ أسابيع. ويعمل جزء هام من اجلايلة اجلنوب صحراوية باملغرب يف القطاع غري 
املنظم اذلي يشلك أكرث من 20 باملائة من انلاتج ادلاخيل اخلام للمملكة، ويسدون رمقهم 
من اعئدات مهن بسيطة؛ اكتلجارة باتلجوال أو حراسة السيارات يف الشوارع أو اخلدمة 
يف ابليوت، دون عقود عمل وال ضمان اجتمايع، ويسيطر عليهم اخلوف جراء األزمة«)29(.

والعراق  وبلنان  إفريقيا،  شمال  دول  العربية خاصة  ادلول  تعيش  املغرب  غرار  وىلع 
وسوريا، وبعض ادلول اإلفريقية عديًدا من اتلحديات ايلوم، فباإلضافة إىل ترضر االقتصاد 
قبل  فيها هذه ادلول حىت  تتخبط  اليت  املشكالت  أزمة جاحئة كورونا وعديد من  بفعل 
األزمة؛ اكبلطالة واتلفاوت الطبيق والفقر... فهذا من شأنه أن يكثف من عدد املهاجرين 

حنو أوروبا هروًبا من واقع مأساوي مرتقب بسبب األزمات املتتايلة يف هذه ادلول. 

الحماية االجتماعية للمهاجرين، أفضل الخيارات الممكنة

أدت جاحئة كورونا إىل طرح مواضيع حقوق اإلنسان واتلميزي العنرصي من جديد، 
فقد أدت هذه األزمة وخاصة ىلع مستوى املهاجرين واملهاجرين غري انلظاميني إىل تعميق 
أزمتهم وأزمة العائالت املرتبطة بهم يف بدلانهم األصلية من جهة أخرى. فمن جهة يوجد 
بادلول األوروبية والواليات املتحدة عدد كبري من املهاجرين اذلين يعتمدون ىلع عملهم يف 
هذه ادلول من أجل إاعلة ذويهم، ومن جهة أخرى هناك عدد من املهاجرين غري انلظاميني 
ممن يعملون خارج القانون أو اعلقون يف حدود بعض ادلول إىل ايلوم، وتبىق هذه الفئات 

األكرث عرضة لإلصابة من جهة أو عدم اتلوفر ىلع اتلطبيب والراعية الصحية الالزمة.
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حاولت احلكومات يف ابلداية اختاذ إجراءات مهمة حلماية أرواح انلاس يف إطار اتلصدي 
هلذه اجلاحئة اليت لم يكن متوقًعا أنها ستؤدي إىل لك هذا اخلسارات يف األرواح واالقتصاد. 
ر إماكنياتها إلنقاذ  ولكن االرتفاع املهول يف اإلصابات والوفيات جعل هذه ادلول تَُسخِّ
مواطنيها تلجاوز األزمة، واختىف خالل تدبري هذه األزمة موضوع املهاجرين وأرسهم إال 

ا. يف حاالت قليلة ونادرة جدًّ

ومما يمكن اتلأكيد عليه من خالل رفع احلجر الصيح املؤقت وعدم وجود لقاح أن 
أنه جيب اتلفكري جبدية  ما يعين  العالم معرض ملوجات جديدة من فريوس كورونا، وهو 
انتقال العدوى بلقية  ، وأيًضا للتصدي خلطر 

ً
إنسانية أوال يف محاية املهاجرين العتبارات 

رفاهية  يملكون  األزمة وال  ملواجهة  املناسبة  اإلماكنيات  تتوفر هلم  فهم ال  ثانيًا.  الساكن 
ابلقاء يف املنازل وتأمني معيشتهم وخاصة غري انلظاميني منهم أو ممن فقدوا وظائفهم ولم 

جيدوا دخاًل ثابتًا وال مساعدات من دولة اإلقامة.

السيايس  اخلطاب  يف  انلظر  إاعدة  جيب  للهجرة،  موضويع  تصور  تبين  أجل  ومن 
الرشعية،  غري  )اهلجرة  سلبية،  بصورة  عموًما  اهلجرة  يعالج  اذلي  اإلعاليم  اخلطاب  ويف 
مشكالت االندماج، اإلرهاب واجلريمة، واملخدرات....(. ومن املؤسف أن تركز ادلراسات 
اليت  األحباث  تظل  بينما  اهلجرة  لكفة  إبراز  وحماولة  السليب  اجلانب  هذا  ىلع  واتلقارير 
اليت  االستعجايلة  الربامج  ختصص  أن  وجيب  قليلة)30(.  للهجرة  اإلجيابية  اجلوانب  تتناول 
تم وضعها للتصدي جلاحئة كورونا جزًءا من خمصصاتها ملساعدة املهاجرين وتوفري آيلات 
وأدوات الفحص واتلطبيب والعالجات وتأمني املسكن واتلغذية والراعية وخاصة للكبار 

يف السن واألطفال.

كما يمكن اتلفكري يف خطة استعجايلة لالحتفاظ بايلد العاملة وعدم تعريضها خلطر 
الصيح  املستوى  وسياسيًّا، وىلع  اقتصاديًّا  املنهكة  األصل  والعودة دلول  ادلولة  الطرد من 
من خالل تنمية االقتصاد وخلق فرص شغل يمكن أن تغطي حاجة املهاجرين يف العمل 
املنتهية وجتديدها زمن  العمل  تأشريات  تمديد  رابح / رابح. كما يمكن  إطار عالقة  ويف 
الكورونا ومنح رخص استثنائية؛ إلاعدة تسوية موضوع اتلأشريات وعقود العمل املؤقتة ملن 

يرغب يف ابلقاء بدول املهجر واالستفادة من فرص عمل.
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على الشرق األوسط؟

هيمنت اتلأثريات الواقعة واملحتملة جلاحئة كورونا )كوفيد 19( خالل العام احلايل ىلع 
انلقاش حول مستقبل منطقة الرشق األوسط. فقد أدى تفيش الوباء إىل تصاعد اتلوقعات 
حول تداعياته املتحملة ىلع مجيع جوانب احلياة؛ حىت ذهب ابلعض للقول بأن الوباء سيغري 
من شلك خريطة انلظام ادلويل، وقد يؤدي إىل صعود قوى وهبوط أخرى، أو أنه سيحول 
من طبيعة الرصااعت القائمة يف العالم، ويف القلب منه منطقة الرشق األوسط اليت اكنت 
األمن  مؤرشات  تدهور  من  وتعاين  اجليوسياسية،  الرصااعت،  من  بكثري  تعج  زالت  وما 
اإلنساين واتلنمية البرشية. هذا فضاًل عن تداعيات هذا الوباء ىلع طبيعة احلياة البرشية، 
ع من عملية اتلحول إىل )احلالة ما  )العادي(؛ فالوباء يرسِّ وإاعدة البرش انلظر إىل مفهوم 
بعد العادية( اليت ترسبت إىل خطاب ادلول الكربى يف ماكفحة الوباء. كذلك، أكد الوباء 
ىلع أهمية تركزي دوائر ابلحث السيايس ىلع قضايا األمن غري اتلقليدية، وىلع رأسها قضايا 
احلياة  مع  اإلنسان  وتعامل  الوباء  اندالع  بني  بعضهم  ربط  فقد  العاملية.  والصحة  ابليئة 
الربية، فضاًل عن اتلداعيات املحتملة للوباء ىلع اتلغري املنايخ بسبب رصد االخنفاض يف 
االنبعاثات الكربونية، مع تطبيق دول العالم إجراءات احلظر واتلباعد االجتمايع جزئيًّا أو 
لكيًّا، وعودة انلقاش للرتكزي ىلع دور املنظمات ادلويلة باعتباره فاعاًل يف انلظام ادلويل يف 

الكشف عن الوباء وماكفحته. 
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الوباء  توقعات  لكن  العاليم.  انلقاش  هذا  من  نصيب  األوسط  الرشق  بلدلان  اكن 
اقترصت ىلع تداعياته ىلع األوضاع االقتصادية بلدلان املنطقة اليت ختوض خماًضا صعبًا 
منذ عقود؛ ىلع الرغم من ثراء مواردها، ألسباب عديدة تتمثل يف موقعها من دورة انلظام 
اتلنمية  وأزمات  الطبيعية،  واملوارد  الطاقة  مصادر  أحد  باعتبارها  العاليم  الرأسمايل 
أفيق بني بدلان  الرثوة ىلع مستوى  انقسام  نتاجئها يف  تتجىل  أسباب  ابلنيوية، وغريها من 
غنية بالرثوة وخفيفة ساكنيًّا تمثل يف اخلليج العريب، وبدلان أخرى متوسطة أو فقرية ادلخل 
مع كثافتها الساكنية، ويه معظم بدلان املنطقة. كذلك تطرق انلقاش إىل تداعيات الوباء 
العراق  املنطقة، وتتمثل يف احلروب األهلية ادلائرة يف بدلان  بها  اليت تعج  ىلع الرصااعت 
وسوريا وايلمن ويلبيا. وأدى احلديث عن الرصااعت إىل اتلطرق إىل إماكنية تغيري الوباء من 
دور القوى ادلويلة خاصة روسيا والواليات املتحدة واالحتاد األورويب يف إدارة أو حل هذه 

الرصااعت ادلائرة. 

الجيو-اقتصاديات في إطار الشرق األوسط

بني  بالرصاع  املرتبطة  اجليوسياسية  العوامل  ىلع  الرتكزي  املنطقة  مع  اتلعامل  يف  ساد 
العوامل  تأثري  تراجع  إىل  أدى  ما  املنطقة. وهو  واإلقليمية ىلع مصري دول  الكربى  القوى 
للمخططات  تابع  فيه  ذكرت  وإن  اليت  للحدود،  العابرة  باالقتصاديات  املرتبطة  األخرى 
السياسية للك دولة، واسرتاتيجيتها تلحقيق مصاحلها. لكن اآلونة األخرية، يف مرحلة ما 
قبل الوباء، أاعدت إىل الواجهة االعتبار إىل دراسة تأثري األدوات، واألهداف االقتصادية يف 
هذه االسرتاتيجيات، وهو ما يطلق عليه »اجليو-اقتصاديات« اليت شهدت عودة يف دراسة 
سلوك ادلول يف وضعية اتلنافس السيايس بعد تراجع موجة االهتمام باجلمااعت اإلرهابية 
ادليمقرايط  الليربايل-  املنظور  تراجع  قبلها  ومن  املنطقة،  الرئيسة يف  الفواعل  باعتبارها 
الفاعل  يف دراسة حتوالت املنطقة منذ اعم 2011م. فقد اعد االعتبار إىل ادلولة باعتبارها 
إحداث هذا  أسهم يف  قد  وباء كورونا  إن  القول  ويمكن  املنطقة.  تفاعالت  الرئيس يف 
اتلحول يف براديم دراسة منطقة الرشق األوسط لعدة أسباب ىلع رأسها اتضاح دور ادلولة 
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يف اتلصدي للوباء ىلع املستوى الوطين. بيد أن الوباء وما طرحه من قضايا جديدة قد أسهم 
يف دعم الطرح اجليو-اقتصادي دلراسة حتوالت املنطقة. خاصة مع اجتاه انلقاش إىل تأثري 
تداعيات الوباء االقتصادية ىلع مسار الرصااعت القائمة، وما اكنت ستؤدي إىل إذاكء هذه 

الرصااعت أو تهدئتها. 

بدأ االهتمام بدراسة تأثري االقتصاد بشلك اعم يف السياسة ادلويلة منذ فرتة بعيدة تقارب 
القرن مع احلرب العاملية األوىل، وظهور نظريات يسارية واجتماعية تفرس احلرب ىلع أنها 
السياسات  للرأسمايلة. لكن هذا االهتمام قد خَفَت مع سيطرة  للطبيعة الرصاعية  جتلٍّ 
القومية ىلع الرصاع ادلويل ما بني احلربني، والرصاع األيديولويج بني الرشق والغرب خالل 
احلرب ابلاردة. واكن انتهاء هذه احلرب إيذانًا بعودة االهتمام باالقتصاد واتلجارة ادلويلة. 
واكن االسرتاتييج األمريكي إدوارد لوتواك أول َمن صك مصطلح اجليو-اقتصاديات يف 
مقال هل اعم 1990م بعنوان: »من اجليو-سياسات إىل اجليو-اقتصاديات: لغة اتلجارة ومنطق 
عدم  إىل  أدت  احلرب  بعد  ادلويلة  السياسة  ىلع  الليربايل  اخلطاب  هيمنة  لكن  احلرب«. 
العناية باحتمايلة الرصاع انلاتج عن تضارب املصالح االقتصادية خاصة مع سيادة اخلطاب 
املثايل للعوملة وادلمقرطة. وقد برز احلديث عن جيو-اقتصاديات انلظام ادلويل حايلًّا مع 
انلظام  ودخول  وروسيا،  الصني  رأسها  وىلع  املتحدة؛  للواليات  منافسة  دويلة  قوة  صعود 
الساحة  االقتصادية يه  واملصالح  اتلجارة  معها  ادلويل يف مرحلة سيولة؛ حيث أصبحت 
الرئيسية للتصارع. وهو ما اتضح بشلك جيل يف »احلرب اتلجارة« اليت خاضتها إدارة ترامب 

مع بيجني.

نظام  إطار  يف  لدلولة  اخلارجية  السياسة  إدارة  بأنها  اآلن  اجليو-اقتصاديات  تُعرف 
أو  جيوسياسية،  اغيات  تلحقيق  االقتصادية  األدوات  تستخدم  حيث  تصاريع؛  تنافيس/ 
تستخدم األدوات السياسية والعسكرية للتأثري حتقيًقا لغايات اقتصادية. ويف سياق الرشق 
األوسط، تتضمن جيو-اقتصاديات املنطقة استغالل املوارد البرشية والطبيعية املوجودة يف 
املتنافسة؛  القوى  أو اليت تعاين من رصااعت أهلية تلعظيم مصالح  ابلدلان حمل اتلنافس 
املساعدات  مثل  االقتصادية؛  األدوات  واإلقليميني  ادلويلني  الفاعلني  استخدام  وكذلك 
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الوضعية  تؤثر  اإلطار  هذا  ويف  واتلأثري.  للتدخل  كأدوات  واتلعاقدات  واالستثمارات 
االقتصادية لدلول املتدخلة يف املنطقة حتديًدا القوى العائدة مثل روسيا أو اإلقليمية؛ مثل 
تركيا وإيران، وخططها االقتصادية واجليوسياسية، تؤثر ىلع مسار الرصااعت؛ حيث تربز، ىلع 
سبيل املثال، سياسات الطاقة كساحة رئيسة تلفسري الرصاع يف بدلان؛ مثل يلبيا ومنطقة 
رشق املتوسط. ويرتبط الرصاع ىلع ايلمن أيًضا باتلنافس ىلع ابلحر األمحر ورشيق املحيط 
اهلندي، خاصة منطقة القرن اإلفرييق اليت تُعد مرسًحا للرصاع اجليو-اقتصادي العاليم 
للتنافس  ساحة  وسوريا«  »العراق  اخلصيب  اهلالل  اكن  ما  ودائًما  فقط.  اإلقلييم  وليس 
الطاقة من اخلليج والعراق وإيران إىل  االقتصادي ادلويل خاصة فيما يتعلق خبطوط نقل 

الغرب. ويه منطقة تمثل سوقًا واسًعا للتجارة اإلقليمية. 

اجليو اقتصاديات 

االقتصاداجليو سياسات 

جيو-اقتصاديات الوباء: التباطؤ والطاقة والصراع 

تأثريه  زالت حدود  وما  املشهد،  هذا  تعقيد  من  زاد  كورونا اعماًل  ظهور جاحئة  اكن 
خاضعة للنقاش ومن الصعب اجلزم بها حايلًّا، خاصة يف السياق ادلائم اإلرباك يف الرشق 
األوسط. لكن من املمكن حتديد ثالثة عوامل جيو-اقتصادية؛ من حيث عالقة الوباء 
باقتصاديات اإلقليم وسياسات الرصاع ىلع اإلقليم. ويه تأثري اتلباطؤ االقتصادي، وتأثري 

تراجع أسعار ابلرتول، واحتمايلة احنسار أو اندالع الرصااعت. 
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تأثيرات التباطؤ االقتصادي 

مع اندالع الوباء وحتوهل جلاحئة، اجتهت اتلوقعات العاملية تلأكيد أن تداعيات كوفيد 19 
ستكون أقرب إىل تداعيات الكساد العظيم يف ثالثينيات القرن العرشين ىلع املدى ابلعيد. 
ويمثل تباطؤ معدالت انلمو أساس اتلأثري االقتصادي للوباء، وانلاتج باألساس عن تدهور 
العام للسلع واخلدمات مع تدهور اإلنتاج واتلبادل اتلجاري مع وجود  معدالت العرض 
األساسية،  غري  اخلدمات  يف  خاصة  العام  الطلب  يف  تدهور  وجود  ومع  احلركة،  ىلع  قيود 
وثبات، وربما زيادٍة الطلب ىلع السلع األساسية مثل الطعام. وليست األوضاع يف الرشق 
األوسط استثناًء من هذه املوجة. ىلع سبيل املثال، يتوقع صندوق انلقد ادلويل تراجع انلمو 
أزمة مرصفية  يعيش يف  للبنان اذلي  للكويت و%12   %1.1 ما بني  املنطقة  السنوي بلدلان 
ا يصل إىل  واضطرابات سياسية مرتبطة منذ شهور. يف الوقت اذلي قد حتقق فيه مرص نموًّ
2%، ويه نسبة أقل من توقعات السنة املاضية 5.7%. وقد تكون ابلدلان املصدرة للبرتول 
أقل ترضًرا؛ بسبب املخزون انلقدي املوجود. لكنها أيًضا ستعاين من أعراض االنكماش 
العريب من  تعاين بدلان اخلليج  أن  املتوقع  أسعار ابلرتول. ومن  الطلب ىلع  تراجع  بسبب 
املنطقة، وىلع رأسها تركيا، فمن  أما ابلدلان املستوردة للطاقة يف  انكماش بنسبة %3.9. 
انلمو االقتصادي خالل  بنسبة 0.8%. وبشلك اعم سيصل  تتعرض النكماش  أن  املتوقع 

هذا العام يف املنطقة إىل %3.3.

بتأثري هذا االنكماش ىلع قدرة ادلولة يف  باألرقام فقط، بل  يتعلق  لكن األمر ال 
الرشق األوسط ىلع اتلصدي للوباء صحيًّا واقتصاديًّا، وكذلك جتنب اتلداعيات السياسية 
انلاجتة عن الرتاجع االقتصادي اذلي يؤثر حتًما ىلع دخل الفرد حتديًدا يف ادلول متوسطة 
قامت  احتجاجية  موجات  املايض  العقد  املنطقة شهدت يف  أن  ادلخل. خاصة  أو صغرية 
ادلول  إحدى  أنها  رغم  إيران،  تمثل  وربما  باألساس.  واقتصادية  اجتماعية  مطالب  ىلع 
الغنية بابلرتول، حالة أسوأ من اتلداعيات االقتصادية للوباء اذلي اكنت أحد أكرب ضحاياه 
إىل اآلن. من املتوقع أن يؤدي الوباء إىل تراجع من انلاتج القويم اإلمجايل اإليراين بنسبة 
االقتصادية  العقوبات  تلأثري  مضاعًفا  تأثريها  سيكون  صحت  إن  نسبة  ويه   ،%30- 25
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املفروضة عليها منذ اعم 2018م. وربما يفرس هذا اتلدهور الشديد لقطاع الصحة اإليرانية 
اذلي لم يكن جاهًزا للتعامل مع األزمة. 

ىلع املستوى اجليوسيايس، يمكن أن يؤدي هذا اتلباطؤ االقتصادي إىل نتائج خمتلفة. 
حيث  من  اهلشة؛  ابلدلان  بعض  يف  السياسية  األوضاع  تدهور  من  يزيد  ناحية  من  فهو 
االستقرار السيايس. فعىل الرغم من االنتهاء الفعيل للحرب األهلية السورية، فإن دمشق 
تواجه حتديات اقتصادية بسبب العقوبات األمريكية انلاجتة عن قانون قيرص، والضغط 
االقتصادي للوباء، فضاًل عن تدهور ابلنية اتلحتية بفعل احلرب ادلائرة منذ تسع سنوات. 
ولم يكن الوباء إال آخر األعباء اليت اكن ينتظرها ايلمن اذلي يعاين من احلرب األهلية، 
واحلصار والفقر واتلدهور املعييش لشعبه. كذلك، قد يؤدي الضغط االقتصادي إىل »تقييد« 
النشاط اخلاريج بلدلان؛ مثل »إيران« و»تركيا«، وكذلك »الواليات املتحدة« و»أوروبا« اليت 
ر فيه  تعاين من حتديات داخلية وانقسامات يمثل الوباء أحد أسبابها. يف الوقت اذلي ُيتََصوَّ

أن دور روسيا والصني قد يزيد اخنراًطا يف املنطقة.

تراجع أسعار البترول 

يف  الوباء  اندالع  من  مبكرة  مرحلة  يف  كورونا  بوباء  العاملية  انلفط  أسواق  تأثر  بدأ 
الصني. ومع استمرار حاالت اإلغالق اجلزيئ واليلك يف الواليات املتحدة وأوروبا والصني، 
اخنفض الطلب العاليم ىلع انلفط ىلع حنو غري مسبوق، وهو ما اتضح يف تدهور مبيعات 
خام برنت. اكن هذا اتلدهور ديلاًل ىلع تراجع القواعد احلاكمة لسوق انلفط، خاصة مع 
السوق، ىلع  للتحكم يف  اإلنتاج ىلع حنو منسق  ري ابلرتول يف خفض  ُمَصدِّ عدم رغبة 
الرغم من عدم وجود طلب مستقبيل يف السوق. بل إن األمور وصلت إىل حرب األسعار بني 
السعودية وروسيا يف مارس 2020م، عندما رفضت موسكو خفض اإلنتاج بواقع 1.1 مليون 
السوق،  إغراق  إىل  أدى  اإلنتاج ىلع حنو  إىل زيادة  بالرياض  أدى  ما  ايلوم، وهو  برميل يف 
قبل أن تدفع واشنطن الطرفني إىل جانب دول األوبك التفاق يف بداية يناير يقيض خبفض 
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اإلنتاج اليلك بنحو 10 ماليني برميل يف ايلوم. ومع ذلك، لم يؤدِّ االتفاق إىل استقرار السوق، 
بل لم يمنع تدهور أسعار خام غرب تكساس من اتلدهور إىل ما دون الصفر يف العقود 

اآلجلة للشهور القادمة.

لم يكن هذا اتلدهور قرين الشهور األخرية فقط، فأسواق انلفط تشهد انتاكسة منذ 
لكن  املتوسط.  املدى  ىلع  عالجه  يمكن  ما  وهو  العاليم،  انلمو  تراجع  مع  2014م  اعم 
اندالع الوباء وتصاعد منحىن اإلصابة، وتوقع موجات أخرى، هو ما يضع عودة الطلب 
مرة أخرى حمل شك يف املدى املنظور. ىلع املستوى اجليوسيايس، سيؤدي هذا الرتاجع يف 
أسعار انلفط إىل تأثر ادلول املنتجة يف املنطقة مع اخنفاض األرباح، وهو ما يعين تراجع 
هامش تأثريها خاصة مع وجود خطط طموحة للتنمية يف بدلان مثل السعودية. لكن األثر 
واحلصار  بالعقوبات  املثقل  اهلش  االقتصاد  ذات  إيران  ىلع  سيكون  الرتاجع  هلذا  األكرب 
واتلمدد االسرتاتييج يف العراق وسوريا وبلنان وايلمن. ذللك؛ من املتوقع أن يرتاجع اتلأثري 
االقتصادي والعسكري اإليراين يف سوريا يف مقابل ادلور الرويس ادلاعم للنظام السوري، 

وعجز طهران عن اتلأثري يف ملف إاعدة اإلعمار.

الرشق  أهمية  استمرار  انلفط  أسواق  أزمة  تُظِهر  اتلأثري االنكمايش،  إىل جانب هذا 
األوسط بالنسبة للقوى ادلويلة خاصة الواليات املتحدة وروسيا والصني، اليت تريد استقرار 
سوق انلفط، سواء فيما يتعلق باستمرار العرض، أو باستقرار األسعار؛ فاآلثار االنكماشية 
الواليات املتحدة  ال تقترص ىلع منطقة بعينها. وهو ما يعين استمرار ادلور الغريب بقيادة 
اليت حتاول حايلًّا ىلع سبيل املثال إاعدة إنتاج انلفط اللييب املغلق منذ يناير 2020م؛ بسبب 
املصدر  هذا  أهمية  واشنطن  تدرك  حيث  الوطين؛  واجليش  الوفاق  حكومة  بني  الرصاع 

بالنسبة حللفائها يف أوروبا، وكذلك أهميته الستقرار سوق انلفط.
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احتدام أم نهاية الصراعات؟ 

يف أوقات االستقرار تستديع مواجهة األوبئة اجتاًها تعاونيًّا من قِبَل الفاعلني ادلويلني. 
بيد أن جاحئة كورونا قد ظهرت، وتتطور يف وقت حتوٍل كبري يشهده العالم ىلع املستويات اكفة، 
وباألخص يف منطقة الرشق األوسط، وهو ما يعين احتمايلة استمرار الرصااعت وإن اكنت 
حبدة وبدرجات خمتلفة تبًعا تلأثري الوباء ىلع لك فاعل دويل وإقلييم منخرط يف الرصااعت 
القائمة. حىت اآلن، لم تدفع اجلاحئة األطراف املتصارعة حىت يف ابلدل الواحد حنو اتلعاون. 
فالعراق ال يزال يف حالة عدم استقرار سيايس ورصاع بني احلكومة املركزية واملليشيات. 
بعد  ما  إدارة  إجناح ملف  قد جتد صعوبة شديدة يف  اليت  ينطبق ىلع سوريا  نفسه  واألمر 

الرصاع وإاعدة اإلعمار.

أما الرصاع اللييب فهو انعاكس الستمرار آيلات اتلصارع يف ظل الوباء. فيف الوقت اذلي 
قيَّدت فيه اتلوابع االقتصادية من قدرة دول اخلليج ىلع دعم اجليش الوطين ماديًّا وعسكريًّا، 
وجدت تركيا يف انشغال املجتمع ادلويل خاصة أوروبا، ودول إيطايلا وفرنسا، بمواجهة الوباء، 
الوفاق، وإرسال  الفرصة ساحنة لالستمرار يف اسرتاتيجية دعم ميليشيات حكومة  وجدت 
إىل  أدى  ما  وهو  الوطين.  اجليش  مواجهة  يف  هلا  الفين  وادلعم  العسكري  والعتاد  املرتزقة 
 يف غرب طرابلس، ثم يف جنوبها وقاعدة 

ً
تراجع األخري عسكريًّا وخسارته مواقع هامة أوال

 إىل حمور رست-اجلفرة. وترتب ىلع هذا اتلصعيد احتدام 
ً

الوطية وترهونة ىلع الرتتيب وصوال
لم تظهر ىلع  ناحية أخرى،  الرصاع مرة أخرى، وزيادة االستقطاب ادلويل حول يلبيا. من 
ساحة الرصاع أية بوادر للتعاون املشرتك بني حكوميت طربق وطرابلس، ولو ىلع املستوى 
الفين ملواجهة الوباء يف اكمل يلبيا؛ حيث ما زالت ابلالد مفككة سياسيًّا مع وجود قدر من 

االشتباك اإلداري بني املؤسسات واملؤسسات املوازية.

بشلك اعم، ما زالت ظاهرة الوباء قيد التشلك ومن الصعب اجلزم بما حتمله من تداعيات، 
لكنه من الواضح أن تأثرياتها ستكون عميقة وجذرية، وهو ما يستديع وجود آيلات للتحليل 

وانلظر بعيًدا عما هو سائد من نظريات سواء يف االقتصاد أو العالقات ادلويلة.



ادلكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر)32(

 منطقة الخليج وتداعيات جائحة كورونا:
واقع متغير وتحديات جديدة

من املؤكد أن أزمة جاحئة كورونا ألقت بظالهلا ىلع اغبلية دول العالم وبشلك مفائج 
وغري متوقع مما جعل لك القطااعت تتأثر بدون استثناء. وبالطبع دول جملس اتلعاون اخللييج 
باعتباره جزًءا من هذا العالم قد ترضرت  كغريها من ادلول األخرى، وربما يكون أكرث 
من غريها، ويف جماالت شىت؛ األمر اذلي تبعه اختاذ خطوات عديدة من جانب دول جملس 
اتلعاون تضمنت قرارات اعجلة ملواجهة اجلاحئة وتبعاتها، ومنها رصد مزيانيات خاصة، أو 
تعزيز بنود مايلة يف املوازنات العامة؛ من أجل توفري االحتياجات الطارئة، ودعم القطااعت 
الصحية حلماية املواطنني واملقيمني بهذه ادلول، وعالج َمن أصيب منهم، بل جتاوزت هذه 
القرارات إىل دعم القطاعني احلكويم واخلاص الذلين ترضرا كثرًيا، وما زالت دول جملس 

اتلعاون اخللييج تنفذ كثرًيا من اخلطط واإلجراءات ملواجهة تداعيات جاحئة كورونا.

وهذه اإلجراءات مع أهميتها تمثل جانبًا من جوانب مواجهة تداعيات األزمة، اليت 
كشفت عن وجود ثغرات لم تكن ادلول مهيأة للتعامل معها، أو مع أزمات مفاجئة مثلها، 
القائم  الوضع  يف  انلظر  إاعدة  من  به  تقوم  أن  جيب  ما  يف  اتلفكري  إىل  ادلول  جلأت  ذللك 
حتدث  قد  اليت  األخرى  واألزمات  األزمة،  هذه  ملواجه  املستقبلية  اخلطط  وضع  ورسعة 
سواء صحية، أو اجتماعية، أو خماطر وحتديات خمتلفة تتطلب االستعداد بمزيد من سد 
األزمات  مع  للتعامل  علمية  وبطرق  ومرونة  واقعية  أكرث  ختطيط  حنو  واتلوجه  اثلغرات 

الطارئة بشلك فعال. 
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وهذا ما نستعرضه يف هذه الورقة؛ ومنها: 

تعديل  أن  رغم  اتلعاون،  جملس  دلول  احلايلة  الساكنية  الرتكيبة  تعديل  رضورة   :
ً

أوال
الرتكيبة الساكنية مطلب أسايس ومطروح منذ زمن يف بعض دول جملس اتلعاون اخللييج، 
إحلاًحا ورضورة؛ حيث  أكرث  وأصبحت  بعد جاحئة كورونا  زادت  املطلب  هذا  فإن حدة 
ترتب ىلع وجود العمالة غري انلظامية كثري من األرضار لكن بدرجات متفاوتة من دولة 
بشلك  السعودية  العربية  اململكة  تؤرق  ال  الظاهرة  هذه  اكنت  فقد   أخرى،  إىل  خليجية 
كبري، لكنها اكنت أكرث تأثرًيا يف دول جملس اتلعاون األخرى. وهذا اخللل صاحبه ظاهرة 
وجود العمالة غري انلظامية، واهلامشية مع تنايم ظاهرة ما يسىم بتجارة اتلأشريات. وهذه 
الظاهرة تمثل اكبوًسا تزايد خطره يف ظل انتشار وتفيش فريوس كورونا املستجد؛ حيث 
تتكدس العمالة السائبة يف أحياء ومناطق شعبية ونائية يف أطراف املدن وبني العشوائيات 
نسبة  أن  املثال  سبيل  ىلع  جند  وذللك  كثرية.  واجتماعية  أمنية  خماطر  عليه  يرتتب  مما 
ا،  الوافدة كبرية جدًّ العمالة  السعودية بني  العربية  اململكة  اإلصابات بفريوس كورونا يف 
أزمة  الوضع يف ظل  بأسلوب حضاري حازم مع هذا  اململكة  تعاملت حكومة  ومع ذلك 
كورونا، فقررت عالج مجيع املصابني أو الكشف عليهم من العمالة الوافدة سواًء بسواء مع 
املواطنني، بل فتحت أبواب العالج جلميع املرىض من العمالة غري انلظامية أي ممن  ليس 
دليهم إقامات نظامية، أي العمالة املخالفة لقوانني اإلقامة حفاًظا ىلع صحة اجلميع، كما 
خصصت عدًدا من املدراس، وأنشأت جممعات سكنية صحية بصورة اعجلة واستخدمتها 
تقلل من حاالت االختالط بني حاميل  املكدسة؛ حىت  العمالة  مناسبة هلذه  إيواء  كدور 
الفريوس وغريهم، إضافة إىل حتمل نفقات العالج والعزل، وهذا ما تقوم به دول جملس 

اتلعاون اخللييج األخرى.

وطواقم  جمهزة  مستشفيات  وتتطلب  ضخمة،  مايلة  تكلفة  هلا  اإلجراءات  هذه 
جيب  اكن  اخلليج  دول  اكهل  ىلع  كبرية  وجهوًدا  وعقاقري،  أدوية  وتوفري  مدربة،  طبية 
عبئًا  تمثل  اهلامشية  العمالة  إن  بل  األزمة،  هذه  خالل  أخرى  قطااعت  خلدمة  توجيهها 
انلظامية  العمالة  ذلك ىلع  ينطبق  بينما ال  األخرى،  والقطااعت  االقتصادي  القطاع  ىلع 
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اليت حيتاجها سوق العمل، فيه حمل ترحيب وتشملها مظلة اتلأمني الصيح وهؤالء رشاكء 
الساكنية  الرتكيبة  تعديل  والراعية. لكن يظل  وابلناء وهلم لك احلقوق  اتلنمية  يف مسرية 
مطلبًا اسرتاتيجيًّا، فمشكالت خلل الرتكيبة يف دول اخلليج هلا خماطر عديدة؛ منها خماطر 
اجتماعية، وأمنية، ودينية، واقتصادية، ومنها خماطر ذات صلة باإلرهاب وانتشار األفاكر 
ما جيعلها  ودينيًّا  العمالة غري متعلمة وغري حمصنة فكريًّا  أن اغبلية هذه  الضالة، خاصة 
ورسعة  الضال  للفكر  والرتويج  اإلرهابية،  اجلمااعت  من  واالستقطاب  للتجنيد  عرضة 
انتشاره. كما أن بعضها يعمل حتت طائلة قانون التسرت والغش اتلجاري ما جيعلها تؤثر 
الوطنية  العمالة  بطالة  ىلع  تأثريها  عن  ناهيك  اخلليجية،  الوطنية  االقتصادات  ىلع  سلبًا 
وتفيش انتشار اجلريمة واتلعايط غري املرشوع للمخدرات واهلجرة غري انلظامية. لك ذلك 
وغريه يتطلب وضع اسرتاتيجيات واضحة وفعالة يف تعديل الرتكيبة الساكنية دلول جملس 

اتلعاون اخللييج.

ثانيًا: رضورة اتلعامل مع اتلعليم وفق رؤية جديدة تعتمد ىلع تطوير املناهج وحتديثها 
بما يتناسب مع احتياجات العرص، فلم تعد املتطلبات احلديثة تعتمد ىلع اتلعليم انلظري 
العمل  سوق  احتياجات  تناسب  بمخرجات  يدفع  تعليم  بل  واحلفظ،  اتللقني  ىلع  القائم 
احلقيقية، ذللك من األهمية بماكن إاعدة انلظر يف املناهج ادلراسية تلكون خايلة من احلشو 
غري املربر، ورضورة الرتكزي ىلع اتلعليم اتلطبييق والفين لسد الفجوة يف سوق العمل، مع 
الرقمية وفًقا ألسايلب تضمن  بنية االتصاالت  بُعد وحتديث  تقنيات اتلعليم عن  اعتماد 
توصيل املعلومة واتلفاعل بني الطالب واملؤسسة اتلعليمية، أو حتقيق متطلبات العمل عن 
بُعد اذلي أصبح رضورة حىت بعد انتهاء جاحئة كورونا، فبدون اتلعليم احلديث ال يمكن 
حتقيق أي نهضة يف املجتمع ولن تكون تنمية مستدامة بمعناها املعروف، وعلينا يف ذلك 
دراسة اتلجارب انلاجحة  يف ادلول اليت حققت قفزات مهمة يف ميادين اتلطور وانلهوض.

اتلعاون  جملس  دول  قطعت  ولقد  احلايلة،  الصحية  املنظومات  تطوير  جيب  ثاثلًا: 
بشقيه احلكويم واخلاص، مع وضع مظلة  الصيح  القطاع  تطوير  اخللييج شوًطا كبرًيا يف 
واخلاص،  احلكويم  القطاعني  يف  العاملني  واملقيمني  املواطنني  مجيع  تشمل  صيح   تأمني 
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ا ىلع كفاءات من اخلارج؛  فما زالت دول اخلليج تعتمد يف القطاع الصيح وبنسبة اعيلة جدًّ
األمر اذلي يمثل نقطة ضعف خطرية قد حتدث لسبب أو آخر، وأيًضا جيب تفعيل رشاكة 
حقيقية بني القطاع الطيب احلكويم والقطاع الطيب اخلاص؛ حىت تكون تكلفة العالج 
زالت تكلفة  ما  للمرىض؛ حيث  مة  املقدَّ الصحية  اخلدمات  تطوير  مع  ومناسبة  معقولة 

العالج مرتفعة، بل مرهقة يف املستشفيات اخلاصة واالستثمارية.

رابًعا: االقتصاد اخللييج، كشفت جاحئة كورونا بشلك كبري عن أهمية تنويع مصادر 
ادلخل يف دول جملس اتلعاون اخللييج، مع حتمية توسيع القاعدة االقتصادية خاصة ىلع 
ضوء تقلبات أسواق الطاقة وما طرأ عليها من مستجدات، وتراجع أسعار انلفط والغاز 
يف اآلونة األخرية. ويف احلقيقة أدركت دول جملس اتلعاون اخللييج ذلك منذ سنوات ولم 
يكن مفاجئًا هلا ما حيدث اآلن يف أسواق الطاقة، وذللك أخذت اخلطط اخلليجية الوطنية 
اململكة  يف  2030م(  )رؤية  وضعت  وقد  االقتصادية.  القاعدة  توسيع  اعتقها  ىلع  للتنمية 
العربية السعودية برامج حمددة وواضحة للتعامل مع مجيع جماالت اتلنمية املستدامة تلنويع 
االقتصادية  للمتغريات  حتسبًا  قصرية  ليست  بفرتة  كورونا  جاحئة  قبل  الوطين  االقتصاد 
اليت  انلفط  مداخيل  ىلع  االعتماد  تلقليل  اخلليجية  االقتصادات  ىلع  وانعاكسها  العاملية 
سلمان بن  امللك  الرشيفني  احلرمني  خادم  الرؤية  هذه  عن  وقال  اتلناقص.  يف  بدأت 
مجيع  ىلع  العالم  يف  ورائًدا  ناجًحا  نموذًجا  بالدنا  تكون  أن  األول  »هديف  عبد العزيز: 
األصعدة، وسأعمل معكم تلحقيق ذلك«. وقال سمو ويل العهد األمري حممد بن سلمان: 
»إن )رؤية 2030م( يه خطة طموحة قابلة للتحقيق، وتعرب عن أهدافنا وآمانلا ىلع املدى 
ابلعيد، وتستند إىل ماكمن القوة والقدرات الفريدة لوطننا، ويه ترسم تطلعاتنا حنو مرحلة 
تنموية جديدة اغيتها إنشاء جمتمع نابض باحلياة يستطيع فيه مجيع املواطنني حتقيق أحالمهم 

وآماهلم وطموحاتهم يف اقتصاد وطين مزدهر«. 

وبناًء ىلع ما تضمنته )رؤية 2030م(؛ يتضح جليًّا أن دول جملس اتلعاون ويف طليعتها 
اململكة العربية السعودية لم تعد تركن إىل الرثوة انلفطية كأساس القتصاد املستقبل، بل 
ومنها   ادلول؛  هذه  بها  اليت حتظى  النسبية  للمزايا  وفًقا  اقتصاداتها  تنويع سلة  تعمل ىلع 
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يف  واتلوسع  العسكرية،  أو  املدنية  سواء  أنواعها  بكل  احلديثة  بالصنااعت  االهتمام 
مع  باتلعاون  أو  حملية  رؤى  عرب  وتوطينها  املعرفة،  واقتصادات  ابلرتوكيماوية  الصنااعت 
رشااكت أجنبية، وكذلك االهتمام بقطااعت اخلدمات، والسياحة، وإاعدة تدوير الصادرات 
واالستفادة من املوقع اجلغرايف للمملكة، وقربها من شبكة املمرات املائية العاملية، وكذلك 
ذلك؛  مع  باتلوازي  داخلية  سياسات  تطبيق  مع  ذلك،  وغري  وانلاشئة،  اتلقليدية  األسواق 
لرتشيد اإلنفاق واالستهالك. فلم تعد الرفاهية اليت صاحبت الطفرة انلفطية قائمة ايلوم 
كما اكنت من قبل، وقد تم تهيئة املواطن اخللييج للتعامل مع املتغريات االقتصادية اجلديدة 
الراهنة، باالعتماد ىلع انلفس وتقليل االعتماد  واتلعايش مع ظروف ومتطلبات املرحلة 

ىلع انلمط الرييع اذلي ساد لقرابة مخسة عقود.

حيث  الغذايئ(؛  )األمن  يسىم  بما  االهتمام  رضورة  كورونا  جاحئة  أكدت  خامًسا: 
األرايض  العذبة، وشح  املياه  ندرة  وتعاين من  الصحراوي،  انلطاق  تقع يف  اخلليج  إن دول 
الزراعية وال تنتج ما يكفيها من الغذاء ما جيعلها تعتمد ىلع املواد الغذائية املستوردة. وقد 
أدت جاحئة كورونا إىل تعطل وسائل انلقل ما محل خطورة ىلع املخزون السليع والغذايئ 
يف دول جملس اتلعاون. من ادلروس املستفادة من أزمة جاحئة كورونا رضورة أن يكون 
أو  أو اتلخزين  باإلنتاج  يتعلق  اهتمامات هذه ادلول سواء فيما  الغذايئ يف مقدمة  األمن 
طرق اإلمداد، وعليه ال بد من اتلفكري اتلاكميل يف اإلطار اإلقلييم اخللييج حتت مظلة 
القطااعت  القطاع اخلاص، فيف مثل هذه  جملس اتلعاون اخللييج، وبمشاركة فاعلة من 
قد ال تكون السياسات الفردية لدلول ناجعة ما يتطلب جهوًدا خليجية مجاعية يف إطار 

منظومة دول جملس اتلعاون اخللييج. 

سادًسا: الصنااعت ادلوائية واألجهزة الطبية، مع أن بعض دول جملس اتلعاون اخللييج 
قطعت شوًطا يف توطني بعض الصنااعت ادلوائية، فإنها غري اكفية ولم تصل إىل املستوى 
من  اذلايت  االكتفاء  من  اعيلة  نسبة  حتقيق  أهمية  ادلول  هذه  تدرك  أن  وجيب  املطلوب 
العاملية  باتلعاون مع رشاكت األدوية  أو  القائمة ىلع دراسات وجهود حملية،  األدوية سواء 
حتسبًا ملثل لظروف مماثلة لظروف جاحئة كورونا. ال سيما أنه توجد يف هذه ادلول ابليئة 
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كثرية  أماكن  يف  املنترشة  الطبية  انلباتات  توفر  حيث  من  ادلوائية؛  للصنااعت  املناسبة 
وجود  إىل  إضافة  املثال،  سبيل  ىلع  السعودية  العربية  اململكة  يف  املنايخ  للتنوع  نتيجة 
تنميتها جبذب استثمارات جديدة خاصة مع  القطاع ويمكن  استثمارات كبرية يف هذا 
)رؤية 2030م( اليت تهدف إىل تنمية القطاع الصنايع وحتفزي جذب االستثمارات يف شىت 

املجاالت االستثمارية. 

ابلحث  مع  اتلعامل  املستجد  كورونا  فريوس  جاحئة  فرضت  العليم،  ابلحث  سابًعا: 
احلياة  مرتكزات  من  جزء  بل  وجاهة،  أو  رفاهية،  جمرد  وليس  رضورة  أنه  ىلع  العليم 
العالم  الفاعلة مع دول  املشاركة  استمرارها، فال بد من  احلديثة ورضورة من رضوريات 
املتقدمة بمنظومة حبثية متاكملة سواء يف العلوم اتلطبيقية، أو العلوم االسرتاتيجية اليت 
تسترشف املخاطر واتلحديات يف إطار رؤية وطنية موضوعية ودقيقة، فرغم أهمية ابلحث 
العليم يف تطور الشعوب واألمم، فقد أكدت جاحئة فريوس كورونا املستجد أن األحباث 
الطبية واكتشاف األدوية واللقاحات واألمصال رضورة حياتية تتعلق حبياة اإلنسان وبقائه 
ىلع قيد احلياة مع بقاء الاكئنات احلية األخرى. ومن الرضوري حتديث ابلنية اتلحتية لقطاع 
االتصاالت والرقمنة بما يوفر نموذًجا حديثًا لالتصاالت واالستفادة منه يف اتلعليم والعمل 
عن بُعد؛ حيث من املأمول أن يستمر هذا انلموذج اذلي بدأ االعتماد عليه خالل أزمة 
كورونا ما بعد انتهاء األزمة؛ ألنه أثبت فاعليته وأهميته ورسعته يف إجناز املهام من املنازل.

وتلحقيق ما سبق توضيحه، أو غريه من املطالب اليت تصب يف مصلحة شعوب ودول 
املنطقة، من الرضوري إاعدة انلظر يف ترتيب ابليت اخللييج من ادلاخل وتنقيته من العوالق 
اليت تؤثر ىلع صفو املناخ اخللييج، وبما حيقق توحيد السياسات اخلارجية وتفعيل قرارات 
املجلس تلحصني دوهل وشعوبه من خماطر األجندات اخلارجية، وصد حماوالت تفتيت إرادة 
اليت  السامية  األهداف  حتقيق  من  حتد  أو  تعرقل  جانبية  بقضايا  وإشغاهلا  املجلس  دول 
نشأ بسببها ومن أجلها جملس اتلعاون اخللييج، مع أهمية تفعيل مقررات املجلس األىلع 
فما حتقق من  )القمم اخلليجية( لترسيع االحتاد واتلاكمل اخللييج،  العربية  دلول اخلليج 
إجيابيات يتناسب مع مرحلة اتلأسيس وما شهدته من حتديات أمنية وعسكرية اعصفة 
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مرت بها منطقة اخلليج خالل العقود األربعة املاضية، وبالفعل قطع املجلس شوًطا بعيًدا 
تلحقيق  مهمة  مرحلة  أمامه  يتبىق  ذلك  ومع  دوهل،  شعوب  طموحات  من  جزء  حتقيق  يف 
اتلاكمل املنشود أو حلم االحتاد اخللييج اذلي يراود شعوب املنطقة منذ أن تأسس جملس  
اتلعاون يف بداية اثلمانينيات امليالدية من القرن املايض، فمسرية املجلس ال تقترص ىلع  
ما حتقق من إجنازات ىلع أرض الواقع، ولكنها مستمرة ومتجددة، وشعوب دوهل  تنشد أبعد 
من ذلك بكثري؛ حيث راود »االحتاد« حلم وفكر جيل قادة وزعماء دول املجلس اذلين 
أسسوا هذا الرصح ووضعوا بذرة االحتاد يف انلظام األسايس تلأسيس املجلس اعم 1981م. 
ويف اعتقادي أن االحتاد اخللييج أصبح رضورة وجودية بني شعوب متجانسة ومتوافقة يف 
كثري من أنماط احلياة واللغة وادلين واجلوار اجلغرايف املتصل بدون حواجز  وغريها، تفرض 
أهمية وجود هذا االحتاد. وهذا ما أكدته جاحئة كورونا اليت محلت إشارة واضحة إىل أهمية 

وجوده ملواجهة املخاطر واتلحديات املشرتكة.

املنطقة وحتت مظلة األمانة  أيًضا، من الرضوري ىلع دول  املنشودة  ويف إطار احللول 
مجيع  يف  خرباء  تضم  األزمات،  إلدارة  وحدة  تشكيل  اخللييج  اتلعاون  ملجلس  العامة 
املجاالت للتنبؤ باألزمات واسترشافها قبل وقوعها يف خمتلف املجاالت والعمل ىلع وضع 
احللول املسبقة وفق سيناريوهات متعددة واختيار املناسب منها، خاصة أن املنطقة تواجه 
حتديات مشرتكة، وال توجد دولة بمنأى عن هذه اتلحديات. وهذا ما أكدته جاحئة كورونا 
وغريها من املخاطر األمنية والعسكرية، وكذلك خماطر اإلرهاب ووجود اجلمااعت املسلحة 
غري احلكومية، والقالقل اليت تزرعها دول اجلوار اإلقلييم، ويه واضحة وليست خافية 
ىلع أحد، ومنها ما تقوم به إيران يف حماوالت متكررة لزعزعة أمن دول اخلليج باستخدام 
انلووي  السالح  المتالك  حماوالتها  أو  اجلوار،  دول  إىل  أزماتها  وتصدير  الطائفية  الورقة 
وغري ذلك ما يستوجب وجود إدارة لألزمات يف األمانة العامة ملجلس اتلعاون اخللييج، مع 
االستفادة من اللجان املنبثقة عن األمانة العامة للمجلس؛ ويه 30 جلنة وزارية متنوعة 

تغطي مجيع املجاالت.



86
تداعيات الجائحة

هو  بل  املشرتك،  العريب  العمل  عن  بعيًدا  يعمل  ال  اتلعاون  جملس  أن  ابلدييه  ومن 
جزء من املنظومة العربية األم، ودوهل داعمة جلامعة ادلول العربية وللقضايا العربية، بل 
سباقة يف دعم العمل العريب املشرتك، وهذا ما أكدته األحداث اليت شهدتها املنطقة منذ 
تأسيس اجلامعة، وما نأمل حتقيقه حتت مظلة اجلامعة دلعم العمل العريب املشرتك وتأمني 
املنطقة العربية من اتلدخالت اخلارجية، ويف مقدمة ذلك السوق العربية املشرتكة وحمكمة 
العدل العربية، وقوة حفظ السالم العربية »ناتو« تعمل ىلع إفشال املخططات اخلارجية اليت 

تستهدف دول املنطقة.

يف اخلتام، جاءت جاحئة كورونا اكشفة للواقع يف مجيع دول العالم، ومنها دول جملس 
واقًعا  وفرضت  واملستقبلية،  العاجلة  االحتياجات  الضوء ىلع  وسلطت  اخللييج،  اتلعاون 
جديًدا للتعامل مع قضايا لم تكن يف احلسبان، وكشفت ضعَف دوٍل كربى أمام فريوس ال 
يُرى بالعني املجردة، بل محلت يف طياتها متغريات دويلة وإقليمية ومنها اتلغريات املطروحة 
لدلول  ال بد  الظرف  هذا  ويف  العالم.  وقيادة  اجلديد  العاليم  انلظام  هرمية  للنقاش حول 
موقف  تقف  وال  اجلديد،  العاليم  انلظام  أن تكون مشاركة يف صياغة  العربية جمتمعة 

املتفرج من املتغريات العاملية واإلقليمية حىت جتد نلفسها موطئ قدم يف اعلم الغد.

ما يمزي دول جملس اتلعاون اخللييج باملقارنة بدول العالم األخرى هو ظاهرة رسوخ 
وصالبة انلظم السياسية، ورشعية السلطات احلاكمة، وذللك فآثار أزمة جاحئة كورونا يف 
عدد كبري من دول العالم ستكون مركبة، وربما ستنعكس نتاجئها ىلع الوضع االقتصادي 
مقترًصا  األسايس  أثرها  سيكون  اتلعاون  جملس  دول  يف  لكن  واالجتمايع.  والسيايس 
ىلع الوضع االقتصادي – املايل فقط وبدرجات أقل من بايق دول العالم، ولن يمس الوضع 
السيايس أو االجتمايع. وهذا االستنتاج يمكن إرجاعه إىل طبيعة انلظام السيايس يف دول 
املجلس، وطبيعة املجتمعات اخلليجية ذات الزنعة القبلية واألرسية القوية اليت تساعد ىلع 
استمرار ظاهرة اتلالحم وتوفري ادلعم االجتمايع وانلفيس واملايل ألفرادها، وتساعد ىلع 
جتاوز هذا انلوع من األزمات بأقل اخلسائر، ويه ظاهرة قد تكون قارصة ىلع املجتمعات 

اخلليجية وال تتكرر كثرًيا من املجتمعات األخرى.



ريهام صالح خفايج)33(

إشكالية إدارة البيانات في مواجهة 
فيروس كورونا المستجد

نشأت جاحئة فريوس كورونا املستجد وسط زخم معلومايت غري مسبوق يف ظل اثلورة 
الرقمية ويف ظل اتلوجه العاليم املتصاعد حنو احلوكمة اإللكرتونية. وأصبح من بني أحد 
توافرها،  ومدى  ابليانات  مشلكة  اجلاحئة؛  مواجهة  إطار  يف  برزت  اليت  اتلحديات  أكرب 
اإلحصاء  أن اكنت واكالت  فبعد  دقيق ورسيع.  بشلك  والقدرة ىلع حتليلها  وموضوعيتها 
بديلة  بيانات  مصادر  وانتشار  ظهور  ايلوم  نشهد  للبيانات،  األول  املصدر  يه  الرسمية 
أصبحت جزًءا ال يتجزأ من ابليئة املعلوماتية احلديثة اليت تضخ معلومات قيِّمة تدعم بها 
أعمال الرصد ادلقيق النتشار اجلاحئة ومدى تأثريها. لكن صاحب هذا االنتشار الرسيع 
تلك  أيًضا، حول جودة  بل والزناع  املزتايد،  الغموض  ابليانات احلديثة، حالة من  ملصادر 
اإلحصائيات ومدى مصداقيتها، مما جعل أزمة ابليانات إشاكيلة قائمة وواضحة يف لك دول 
العالم تقريبًا، مع تباين واضح يف قدرات احلكومات ىلع معاجلة جوانب انلقص املبدئية يف 

مجعها وحتليلها. 

فيروس كورونا: جائحة صحية أم أزمة بيانات؟ 

يصف جون إيوانيدس؛ أستاذ علم الوبائيات جبامعة ستانفورد، تفيش فريوس كورونا 
بأنه ليس فقط »جاحئة صحية« حتدث مرة لك قرن، كما أعلنته منظمة الصحة العاملية، بل 
أيًضا »إخفاق تام لألدلة وابليانات«)34(. ويرى أن السبب يف ذلك هو أننا يف وقت حيتاج فيه 
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اجلميع دون استثناء مزيًدا من املعلومات املوثوقة يف ظل هذه األزمة، لكن العالم يفتقر 
إىل أدلة موثوقة ودقيقة حول عدد املصابني بفريوس كورونا أو املحتمل تأكيد إصابتهم. 

وهو أمر ال شك يؤثر ىلع جودة القرارات واإلجراءات املتخذة ملجابهة هذا الفريوس.

بنرش  خاصة  ملنصة  العاملية  الصحة  منظمة  تدشني  رغم  أنه  جند  ذلك،  ىلع  ومثال 
لكوفيد-2019  احلالة  تقارير  متضمنة  كورونا)35(،  فريوس  مستجدات  حول  املعلومات 
Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Reports اليت بدأتها يف 21 يناير 2020م 

تلقدم من خالهلا احلصيلة الرسمية حلاالت اإلصابة املؤكدة بفريوس كورونا يف دول العالم، 
اختالفات  هناك  أن تكون  املتوقع  أنه من  تقرير  نهاية لك  بنفسها يف  تؤكد  املنظمة  فإن 
فريوس  برصد  املهتمة  األخرى  ابليانات  ومصادر  املنظمة  تقارير  يف  الواردة  ابليانات  بني 
كورونا، وذلك الختالف معايري االشتمال املستخدمة وأوقات تقديم ابليانات يف لكٍّ منها، 
للتحقق  خاضعة  ابليانات  مجيع  فإن  وموثوقيتها،  ابليانات  دلقة  املنظمة  كفالة  رغم  وأنه 
 Our World واتلغيري املستمرين. بينما نالحظ أن منصة اعملية مثل منصة »اعملنا يف بيانات
ملراقبة  األورويب  املركز  تقارير  ىلع  االعتماد  آثرت  أوكسفورد،  جلامعة  in Data«اتلابعة 

 من بيانات منظمة الصحة العاملية. 
ً

األمراض والوقاية منها، بدال

وهذا هو جمرد مثال جلانب من اتلحديات اليت تواجهها ادلول أثناء تعاملها مع ابليانات 
يف إطار مواجهة الفريوس. فقد حرصت عديد من اجلهات احلكومية واخلاصة اعمليًّا، ىلع 
حدٍّ سواء، ىلع تقديم أنماط متنوعة من ابليانات حول معدالت اإلصابة والوفيات والشفاء 
بشلك يويم. لكن االنتشار املتسع واملزتايد للبيانات، اليت قد تكون متناقضة يف بعض 
األوقات، قاد إىل ظهور حالة من احلرية وغياب اثلقة وسط مستخديم تلك ابليانات. بل 
وصاحبه انتشار موجة من األخبار الاكذبة واملغلوطة، وهو ما صنفته منظمة الصحة العاملية 

 .Infodemic فيما بعد بأنه وباء معلومايت

اإلحصائية  األجهزة  ىلع  كورونا  أزمة  تأثري  عن  هنا  احلديث  نغفل  أن  يمكن  وال 
املوثوقة  ابليانات  توافر  ىلع  املزتايد  الطلب  فأمامها  مزدوج.  حتدٍّ  أمام  تقع  فيه  الوطنية؛ 
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ناحية أخرى، وهو ما يشلك ضغًطا  ابليانات من  إمداد  املفروضة ىلع  ناحية، والقيود  من 
باتلأكيد ىلع تلك األجهزة اإلحصائية فوق قدرتها املؤسسية وتعطيل العمل بسلسلة قيمة 

ابليانات اخلاصة باإلحصائيات الرسمية)36(، كما هو موضح يف الشلك )1(. 

مثاًل  الصحة  فوزارات  ابليانات،  ىلع  املزتايد  الطلب  وهو  األول،  للتحدي  فبالنسبة 
ملتابعة  ابليانات  تلك  ونرش  كورونا،  بفريوس  والوفيات  اإلصابة  حاالت  برصد  مطابلة 
مستجدات اجلاحئة، وحيتاج صناع القرار إىل معلومات حول الرشائح األكرث ترضًرا من 
األزمة ومدى تأثر أسواق العمل باجلاحئة من أجل دعم املواطنني. ومن ناحية أخرى، هناك 
حاجة ماسة إىل معلومات دقيقة حول حركة املواصالت العامة واتلنقل ادلاخيل واألنشطة 
بصفة اعمة؛ من أجل تنفيذ إجراءات ناجعة وصارمة الحتواء األزمة. لكن، بانلظر إىل 
أو دقيقة جلميع األنشطة  الواقع يف كثري من ادلول، فلن جند سجالت حرص اكملة  أرض 
ملواجهة  القرار  بها يف عمليات صناعة  االستدالل  يمكن  ادلاخلية،  واتلنقالت  احليوية 
هذا الفريوس ىلع املستوى الوطين ودون الوطين، هذا باإلضافة إىل صعوبة حتديث ابليانات 

االجتماعية االقتصادية. 

يؤثر  حيث  الوطنية؛  اإلحصائية  األجهزة  عمل  نطاق  تقيُّد  فهو  اثلاين؛  اتلحدي  أما 
صعوبة  منها  أسباب؛  من  لعدد  ذلك  ويرجع  الرسمية.  اإلحصائيات  إمدادات  ىلع  سلبًا 
حتديث ابليانات وحمدودية جودة ابليانات وحوكمتها، وأيًضا اتلأخر يف عملية إنتاج ونرش 
املعلومات بسبب تدابري الغلق الحتواء انتشار الفريوس، ومن ثم عدم استعدادية كثري من 
ماكتب اإلحصاء الرسمية ملبارشة أعماهلا عن بعد. وهو ما دفع بعض تلك املؤسسات إىل 
اختاذ القرار بتأجيل جتميع ابليانات ميدانيًّا واالكتفاء باملصادر املتاحة، يف حني حاولت 
مؤسسات أخرى ابلحث عن حلول بديلة تلجميع ابليانات عن بعد، عرب اهلواتف املحمولة 

ىلع سبيل املثال. 
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لكن اتلحديات ليست قارصة ىلع اإلحصائيات الرسمية فقط، بل تذهب متطلبات 
ابليانات يف ظل أزمة كورونا ملا هو أبعد من جمرد حرص أرقام حاالت اإلصابة والوفيات. 
األقمار  أو  املحمولة  اهلواتف  مثل  للبيانات؛  ابلديلة  املصادر  وغزارة  وفرة  من  فبالرغم 
املصادر  مع  اتلاكمل  ىلع  قدرتها  ورغم  ابليانات،  من  أخرى  أنوااًع  تقدم  اليت  الصناعية، 
اتلقليدية للبيانات؛ اكتلعدادات واستطالاعت الرأي، فال يزال األداء احلايل للسياسات ال 
أنظمة احلوكمة  بسبب غياب  األدلة(؛ وذلك  )أو  املصادر  تلك  نتائج  تقارب بني  يقوم ىلع 
القادرة ىلع اتلوسع يف استخدام تلك املصادر وحتقيق االستدامة هلا. وهو ما يبدو جليًّا يف 
القدرات  من حمدودية  تعاين  اليت  اتلحديد،  وجه  ادلخل، ىلع  ومتوسطة  املنخفضة  ادلول 

اإلحصائية والعجز احلايل يف بنيوية ابليانات. 

شلك )1(: تأثري فريوس كورونا ىلع سلسلة قيمة ابليانات)37(.
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بين مشاركة البيانات وتوحيد مبادئ حوكمتها

يف ظل هذه اجلاحئة العاملية وأمام هذه اتلحديات، سعت احلكومات يف كثري من دول 
العالم إىل جتميع ومعاجلة ابليانات ذات الصلة بطرق تكفل الشفافية واألمان واملوثوقية. 
املعلومات، وذلك  الاكشفة هلذه املحاوالت يه طرق ومستويات نرش  أبرز األنماط  ولعل 
عن  تقريرها  يف  املتحدة  باألمم  واالجتماعية  االقتصادية  الشئون  إدارة  نرشته  ملا  وفًقا 
احلوكمة الرقمية)38( الصادر يف يويلو 2020م. فإنه مع مرور الوقت واستمرار انتشار جاحئة 
فريوس كورونا املستجد، تالحظ اتلوجه املزتايد دلى ادلول لرفع مستوى نرش املعلومات مع 
املواطنني بما يساعد ىلع ابلقاء ىلع تواصل معهم أثناء فرتة األزمة، سواًء من خالل مشاركة 
ابليانات أو من خالل إتاحة اخلدمات اإللكرتونية هلم. وكما هو موضح يف الشلك )2(، فإنه 
بمراجعة املنصات الوطنية اتلابعة لعدد 193 دولة من ادلول األعضاء باألمم املتحدة، يتضح 
أنه حبلول 25 مارس 2020م، قدمت نسبة 57% فقط من إمجايل عدد ادلول )أي ما يساوي 110 
دول( معلومات عن اجلاحئة. ويف 8 إبريل 2020م، ارتفعت النسبة إىل 86% )167 دولة(، إىل 

أن بلغت النسبة 97.5% )188 دولة( يف 13 مايو 2020م.

شلك )2(: نسبة املنصات اليت أطلقتها احلكومات لنرش بيانات فريوس كورونا.
)املصدر: إدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة(.
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أما بالنسبة للمنظمات اإلحصائية الوطنية ىلع وجه اتلحديد ووفًقا نلتائج تقرير رشاكة 
قدمت  فقد  2020م،  إبريل  يف   PARIS 21 والعرشين  احلادي  القرن  يف  للتنمية  اإلحصاء 
49 منظمة فقط من إمجايل 151 منظمة إحصائية وطنية، بيانات رسمية حول اجلاحئة عرب 
املواقع الرسمية هلا. وهو ما يعكس تأثري حتديات العرض والطلب اليت سبق ذكرها ىلع أداء 
تلك املؤسسات. ويوضح أيًضا اختالف اختيارات ادلول نلوع القناة الرسمية اليت يرونها 

األنسب تلوفري بيانات دقيقة وآنية ومشاركة ابليانات مع أكرب عدد ممكن.

فريوس  انتشار  تطور  مع  للمعلومات  نرشها  مستوى  يف  ادلول  تدرجت  اعم،  وبشلك 
االحتياطات  نرش  ىلع  األزمة  اندالع  من  األوىل  املرحلة  يف  ادلول  ركزت  حيث  كورونا؛ 
الصحية العامة وأرقام الطوارئ عرب املنصات الرسمية. لكن بتفاقم األزمة، بدأت ادلول 
اتلوسع يف تواجدها عرب قنوات اتلواصل االجتمايع؛ لنرش مستجدات وإحصائيات انتشار 
اجلاحئة؛ مثل إمجايل أعداد املصابني والوفيات واملتماثلني للشفاء، باإلضافة إىل أبرز تطورات 
السياسات الوطنية يف ضوء تلك األزمة. ثم تطور األمر إىل مشاركة تلك اتلحديثات بصفة 
منتظمة عرب منصات خاصة دشنتها بعض ادلول لنرش مستجدات اجلاحئة، مع توفري أنواع 
ادلعم املختلفة. ويمكن تقسيم تلك اإلجراءات واتلدابري إىل ثالثة مستويات، كما هو 

موضح يف اجلدول اتلايل:
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مستوى مشاركة 
مرتفعمتوسطمنخفضاملعلومات

أنواع املعلومات

• معلومات الصحة 	
العامة؛ مثل 

نصائح انلظافة 
الشخصية وأرقام 

الطوارئ.

• ابليانات الرئاسية 	
وغريها من 
اتلرصحيات 

احلكومية.

• إحصائيات حول 	
اجلاحئة.

• حتديثات حمدودة 	
حول تطورات 

السياسات 
وإجراءات اتلباعد 

االجتمايع.

• حتديثات منتظمة 	
حول تطورات 

السياسات الوطنية.
• معلومات 	

حول أنواع 
ادلعم انلفيس 

واالجتمايع 
واملايل املقدمة من 

احلكومة؛ مثل 
املبادرات وأرقام 

الطوارئ وتدشني 
املنصات.

نوع املنصة 
الرقمية

• املنصات 	
احلكومية؛ مثل 

منصات احلكومة 
املركزية، ووزارات 

الصحة.

• مواقع اتلواصل 	
االجتمايع؛ مثل 

الفيسبوك وتويرت.

• منصات اعمة 	
خمصصة لنرش 

معلومات حول 
اجلاحئة.

• تطبيقات إلكرتونية 	
مدعومة حكوميًّا.

جدول )1(: مستويات مشاركة املعلومات أثناء جاحئة فريوس كورونا)39(.
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تقوم  اليت  ابليانات  أنواع  يف  سواًء  ادلول  بني  االختالفات  مستوى  يوضح  لكه  هذا 
ثم اختالف هذه  ابليانات، ومن  األنسب ملشاركة هذه  الرقمية  املنصة  نوع  أو  بتقديمها، 
سواء ىلع  بيانات،  أن لك جمموعة  إىل  باإلضافة  هذا  ابليانات.  مشاركة  مستوى  ادلول يف 
املستوى الوطين أو املستوى اإلقلييم، هلا آيلة تفسري ومنهجية حمددة جلمعها، وبدون وضع 
والصحة  احلكومة  مسئويل  ابليانات، سيصعب ىلع  تلك  وراسخة إلدارة  واضحة  مبادئ 
أفضل  وقائية  سياسات  وضع  من  نهم  تمكِّ واضحة  صورة  ىلع  احلصول  املطاف  نهاية  يف 
للمستقبل. فالعالم حباجة إىل معايري حلوكمة ابليانات بما يضمن إعداد تقارير متسقة حول 
فريوس كورونا املستجد؛ حىت تكون هناك استنتاجات موثوقة يتم استخالصها واختاذ 

اإلجراءات ىلع أساسها)40(.

إدماج التكنولوجيا ومهددات األمن السيبراني للدول

ال شك أن إدماج اتلقنيات احلديثة؛ مثل اذلاكء االصطنايع وقواعد ابليانات املتسلسلة 
Blockchain ضمن اسرتاتيجيات احلكومة الرقمية، يعد من بني أهم االستخدامات املثىل 

للبيانات، ونواًع آخر من احلوكمة الرقمية من أجل احتواء انتشار فريوس كورونا وتلخفيف 
ىلع  القدرة  مستوى  أن  الصحية  الاكرثة  هذه  أثبتت  وقد  العامة.  اخلدمات  ىلع  الضغط 
استخدام ابليانات يؤثر جوهريًّا ىلع تباين أنماط االستجابة ادلويلة لفريوس كورونا؛ فقد 
اتلقنيات  توظف  أن  الرقيم  اتلحول  كبرًيا يف عمليات  شوًطا  قطعت  اليت  ادلول  تمكنت 
أو  للعمل  سواء  األفراد  حياة  تسيري  وىلع  بل  املرض،  انتشار  ماكفحة  عمليات  يف  اذلكية 
ادلول  لكن  اتلجول)41(.  وحظر  الغلق  إجراءات  رغم  طبيعية،  بصورة  بعد  عن  اتلعليم 
منخفضة ومتوسطة ادلخل اليت تعاين نقًصا يف تعميم ونرش اتلكنولوجيا، شهدت تأخًرا يف 
قدرة حكوماتها ىلع الوصول للمواطنني ومدهم باملوارد الرضورية؛ مثل اإلمدادات الغذائية 

وخدمات الراعية الصحية خالل األزمة)42(.

واالبتاكر  ابلحوث  عمل  فريق  به  قام  اذلي  اتلطوير  انلاجحة،  انلماذج  بني  من 
اتلكنولويج اتلابع للحكومة اإلندونيسية نلماذج حديثة لذلاكء االصطنايع دلعم األطباء 
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االفرتاضيني«،  »األطباء  كرواتيا، اكنت جتربة  ويف  كورونا.  فريوس  تشخيص مرىض  أثناء 
يوميًّا،  التشخيص  طلبات  من  اآلالف  األطباء تلليق عرشات  ملساندة  رقمية  تقنية  ويه 
يف حني ال يستطيع الطبيب بدونها تليق أكرث من 50 طلبًا يف ايلوم. وأيًضا استخدام تايوان 
للبيانات الضخمة للكشف املبكر عن املرىض، من خالل ربط القواعد الصحية مع قواعد 
األفراد  مجيع  حرص  من  تمكنت  ثم  ومن  واهلجرة.  اجلمارك  من  بكلٍّ  اخلاصة  ابليانات 
املحتمل إصابتهم، ورسعة اتلعامل معهم. ومن اجلدير باذلكر، أن إدارة الشئون االقتصادية 
واالجتماعية باألمم املتحدة قد أطلقت دعوة لدلول األعضاء تلجميع تطبيقات احلكومة 
نموذج   500 بتقديم  دولة   91 وتقدمت  املستجد،  كورونا  فريوس  مواجهة  يف  اإللكرتونية 

يوضح كيف استخدمت احلكومات اتلطبيقات الرقمية تلخفيف آثار هذه اجلاحئة)43(. 

اتلكنولويج  اتلقدم  أسهم  كيف  املختلفة  العالم  أحناء  من  انلماذج  بعض  وتوضح 
يف  الشاملة  املراقبة  ونظم  الضخمة  ابليانات  ىلع  باالعتماد  الفريوس،  انتشار  حمارصة  يف 
خالل  ومن  لإلصابة،  تتعرض  أن  يمكن  اليت  أو  املصابة  احلاالت  عن  املبكر  الكشف 
واهلواتف  الصنايع  القمر  بيانات  مثل  ابلديلة؛  املصادر  مع  الرسمية  ابليانات  بني  اجلمع 
املحمولة. ومن بني تلك األمثلة، إطالق رشكة جوجل العاملية موقع إلكرتوين جديد هلا: 
)44(، تُليق فيه الضوء ىلع بيانات املوقع ذات 

 COVID-19 Community Mobility Reports

اهلوية املجهولة اخلاصة بمستخديم جوجل بما يساعد احلكومات ىلع رصد مناطق الزحام، 
ومن ثم مساعدتها يف رصد مستوى تطبيق إجراءات اتلباعد االجتمايع اذلي يعد اعماًل 
حموريًّا يف خفض معدالت انتشار فريوس كورونا املستجد، ويف وضع السياسات القادمة 

بطريقة أفضل ملاكفحة انتشار فريوس كورونا املستجد.  

املصادر  هلذه  واملنهيج  االسرتاتييج  االستخدام  يزال  فال  ذلك،  من  الرغم  ىلع  لكن 
ابلديلة يف مواجهة فريوس كورونا استخداًما نادًرا. ويعود ذلك إىل استمرار بعض املخاوف 
ابليانات  حبساسية  تتعلق  أخالقية  قضايا  بعضها  اتلكنولوجية،  اتلطبيقات  استخدام  من 
تزداد  بينما  املدنية.  واحلقوق  اخلصوصية  بإشاكيلة  يتعلق  وبعضها  هويتها،  ىلع  واتلكتم 
حدة تلك املخاوف ىلع وجه اتلحديد يف ادلول اليت تفتقر إىل اآليلات املؤسسية للتنسيق 
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أمام  حقيقيًّا  اعئًقا  يشلك  بما  اخلصوصية،  وقوانني  اتلنظيمية  واألطر  ابليانات  ومشاركة 
توسعها يف تطبيق هذا املنهج)45(.

عالوًة ىلع ذلك، فإن استخدام احللول اتلكنولوجية ملواجهة جاحئة كورونا يه قضية 
سياسية أيًضا؛ فال بد أن يصاحب لك هذه اجلهود إجراءات محاية شاملة لألمن السيرباين 
لدلول من مهددات اتلوسع يف تطوير قواعد ابليانات الضخمة وإدماج اتلكنولوجيا احلديثة. 
فنحن اآلن، يف ظل هذه األزمة، نعتمد بصورة أكرب ىلع أنظمة احلاسوب وخدمات اهلاتف 
املحمول وشبكة اإلنرتنت؛ تلخفيف وطأة آثار اتلباعد االجتمايع، مما جيعلنا أكرث عرضة 
للجرائم السيربانية اليت تضاعفت مستوياتها يف ضوء مستجدات فريوس كورونا، وأصبحت 
من بني اتلجارات األكرث رواًجا حايلًّا)46(. وهذه اجلرائم ليست قارصة ىلع األفراد، بل تمتد 
إىل مستوى العالقات بني ادلول؛ حيث تقوم جمموعة قراصنة مدعومة من دولة ما بتعطيل 
مصالح دولة أخرى من خالل نرش األخبار الاكذبة، ىلع سبيل املثال؛ بهدف زعزعة اثلقة 
بني املواطنني وحكوماتهم للتأثري ىلع قدرة هذه ادلولة يف إدارة األزمة)47(. ويف هذا السياق، 
لرسقة  الرقيم  اتلجسس  استخدامها  للصني  األمريكية  املتحدة  الواليات  اتهام  نرى 
بشنها هجمات  أسرتايلا  اتهمتها  لفريوس كورونا، يف حني  اللقاحات  إعداد  بشأن  أحباث 
سيربانية واسعة. كما أن طريقة فك ترمزي ابليانات وحتليلها حمل خالف أيًضا بني ادلول؛ 
فقد تتجه بعض ادلول إىل استخدام أدوات الرتصد واملراقبة ضمن تطبيقات الصحة اليت 
تهدف باألساس إىل رصد تسلسل انتشار العدوى من خالل اقتفاء أثر خمالطي املصابني 
غري  خرقًا  أخرى  دول  تراه  قد  ما  وهو  القويم،  لألمن  قضية  باعتباره   Contact-tracing

مسبوق خلصوصية األفراد. 

ويف اخلتام، إن ابليانات ادلقيقة واملوثوقة يه ركزية أي سياسة ناجعة إلدارة األزمات. 
ورغم أن حتديات ابليانات يف عرص كورونا ليست كأي وقت مىض، فإن األزمة لم تدع 
لألزمة  اإلجيايب  اجلانب  اتلنقيب عن  القرار سوى  ادلول وصناع  أمام  للخيار  آخر   

ً
جماال

أنماط االستجابة ادلويلة  تباين  الاكرثة من صعوبات وحتديات.  وسط لك ما خلفته هذه 
ملواجهة إشاكيلة ابليانات واختالف قدراتها ىلع إدارة األزمة، لن يعيف أي دولة من السيع 
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اتلكنولوجية  القدرات  ورفع  ابليانات  محاية  آيلات  حنو  اجلهود  من  مزيد  لضخ  احلثيث 
للمؤسسات العامة ووضع قوانني صارمة للخصوصية، واالستثمار يف تأمني ابلنية اتلحتية 
إال  تنجح  اليت لن  الوطنية واحلوكمة اإللكرتونية  الرقمية  بما خيدم اسرتاتيجيات اتلحول 
برؤية حكومية شاملة ومتاكملة ملستجدات األزمة. وأيًضا توجيه مزيد من االهتمام حنو 
حشد مصادر ابليانات ابلديلة ووضع مبادئ موحدة إلدارتها باتلعاون مع رشاكت القطاع 
اخلاص، ومن ثم رسم صورة أكرث وضوًحا ألبعاد تفيش الفريوس للخروج بسياسات وقائية 
مستقبلية ناجحة. وبما أن املؤرشات األويلة تؤكد أن جاحئة كورونا سوف تؤثر ىلع ادلول 
انلامية واألقل تقدًما يف املقام األول بعدة طرق، وقد تدوم تلك األزمة لفرتة أطول، فال 
سبيل أمام تلك ادلول سوى استغالل الفرص الرقمية اليت ضاعفتها جاحئة كورونا ودجمها 

ضمن خططها تلحقيق أهداف اتلنمية املستدامة.





ريهام صالح بريم)48( 

 المسار الُمحتمل لجائحة كورونا:
 دراسات حالة لمصر والمغرب والسعودية

اجلديد  كورونا  فريوس  انتشار  عن  الصينية  احلكومة  أعلنت  2019م  ديسمرب  يف 
COVID-19 يف مدينة ووهان اليت تُعد سابع أكرب املدن يف الصني. بعد ذلك حبوايل أربعة 

إىل  الفريوس  العاملية حتول هذا  الصحة  2020م أعلنت منظمة  11 مارس  أشهر وحتديًدا يف 
وباء اعليم)49(. ورساعن ما قلبت جاحئة كورونا احلياة رأًسا ىلع عقب؛ حيث تأثر لك يشء 
بسبب هذا الفريوس اتلايج اجلديد. تُلطرح ىلع الساحة ادلويلة أسئلة عديدة مضمونها 
اليت  التساؤالت  من  وغريها  وننتقل؟  نتحرك  كيف  بعضنا؟  مع  ونتفاعل  نعيش  كيف 
ُطرحت. ايلوم وبعد مرور سبعة أشهر منذ بداية هذه األزمة نستطيع القول إن اإلجراءات 
الوقائية الصارمة اليت نفذتها الصني فعالة للغاية، وباتلايل تم اعتمادها الحًقا من قِبل معظم 
احلد  مع  الوباء  السيطرة ىلع  يف  الصني  نمط  اتباع  يف  أماًل  بدرجات خمتلفة؛  العالم  دول 
األدىن من اخلسائر. لكن بالرغم من بقاء العالم مغلًقا لفرتة من الوقت كمحاولة للحد 
الالزمة  الوقائية  اتلدابري  اختاذ  مع  الفتح  إاعدة  هو  احلايل  فاالجتاه  الفريوس،  انتشار  من 
أزمة كورونا  الغلق؛ حيث رضبت  اليت سبَّبها هذا  اهلائلة  االقتصادية  اتلداعيات  بسبب 
بشلك مزتايد ابلدلان منخفضة ومتوسطة ادلخل والفقراء. من ثم فإن إاعدة فتح املدارس 
جيعل  العدوى  نقل  دون  األنشطة  من  وغريها  ادلول  بني  والسفر  والرشاكت،  واجلامعات 
للجاحئة يف ضوء  املحتمل  املستقبيل  باملسار  واتلنبؤ  دولة  اإلصابات يف لك  أعداد  متابعة 
جزء  يقع  وحيث  هنا  ا.  هامًّ أمًرا  والوفيات  لإلصابات  انلمو  ومعدالت  الفعلية  األعداد 
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كبري من املسئويلة ىلع اعتق صانيع السياسات اذلين يضطرون إىل اختاذ قرارات حاسمة 
بمعلومات حمدودة، فإنه من الرضوري أن تتمكن احلكومات اليت تتخذ تلك القرارات 
من الوصول إىل أفضل املعلومات واإلحصاءات ذات اجلودة دلعم اختاذ القرارات للتخفيف 

من الرضر أثناء وبعد األزمة.

املتاحة  ابليانات  بلعض  وحتليالت  اعمة  صورة  ادلراسة  هذه  تقدم  سبق  ما  ضوء  يف 
باستخدام اإلحصاءات الوصفية، باإلضافة إىل تنبؤ لألعداد املحتملة لإلصابة والوفيات يف 
ثالث دول عربية؛ ويه مرص واملغرب والسعودية. يرجع اختيار هذه ادلول بسبب اختالف 
مواقعها اجلغرافية وعدد الساكن بها، باإلضافة إىل تباين وضع أزمة كورونا يف لك دولة منها 
عن األخرى. كذلك يمكن استخدام نتائج انلماذج املستخدمة يف هذا املقال لوضع خطط 

وقائية للتغلب ىلع هذه األزمة يف ضوء األعداد املتوقعة.

: الوضع الوبائي... اإلصابات والوفيات
اً

أوال

البيانات المستخدمة

تستخدم هذه ادلراسة بيانات عن األعداد الفعلية إلمجايل عدد اإلصابات واإلصابات 
ادلول  وايلومية يف  اإلمجايلة  والوفيات  اتلعايف  إمجايل عدد حاالت  إىل  باإلضافة  ايلومية، 
إىل  دولة  لك  يف  احلاالت  تسجيل  بداية  منذ  والسعودية -  واملغرب  - مرص  ادلراسة  حمل 
 Our يوم 13 يويلو 2020م أي حوايل 124 يوًما للك دولة. تم احلصول ىلع تلك ابليانات من
تكن  لم  فإنها  ابليانات،  جلمع  املبذول  اجلهد  من  الرغم  ىلع  لكن   .)50(World in Data

باجلودة املطلوبة؛ حيث اكنت هناك بيانات مفقودة وأخرى مكررة واكن ذلك حتديًا؛ حيث 
اضطررت إىل مراجعة ابليانات واحًدا تلو اآلخر من بداية األزمة من اتلقارير املنشورة 

 .Data Cleansing رسميًّا يف لك بدل ىلع حدة، وعمل
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ا األعداد عالميًّ

إىل  العالم  يف  إصابة   13.473.111 تسجيل  تم  احلايل  الوقت  يف  أنه  باذلكر  اجلدير  من 
األربعاء 15 يويلو 2020م، باإلضافة إىل 581.583 حالة وفاة ما يعين أن معدل الوفاة بالنسبة 
لإلصابة هو 4.3% يف حني أن عدد املتعافني بلغ 7.867.846 حالة بنسبة شفاء %58.4، 
ال  أنه  إىل  هنا  اإلشارة  جيب  القادمة.  األيام  يف  اإلحصائيات  هذه  تزتايد  أن  املتوقع  ومن 
يُعرف العدد اإلمجايل حلاالت COVID-19 بدقة متناهية؛ ألنه يعتمد ىلع االختبارات اليت 
فإن  وباتلايل  احلاالت،  من  كبري  عدد  الختبار  جاهدة  ابلدلان  مجيع  وتعمل  إجراؤها،  تم 
عنها)51(.  اإلبالغ  تم  اليت  املؤكدة  احلاالت  من  أىلع  كبرية  بنسبة  الفعلية  احلاالت  إمجايل 
يُذكر كذلك أن قارة إفريقيا؛ حيث تقع لكٌّ من مرص واملغرب قد سجلت 625.562 حالة 
إصابة فقط أي أقل من 5% من إمجايل اإلصابات اعمليًّا و13.763 وفاة ما يعادل 2% من عدد 

الوفيات اعمليًّا.

األعداد في الدول محل الدراسة

لقد ظهرت أول حاالت اإلصابة يف ادلول حمل ادلراسة يف أوقات خمتلفة؛ حيث أعلنت 
مرص يف 14 فرباير 2020م عن اكتشاف أول املصابني، وهو شخص أجنيب، يف حني سجلت 
املغرب أوىل اإلصابات املؤكدة يف اثلالث من مارس ملواطن مغريب، وىلع املنوال نفسه؛ فقد 

اكتشفت السعودية أول حالة يف اثلاين من الشهر نفسه ملواطن قادم من إيران.

والسعودية  املغرب  يف  الساكن  عدد   ،)1( جبدول  موضح  هو  وكما  سابًقا،  ذكرت  كما 
2020م يف حني يزيد عدد ساكن مرص  متقارب إىل حد ما بمتوسط 35.8 مليون نسمة يف 

حبوايل ثالثة أضعاف يلصل 102.4 مليون نسمة.
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السعوديةاملغربمرص

102.379.20636.922.28934.827.377عدد الساكن

81.15815.464229.480حاالت اإلصابة

23.87612.212165.396حاالت اتلعايف

3.7692442.181حاالت الوفيات

يف  األىلع  هو  الساكن  تلعداد  بالنسبة  اإلصابة  معدل  أن  السابق  اجلدول  يُبني  كما 
السعودية تليها مرص ثم املغرب بواقع 0.66% . 0.08% . 0.04% ىلع اتلوايل. وقد ال يرجع ذلك 
إىل تفيش الوباء يف السعودية والسيطرة عليه يف مرص واملغرب، ولكن ألعداد املسحات 
أو اختبارات الفحص دور هام يف اكتشاف اإلصابات. بالرغم من الرتتيب السابق لدلول 
حمل ادلراسة حسب معدل اإلصابة، فإنه من الالفت أن نسبة الشفاء ترتاوح بني 78.9% يف 
املغرب و29.4% يف مرص بينما تصل إىل 72% يف السعودية. يُذكر أن معدل الشفاء يف مرص أقل 
من املعدل العاليم يف حني أنه أىلع يف املغرب والسعودية حبوايل 17% يف املتوسط. ىلع اجلانب 
اآلخر نرى أن معدل الوفيات بالنسبة لإلصابات يف مرص هو األىلع؛ حيث وصل إىل %4.6 
تليها املغرب بـ 1.6% ثم السعودية بـ 1%. وهنا جتب اإلشارة إىل أن ملوارد ادلولة االقتصادية، 

ا يف اخنفاض أو ارتفاع تلك اإلحصائيات)52(. باإلضافة إىل املنظومة الصحية دوًرا مهمًّ

جدول )1(: بعض اإلحصائيات لدلول اثلالثة إىل 11 يويلو 2020م.
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من الشلك السابق يظهر أن السعودية قد سجلت أىلع رقم حلاالت اإلصابة يف 17 يونية 
تلصل إىل 4.919 حالة يف حني ُسجلت أىلع اإلصابات يف مرص واملغرب يويم 19 و24 يونية 
ىلع اتلوايل؛ حيث وصلت األعداد إىل 1774 حالة يف مرص و643 حالة يف املغرب. وفيما خيص 
عدد الوفيات ايلومية، فإن مرص سجلت أىلع عدد وفيات يف 15 يونية، وهو 97 وفاة تليها 

السعودية بـ 58 وفاة، ثم املغرب 13 وفاة.

شلك )2(: إمجايل اإلصابات بادلول اثلالثة.

شلك )1(: اإلصابات والوفيات ايلومية بادلول اثلالثة.
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 من تركيا وأملانيا يف املرتبة الـ 14 اعمليًّا؛ من حيث 
ًّ

فضاًل عما سبق، تسبق السعودية كال
عدد اإلصابات بعد إيطايلا وتقع رقم 28 من ناحية عدد الوفيات تسبقها العراق، بينما تأيت 
مرص رقم 24؛ من حيث عدد اإلصابات والوفيات بعد الصني اليت بدأ بها انتشار الوباء يف 
ديسمرب 2019م، أما عن املغرب فيه رقم 62 ورقم 69 ىلع اتلوايل؛ حيث تليها ايلونان يف عدد 

الوفيات. 

ا: توقع انتشار فيروس كورونا ثانياً
انتشار األمراض  اتلنبؤ باحتماالت  الصحية بشلك كبري ىلع  املؤسسات  تعتمد جهود 
واألوبئة حول العالم وال خيتلف عن ذلك اتلعامل مع فريوس كورونا اجلديد. وحيث إنه يف 
بداية انتشار أي فريوس جديد تكون ابليانات املوثوقة ال تزال شحيحة، يلجأ ابلاحثون 
إىل استخدام وسائل خمتلفة؛ مثل انلماذج اإلحصائية Statistical Models وتقنيات اذلاكء 
االصطنايع Artificial Intelligence وغريها من الطرق اليت يمكنها توقُّع املسار الُمحتمل 
إىل   

ً
أوال املقال  هذا  يهدف  باتلايل  وغريها.  والوفيات  اإلصابات  عدد  ناحية  من  للجاحئة 

إىل  وثانيًا  ادلراسة،  ادلول حمل  يوميًّا يف  املؤكدة  للحاالت  اتلنبؤ  نماذج  أفضل  العثور ىلع 

شلك )3(: إمجايل الوفيات بادلول اثلالثة.
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اتلنبؤ باحلاالت املؤكدة باستخدام هذه انلماذج؛ من أجل احلصول ىلع مزيد من االستعداد 
يف أنظمة الراعية الصحية وتقديم اتلوصيات اليت تتماىش مع نتائج انلماذج. 

نموذج التنبؤ

 Autoregressive Integrated Moving يُعرف نموذج االحندار اذلايت واملتوسط املتحرك
Box-Jenkins. ويف هذا الصدد   Average )ARIMA( p. d. q بشلك شائع باسم طريقة 
تعد نماذج ARIMA من الطرق اإلحصائية املهمة يف حتليل بيانات السالسل الزمنية)53(. 
ينصب تركزي هذه الطريقة ىلع حتليل اخلصائص االحتمايلة أو العشوائية لسلسلة زمنية 
Y بواسطة Regression Models؛ حيث يتم تفسري   واحدة. ىلع عكس نماذج االحندار 
وهو  اإلمجايل  املحيل  انلاتج  تفسري  يتم  حيث  البسيطة؛  احلالة  )مثل   X1 X2 XN  
 Y بتفسري   ARIMA تسمح  كذلك  املستقلة(،  املتغريات  بعض  بواسطة  اتلابع  املتغري 
نموذج املقالة  هذه  تستخدم  ذلا  السابقة.  قيمها  باستخدام  اإلمجايل(  املحيل   )انلاتج 
ناحية  من  كورونا  فريوس  احنسار  أو  انتشار  باجتاه  للتنبؤ  األحادي؛   ARIMA p. d. q  
األعداد املتوقعة لإلصابات والوفيات يف لكٍّ من مرص واملغرب والسعودية إىل العارش من 
سبتمرب 2020م. يُذكر أيًضا أن انلماذج املناسبة اختلفت من دولة إىل أخرى حسب طبيعة 
ابليانات ومن متغري إىل آخر. باإلضافة إىل ذلك تم حساب مؤرشات إحصائية خمتلفة؛ مثل 
 Bayesian Information Criterion (BIC)و Akaike Information Criterion (AIC)

تلقييم دقة وجودة انلماذج املقرتحة.

الرتابط  لوظيفة  بياين  رسم  خالل  من   ARIMA نموذج  معلومات  تقدير  تم  أيًضا 
 Partial اجلزيئ  اذلايت  االرتباط  وروابط   Autocorrelation Function )ACF( اذلايت 
ىلع  يقوم  اتلحليل  أن  إىل  اتلنويه  أيًضا  جيب   .Autocorrelation Function  )PACF(
دقيقة.  غري  توقعات  إىل  تؤدي  فقد  صحيحة،  غري  االفرتاضات  اكنت  وإذا  االفرتاضات، 
ابليانات  من  يكيف  ما  الزمنية،  السالسل  باستخدام  اتلنبؤ  يتطلب  ذلك،  ىلع  عالوة 
اتلارخيية، وهذا ليس هو احلال مع ابليانات املتاحة حايلًّا، وهناك دائًما عدم يقني مرتبط 

باتلنبؤ؛ حيث قد ال تستمر األنماط احلايلة يف ابليانات يف املستقبل)54(.
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نتائج نماذج التنبؤ

يُظِهر اجلدول اتلايل وباملقارنة مع األرقام الواردة سابًقا جبدول )1( باإلضافة إىل شلك )2( 
أن انلتائج أظهرت زيادة معدالت اإلصابة يف ادلول حمل ادلراسة بنسب خمتلفة. وىلع املنوال 
املعدل يف لكٍّ من  اخنفاض هذا  انلموذج  يتوقع  بينما  الوفاة يف مرص  نفسه، سريتفع معدل 
املغرب والسعودية؛ حيث سريتفع معدل الوفيات حبوايل 3.5% يف مرص ويرتاجع بنسبة طفيفة 

يف املغرب والسعودية. 

السعوديةاملغربمرص

102.379.20636.922.28934.827.377عدد الساكن

122.56630.646446.956حاالت  اإلصابة

9.9563783.300حاالت  الوفيات

1.28%0.08%0.12%معدل اإلصابة

0.74%1.23%8.12%معدل الوفيات

إىل  والوفيات  اإلصابة  أعداد  إلمجايل  ايلومية  اتلوقعات  اتلايلة  األشاكل  توضح 
9 سبتمرب 2020م يف مرص واملغرب والسعودية. 

جدول )2(: بعض النسب املتوقعة إىل 10 سبتمرب 2020م.
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كما نرى، فإنه ىلع الرغم من احلاجة إىل املزيد من ابليانات؛ مثل أعداد حاالت الشفاء 
ايلومية للحصول ىلع عدد أكرب من اتلفاصيل، فيبدو أن انتشار الفريوس يتناقص قلياًل. 
بالرغم من أن عدد احلاالت املؤكدة ال يزال يزتايد، فإن معدل اإلصابة يتناقص. ويظهر هذا 

يف الشلك اتلايل. 

شلك )4(: املعدالت الفعلية واملتوقعة.
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يظهر يف الرسم ابلياين السابق أن معدالت اتلغري يف أعداد اإلصابات هو األقل يف مرص، 
وىلع اجلانب اآلخر فإنه متقارب يف املغرب والسعودية وإن اكن يف تناقص. الالفت أيًضا أن 
متوسط معدالت الزيادة يف الفرتة املتوقعة يف ادلول اثلالثة - حمل ادلراسة - أقل منه يف 

فرتة ابليانات الفعلية من مارس إىل منتصف يويلو.

شلك )5(: اإلصابات املتوقعة.
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باإلشارة إىل معدالت الوفيات اإلمجايلة املتوقعة؛ نرى من الشلك اتلايل أنه ىلع الرغم 
من تناقص هذا املعدل يف مرص واملغرب والسعودية، فإنه ىلع العكس من احلال املذكور 

سابًقا، فمعدل الوفيات يف مرص هو األىلع.

 COVID-19 ىلع صعيد آخر، فلمقارنة نتائج انلماذج املستخدمة تم استخدام توقعات
         COVID-19 Projections Using Machine..)55(اآليل اتلعلم  باستخدام  اإلنرتنت  عرب 
Learning يقدم هذا املوقع نموذًجا باستخدام تقنيات اتلعلم اآليل بلناء نموذج كالسييك 

لألمراض املعدية يتوقع إصابات COVID-19 والوفيات للواليات املتحدة ومجيع الواليات 
األمريكية اخلمسني وأكرث من 70 دولة.

ا  يف هذا الصدد وفيما خيص مرص فاكنت توقعات انلموذج بالنسبة للوفيات مقاربة جدًّ
لألرقام املتوقعة ىلع املوقع السابق ذكره)56(؛ حيث يتوقع انلموذج 8.090 وفاة إىل منتصف 
سبتمرب 2020م، بينما يتوقع نموذج ARIMA 9.950 وفاة. أما حاالت اإلصابة املتوقعة فجاءت 
أقل حبوايل 3700 مما يتوقعه انلموذج الكالسييك. وباحلديث عن املقارنة نفسها دلولة املغرب، 

شلك )6(: املعدالت املتوقعة لزيادة اإلصابات اإلمجايلة.
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تتماىش توقعات انلموذجني مًعا بفارق 6 حاالت وفيات فقط)57(. وعن حاالت اإلصابة فلم 
تكن اتلوقعات بادلقة املناسبة. وباإلشارة إىل السعودية، اكن الفارق حوايل 1000 وفاة بني 
يتوقع معدل  انلموذجني)58(. وخبصوص توقعات حاالت اإلصابة فإن انلموذج الكالسييك 

.ARIMA زيادة أقل من نموذج

أخرًيا، وبناًء ىلع مجيع ما سبق ذكره، نشري إىل أنه ىلع الرغم من احلاجة إىل املزيد من 
الرياضية  انلماذج  تكون  أن  فيمكن  تفصياًل،  أكرث  معلومات  ىلع  للحصول  ابليانات 
مفيدة يف اتلنبؤ باحلاالت املؤكدة لإلصابات والوفيات وكذلك معدالت انتشار اجلاحئة يف 
الفريوس  أن هذا  نعلم  للغاية. كما  الفريوس بشلك غريب  انتشار  يتغري  لم  إذا  املستقبل 
جديد ودليه القدرة ىلع االنتقال بشدة. قد تؤثر هذه القدرة ىلع مجيع اتلوقعات، ولكن 
تقديره.  تم  ما  أفضل  من  انلماذج  هذه  فإن  انلماذج،  هذه  تقدير  ووقت  معرفتنا  حسب 
ومن انلتائج نستخلص أن معدل اإلصابة والوفيات يف ادلول حمل ادلراسة قد يتناقص ىلع 
مدار الستني يوًما القادمة لتشهد هذه ادلول انتشاًرا أقل. لكن للحفاظ ىلع هذا املسار 

شلك )7(: املعدالت املتوقعة لزيادة الوفيات اإلمجايلة.
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وااللزتام  وبشدة،  االجتمايع  اتلباعد  إجراءات  اتباع  يف  االستمرار  للجاحئة جيب  املتوقع 
باالحتياطات والقواعد الصحية السليمة املعلنة لضمان تفادي اإلصابة أو نقلها. جيب أيًضا 
اإلشارة إىل أنه من املمكن أن يتغري هذا انلمط املتوقع، لكن هذا يعتمد ىلع ترصفات 
الشعوب اليت تُسهل من عمل انلظام الصيح يف لك دولة. إىل جانب ذلك، يمكن اتلوصية 
أوقات  يف  خصوًصا  االكتظاظ  من  للتخفيف  إضافية  وحافالت  قطارات  بتشغيل  أيًضا 
إبقاء  مع  املتوقعة  االخنفاض  مسارات  وامليض حنو  األزمة  هذه  كمحاولة الحتواء  اذلروة 

القيود ىلع مجيع اتلجمعات االجتماعية املختلفة للحد من زيادة انتشار الفريوس. 



 وفرًصا، والفائز هو اذلي 
ً

تطرح األزمات حتديات وعقبات كما أنها حتمل معها حلوال
يستطيع اقتناص هذه الفرص، وانلظام ادلويل أمامه فرص عديدة إلاعدة هندسة األنظمة 
والعمل  ادلاخيل،  املستوى  وتنظيمه ىلع  املجتمع  لضبط  آيلات جديدة  وتطوير  السياسية، 
العمل ىلع خلق  املستوى اخلاريج، فال بد من  العالقات واتلحالفات ىلع  بناء  ىلع إاعدة 
بعد  فيما  اتلفكري  واملؤسسات حنو  اجلهود  توجيه  قادرة ىلع  للمستقبل  ورؤية  اسرتاتيجية 

كورونا.  

إن العالم عقب انتهاء جاحئة كورونا مقبل ىلع تغيريات سياسية واقتصادية واجتماعية، 
ولكما طال أمد هذه األزمة؛ أثر ذلك ىلع طبيعة اتلغيريات. ومع مرور الوقت، يتضح للعالم 
أسهمت  مثلما  البرشية،  تاريخ  وفاصاًل يف  ا  هامًّ منعطًفا  أن جاحئة كورونا ستمثل  أمجعه 
سقوط  كحدث  العاليم  واالقتصادي  السيايس  انلظام  تشكيل  إاعدة  يف  سابقة  أحداث 
Lehman Brothers« مثاًل، فالقرارات اليت قد  جدار برلني، وانهيار بنك »يلمان براذرز 
تستغرق يف األوقات العادية سنوات يف انلقاشات واملداوالت، تُمرر يف غضون سااعت وقت 
سيكون  كيف  وهما:  حموريني؛  سؤالني  نطرح  واتلداعيات  اتلبعات  هذه  ومع  األزمات، 

شلك العالم عقب انتهاء جاحئة كورونا؟ وما القوى اليت ستقود العالم يف احلقبة املقبلة؟

شريين جابر∗)59(

عالم ما بعد الـ »كورونا«... رؤية استشرافية



114
تداعيات الجائحة

تُعد جاحئة كورونا من األحداث اجلسام ذات اتلأثريات العاملية اجلوهرية اليت يصعب 
تصور تداعياتها ىلع املدى ابلعيد؛ ذلا يمكن القول إن جاحئة كورونا ستكون اكشفًة لعدد 
من الظواهر، ويمكن تصور املالمح األويلة لعالم ما بعد كورونا بناًء ىلع املعطيات املتاحة 

ىلع انلحو اتلايل: 

: تأكيد دور الدولة القومية
اً

 أوال

وجرأة  بعضها،  وهشاشة  احلكومات،  بعض  رصامة  عن  كورونا  جاحئة  كشفت  لقد 
الضوء ىلع  تسليط  أاعدت  نفسه  الوقت  لكنها يف  األزمات،  مع  اتلعامل  اآلخر يف  بعضها 
دور ادلولة يف محاية مواطنيها، وأهمية بناء اثلقة بني املواطن واحلكومة)60(. ومن ثم؛ تمهد 
ادلويلة  املنظمات  قيام  عدم  ظل  يف  وذلك  القومية،  ادلولة  دور  تلأكيد  كورونا  جاحئة 
املتبادل  االعتماد  اخنفاض  إىل  باإلضافة  األزمة،  أثناء  فاعل  بدور  اإلقليمية  واتلكتالت 
وهو  ادلول؛  بني  املشرتكة  احلدود  لفرتة طويلة، وغلق  الطريان  وإيقاف حركة  ادلول،  بني 
أقوى عما اكنت عليه من قبل)61(.  بأن ادلولة يف مرحلة ما بعد كورونا ستكون  ينذر  ما 
فسيكون أمن املواطنني وسالمتهم هما األولوية بالنسبة للحكومات الوطنية، وقد أظهرت 
جاحئة كورونا أنه حىت ادليمقراطيات الليربايلة أقدمت ىلع اللجوء إىل اتلدابري االستبدادية 
من أجل اتلخفيف من تأثري الفريوس ىلع مواطنيها، وأدركت ادلول املتقدمة أن اتلنمية 
مثل  ادلول  بني  املختلفة  الفوارق  فتالشت  الفريوس؛  انتشار  من  حتميها  لن  االقتصادية 
الواليات املتحدة، والصني وإيطايلا وأملانيا، وروسيا، وغريها، وجلأت إىل سياسات قد تبدو 
متشابهة ملواجهة األزمة، ىلع الرغم من هذه اإلجراءات سلبت املواطنني بعًضا من حقوقهم 

األساسية لكنها عملت ىلع تقوية دور ادلولة القومية)62(. 

يف هذا الصدد، يقول ستيفن والت Stephen Walt؛ أستاذ العالقات ادلويلة يف جامعة 
هارفارد: »إن أزمة كورونا ستعمل ىلع تقوية دور ادلولة القطرية وتعزز القومية، وستتبىن 
احلكومات جبميع أنواعها إجراءات طارئة صارمة إلدارة األزمة، وسيكره كثريون اتلخيل 

عن هذه السلطات اجلديدة عقب انتهاء األزمة«)63(.
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ا: تغير بنية النظام العالمي ثانياً

إن صعود أية قوى دويلة تلتحول إىل قطب من أقطاب انلظام ادلويل أمر يتطلب توافر 
عدد من املقومات اكلقوة االقتصادية والعسكرية، وادليمغرافية، واتلكنولوجية. وقد عملت 
أزمة جاحئة كورونا ىلع تغيري يف شلك هذه املقومات فلم تعد القدرات العسكرية العامل 
الرئييس للحكم ىلع قدرات ادلولة وقوتها. ولكن طرحت األزمة مقدرات جديدة للقوة 
وانلفوذ واتلأثري؛ منها الراعية الصحية، والقدرة املركزية لدلول ىلع إدارة األزمة، وقوة ادلولة 

رسم توضييح )1(: تصور للمالمح األويلة لعالم ما بعد كورونا.
املصدر: من إعداد ابلاحث.
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لدلول،  االقتصادية  املوارد  وتنوع  الصمود  ىلع  االقتصاد  وقدرة  الشعبية،  الضغوط  مقابل 
وحمورية دور ابلحث العليم، وابلنية اتلحتية اتلكنولوجية، واالختالفات اثلقافية ودرجة 

الطاعة تلعليمات احلكومات. 

ظهرت عديد من اتلوقعات اليت تشري إىل أن القيادة العاملية ستتجه رشقًا حنو الصني 
أزمة كورونا،  قادرة ىلع حماربة وحمارصة  أنها  للعالم  نموذجها  اليت حتاول جاهدًة تصدير 
األزمة منذ  اجلاد مع  اتلعامل  بسبب عدم  اإلدارة األمريكية؛  قِبَل  يف مقابل قصور من 
اندالعها، واعتماد الرئيس ترامب ىلع سياسة اتلهوين يف اتلعامل مع األزمة واتلقليل منها؛ 

ومن ثم فنحن بصدد ثالثة سيناريوهات دلور الصني يف انلظام العاليم:

اهليمنة  وتراجع  الوحيدة،  العاملية  القوة  يه  الصني  تكون  أن  األول:  السيناريو 
األمريكية.

 يف 
ً

السيناريو اثلاين: توقف الصني عن حماولة اهليمنة العاملية، وستصبح عضًوا مسئوال
انلظام العاليم. 

بسبب  الصني  صعود  وتوقف  الصيين،  االقتصادي  املرشوع  تعرث  اثلالث:  السيناريو 
االضطرابات ادلاخلية. 

ومن الصعب يف األمد القريب حتقيق السيناريو األول الرايم إىل تفوق انلموذج الصيين؛ 
حيث إن االقتصاد الصيين حباجة إىل وقت اكٍف يك يستعيد اعفيته مرة أخرى، وخاصًة يف 
ظل تهديد عودة فريوس كورونا يف موجة ثانية أرشس)64(. كما أن القوة االقتصادية رضورية 
تعكسها  اليت  بالقيم  ترتبط  فاملسألة  العظىم،  للقوى  ركزية  اكفية تلكون  ليست  ولكنها 
والقدرات  العسكرية،  القوة  إىل  باإلضافة  الصني،  دلى  يتوافر  ال  وهو  السياسية،  انلظم 
العلمية واتلكنولوجية، والقدرة ىلع حسم األزمات اليت يمكن أن تسبب خلاًل يف انلظام 

ادلويل أو انلظم اإلقليمية الفرعية)65(. 
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ا: إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للدول
اً
ثالث

حبيث  لدلول؛  السياسية  اجلغرافيا  تشكيل  إاعدة  ىلع  العمل  إىل  كورونا  جاحئة  أدت 
اتضحت املفارقات واتلباينات بني املناطق القادرة ىلع مواجهة انتشار الفريوس، واملناطق 
خميمات  مثل  اإلصابة؛  تلهديدات  عرضة  أكرث  جمتمعية  فئات  تضم  اليت  والرخوة  اهلشة 
بمناطق  واملدنيني  والعسكريني  السجون،  يف  واملحتجزين  الزنوح،  ومناطق  الالجئني 
الرصااعت املسلحة، باإلضافة إىل قاطين املناطق العشوائية. وتواجه هذه الفئات تهديدات 
كربى؛ مثل عدم القدرة ىلع تطبيق إجراءات العزل وحتقيق اتلباعد االجتمايع، باإلضافة 
حتقيق  ىلع  العمل  رضورة  إىل  يدفع  ما  وهو  الصحية)66(؛  السيطرة  نطاق  عن  اخلروج  إىل 
واملنظمات غري احلكومية؛  ادلويلة احلكومية  واملنظمات  الرسمية  املؤسسات  بني  اتلاكمل 
اثلبات يف  بعنرص  تتمتع  الفريوس، وضمان هلم حقوق  املهمشة من تفيش  الفئات  حلماية 

املستقبل. 

ا: تغييرات هيكلية في االقتصاد العالمي  رابعاً

أدت جاحئة كورونا إىل إاعدة انلظر يف كثري من املفاهيم االقتصادية وخاصًة املرتبطة 
االقتصادية،  األنشطة  واملستهلك، وطبيعة  املنتج  بني  والعالقة  االقتصاد،  ادلولة يف  بدور 
وأسايلب أداء العمل واإلنتاج بها. ومن ثم؛ تعرضت ثوابت اتلفاعالت االقتصادية تلغريات 
هيلكية بسبب اتلفيش الرسيع لفريوس كورونا؛ فتصاعدت األعباء االقتصادية اليت تواجهها 
قد  تفاقم جاحئة كورونا  فمع  الغذايئ.  األمن  تهديدات  الوطنية، وتصاعدت  االقتصادات 
حول  اتلغذية  وسوء  اجلوع  بملف  يتعلق  فيما  اإلنسانية  الاكرثة  يشبه  ما  إىل  ذلك  يؤدي 
العالم، وارتفعت معدالت الفقر نتيجة فقدان عديد من العاملني وظائفهم حول العالم، 
كما واجهت الرشاكت الصغرى إشاكيلة ابلقاء يف مقابل صمود الرشاكت الكربى، فضاًل عن 
الرتفيه  أنماط االقتصاد االفرتايض ماكسب هائلة، باإلضافة إىل تزايد الطلب ىلع  حتقيق 
الراحبني  أكرث  من  اإلنرتنت  عرب  اتلليفزيون  وخدمات  الرتفيه  رشاكت  فتعد  اإللكرتوين، 
من جاحئة كورونا؛ فنتيجة حظر اتلجوال أصبحت رشاكت مثل )نتفليكس Netflix(، يه 
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الواجهة الرئيسية إلقبال املاليني من أجل الرتفيه خالل مرحلة العزلة اإلجبارية باملنازل. 
نتيجة منع حركة  اإللكرتونية  باتلجارة  إىل حدوث طفرة كبرية  أدت جاحئة كورونا  كما 
األشخاص؛ فازداد الطلب ىلع اتلجارة اإللكرتونية كحل بديل تلوفري السلع الرضورية)67(. 

ومن ثم؛ يُتوقَّع أن تؤدي أزمة جاحئة كورونا إىل تشلك »عوملة اتلباعد ادلويل« القائمة 
الوطنية، وختفيض اتلجارة واتلدفقات  ىلع االجتاه حنو ادلاخل، والرتكزي ىلع االقتصادات 
العابرة للحدود، يف مقابل اتلوسع يف جتارة اخلدمات ونقل اتلكنولوجيا، وأنماط  البرشية 

االقتصاد االفرتايض عرب اإلنرتنت.

ا: تراجع العولمة خامساً

تُعد جاحئة كورونا اختباًرا كبرًيا للعوملة، فقد كشفت عن هشاشة انلظام املعولم، وليس 
متفاوتة  بدرجات  مثلت  كورونا  جاحئة  أن  إىل  ادلراسات  من  عديد  أشارت  وقد  فشله. 
تراجًعا لزحف العوملة، وتقليص االعتماد املتبادل بني ادلول؛ حيث مع تفيش جاحئة كورونا 
وصعوبة السيطرة ىلع الفريوس؛ تم تسليط الضوء ىلع اجلوانب السلبية للعوملة؛ مثل انتقال 
األمراض بشلك رسيع بني ادلول، حىت أصبحت لك دولة تتجه إىل تقليص االعتماد املتبادل 
أو اتلاكمل مع غريها من ادلول)68(. ويف هذه الصدد، يقول روبن نبليت Robin Niblett؛ 
بمثابة  Chatham House: »ستكون جاحئة كورونا  تشاتام هاوس  اتلنفيذي ملعهد  املدير 
القشة اليت قصمت ظهر ابلعري للعوملة االقتصادية؛ ألنها ستجرب احلكومات واملجتمعات 
طويلة،  لفرتات  اذلاتية  االقتصادية  العزلة  مع  اتلعامل  ىلع  قدرتها  تعزيز  ىلع  والرشاكت 
وسيكون من الصعب يف هذا السياق، أن يعود العالم إىل فكرة العوملة املفيدة للطرفني اليت 

حدثت أوائل القرن احلادي والعرشين«)69(.

ا: توسع االهتمام بالرعاية الصحية سادساً

من  وانتفاض  اتلكنولوجيا،  من  ابليولوجيا  انتقام  وكأنها  كورونا  جاحئة  أزمة  جاءت 
ما  املرات حجم  ينفق ىلع اجليوش عرشات  أن  الرأسمايل اذلي عهد  انلظام  الطبيعة ىلع 

ينفقه ىلع الصحة وابلحث العليم، بعد أن ربط ذلك بالربح وسوق العرض والطلب.
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أثبتت جاحئة كورونا أهمية أن تعيد ادلول املتقدمة وانلامية ىلع حدٍّ سواء انلظر يف 
بعد  احليوي  القطاع  هذا  يف  بقوة  اخنراطها  ادلولة  تعيد  حبيث  الصحية؛  الراعية  منظومة 
ستتعرض  ثم؛  ومن  اخلاص.  للقطاع  املساحة  هذه  وتُِرَكت  عقود،  منذ  منه  انسحبت  أن 
إدارة  ىلع  وقدرتها  أدوارها  ملراجعة  واتلأمني  الطبية  الصنااعت  ورشاكت  املستشفيات 
لقطاع  ضخمة  استثمارات  احلكومات  توجيه  برضورة  ذلك  ويتصل  الكربى،  األزمات 

ابلحث العليم بسبب حيويته يف مواجهة األزمات الصحية القادمة)70(.

ا: توظيف الجيوش الوطنية إلدارة األزمات  سابعاً

نطاق  ىلع  الوبائية  األمراض  تفيش  ملواجهة  اكفية  استباقية  تدابري  ادلول  تضع  لم 
يستوعب جاحئة كورونا، باإلضافة إىل وجود صعوبات عملية يف وضع تدابري واحتياطات 
يف مواجهة فريوس جمهول، فضاًل عن وجود تهديد جاحئة كورونا للنسيج املجتميع؛ فاكن 
الصحة  الفريوس معتمدة ىلع قطااعت  املختلفة يف مواجهة  أن تعجر ادلول  الطبييع  من 
املدنية؛ وهو ما دفع احلكومات إىل االعتماد ىلع جيوشها وقواتها املسلحة ملواجهة العدو 
لوجيستية  إدارة عمليات  والقدرة ىلع  اجليوش  وكفاءة  انضباط  بسبب  وذلك  املريئ،  غري 
الغربية إىل أن جاحئة كورونا ال تقل  ضخمة. وذهبت ترصحيات عديد من رؤساء ادلول 
خطورة عن اتلهديدات اليت تفرضها احلروب، فيقول الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون: 
»إن بالدي يف وضعية حرب صحية«)71(. ومن ثم؛ عمدت ادلول إىل توظيف اجليوش إلدارة 
جاحئة كورونا، وذلك من خالل القيام بعديد من األدوار؛ منها تصنيع املعدات واملستلزمات 
تنقالت  تلقييد  املشددة  اإلجراءات  وتطبيق  املدنية،  الطبية  السلطات  ومساندة  الطبية، 
املواطنني، ومنع اتلجمعات أثناء فرتة حظر اتلجوال، ومراقبة مصايب فريوس كورونا لضمان 
امتثاهلم للعزل سواء باملستشفيات أو املنازل ويف حالة عدم امتثاهلم تتم مالحقتهم قضائيًّا، 
القدرات  استغالل  إىل  باإلضافة  مواطنني،  كونهم غري  حالة  اإلقامة يف  فقدان حقوق  أو 
اللوجيستية للجيوش يف نقل املعدات والقوة البرشية، فضاًل عن إنشاء مستشفيات اكملة 

وجتهزيها)72(.
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ا: مستقبل مضطرب للتنظيم الدولي
اً
ثامن

إن اجلزء األكرب من جهود االستجابة جلاحئة كورونا قويم، ولم تزتعمه مؤسسات دويلة 
متعددة األطراف، وهو ما يدفع إىل إاعدة انلظر يف دور هذه املؤسسات باعتبارها أخفقت يف 
إدارة أزمة جاحئة كورونا، أو وقف الرصااعت ادلويلة، أو إدارة قضايا الالجئني، أو السيطرة 

ىلع قضية تغري املناخ العاليم وغريها من القضايا العالقة)73(. 

كشفت أزمة جاحئة كورونا عن مالمح مستقبل مضطرب للتنظيم ادلويل، فاكن من 
املتوقع أن تقوم املنظمات ادلولة بوظائف رئيسية وحمورية خالل األزمة؛ من أجل ضبط 
اتلفاعالت العاملية وحتفزي اتلعاون ادلويل، وتنسيق االستجابة لألزمات العابرة للحدود، 
ولكن الواقع الفعيل أثبت عدم قدرة هذه املنظمات ىلع القيام بدور فاعل، وذلك بسبب 
مواردها والصالحيات املولكة إيلها، باإلضافة إىل انتقادات أخرى تتعلق بتخصيص املوارد، 
وكفاءة اإلدارة، واملحاسبة والشفافية، وأدوار القيادات داخل املنظمات ادلويلة)74(؛ ومن ثم 
يُتوقَّع أن يُثار اجلدل حول إصالح شامل للحوكمة العاملية Global Governance، أو قد 

تلجأ ادلول إىل جتاوز عديد من هذه األنظمة سعيًا وراء مصاحلها اخلاصة.

ا: االهتمام بالصحة النفسية للمواطنين  تاسعاً

القيود،  العلمية تعمل ىلع حترير اإلنسان من  املعرفة  أن  للتأكيد ىلع  اجتهت احلداثة 
وجتعله مسيطًرا ىلع نفسه ومالاًك للطبيعة، وأن اإلنسان لكما صعد يف سلم اتلعقل، حترر 
من القلق واخلوف، وفك القيود اليت تكبح مجاح حريته وفعله، وجاءت جاحئة كورونا 
تُلحِدث صدمة نفسية؛ ألنها أاعدت شبح القلق واخلوف، والشعور بعدم ايلقني ألن املواطن 

واحلكومات وقفوا اعجزين أمام فريوس جمهول. 

اتلحكم  يصعب  انفعايلة  اإلنسان شحنات   دلى 
َّ

َودل كورونا  أزمة جاحئة  تفيش  إن 
 دلى اإلنسان 

َّ
والسيطرة عليها؛ وذلك بسبب اتلفكري املستمر يف جديلة احلياة واملوت؛ فتودل

تداعيات نفسية من قبيل القلق واضطراب يف املزاج وانلوم؛ فأصيب ابلعض بـ »وسواس 
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عالم ما بعد الـ »كورونا«... رؤية استشرافية

املرض«، وهو خوف وقلق شديد من اإلصابة بفريوس كورونا، خاصًة مع صعوبة السيطرة 
واتلحكم بالفريوس؛ وهو ما أدى بدوره إىل ارتفاع معدل اإلصابة باالضطرابات انلفسية 
العقلية خالل مرحلة انتشار الفريوس؛ وهو ما يفرض ىلع حكومات ادلول القيام بدور 
جديد لإلرشاد انلفيس أثناء وعقب انتهاء األزمة)75(، وتعزيز مستوى الصحة انلفسية دلى 
أن  جيب  كما  كورونا.  جاحئة  عن  انلاجتة  انلفسية  مشكالتهم  تتفاقم  ال  حىت  املواطنني؛ 
تعمل وسائل اإلعالم ىلع بث املشاعر املعنوية اإلجيابية، باإلضافة إىل أن تكرس أقسام 
الصحة انلفسية باجلامعات واملستشفيات جمهوداتها ابلحثية يف الفرتة احلايلة واملستقبلية 

للحد من املشكالت واآلثار انلاجتة عن أزمة كورونا. 

من خالل عرض ما سبق؛ يمكن القول إن بناء جمتمعات قادرة ىلع الصمود واتلكيف 
ة حلارضنا ومستقبلنا، وهو ما يتطلب اتلواصل الشفاف، وتعزيز  واملواجهة هو رضورة ُمِلحَّ
احلوكمة الرشيدة، واتلعامل مع املخاطر ىلع حنو شامل ومتاكمل، فمن أهم ادلروس اليت جيب 
أن ندركها بعد هذه األزمة االستثمار الفعال يف ابلحث العليم، وتوظيف العلم تلحقيق 
اتلنمية املستدامة وانلمو االقتصادي، باإلضافة إىل العمل ىلع خلق ويع جمتميع قائم ىلع 
ثقافة  ودعم  تعزيز  عن  فضاًل  املخاطر،  ملواجهة  املشرتكة  باملسئويلة  واإلحساس  العلم 
الصمود، والقدرة ىلع املواجهة باعتبارهما مسئويلة وطنية وقومية. ولن يتأىت ذلك إال إذا 
أصبح املواطن حمور االهتمام، وحياته ومعيشته وإنسانيته يه األولوية بالنسبة للحكومات.  
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