
محمد بسيوين عبدالحليم

ــك يف  ــود األخــرة، وذل ــايف« )Resilience( خــال العق ــة مفهــوم »التع تصاعــدت أهمي
خضــم األزمــات التــي باتــت تواجههــا العديــد مــن الــدول واملجتمعــات، وانكشــافها أمــام 
العديــد مــن املخاطــر والتهديــدات غــر التقليديــة. فقــد تــم اســتدعاء هــذا املفهــوم بصــورة 
ــة املســتدامة، والتعامــل مــع املخاطــر املتنوعــة التــي تواجههــا  مكثفــة يف مناقشــات التنمي
املجتمعــات. ويشــر مفهــوم »التعــايف«، يف تعريفــه األكــر شــيوعاً، إىل »قــدرة أي نظــام 
ديناميــي عــى توقــع املصاعــب والتكيــف معهــا بنجــاح«، وهــو مــا يســتبطن القــدرة عــى 
االســتعداد والتخطيــط واالســتيعاب والتكيــف والتعــايف بنجــاح أكــر مــع األحــداث الســلبية 

الفعليــة أو املحتملــة))(. 

ــايف  ــوم التع ــى مفه ــبوقة ع ــر مس ــية وغ ــة قياس ــا أهمي ــة كورون ــت جائح أضف
ــا، إذ  ــاوز تأثراته ــات، وتج ــع األزم ــات م ــدول واملجتمع ــل ال ــوي لتعام ــل حي كمدخ
تزايــد الرتكيــز عــى قــدرة النظــم واملجتمعــات املعرضــة للمخاطــر عــى املقاومــة 
واالســتيعاب والتكيــف واالستشــفاء مــن آثــار الكــوارث واألزمــات يف الوقت املناســب 
وبطريقــة فعالــة، مبــا يف ذلــك الحفــاظ عــى الهيــاكل والوظائــف األساســية 
ــف. ويف هكــذا ســياق،  ــاكل والوظائ ــر وتحســن أداء هــذه الهي ــا أو تطوي وترميمه
يبــدو أن جائحــة كورونــا ســوف تعيــد تعريــف مفهــوم التعــايف مــن زاويــة عــدد مــن 
القضايــا الرئيســية يف مقدمتهــا، تجــاوز معضلــة الوضــع القائــم، وتعزيــز عمليــات 
االبتــكار املتجــاوز لألزمــات، وتطويــر منــوذج التعــايف متعــدد األنظمــة، وتوســيع 

مداخــل الرشاكــة بــن الدولــة واملجتمــع. 

باحث متخصص يف العالقات الدولية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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ويف هــذا الســياق، أفضــت 
إعــادة  إىل  كورونــا  جائحــة 
ــوم  ــة مفه ــى مركزي ــد ع التأكي
التعــايف كمدخــل مهــم لتعامــل 
مــع  واملجتمعــات  الــدول 
للمخاطــر  كنــاذج  األوبئــة، 
ــددت  ــا ج ــدر م ــة، وبق املجتمعي
ــن  ــث ع ــا الحدي ــة كورون جائح
جــدوى األطــر التقليديــة ملفهوم 
ــت  ــاً دفع ــا أيض ــايف، فإنه التع
إىل الرتكيــز عــى أبعــاد بعينهــا 
التعــايف،  اســرتاتيجيات  يف 
مــن  الخــروج  أهمهــا  رمبــا 
ــة  ــايف كآلي ــائع للتع ــرح الش الط
للتعامــل مــع األزمــة والعــودة 
إىل الوضــع الطبيعــي، وبالتــايل 
التعاطــي مــع التعــايف كآليــة 
ــع  ــل الوض ــا تحوي ــن عره ميك
االســتثنايئ، الــذي ينشــأ عــن 
األزمــة، إىل وضــع طبيعــي يعتــاد عليــه املجتمــع. ناهيــك عــن اســتحضار جائحــة كورونــا لفكــرة التعــايف متعــدد األنظمــة 
ــن  ــة التداخــل ب ــة بعملي ــات مرهون ــدول واملجتمع ــايف ال ــة تع ــذي يفــرتض أن فعالي )Multisystemic Resilience( وال

األنظمــة املختلفــة والــراكات بــن فاعلــن متعدديــن يف مواجهــة التهديــدات واألزمــات. 

أوالً: تعدد مستويات وأمناط مفهوم التعايف

ترجــع البدايــات األوىل الســتخدام مفهــوم التعــايف إىل الفيزيــايئ اإلنجليــزي تومــاس يونــج )Thomas Young( يف عــام 
807)، ليشــر إىل »قــدرة األشــياء عــى التشــكل مجــدداً بعــد التعــرض لصدمــة«، وحــاول »يونــج« عــر هــذا التعريــف 
وصــف قــدرة املــادة عــى امتصــاص الطاقــة مــن دون التعــرض لتشــوه دائــم))(. ومبــرور الوقــت كان املفهــوم يكتســب 
أبعــاداً جديــدة، خصوصــاً مــع تحولــه إىل مفهــوم بينــي يتــم اســتخدامه عــر مجــاالت وحقــول معرفيــة مختلفــة، وإن 

كانــت أغلــب التعريفــات اســتندت إىل فرضيــة التكيــف، والتوقــع، واالســتعداد لألزمــات، واملخاطــر. 

واقرتحــت بعــض األدبيــات تعريفــاً للتعــايف عــى أنــه »قــدرة أي نظــام أو مجتمــع معــرض للمخاطــر عــى املقاومــة 
واالســتيعاب والتكيــف واالستشــفاء مــن آثــار الخطــر يف الوقــت املناســب وبطريقــة فعالــة«، مــن خــال الحفــاظ عــى 

الهيــاكل والوظائــف األساســية وترميمهــا أو تحســن هــذه الهيــاكل والوظائــف.

ويف الســياق ذاتــه، تعــرف »آن ماســن« التعــايف بأنــه »قــدرة نظــام ديناميــي عــى التكيــف بنجــاح مــع االضطرابــات 
التــي تهــدد وظيفــة النظــام أو قابليتــه للنمــو أو التطــور«. ويتشــابه هــذا التعريــف مــع التعريــف الــذي طرحــه »كارل 
فولــك« الــذي يصــف التعــايف بأنــه »قــدرة النظــام عــى امتصــاص االضطــراب وإعــادة التنظيــم أثنــاء خضوعــه للتغيــر 

بحيــث يظــل يحتفــظ بشــكل أســايس بــذات الوظيفــة والبنيــة وعمليــة التغذيــة املرتــدة، وبالتــايل الهويــة«))(. 

ــف ومــا  ــاكل والوظائــف والتكي وقــد أكــدت اتجاهــات أخــرى أن التعــايف ال ميكــن حــره يف نطــاق اســتعادة الهي
يرتبــط بذلــك مــن إمكانيــة الحفــاظ عــى الوضــع القائــم حتــى ولــو كان وضعــاً ســلبياً. ويف هــذا الصــدد، يشــر كل مــن 
ــم دراســتها  ــي مل تت ــارص الت ــة تشــكل فرصــة ملعالجــة العن ــان« إىل أن املرون »يورجــن فاشســيلجارتن«ر و»إيــان كيل
جيــداً، الكتســاب فهــم حــول العمليــات التاريخيــة واالجتاعيــة السياســية التــي تخلــق نقــاط الضعــف وتكســبها االســتدامة 
ــارات  ــد خي ــادرة عــى تحدي ــات ق ــوم بوضــع تصمي ــم املفه ــات. ويهت ــدول وانكشــاف املجتمع ــؤدي لهشاشــة ال ــا ي م

التدخــل ونقــاط التأثــر التــي ميكــن أن تحــرك املــدن واملجتمعــات نحــو مســارات تنمويــة أقــل عرضــة للخطــر))(.

وعطفــاً عــى مــا ســبق، فقــد انطــوت محــاوالت تعريــف التعــايف عــى مالحظتــن رئيســيتن، أوالهــا أن مفهــوم 
ــات  ــة األزم ــتعداد يف مواجه ــة واالس ــتوى األول يف الجاهزي ــل املس ــية، يتمث ــتويات رئيس ــة مس ــايف يشــر إىل أربع التع
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ــدرة  ــث عــى ق ــز املســتوى الثال ــع التحــوالت، ويرتك ــف م ــط باالســتجابة والتكي ــاين فرتب ــا املســتوى الث ــوارث، أم والك
النظــام عــى االرتــداد للحالــة الطبيعيــة، ويتضمــن املســتوى الرابــع التغذيــة العكســية وقــدرة النظــام عــى تغيــر أركانــه 

وإصــاح مواضــع الضعــف لتحســن قدرتــه عــى االســتجابة والتكيــف خــال األزمــات والكــوارث ))(. 

ــايف  ــاك التع ــا، فهن ــا بينه ــايف، ورمبــا التداخــل في ــر التع ــدد يف أمنــاط ودوائ ــة بالتع وتتصــل املالحظــة الثاني
ــادر  ــدات ومص ــات والتهدي ــدائد والصدم ــة الش ــد ومواجه ــف الجي ــى التكي ــرد ع ــدرة الف ــن ق ــر ع ــذي يع ــردي ال الف
ــية والســات  ــة النفس ــردي بالرتكيب ــايف الف ــي الســرتاتيجيات التع ــام الرئي ــون االهت ــايل يك ــددة. وبالت ــط املتع الضغ

ــات.  ــن األزم ــراد م ــايف األف ــاً يف تع ــي تشــكل محــدداً مه ــراد والت ــلوكيات الخاصــة باألف ــة والس البيولوجي

وعــى املســتوى الوطنــي، يشــر التعــايف إىل مــدى اســتعداد الــدول للتعامــل مــع االضطرابــات االجتاعيــة واالقتصادية 
الرئيســية، ولذلــك تفــرتض بعــض األدبيــات أن الــدول التــي لديهــا اقتصــادات ســليمة ومجتمعــات أكــر مســاواة وخدمات 
عامــة جيــدة متيــل ألن تكــون أكــر تعافيــاً مقارنــة بالــدول ذات االقتصــادات الضعيفــة والتــي تعــاين أزمــات اجتاعيــة 

وتراجــع يف مســتوى الخدمــات العامــة))(. 

ــة  ــات املحلي ــة باملجتمع ــايف متعلق ــر وســيطة للتع ــي أمنــاط ودوائ ــردي والوطن ــايف الف ــن منطــي التع ــد نشــأت ب لق
واملــدن، فخــال العقــود املاضيــة اهتمــت العديــد مــن املؤسســات الدوليــة والحكومــات بتطويــر مداخــل للراكــة بــن 
املحليــة  واملجتمعــات  الــدول 
ــى  ــدرة ع ــز الق ــل تعزي ــن أج م

التعــايف. 

الســياق  هــذا  يف  وظهــر 
املجتمعــات  »تعــايف  مصطلــح 
Resilient Com� )املحليــة« 

»قــدرات  ومفــاده   )munities
وإمكانيــات املجموعــات املحليــة 
لتســخر وتوظيــف املــوارد املحليــة 
لتقديــم  والخــرات  املتاحــة 
حالــة  يف  الذاتيــة  املســاعدة 
ــب  ــق مكت ــا أطل الطــوارئ«)7(. ك
األمــم املتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث يف عــام 0)0) حملــة عامليــة بعنــوان »متكــن املــدن مــن مجابهــة الكــوارث: 
مدينتــي تســتعد«، وهــي الحملــة التــي اعتمــدت بصــورة رئيســية فكــرة املدينــة املتعافيــة )Resilient City( واســتهدفت 
تشــجيع االلتــزام بــن الحكومــات املحليــة والوطنيــة لجعــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، والقــدرة عــى مجابهتهــا مــن 

السياســية.  األولويــات 

ويف هــذا الصــدد، يفــرتض »ديفيــد جودشــالك« أن »املــدن املرنــة تكــون قــادرة عــى تحمــل الصدمــات الشــديدة مــن 
ــة  ــار األخطــار الطبيعي ــة للتوقــع املســبق آلث ــم، حيــث صممــت املــدن املتعافي ــة أو تشــوه دائ دون حــدوث فــوىض فوري
ــادئ مســتمدة مــن التجــارب الســابقة مــع الكــوارث يف املناطــق  ــا، وهــي تســتند إىل مب ــة والتعــايف منه أو التكنولوجي
ــن  ــة ب ــاون والراك ــا التع ــادئ منه ــن املب ــدداً م ــب ع ــدن يتطل ــذه امل ــل ه ــم مث ــاً أن تصمي ــر أيض ــة«، واعت الحرضي

األطــراف املختلفــة)8(.

ثانياً: دوافع االنتشار املتزايد لسياسات »االرتداد الرسيع«

ارتبــط تصاعــد االهتــام مبفهــوم التعــايف يف إطــار العلــوم االجتاعيــة بعــدد من العوامــل بعضهــا متعلق بعمليــة التداخل 
ــدات،  ــر والتهدي ــد املخاط ــارصة، وتزاي ــات املع ــة املجتمع ــق ببني ــر متعل ــض اآلخ ــة، والبع ــة املختلف ــول املعرفي ــن الحق ب

وكذلــك حالــة الايقــن التــي تعايشــها. وعليــه، ميكــن بلــورة أهــم عوامــل تصاعــد االهتــام بالتعــايف فيــا يــي: 

1- التداخــل بــن العلــوم الطبيعيــة واإلنســانية، فالبدايــات األوىل ملفهــوم التعــايف كانــت وثيقــة الصلــة بالعلــوم 
ــادة  ــواص امل ــة خ ــابقاً، إىل دراس ــا س ــا أرشن ــج«، ك ــاس يون ــزي »توم ــاء اإلنجلي ــامل الفيزي ــعى ع ــث س ــة، حي الطبيعي
وقدرتهــا عــى امتصــاص الطاقــة مــن دون التعــرض لتشــوه دائــم، كــا اســتخدم املهندســون مصطلــح التعــايف لإلشــارة 

إىل قــدرة املــواد عــى العــودة إىل شــكلها الســابق بعــد صدمــة خارجيــة. 

مستويات "سياسة التعافي" من األزمات  

الجاهزية 
واالستعداد

التغذية
العكسية 

االرتداد
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 الطبيعية

االستجابة 
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ســعت  اإلطــار،  هــذا  ويف 
واإلنســانيات  االجتاعيــة  العلــوم 
التعــايف  مفهــوم  اســتعارة  إىل 
مــن العلــوم الطبيعيــة، خصوصــاً 
مــع ظهــور العديــد مــن الجهــود 
Consil� والتوفيــق  )للتقريــب 

الطبيعيــة  العلــوم  بــن   )ience
والعلــوم االجتاعيــة واإلنســانيات 
مبــا يعــزز مــن القــدرة التنبؤيــة 
للعلــوم االجتاعيــة يف التعامــل مــع 

واملخاطــر))(.  األزمــات 

يف  التداخــل  هــذا  وتجــى 
بعــض  التــي طرحتهــا  املقاربــات 
الدوليــة  واملؤسســات  املنظــات 
التعــايف، والتــي تســتلهم  ملفهــوم 
أساســاً مــن حقــول الهندســة وعلــم 
ــط  ــال، ترب ــى ســبيل املث ــة. فع البيئ
للطفولــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة 

ــرة امتصــاص الصدمــات،  ــايف بفك ــر، التع ــب األحمــر والهــال األحم ــات الصلي ــدويل لجمعي »اليونيســف« واالتحــاد ال
ــدان املعرضــة للكــوارث واألزمــات ونقــاط  ــل التعــايف »قــدرة األفــراد، أو املجتمعــات أو املنظــات أو البل ــايل ميث وبالت
ــار الشــدائد والحــد منهــا والتعامــل معهــا والتعــايف منهــا«. وباملثــل، يقــدم  الضعــف األساســية عــى توقــع واســتباق آث
برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ التعــايف »كوســيلة لوضــع نهــج مجتمعــي ملنــع وتقليــل املخاطــر ومواطــن الضعــف يف 

 .)(0( والصدمــات«  الكــوارث  مواجهــة 

2- توســع »مجتمعــات املخاطــر« يف العــامل: تزايــد االهتــام بتطويــر أطروحــة التعــايف مــع بــزوغ ســياقات أكــر 
تعقيــداً أمــام املجتمعــات ظهــرت فيهــا أنــواع مختلفــة مــن املخاطــر واألزمــات، ولعــل هــذا مــا دفــع »أولريــش بيــك« إىل 
صــك مفهــوم »مجتمــع املخاطــر« )Risk Society( كمجتمــع تتجســد فيــه فكــرة التهديــد وعــدم األمــان، ويتســم هــذا 
املجتمــع مبخاطــر الكــوارث املتتاليــة واملرتابطــة، وتصاعــد حالــة عــدم اليقــن، وال تقتــر املخاطــر هنــا عــى املخاطــر 
ذات املصــادر الطبيعيــة، ولكــن تنشــأ أنــواع جديــدة مــن املخاطــر نتيجــة للعنــر البــري والقــرارات البريــة. ووفقــاً 
ألولريــش بيــك، فــإن مجتمــع املخاطــر يعنــي تحديــداً »حالــة مــن توافــق الظــروف أصبحــت فيهــا فكــرة إمكانيــة التحكــم 

يف اآلثــار الجانبيــة واألخطــار التــي يفرضهــا اتخــاذ القــرارات محــل الشــك« )))(. 

وتشــهد املجتمعــات املعــارصة تعدديــة يف مصــادر الخطــر والتهديــد؛ فهنــاك أزمــات وكــوارث متعلقــة بالطبيعــة، وأخرى 
Man�( واملخاطــر املصنوعــة )Natural Hazards )ناجمــة عــن اإلنســان، أو مــا يطلــق عليــه البعــض األخطــار الطبيعيــة 

 .)ufactured Risks

ــل  ــة، مث ــن املصطلحــات املتداخل ــة ب ــة الفاصل ــدد يف مصــادر الخطــر برتاجــع الحــدود املفاهيمي واتصــل هــذا التع
املخاطــر واألخطــار والكــوارث، فالقــرارات التــي يتخذهــا البــر تنعكــس عــى الطبيعــة ورمبــا تــؤدي إىل حــدوث كــوارث 
 )Danger( ًالتــي تنجــم عــن قــرارات واختيــارات صانــع القــرار تصبــح خطــرا )Risks( طبيعيــة. ناهيــك عــن أن املخاطــر

عــى األشــخاص املترضريــن )))(.

3- تعزيــز القــدرة عــى التحكــم وإدارة األزمــة: إن تطويــر مفهــوم التعــايف كان مدفوعــاً يف املقــام األول بتقليــل 
ــي أطروحــة  ــة، فف ــم يف ســياقات مأزوم ــدرة عــى التحك ــز الق ــات، وتعزي ــا املجتمع ــي تواجهه ــة عــدم اليقــن الت حال
ــث  ــة يف مواجهــة األزمــات واملخاطــر، حي ــات الحديث ــك« عــن »مجتمــع املخاطــر« يتجــى مــأزق املجتمع »أولريــش بي
تســللت الشــكوك إىل الشــعارات التــي رفعتهــا ســلطة الحداثــة حــول قدرتهــا عى الســيطرة والتحكــم يف الواقــع ومتغراته. 

ــحبته  ــذي س ــد األول ال ــا.. والوع ــحبت وعوده ــة س ــول إن »الحداث ــوردوين« إىل الق ــو ب ــع »كارل ــا دف ــذا م ــل ه ولع
هــو فكــرة عــر التنويــر عــن األمــن، الــذي كانــت تكفلــه إمكانيــة التحكــم يف الطبيعــة، ذلــك ألن اليقينيــات الكــرى 

دوافع االنتشار المتزايد لسياسات االرتداد السريع 

التداخل بين العلوم الطبيعية واإلنسانية

توسع "مجتمعات المخاطر" في العالم 

تطوير القدرة على التحكم وإدارة األزمة

التكيف مع التحوالت العالمية المفاجئة
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للتكنولوجيــا القــادرة عــى منــع الكــوارث الطبيعيــة وتفاديهــا انهــارت أمــام الحقيقــة التــي مفادهــا أن الطبيعــة لــن يتــم 
إخضاعهــا، إضافــة إىل وقــوع مــا يســمى الكــوارث األخاقيــة التــي يحدثهــا اإلنســان« )))(. 

ثالثاً: مداخل التعايف غر التقليدي يف »عامل كورونا«

ــات  ــع املجتمع ــال دف ــن خ ــع م ــايف الرسي ــوم التع ــر يف مفه ــادة النظ ــاً إلع ــا مدخ ــة كورون ــون جائح ــح أن تك يرج
ــر رضوري  ــع أم ــايف الرسي ــدت أن التع ــة أك ــاً أن األزم ــا، خصوص ــايف لديه ــرتاتيجيات التع ــر اس ــة إىل تطوي املختلف
ــدول واملجتمعــات يك تتمكــن مــن التعايــش مــع األزمــة املمتــدة ملــا يقــرب مــن عامــن. ويف هــذا الصــدد،  بالنســبة لل
ميكــن اإلشــارة إىل أن أزمــة كورونــا ســوف تكــون لهــا انعكاســات عــى مفهــوم التعــايف مــن زاويــة عــدد مــن القضايــا 

ــة فيــا يــي:  الرئيســية املتمثل

1- الخــروج مــن معضلــة الوضــع الراهــن: اســتدعت التجربــة العمليــة إعــادة صياغــة مداخــل التعــايف، ألن أغلــب 
التعريفــات األوليــة للتعــايف، خصوصــاً يف املراحــل املبكــرة مــن ظهــور املفهــوم، أفضــت إىل تدعيــم فرضيــة الحفــاظ 
عــى الوضــع القائــم، والبنــى املؤسســية الحاليــة حتــى وإن كانــت مرتديــة. ومــن ثــم، ظهــرت محــاوالت نظريــة للخــروج 
Bouncing For�( واالرتــداد لألمــام )Bouncing Back )مــن هــذه املعضلــة عــر تحقيــق التــوازن بــن االرتــداد للخلــف 

ward(، فالتعــايف مل يعــد مــن املمكــن قــره عــى قــدرة النظــام عــى االرتــداد للحالــة الطبيعيــة، ولكنــه ينطــوي أيضــاً 
عــى قــدرة تحويليــة )Tranformational Resilience( تســمح بتطويــر وتحســن الهيــاكل واالســرتاتيجيات القامئــة )))(.  

وميكــن القــول إن جائحــة كورونــا ستكســب هــذا االتجــاه املزيــد مــن الزخــم خــال الســنوات القادمــة، بحيــث يصبــح 
ــذي ينشــأ عــن األزمــة، إىل وضــع  ــل الوضــع االســتثنايئ، ال ــة ميكــن عرهــا تحوي ــع كآلي التعاطــي مــع التعــايف الرسي
طبيعــي يعتــاد عليــه املجتمــع. خصوصــاً أن بعــض الــدول، مثــل الهنــد، حينــا رغبــت يف اســتئناف األنشــطة بعــد انتهــاء 
املوجــة األوىل مــن تفــي الفــروس مل تأخــذ يف حســبانها رضورة تطبيــع الوضــع االســتثنايئ، القائــم عــى إجــراءات 
التباعــد االجتاعــي، ودفــع األفــراد إىل التعايــش مــع هــذا الوضــع بوصفــه الوضــع الطبيعــي، وهــو مــا أدى إىل موجــات 

جديــدة مــن تفــي الفــروس أكــر خطــورة وكشــفت يف الوقــت ذاتــه عــن إخفــاق حــاد يف سياســات التعــايف. 

ــدة،  ــكار جدي ــرح أف ــى ط ــايف ع ــرتاتيجيات التع ــدرة اس ــك ق ــي ذل ــات: يعن ــاوز لألزم ــكار املتج ــز االبت 2- تعزي
ورسيعــة، تســاهم يف ترسيــع عمليــة تجــاوز األزمــة، أو بتعبــر ديفيــد جودشــالك تعمــل عــى التخفيــف مــن املخاطــر 
الحرضيــة )Urban Hazard Mitigation(، وال ميكــن إغفــال أن هــذا النمــط االبتــكاري كان حــارضاً يف ســياق أزمــة 

ــا. كورون

ويف هــذا الســياق، وظفــت العديــد مــن الــدول التكنولوجيــا يف عمليــات التتبــع ومواجهــة تأثــرات األزمــة، كــا ســعت 
ــائرها  ــل خس ــدول إىل تقلي ــض ال بع
بعــض  خــال  مــن  االقتصاديــة 
الســياحة،  قطــاع  يف  اإلجــراءات 
فعــى ســبيل املثــال، طرحــت بعــض 
 Travel( الــدول فكــرة فقاعة الســفر
Co�( أو ممــرات كورونــا  )Bubble

rona Corridors(، وهــو املفهــوم 
الــذي يتمحــور حــول قيــام مجموعة 
ــروس  ــن الف ــة م ــدول اآلمن ــن ال م
ــع  ــا م ــح حدوده ــى فت ــاق ع باالتف
بعضهــا بعضــاً، والســاح للمواطنــن 
ــط،  ــدول فق ــذه ال ــن ه ــل ب بالتنق
مــع اإلبقــاء عــى غلــق الحــدود مــع 

ــرى )))(.  ــدان األخ ــع البل جمي

ويرجــح أن تــؤدي أزمــة فــروس 
ــام  ــن االهت ــد م ــا إىل املزي كورون
Re� )مبفهــوم »التصميــم املتعــايف« 
ظهــر  والــذي   ،)silient Design

مداخل التعافي غير التقليدي في ”عالم ما بعد كورونا“

الخروج من معضلة الوضع الراهن

تعزيز االبتكار المتجاوز لألزمات

تبني أساليب التعافي متعدد األنظمة 

أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع
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ــة،  ــود املاضي ــة خــال العق ــدول الغربي ــي شــهدتها ال ــة الت ــن الهجــات اإلرهابي ــايف م بصــورة رئيســية يف إطــار التع
واســتهدفت بشــكل أســايس عــدداً مــن املؤسســات واملبــاين الحيويــة عــى غــرار مــا حــدث يف هجــات الحــادي عــر 

ــل ))0).  ــار بروكس ــرات مط ــد )00)، وتفج ــار مدري ــرات قط ــبتمر )00)، وتفج ــن س م

ــم املتعــايف« عــن السياســات املختلفــة التــي ميكــن أن تزيــد األمــن مــن خــال تصميــات  ويعــر مفهــوم »التصمي
ــاد )))(. ــع وصــوالً إىل مســتويات التشــغيل املعت ــة التعــايف الرسي ــل مــن حــدة األرضار وتدعــم إمكاني ــاين تقل للمب

وعنــد الحديــث عــن تأثــرات فــروس كورونــا، فــإن عمليــة إعــادة التصميــم تنطــوي عــى عــدة أبعــاد منهــا الهــدف 
والحفــاظ عــى التباعــد االجتاعــي يف املؤسســات املختلفــة، وتقليــل املســاحات واألســطح التــي ميكــن أن تحمــل العــدوى 
لألفــراد، واالعتــاد بصــورة أكــر عــى األســطح املضــادة للميكروبــات وتصميــم املكاتــب بطريقــة تحافــظ عــى املســافات 

اآلمنــة بــن العاملــن. 

ويضــاف إىل مــا ســبق، التوســع يف تركيــب األدوات والتجهيــزات التــي ال تعمــل باللمــس، مثــل مستشــعرات األبــواب 
واألحــواض األتوماتيكيــة وموزعــات الصابــون واملنظفــات، واملصاعــد التــي تعمــل بالصــوت. 

ويف الســياق ذاتــه، قــد يقــوم املهندســون املعاريــون أيضــاً بتصميــم مســاحات مبــواد البناء املتينــة واألثــاث واألرضيات 
واألســطح األخــرى التــي ميكــن أن تصمــد أمــام التنظيــف العميــق واملتكــرر، والــذي مــن املتوقــع أن يكــون رضورة دامئــة 

لألماكــن املشــرتكة وأماكــن تقديــم الخدمات لســنوات قادمــة)7)(. 

3- تبنــي أســاليب التعــايف متعــدد األنظمــة )Multisystemic Resilience(: تؤكــد جائحة كورونــا رضورة التفاعل 
مــع مفهــوم التعــايف مــن منظــور نظمــي يتعامــل مــع األنظمــة املختلفــة داخــل املجتمــع كأنظمــة متداخلــة تتبــادل التأثــر 

ــا بينها.  في

ــون  ــر واحــد أن يك ــن ملتغ ــث ال ميك ــة حي ــن األنظم ــد م ــب دراســة العدي ــايف يتطل ــإن التع ــذا الطــرح، ف ــاً له ووفق
ــا. ويف هــذا الصــدد، يفــرتض  ــي تصــدر عنه ــج الت ــايف والنتائ ــات املرتبطــة بالتع ــد العملي مســؤوالً بالكامــل عــن تعقي
»مايــكل أنجــار« )Michael Ungar( أن منــوذج التعــايف متعــدد األنظمــة يقــوم عــى مجموعــة مــن املبــادئ الرئيســية يف 
مقدمتهــا أن النظــام املتعــايف مفتــوح وديناميــي ومعقــد وهــو مــا يســتلزم معــه اســرتاتيجية لدراســة األنظمــة املختلفــة 

املتداخلــة، وكيفيــة تأثــر عمليــة التعــايف عــى التفاعــل بــن هــذه األنظمــة. 

كــا أن النظــام املُتعــايف يعــزز مــن عمليــة االتصــال والتنســيق بــن األنظمــة كافــة املكونــة للمجتمــع. وهكــذا، يخلــص 
»أنجــار« إىل أن »منــوذج التعــايف متعــدد األنظمــة لــه قيمة عنــد تصميــم التدخــات )Interventions( ملواجهــة األزمات، 
حيــث يؤكــد املارســون وصانعــو السياســات رضورة مراعــاة العاقــات املتبادلــة بــن األنظمــة ومكوناتهــا عنــد تطويــر 

وتنفيــذ التدخــات الهادفــة إىل زيــادة قــدرة التكيــف للمجتمــع يف مواجهــة األزمــات«)8)(. 

4- أهميــة الرشاكــة بــن الدولــة واملجتمــع: عــززت جائحــة كورونــا مــن أهميــة الراكــة بــن الدولــة واملجتمــع، 
ــايف  ــرتض أن التع ــات تف ــض األدبي ــيا أن بع ــة، الس ــل الراك ــر مداخ ــة إىل تطوي ــع األزم ــح أن تدف ــم، يرج ــن ث وم

مــن  مزيــج  عــى  يعتمــد 
القــدرات واملــوارد واملؤسســات 
وكل  والرعيــة،  الفعالــة 
ترتكــز  املتغــرات  هــذه 
السياســية  العمليــات  عــى 
التــي تتوســط العاقــة بــن 
الدولــة واملجتمــع، فضــاً عــن 
بهــذه  املرتبطــة  التوقعــات 

 .)(( العاقــة)

هــذه  عــى  وتأسيســاً 
الفرضيــة، بــدت الراكــة بــن 
النمــوذج  واملجتمــع  الدولــة 
األكــر فاعليــة وكفــاءة مــن 

مقومات التعافي المجتمعي 

 قدرة المواجهة

 القدرة التكيفية

القدرة التحويلية
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ــة  ــة املعقــدة للمخاطــر واألزمــات، فضــاً عــن اإلطــار املفاهيمــي لليرالي ــك الطبيع ــايف، وســاعد عــى ذل منظــور التع
الجديــدة، والقائــم عــى أفــكار التعدديــة وتوزيــع الســلطات واملســؤوليات وعــدم تركيزهــا يف مســتوى واحــد، وتعاظــم 

املجتمــع. داخــل  والجاعــات  واملنظــات  األفــراد  بــن  املتبــادل  والتأثــر  التفاعــل  مســاحات 

ويف هــذا اإلطــار، يــرى »تشــاريل إدواردز« رضورة إعطــاء أفــراد املجتمــع أدوار مهمــة يف مســؤوليات التعــايف الرسيــع 
ضمــن أشــكال وصيــغ اجتاعيــة مرنــة ال تقتــر فقــط عــى مؤسســات الدولــة القامئــة )0)(. 

ويف هــذا اإلطــار، ستكتســب مداخــل »املواطــن املــرن« و»التعــايف املجتمعــي« املزيــد مــن الزخــم خصوصــاً أن أزمــة 
كورونــا كشــفت عــن الــدور املهــم الــذي يقــوم بــه األفــراد يف تجــاوز آثــار األزمــة. ويســتخدم مدخــل »املواطــن املــرن« 
)Resilient Citizen(، للتعبــر عــن منــوذج تشــجع مــن خالــه الدولــة أفــراد املجتمــع ليكونــوا أكــر نشــاطاً واســتعداداً 

للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ واألزمــات بشــكل أكــر فاعليــة.

ــة، حيــث إن هــذه  ــدول الغربي ــي تعرضــت لهــا ال ــة الت ــدات اإلرهابي ــر هــذا املدخــل التهدي  وقــد ســاهمت يف تطوي
Citizen De� )التهديــدات اســتدعت أدواراً لألفــراد مســاعدة للدولــة، وهــو مــا أســاه »فــون ويليامــز« باملواطــن املحقــق 

tective( يف إشــارة إىل قيــام الدولــة بتشــجيع أفــراد املجتمــع لاضطــاع بــأدوار أكــر إيجابيــة يف مكافحــة اإلرهــاب، 
وقــد الحــظ ويليامــز أن املواطــن األورويب أصبــح وكيــاً للمراقبــة بصــورة جعلتــه جــزءاً مــن منظومــة واســعة النطــاق 

تســتهدف التعــايف مــن آثــار التهديــدات اإلرهابيــة )))(. 

ــات  ــمل األزم ــد ليش ــه امت ــة، ولكن ــدات اإلرهابي ــة التهدي ــارك املواطــن عــى مواجه ــف مدخــل تش ــف توظي ومل يتوق
مبختلــف أنواعهــا – مبــا يف ذلــك الكــوارث الطبيعيــة – واتجهــت العديــد مــن الــدول إىل صياغــة مروعــات لبنــاء القدرة 
ــايف  ــود التع ــع يف جه ــدة مــن املجتم ــام األول ضــان انخــراط أعــداد متزاي ــع تســتهدف يف املق ــايف الرسي عــى التع

الرسيــع، وتقديــم التدريــب لألفــراد للتعامــل مــع األزمــات وتبــادل املعلومــات بــن مؤسســات الدولــة واملواطــن. 
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ــوا  ــة – ســواء كان ــات املجتمعي ــة، يركــز مدخــل التعــايف املجتمعــي )Social Resilience( عــى الكيان ــة ثاني ومــن جه
أفــراداً أو منظــات أو جاعــات – وقدراتهــا عــى التكيــف واالســتيعاب ومواجهــة التهديــدات البيئيــة واالجتاعيــة أيــاً 
كان شــكلها أو نوعهــا، وعــادة مــا يتأثــر التعــايف املجتمعــي باملؤسســات والشــبكات التــي متكــن األفــراد مــن الوصــول 
إىل املــوارد والتعلــم مــن الخــرات وتطويــر طــرق بنــاءة للتعامــل مــع املشــكات املشــرتكة )))(. وهنــا تفــرتض األدبيــات ) 

مقومــات للتعــايف املجتمعــي: 

أ- قــدرة املواجهــة )Coping Capacity(: تســتند إىل فكــرة التصــدي لألزمــة واســتيعابها عــر توظيــف املــوارد 
ــة.  ــائل املتاح والوس

ب- القــدرة التكيفيــة )Adaptive Capacity(: تســعى إىل الوقايــة مــن األزمــة واســتباقها اعتــاداً عــى الخــرات 
الســابقة وبالتــايل توقــع املخاطــر املســتقبلية وتعديــل أمنــاط الحيــاة وفقــاً لهــذه التوقعــات. 

ــول  ــول إىل األص ــى الوص ــراد ع ــدرة األف ــى ق ــوي ع ــة )Transformative Capacity(: تنط ــدرة التحويلي ج- الق
والحصــول عــى املســاعدة مــن الســاحة االجتاعيــة � السياســية األوســع )أي مــن املنظــات الحكوميــة واملجتمــع املــدين(، 
ــة  ــز املتان ــة، وتعزي ــم الفردي ــن رفاهيته ــاعد يف تحس ــات تس ــة مؤسس ــرار، وصياغ ــع الق ــات صن ــاركة يف عملي للمش

ــة )))(.  ــة يف مواجهــة األزمــات املســتقبلية. وهكــذا فهــي تســتهدف باألســاس إحــداث تحــوالت راديكالي املجتمعي

ــات يف  ــذه املجتمع ــراط ه ــة ورضورة انخ ــات املحلي ــام باملجتمع ــي االهت ــي تنام ــايف املجتمع ــرة التع ــط بفك وارتب
 )Communities Resilience( منظومــة التعــايف الرسيــع للدولــة، وتــم صــك تعريــف لفكــرة تعــايف املجتمعــات املحليــة
ومفــاده »قــدرات وإمكانيــات املجموعــات املحليــة لتســخر وتوظيــف املــوارد املحليــة املتاحــة والخــرات لتقديــم املســاعدة 
الذاتيــة يف حالــة الطــوارئ«. وقــد تبنــى هــذا املدخــل عــدد مــن الــدول مثــل بريطانيــا التــي أطلقــت برنامجــاً للتعــايف 
يقــوم عــى فكــرة متكــن الجاعــات املحليــة، وتقديــم الدعــم الــازم لهــا لاضطــاع بــأدوار أكــر مركزيــة يف التعامــل 

مــع األزمــات الطارئــة)))(. 

5- التحســب الحتــاالت “التعــايف الزائــف”: باتــت الــدول أكــر حرصــاً يف اتباعهــا لسياســات التعــايف بســبب 
ــوح بشــائر انحســار  ــد مل تكــد تل ــة الطــوارئ نظــراً لعــدم اكتــال التعــايف، ففــي الهن ــداد لحال احتــاالت حــدوث ارت
جائحــة كورونــا عقــب بدايــة رسيعــة وناجحــة لحمــات التطعيــم باللقاحــات املضــادة للفــروس، وبــدء تخفيــف اإلجراءات 
ــداد  ــع وصــول أع ــا م ــر خطــورة عــى اإلطــاق لجائحــة كورون ــود املوجــة األك ــد صع ــى شــهدت الهن ــة، حت االحرتازي
اإلصابــات والوفيــات ملســتويات قياســية مل تشــهدها مــن قبــل، واســتنزاف مخزونــات األكســجن، والضغــط عــى املرافــق 
الطبيــة بصــورة غــر مســبوقة. وتعــد الحالــة الهنديــة مبثابــة »إنــذار متجــدد« لــدول العــامل حــول عــدم انتهــاء الجائحــة، 
وإمكانيــة حــدوث طفــرات مفاجئــة واســتثنائية وغــر متوقعــة رغــم عمليــات التحصــن والتطــور الرسيــع لتوزيــع اللقــاح، 

مــا يزيــد مــن تهديــدات العــودة إىل »املربــع صفــر« وفًقــا للعديــد مــن املتخصصــن يف القطــاع الصحــي)))(.

وختامــاً، فــإن جائحــة كورونــا يتوقــع أن تحفــز إعــادة النظــر يف الكثــر مــن اســرتاتيجيات التعــايف لــدى العديــد مــن 
ــايف  ــة اســرتاتيجيات التع ــة يف صياغ ــا خــال الســنوات املاضي ــات لتقدمه ــج الحكوم ــى الرغــم مــن تروي ــدول، فع ال
الخاصــة بهــا، فقــد جــاءت أزمــة فــروس كورونــا لتكشــف عــن معضــات حقيقيــة يف هــذه االســرتاتيجيات، رمبــا أهمهــا 
تضــاؤل منظــور القــدرة التحويليــة يف هــذه االســرتاتيجيات وكيفيــة تأهيــل املجتمعــات للتعايــش مــع أوضــاع اســتثنائية 
بوصفهــا الحالــة الطبيعيــة. أضــف إىل ذلــك، أن األزمــة تدفــع الباحثــن والخــراء يف مجــال التعــايف والتنميــة املســتدامة 
إىل تطويــر عمليــة قيــاس التعــايف، الســيا أن الجمــع بــن مقاييــس أكــر تعبــراً عــن الواقــع تدمــج التأثــرات املاديــة 
واالجتاعيــة وغرهــا مــن التأثــرات البريــة عــى نحــو مائــم مــا زال مجــاالً ناشــئاً نســبياً. وبوجــه عــام، تزيــد جائحــة 
كورونــا مــن أهميــة عمليــة »التشــارك اإلبداعــي« والتــي تســمح بــإرشاك باحثــن مــن مياديــن معرفيــة وعمليــة مختلفــة 

لتعزيــز املعرفــة املســتقبلية يف مجــال التعــايف. 
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