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 ال يحتــاج إلــى وصــف، فقــد اعتدنــا خــال العقــود الماضيــة 
إطــاق تعبيــرات عــن نقــاط تحــّول أو مراحــل فاصلــة، أو أعــوام 
حاســمة، مــع إجهــاد أنفســنا فــي إثبــات أنهــا كذلــك، اســتناداً إلــى 
تطــورات حــادة ذات طابــع اســتراتيجي جــرت خالهــا، وأدت 
لتحــوالت كبــرى متعــددة األبعــاد طويلــة المــدى، كانهيــار االتحــاد 
الســوفييتي عــام 1991، وأحــداث 11 ســبتمبر 2001، أو غــزو 

العــراق 2003، والثــورات العربيــة عــام 2011، وكان 
كثيــر منهــا كذلــك فعليــاً، إلــى أن أتــى عــام 2020، لتصــل 
تأثيــرات مــا جــرى فيــه إلــى كل بيــت تقريبــاً حــول العالــم.

أدت،  التــي  األحــداث  لتحليــل  التقليــدي  االتجــاه   إن 
أو يمكــن أن تــؤدي، إلــى وقــوع تحــوالت عميقــة فــي 
ــم، كان يركــز عــادة علــى نوعيــة خاصــة مــن  شــكل العال
ــم  ــب التعلي ــي كت ــدرس ف ــتحق أن ت ــي تس ــورات، الت التط

األساســي، كعالمــات فارقــة فــي التاريــخ، مثــل الحــروب 
االنهيــارات  أو  الشــاملة  الثــورات  أو  العالميــة، 
الطبيعيــة، وهــي عــادة  الكــوارث  أو  االقتصاديــة 
تلــك األحــداث التــي تثيــر – حتــى لــو لــم يكــن ذلــك 
ــم"،  ــة العال ــة لـــ "نهاي ــيناريوهات مخيف ــاً – س حقيقي

ــا. ــت وقوعه ــم وق ــو قائ ــا ه ــل، كم ــى األق عل

الأمرا�ض الوبائية
 فــي أواخــر عــام 2019، كانــت هنــاك توقعــات مثبتــة بــأن عــام 
2020 لــن يكــون "عامــاً جيــداً" علــى اإلطــالق، فقــد تصاعــدت 
ــر "الحــرب  ــة لدرجــة أن تعبي ــات دولي ــاالت حــدوث صدام احتم
ــي  ــات، ف ــن دون مراجع ــور م ــى الظه ــاد إل ــة" ع ــة الثالث العالمي
ــة  ــاك مخــاوف بشــأن إمكاني ــت هن ــي. وكان ــود الصين ظــل الصع
تفاقــم تلــك "األزمــة االقتصاديــة" التــي يذكــر أنهــا تتكــرر كل 10 
ســنوات، مــع عواصــف مندفعــة فــي عــدة مناطــق باتجــاه حــدوث 
ــي  ــية، وه ــة رئيس ــوى إقليمي ــن ق ــرة بي ــلحة مباش ــات مس صراع

."Geo" ــة مــن التفاعــالت التــي تطــرح مصطلــح نوعي

ــاذج  ــت تشــكل نم ــرى كان ــات كب ــك، تصــدع كيان  يضــاف لذل
لاندماجــات الدوليــة، وموجــة جديــدة مــن الثــورات التــي ضربــت 
ــق  ــوارد تتعل ــات م ــة، وصراع ــة العربي ــي المنطق ــرى ف دوالً أخ
ــدول  ــة ل ــح حيوي ــود أو مصال ــا وج ــس قضاي ــاز تم ــاه والغ بالمي
رئيســية، مــع أشــكال حــادة مــن التنافــس عبــر العالــم، مــن خــال 
مشــروعات عماقــة، ونمــط ال عقانــي تمامــاً فــي إدارة العاقــات 
الدوليــة، يعتمــد علــى االســتفزاز واالبتــزاز و"البلطجــة"، وعــدم 
ــدا أن الســيطرة أصبحــت  ــوع، وب ــن أي ن ــة قواعــد م ــاة أي مراع

وهمــاً، وأن التطاحــن قــادم. 

 لكــن وقــع مــا لــم يكــن مــن الممكــن توقعــه، قادمــاً مــن 
وراء أفــق الـــ )Unknown Knowns(، فعلــى الرغــم مــن أن 
"األمــراض الوبائيــة" كانــت تمثــل واحــدة مــن الكــوارث الطبيعيــة 

ــا  ــم"، فإنه ــة العال ــيناريوهات "نهاي ــادة س ــر ع ــي تثي ــرة الت الخط
كانــت تبــدو، وكأنهــا ظاهــرة تاريخيــة بعيــدة عــن الذاكــرة، وتمــت 
أساســاً لقــرن مضــى، فمــن الصحيــح أن عــدداً منهــا قــد ضــرب 
العالــم قبــل فتــرة قصيــرة، وتســبب فــي لوثــة عامــة، مثــل االيبــوال 
و"إتــش 1 إن HINI( "1(، إال أن "كوفيــد – 19" كان صادمــاً، 
ــاً  ــه كان شرس ــاً، فإن ــاً قات ــس فيروس ــه لي ــن أن ــم م ــى الرغ فعل
ومعديــاً بدرجــة غيــر مســبوقة، ويمكــن أن يقتــل، فــي عالــم 
ــاه  ــى أقص ــاه إل ــن أقص ــخاص م ــه أش ــل في ــدث أن ينتق يح

خــال يــوم واحــد.

العا�صفة الكاملة
 لقــد كان االنتشــار الســريع لفيــروس كورونــا، بدايــة بــدول 
متقدمــة انهــار نظامهــا الصحــي فــي وقــت قياســي، وحالــة 
الفــزع التــي اجتاحــت الــدول، مــع " صور" مــدن ومطارات 
خاويــة تحــت الحجــر، إلــى تشــكل "العاصفــة الكاملــة" 
التــي تمثــل أهــم مالمــح العــام المذكــور، فقــد تاقــت 
كل المشــكات التــي كانــت متوقعــة الحــدوث مــن 
قبــل، مــع التأثيــرات الحــادة اإلضافيــة لمــا بــدا، وكأنه 
"مــوت أســود" قــادم، لتدفــع نحــو إغــاق العالــم، ثــم 
بــدأت سلســلة مــن الوقائــع التاليــة فــي الحــدوث تباعــاً، 
حرائــق، ســيول، اغتيــاالت، اضطرابــات، انفجــارات، 
ــت بهــا صــورة  ــي اكتمل ــة الت ــة والمرئي ــرات الصوتي ــدم المؤث لتق
ــت  ــخ، وأبق ــى التاري ــام 2020 إل ــت ع ــة أدخل ــا إغريقي تراجيدي

عليــه فيــه.

ــوس، ال  ــدول واألشــخاص أشــبه بكاب ــر بالنســبة لل  كان األم
يــدرك مــن يعيشــه مــا إذا كان مــا يجــرى حقيقيــاً أم ال. ومــرت 
فتــرة طويلــة مــن عــدم التصديــق لمــا حــدث فجــأة مــن دون إنــذار، 
 )Slot Machine( وكأن هنــاك كائنــاً خرافيــاً يتاعــب بـــأزرار
يفجــر بهــا مشــكلة كل أســبوع، بينمــا يرتفــع صــراخ فــي مــكان 
ــن  ــع كل ضغطــة زر، ودعــت "كوميكســات" ال تنســى، م ــا م م
ــدة  ــم أفــكار جدي ــى عــدم تقدي ــة أســوأ، إل يتوقعــون كــوارث خيالي
ــو  ــا ه ــن م ــز بي ــرة أن التميي ــدا لفت ــع، وب ــد تق ــام 2020، فق لع
 )Reality( حقيقــي، وغيــر حقيقــي، قــد تاشــى، وأن مفهــوم الـــ
تصــدع، وأنــه يمكــن تصديــق كل شــيء، حتــى لــو كان غيــر قابــل 

للتصديــق.

ــى  ــام، حت ــة الع ــد بداي ــاً بع ــة شــهرين تقريب اســتغرقت الحال
بــدأت دول العالــم تتقبــل فكــرة أنهــا تتعــرض لمشــكلة، تتمثــل فــي 
جائحــة غيــر مســبوقة مــن دون وجــود "بروتوكــول" معــروف 
ــن يتوقــف مــن دون  ــه ل ــى، وأن للتعامــل معهــا، وأن األمــر حقيق
إجــراءات حــادة تغيــر الشــكل المعتــاد للحيــاة، وتــم اســتدعاء 
الفتــرات الصعبــة فــي التاريــخ إلــى الذاكــرة األماميــة، كاإلنفلونــزا 
اإلســبانية عــام 1918، والكســاد الكبيــر عــام 1929، وكان 
علــى معظــم ســكان العالــم أن يلزمــوا منازلهــم، أو يقبلــوا بمناعــة 
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القطيــع، وكان علــى الجميــع، أن يحتفظــوا بمســافات بينهــم، 
ــكل أشــكاله  ــا وهــو "التباعــد" ب ــم كورون وظهــر أول مفهــوم لعال

ــدأ اإلغــاق. ــراد، وب ــن األف ــدول وبي ــن ال بي

نقاط متباعدة
 The( هنــاك فيلــم رائــع مبنــي علــى قصــة قصيــرة اســمه 
Curious Case of Benjamin Button(، حــول طفــل 
يولــد عجــوزاً، ثــم يبــدأ بالتقــدم فــي الســن نحــو الطفولة، مشــكلته 
ــف  ــى منطــق مختل ــره عل ــط تفكي ــه أن يضب ــاهده علي ــن يش أن م
لألشــياء، وهــو أن هنــاك ســاعة تعــود عقاربهــا إلــى الــوراء فــي 
ــدور،  ــا ي ــم م ــام، ليفه ــى األم ــن إل ــه الزم ــدم في ــذي يتق ــت ال الوق
وهــي ليســت بالضبــط مشــكلة محاولــة فهــم سلســلة صدمــات عــام 
ــة،  ــة للغاي ــا ودرامي ــة مثله ــا، ومرهق ــة منه ــا قريب 2020، ولكنه
ــي  ــة، أصبحــت شــائعة، ربمــا تســاهم ف ــاط متفرق ــا عــدة نق وهن

ــن ينتهــي ببســاطة: ــاً ل تحليــل مــاال يــزال يجــري، وغالب

وليــس  للتاريــخ،  قويــة  بصلــة  يمــت   2020 عــام  إن   -1
للتطــورات الجاريــة، حتــى لــو كانــت حــادة أو حاســمة أو فاصلــة 
أو اســتراتيجية، فمــا جــرى ال يتكــرر كل عــام، أو كل عقــد لكــن 
عــدة مــرات كل قــرن، ويــؤدي إلــى تغيــرات كبيــرة، ويذكــر فيمــا 
بعــد، كمــا تمــت اإلشــارة، فــي كتــب المــدارس فــي مناهــج التعليــم 
فــي معظــم دول العالــم، مثــل نيــزك ســيبيريا وثــورة فرنســا وغرق 
ــراً،  ــم تتكــرر كثي ــة ل ــة هيروشــيما، فنحــن أمــام حال ــك وقنبل تيتان
لكنهــا تحــدث، واســمها هــذه المــرة " فيــروس كورونــا" والــدرس 

هــو أن التاريــخ يمكــن أن يعــود أو يتكــرر بأشــكال أخــرى.

ــن  ــم م ــى الرغ ــّول، فعل ــة تح ــاطة نقط ــام 2020 ببس 2- إن ع
أننــا النــزال "نحلــم" بــأن تعــود الميــاه إلــى مــا كانــت عليــه حيــن 
نســتيقظ، مــع اتجــاه يؤكــد أنــه "ربمــا" يحــدث ذلــك مــع انحســار 
الوبــاء وتأثيراتــه، هنــاك توافــق علــى أن العالــم لــن يعــود علــى مــا 
كان عليــه، وأن عالــم مــا بعــد كورونــا قضيــة محســومة، وأن على 
 )New Normal( ــح الـــ ــار لمصطل ــدوا االعتب ــع أن يعي الجمي
الــذي ظــل أكاديميــاً أكثــر ممــا ينبغــي، إلــى أن يتــم االعتيــاد فيمــا 
بعــد علــى األوضــاع "العاديــة"، فالعالــم أصبــح معقــداً لدرجــة لــم 
يكــن مــن الممكــن معهــا إدراك مــدى تأثيــر شــيء خاطــئ واحــد 

عليــه، فمجــرد فيــروس يمكــن أن يعيــده إلــى الخلــف.

3- إن فكــرة "األســئلة الوجوديــة" تحتــاج إلــى اهتمــام، إذ كانــت 
ــى  ــدو، فعل ــا يب ــى م ــا عل ــة فيه ــت المبالغ ــد تم ــم ق ــي العل ــة ف الثق
ــي  ــي ف ــدم الحقيق ــات البحــث العلمــي والتق الرغــم مــن كل ميزاني
مجــال الطــب، لــم يتــم التمكــن بســرعة مــن إنقــاذ العالــم، بإنتــاج 
ــكار  ــيطرة أف ــى لس ــراغ زمن ــرك ف ــل أو لقــاح، وت ســريع لمص
فلســفية ودينيــة وخرافيــة وتآمريــه، ومنطقيــة أيضــاً، طرحــت 
ــيمثل  ــخاص، س ــدى األش ــات ول ــل المجتمع ــة داخ ــئلة وجودي أس

ــى عــاج. ــد التوصــل إل ــى بع ــا مشــكلة، حت التعامــل معه

4- إن التفكيــر فيمــا ال يمكــن التفكيــر فيــه أمــر واقعــي تمامــاً فــي 
ــاوز  ــق بتج ــة، تتعل ــة طويل ــي قصــة أكاديمي ــي، وه ــت الحال الوق
ــكل شــيء  ــه، ف ــن توقع ــا ال يمك ــع م ــج لتوق ــر مناه ــرد تطوي مج
يمكــن أن يحــدث، ويمكــن أن يوقــف الزمــن، أو يعيــد العالــم 

بســرعة، ولــو لمــدة عــام واحــد، إلــى الــوراء، فــي شــكل توقــف 
ــت  ــران، وإذا كان ــى الطي ــم إل ــن التعلي ــم الحضــارة م ــل لمعال كام
ــة  ــي إمكاني ــاً ف ــر دائم ــرورة التفكي ــي ض ــة ه ــة" القديم "التوصي
ــدو أن نبحــث  ــا فيمــا يب ــه ســيكون علين وجــود بجعــة ســوداء، فإن

ــرت. ــد تأث عــن "بجــع أبيــض"، فالقواعــد ق

وقت الأكادمييا
 خــالل الفتــرة الماضيــة، كاد البعــض يســتخدم مصطلحــات ال 
تســتخدم إال فــي الجغرافيــا وعلــوم الفضــاء غالبــاً مثــل الكوكــب 
ــادة  ــرات الح ــل التأثي ــم، بفع ــن العال ــدالً م ــة، ب ــرة األرضي أو الك
لجائحــة كورونــا، متوازيــة مــع مشــكات عــدم األمــن المعتــادة، 
فقــد تعرضــت الخريطــة بســكانها لمشــكلة فــي عــام 2020، تماثل 
أو تقتــرب ممــا تعرضــت لــه خــال ســنوات 1914 و1918 
و1929 و1939 و1945 و1962 و2001 و2011 و2016 
التــي بــدا خالهــا أن العالــم– أو قســماً كبيــراً منــه– فــي خطــر.

ــير  ــى الس ــتعود إل ــور س ــن األم ــك، لك ــكل ذل ــق ل ــاك منط  هن
نحــو أوضــاع عاديــة )حتــى لــو كانــت جديــدة(، مــع توقــع 
ــذي  ــو ال ــم ه ــه، فالعل ــتعداد ل ــت، واالس ــوال الوق ــع ط ــال متوق ال
ســيحل المشــكلة التــي لــم يتمكــن العلــم لفتــرة مــن حلهــا، وهنــاك 
أفــكار فلســفية رواقيــة حــول "المنــح" التــي تخــرج مــن "المحــن" 
ــرى  ــا ج ــة بم ــات اقتصادي ــرت قطاع ــا تأث ــوخاً، وكم ــت رس أثبت
حيــث شــهدت قطاعــات اقتصاديــة و"تكنولوجيــة" أخــرى أفضــل 
فتراتهــا، وربمــا– مجــاراة لمســألة األفــكار الوجوديــة– أصبحــت 
عقــول األشــخاص وقيــم المجتمعــات وحالــة البيئــة أكثــر توازنــاً، 

ــة. ــا توجــد خســائر صافي ف

 الفكــرة أن كل شــيء قــد تغيــر، وإذا كانــت نظــم التعليــم، 
ــا يجــب أن تتغيــر  أو العمــل وغيرهــا قــد تغيــرت، فــإن األكاديمي
أيضــاً، ولحســن الحــظ، فــإن فريــق مركــز المســتقبل المقيــم وغيــر 
المقيــم، كان يــدرك ذلــك منــذ اللحظــة األولــى، وكان لديــه اســتعداد 
للقيــام بمــا يلــزم مهمــا كان، للتعامــل مــع "الوضع العــادي الجديد"، 
ــه األساســية،  ــق بمهمت ــي القطــاع المتعل ــاً، ف ــك فعلي ــام بذل ــد ق وق
وفــى الفتــرة القادمــة، ســيتغير كل شــيء فــي مجــال التعامــل مــع 
أنشــطة "المجــال العــام"، التــي ســتختلف شــكاً ومضمونــاً، وقبلهــا 

أســلوب تفكيــر مختلــف.

 لقــد كنــا نــدرك مبكــراً– ولــن يصــدق أحــد ذلــك ببســاطة– أن 
ــه  ــم االســتعداد للتعامــل مع ــاك شــيئاً اســمه عــام 2020، وت هن
قبلهــا، ومــا حــدث هــو أن "الجائحــة" وتأثيراتهــا قــد أتــت، 
لتحــول الريــاح إلــى أعاصيــر، وتحــول األعاصيــر إلــى "عواصف 
كاملــة"، وســيظهر ذلــك فــي نشــاطات المركــز فــي الفتــرة 
القادمــة، فهنــاك، ليــس فقــط– حســب التعبيــر المعتــاد– "عالــم 
ــل  ــا أن نتعام ــع، وعلين ــد فظي ــم جدي ــن عال ــريء"، لك ــد ج جدي
 ،)Complexity( معــه، ولدينــا تقديــر خــاص جــداً لمفهــوم الـــ
ونأمــل أن تمهلنــا التهديــدات غيــر التقليديــة للتعامــل معــه، لكــن 
ــا أن نتوقــع كل شــيء،  ــك، عــادي، علين ــم يحــدث ذل ــو ل ــى ل حت
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