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Pandemics IR
كيف ترسم المفاهيم المتداولة مالمح “عالم ما بعد كورونا”؟

ــي  ــة الت ــره مــن موجــات انتشــار األوبئ ــراً كغ ــاً عاب ــامل حدث ــا” )Covid-19( يف الع ــن تفــي “فــروس كورون مل يك
ــة  ــتويات السياســية واالقتصادي ــة عــى املس ــرات الجوهري ــة؛ إذ إن التغ ــود املاضي ــامل خــال العق ــم الع ــت أقالي رضب
واملجتمعيــة التــي صاحبــت االنتشــار الرسيــع للفــروس، قــد وضعــت العــامل أمــام نقطــة تحــول فاصلــة قــد تغــر مــن 
أمنــاط وهيــكل وكثافــة التفاعــات الدوليــة وهــو مــا يتصــل بالجــدل الدائــر بــن التيــارات املتعارضــة حــول مــدى عمــق 

أو هامشــية التحــوالت يف عــامل “مــا بعــد كورونــا”. 

ويف خضــم تلــك التأثــرات الضاغطــة والتيــارات املتعارضــة، ظهــرت العديــد مــن املفاهيــم الصاعــدة، وتــم اســتدعاء 
ــد عــى وصــف  ــب املتزاي ــة الطل ــة، لتلبي ــة وصحي ــة واجتامعي ــن مجــاالت شــتى سياســية واقتصادي ــم أخــرى م مفاهي
ــا” يف إطــار الجــدل ســالف  ــد كورون ــا بع ــط “عــامل م ــة النتشــار الفــروس، ورســم خرائ ــة املصاحب التحــوالت الكثيف
الذكــر بــن االتجاهــات املتعارضــة حــول مــدى عمــق التأثــرات وكونهــا صنيعــة أزمــة كورونــا أو نتــاج لتحــوالت ممتــدة 

ســابقة عــى انتشــار الفــروس.

أ. محمد عبداهلل يونس
مدرس مساعد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

ملخص الدراسة:

تزامــن مــع االنتشــار الســريع لفــروس كورونــا يف العــامل صعــوٌد يف اجتاهــات صــك مفاهيــم 
جديــدة واســتدعاء أخــرى، بهــدف وصــف الزخــم غــر املســبوق يف التحــوالت السياســية 
واالقتصاديــة واجملتمعيــة والصحيــة املرتبطــة باألزمــة، وتخيــل صــورة “عــامل ما بعــد كورونا” 
ضمــن جــدل حمتــدم حــول مــدى عمــق أو هامشــية تأثــرات انتشــار الفــروس. ويضــاف إىل 
ذلــك وضــع منــاذج حلالــة “العالقــات الدوليــة يف ظــل األوبئــة” )Pandemics IR(، وتطويــر 
وســائل ملواجهــة التداعيــات املعّقــدة لتفشــي الفــروس علــى املســتوى العاملــي. وقــد 
أدت هــذه التحــوالت إىل تــداول العديــد مــن املفاهيــم واملصطلحــات يف إصــدارات مراكــز 
صــدارة  يف  والعلــم  املعرفــة  وباتــت  والصحــف،  اإلعالميــة  الشــبكات  وتغطيــات  التفكــر 
ــزت  ــد رك ــا”. ولق ــة كورون ــه “أزم ــذي فرضت ــد ال ــع اجلدي ــدات الواق ــتيعاب تعقي ــهد الس املش
ــة  ــة علــى وصــف وتفســر الظواهــر الصاعــدة خــالل األزمــةيف ظــل حال ــم املتداول املفاهي
عــدم اليقــن حــول مالمــح “عــامل مــا بعــد كورونــا” وتداخــل القــوى احملركــة التــي تســهم يف 

تشــكيله بحيــث تتعــدد مســارات التغيــر احملتملــة. 
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كة لتشكيل المفاهيم أواًل: “إبستمولوجيا األزمات”.. القوة الُمحرِّ
 Window of( عــى مــدار تاريــخ علــم العاقــات الدوليــة، كانــت األزمــات والتطــورات املفاجئــة “نوافــذ فــرص” زمنيــة
Opportunity( لتطويــر مصطلحــات ومفاهيــم ومداخــل جديــدة لوصــف وتفســر مامــح الواقــع الجديــد قيــد التشــّكل، 
واإلجابــة عــن األســئلة البديهيــة التــي تطــرأ عــى ذهــن املتابعــن، مثــل: “مــا الــذي يحــدث؟ وملــاذا؟ ومــا التســمية التــي 

ُيكــن أن تُطلــق عــى الظاهــرة الجديــدة؟ وكيــف ُيكــن التعامــل معهــا؟”، ومــا التحــوالت التــي تعُقــب انتهــاء األزمــة.

تُلبــي املفاهيــم واملصطلحــات يف هــذه الســياقات شــديدة االضطــراب والغمــوض والتعقيــد احتياجــات برشيــة أساســية 
لتوصيــف مــا يجــري حولهــم بكلمــة واحــدة موضــع اتفــاق وتطويــر لغــة مشــركة تجعــل التواصــل حــول الظاهــرة وبحثهــا 
ــواء  ــف واالحت ــا يحــدث وأســاليب للتكي ــات لتفســر م ــر مداخــل واقراب ــهم يف تطوي ــام تُس ــة، ك ــة ورسع ــر فاعلي أك

واملواجهــة، وأيضــاً محاولــة التنبــؤ باالتجاهــات القادمــة والســعي للتحكــم يف الظاهــرة.

ويكــن القــول -يف هــذا الصــدد- إن “نظريــة العاقــات الدوليــة منــذ القــدم هــي صنيعــة األزمــات والتحــوالت الكــرى 
يف العــامل”، وإن التنظــر ال ينشــأ يف الفــراغ بــأي حــال، وإمنــا يرتبــط بســياقات ضاغطــة تدفــع الباحثــن والخــراء 
ــد )New Realities( مــن خــال نظريــات  ــم قــادرة عــى اســتيعاب الواقــع الجدي ــة ومفاهي ــاج أطــر نظري إلعــادة إنت

جديــدة )New Theories( تقــوم بوظائــف الوصــف والتفســر والتنبــؤ.

فلقــد ارتبطــت اإلرهاصــات التاريخيــة األوىل للنظريــة الواقعيــة بهزيــة أثينــا يف مواجهــة إســرطة يف “حــرب 
ــدة  ــيديدس” ع ــاين “ثيوس ــؤرخ اليون ــدم امل ــث ق ــاد، حي ــل املي ــام 405 قب ــز” )Peloponnesian War( يف ع البلوبوني
تفســرات للهزيــة مــن بينهــا مــا يرتبــط بانتقــال القــوة )Power Transition( وصعــود قــوة إســرطة، وســعيها لتعزيــز 
ــي تراجعــت قوتهــا بصــورة ملحوظــة. وقــد  ــا” الت ــذاك “أثين ــة آن ــا، مــام تســبب يف الصــدام مــع القــوة املهيمن مكانته
اصطلــح بعــض املؤلفــن عــى تســمية هــذه الحالــة “فــخ ثيوســيديدس” )Thucydides Trap(، إشــارًة إىل تحليــل املــؤرخ 

ــي)1(. اإلغريق

ويف ســياق آخــر، جــاءت أفــكار “تومــاس هوبــز” حــول “حــرب الــكل ضــد الــكل” )War of All Against All( وحالــة 
الفــوىض الرصاعيــة الســابقة عــى “العقــد االجتامعــي”، ضمــن كتابــه “التنــن” )Leviathan( نتــاج معايشــته للحــرب 

ــدت بــن عامــي 1642  ــي امت ــة الت ــة اإلنجليزي األهلي
و1651، وهــو مــا جعلــه يركــز عــى قيمــة األمــن مــن 
ــر  ــة غ ــلطة قوي ــوع لس ــى الخض ــاق ع ــال االتف خ

ــمة)2(. ُمقّس

وأفــرزت ســياقات الحــرب العامليــة األوىل تطــوراً 
ــية”  ــة املؤسس ــول “الليرالي ــر ح ــاً يف التنظ ملحوظ
املنظــامت  وإقامــة   ،)Institutional Liberalism(
ــر  ــدرء مخاط ــة ل ــر الجامعي ــي التداب ــة، وتبن الدولي
تفجــر حــروب عامليــة جديــدة، وحفــظ األمــن والســلم 
ــة األمــم”  الدوليــن، وهــو مــا أدى إىل إقامــة “عصب

ــة. ــامت الدولي ــور املنظ وتط

وتواكــب مــع ســياقات الحــرب العامليــة الثانيــة تطــوٌر 
كبــٌر يف النظريــة الواقعيــة، وتركيــٌز عــى “السياســة 
ــوب  ــط بنش ــا ارتب ــو م ــة” )Realpolitik(، وه الواقعي
ــلح”،  ــباق التس ــم “س ــداول مفاهي ــاردة وت ــرب الب الح

دورة توظيف المفاهيم النظرية في مواجهة
 الظواهر الصاعدة 
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ــادل املحقــق”  ــووي”، و“التدمــر املتب ــزان الرعــب الن و“مي
)Mutually Assured Destruction(، و”تــوازن القــوى”، 
و“التحالفــات الدوليــة”، و“تحــوالت بنيــة النظــام الــدويل” 
)The Structure of International System(. كــام تصاعد 
الركيــز عــى التاميــز بــن خصائــص “األحاديــة القطبيــة” 
وأمنــاط  القطبيــة”  و”التعدديــة  القطبيــة”  و”الثنائيــة 

ــدويل)3(. االســتقرار يف النظــام ال

ــكك االتحــاد  ــاردة وتف ــة الحــرب الب ــع نهاي ــد تزامــن م وق
الســوفيتي تغــٌر واضــٌح يف األطــر النظريــة واملفاهيــم 
 )Globalization( “العوملــة”  عــى  بالركيــز  املتداولــة 
ودراســات الــرصاع لتفســر تفجــر الرصاعــات اإلثنيــة 
والطائفيــة، وتجــدد االهتــامم بدراســات القوميــة مــع تزايــد 
النزعــات االنفصاليــة عــر العــامل، والركيــز عــى دراســات 
Con- ــة  ــة البنائي ــن املدرس ــم ضم ــة والقي ــة والثقاف )الهوي

structivism(، وظهــور العديــد مــن النظريــات النقديــة 
)Critical Theories(، مثــل: املاركســية الجديــدة، ومــا بعــد 

ــات)4(.  ــن النظري ــا م ــوية، وغره ــة، والنس الكولونيالي

وتُعــد لحظــُة وقــوع األزمــات والكــوارث ذاتهــا وكيفيــة 
إدارتهــا والتعامــل معهــا موضــع تركيــز لطائفــة كبــرة مــن 
Crisis Man- )األدبيــات التــي تناولــت “إدارة األزمــات” 

ــي )Resilience(، ورأســاملية  ــداد للوضــع الطبيع ــة، واالرت agement(، وإدارة املخاطــر )Risk Management(، واملرون
 Shock( ”واســراتيجية “العــاج بالصدمة ،)Shock Doctrine( ”و“عقيــدة الصدمــة ،)Disaster Capitalism( الكــوارث

ــة)5(. ــات الدولي ــة يف العاق ــة وغــر املتوقع ــم املرتبطــة بالتطــورات املفاجئ ــن املفاهي ــا م Therapy(، وغره

وياحــظ -يف هــذا الصــدد- أن األزمــات تُعتــر “قــوى محركــة” )Driving Forces( لتطــور املعرفــة، بحيــث يكــن القول 
ــق عليهــا “إبســتمولوجيا األزمــات” )Crisis Epistemology(، وهــي املعرفــة النظريــة  إن هنــاك ظاهــرة يكــن أن يُطلَ

والتطبيقيــة التــي تتشــكل نتيجــًة لوقــوع األزمــة واتســاع نطــاق تأثراتهــا عــى األفــراد والــدول والنظــام الــدويل.

وعــادًة مــا تبــدأ حركــة تشــكيل وصياغــة واســتدعاء املفاهيــم يف صــورة “دورة معرفيــة”، تبــدأ بالســعي لتوصيــف الوضــع 
 ،)Prediction( والتنبــؤ بهــا عنــد حدوثهــا مــرة أخــرى ،)Interpretation( وتفســر الظاهــرة ،)Description( الراهــن
ــات  ــات ونظري ــة واقراب ــر نظري ــم وأط ــور مفاهي ــة ظه ــذه العملي ــة ه ــون حصيل ــم )Control(. وتك ــط والتحك والضب
ــى آخــر  ــات يف مســار الزمــن”. أو مبعن ــاً عــن “نقطــة ثب تســتهدف التعامــل مــع التحــوالت املتاحقــة يف الواقــع بحث

.)The New Normal( التكيــف والتعايــش مــع الوضــع الراهــن الجديــد

ــإن  ــة” )The Structure of Scientific Revolutions( ف ــورات العلمي ــة الث ــول “بني ــون” ح ــاس ك ــة “توم ــاً لرؤي ووفق
“التغــر يف العلــم يحــدث حينــام تعجــز النظريــات الســائدة عــن تفســر ظواهــر العــامل”، حيــث يــؤدي ذلــك إىل حــدوث 
انتقــال املنظــور الحاكــم للعلــوم )Paradigm Shift( لتعزيــز قــدرة املتخصصــن عــى فهــم الظواهــر وتفســرها. فحينــام 
تكــون حركــة العالـَـم أرسع مــن قــدرة العلــم عــى االســتيعاب، فــإن ذلــك يُعــد دافعــاً كافيــاً للبحــث عــن نظريــات جديــدة 

ومنظــورات بديلــة للتكيــف مــع الواقــع الجديــد)6(.
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ثانيًا: استدعاء مفاهيم “العالقات الدولية” في عصر كورونا
يــكاد يتفــق العديــد مــن املتابعــن عــى أن انتشــار فــروس كورونــا ومــا ترتــب عليــه مــن تداعيــات ضخمــة يُعــد ضمــن 
ــد  ــا بع ــخ التطــور البــرشي، وأن “عــامل م ــة” )Turning Points( واللحظــات الفارقــة يف تاري ــاط التحــول املركزي “نق
ــة النتشــار  ــن يكــون كســابقه بســبب مصفوفــة التحــوالت غــر املحــدودة املصاِحب ــا” )Post-Corona World( ل كورون
الفــروس عامليــاً، وانتقالهــا بــن دوائــر حركــة األفــراد وتفاعــل املؤسســات والفاعلــن داخــل الــدول، ثــم دائــرة العاقات 

الدوليــة بصــورة رسيعــة وشــديدة العمــق، فضــاً عــن الظواهــر غــر املســبوقة املصاحبــة النتشــار الفــروس.

أثــارت هــذه الســياقات إشــكالية كــرى حــول كيفيــة وصــف هــذا الزخــم غــر املســبوق يف لحظــة حدوثــه، ووصــف حالــة 
ــة  ــات الصحي ــة” )Pandemics IR(، باإلضافــة إىل تطويــر وســائل ملواجهــة التداعي ــة يف ظــل األوبئ “العاقــات الدولي
ــم  ــم واســتدعاء مفاهي ــد مــن املصطلحــات واملفاهي ــداول العدي ــة والسياســية املعقــدة، وهــو مــا دفــع إىل ت واالقتصادي
ــت أبــرز هــذه املصطلحــات  ــد. ومتثّل أخــرى للتعامــل مــع تعقيــدات املشــهد الراهــن لرســم مامــح هــذا العــامل الجدي

واملفــردات األكــر شــيوعاً خــال األزمــة فيــام يــي: 

1-سياســات األوبئــة )Politics of Pandemics(: تــم توظيــف هــذا املفهــوم للتعبــر عــن تغــر “قواعــد اللعبــة” يف عامل 
السياســة يف ظــل انتشــار األوبئــة. ففــي مقابــل الركيــز ســابقاً عــى املؤسســية، وتعدديــة مراكــز الســلطة، والتنافســية 
السياســية بــن التيــارات املختلفــة يف األوضــاع السياســية؛ فــإن سياســات األوبئــة بطبيعتهــا شــديدة املركزيــة، وتضــع 

الســلطة التنفيذيــة يف موقــع الصــدارة، باإلضافــة إىل الــدور املحــوري للقيــادات يف مواجهــة الفــروس.
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بؤر تركز أكبر أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم
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Source: coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University, March 27, 2020, accessible at: https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
@ البيانات �دثة حتى يوم 26 مارس 2020
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احتــواء  يف  النجــاح  ويعــد 
وحاميــة  الوبــاء،  تداعيــات 
املحــك  واالقتصــاد،  املواطنــن 
ــادات  ــم عــى القي ــي للحك الرئي
يف مرحلــة “مــا بعــد كورونــا” 
يف  حســامً  األكــر  واالختبــار 

الســيايس. مصرهــم 

تعــد  مل  آخــر،  مســتوى  وعــى 
Surveil- املراقبــة”  )“دولــة 
انتقــاد  موضــع   )lance State
ــام  ــام ك ــرأي الع ــن ال وهجــوم م
ــث  ــة، حي ــل األزم ــال قبي كان الح
ــات  اســتفادت الصــن مــن البيان
ــي،  ــذكاء االصطناع ــة، وال الضخم
وتكنولوجيــا التعــرف عــى الوجــه، 
يف  طيــار،  بــدون  والطائــرات 
الســيطرة عــى تفــي كورونــا، وفــرض إجــراءات الحجــر الصحــي برصامــة، وهــو مــا دفــع الصــن لاســتعداد لاســتثامر  

.)7( بقــوة يف هــذه التقنيــات مســتقباً

وقــد كشــفت “أزمــة كورونــا” والتجــارب األكــر فاعليــة يف إدارتهــا عــن عــدة عوامــل تُحــدد نجــاح الــدول يف مواجهــة 
كورونــا، تتمثــل فيــام يــي:

أ- التكيــف مــع عــدم اليقــن: وهــي قــدرة الحكومــات عــى اســتيعاب حالــة عــدم اليقــن )Uncertainty(، والتعامــل مــع 
األزمــة دون توافــر معلومــات كاملــة عــن طبيعــة الفــروس ووســائل االنتشــار واملــدى الزمنــي لتطويــر مصــل للوقايــة، 
باإلضافــة إىل عــدم معرفــة مرشوطيــات انتهــاء أزمــة الفــروس واحتــامالت وجــود “موجــة ثانيــة” مــن اإلصابــات بعــد 

انتهــاء األزمــة.

ب- كفــاءة نظــام الرعايــة الصحيــة: يُقصــد بذلــك قــدرة املؤسســات الصحيــة عــى الكشــف عــن اإلصابــات برسعــة عــر 
اختبــارات العــدوى، وامتــاك الطاقــة االســتيعابية للتعامــل مــع األعــداد الكبــرة مــن املصابــن يف حــال تفــي العــدوى، 
والقــدرة عــى البنــاء الرسيــع ملستشــفيات جديــدة، وتخصيــص مناطــق للحجــر الصحــي وعــزل املصابــن، بالتــوازي مــع 

.)8( امتــاك مؤسســات متقدمــة للبحــوث والتطويــر للعمــل عــى تطويــر لقــاح ملواجهــة انتشــار الفــروس مســتقباً

ــي إجــراءات  ــا برسعــة تبن ــة يف مواجهــة انتشــار فــروس كورون ــط الفاعلي ــي إجــراءات املواجهــة: ترتب ج- رسعــة تبّن
مشــددة، مثــل: إغــاق الحــدود، وحظــر الرحــات الجويــة للــدول املصابــة، ووقــف الدراســة. عــى ســبيل املثــال، فــإن 
ــار  ــن الســيطرة عــى انتش ــت م ــة متكن ــة األزم ــع بداي ــف رحــات الطــران إىل الصــن م ــي ســارعت لوق ــدول الت ال
الفــروس نســبياً، حيــث ســارعت ســنغافورة لوقــف الرحــات الجويــة إىل عــدد مــن املــدن الصينيــة ملنــع انتشــار العــدوى، 
وإجــراء اختبــارات لجميــع مــرىض االلتهــاب الرئــوي، باإلضافــة إىل إعــان حالــة الطــوارئ، وهــو مــا كررتــه تايــوان 

التــي فرضــت إجــراءات مشــددة للحجــر الصحــي فــور اكتشــاف حــاالت إصابــة)9(. 

د- مركزيــة الســلطة وفــرض القــرارات: كانــت اســتجابة الــدول املركزيــة للفــروس أكــر رسعــة ورصامــة مــن الــدول 
األقــل مركزيــة واألقــرب للفيدراليــة، مــام جعلهــا األكــر قــدرة عــى احتــواء انتشــار الفــروس. فعــى ســبيل املثــال، تبّنــت 
الصــن -بــؤرة انتشــار كورونــا األوىل- إجــراءات مشــددة لفــرض حظــر التجــوال وإجــراء الفحوصــات والحجــر الصحــي 
ــات يف 18 مــارس  ــة عــدم تســجيل أي إصاب ــة إىل مرحل ــدالت اإلصاب ــة، وهــو مــا أدى لراجــع مع يف املناطــق املصاب

مفاهيم العالقات الدولية األكثر توظيفًا في أزمة كورونا 

سياسات األوبئة 

العالقة بين الدولة 
والمجتمع 

ارتداد العولمة 

سياسات االنعزالية 

تصاعد األمننة 

مجتمع المخاطر 
العالمي 

الثقة السياسية 

قومية كورونا 

اقتصادات كورونا 

رأسمالية كورونا
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2020. ويف املقابــل، فقــدت الحكومــة 
الســيطرة  عــى  القــدرة  اإليطاليــة 
عــى انتشــار اإلصابــات فتجــاوز عــدد 
ــن يف 20  ــره يف الص ــات نظ الوفي

ــارس 2020)10(. م

ــض  ــذي شــهدته بع ــاُر ال ــد االنهي ويُع
إيطاليــا-  -مثــل  األوروبيــة  الــدول 
يف مواجهــة كورونــا حصــاَد فــرة 
ممتــدة مــن االســتقطاب الســيايس 
واالنقســامات، والحكومــات الهشــة، 
الرعايــة  عــى  اإلنفــاق  وخفــض 
الصحيــة، وفقــدان الســيطرة عــى 
دور  وتــآكل  وانســحاب  األقاليــم، 
الخدمــات  تقديــم  يف  الدولــة 

العامــة)11(.

هـــ- العالقــة بــن الدولــة واملجتمــع )State-Society Relations(: وضعــت األزمــة العاقــة بــن الدولــة واملجتمــع تحــت 
االختبــار، إذ إن اإلدارة األكــر فاعليــة لألزمــة ارتبطــت بوجــود دولــة قويــة ومجتمــع متامســك، ولديــه ثقــة يف الســلطة 
السياســية، يف مقابــل تــدين فاعليــة إدارة األزمــة يف الــدول الضعيفــة التــي تعــاين مــن ضعــف املؤسســات السياســية، 

وتصــدع عاقــات الثقــة التــي تربطهــا باملجتمــع.  

و- العامــل الثقــايف: تفاوتــت فاعليــة إجــراءات مواجهــة كورونــا بــن الــدول وفقــاً للتاميــزات الثقافيــة بــن املجتمعــات، 
ــق إجــراءات  ــة، والقــدرة عــى تطبي ــي العــادات الصحي ــاط، وطاعــة الســلطة، وتبن ــزام واالنضب مــن حيــث درجــة االلت
“التباعــد االجتامعــي”. ويف هــذا اإلطــار، تُشــر بعــض املصــادر إىل أن متكــن بعــض الــدول اآلســيوية –مثــل ســنغافورة 
وتايــوان- مــن مواجهــة كورونــا ترتبــط بقيــم االنضبــاط، وطاعــة الســلطة، وخــرات التعامــل مــع أوبئــة ســابقة -مثــل 
ــة  ــة مرتبط ــم ثقافي ــا قي ــن لديه ــة مم ــدول النامي ــة وال ــدول الغربي ــعوب يف ال ــض الش ــًة ببع ــارس- مقارن ــروس س ف

ــة الكثيفــة. بالتجمعــات والتفاعــات االجتامعي

ويتصــل انتشــار اإلصابــات أيضــاً بطبيعــة “الهــرم الســكاين” يف كل مجتمــع، حيــث تــؤدي زيــادة معــدالت الشــيخوخة 
إىل تزايــد خطــورة اإلصابــات وتــدين معــدالت التعــايف، حيــث يرجــع تزايــد اإلصابــات يف إيطاليــا إىل ارتفــاع متوســط 

عمــر الســكان، وتفــي اإلصابــات بــن كبــار الســن)12(.

ــة  ــات الضخم ــف التدفق ــراءات لوق ــي إج ــا تبن ــروس كورون ــي ف ــرض تف ــة )Deglobalization(: ف ــداد العومل 2-ارت
 ،)Global Interconnectedness( العابــرة للحــدود بصــورة غــر مســبوقة، وتفكيــك شــبكات االتصــال العابــر لألقاليــم
حيــث جذبــت األزمــة االنتبــاه إىل “الزوايــا املظلمــة” للعوملــة )Dark Sides( وارتباطهــا بتهديــدات مثــل: تفــي األوبئــة 
العابــرة للحــدود، والتلــوث البيئــي، واالحتبــاس الحــراري، والجريــة املنظمــة، واإلرهــاب، والتهديــدات الســيرانية التــي 

تُهــدد تدفقــات املعلومــات الكثيفــة.

وقــد تداولــت بعــض التحليــات مصطلحــات متعــددة للتعبــر عــن اتهــام العوملــة باملســؤولية عــن تفاقــم أزمــة كورونــا، 
مثــل العوملــة الســلبية )Negative Globalization( التــي تركــز عــى التأثــرات الســلبية للعوملــة، مثــل: هيمنــة رأس املــال، 
ــال  ــي، واالنتق ــوث البيئ ــراري، والتل ــاس الح ــد االحتب ــام، وتزاي ــع الع ــاً للنف ــويل اهتامم ــي ال ت ــرى الت ــرشكات الك وال
الرسيــع لتأثــرات األزمــات االقتصاديــة، وترســيخ عــدم املســاواة واالعتامديــة يف التفاعــات االقتصاديــة بــن الــدول)13(.

تقييم الرأي العام ببعض الدول لخطورة التهديدات
 الصحية لفيروس كورونا*

 %77

الواليات ال�ازيل فيتنامالهندالصني
املتحدة

اململكة كنداأس�الياأملانيا
املتحدة

روسيا

 %32  %34  %36
 %42

 %49

 %62
 %74  %75

 %43

Source: Public divided on whether isolation, travel bans prevent COVID-19 spread, Ipsos, March 24, 2020
accessible at: https://bit.ly/2JhyMBZ 

@ مت استطالع آراء املبحوثني بطرح سؤال مفاده التا�: إ� أي مدى تشعر أن ف�وس كورونا ميثل تهديد� لصحتك؟
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ويف املقابــل، ركــز آخــرون عــى مصطلــح “العوملــة الهشــة” )Fragile Globalization( التــي يُقصــد بهــا ضعــف القــوى 
املحركــة للعوملــة يف مواجهــة األزمــات والكــوارث والتكيــف معهــا، بحيــث يصبــح الحــل هــو وقــف وتحجيــم التدفقــات 
العابــرة للحــدود واإلغــاق والحامئيــة ملواجهــة هــذه الظواهــر الضاغطــة. ففــي أزمــة كورونــا مل تجــد دول العــامل ســبياً 
ملواجهــة انتشــار الفــروس ســوى بإغــاق الحــدود، ووقــف حركــة الطــران، وإعــان حالــة الطــوارئ، ووقــف تصديــر 

املنتجــات الطبيــة الازمــة ملواجهــة األزمــة، وجميعهــا إجــراءات تُناقــض العوملــة، وتدفــع يف االتجــاه املضــاد لهــا. 

ــاً  ــدول أمني ــاف ال ــببها يف انكش ــة )Unreliable Globalization(، وتس ــة العومل ــف اعتامدي ــى ضع ــرون ع ــز آخ ويرك
ــدم  ــي ع ــذي يعن ــادل )Interdependence( ال ــامد املتب ــن االعت ــة م ــة العالي ــبب الدرج ــياً )Vulnerability( بس وسياس

ــدول األخــرى)14(. ــع ال ــاون م ــن دون التع ــا م ــة االحتياجــات األساســية ملواطنيه ــة عــى تلبي ــدرة أي دول ق

فعــى ســبيل املثــال، فــإن إغــاق املصانــع يف الصــن، وتوقــف اإلنتــاج بســبب تفــي فــروس كورونــا، قــد تســبب يف 
تداعيــات اقتصاديــة، مثــل: تباطــؤ معــدالت النمــو العاملــي، وتراجــع الطلــب عــى النفــط يف األســواق العامليــة، ونقــص 
ــر بوقــف  ــر حركــة التصدي ــة. وتعمقــت األزمــة مــع تأث املعــروض مــن بعــض الســلع خاصــًة يف القطاعــات التكنولوجي
الطــران وإغــاق الحــدود. وجــاءت هــذه االتجاهــات يف صالــح التيــارات الداعمــة للحامئيــة واإلغــاق، واالعتــامد عــى 
ــاً يف ظــل  ــة االحتياجــات األساســية قــد ال يكــون مجدي ــار أن االعتــامد عــى الخــارج يف تلبي ــة، باعتب املنتجــات املحلي

األزمــات)15(.

ــات  ــول سياس ــدل ح ــد الج ــا” لتعي ــروس كورون ــة “ف ــاءت أزم ــة )Isolationism Politics(: ج ــات االنعزالي 3-سياس
االنعزاليــة التــي تدعــم إنهــاء االنخــراط الكثيــف يف السياســات العامليــة، والركيــز عــى املصلحــة القوميــة، والحفــاظ 
عــى مســافة فاصلــة مــع الــدول األخــرى، وتجنــب االلتزامــات التــي تفرضهــا التحالفــات الدوليــة وتكلفــة االنخــراط يف 

الرتيبــات التعاونيــة الدوليــة.

ويف هــذا اإلطــار، فــرض انتشــار كورونــا نوعــاً مــن “العزلــة البيولوجيــة” )Biological Isolation(، بدايــًة مــن عــزل 
ــب  ــن جان ــة عــى الصــن م ــرض العزل ــم ف ــة، ث ــان الصيني ــة ووه ــل مدين ــات أوالً مث ــا اإلصاب ــي رضبته ــم الت األقالي
دول الجــوار ودول العــامل، وأخــراً فــرض عزلــة ذاتيــة لــدى كل دولــة)16(. هــذه العزلــة اإلجباريــة ســتزيد مــن الحــذر 
والتحفــظ تجــاه العــودة مجــدداً لاندمــاج يف العــامل بعــد األزمــة عقــب انتهائهــا. وســيعزز هــذا مــن اتّبــاع سياســات 

.)Self-Help( ”ــذات ــاعدة ال “مس

وتزيــد هــذه االتجاهــات مــن الضغــوط عــى تجــارب االندمــاج اإلقليمــي، وال ســيام االتحــاد األورويب. فإغــاق الحــدود 
الفاصلــة بــن الــدول األوروبيــة، وعــدم متّكــن االتحــاد مــن إنقــاذ الــدول األكــر انهيــاراً بســبب تفــي كورونــا؛ يُثــر 
انتقــادات حــادة حــول جــدوى وجــود االتحــاد ذاتــه، والتضخــم الحــاد يف البروقراطيــة واملؤسســات التابعــة لــه، والقيود 

املاليــة التــي يفرضهــا عــى الــدول األعضــاء. 

ــا  وقــد ســارعت بعــض الــدول بإغــاق حدودهــا ومنــع تصديــر املنتجــات الطبيــة لــدول االتحــاد. وقــد وّجهــت إيطالي
اللــوم ضمنيــاً لاتحــاد األورويب الــذي تــم اتهامــه بالتخــي عنهــا، حيــث قــال املمثــل الدائــم إليطاليــا لــدى االتحــاد 
األورويب “ماوريتســيو مســاري”: “لقــد طلبنــا معــدات طبيــة، وأرســلت املفوضيــة األوروبيــة النــداء إىل الــدول األعضــاء”. 

موضحــاً: “لكننــا مل نتلــقَّ شــيئاً”)17(.

4-تصاعــد األمننــة )Securitization(: يتــم التعامــل مــع تفــي فــروس كورونــا باعتبــاره تهديــداً أمنيــاً، حيــث تكــررت 
In- )عبــارة “نحــن يف حالــة حــرب” ضمــن خطابــات قــادة دول العــامل، كــام تــم وصــف كورونــا بأنــه “العــدو الخفــي” 

visible Enemy(، وأنهــا “أخطــر أزمــة صحيــة خــال جيــل كامــل”، تعبــراً عــن الركيــز عــى األبعــاد غــر التقليديــة 
لألمــن )Non-Traditional Security(، والتوســع يف تعريــف التهديــدات األمنيــة لتشــمل تفــي األوبئــة)18(. 
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ويــأيت اســتدعاء مفهــوم األمننــة ومقــوالت مدرســة كوبنهاجــن وكتابــات “أويل ويفــر” )Ole Wæver(  و”بــاري بــوذان” 
)Barry Buzan( يف ظــل التوســع يف توظيــف الجيــوش يف مواجهــة تفــي فــروس كورونــا يف الــدول األكــر كثافــة 
لفــرض إجــراءات الحجــر الصحــي وحظــر التجــوال، باإلضافــة للقيــام بأعــامل التطهــر وتشــييد املستشــفيات واملنشــآت 
الصحيــة وتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة للمصابــن)19(، ويضــاف إىل ذلــك تفعيــل قوانــن االنتــاج الدفاعــي ملواجهــة 

نقــص اإلمــدادات الصحيــة. 

وترتبــط “أمننــة” خطــاب القيــادات حــول العــامل يف مواجهــة كورونــا بالســعي لحشــد الدعــم الشــعبي إلجــراءات مواجهة 
الفــروس، وإلــزام املواطنــن بالتعليــامت الصحيــة، ونقــل الشــعور بالتهديــد للجامهــر لقبــول اإلجــراءات االســتثنائية 
حفاظــاً عــى البقــاء. وقــد أدى ذلــك إىل تعــرض عــدد مــن السياســين يف الــدول الغربيــة النتقــادات بســبب “خطــاب 
ــن  ــر ب ــوف والذع ــرش الخ ــوى ن ــق أي يشء س ــاره ال يحق ــروس، واعتب ــة الف ــه يف مواجه ــم تبني ــذي ت ــرب” ال الح

املواطنــن)20(. 

5- مجتمــع املخاطــر العاملــي )World Risk Society(: أدى 
انتشــار فــروس كورونــا الســتدعاء مقــوالِت نظريــِة “مجتمــع 
ــش  ــاين “أورلي ــامع األمل ــم االجت املخاطــر العاملــي” ألســتاذ عل
بيــك” )Ulrich Beck(، التــي تركــز عــى تزايــد املخاطــر 
التــي تتعــرض لهــا املجتمعــات نتيجــًة لعمليــة التحديــث 
ــبي  ــان النس ــش األم ــاىش هام ــث ت ــة، بحي ــع والعومل الرسي
وضامنــات البقــاء لــدى املجتمعــات، وظهــور أمنــاط جديــدة 

ــار. ــة االنتش ــر عاملي ــن املخاط ــة م ــر تقليدي وغ

ــاط  ــدة أمن ــدة ع ــياقات املعّق ــذه الس ــن ه ــورت ضم ــد تبل وق
ــر  ــة، ومخاط ــة والصحي ــر البيئي ــل: املخاط ــر، مث ــن املخاط م
األنشــطة االقتصاديــة الناجمــة عــن الجوانــب املظلمــة للتطــور 
الصناعــي والتكنولوجــي، مثــل: احتــامالت التلــوث اإلشــعاعي، 
ــي،  ــوازن البيئ ــة بالت ــة والزراعي ــطة الصناعي ــال األنش وإخ
وهــو مــا يرتبــط بتــآكل منــوذج “دولــة الوقايــة” القــادرة عــى 

اســتيعاب املخاطــر وتحصــن املجتمــع)21(. 

وتتعــدد األبعــاد االجتامعيــة لظهــور مجتمــع املخاطــر بحيــث 
تشــّكلت “سوســيولوجيا املخاطــر” التــي جعلــت حيــاة األفــراد 
ــا  موضــع تهديــد دائــم نتيجــة للتحــوالت الرسيعــة للتكنولوجي
والتحديــث. ومــن أمثلــة هــذه املخاطــر االجتامعيــة تهديــدات 
األمــان  بتــآكل  والشــعور  املجتمعــي،  والتامســك  الهويــة 

الوظيفــي، وتفــكك روابــط العائلــة، واالغــراب واالنعزاليــة الفرديــة، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ باملهــارات املطلوبــة يف 
املســتقبل، وهــو مــا يرتبــط بأطروحــات “أنتــوين جيدنجــز” حــول االرتبــاط بــن العوملــة واملخاطــر والتهديــدات النابعــة 

ــا)22(. ــي ال يكــن توقــع تأثراته ــة الت ــة الكثيف ــة والتكنولوجي مــن تناقضــات التحــوالت االقتصادي

6- الثقــة السياســية )Political Trust(: اعتــر عــدد مــن التحليــات مفهــوم الثقــة السياســية معيــاراً رئيســياً لتقييــم 
ــروس  ــا الف ــرش به ــي انت ــدول الت ــات يف ال ــض الحكوم ــت بع ــث تعرض ــا، حي ــار كورون ــة انتش ــات ألزم إدارة الحكوم
ــم التشــكيك  يف املراحــل األوىل التهامــات بإخفــاء واقــع تفــي املــرض حتــى خرجــت األمــور عــن الســيطرة، كــام يت
مــن جانــب البعــض يف اإلحصــاءات والبيانــات الرســمية التــي تصــدر عــن بعــض الــدول بداعــي تأثرهــا باالعتبــارات 

ــية)23(.  السياس
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ــس  ــال، تعــرّض الرئي فعــى ســبيل املث
األمريــي “دونالد ترامــب” النتقادات 
شــأن  مــن  تهوينــه  بســبب  حــادة 
ــاره  ــة انتش ــا يف بداي ــروس كورون ف
واعتبــاره  املتحــدة،  الواليــات  يف 
مجــرد حــدث عــارض يكــن مواجهته 
محــدودة.  صحيــة  تدابــر  عــر 
بصــورة  اإلصابــات  تزايــد  وعقــب 
غــر مســبوقة، تصاعــدت االنتقــادات 
ــب  ــًة عق ــب”، خاص ــات “ترام لسياس
Antho- )معارضــة “أنتــوين فوتــي” 
ny Fauci( -مديــر املعهــد الوطنــي 
NI- ــة  ــراض املعدي ــية واألم )للحساس
AID(- علنــاً ألطروحــات “ترامــب” 
ــض العقاقــر يف  حــول اســتخدام بع
ــر  ــرب تطوي ــه ق ــا، ونفي ــاج كورون ع

لقــاح ملواجهــة الفــروس)24(.

ــر إدارة  ــد مدي ــه، أك ويف الســياق ذات
ــات املتحــدة “ســتيفن هــان” )Stephen Hahn(، أن إجــراءات هــذه اإلدارة مل تتغــر بشــأن  ــدواء يف الوالي الغــذاء وال
ــم”. يف  ــة إقــرار األدويــة واألغذيــة. مضيفــاً أنــه ال يوجــد دواء معجــزة للفــروس، واألمــر ليــس مجــرد “جــرة قل عملي

إشــارة إىل تناقــض ترصيحــات “ترامــب”)25(.

ــرة،  ــة يف الخــراء املتخصصــن بصــورة كب ــدول، تصاعــدت الثق ــض ال ــة يف السياســين ببع ــل تراجــع الثق ويف مقاب
وباتــت آراء وتوجيهــات الخــراء بهيئــات مكافحــة األوبئــة ومعاهــد مكافحــة األمــراض املعديــة هــي األكــر ثقــًة لــدى 
الجمهــور مقارنــًة بــآراء السياســين وتوجيهاتهــم، مــام يثــل ارتــداداً عــن اتجاهــات العــداء للخــرة والعلــم التــي انترشت 

مــع صعــود التيــارات الشــعبوية يف الــدول الغربيــة)26(. 

7- قوميــة كورونــا )Corona-Nationalism(: أفــرزت حالــة اإلغــاق واالنعزاليــة التــي فرضهــا انتشــار فــروس كورونــا 
أمناطــاً جديــدة مــن القوميــة تقــوم عــى الركيــز عــى املصلحــة القوميــة العليــا للدولــة عــر التعامــل بصــورة منفــردة 
مــع أزمــة كورونــا وليــس عــر آليــات جامعيــة، وهــو مــا تجــى بصــورة واضحــة يف الحالــة األوروبيــة يف ظــل إجــراءات 
إغــاق الحــدود، والتأخــر يف تلبيــة اســتغاثات بعــض الــدول األكــر تعــراً يف مواجهــة فــروس كورونــا مثــل إيطاليــا)27(. 

ــات  ــن الوالي ــروس ب ــي الف ــن تف ــؤولية ع ــات باملس ــادل االتهام ــا يف تب ــة بكورون ــة املرتبط ــات القومي ــدت تجلي وب
املتحــدة والصــن. ففــي مقابــل ترصيحــات بعــض املســؤولن الصينيــن بــأن الواليــات املتحــدة تســببت بنــرش الفــروس 
ــة  ــاء حقيق ــد ترامــب” الصــن بإخف ــس األمريــي “دونال ــة، اتهــم الرئي يف الصــن ضمــن أشــكال الحــروب البيولوجي
الوضــع يف ووهــان عــن العــامل يف املراحــل األوليــة النتشــار كورونــا، واصفــاً إيــاه بـ“الفــروس الصينــي”، وهــو مــا أثــار 

احتجاجــات رســمية يف بكــن)28(.

وعــى املســتوى الشــعبي، انتــرشت اتجاهــات العنرصيــة ضــد الصينيــن ببعــض الــدول الغربيــة، وتــم وصمهــم باعتبارهــم 
ــل  ــي تحم ــل االجتامع ــائل التواص ــى وس ــات ع ــه بحم ــت مواجهت ــا مت ــو م ــا، وه ــار كورون ــن انتش ــؤول األول ع املس

شــعارات “أنــا إنســان ولســت فروســاً”، ودعــوات عــدم تحميــل ضحايــا كورونــا مســؤولية انتشــاره)29(. 

Source: Gabriella Turrisi, Alex Kliment, The Graphic Truth: Doctors more trusted than politicians, GZERO Media, 

March 20, 2020, accessible at: https://bit.ly/2vWLza8 
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8- اقتصــادات كورونــا )Coronanomics(: يُقصــد باملفهــوم تكيــف اقتصــادات دول العــامل مــع االتجاهــات الضاغطــة 
ــة،  ــة واملؤسســات الرفيهي ــن العام ــة الطــران، وإغــاق األماك ــل: وقــف حرك ــا، مث املرتبطــة بانتشــار فــروس كورون
وتأجيــل أو إلغــاء الفاعليــات الجامهريــة، باإلضافــة إىل تراجــع اإلنتــاج الصناعــي واالضطرابــات يف ساســل التوريــد 
ــة  ــة الوقائي ــر الصحي ــة هــي للتداب ــة الراهن ــة الرئيســية يف املرحل ــك أن األولوي ــي ذل ــة. ويعن ــة التجــارة الدولي وحرك
والعاجيــة ملواجهــة الفــروس، وهــو مــا يتطلــب توجيــه املــوارد املاليــة الكافيــة، باإلضافــة التخــاذ اإلجــراءات لحاميــة 
ــاري،  ــن العق ــب والره ــات الرضائ ــاء مدفوع ــض أو إلغ ــل أو خف ــل: تأجي ــراد، مث ــرشكات واألف ــم ال ــاد ودع االقتص
وتوســيع اإلعفــاءات الرضيبيــة للــرشكات الصغــرة، ودعــم الــرشكات الكــرى املتعــرة، وخفــض معــدالت الفائــدة عــى 

االقــراض، وغرهــا مــن حــزم التحفيــز االقتصــادي)30(.

9- رأســالية كورونــا )coronacapitalism(: يُقصــد باملصطلــح الــذي شــاع اســتخدامه يف اآلونــة األخــرة متكــن بعض 
ــة، ومنصــات  ــة الطبي ــرات واألقنع ــل منتجــي املطه ــا، مث ــاٍح نتيجــة تفــي فــروس كورون ــق أرب ــن تحقي ــرشكات م ال
ــات  ــة والصناع ــة إىل رشكات األدوي ــف، باإلضاف ــات التنظي ــازل، وخدم ــات للمن ــل الطلب ــة، وتوصي ــارة اإللكروني التج
الطبيــة. وقــد دفــع الطلــب املتزايــد عــى هــذه النوعيــة مــن الســلع والخدمــات بســبب األزمــة إىل تربــح هــذه األنشــطة 
بصــورة غــر مســبوقة، بينــام اســتغل آخــرون هــذه الظــروف لاحتــكار وتخزيــن الســلع يف املراحــل األوىل مــن انتشــار 

الفــروس ثــم عرضهــا للبيــع عــى املنصــات اإللكرونيــة بأســعار مبالــغ فيهــا)31(. 

وعــى مســتوى آخــر، تســابقت بعــض رشكات األدويــة الدعــاء امتاكهــا عقاقــر قــادرة عــى عــاج أعــراض اإلصابــة 
ــك بهــدف  ــر لقاحــات مضــادة للفــروس، وذل ــدم بــن الــرشكات لتطوي ــوازي مــع ســباق محت ــا، بالت بفــروس كورون

ــا)32(. ــدة لكورون ــة املرتبطــة باالقتصــادات الجدي حصــد املكاســب املادي

ثالثــًا: خريطة مفاهيم “إجراءات المواجهة”
ــراءات  ــول إج ــة ح ــات اإلعامي ــين واملنص ــب السياس ــن جان ــا م ــم تداوله ــي ت ــم الت ــات واملفاهي ــددت املصطلح تع
ــوس  ــات “قام ــا، وب ــروس كورون ــار ف ــة انتش ــددة يف مواجه ــات متع ــن اتجاه ــفت ع ــث كش ــا، حي ــة كورون مواجه
مــن  بالعديــد  ُمثقــاً  كورونــا”  مصطلحــات 
ــي تكشــف عــن جــدل  ــم املتخصصــة الت املفاهي
ــة  ــع القــرار حــول كيفي ــد يف أوســاط صن متزاي
ــت  ــار، متثل ــذا اإلط ــروس. ويف ه ــة الف مواجه
ــة  ــر مواجه ــة بتداب ــات املرتبط ــرز املصطلح أب
ــام  ــال الع ــا يف املج ــم تداوله ــي يت ــا الت كورون

اآليت: يف 

Social Distanc-( االجتاعــي  1-التباعــد 
إبقــاء  االجتامعــي  بالتباعــد  يُقصــد   :)ing
ممكنــة،  فــرة  أطــول  منازلهــم  يف  النــاس 
ووجــود مســافة فاصلــة كبــرة بــن البــرش 
ــر  ــر وم ــن م ــراوح ب ــة ت ــن العام يف األماك
ونصــف، وعــدم الســامح بالتجمعــات، وتحجيــم 
ــة  ــن العام ــرش عــر إغــاق األماك تحــركات الب
ــل  ــف الدراســة، والعم ــة، ووق واملناطــق املزدحم
عــن بعــد، باإلضافــة إىل منــع االحتــكاك البــدين 

ــراد)33(. ــن األف ب

خريطة مفاهيم إجراءات موجهة كورونا 
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وتتمثــل الفكــرة األساســية يف إبطــاء انتشــار الفــروس، ومنــع الزيــادة يف معــدالت العــدوى لحاميــة مؤسســات الرعايــة 
الصحيــة مــن الضغــوط املتزايــدة بســبب االرتفــاع املفاجــئ والضخــم يف أعــداد املصابــن، وهــو مــا يرتبــط مبصطلــح 
“تســطيح املنحنــى” )Flattening the Curve( الــذي يشــر إىل خفــض معــدل اإلصابــات بصــورة كبــرة يك يتمكــن نظــام 

الرعايــة الصحيــة مــن التعامــل مــع الحــاالت الراهنــة حتــى تتامثــل للشــفاء)34(.

وقــد أثبتــت اســراتيجية التباعــد االجتامعــي فاعليــة كبــرة يف مواجهــة فــروس اإلنفلونــزا اإلســبانية عــام 1918. ففــي 
مقابــل املــدن األمريكيــة التــي تفــى فيهــا الفــروس، متكنــت مدينــة ســانت لويــس مــن الحــد مــن انتشــار اإلصابــات 
عــر إغــاق املــدارس واملاعــب واملكتبــات وقاعــات املحاكــم والكنائــس. ونظمــت مناوبــات للعمــل للحــد مــن اســتخدام 

املواصــات العامــة وازدحامهــا، وُمنعــت التجمعــات التــي تتألــف مــن أكــر مــن 20 شــخصاً)35(.

ــز” يف  ــورك تاي ــة “نيوي ــتيفنز” بصحيف ــاري س ــب “ه ــن جان ــا م ــرش نتائجه ــم ن ــاكاة ت ــة مح ــم إجــراء تجرب ــد ت وق
موضــوع بعنــوان “ملــاذا تفــى فــروس كورونــا برسعــة وكيــف يكننــا تســطيح املنحنــى؟” يف 14 مــارس 2020، وكشــفت 
ــي  ــد االجتامع ــراتيجية التباع ــرى اس ــة األخ ــاع الثاث ــي األرب ــل تَبَنِّ ــة يف مقاب ــكان مدين ــع س ــرك رب ــة أن تح التجرب
يــؤدي إىل تراجــع كبــر يف معــدالت اإلصابــة، وهــو الراجــع الــذي يتزايــد يف حــال حركــة واحــد مــن كل مثانيــة مــن 

الســكان)36(. 

ــزل،  ــن املن ــروج م ــن الخ ــة ع ــورة تام ــاع بص ــى االمتن ــذايت ع ــزل ال ــوم الع ــذايت )Self-Isolation(: يق ــزل ال 2-الع
وعــدم االحتــكاك باآلخريــن بشــكل تــام مقارنــة بالحركــة املقيــدة )Restricted Movement( ضمــن منــوذج “التباعــد 
االجتامعــي”. ويرتبــط العــزل الــذايت بتعــرض األفــراد لبعــض أعــراض اإلصابــة بفــروس كورونــا يف املراحــل األوليــة 
ــآت  ــى املنش ــط ع ــف الضغ ــدوى، وتخفي ــار الع ــع انتش ــذايت ملن ــزل ال ــدف الع ــورة. ويه ــد الخط ــل إىل ح ــي ال تص الت

ــة)37(. الصحي

ــى  ــروس حت ــن بالف ــة املصاب ــد حرك ــى تقيي ــذايت ع ــزل ال ــز الع ــام يرك ــذايت )Self-quarantine(: بين ــر ال 3-الحج
شــفائهم، فــإن الحجــر الــذايت يقــوم عــى بقــاء األشــخاص املخالطــن ملصابــن يف معــزل عــن اآلخريــن ملــدة 14 يومــاً 
ــة.  ــم أعــراض اإلصاب ــر عليه ــى وإن مل تظه ــروس حت ــم بالف ــن إصابته ــق م ــاط بأحــد للتحق ــل دون االخت عــى األق

ــة)38(.  ــر تفاعاتهــم اليومي ــع تســبب املحتمــل إصابتهــم يف انتشــار العــدوى يف دوائ ويهــدف هــذا اإلجــراء ملن

ــا أو ذويهــم الحــق يف  ــح منــح املصابــن بفــروس كورون 4-الحــق يف املحاولــة )Right-to-try(: يُقصــد بهــذا املصطل
اختيــار تجربــة بعــض العقاقــر الجديــدة التــي مل يتــم إقرارهــا بعــد مــن الســلطات الصحيــة الرســمية والتــي ال تــزال 

تخضــع الختبــار، خاصــًة الحــاالت األكــر تدهــوراً التــي تواجــه مخاطــر الوفــاة)39(.

ولقــد دعــا الرئيــس األمريــي “دونالــد ترامــب” يف مناســبات عديــدة لتمريــر قانــون “الحــق يف املحاولــة” الــذي يســمح 
للمــرىض املحترضيــن بتجربــة عقاقــر مل تثبــت فاعليتهــا بصــورة كاملــة ومل تَْجــِر عليهــا ســوى تجــارب رسيريــة أوليــة، 

التباعد االجتماعي الكلي التباعد االجتماعي الجزئي الحجر الصحي التنقل بدون قواعد

نتائج محاكاة حول فاعلية التباعد االجتماعي  في تقليل اإلصابات بكورونا 

Source: Harry Stevens, Why outbreaks like coronavirus spread exponentially, and how to “attend the curve”, The Washington post, March 14, 2020, Accessible at: https://wapo.st/2Jpf8UA
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حيــث واجــه القانــون معارضــة 
الضغــط  مــن جامعــات  قويــة 
املدافعــة عــن حقــوق املــرىض 
التــي تــرى أن يف ذلــك مخاطــرة 

ــرىض)40(. ــاة امل بحي

إدارة  ترفــض  املقابــل،  ويف 
ــة هــذه  ــدواء األمريكي ــذاء وال الغ
السياســة، وتتبــع عمليــات ممتــدة 
متعــددة  اختبــارات  تتضمــن 
ــات؛ إال  ــة واللقاح ــر األدوي لتطوي
أنهــا تواجــه ضغوطــاً مــن جانــب 
للتوســع يف  “ترامــب”  الرئيــس 
تجريبيــة  عقاقــر  اســتخدام 
مــا  وهــو  الفــروس،  ملواجهــة 
يرتبــط بانتقــادات ســابقة لــإدارة 
بســبب  “ترامــب”  جانــب  مــن 
األدويــة  إقــرار  بــطء عمليــات 
ــات  ــر الطبيــة يف الوالي والعقاق

املتحــدة)41(.

5- مناعــة القطيــع )Herd Immunity(: تقــوم هــذه االســراتيجية عــى توســيع دائــرة انتشــار الفــروس، وعــدم وضــع 
قيــود مشــددة عــى االختــاط مــع املصابــن بهــدف تحصــن املواطنــن ضــد الفــروس، وخلــق مناعــة وطنيــة لعــدة 
ــزل  ــإن الع ــذه االســراتيجية ف ــاً له ــا. ووفق ــد يتســبب به ــي ق ــة الت ــة عــى الرغــم مــن الخســائر البرشي ــال قادم أجي
ــم  ــم يت ــاً، ومــن ث ــد، وأن انتشــار الفــروس يظــل حتمي ــات لألب ــع انتشــار اإلصاب والتباعــد االجتامعــي ال يكنهــام من

اســتيعاب هــذه الحقيقــة والتكيــف معهــا)42(.

ويتــم التعامــل مــع فــروس كورونــا وفقــاً العتبــاره عــدوى موســمية مثــل باقــي الفروســات التنفســية اعتــامداً عــى أن 
ــون مــن أعــراض يكــن تحملهــا ويكنهــم التعــايف دون اللجــوء ملؤسســات  ــا يعان نســبة كبــرة مــن املصابــن بكورون
الرعايــة الصحيــة. بينــام يكــن للمؤسســات الصحيــة التعامــل مــع الحــاالت األكــر خطــورة، مثــل اإلصابــات لــدى كبــار 
ــة التعامــل مــع تفــي فــروس  ــا إىل تجرب ــة يف بريطاني ــة. ويســتند داعمــو هــذه الرؤي الســن وذوي األمــراض املزمن
ــة، وهــو  ــذه املرحل ــي ارتبطــت به ــرة الت ــا الكب ــن أعــداد الضحاي ــام 1918 عــى الرغــم م ــزا اإلســبانية يف ع اإلنفلون
مــا أدى إىل تفجــر انتقــادات حــادة لهــذه االســراتيجية يف بريطانيــا، مــام دفــع رئيــس الــوزراء الريطــاين “بوريــس 

جونســون” للتخــي عنهــا، واتخــاذ إجــراءات مشــددة ملنــع انتشــار كورونــا)43(. 

رابعًا: جدل متصاعد حول “عالم ما بعد كورونا”
ــف جائحــة كورونــا ضمــن األحــداث املفصليــة ذات التأثــرات العامليــة الجوهريــة التــي يصعــب تخيــل تداعياتهــا  تُصنَّ
عــى املــدى البعيــد عــى الرغــم مــن اتفــاق العديــد مــن املتابعــن عــى أن “عــامل مــا بعــد كورونــا” ســيكون مغايــراً ملــا 

قبلــه بصــورة ملحوظــة. وتبــدو املامــح األوليــة لهــذا العــامل قيــد التشــكل عــى النحــو التــايل:

@ البيانات �دثة حتى يوم 26 مارس 2020
Source: coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University, March 26, 2020, accessible at: 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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1-إعــادة هندســة النظــام الــدويل 
مــن  انطاقــاً   :)Reengineering(
ــه املنتــرصون، فــإن  ــخ يكتب أن التاري
الــدول التــي ســتتمكن مــن اســتيعاب 
أزمــة كورونــا وخفض حجم الخســائر 
الفــروس  انتشــار  تكلفــة  وتحمــل 
ســتتمكن  ومجتمعيــاً  اقتصاديــاً 
مــن الصعــود إىل صــدارة النظــام 
العاملــي، يف مقابــل تراجــع مكانــة 
الــدول التــي ســتتكبد خســائر ماديــة 
وبرشيــة ضخمــة والتــي ال متلــك مــن 
الفوائــض املاليــة مــا ُيّكنهــا مــن 

إعــادة البنــاء)44(.

أثبتــت  األزمــة  أن  البعــض  ويــرى 
للنظــام  األمريكيــة  القيــادة  تــآكل 
ــم  ــى الرغ ــن ع ــدويل، وأن الص ال
مــن ارتباطهــا ببدايــة تفــي كورونــا 
قــد اتخــذت بعــض الخطــوات ملــد مظلــة الحاميــة والدعــم لبعــض الــدول مــن خــال تقديــم املســاعدات وتوجيــه بعــض 

ــا)45(. ــا ورصبي ــل إيطالي ــا مث ــار كورون ــن انتش ــاًة م ــر معان ــدول األك ــل يف ال ــة للعم ــرق الطبي الف

ــل اتجاهــات  ــد األزمــة، يف مقاب ــدويل بع ــود الصــن لصــدارة النظــام ال ــج الجــدل حــول صع ــك لتأجي ــد دفــع ذل ولق
أخــرى تؤكــد أن “دبلوماســية املســاعدات الطبيــة” التــي تتبعهــا بكــن ليــس ســوى حملــة عاقــات عامــة هدفهــا نفــي 

ــاً. ــاً وتحســن صــورة النظــام الصينــي داخلي املســؤولية عــن تفــي الوبــاء عاملي

ــع  ــل م ــى التعام ــدر ع ــي األق ــة ه ــة املركزي ــدول القومي ــا أن ال ــة كورون ــت جائح ــة: أثبت ــة القومي ــدارة الدول 2-ص
األزمــات املفصليــة التــي تهــدد بقــاء الشــعوب، وأن آليــات التعــاون والتكامــل الــدويل كانــت غائبــة أو عديــة الجــدوى 
يف هــذه الســياقات. إن منطــق “كل أمــة لنفســها” )Every Nation for Itself( قــد تســيد مشــهد مواجهــة كورونــا عــى 
ــف البعــض أن  ــراً باألزمــة. ويضي ــدول األكــر تأث ــم املســاعدات لل ــدويل وتقدي ــاون ال ــات التع الرغــم مــن بعــض تجلي
“الــدول القويــة” )Strong States( كانــت األكــر قــدرة عــى إدارة أزمــة كورونــا بســبب متكنهــا مــن فــرض إجــراءات 

الوقايــة مــن انتشــار الفــروس)46(.

3-مراجعــة جــدوى التكامــل اإلقليمــي: إن التكتــات اإلقليميــة ســتتعرض ملراجعــة لتقييــم جــدوى وجودهــا -خاصــًة 
االتحــاد األورويب- بســبب التعــر يف مواجهــة األزمــة، واتجــاه الــدول األوروبيــة الكــرى لانغــاق عــى الــذات، والركيز 
عــى مواجهــة تفــي الفــروس داخــل أراضيهــا، وعــدم تقديــم املســاعدة والدعــم للــدول األكــر تأثــراً بانتشــار كورونــا 

مثــل إيطاليــا.

ولعــل االنتقــاداِت التــي وجههــا اإليطاليــون للــدول األوروبيــة، ووصــَف رئيــس الــوزراء الــرصيب الدعــم األورويب لبــاده 
بأنــه “قصــة خرافيــة”، وثنــاَءه عــى مســاعدة الصــن لرصبيــا خــال أزمــة كورونــا، واعتبــاره بكــن “الدولــة الوحيــدة 
التــي يكنهــا مســاعدة رصبيــا”؛ مــؤرشات دالــة عــى حجــم األزمــة التــي يواجههــا االتحــاد األورويب والتــي بــدأت قبــل 

أزمــة كورونــا يف ظــل التصــدع التدريجــي يف بنيــة االتحــاد وانتقــادات التيــارات القوميــة واليمينيــة )47(. 
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التحالفــات  وســتخوض 
عــن  “البحــث  معركــة 
ثانيــة،  مــرة  الــذات” 
وإعــادة تعريــف وظائفهــا 
األساســية لتضــم “تهديــدات 
التقليــدي”  غــر  األمــن 
ــات  ــت لرضب ــد أن تعرض بع
مــدار  عــى  قاصمــة 
ــع  ــة براج ــنوات املاضي الس
بتعهداتهــا  الــدول  التــزام 
ــد  ــات، وتزاي ــن التحالف ضم
الحلفــاء  بــن  الخافــات 
االنقســامات  غــرار  عــى 
املتحــدة  الواليــات  بــن 
األوروبيــة،  والــدول 
ــة “ترامــب” لنظرائه  ومطالب
تكلفــة  بدفــع  األوروبيــن 

لحاميــة. ا

ــة موضــع جــدل واســع النطــاق، يف ظــل  ــح مصــُر العومل ــع أن يصب ــة: يُتوق ــة العومل 4-تصاعــد الجــدل حــول نهاي
ــة  ــدم القابلي ــتها، وع ــدى هشاش ــات م ــروس، وإثب ــار الف ــياقات انتش ــا س ــي فرضته ــة الت ــادة للعومل ــات املض االتجاه

ــي. ــام العامل ــاج يف النظ ــم االندم ــل وتحجي ــداد للداخ ــاه االرت ــط باتج ــيزيد الضغ ــا س ــو م ــا، وه ــامد عليه لاعت

ويتصــل ذلــك باتجاهــات ســابقة عــى أزمــة كورونــا لتحجيــم مــد العوملــة وفــرض الحامئيــة االقتصاديــة وإغــاق الحــدود 
أمــام تدفقــات الهجــرة والاجئــن وتقييــد التدفقــات العابــرة للحــدود مــع صعــود التيــارات اليمينيــة والشــعبوية خــال 

األعــوام املاضيــة. 

ــي ارتبطــت بالصــن  ــامل” )World Factory( الت ــع الع ــح أن تســقط مقــوالت “مصن وعــى املســتوى االقتصــادي، يُرجَّ
ــا، إذ  ــروس كورون ــار ف ــب انتش ــة عق ــادرات الصيني ــاع الص ــي بانقط ــاد العامل ــر االقتص ــبب تأث ــود بس ــدار عق ــى م ع
ــة،  ــد العاملي ــل التوري ــة ساس ــتتغر خريط ــامل، وس ــول الع ــددة )Industrial Hubs( ح ــة متع ــز صناعي ــس مراك ستتأس
وســتقلل الــدول مــن عاقــات االعتــامد املتبــادل مــع الركيــز عــى بنــاء قدراتهــا الذاتيــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية 

ــدة مــرة أخــرى)48(.  ــة املمت واالســتعداد للتعامــل مــع حــاالت العزل

5- تحديــد مصــر الشــعبوية: يــرى بعــض املحللــن أن األزمــة الراهنــة قــد تكــون بدايــة النهايــة للتيــارات الشــعبوية 
ــزان  ــادات شــديدة االت ــي انتــرشت يف عــدد كبــر مــن دول العــامل، حيــث أثبتــت األزمــة الحاجــة إىل قي ــة الت اليميني
والعقانيــة للتعامــل مــع األزمــات، ومــدى خطــورة التضليــل املعلومــايت والشــائعات، ومركزيــة العلــم واملعرفــة والتخصــص 

يف مواجهــة األزمــات.

وقــد يدفــع ذلــك للتصويــت ضــد القيــادات الشــعبوية يف الــدورات االنتخابيــة املقبلــة. ويف املقابــل، فــإن تيــارات أخــرى 
ــن  ــاء م ــول اإلع ــم ح ــات، وأن أطروحاته ــة األزم ــى مواجه ــادات ع ــدرة القي ــات ق ــة إلثب ــا فرص ــة كورون ــر أزم تعت
املصالــح القوميــة، ومناهضــة العوملــة، والحامئيــة االقتصاديــة، ومعــاداة الهجــرة، قــد ثبتــت صحتهــا بعــد أزمــة  كورونــا، 
وهــو مــا يعنــي أن مواجهــة تفــي الوبــاء يُعتــر املعركــة الحاســمة للشــعبوين عــى مســتوى العــامل عامــًة ويف الــدول 

.)49(ً الغربيــة تحديــدا
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Source: Public divided on whether isolation, travel bans prevent COVID-19 spread, Ipsos, March 24, 2020
accessible at: https://bit.ly/2JhyMBZ
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ــة األزمــات، وتحجيــم  ــدول مبواجه ــا قيــد التشــكل بســبب انشــغال ال ــا بعــد كورون ــاً، ال تــزال مالمــح عــامل م ختام
ــة  ــداد للحال ــى االرت ــدرة ع ــة والق ــل املرون ــا. وتظ ــة به ــة املرتبط ــة واملادي ــائر البرشي ــتيعاب الخس ــا، واس تداعياته
الطبيعيــة بعــد انتهــاء األزمــة )Resilience(، مــن أهــم محــددات خرائــط الفاعلــن وهيــكل النظــام الــدويل وشــكل 

ــا. ــة مــا بعــد كورون العــامل يف مرحل
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