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أضفــت جائحــة كورونــا أهميــة قياســية وغــر مســبوقة عــى مفهــوم التعــايف
كمدخــل حيــوي لتعامــل الــدول واملجتمعــات مــع األزمــات ،وتجــاوز تأثرياتهــا ،إذ
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
وترميمهــا أو تطويــر وتحســن أداء هــذه الهيــاكل والوظائــف .ويف هكــذا ســياق،
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.

تصاعــدت أهميــة مفهــوم «التعــايف» ( )Resilienceخــال العقــود األخــرة ،وذلــك يف
خضــم األزمــات التــي باتــت تواجههــا العديــد مــن الــدول واملجتمعــات ،وانكشــافها أمــام
العديــد مــن املخاطــر والتهديــدات غــر التقليديــة .فقــد تــم اســتدعاء هــذا املفهــوم بصــورة
مكثفــة يف مناقشــات التنميــة املســتدامة ،والتعامــل مــع املخاطــر املتنوعــة التــي تواجههــا
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(((.
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ويف هــذا الســياق ،أفضــت
جائحــة كورونــا إىل إعــادة
دواﺋﺮ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث
التأكيــد عــى مركزيــة مفهــوم
التعــايف كمدخــل مهــم لتعامــل
الــدول واملجتمعــات مــع
األوبئــة ،كنــاذج للمخاطــر
املجتمعيــة ،وبقــدر مــا جــددت
جائحــة كورونــا الحديــث عــن
جــدوى األطــر التقليديــة ملفهوم
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
التعــايف ،فإنهــا أيضــاً دفعــت
اﻟﻔﺮدي
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
إىل الرتكيــز عــى أبعــاد بعينهــا
يف اســراتيجيات التعــايف،
رمبــا أهمهــا الخــروج مــن
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
الطــرح الشــائع للتعــايف كآليــة
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
للتعامــل مــع األزمــة والعــودة
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
إىل الوضــع الطبيعــي ،وبالتــايل
التعاطــي مــع التعــايف كآليــة
ميكــن عربهــا تحويــل الوضــع
االســتثنايئ ،الــذي ينشــأ عــن
األزمــة ،إىل وضــع طبيعــي يعتــاد عليــه املجتمــع .ناهيــك عــن اســتحضار جائحــة كورونــا لفكــرة التعــايف متعــدد األنظمــة
( )Multisystemic Resilienceوالــذي يفــرض أن فعاليــة تعــايف الــدول واملجتمعــات مرهونــة بعمليــة التداخــل بــن
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 Youngيف عــام
 ،1807ليشــر إىل «قــدرة األشــياء عــى التشــكل مجــددا ً بعــد التعــرض لصدمــة» ،وحــاول «يونــج» عــر هــذا التعريــف
وصــف قــدرة املــادة عــى امتصــاص الطاقــة مــن دون التعــرض لتشــوه دائــم((( .ومبــرور الوقــت كان املفهــوم يكتســب
أبعــادا ً جديــدة ،خصوص ـاً 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 تعريف ـاً 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»(((.
وقــد أكــدت اتجاهــات أخــرى أن التعــايف ال ميكــن حــره يف نطــاق اســتعادة الهيــاكل والوظائــف والتكيــف ومــا
يرتبــط بذلــك مــن إمكانيــة الحفــاظ عــى الوضــع القائــم حتــى ولــو كان وضعـاً ســلبياً .ويف هــذا الصــدد ،يشــر كل مــن
«يورجــن فاشســيلجارتن»ر و«إيــان كيلــان» إىل أن املرونــة تشــكل فرصــة ملعالجــة العنــارص التــي مل تتــم دراســتها
جيــدا ً ،الكتســاب فهــم حــول العمليــات التاريخيــة واالجتامعيــة السياســية التــي تخلــق نقــاط الضعــف وتكســبها االســتدامة
مــا يــؤدي لهشاشــة الــدول وانكشــاف املجتمعــات .ويهتــم املفهــوم بوضــع تصميــات قــادرة عــى تحديــد خيــارات
التدخــل ونقــاط التأثــر التــي ميكــن أن تحــرك املــدن واملجتمعــات نحــو مســارات تنمويــة أقــل عرضــة للخطــر(((.
وعطفـاً عــى مــا ســبق ،فقــد انطــوت محــاوالت تعريــف التعــايف عــى مالحظتــن رئيســيتني ،أوالهــا أن مفهــوم
التعــايف يشــر إىل أربعــة مســتويات رئيســية ،يتمثــل املســتوى األول يف الجاهزيــة واالســتعداد يف مواجهــة األزمــات
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والكــوارث ،أمــا املســتوى الثــاين فريتبــط باالســتجابة والتكيــف مــع التحــوالت ،ويرتكــز املســتوى الثالــث عــى قــدرة
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 (((.
وتتصــل املالحظــة الثانيــة بالتعــدد يف أمنــاط ودوائــر التعــايف ،ورمبــا التداخــل فيــا بينهــا ،فهنــاك التعــايف
الفــردي الــذي يعــر عــن قــدرة الفــرد عــى التكيــف الجيــد ومواجهــة الشــدائد والصدمــات والتهديــدات ومصــادر
الضغــط املتعــددة .وبالتــايل يكــون االهتــام الرئيــي الســراتيجيات التعــايف الفــردي بالرتكيبــة النفســية والســات
البيولوجيــة والســلوكيات الخاصــة باألفــراد والتــي تشــكل محــددا ً مه ـاً يف تعــايف األفــراد مــن األزمــات.
وعــى املســتوى الوطنــي ،يشــر التعــايف إىل مــدى اســتعداد الــدول للتعامــل مــع االضطرابــات االجتامعيــة واالقتصادية
الرئيســية ،ولذلــك تفــرض بعــض األدبيــات أن الــدول التــي لديهــا اقتصــادات ســليمة ومجتمعــات أكــر مســاواة وخدمات
عامــة جيــدة متيــل ألن تكــون أكــر تعافيـاً مقارنــة بالــدول ذات االقتصــادات الضعيفــة والتــي تعــاين أزمــات اجتامعيــة
وتراجــع يف مســتوى الخدمــات العامــة(((.
لقــد نشــأت بــن منطــي التعــايف الفــردي والوطنــي أمنــاط ودوائــر وســيطة للتعــايف متعلقــة باملجتمعــات املحليــة
واملــدن ،فخــال العقــود املاضيــة اهتمــت العديــد مــن املؤسســات الدوليــة والحكومــات بتطويــر مداخــل للرشاكــة بــن
الــدول واملجتمعــات املحليــة
مــن أجــل تعزيــز القــدرة عــى
التعــايف.
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت "ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ" ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت

وظهــر يف هــذا الســياق
مصطلــح «تعــايف املجتمعــات
املحليـ�ة»(  (�Resilient Com
اﻻرﺗﺪاد
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
 )munitiesومفــاده «قــدرات
ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻌﺪاد
واﻟﺘﻜﻴﻒ
وإمكانيــات املجموعــات املحليــة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
لتســخري وتوظيــف املــوارد املحليــة
املتاحــة والخــرات لتقديــم
املســاعدة الذاتيــة يف حالــة
الطــوارئ»((( .كــا أطلــق مكتــب
األمــم املتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث يف عــام  2010حملــة عامليــة بعنــوان «متكــن املــدن مــن مجابهــة الكــوارث:
مدينتــي تســتعد» ،وهــي الحملــة التــي اعتمــدت بصــورة رئيســية فكــرة املدينــة املتعافيــة ( )Resilient Cityواســتهدفت
تشــجيع االلتــزام بــن الحكومــات املحليــة والوطنيــة لجعــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،والقــدرة عــى مجابهتهــا مــن
األولويــات السياســية.
ويف هــذا الصــدد ،يفــرض «ديفيــد جودشــالك» أن «املــدن املرنــة تكــون قــادرة عــى تحمــل الصدمــات الشــديدة مــن
دون حــدوث فــوىض فوريــة أو تشــوه دائــم ،حيــث صممــت املــدن املتعافيــة للتوقــع املســبق آلثــار األخطــار الطبيعيــة
أو التكنولوجيــة والتعــايف منهــا ،وهــي تســتند إىل مبــادئ مســتمدة مــن التجــارب الســابقة مــع الكــوارث يف املناطــق
الحرضيــة» ،واعتــر أيض ـاً أن تصميــم مثــل هــذه املــدن يتطلــب عــددا ً مــن املبــادئ منهــا التعــاون والرشاكــة بــن
األطــراف املختلفــة(((.

ثانياً :دوافع االنتشار املتزايد لسياسات «االرتداد الرسيع»
ارتبــط تصاعــد االهتــام مبفهــوم التعــايف يف إطــار العلــوم االجتامعيــة بعــدد من العوامــل بعضهــا متعلق بعمليــة التداخل
بــن الحقــول املعرفيــة املختلفــة ،والبعــض اآلخــر متعلــق ببنيــة املجتمعــات املعــارصة ،وتزايــد املخاطــر والتهديــدات،
وكذلــك حالــة الاليقــن التــي تعايشــها .وعليــه ،ميكــن بلــورة أهــم عوامــل تصاعــد االهتــام بالتعــايف فيــا يــي:
 -1التداخــل بــن العلــوم الطبيعيــة واإلنســانية ،فالبدايــات األوىل ملفهــوم التعــايف كانــت وثيقــة الصلــة بالعلــوم
الطبيعيــة ،حيــث ســعى عــامل الفيزيــاء اإلنجليــزي «تومــاس يونــج» ،كــا أرشنــا ســابقاً ،إىل دراســة خــواص املــادة
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.
العدد
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ويف هــذا اإلطــار ،ســعت
العلــوم االجتامعيــة واإلنســانيات
إىل اســتعارة مفهــوم التعــايف
مــن العلــوم الطبيعيــة ،خصوصــاً
مــع ظهــور العديــد مــن الجهــود
للتقريـ�ب والتوفيـ�ق(  (�Consil
 )ienceبــن العلــوم الطبيعيــة
والعلــوم االجتامعيــة واإلنســانيات
مبــا يعــزز مــن القــدرة التنبؤيــة
للعلــوم االجتامعيــة يف التعامــل مــع
األزمــات واملخاطــر(((.

دواﻓﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻرﺗﺪاد اﻟﺴﺮﻳﻊ

اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮﺳﻊ "ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ" ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ وإدارة اﻷزﻣﺔ

وتجــى هــذا التداخــل يف
املقاربــات التــي طرحتهــا بعــض
املنظــات واملؤسســات الدوليــة
اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ
ملفهــوم التعــايف ،والتــي تســتلهم
أساس ـاً مــن حقــول الهندســة وعلــم
البيئــة .فعــى ســبيل املثــال ،تربــط
منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة
«اليونيســف» واالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،التعــايف بفكــرة امتصــاص الصدمــات،
وبالتــايل ميثــل التعــايف «قــدرة األفــراد ،أو املجتمعــات أو املنظــات أو البلــدان املعرضــة للكــوارث واألزمــات ونقــاط
الضعــف األساســية عــى توقــع واســتباق آثــار الشــدائد والحــد منهــا والتعامــل معهــا والتعــايف منهــا» .وباملثــل ،يقــدم
برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ التعــايف «كوســيلة لوضــع نهــج مجتمعــي ملنــع وتقليــل املخاطــر ومواطــن الضعــف يف
مواجهــة الكــوارث والصدمــات» (.((1
 -2توســع «مجتمعــات املخاطــر» يف العــامل :تزايــد االهتــام بتطويــر أطروحــة التعــايف مــع بــزوغ ســياقات أكــر
تعقيــدا ً أمــام املجتمعــات ظهــرت فيهــا أنــواع مختلفــة مــن املخاطــر واألزمــات ،ولعــل هــذا مــا دفــع «أولريــش بيــك» إىل
صــك مفهــوم «مجتمــع املخاطــر» ( )Risk Societyكمجتمــع 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 البرشيــة .ووفقـاً
ألولريــش بيــك ،فــإن مجتمــع املخاطــر يعنــي تحديــدا ً «حالــة مــن توافــق الظــروف أصبحــت فيهــا فكــرة إمكانيــة التحكــم
يف اآلثــار الجانبيــة واألخطــار التــي يفرضهــا اتخــاذ القــرارات محــل الشــك» (.((1
وتشــهد املجتمعــات املعــارصة تعدديــة يف مصــادر الخطــر والتهديــد؛ فهنــاك أزمــات وكــوارث متعلقــة بالطبيعــة ،وأخرى
ناجمـ�ة عـ�ن اإلنسـ�ان ،أو مـ�ا يطلـ�ق عليـ�ه البعـ�ض األخطـ�ار الطبيعيـ�ة( ( )Natural Hazardsواملخاطــر املصنوعــة (�Man
.)ufactured Risks
واتصــل هــذا التعــدد يف مصــادر الخطــر برتاجــع الحــدود املفاهيميــة الفاصلــة بــن املصطلحــات املتداخلــة ،مثــل
املخاطــر واألخطــار والكــوارث ،فالقــرارات التــي يتخذهــا البــر تنعكــس عــى الطبيعــة ورمبــا تــؤدي إىل حــدوث كــوارث
طبيعيــة .ناهيــك عــن أن املخاطــر ( )Risksالتــي تنجــم عــن قــرارات واختيــارات صانــع القــرار تصبــح خطــرا ً ()Danger
عــى األشــخاص املترضريــن (.((1
 -3تعزيــز القــدرة عــى التحكــم وإدارة األزمــة :إن تطويــر مفهــوم التعــايف كان مدفوعـاً يف املقــام األول بتقليــل
حالــة عــدم اليقــن التــي تواجههــا املجتمعــات ،وتعزيــز القــدرة عــى التحكــم يف ســياقات مأزومــة ،ففــي أطروحــة
«أولريــش بيــك» عــن «مجتمــع املخاطــر» يتجــى مــأزق املجتمعــات الحديثــة يف مواجهــة األزمــات واملخاطــر ،حيــث
تســللت الشــكوك إىل الشــعارات التــي رفعتهــا ســلطة الحداثــة حــول قدرتهــا عىل الســيطرة والتحكــم يف الواقــع ومتغرياته.
ولعــل هــذا مــا دفــع «كارلــو بــوردوين» إىل القــول إن «الحداثــة ســحبت وعودهــا ..والوعــد األول الــذي ســحبته
هــو فكــرة عــر التنويــر عــن األمــن ،الــذي كانــت تكفلــه إمكانيــة التحكــم يف الطبيعــة ،ذلــك ألن اليقينيــات الكــرى
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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 األخالقيــة التــي يحدثهــا اإلنســان» (.((1

ثالثاً :مداخل التعايف غري التقليدي يف «عامل كورونا»
يرجــح أن تكــون جائحــة كورونــا مدخــاً إلعــادة النظــر يف مفهــوم التعــايف الرسيــع مــن خــال دفــع املجتمعــات
املختلفــة إىل تطويــر اســراتيجيات التعــايف لديهــا ،خصوصــاً أن األزمــة أكــدت أن التعــايف الرسيــع أمــر رضوري
بالنســبة للــدول واملجتمعــات يك تتمكــن مــن التعايــش مــع األزمــة املمتــدة ملــا يقــرب مــن عامــن .ويف هــذا الصــدد،
ميكــن اإلشــارة إىل أن أزمــة كورونــا ســوف تكــون لهــا انعكاســات عــى مفهــوم التعــايف مــن زاويــة عــدد مــن القضايــا
الرئيســية املتمثلــة فيــا يــي:
 -1الخــروج مــن معضلــة الوضــع الراهــن :اســتدعت التجربــة العمليــة إعــادة صياغــة مداخــل التعــايف ،ألن أغلــب
التعريفــات األوليــة للتعــايف ،خصوص ـاً 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
مـ�ن هـ�ذه املعضلـ�ة عـبر تحقيـ�ق التـ�وازن بـين االرتـ�داد للخلـ�ف( ( )Bouncing Backواالرتــداد لألمــام (�Bouncing For
 ،)wardفالتعــايف مل يعــد مــن املمكــن قــره عــى قــدرة النظــام عــى االرتــداد للحالــة الطبيعيــة ،ولكنــه ينطــوي أيضـاً
عــى قــدرة تحويليــة ( )Tranformational Resilienceتســمح بتطويــر وتحســن الهيــاكل واالســراتيجيات القامئــة (.((1
وميكــن القــول إن جائحــة كورونــا ستكســب هــذا االتجــاه املزيــد مــن الزخــم خــال الســنوات القادمــة ،بحيــث يصبــح
التعاطــي مــع التعــايف الرسيــع كآليــة ميكــن عربهــا تحويــل الوضــع االســتثنايئ ،الــذي ينشــأ عــن األزمــة ،إىل وضــع
طبيعــي يعتــاد عليــه املجتمــع .خصوصـاً 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 االجتامعــي ،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.
 -2تعزيــز االبتــكار املتجــاوز لألزمــات :يعنــي ذلــك قــدرة اســراتيجيات التعــايف عــى طــرح أفــكار جديــدة،
ورسيعــة ،تســاهم يف ترسيــع عمليــة تجــاوز األزمــة ،أو بتعبــر ديفيــد جودشــالك تعمــل عــى التخفيــف مــن املخاطــر
الحرضيــة ( ،)Urban Hazard Mitigationوال ميكــن إغفــال أن هــذا النمــط االبتــكاري كان حــارضا ً يف ســياق أزمــة
كورونــا.
ويف هــذا الســياق ،وظفــت العديــد مــن الــدول التكنولوجيــا يف عمليــات التتبــع ومواجهــة تأثــرات األزمــة ،كــا ســعت
بعــض الــدول إىل تقليــل خســائرها
االقتصاديــة مــن خــال بعــض
اإلجــراءات يف قطــاع الســياحة،
ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ ”ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻮروﻧﺎ“
فعــى ســبيل املثــال ،طرحــت بعــض
الــدول فكــرة فقاعة الســفر (Travel
 )Bubbleeأو ممــرات كورونــا (�Co
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ
1
 ،)rona Corridorsوهــو املفهــوم
الــذي يتمحــور حــول قيــام مجموعة
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺘﺠﺎوز ﻟﻸزﻣﺎت
مــن الــدول اآلمنــة مــن الفــروس
2
باالتفــاق عــى فتــح حدودهــا مــع
بعضهــا بعضـاً ،والســاح للمواطنــن
ﺗﺒﻨﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻧﻈﻤﺔ
3
بالتنقــل بــن هــذه الــدول فقــط،
مــع اإلبقــاء عــى غلــق الحــدود مــع
جميــع البلــدان األخــرى (.((1
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
4
ويرجــح أن تــؤدي أزمــة فــروس
كورونــا إىل املزيــد مــن االهتــام
اﻟﺘﺤﺴﺐ ﻻﺣﺘﻤﺎﻻت "اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺰاﺋﻒ"
5
مبفهـ�وم «التصميـ�م املتعـ�ايف»( (�Re
 ،)silient Designوالــذي ظهــر
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بصــورة رئيســية يف إطــار التعــايف مــن الهجــات اإلرهابيــة التــي شــهدتها الــدول الغربيــة خــال العقــود املاضيــة،
واســتهدفت بشــكل أســايس عــددا ً مــن املؤسســات واملبــاين الحيويــة عــى غــرار مــا حــدث يف هجــات الحــادي عــر
مــن ســبتمرب  ،2001وتفجــرات قطــار مدريــد  ،2004وتفجــرات مطــار بروكســل .2016
ويعــر مفهــوم «التصميــم املتعــايف» عــن السياســات املختلفــة التــي ميكــن أن تزيــد األمــن مــن خــال تصميــات
للمبــاين تقلــل مــن حــدة األرضار وتدعــم إمكانيــة التعــايف الرسيــع وصــوالً إىل مســتويات التشــغيل املعتــاد (.((1
وعنــد الحديــث عــن تأثــرات فــروس كورونــا ،فــإن عمليــة إعــادة التصميــم تنطــوي عــى عــدة أبعــاد منهــا الهــدف
والحفــاظ عــى التباعــد االجتامعــي 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 املعامريــون أيضـاً 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 املشــركة وأماكــن تقديــم الخدمات لســنوات قادمــة(.((1
 -3تبنــي أســاليب التعــايف متعــدد األنظمــة ( :)Multisystemic Resilienceتؤكــد جائحة كورونــا رضورة التفاعل
مــع مفهــوم التعــايف مــن منظــور نظمــي يتعامــل مــع األنظمــة املختلفــة داخــل املجتمــع كأنظمــة متداخلــة تتبــادل التأثــر
فيــا بينها.
ووفق ـاً لهــذا الطــرح ،فــإن التعــايف يتطلــب دراســة العديــد مــن األنظمــة حيــث ال ميكــن ملتغــر واحــد أن يكــون
مســؤوالً بالكامــل عــن تعقيــد العمليــات املرتبطــة بالتعــايف والنتائــج التــي تصــدر عنهــا .ويف هــذا الصــدد ،يفــرض
«مايــكل أنجــار» ( )Michael Ungarأن منــوذج التعــايف متعــدد األنظمــة يقــوم عــى مجموعــة مــن املبــادئ الرئيســية يف
مقدمتهــا أن النظــام املتعــايف مفتــوح وديناميــي ومعقــد وهــو مــا يســتلزم معــه اســراتيجية لدراســة األنظمــة املختلفــة
املتداخلــة ،وكيفيــة تأثــر عمليــة التعــايف عــى التفاعــل بــن هــذه األنظمــة.
كــا أن النظــام امل ُتعــايف يعــزز مــن عمليــة االتصــال والتنســيق بــن األنظمــة كافــة املكونــة للمجتمــع .وهكــذا ،يخلــص
«أنجــار» إىل أن «منــوذج التعــايف متعــدد األنظمــة لــه قيمة عنــد تصميــم التدخــات ( )Interventionsملواجهــة األزمات،
حيــث يؤكــد املامرســون وصانعــو السياســات رضورة مراعــاة العالقــات املتبادلــة بــن األنظمــة ومكوناتهــا عنــد تطويــر
وتنفيــذ التدخــات الهادفــة إىل زيــادة قــدرة التكيــف للمجتمــع يف مواجهــة األزمــات»(.((1
 -4أهميــة الرشاكــة بــن الدولــة واملجتمــع :عــززت جائحــة كورونــا مــن أهميــة الرشاكــة بــن الدولــة واملجتمــع،
ومــن ثــم ،يرجــح أن تدفــع األزمــة إىل تطويــر مداخــل الرشاكــة ،الســيام أن بعــض األدبيــات تفــرض أن التعــايف
يعتمــد عــى مزيــج مــن
القــدرات واملــوارد واملؤسســات
الفعالــة والرشعيــة ،وكل
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
هــذه املتغــرات ترتكــز
عــى العمليــات السياســية
التــي تتوســط العالقــة بــن
ﻗﺪرة اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
الدولــة واملجتمــع ،فض ـاً عــن
التوقعــات املرتبطــة بهــذه
العالقــة (.((1
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ
وتأسيســاً عــى هــذه
الفرضيــة ،بــدت الرشاكــة بــن
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
الدولــة واملجتمــع النمــوذج
األكــر فاعليــة وكفــاءة مــن
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منظــور التعــايف ،وســاعد عــى ذلــك الطبيعــة املعقــدة للمخاطــر واألزمــات ،فض ـاً عــن اإلطــار املفاهيمــي لليرباليــة
الجديــدة ،والقائــم عــى أفــكار التعدديــة وتوزيــع الســلطات واملســؤوليات وعــدم تركيزهــا يف مســتوى واحــد ،وتعاظــم
مســاحات التفاعــل والتأثــر املتبــادل بــن األفــراد واملنظــات والجامعــات داخــل املجتمــع.
ويف هــذا اإلطــار ،يــرى «تشــاريل إدواردز» رضورة إعطــاء أفــراد املجتمــع أدوار مهمــة يف مســؤوليات التعــايف الرسيــع
ضمــن أشــكال وصيــغ اجتامعيــة مرنــة ال تقتــر فقــط عــى مؤسســات الدولــة القامئــة (.((2
ويف هــذا اإلطــار ،ستكتســب مداخــل «املواطــن املــرن» و«التعــايف املجتمعــي» املزيــد مــن الزخــم خصوصـاً أن أزمــة
كورونــا كشــفت عــن الــدور املهــم الــذي يقــوم بــه األفــراد يف تجــاوز آثــار األزمــة .ويســتخدم مدخــل «املواطــن املــرن»
( ،)Resilient Citizenللتعبــر عــن منــوذج تشــجع مــن خاللــه الدولــة أفــراد املجتمــع ليكونــوا أكــر نشــاطاً واســتعدادا ً
للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ واألزمــات بشــكل أكــر فاعليــة.
وقــد ســاهمت يف تطويــر هــذا املدخــل التهديــدات اإلرهابيــة التــي تعرضــت لهــا الــدول الغربيــة ،حيــث إن هــذه
التهديـ�دات اسـ�تدعت أدوارا ً لألفـ�راد مسـ�اعدة للدولـ�ة ،وهـ�و مـ�ا أسـماه «فـ�ون ويليامـ�ز» باملواطـ�ن املحقـ�ق( (�Citizen De
 )tectiveيف إشــارة إىل قيــام الدولــة بتشــجيع أفــراد املجتمــع لالضطــاع بــأدوار أكــر إيجابيــة يف مكافحــة اإلرهــاب،
وقــد الحــظ ويليامــز أن املواطــن األورويب أصبــح وكي ـاً للمراقبــة بصــورة جعلتــه جــزءا ً مــن منظومــة واســعة النطــاق
تســتهدف التعــايف مــن آثــار التهديــدات اإلرهابيــة (.((2
ومل يتوقــف توظيــف مدخــل تشــارك املواطــن عــى مواجهــة التهديــدات اإلرهابيــة ،ولكنــه امتــد ليشــمل األزمــات
مبختلــف أنواعهــا – مبــا يف ذلــك الكــوارث الطبيعيــة – واتجهــت العديــد مــن الــدول إىل صياغــة مرشوعــات لبنــاء القدرة
عــى التعــايف الرسيــع تســتهدف يف املقــام األول ضــان انخــراط أعــداد متزايــدة مــن املجتمــع يف جهــود التعــايف
الرسيــع ،وتقديــم التدريــب لألفــراد للتعامــل مــع األزمــات وتبــادل املعلومــات بــن مؤسســات الدولــة واملواطــن.
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اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ :أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺠﻤﺎت اﻻﺧﺘﺮاق اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
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39
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38

24

37

ﺗﺰاﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ
ZERO-TRUST NETWORKS
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%65
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%60

وﻗﺘﺎً ﻃﻮﻳﻼ ﺟﺪاً

%25

Source: US pipeline hack to make ransomware risks a priority, Oxford Analytica, May 17, 2021, accessible at:
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/GA261470/US-pipeline-hack-to-make-ransomware-risks-a-priority-
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ومــن جهــة ثانيــة ،يركــز مدخــل التعــايف املجتمعــي ( )Social Resilienceعــى الكيانــات املجتمعيــة – ســواء كانــوا
أفــرادا ً أو منظــات أو جامعــات – وقدراتهــا عــى التكيــف واالســتيعاب ومواجهــة التهديــدات البيئيــة واالجتامعيــة أي ـاً
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 املشــكالت املشــركة ( .((2وهنــا تفــرض األدبيــات 3
مقومــات للتعــايف املجتمعــي:
أ -قــدرة املواجهــة ( :)Coping Capacityتســتند إىل فكــرة التصــدي لألزمــة واســتيعابها عــر توظيــف املــوارد
والوســائل املتاحــة.
ب -القــدرة التكيفيــة ( :)Adaptive Capacityتســعى إىل الوقايــة مــن األزمــة واســتباقها اعتــادا ً عــى الخــرات
الســابقة وبالتــايل توقــع املخاطــر املســتقبلية وتعديــل أمنــاط الحيــاة وفق ـاً لهــذه التوقعــات.
ج -القــدرة التحويليــة ( :)Transformative Capacityتنطــوي عــى قــدرة األفــراد عــى الوصــول إىل األصــول
والحصــول عــى املســاعدة مــن الســاحة االجتامعيــة  -السياســية األوســع (أي مــن املنظــات الحكوميــة واملجتمــع املــدين)،
للمشــاركة يف عمليــات صنــع القــرار ،وصياغــة مؤسســات تســاعد يف تحســن رفاهيتهــم الفرديــة ،وتعزيــز املتانــة
املجتمعيــة يف مواجهــة األزمــات املســتقبلية .وهكــذا فهــي تســتهدف باألســاس إحــداث تحــوالت راديكاليــة (.((2
وارتبــط بفكــرة التعــايف املجتمعــي تنامــي االهتــام باملجتمعــات املحليــة ورضورة انخــراط هــذه املجتمعــات يف
منظومــة التعــايف الرسيــع للدولــة ،وتــم صــك تعريــف لفكــرة تعــايف املجتمعــات املحليــة ()Communities Resilience
ومفــاده «قــدرات وإمكانيــات املجموعــات املحليــة لتســخري وتوظيــف املــوارد املحليــة املتاحــة والخــرات لتقديــم املســاعدة
الذاتيــة يف حالــة الطــوارئ» .وقــد تبنــى هــذا املدخــل عــدد مــن الــدول مثــل بريطانيــا التــي أطلقــت برنامجـاً للتعــايف
يقــوم عــى فكــرة متكــن الجامعــات املحليــة ،وتقديــم الدعــم الــازم لهــا لالضطــاع بــأدوار أكــر مركزيــة يف التعامــل
مــع األزمــات الطارئــة(.((2
 -5التحســب الحتــاالت “التعــايف الزائــف” :باتــت الــدول أكــر حرص ـاً يف اتباعهــا لسياســات التعــايف بســبب
احتــاالت حــدوث ارتــداد لحالــة الطــوارئ نظــرا ً لعــدم اكتــال التعــايف ،ففــي الهنــد مل تكــد تلــوح بشــائر انحســار
جائحــة كورونــا عقــب بدايــة رسيعــة وناجحــة لحمــات التطعيــم باللقاحــات املضــادة للفــروس ،وبــدء تخفيــف اإلجراءات
االحرتازيــة ،حتــى شــهدت الهنــد صعــود املوجــة األكــر خطــورة عــى اإلطــاق لجائحــة كورونــا مــع وصــول أعــداد
اإلصابــات والوفيــات ملســتويات قياســية مل تشــهدها مــن قبــل ،واســتنزاف مخزونــات األكســجني ،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» وف ًقــا للعديــد مــن املتخصصــن يف القطــاع الصحــي(.)25
وختامـاً ،فــإن جائحــة كورونــا يتوقــع أن تحفــز إعــادة النظــر يف الكثــر مــن اســراتيجيات التعــايف لــدى العديــد مــن
الــدول ،فعــى الرغــم مــن ترويــج الحكومــات لتقدمهــا خــال الســنوات املاضيــة يف صياغــة اســراتيجيات التعــايف
الخاصــة بهــا ،فقــد جــاءت أزمــة فــروس كورونــا لتكشــف عــن معضــات حقيقيــة يف هــذه االســراتيجيات ،رمبــا أهمهــا
تضــاؤل منظــور القــدرة التحويليــة يف هــذه االســراتيجيات 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 ،الســيام أن الجمــع بــن مقاييــس أكــر تعبــرا ً عــن الواقــع تدمــج التأثــرات املاديــة
واالجتامعيــة وغريهــا مــن التأثــرات البرشيــة عــى نحــو مالئــم 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.
1 - Susan L. Cutter and others, «Disaster Resilience: A National Imperative», Environment, Vol. 55, No.
2, March/April 2013, p.28.
2 - Karen I. Sudmeier-Rieux, «Resilience – an emerging paradigm of danger or of hope?», Disaster
Prevention and Management, Vol. 23, No. 1, 2014. P.69.
3 - Michael Ungar, «Introduction: Why a Volume on Multisystemic Resilience», in: Michael Ungar (Ed),
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«Multisystemic Resilience: Adaptation and Transformation in Contexts of Change», (Oxford: Oxford University Press, 2021), p.3.
4 - Juergen Weichselgartner and Ilan Kelman, «Geographies of resilience: Challenges and opportunities
of a descriptive concept», Progress in Human Geography, Vol. 39, 2015, p.260.
،11  العــدد، اتجاهــات األحــداث، ملحــق مفاهيــم المســتقبل،» «االتجاهــات الجديــدة فــي دراســة سياســات التعافــي الســريع، ســمية متولــي الســيد- 5
.3  ص،)2015  يونيــو، المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة:(أبوظبــي
6 -, «Resilience across the UK during the coronavirus pandemic», Mental Health Foundation, September 2020, accessible at: https://bit.ly/3hgZDAe .
7 - Dan Bulley, «Producing and Governing Community (through) Resilience», Politics, Vol. 33, issue 4,
December 2013, pp. 265-266.
8 - David R. Godschalk, «Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities», NATURAL HAZARDS
REVIEW, Vol. 4, No. 3, August 1, 2003.
9 - Edward O. Wilson, «Consilience: the role of human nature in the emergence of social artifacts», in:
Frank Whelon Wayman and others (Eds), «Predicting the Future in Science, Economics, and Politics», (London: Edward Elgar Publishing Limited, 2014), p.45.
10 - Oliver Jütersonke and Moncef Kartas, «Resilience: Conceptual Reflections», The Geneva Peace
building Platform, Brief No. 6, 2012.
، المركــز القومــي للترجمــة: (القاهــرة، عــا عــادل وآخريــن: ترجمــة،» بحثـا ً عــن األمــان المفقــود: «مجتمــع المخاطــر العالمــي، أولريــش بيــك- 11
.44 ص،)2013
12 - Fabrizio Battistelli and Maria Grazia Galantino, «Dangers, risks and threats: An alternative conceptualization to the catch-all concept of risk», Current Sociology, Vol. 67, No.1, 2019.
،)2018 ، الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر: (بيــروت، حجــاج أبــو جبــر: ترجمــة،» «حالــة األزمــة، زيجمونــت باومــان وكارلــو بوردونــي- 13
.65 ص
14 - Karen I. Sudmeier-Rieux, «Resilience – an emerging paradigm of danger or of hope?», Disaster
Prevention and Management, Vol. 23, No. 1, 2014, p.75.
23 ، مركــز المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة، الســفر اآلمــن كيــف تتكيــف صناعــة الطيــران مــع أزمــة كورونــا؟، إيمــان فخــري- 15
.https://bit.ly/3twXTWa : متــاح علــى الرابــط التالــي،2020 يونيــو
16 - J. Powell and D. Fletcher, «The need for developing an effective and acceptable engineering response to terrorist attacks on railway systems», Journal of Rail and Rapid Transit, Vo. 225, Issue 4,
July 2011.
17 - Courtney Connley and others, «13 ways the coronavirus pandemic could forever change the way
we work», CNBC, April 29 2020, accessible at: https://cnb.cx/3uzqICU .
18 - Michael Ungar, «Modeling Multisystemic Resilience», in: Michael Ungar (ed), «Multisystemic Resilience: Adaptation and Transformation in Contexts of Change», (Oxford: Oxford University Press,
2021), pp. 18-27.
19 - OECD, «Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile Situations: From Fragility to Resilience», Journal of Development, Vol. 9, No.3, 2008, p.70.
20 - Jonathan Joseph, «Resilience in UK and French Security Strategy: An Anglo-Saxon Bias?» Politics, Vol. 33, issue 4, December 2013, pp.258-260.
21 - James A. Malcolm, «Project Argus and the Resilient Citizen», Politics, Vol. 33, issue 4, December
2013, p.317.
22 - Markus Keck and Patrick Sakdapolrak, «What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways
Forward?», Erdkunde, Vol. 67, No. 1, 2013, p.p8-9.
23 - Ibid, p.p. 10 -11.
24 - Dan Bulley, «Producing and Governing Community (through) Resilience», Politics, Vol. 33, issue
4, December 2013, pp. 265-266.
 أبريــل26 ، المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة، دروس هنديــة لمواجهــة الموجــات القادمــة لكورونــا: طفــرة نيودلهــي، منــى مصطفــى-25
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/6255 : موجــود علــى الرابــط التالــي،2021
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موجز “الورقة”
تتنــاول الورقــة التــي أعدهــا «محمــد بســيوني عبدالحليــم» التحــوالت فــي سياســات التعافــي فــي «عالــم
كورونــا» ،حيــث تركــز الورقــة علــى مســتويات ودوائــر وأنمــاط التعافــي ،ودوافــع االهتمــام المتزايــد
بممارســات االرتــداد الســريع للحالــة الطبيعيــة بعــد األزمــات والكــوارث باإلضافــة إلــى اتجاهــات التغيــر
واألبعــاد غيــر التقليديــة بالمفهــوم ذاتــه ،وأســاليب مواجهــة األحــداث المفاجئــة عبــر التضامــن بيــن الفــرد
والمجتمــع والدولــة وتدعيــم المناعــة والجاهزيــة لمواجهــة هــذه التطــورات فــي المســتقبل.

أوراق أكاديمية
أوراق أكاديميــة متخصصــة تصــدر عــن مركــز المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة ،تتضمــن أُطــراً
تحليليــة ،أو معلومــات تفصيليــة ،تتعلــق باتجاهــات علميــة وعمليــة «تحــت التشــكيل» ،ســواء فــي العالم أو
منطقــة الشــرق األوســط ،والتــي تدخــل فــي إطــار اهتمام وحــدات المركــز :األمنيــة والسياســية واالجتماعية
واالقتصاديــة والتكنولوجيــة واإلعالمية.

عن “المستقبل”
مركــز تفكيــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014فــي أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
للمســاهمة فــي تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القــرار ،ودعــم البحــث العلمــي ،فيمــا يتعلــق باتجاهــات
المســتقبل ،التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية حقيقيــة بالمنطقــة ،فــي ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة
علــى التنبــؤ خــال المرحلــة الحاليــة ،مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر «المســتجدات» المتعلقــة بالتحــوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة ،والتفاعــات المجتمعيــة
والثقافيــة ،المؤثــرة علــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،وفــي نطــاق الشــرق األوســط عموم ـاً.
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