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ال يحتــاج إلــى وصــف ،فقــد اعتدنــا خــال العقــود الماضيــة
إطــاق تعبيــرات عــن نقــاط تحــوّ ل أو مراحــل فاصلــة ،أو أعــوام
حاســمة ،مــع إجهــاد أنفســنا فــي إثبــات أنهــا كذلــك ،اســتناداً إلــى
تطــورات حــادة ذات طابــع اســتراتيجي جــرت خاللهــا ،وأدت
لتحــوالت كبــرى متعــددة األبعــاد طويلــة المــدى ،كانهيــار االتحــاد
الســوفييتي عــام  ،1991وأحــداث  11ســبتمبر  ،2001أو غــزو
العــراق  ،2003والثــورات العربيــة عــام  ،2011وكان
كثيــر منهــا كذلــك فعليـاً ،إلــى أن أتــى عــام  ،2020لتصــل
تأثيــرات مــا جــرى فيــه إلــى كل بيــت تقريبـا ً حــول العالــم.
إن االتجــاه التقليــدي لتحليــل األحــداث التــي أدت،
أو يمكــن أن تــؤدي ،إلــى وقــوع تحــوالت عميقــة فــي
شــكل العالــم ،كان يركــز عــادة علــى نوعيــة خاصــة مــن
التطــورات ،التــي تســتحق أن تــدرس فــي كتــب التعليــم
األساســي ،كعالمــات فارقــة فــي التاريــخ ،مثــل الحــروب
العالميــة ،أو الثــورات الشــاملة أو االنهيــارات
االقتصاديــة أو الكــوارث الطبيعيــة ،وهــي عــادة
تلــك األحــداث التــي تثيــر – حتــى لــو لــم يكــن ذلــك
حقيقيــا ً – ســيناريوهات مخيفــة لـــ "نهايــة العالــم"،
علــى األقــل ،كمــا هــو قائــم وقــت وقوعهــا.

الأمرا�ض الوبائية
فــي أواخــر عــام  ،2019كانــت هنــاك توقعــات مثبتــة بــأن عــام
 2020لــن يكــون "عامـا ً جيــداً" علــى اإلطــاق ،فقــد تصاعــدت
احتمــاالت حــدوث صدامــات دوليــة لدرجــة أن تعبيــر "الحــرب
العالميــة الثالثــة" عــاد إلــى الظهــور مــن دون مراجعــات ،فــي
ظــل الصعــود الصينــي .وكانــت هنــاك مخــاوف بشــأن إمكانيــة
تفاقــم تلــك "األزمــة االقتصاديــة" التــي يذكــر أنهــا تتكــرر كل 10
ســنوات ،مــع عواصــف مندفعــة فــي عــدة مناطــق باتجــاه حــدوث
صراعــات مســلحة مباشــرة بيــن قــوى إقليميــة رئيســية ،وهــي
نوعيــة مــن التفاعــات التــي تطــرح مصطلــح "."Geo
يضــاف لذلــك ،تصــدع كيانــات كبــرى كانــت تشــكل نمــاذج
لالندماجــات الدوليــة ،وموجــة جديــدة مــن الثــورات التــي ضربــت
دوالً أخــرى فــي المنطقــة العربيــة ،وصراعــات مــوارد تتعلــق
بالميــاه والغــاز تمــس قضايــا وجــود أو مصالــح حيويــة لــدول
رئيســية ،مــع أشــكال حــادة مــن التنافــس عبــر العالــم ،مــن خــال
مشــروعات عمالقــة ،ونمــط ال عقالنــي تمامـا ً فــي إدارة العالقــات
الدوليــة ،يعتمــد علــى االســتفزاز واالبتــزاز و"البلطجــة" ،وعــدم
مراعــاة أيــة قواعــد مــن أي نــوع ،وبــدا أن الســيطرة أصبحــت
وهمـاً ،وأن التطاحــن قــادم.
لكــن وقــع مــا لــم يكــن مــن الممكــن توقعــه ،قادمــا ً مــن
وراء أفــق الـــ ( ،)Unknown Knownsفعلــى الرغــم مــن أن
"األمــراض الوبائيــة" كانــت تمثــل واحــدة مــن الكــوارث الطبيعيــة
6

الخطــرة التــي تثيــر عــادة ســيناريوهات "نهايــة العالــم" ،فإنهــا
كانــت تبــدو ،وكأنهــا ظاهــرة تاريخيــة بعيــدة عــن الذاكــرة ،وتمــت
أساس ـا ً لقــرن مضــى ،فمــن الصحيــح أن عــدداً منهــا قــد ضــرب
العالــم قبــل فتــرة قصيــرة ،وتســبب فــي لوثــة عامــة ،مثــل االيبــوال
و"إتــش  1إن  ،)HINI( "1إال أن "كوفيــد –  "19كان صادمـاً،
فعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس فيروســا ً قاتــاً ،فإنــه كان شرســا ً
ومعدي ـا ً بدرجــة غيــر مســبوقة ،ويمكــن أن يقتــل ،فــي عالــم
يحــدث أن ينتقــل فيــه أشــخاص مــن أقصــاه إلــى أقصــاه
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 تالقــت
كل المشــكالت 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 تباعـاً،
حرائــق ،ســيول ،اغتيــاالت ،اضطرابــات ،انفجــارات،
لتقــدم المؤثــرات الصوتيــة والمرئيــة التــي اكتملــت بهــا صــورة
تراجيديــا إغريقيــة أدخلــت عــام  2020إلــى التاريــخ ،وأبقــت
عليــه فيــه.
كان األمــر بالنســبة للــدول واألشــخاص أشــبه بكابــوس ،ال
يــدرك مــن يعيشــه مــا إذا كان مــا يجــرى حقيقي ـا ً أم ال .ومــرت
فتــرة طويلــة مــن عــدم التصديــق لمــا حــدث فجــأة مــن دون إنــذار،
وكأن هنــاك كائنـا ً خرافيـا ً يتالعــب بـــأزرار ()Slot Machine
يفجــر بهــا مشــكلة كل أســبوع ،بينمــا يرتفــع صــراخ فــي مــكان
مــا مــع كل ضغطــة زر ،ودعــت "كوميكســات" ال تنســى ،مــن
يتوقعــون كــوارث خياليــة أســوأ ،إلــى عــدم تقديــم أفــكار جديــدة
لعــام  ،2020فقــد تقــع ،وبــدا لفتــرة أن التمييــز بيــن مــا هــو
حقيقــي ،وغيــر حقيقــي ،قــد تالشــى ،وأن مفهــوم الـــ ()Reality
تصــدع ،وأنــه يمكــن تصديــق كل شــيء ،حتــى لــو كان غيــر قابــل
للتصديــق.
اســتغرقت الحالــة شــهرين تقريبــا ً بعــد بدايــة العــام ،حتــى
بــدأت دول العالــم تتقبــل فكــرة أنهــا تتعــرض لمشــكلة ،تتمثــل فــي
جائحــة غيــر مســبوقة مــن دون وجــود "بروتوكــول" معــروف
للتعامــل معهــا ،وأن األمــر حقيقــى ،وأنــه لــن يتوقــف مــن دون
إجــراءات حــادة تغيــر الشــكل المعتــاد للحيــاة ،وتــم اســتدعاء
الفتــرات الصعبــة فــي التاريــخ إلــى الذاكــرة األماميــة ،كاإلنفلونــزا
اإلســبانية عــام  ،1918والكســاد الكبيــر عــام  ،1929وكان
علــى معظــم ســكان العالــم أن يلزمــوا منازلهــم ،أو يقبلــوا بمناعــة
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االفتتاحية

القطيــع ،وكان علــى الجميــع ،أن يحتفظــوا بمســافات بينهــم،
وظهــر أول مفهــوم لعالــم كورونــا وهــو "التباعــد" بــكل أشــكاله
بيــن الــدول وبيــن األفــراد ،وبــدأ اإلغــاق.

نقاط متباعدة

بســرعة ،ولــو لمــدة عــام واحــد ،إلــى الــوراء ،فــي شــكل توقــف
كامــل لمعالــم الحضــارة مــن التعليــم إلــى الطيــران ،وإذا كانــت
"التوصيــة" القديمــة هــي ضــرورة التفكيــر دائمــا ً فــي إمكانيــة
وجــود بجعــة ســوداء ،فإنــه ســيكون علينــا فيمــا يبــدو أن نبحــث
عــن "بجــع أبيــض" ،فالقواعــد قــد تأثــرت.

هنــاك فيلــم رائــع مبنــي علــى قصــة قصيــرة اســمه (The
 ،)Curious Case of Benjamin Buttonحــول طفــل
يولــد عجــوزاً ،ثــم يبــدأ بالتقــدم فــي الســن نحــو الطفولة ،مشــكلته خــال الفتــرة الماضيــة ،كاد البعــض يســتخدم مصطلحــات ال
أن مــن يشــاهده عليــه أن يضبــط تفكيــره علــى منطــق مختلــف تســتخدم إال فــي الجغرافيــا وعلــوم الفضــاء غالب ـا ً مثــل الكوكــب
لألشــياء ،وهــو أن هنــاك ســاعة تعــود عقاربهــا إلــى الــوراء فــي أو الكــرة األرضيــة ،بــدالً مــن العالــم ،بفعــل التأثيــرات الحــادة
الوقــت الــذي يتقــدم فيــه الزمــن إلــى األمــام ،ليفهــم مــا يــدور ،لجائحــة كورونــا ،متوازيــة مــع مشــكالت عــدم األمــن المعتــادة،
وهــي ليســت بالضبــط مشــكلة محاولــة فهــم سلســلة صدمــات عــام فقــد تعرضــت الخريطــة بســكانها لمشــكلة فــي عــام  ،2020تماثل
 ،2020ولكنهــا قريبــة منهــا ،ومرهقــة مثلهــا ودراميــة للغايــة ،أو تقتــرب ممــا تعرضــت لــه خــال ســنوات  1914و1918
وهنــا عــدة نقــاط متفرقــة ،أصبحــت شــائعة ،ربمــا تســاهم فــي و 1929و 1939و 1945و 1962و 2001و 2011و2016
التــي بــدا خاللهــا أن العالــم– أو قســما ً كبيــراً منــه– فــي خطــر.
تحليــل مــاال يــزال يجــري ،وغالب ـا ً لــن ينتهــي ببســاطة:

وقت الأكادمييا

 -1إن عــام  2020يمــت بصلــة قويــة للتاريــخ ،وليــس
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
تيتانــك وقنبلــة هيروشــيما ،فنحــن أمــام حالــة لــم تتكــرر كثيــراً،
لكنهــا تحــدث ،واســمها هــذه المــرة " فيــروس كورونــا" والــدرس
هــو أن التاريــخ يمكــن أن يعــود أو يتكــرر بأشــكال أخــرى.
تحــول ،فعلــى الرغــم مــن
 -2إن عــام  2020ببســاطة نقطــة
ّ
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
الجميــع أن يعيــدوا االعتبــار لمصطلــح الـــ ()New Normal
الــذي ظــل أكاديميـا ً 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.
 -3إن فكــرة "األســئلة الوجوديــة" تحتــاج إلــى اهتمــام ،إذ كانــت
الثقــة فــي العلــم قــد تمــت المبالغــة فيهــا علــى مــا يبــدو ،فعلــى
الرغــم مــن كل ميزانيــات البحــث العلمــي والتقــدم الحقيقــي فــي
مجــال الطــب ،لــم يتــم التمكــن بســرعة مــن إنقــاذ العالــم ،بإنتــاج
ســريع لمصــل أو لقــاح ،وتــرك فــراغ زمنــى لســيطرة أفــكار
فلســفية ودينيــة وخرافيــة وتآمريــه ،ومنطقيــة أيضــاً ،طرحــت
أســئلة وجوديــة داخــل المجتمعــات ولــدى األشــخاص ،ســيمثل
التعامــل معهــا مشــكلة ،حتــى بعــد التوصــل إلــى عــاج.
 -4إن التفكيــر فيمــا ال يمكــن التفكيــر فيــه أمــر واقعــي تمامـا ً فــي
الوقــت الحالــي ،وهــي قصــة أكاديميــة طويلــة ،تتعلــق بتجــاوز
مجــرد تطويــر مناهــج لتوقــع مــا ال يمكــن توقعــه ،فــكل شــيء
يمكــن أن يحــدث ،ويمكــن أن يوقــف الزمــن ،أو يعيــد العالــم
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هنــاك منطــق لــكل ذلــك ،لكــن األمــور ســتعود إلــى الســير
نحــو أوضــاع عاديــة (حتــى لــو كانــت جديــدة) ،مــع توقــع
الــا متوقــع طــوال الوقــت ،واالســتعداد لــه ،فالعلــم هــو الــذي
ســيحل المشــكلة التــي لــم يتمكــن العلــم لفتــرة مــن حلهــا ،وهنــاك
أفــكار فلســفية رواقيــة حــول "المنــح" التــي تخــرج مــن "المحــن"
أثبتــت رســوخاً ،وكمــا تأثــرت قطاعــات اقتصاديــة بمــا جــرى
حيــث شــهدت قطاعــات اقتصاديــة و"تكنولوجيــة" أخــرى أفضــل
فتراتهــا ،وربمــا– مجــاراة لمســألة األفــكار الوجوديــة– أصبحــت
عقــول األشــخاص وقيــم المجتمعــات وحالــة البيئــة أكثــر توازنـاً،
فــا توجــد خســائر صافيــة.
الفكــرة أن كل شــيء قــد تغيــر ،وإذا كانــت نظــم التعليــم،
أو العمــل وغيرهــا قــد تغيــرت ،فــإن األكاديميــا يجــب أن تتغيــر
أيضـاً ،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"،
وقــد قــام بذلــك فعليــاً ،فــي القطــاع المتعلــق بمهمتــه األساســية،
وفــى الفتــرة القادمــة ،ســيتغير كل شــيء فــي مجــال التعامــل مــع
أنشــطة "المجــال العــام" ،التــي ســتختلف شــكالً ومضمونـاً ،وقبلهــا
أســلوب تفكيــر مختلــف.
لقــد كنــا نــدرك مبكــراً– ولــن يصــدق أحــد ذلــك ببســاطة– أن
هنــاك شــيئا ً اســمه عــام  ،2020وتــم االســتعداد للتعامــل معــه
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
جديــد جــريء" ،لكــن عالــم جديــد فظيــع ،وعلينــا أن نتعامــل
معــه ،ولدينــا تقديــر خــاص جــداً لمفهــوم الـــ (،)Complexity
ونأمــل أن تمهلنــا التهديــدات غيــر التقليديــة للتعامــل معــه ،لكــن
حتــى لــو لــم يحــدث ذلــك ،عــادي ،علينــا أن نتوقــع كل شــيء،
وقــد تعلمنــا الــدرس.
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