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ملخص الدراسة:
ـود يف اجتاهــات صــك مفاهيــم
تزامــن مــع االنتشــار الســريع لفــروس كورونــا يف العــامل صعـ ٌ
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 IRوتطويــر
ّ
املعقــدة لتفشــي الفــروس علــى املســتوى العاملــي .وقــد
وســائل ملواجهــة التداعيــات
أدت هــذه التحــوالت إىل تــداول العديــد مــن املفاهيــم واملصطلحــات يف إصــدارات مراكــز
التفكــر وتغطيــات الشــبكات اإلعالميــة والصحــف ،وباتــت املعرفــة والعلــم يف صــدارة
املشــهد الســتيعاب تعقيــدات الواقــع اجلديــد الــذي فرضتــه “أزمــة كورونــا” .ولقــد ركــزت
املفاهيــم املتداولــة علــى وصــف وتفســر الظواهــر الصاعــدة خــال األزمــةيف ظــل حالــة
عــدم اليقــن حــول مالمــح “عــامل مــا بعــد كورونــا” وتداخــل القــوى احملركــة التــي تســهم يف
تشــكيله بحيــث تتعــدد مســارات التغيــر احملتملــة.

مل يكــن تفــي “فــروس كورونــا” ( )Covid-19يف العــامل حدث ـاً عابــرا ً كغــره مــن موجــات انتشــار األوبئــة التــي
رضبــت أقاليــم العــامل خــال العقــود املاضيــة؛ إذ إن التغــرات الجوهريــة عــى املســتويات السياســية واالقتصاديــة
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
مفاهيــم أخــرى مــن مجــاالت شــتى سياســية واقتصاديــة واجتامعيــة وصحيــة ،لتلبيــة الطلــب املتزايــد عــى وصــف
التحــوالت الكثيفــة املصاحبــة النتشــار الفــروس ،ورســم خرائــط “عــامل مــا بعــد كورونــا” يف إطــار الجــدل ســالف
الذكــر بــن االتجاهــات املتعارضــة حــول مــدى عمــق التأثــرات وكونهــا صنيعــة أزمــة كورونــا أو نتــاج لتحــوالت ممتــدة
ســابقة عــى انتشــار الفــروس.
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حركة لتشكيل المفاهيم
الم ِّ
أو ًال“ :إبستمولوجيا األزمات” ..القوة ُ
عــى مــدار تاريــخ علــم العالقــات الدوليــة ،كانــت األزمــات والتطــورات املفاجئــة “نوافــذ فــرص” زمنيــة (Window of
 )Opportunityلتطويــر مصطلحــات ومفاهيــم ومداخــل جديــدة لوصــف وتفســر مالمــح الواقــع الجديــد قيــد التشـكّل،
واإلجابــة عــن األســئلة البديهيــة التــي تطــرأ عــى ذهــن املتابعــن ،مثــل“ :مــا الــذي يحــدث؟ وملــاذا؟ ومــا التســمية التــي
ُيكــن أن ت ُطلــق عــى الظاهــرة الجديــدة؟ وكيــف ُيكــن التعامــل معهــا؟” ،ومــا التحــوالت التــي تع ُقــب انتهــاء األزمــة.
ت ُلبــي 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
أكــر فاعليــة ورسعــة ،كــا ت ُســهم يف تطويــر مداخــل واقرتابــات لتفســر مــا يحــدث وأســاليب للتكيــف واالحتــواء
واملواجهــة ،وأيضـاً محاولــة التنبــؤ باالتجاهــات القادمــة والســعي للتحكــم يف الظاهــرة.
وميكــن القــول -يف هــذا الصــدد -إن “نظريــة العالقــات 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
إلعــادة إنتــاج أطــر نظريــة ومفاهيــم قــادرة عــى اســتيعاب الواقــع الجديــد ( )New Realitiesمــن خــال نظريــات
جديــدة ( )New Theoriesتقــوم بوظائــف الوصــف والتفســر والتنبــؤ.
فلقــد ارتبطــت اإلرهاصــات التاريخيــة األوىل للنظريــة الواقعيــة بهزميــة أثينــا يف مواجهــة إســرطة يف “حــرب
البلوبونيــز” ( )Peloponnesian Warيف عــام  405قبــل امليــاد ،حيــث قــدم املــؤرخ اليونــاين “ثيوســيديدس” عــدة
تفســرات للهزميــة مــن بينهــا مــا يرتبــط بانتقــال القــوة ( )Power Transitionوصعــود قــوة إســرطة ،وســعيها لتعزيــز
مكانتهــا ،مــا تســبب يف الصــدام مــع القــوة املهيمنــة آنــذاك “أثينــا” التــي تراجعــت قوتهــا بصــورة ملحوظــة .وقــد
اصطلــح بعــض املؤلفــن عــى تســمية هــذه الحالــة “فــخ ثيوســيديدس” ( ،)Thucydides Trapإشــار ًة إىل تحليــل املــؤرخ
اإلغريقــي(.)1
ويف ســياق آخــر ،جــاءت أفــكار “تومــاس هوبــز” حــول “حــرب الــكل ضــد الــكل” ( )War of All Against Allوحالــة
الفــوىض الرصاعيــة الســابقة عــى “العقــد االجتامعــي” ،ضمــن كتابــه “التنــن” ( )Leviathanنتــاج معايشــته للحــرب
األهليــة اإلنجليزيــة التــي امتــدت بــن عامــي 1642
و ،1651وهــو مــا جعلــه يركــز عــى قيمــة األمــن مــن
دورة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
خــال االتفــاق عــى الخضــوع لســلطة قويــة غــر
اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺼﺎﻋﺪة
قســمة(.)2
ُم ّ
اﻟﻮﺻﻒ
وأفــرزت ســياقات الحــرب العامليــة األوىل تطــورا ً
ملحوظــاً يف التنظــر حــول “الليرباليــة املؤسســية”
( ،)Institutional Liberalismوإقامــة املنظــات
الدوليــة ،وتبنــي التدابــر الجامعيــة لــدرء مخاطــر
تفجــر حــروب عامليــة جديــدة ،وحفــظ األمــن والســلم
اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
الدوليــن ،وهــو مــا أدى إىل إقامــة “عصبــة األمــم”
وتطــور املنظــات الدوليــة.
وتواكــب مــع ســياقات الحــرب العامليــة الثانيــة تطــو ٌر
ر يف النظريــة الواقعيــة ،وتركي ـ ٌز عــى “السياســة
كب ـ ٌ
اﻟﺘﻨﺒﺆ
الواقعيــة” ( ،)Realpolitikوهــو مــا ارتبــط بنشــوب
الحــرب البــاردة وتــداول مفاهيــم “ســباق التســلح”،
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و“ميــزان الرعــب النــووي” ،و“التدمــر املتبــادل املحقــق”
( ،)Mutually Assured Destructionو”تــوازن القــوى”،
و“التحالفــات الدوليــة” ،و“تحــوالت بنيــة النظــام الــدويل”
( .)The Structure of International Systemكــا تصاعد
الرتكيــز عــى التاميــز بــن خصائــص “األحاديــة القطبيــة”
و”الثنائيــة القطبيــة” و”التعدديــة القطبيــة” وأمنــاط
االســتقرار يف النظــام الــدويل(.)3
وقــد تزامــن مــع نهايــة الحــرب البــاردة وتفــكك االتحــاد
واضــح يف األطــر النظريــة واملفاهيــم
ر
ٌ
الســوفيتي تغــ ٌ
املتداولــة بالرتكيــز عــى “العوملــة” ()Globalization
ودراســات الــراع لتفســر تفجــر الرصاعــات اإلثنيــة
والطائفيــة ،وتجــدد االهتــام بدراســات القوميــة مــع تزايــد
النزعــات االنفصاليــة عــر العــامل ،والرتكيــز عــى دراســات
الهويـ�ة والثقافـ�ة والقيـ�م ضمـ�ن املدرسـ�ة البنائيـ�ة( (�Con
 ،)structivismوظهــور العديــد مــن النظريــات النقديــة
( ،)Critical Theoriesمثــل :املاركســية الجديــدة ،ومــا بعــد
الكولونياليــة ،والنســوية ،وغريهــا مــن النظريــات(.)4
وت ُعــد لحظــ ُة وقــوع األزمــات والكــوارث ذاتهــا وكيفيــة
إدارتهــا والتعامــل معهــا موضــع تركيــز لطائفــة كبــرة مــن
األدبيـ�ات التـ�ي تناولـ�ت “إدارة األزمـ�ات”( (�Crisis Man
 ،)agementوإدارة املخاطــر ( ،)Risk Managementواملرونــة ،واالرتــداد للوضــع الطبيعــي ( ،)Resilienceورأســالية
الكــوارث ( ،)Disaster Capitalismو“عقيــدة الصدمــة” ( ،)Shock Doctrineواســراتيجية “العــاج بالصدمة” (Shock
 ،)Therapyوغريهــا مــن املفاهيــم املرتبطــة بالتطــورات املفاجئــة وغــر املتوقعــة يف العالقــات الدوليــة(.)5
ويالحــظ -يف هــذا الصــدد -أن األزمــات ت ُعتــر “قــوى محركــة” ( )Driving Forcesلتطــور املعرفــة ،بحيــث ميكــن القول
إن هنــاك ظاهــرة ميكــن أن يُطلَــق عليهــا “إبســتمولوجيا األزمــات” ( ،)Crisis Epistemologyوهــي املعرفــة النظريــة
والتطبيقيــة التــي تتشــكل نتيجـ ًة لوقــوع األزمــة واتســاع نطــاق تأثرياتهــا عــى األفــراد والــدول والنظــام الــدويل.
وعــاد ًة مــا تبــدأ حركــة تشــكيل وصياغــة واســتدعاء املفاهيــم يف صــورة “دورة معرفيــة” ،تبــدأ بالســعي لتوصيــف الوضــع
الراهــن ( ،)Descriptionوتفســر الظاهــرة ( ،)Interpretationوالتنبــؤ بهــا عنــد حدوثهــا مــرة أخــرى (،)Prediction
والضبــط والتحكــم ( .)Controlوتكــون حصيلــة هــذه العمليــة ظهــور مفاهيــم وأطــر نظريــة واقرتابــات ونظريــات
تســتهدف التعامــل مــع التحــوالت املتالحقــة يف الواقــع بحث ـاً عــن “نقطــة ثبــات يف مســار الزمــن” .أو مبعنــى آخــر
التكيــف والتعايــش مــع الوضــع الراهــن الجديــد (.)The New Normal
ووفقــاً لرؤيــة “تومــاس كــون” حــول “بنيــة الثــورات العلميــة” ( )The Structure of Scientific Revolutionsفــإن
“التغــر يف العلــم يحــدث حينــا تعجــز النظريــات الســائدة عــن تفســر ظواهــر العــامل” ،حيــث يــؤدي ذلــك إىل حــدوث
انتقــال املنظــور الحاكــم للعلــوم ( )Paradigm Shiftلتعزيــز قــدرة املتخصصــن عــى فهــم الظواهــر وتفســرها .فحينــا
تكــون حركــة العالَــم أرسع مــن قــدرة العلــم عــى االســتيعاب ،فــإن ذلــك يُعــد دافعـاً كافيـاً 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
“نقــاط التحــول املركزيــة” ( )Turning Pointsواللحظــات الفارقــة يف تاريــخ التطــور البــري ،وأن “عــامل مــا بعــد
ِ
املصاحبــة النتشــار
كورونــا” ( )Post-Corona Worldلــن يكــون كســابقه بســبب مصفوفــة التحــوالت غــر املحــدودة
الفــروس عامليـاً ،وانتقالهــا بــن دوائــر حركــة األفــراد وتفاعــل املؤسســات والفاعلــن داخــل الــدول ،ثــم دائــرة العالقات
الدوليــة بصــورة رسيعــة وشــديدة العمــق ،فضـاً عــن الظواهــر غــر املســبوقة املصاحبــة النتشــار الفــروس.
أثــارت هــذه الســياقات إشــكالية كــرى حــول كيفيــة وصــف هــذا الزخــم غــر املســبوق يف لحظــة حدوثــه ،ووصــف حالــة
“العالقــات الدوليــة يف ظــل األوبئــة” ( ،)Pandemics IRباإلضافــة إىل تطويــر وســائل ملواجهــة التداعيــات الصحيــة
واالقتصاديــة والسياســية املعقــدة ،وهــو مــا دفــع إىل تــداول العديــد مــن املصطلحــات واملفاهيــم واســتدعاء مفاهيــم
أخــرى للتعامــل مــع تعقيــدات املشــهد الراهــن لرســم مالمــح هــذا العــامل الجديــد .ومتثّلــت أبــرز هــذه املصطلحــات
واملفــردات األكــر شــيوعاً خــال األزمــة فيــا يــي:
-1سياســات األوبئــة ( :)Politics of Pandemicsتــم توظيــف هــذا املفهــوم للتعبــر عــن تغــر “قواعــد اللعبــة” يف عامل
السياســة يف ظــل انتشــار األوبئــة .ففــي مقابــل الرتكيــز 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.
ﺑﺆر ﺗﺮﻛﺰ أﻛﺒﺮ أﻋﺪاد اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
43938

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
80589

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
9332

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
85991

ﻓﺮﻧﺴﺎ
29566
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
11813

اﻟﺼﻴﻦ
81782

أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
57786

إﻳﺮان
29406

ﺳﻮﻳﺴﺮا
11811

@ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺪﺛﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻮم  26ﻣﺎرس 2020
Source: coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University, March 27, 2020, accessible at: https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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ويعــد النجــاح يف احتــواء
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎً ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
تداعيــات الوبــاء ،وحاميــة
املواطنــن واالقتصــاد ،املحــك
الرئيــي للحكــم عــى القيــادات
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷوﺑﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
يف مرحلــة “مــا بعــد كورونــا”
واالختبــار األكــر حســاً يف
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
مصريهــم الســيايس.
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وعــى مســتوى آخــر ،مل تعــد
ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
ارﺗﺪاد اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
“دولـ�ة املراقبـ�ة”(  (�Surveil
 )lance Stateموضــع انتقــاد
وهجــوم مــن الــرأي العــام كــا
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ
اﻗﺘﺼﺎدات ﻛﻮروﻧﺎ
كان الحــال قبيــل األزمــة ،حيــث
اســتفادت الصــن مــن البيانــات
رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻷﻣﻨﻨﺔ
الضخمــة ،والــذكاء االصطناعــي،
وتكنولوجيــا التعــرف عــى الوجــه،
والطائــرات بــدون طيــار ،يف
الســيطرة عــى تفــي كورونــا ،وفــرض إجــراءات الحجــر الصحــي برصامــة ،وهــو مــا دفــع الصــن لالســتعداد لالســتثامر
بقــوة يف هــذه التقنيــات مســتقبالً(.)7
وقــد كشــفت “أزمــة كورونــا” والتجــارب األكــر فاعليــة يف إدارتهــا عــن عــدة عوامــل تُحــدد نجــاح الــدول يف مواجهــة
كورونــا ،تتمثــل فيــا يــي:
أ -التكيــف مــع عــدم اليقــن :وهــي قــدرة الحكومــات عــى اســتيعاب حالــة عــدم اليقــن ( ،)Uncertaintyوالتعامــل مــع
األزمــة دون توافــر معلومــات كاملــة عــن طبيعــة الفــروس ووســائل االنتشــار واملــدى الزمنــي لتطويــر مصــل للوقايــة،
باإلضافــة إىل عــدم معرفــة مرشوطيــات انتهــاء أزمــة الفــروس واحتــاالت 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
امتــاك مؤسســات متقدمــة للبحــوث والتطويــر للعمــل عــى تطويــر لقــاح ملواجهــة انتشــار الفــروس مســتقبالً(.)8
ج -رسعــة تب ّنــي إجــراءات املواجهــة :ترتبــط الفاعليــة يف مواجهــة انتشــار فــروس كورونــا برسعــة تبنــي إجــراءات
مشــددة ،مثــل :إغــاق الحــدود ،وحظــر الرحــات الجويــة للــدول املصابــة ،ووقــف الدراســة .عــى ســبيل املثــال ،فــإن
الــدول التــي ســارعت لوقــف رحــات الطــران إىل الصــن مــع بدايــة األزمــة متكنــت مــن الســيطرة عــى انتشــار
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 ،مــا جعلهــا األكــر قــدرة عــى احتــواء انتشــار الفــروس .فعــى ســبيل املثــال ،تب ّنــت
الصــن -بــؤرة انتشــار كورونــا األوىل -إجــراءات مشــددة لفــرض حظــر التجــوال وإجــراء الفحوصــات والحجــر الصحــي
يف املناطــق املصابــة ،وهــو مــا أدى لرتاجــع معــدالت اإلصابــة إىل مرحلــة عــدم تســجيل أي إصابــات يف  18مــارس
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 .2020ويف املقابــل ،فقــدت الحكومــة
اإليطاليــة القــدرة عــى الســيطرة
عــى انتشــار اإلصابــات فتجــاوز عــدد
الوفيــات نظــره يف الصــن يف 20
مــارس .)10(2020
ويُعــد االنهيــا ُر الــذي شــهدته بعــض
الــدول األوروبيــة -مثــل إيطاليــا-
يف مواجهــة كورونــا حصــا َد فــرة
ممتــدة مــن االســتقطاب الســيايس
واالنقســامات ،والحكومــات الهشــة،
وخفــض اإلنفــاق عــى الرعايــة
الصحيــة ،وفقــدان الســيطرة عــى
األقاليــم ،وانســحاب وتــآكل دور
الدولــة يف تقديــم الخدمــات
العامــة ( .)11

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول ﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ*

%77

اﻟﺼﲔ

%75

%74

اﻟﻬﻨﺪ

ﻓﻴﺘﻨﺎم

%62

اﻟازﻳﻞ

%49

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة

%43

%42

أﳌﺎﻧﻴﺎ

أﺳاﻟﻴﺎ

%36

%34

ﻛﻨﺪا

اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﳌﺘﺤﺪة

%32

روﺳﻴﺎ

@ ﰎ اﺳﺘﻄﻼع آراء اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﻄﺮح ﺳﺆال ﻣﻔﺎده اﻟﺘﺎ :إ أي ﻣﺪى ﺗﺸﻌﺮ أن ﻓوس ﻛﻮروﻧﺎ ﳝﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﺼﺤﺘﻚ؟

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

هـــ -العالقــة بــن الدولــة واملجتمــع ( :)State-Society Relationsوضعــت األزمــة العالقــة 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 عالقــات الثقــة التــي تربطهــا باملجتمــع.
و -العامــل الثقــايف :تفاوتــت فاعليــة إجــراءات مواجهــة كورونــا بــن الــدول وفقـاً للتاميــزات الثقافيــة بــن املجتمعــات،
مــن حيــث درجــة االلتــزام واالنضبــاط ،وطاعــة الســلطة ،وتبنــي العــادات الصحيــة ،والقــدرة عــى تطبيــق إجــراءات
“التباعــد االجتامعــي” .ويف هــذا اإلطــار ،ت ُشــر 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
فــروس ســارس -مقارنــ ًة ببعــض الشــعوب يف الــدول الغربيــة والــدول الناميــة ممــن لديهــا قيــم ثقافيــة مرتبطــة
بالتجمعــات والتفاعــات االجتامعيــة الكثيفــة.
ويتصــل انتشــار اإلصابــات أيض ـاً 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
-2ارتــداد العوملــة ( :)Deglobalizationفــرض تفــي فــروس كورونــا تبنــي إجــراءات لوقــف التدفقــات الضخمــة
العابــرة للحــدود بصــورة غــر مســبوقة ،وتفكيــك شــبكات االتصــال العابــر لألقاليــم (،)Global Interconnectedness
حيــث جذبــت األزمــة االنتبــاه إىل “الزوايــا املظلمــة” للعوملــة ( )Dark Sidesوارتباطهــا بتهديــدات مثــل :تفــي األوبئــة
العابــرة للحــدود ،والتلــوث البيئــي ،واالحتبــاس الحــراري ،والجرميــة املنظمــة ،واإلرهــاب ،والتهديــدات الســيربانية التــي
ت ُهــدد تدفقــات املعلومــات الكثيفــة.
وقــد تداولــت بعــض التحليــات مصطلحــات متعــددة للتعبــر عــن اتهــام العوملــة باملســؤولية عــن تفاقــم أزمــة كورونــا،
مثــل العوملــة الســلبية ( )Negative Globalizationالتــي تركــز عــى التأثــرات الســلبية للعوملــة ،مثــل :هيمنــة رأس املــال،
والــركات الكــرى التــي ال تــويل اهتاممــاً للنفــع العــام ،وتزايــد االحتبــاس الحــراري ،والتلــوث البيئــي ،واالنتقــال
الرسيــع لتأثــرات األزمــات االقتصاديــة ،وترســيخ عــدم املســاواة واالعتامديــة يف التفاعــات االقتصاديــة بــن الــدول(.)13
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ويف املقابــل ،ركــز آخــرون عــى مصطلــح “العوملــة الهشــة” ( )Fragile Globalizationالتــي 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 ســبيالً
ملواجهــة انتشــار الفــروس ســوى بإغــاق الحــدود ،ووقــف حركــة الطــران ،وإعــان حالــة الطــوارئ ،ووقــف تصديــر
املنتجــات الطبيــة الالزمــة ملواجهــة األزمــة ،وجميعهــا إجــراءات ت ُناقــض العوملــة ،وتدفــع يف االتجــاه املضــاد لهــا.
ويركــز آخــرون عــى ضعــف اعتامديــة العوملــة ( ،)Unreliable Globalizationوتســببها يف انكشــاف الــدول أمنيــاً
وسياســياً ( )Vulnerabilityبســبب الدرجــة العاليــة مــن االعتــاد املتبــادل ( )Interdependenceالــذي يعنــي عــدم
قــدرة أي دولــة عــى تلبيــة االحتياجــات األساســية ملواطنيهــا مــن دون التعــاون مــع الــدول األخــرى(.)14
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
املعــروض مــن بعــض الســلع خاص ـ ًة يف القطاعــات التكنولوجيــة .وتعمقــت األزمــة مــع تأثــر حركــة التصديــر بوقــف
الطــران وإغــاق الحــدود .وجــاءت هــذه االتجاهــات يف صالــح التيــارات الداعمــة للحامئيــة واإلغــاق ،واالعتــاد عــى
املنتجــات املحليــة ،باعتبــار أن االعتــاد عــى الخــارج يف تلبيــة االحتياجــات األساســية قــد ال يكــون مجدي ـاً يف ظــل
األزمــات(.)15
-3سياســات االنعزاليــة ( :)Isolationism Politicsجــاءت أزمــة “فــروس كورونــا” لتعيــد الجــدل حــول سياســات
االنعزاليــة التــي تدعــم إنهــاء االنخــراط الكثيــف يف السياســات العامليــة ،والرتكيــز عــى املصلحــة القوميــة ،والحفــاظ
عــى مســافة فاصلــة مــع الــدول األخــرى ،وتجنــب االلتزامــات التــي تفرضهــا التحالفــات الدوليــة وتكلفــة االنخــراط يف
الرتتيبــات التعاونيــة الدوليــة.
ويف هــذا اإلطــار ،فــرض انتشــار كورونــا نوع ـاً مــن “العزلــة البيولوجيــة” ( ،)Biological Isolationبداي ـ ًة مــن عــزل
األقاليــم التــي رضبتهــا اإلصابــات أوالً مثــل مدينــة ووهــان الصينيــة ،ثــم فــرض العزلــة عــى الصــن مــن جانــب
دول الجــوار ودول العــامل ،وأخــرا ً فــرض عزلــة ذاتيــة لــدى كل دولــة( .)16هــذه العزلــة اإلجباريــة ســتزيد مــن الحــذر
والتحفــظ تجــاه العــودة مجــددا ً لالندمــاج يف العــامل بعــد األزمــة عقــب انتهائهــا .وســيعزز هــذا مــن اتّبــاع سياســات
“مســاعدة الــذات” (.)Self-Help
وتزيــد هــذه االتجاهــات مــن الضغــوط عــى تجــارب االندمــاج اإلقليمــي ،وال ســيام االتحــاد األورويب .فإغــاق الحــدود
الفاصلــة بــن الــدول األوروبيــة ،وعــدم مت ّكــن االتحــاد مــن إنقــاذ الــدول األكــر انهيــارا ً بســبب تفــي كورونــا؛ يُثــر
انتقــادات حــادة حــول جــدوى وجــود االتحــاد ذاتــه ،والتضخــم الحــاد يف البريوقراطيــة واملؤسســات التابعــة لــه ،والقيود
املاليــة التــي يفرضهــا عــى الــدول األعضــاء.
وقــد ســارعت بعــض الــدول بإغــاق حدودهــا ومنــع تصديــر املنتجــات الطبيــة لــدول االتحــاد .وقــد و ّجهــت إيطاليــا
اللــوم ضمني ـاً لالتحــاد 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”.
موضح ـاً“ :لكننــا مل نتلـ َّـق شــيئاً”(.)17
-4تصاعــد األمننــة ( :)Securitizationيتــم التعامــل مــع تفــي فــروس كورونــا باعتبــاره تهديــدا ً أمنيـاً ،حيــث تكــررت
عبـ�ارة “نحـ�ن يف حالـ�ة حـ�رب” ضمـ�ن خطابـ�ات قـ�ادة دول العـ�امل ،كـما تـ�م وصـ�ف كورونـ�ا بأنـ�ه “العـ�دو الخفـ�ي”( (�In
 ،)visible Enemyوأنهــا “أخطــر أزمــة صحيــة خــال جيــل كامــل” ،تعبــرا ً عــن الرتكيــز عــى األبعــاد غــر التقليديــة
لألمــن ( ،)Non-Traditional Securityوالتوســع يف تعريــف التهديــدات األمنيــة لتشــمل تفــي األوبئــة(.)18
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ويــأيت اســتدعاء مفهــوم األمننــة ومقــوالت مدرســة كوبنهاجــن وكتابــات “أويل ويفــر” ( )Ole Wæverو”بــاري بــوذان”
( )Barry Buzanيف ظــل التوســع يف توظيــف الجيــوش يف مواجهــة تفــي فــروس كورونــا يف الــدول األكــر كثافــة
لفــرض إجــراءات الحجــر الصحــي وحظــر التجــوال ،باإلضافــة للقيــام بأعــال التطهــر وتشــييد املستشــفيات واملنشــآت
الصحيــة وتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة للمصابــن( ،)19ويضــاف 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 بالتعليــات الصحيــة ،ونقــل الشــعور بالتهديــد للجامهــر لقبــول اإلجــراءات االســتثنائية
حفاظـاً عــى البقــاء .وقــد أدى ذلــك إىل تعــرض عــدد مــن السياســيني يف الــدول الغربيــة النتقــادات بســبب “خطــاب
الحــرب” الــذي تــم تبنيــه يف مواجهــة الفــروس ،واعتبــاره ال يحقــق أي يشء ســوى نــر الخــوف والذعــر بــن
املواطنــن(.)20
 -5مجتمــع املخاطــر العاملــي ( :)World Risk Societyأدى
انتشــار فــروس كورونــا الســتدعاء مقـ ِ
ـوالت نظري ـ ِة “مجتمــع
املخاطــر العاملــي” ألســتاذ علــم االجتــاع األملــاين “أورليــش
بيــك” ( ،)Ulrich Beckالتــي تركــز عــى تزايــد املخاطــر
التــي تتعــرض لهــا املجتمعــات نتيجــ ًة لعمليــة التحديــث
الرسيــع والعوملــة ،بحيــث تــاىش هامــش األمــان النســبي
وضامنــات البقــاء لــدى املجتمعــات ،وظهــور أمنــاط جديــدة
وغــر تقليديــة مــن املخاطــر عامليــة االنتشــار.
وقــد تبلــورت ضمــن هــذه الســياقات املع ّقــدة عــدة أمنــاط
مــن املخاطــر ،مثــل :املخاطــر البيئيــة والصحيــة ،ومخاطــر
األنشــطة االقتصاديــة الناجمــة عــن الجوانــب املظلمــة للتطــور
الصناعــي والتكنولوجــي ،مثــل :احتــاالت التلــوث اإلشــعاعي،
وإخــال األنشــطة الصناعيــة والزراعيــة بالتــوازن البيئــي،
وهــو مــا يرتبــط بتــآكل منــوذج “دولــة الوقايــة” القــادرة عــى
اســتيعاب املخاطــر وتحصــن املجتمــع(.)21
وتتعــدد األبعــاد االجتامعيــة لظهــور مجتمــع املخاطــر بحيــث
تش ـكّلت “سوســيولوجيا املخاطــر” التــي جعلــت حيــاة األفــراد
موضــع تهديــد دائــم نتيجــة للتحــوالت الرسيعــة للتكنولوجيــا
والتحديــث .ومــن أمثلــة هــذه املخاطــر االجتامعيــة تهديــدات
الهويــة والتامســك املجتمعــي ،والشــعور بتــآكل األمــان
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
مــن تناقضــات التحــوالت االقتصاديــة والتكنولوجيــة الكثيفــة التــي ال ميكــن توقــع تأثرياتهــا(.)22
 -6الثقــة السياســية ( :)Political Trustاعتــر عــدد مــن التحليــات مفهــوم الثقــة السياســية معيــارا ً رئيســياً لتقييــم
إدارة الحكومــات ألزمــة انتشــار كورونــا ،حيــث تعرضــت بعــض الحكومــات يف الــدول التــي انتــر بهــا الفــروس
يف املراحــل األوىل التهامــات بإخفــاء واقــع تفــي املــرض حتــى خرجــت األمــور عــن الســيطرة ،كــا يتــم التشــكيك
مــن جانــب البعــض يف اإلحصــاءات والبيانــات الرســمية التــي تصــدر عــن بعــض الــدول بداعــي تأثرهــا باالعتبــارات
السياســية(.)23
10
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فعــى ســبيل املثــال ،تع ـ ّرض الرئيــس
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
األمريــي “دونالد ترامــب” النتقادات
حــادة بســبب تهوينــه مــن شــأن
ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
فــروس كورونــا يف بدايــة انتشــاره
أﺛﻖ ﺑﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮاً  /إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ )(%
ﻻ أﺛﻖ ﺑﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮاً  /إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ )(%
يف الواليــات املتحــدة ،واعتبــاره
63
36
مجــرد حــدث عــارض ميكــن مواجهته
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
91
9
عــر تدابــر صحيــة محــدودة.
59
29
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
 92وعقــب تزايــد اإلصابــات بصــورة
6
غــر مســبوقة ،تصاعــدت االنتقــادات
70
27
ﻓﺮﻧﺴﺎ
 95لسياســات “ترامــب” ،خاصــ ًة عقــب
4
معارضـ�ة “أنتـ�وين فوتـشي”( (�Antho
77
22
أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
95
4
- )ny Fauciمديــر املعهــد الوطنــي
81
18
للحساسـ�ية واألمـ�راض املعديـ�ة( (�NI
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
92
7
 -)AIDعلنــاً ألطروحــات “ترامــب”
13
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
 94 83حــول اســتخدام بعــض العقاقــر يف
5
عــاج كورونــا ،ونفيــه قــرب تطويــر
لقــاح ملواجهــة الفــروس(.)24
ويف الســياق ذاتــه ،أكــد مديــر إدارة
الغــذاء والــدواء يف الواليــات املتحــدة “ســتيفن هــان” ( ،)Stephen Hahnأن إجــراءات هــذه اإلدارة مل تتغــر بشــأن
عمليــة إقــرار األدويــة واألغذيــة .مضيف ـاً أنــه ال يوجــد دواء معجــزة للفــروس ،واألمــر ليــس مجــرد “جــرة قلــم” .يف
إشــارة إىل تناقــض ترصيحــات “ترامــب”(.)25
ويف مقابــل تراجــع الثقــة يف السياســيني ببعــض الــدول ،تصاعــدت الثقــة يف الخــراء املتخصصــن بصــورة كبــرة،
وباتــت آراء وتوجيهــات الخــراء بهيئــات مكافحــة األوبئــة ومعاهــد مكافحــة األمــراض املعديــة هــي األكــر ثق ـ ًة لــدى
الجمهــور مقارنـ ًة بــآراء السياســيني وتوجيهاتهــم ،مــا ميثــل ارتــدادا ً عــن اتجاهــات العــداء للخــرة والعلــم التــي انترشت
مــع صعــود التيــارات الشــعبوية يف الــدول الغربيــة(.)26
Source: Gabriella Turrisi, Alex Kliment, The Graphic Truth: Doctors more trusted than politicians, GZERO Media,
March 20, 2020, accessible at: https://bit.ly/2vWLza8

 -7قوميــة كورونــا ( :)Corona-Nationalismأفــرزت حالــة اإلغــاق واالنعزاليــة التــي فرضهــا انتشــار فــروس كورونــا
أمناطـاً جديــدة مــن القوميــة تقــوم عــى الرتكيــز 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 تعــرا ً يف مواجهــة فــروس كورونــا مثــل إيطاليــا(.)27
وبــدت تجليــات القوميــة املرتبطــة بكورونــا يف تبــادل االتهامــات باملســؤولية عــن تفــي الفــروس بــن الواليــات
املتحــدة والصــن .ففــي مقابــل ترصيحــات بعــض املســؤولني الصينيــن بــأن الواليــات املتحــدة تســببت بنــر الفــروس
يف الصــن ضمــن أشــكال الحــروب البيولوجيــة ،اتهــم الرئيــس األمريــي “دونالــد ترامــب” الصــن بإخفــاء حقيقــة
الوضــع يف ووهــان عــن العــامل يف املراحــل األوليــة النتشــار كورونــا ،واصفـاً إيــاه بـ“الفــروس الصينــي” ،وهــو مــا أثــار
احتجاجــات رســمية يف بكــن(.)28
وعــى املســتوى الشــعبي ،انتــرت اتجاهــات العنرصيــة ضــد الصينيــن ببعــض الــدول الغربيــة ،وتــم وصمهــم باعتبارهــم
املســؤول األول عــن انتشــار كورونــا ،وهــو مــا متــت مواجهتــه بحمــات عــى وســائل التواصــل االجتامعــي تحمــل
شــعارات “أنــا إنســان ولســت فريوس ـاً” ،ودعــوات عــدم تحميــل ضحايــا كورونــا مســؤولية انتشــاره(.)29
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 -8اقتصــادات كورونــا ( :)Coronanomicsيُقصــد باملفهــوم تكيــف اقتصــادات دول العــامل مــع االتجاهــات الضاغطــة
املرتبطــة بانتشــار فــروس كورونــا ،مثــل :وقــف حركــة الطــران ،وإغــاق األماكــن العامــة واملؤسســات الرتفيهيــة،
وتأجيــل أو إلغــاء الفاعليــات الجامهرييــة ،باإلضافــة إىل تراجــع اإلنتــاج الصناعــي واالضطرابــات يف سالســل التوريــد
وحركــة التجــارة الدوليــة .ويعنــي ذلــك أن األولويــة الرئيســية يف املرحلــة الراهنــة هــي للتدابــر الصحيــة الوقائيــة
والعالجيــة ملواجهــة الفــروس ،وهــو مــا يتطلــب توجيــه املــوارد املاليــة الكافيــة ،باإلضافــة التخــاذ اإلجــراءات لحاميــة
االقتصــاد ودعــم الــركات واألفــراد ،مثــل :تأجيــل أو خفــض أو إلغــاء مدفوعــات الرضائــب والرهــن العقــاري،
وتوســيع اإلعفــاءات الرضيبيــة للــركات الصغــرة ،ودعــم الــركات الكــرى املتعــرة ،وخفــض معــدالت الفائــدة عــى
االقــراض ،وغريهــا مــن حــزم التحفيــز االقتصــادي(.)30
 -9رأســالية كورونــا ( :)coronacapitalismيُقصــد باملصطلــح الــذي شــاع اســتخدامه يف اآلونــة األخــرة متكــن بعض
الــركات مــن تحقيــق أربــا ٍح نتيجــة تفــي فــروس كورونــا ،مثــل منتجــي املطهــرات واألقنعــة الطبيــة ،ومنصــات
التجــارة اإللكرتونيــة ،وتوصيــل الطلبــات للمنــازل ،وخدمــات التنظيــف ،باإلضافــة إىل رشكات األدويــة والصناعــات
الطبيــة .وقــد دفــع الطلــب املتزايــد عــى هــذه النوعيــة مــن الســلع والخدمــات بســبب األزمــة إىل تربــح هــذه األنشــطة
بصــورة غــر مســبوقة ،بينــا اســتغل آخــرون هــذه الظــروف لالحتــكار وتخزيــن الســلع يف املراحــل األوىل مــن انتشــار
الفــروس ثــم عرضهــا للبيــع عــى املنصــات اإللكرتونيــة بأســعار مبالــغ فيهــا(.)31
وعــى مســتوى آخــر ،تســابقت بعــض رشكات األدويــة الدعــاء امتالكهــا عقاقــر قــادرة عــى عــاج أعــراض اإلصابــة
بفــروس كورونــا ،بالتــوازي مــع ســباق محتــدم بــن الــركات لتطويــر لقاحــات مضــادة للفــروس ،وذلــك بهــدف
حصــد املكاســب املاديــة املرتبطــة باالقتصــادات الجديــدة لكورونــا(.)32

ﻤﻨﺤﻨﻰ
ﺢ اﻟ
ﻄﻴ

ﻣ
ﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻘ
ﻄﻴ

ثالثــً :خريطة مفاهيم “إجراءات المواجهة”
تعــددت املصطلحــات واملفاهيــم التــي تــم تداولهــا مــن جانــب السياســيني واملنصــات اإلعالميــة حــول إجــراءات
مواجهــة كورونــا ،حيــث كشــفت عــن اتجاهــات متعــددة يف مواجهــة انتشــار فــروس كورونــا ،وبــات “قامــوس
مصطلحــات كورونــا” ُمثقــاً بالعديــد مــن
املفاهيــم املتخصصــة التــي تكشــف عــن جــدل
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إﺟﺮاءات ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
متزايــد يف أوســاط صنــع القــرار حــول كيفيــة
مواجهــة الفــروس .ويف هــذا اإلطــار ،متثلــت
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘ
أبــرز املصطلحــات املرتبطــة بتدابــر مواجهــة
ﻤﺎﻋﻲ
كورونــا التــي يتــم تداولهــا يف املجــال العــام
ﺗ
ﻊ
ﺴ
يف اآليت:

اﻟ
ﺤﻖ ﻓ
ﻲ اﻟ

ﺬ اﺗ ﻲ
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ﻌﺰ

ﻤﺤ

ل اﻟ

ﺎ

وﻟﺔ

اﻟ

اﻟ ﺤ ﺠ ﺮ اﻟ ﺬ اﺗ ﻲ

-11التباعــد االجتامعــي (�Social Distanc
 :)ingيُقصــد بالتباعــد االجتامعــي إبقــاء

النــاس يف منازلهــم أطــول فــرة ممكنــة،
ووجــود مســافة فاصلــة كبــرة بــن البــر
يف األماكــن العامــة تــراوح بــن مــر ومــر
ونصــف ،وعــدم الســاح بالتجمعــات ،وتحجيــم
تحــركات البــر عــر إغــاق األماكــن العامــة
واملناطــق املزدحمــة ،ووقــف الدراســة ،والعمــل
عــن بعــد ،باإلضافــة إىل منــع االحتــكاك البــدين
بــن األفــراد(.)33
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ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﺣﻮل ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻜﻮروﻧﺎ
اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺪون ﻗﻮاﻋﺪ

اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﺰﺋﻲ

اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﻲ

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

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 Curveالــذي 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  .1918ففــي
مقابــل املــدن األمريكيــة التــي تفــى فيهــا الفــروس ،متكنــت مدينــة ســانت لويــس مــن الحــد مــن انتشــار اإلصابــات
عــر إغــاق املــدارس واملالعــب واملكتبــات وقاعــات املحاكــم والكنائــس .ونظمــت مناوبــات للعمــل للحــد مــن اســتخدام
املواصــات العامــة وازدحامهــا ،و ُمنعــت التجمعــات التــي تتألــف مــن أكــر مــن  20شــخصاً(.)35
وقــد تــم إجــراء تجربــة محــاكاة تــم نــر نتائجهــا مــن جانــب “هــاري ســتيفنز” بصحيفــة “نيويــورك تاميــز” يف
موضــوع بعنــوان “ملــاذا تفــى فــروس كورونــا برسعــة وكيــف ميكننــا تســطيح املنحنــى؟” يف  14مــارس  ،2020وكشــفت
التجربــة أن تحــرك ربــع ســكان مدينــة يف مقابــل تَبَ ِّنــي األربــاع الثالثــة األخــرى اســراتيجية التباعــد االجتامعــي
يــؤدي إىل تراجــع كبــر يف معــدالت اإلصابــة ،وهــو الرتاجــع الــذي يتزايــد يف حــال حركــة واحــد مــن كل مثانيــة مــن
الســكان(.)36
-2العــزل الــذايت ( :)Self-Isolationيقــوم العــزل الــذايت عــى االمتنــاع بصــورة تامــة عــن الخــروج مــن املنــزل،
وعــدم االحتــكاك باآلخريــن بشــكل تــام مقارنــة بالحركــة املقيــدة ( )Restricted Movementضمــن منــوذج “التباعــد
االجتامعــي” .ويرتبــط العــزل الــذايت بتعــرض األفــراد لبعــض أعــراض اإلصابــة بفــروس كورونــا يف املراحــل األوليــة
التــي ال تصــل إىل حــد الخطــورة .ويهــدف العــزل الــذايت ملنــع انتشــار العــدوى ،وتخفيــف الضغــط عــى املنشــآت
الصحيــة(.)37
-3الحجــر الــذايت ( :)Self-quarantineبينــا يركــز العــزل الــذايت عــى تقييــد حركــة املصابــن بالفــروس حتــى
شــفائهم ،فــإن الحجــر الــذايت يقــوم عــى بقــاء األشــخاص املخالطــن ملصابــن يف معــزل عــن اآلخريــن ملــدة  14يومـاً
عــى األقــل دون االختــاط بأحــد للتحقــق مــن إصابتهــم بالفــروس حتــى وإن مل تظهــر عليهــم أعــراض اإلصابــة.
ويهــدف هــذا اإلجــراء ملنــع تســبب املحتمــل إصابتهــم يف انتشــار العــدوى يف دوائــر تفاعالتهــم اليوميــة(.)38
-4الحــق يف املحاولــة ( :)Right-to-tryيُقصــد بهــذا املصطلــح منــح املصابــن بفــروس كورونــا أو ذويهــم الحــق يف
اختيــار تجربــة بعــض العقاقــر الجديــدة التــي مل يتــم إقرارهــا بعــد مــن الســلطات الصحيــة الرســمية والتــي ال تــزال
تخضــع الختبــار ،خاص ـ ًة الحــاالت األكــر تدهــورا ً 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 تَ ْجـ ِر عليهــا ســوى تجــارب رسيريــة أوليــة،
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حيــث واجــه القانــون معارضــة
قويــة مــن جامعــات الضغــط
املدافعــة عــن حقــوق املــرىض
التــي تــرى أن يف ذلــك مخاطــرة
بحيــاة املــرىض(.)40
ويف املقابــل ،ترفــض إدارة
الغــذاء والــدواء األمريكيــة هــذه
السياســة ،وتتبــع عمليــات ممتــدة
تتضمــن اختبــارات متعــددة
لتطويــر األدويــة واللقاحــات؛ إال
أنهــا تواجــه ضغوط ـاً مــن جانــب
الرئيــس “ترامــب” للتوســع يف
اســتخدام عقاقــر تجريبيــة
ملواجهــة الفــروس ،وهــو مــا
يرتبــط بانتقــادات ســابقة لــإدارة
مــن جانــب “ترامــب” بســبب
بــطء عمليــات إقــرار األدويــة
والعقاقــر الطبيــة يف الواليــات
املتحــدة(.)41

ﺗﻄﻮر ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول
اﻟﺼﻴﻦ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
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@ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺪﺛﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻮم  26ﻣﺎرس 2020
Source: coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University, March 26, 2020, accessible at:
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 -5مناعــة القطيــع ( :)Herd Immunityتقــوم هــذه االســراتيجية عــى توســيع دائــرة انتشــار الفــروس ،وعــدم وضــع
قيــود مشــددة عــى االختــاط مــع املصابــن بهــدف تحصــن املواطنــن ضــد الفــروس ،وخلــق مناعــة وطنيــة لعــدة
أجيــال قادمــة عــى الرغــم مــن الخســائر البرشيــة التــي قــد يتســبب بهــا .ووفق ـاً لهــذه االســراتيجية فــإن العــزل
والتباعــد االجتامعــي ال ميكنهــا منــع انتشــار اإلصابــات لألبــد ،وأن انتشــار الفــروس يظــل حتمي ـاً ،ومــن ثــم يتــم
اســتيعاب هــذه الحقيقــة والتكيــف معهــا(.)42
ويتــم التعامــل مــع فــروس كورونــا وفقـاً العتبــاره عــدوى موســمية مثــل باقــي الفريوســات التنفســية اعتــادا ً عــى أن
نســبة كبــرة مــن املصابــن بكورونــا يعانــون مــن أعــراض ميكــن تحملهــا وميكنهــم التعــايف دون اللجــوء ملؤسســات
الرعايــة الصحيــة .بينــا ميكــن للمؤسســات الصحيــة التعامــل مــع الحــاالت األكــر خطــورة ،مثــل اإلصابــات لــدى كبــار
الســن وذوي األمــراض املزمنــة .ويســتند داعمــو هــذه الرؤيــة يف بريطانيــا إىل تجربــة التعامــل مــع تفــي فــروس
اإلنفلونــزا اإلســبانية يف عــام  1918عــى الرغــم مــن أعــداد الضحايــا الكبــرة التــي ارتبطــت بهــذه املرحلــة ،وهــو
مــا أدى إىل تفجــر انتقــادات حــادة لهــذه االســراتيجية يف بريطانيــا ،مــا دفــع رئيــس الــوزراء الربيطــاين “بوريــس
جونســون” للتخــي عنهــا ،واتخــاذ إجــراءات مشــددة ملنــع انتشــار كورونــا(.)43
رابعًا :جدل متصاعد حول “عالم ما بعد كورونا”
ت ُص َّنــف جائحــة كورونــا ضمــن األحــداث املفصليــة ذات التأثــرات العامليــة الجوهريــة التــي يصعــب تخيــل تداعياتهــا
عــى املــدى البعيــد عــى الرغــم مــن اتفــاق العديــد مــن املتابعــن عــى أن “عــامل مــا بعــد كورونــا” ســيكون مغايــرا ً ملــا
قبلــه بصــورة ملحوظــة .وتبــدو املالمــح األوليــة لهــذا العــامل قيــد التشــكل عــى النحــو التــايل:
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ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﻣﻼﻣﺢ "ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻮروﻧﺎ"

-1إعــادة هندســة النظــام الــدويل
( :)Reengineeringانطالقــاً مــن

أن التاريــخ يكتبــه املنتــرون ،فــإن
الــدول التــي ســتتمكن مــن اســتيعاب
إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮ
أزمــة كورونــا وخفض حجم الخســائر
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ
وتحمــل تكلفــة انتشــار الفــروس
اقتصاديــاً ومجتمعيــاً ســتتمكن
ﺻﺪارة اﻟﺪوﻟﺔ
اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
مــن الصعــود إىل صــدارة النظــام
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
العاملــي ،يف مقابــل تراجــع مكانــة
الــدول التــي ســتتكبد خســائر ماديــة
وبرشيــة ضخمــة والتــي ال متلــك مــن
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺪوى
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ
الفوائــض املاليــة مــا ُيكّنهــا مــن
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
إعــادة البنــاء(.)44
ويــرى البعــض أن األزمــة أثبتــت
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل
تــآكل القيــادة األمريكيــة للنظــام
اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
الــدويل ،وأن الصــن عــى الرغــم
مــن ارتباطهــا ببدايــة تفــي كورونــا
قــد اتخــذت بعــض الخطــوات ملــد مظلــة الحاميــة والدعــم لبعــض الــدول مــن خــال تقديــم املســاعدات وتوجيــه بعــض
الفــرق الطبيــة للعمــل يف الــدول األكــر معانــا ًة مــن انتشــار كورونــا مثــل إيطاليــا ورصبيــا(.)45
ولقــد دفــع ذلــك لتأجيــج الجــدل حــول صعــود الصــن لصــدارة النظــام الــدويل بعــد األزمــة ،يف مقابــل اتجاهــات
أخــرى تؤكــد أن “دبلوماســية املســاعدات الطبيــة” التــي تتبعهــا بكــن ليــس ســوى حملــة عالقــات عامــة هدفهــا نفــي
املســؤولية عــن تفــي الوبــاء عاملي ـاً وتحســن صــورة النظــام الصينــي داخلي ـاً.
-2صــدارة الدولــة القوميــة :أثبتــت جائحــة كورونــا أن الــدول القوميــة املركزيــة هــي األقــدر عــى التعامــل مــع
األزمــات املفصليــة التــي تهــدد بقــاء الشــعوب ،وأن آليــات التعــاون والتكامــل الــدويل كانــت غائبــة أو عدميــة الجــدوى
يف هــذه الســياقات .إن منطــق “كل أمــة لنفســها” ( )Every Nation for Itselfقــد تســيد مشــهد مواجهــة كورونــا عــى
الرغــم مــن بعــض تجليــات التعــاون الــدويل وتقديــم املســاعدات للــدول األكــر تأثــرا ً باألزمــة .ويضيــف البعــض أن
“الــدول القويــة” ( )Strong Statesكانــت األكــر قــدرة عــى إدارة أزمــة كورونــا بســبب متكنهــا مــن فــرض إجــراءات
الوقايــة مــن انتشــار الفــروس(.)46
-3مراجعــة جــدوى التكامــل اإلقليمــي :إن التكتــات اإلقليميــة ســتتعرض ملراجعــة لتقييــم جــدوى وجودهــا -خاصـ ًة
االتحــاد األورويب -بســبب التعــر يف مواجهــة األزمــة ،واتجــاه الــدول األوروبيــة الكــرى لالنغــاق عــى الــذات ،والرتكيز
عــى مواجهــة تفــي الفــروس داخــل أراضيهــا ،وعــدم تقديــم املســاعدة والدعــم للــدول األكــر تأثــرا ً بانتشــار كورونــا
مثــل إيطاليــا.
ولعــل االنتقـ ِ
ـادات التــي وجههــا اإليطاليــون للــدول األوروبيــة ،ووصـ َـف رئيــس الــوزراء الــريب الدعــم األورويب لبــاده
بأنــه “قصــة خرافيــة” ،وثنــا َءه عــى مســاعدة الصــن لرصبيــا خــال أزمــة كورونــا ،واعتبــاره بكــن “الدولــة الوحيــدة
التــي ميكنهــا 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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ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إﺟﺮاءات
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول
اﻟﻴﺎﺑﺎن

%62

اﻟﻬﻨﺪ

%61

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

%55

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

%52

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺼﻴﻦ

%46
%38

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

%37

ﻓﺮﻧﺴﺎ

%36

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

وســتخوض التحالفــات
معركــة “البحــث عــن
الــذات” مــرة ثانيــة،
وإعــادة تعريــف وظائفهــا
األساســية لتضــم “تهديــدات
األمــن غــر التقليــدي”
بعــد أن تعرضــت لرضبــات
قاصمــة عــى مــدار
الســنوات املاضيــة برتاجــع
التــزام الــدول بتعهداتهــا
ضمــن التحالفــات ،وتزايــد
الخالفــات بــن الحلفــاء
عــى غــرار االنقســامات
بــن الواليــات املتحــدة
األوروبيــة،
والــدول
ومطالبــة “ترامــب” لنظرائه
األوروبيــن بدفــع تكلفــة
الحاميــة.

ر العوملــة موضــع جــدل واســع النطــاق ،يف ظــل
-4تصاعــد الجــدل حــول نهايــة العوملــة :يُتوقــع أن يصبــح مص ـ ُ
االتجاهــات املضــادة للعوملــة التــي فرضتهــا ســياقات انتشــار الفــروس ،وإثبــات مــدى هشاشــتها ،وعــدم القابليــة
لالعتــاد عليهــا ،وهــو مــا ســيزيد الضغــط باتجــاه االرتــداد للداخــل وتحجيــم االندمــاج يف النظــام العاملــي.
ويتصــل ذلــك باتجاهــات ســابقة عــى أزمــة كورونــا لتحجيــم مــد العوملــة وفــرض الحامئيــة االقتصاديــة وإغــاق الحــدود
أمــام تدفقــات الهجــرة والالجئــن وتقييــد التدفقــات العابــرة للحــدود مــع صعــود التيــارات اليمينيــة والشــعبوية خــال
األعــوام املاضيــة.
وعــى املســتوى االقتصــادي ،يُر َّجــح أن تســقط مقــوالت “مصنــع العــامل” ( )World Factoryالتــي ارتبطــت بالصــن
عــى مــدار عقــود بســبب تأثــر االقتصــاد العاملــي بانقطــاع الصــادرات الصينيــة عقــب انتشــار فــروس كورونــا ،إذ
ستتأســس مراكــز صناعيــة متعــددة ( )Industrial Hubsحــول العــامل ،وســتتغري خريطــة سالســل التوريــد العامليــة،
وســتقلل الــدول مــن عالقــات االعتــاد املتبــادل مــع الرتكيــز عــى بنــاء قدراتهــا الذاتيــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية
واالســتعداد للتعامــل مــع حــاالت العزلــة املمتــدة مــرة أخــرى(.)48
 -5تحديــد مصــر الشــعبوية :يــرى بعــض املحللــن أن األزمــة الراهنــة قــد تكــون بدايــة النهايــة للتيــارات الشــعبوية
اليمينيــة التــي انتــرت يف عــدد كبــر مــن دول العــامل ،حيــث أثبتــت األزمــة الحاجــة إىل قيــادات شــديدة االتــزان
والعقالنيــة 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
تعتــر أزمــة كورونــا فرصــة إلثبــات قــدرة القيــادات عــى مواجهــة األزمــات ،وأن أطروحاتهــم حــول اإلعــاء مــن
املصالــح القوميــة ،ومناهضــة العوملــة ،والحامئيــة االقتصاديــة ،ومعــاداة الهجــرة ،قــد ثبتــت صحتهــا بعــد أزمــة كورونــا،
وهــو مــا يعنــي أن مواجهــة تفــي الوبــاء يُعتــر املعركــة الحاســمة للشــعبويني عــى مســتوى العــامل عامـ ًة ويف الــدول
الغربيــة تحديــدا ً(.)49
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 ســتتعرض الحكومــات والقيــادات يف الــدول الغربيــة لتقييــم األداء خــال إدارة: : اتجاهــات املحاســبة السياســية-6
. وخــروج أحــزاب وقيــادات مــن الحكــم وصعــود أخــرى، وهــو مــا قــد يتســبب يف تغيــرات يف بنيــة الســلطة،األزمــة
 شــهدت كوســوفو تصويــت غالبيــة أعضــاء املجلــس الترشيعــي بســحب الثقــة مــن االئتــاف الحكومي،فعــى ســبيل املثــال
 وهــو مــا، بعــد مــرور أقــل مــن شــهرين عــى تشــكيلها2020  مــارس26 الــذي يقــوده رئيــس الــوزراء “ألبــن كــوريت” يف
.)50( وتــم اتهامــه بنــر الذعــر بــن املواطنــن،يــأيت بســبب إقالــة وزيــر الداخليــة الــذي رفــض إعــان حالــة الطــوارئ
 أثبتــت األزمــة انكشــاف نظــم الرعايــة الصحيــة يف العديــد مــن دول العــامل املتقدمــة: مركزيــة الرعايــة الصحيــة-7
 مــا يجعــل إعــادة النظــر يف منظومــة الرعايــة الصحيــة بكاملهــا واألطــراف الرئيســية الفاعلــة،والناميــة عــى الســواء
 بحيــث تعيــد الدولــة انخراطهــا بقــوة يف هــذا القطــاع الحيــوي بعــد عقــود،يف إطارهــا ضمــن أولويــات مــا بعــد كورونــا
. وتــرك هــذه املســاحة جزئيـاً أو كليـاً للقطــاع الخــاص،مــن االنســحاب
 ســتتعرض رشكات الصناعــات الطبيــة والتأمــن والــركات الكــرى التــي تــرف عــى تشــغيل،ويف الســياق ذاتــه
 ويتصــل ذلــك بتوقعــات.املنشــآت الصحيــة واملستشــفيات ملراجعــة دورهــا وقدرتهــا عــى إدارة األزمــات الصحيــة الكــرى
توجيــه الــدول اســتثامرات ضخمــة لقطاعــات البحــوث والتطويــر بســبب حيويتهــا يف مواجهــة األزمــات الصحيــة والبيئية
.)51(القادمــة
 وتحجيــم، ال تــزال مالمــح عــامل مــا بعــد كورونــا قيــد التشــكل بســبب انشــغال الــدول مبواجهــة األزمــات،ًختام ـا
 وتظــل املرونــة والقــدرة عــى االرتــداد للحالــة. واســتيعاب الخســائر البرشيــة واملاديــة املرتبطــة بهــا،تداعياتهــا
 مــن أهــم محــددات خرائــط الفاعلــن وهيــكل النظــام الــدويل وشــكل،)Resilience( الطبيعيــة بعــد انتهــاء األزمــة
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