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تداعيات أزمة كورونا واستراتيجيات مواجهتها
د .سهيلة هادي *

امللخص:
حتاول هذه الدراسة البحث يف تداعيات أزمة كورونا االقتصادية ،واالجتماعية ،واألمنية،
والسياسية على األمن اإلنساين لرصد اسرتاتيجيات مواجهة هذه األزمة اليت ُتثل هتديداً لإلنسانية
متنامي اخلطورة .وتُثري العديد من القضايا وعلى رأسها األسباب غري املباشرة اليت أدت هلذه اجلائحة
وساعدت بانتشارها هبذه الكثافة والسرعة ،وماهية التأثريات اليت ستُخلِّفها على االسرتاجتيات
والسياسات للدول والنظام الدويل .هذا وختلص الدراسة إىل أنه على الرغم من الدور احملوري
للحكومات يف مواجهة أزمة كورونا من خالل اسرتاتيجية الدعم احلكومي واحلكومة املفتوحة ،إال
أن هذا الدور يبقى حمدود الفعالية ما مل تستند هذه االسرتاتيجيات بنحو كبري إىل الطابع التشاركي
يف إدارة األزمة على املستوى الوطين اإلقليمي وحىت الدويل؛ كون البشرية تشرتك يف املصري الواحد
هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى للتشابك الذي تعرفه املنظومة الدولية يف العديد من اجملاالت.
املصطلحات املفتاحية :فريوس كورونا ،األمن اإلنساين ،الدعم احلكومي ،احلكومة
املفتوحة ،التعاون اإلقليمي.
مقدمة
أثّرت األوبئة -منذ القدمي( -الطاعون ،واجلذري ،واملالريا ،والكولريا ،واإلنفلونزا اإلسبانية،
وغريها) على احلضارات؛ فكان للعديد منها تداعيات كبرية على اجملتمعات ،بدايةً من العدد الكبري
للوفيات اليت خلّفتها ،وصوالً إىل جعل البشر يفكرون بشكل أعمق يف الوجود البشري .فبعدما
خطت البشرية (والسيما الدول املتقدمة) خطوات متسارعة حنو التقدم والرقي يف عدة جماالت،
ظهر فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )19ليُحدث اضطرابات واختالالت على مستوى مجيع دول
العامل -بتفاوت -فهذه الظاهرة اخلفية طالت مجيع األنساق الدولية يف بنيتها املادية والوظيفية،
وأثّرت على السلوكيات واألنشطة اليومية الروتينية لإلنسان (الذهاب للعمل ،الدراسة ،التفاعالت
االجتماعية).
* باحثة يف العلوم السياسية ،جامعة حممد خيضر بسكرة – اجلزائر.
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تشعب تأثرياته على جماالت وقطاعات عدة،
متشعب ُّ
لذا موضوع أزمة كورونا موضوع ِّ
فال ميكن التطرق إليه مبعزل عن االنعكاسات السياسية ،واالجتماعية ،واألمنية .غري أن معظم
الرؤى والنقاشات األكادميية وغري األكادميية تتعاطى مع هذه اجلائحة باعتبارها مجلة مرتابطة من
املشكالت والقضايا اليت يستوجب حلها والتخفيف من حدهتا ،لكن األنسب يف ظل هذه اللحظة
التارخيية الفارقة -اليت باإلمكان اعتبارها نقطة حتول يف حياة البشرية -البحث العميق يف أسباهبا
ومساءلة فواعلها ،والسيما أن الطابع الدويل اليت تتميز به هذه األزمة ،والتوقعات باالمتداد الزمين
لتأثرياهتا ال شك أن له انعكاس على بعض حقول املعرفة اإلنسانية وأطرها النظرية اليت كانت مستقرة
لسنوات.
وبعيداً عن اجلدل العاملي بشأن إذا ما كان فريوس كورونا مت تصنيعه خمتربياً ،ومن هي
الدولة أو اجلهة املسؤولة عن ذلك ،أهدافها ...األكيد أن دول العامل تواجه فريوساً له قدرة عالية
على االنتشار ُمسبباً العديد من التهديدات واملخاطر على دول العامل قاطبة .واملالحظ عموماً أن
التعاطي مع هذه األزمة ما يزال يركز على البعد الصحي ،لكن الضرورة تستدعي استحضار أبعاد
أخرى ملواجهة ما أحدثته هذه األزمة والتعامل معها بكفاءة ،فهذا التحدي يستوجب الوقوف على
جممل التداعيات ومسبباهتا للوصول السرتاجتيات أكثر جناعة ملواجهة هذه الظاهرة (فريوس كورونا)،
وهو اهلدف الذي تصبو إليه الدراسة.
لذلك أن توضيح تداعيات أزمة كورونا االقتصادية ،واالجتماعية ،واألمنية ،والسياسية من
األهداف الرئيسة اليت تسعى الدراسة بلوغها ،فضالً عن رصد اسرتاجتيات مواجهتها والوقوف على
الدور احلكومي فيها على املستوى الداخلي واخلارجي .وهذا لغرض إبراز املسلمات ،االسرتاتيجيات،
غيها اجلائحة.
السياسات ،املدركات ،القيم والسلوكيات اليت قد تُ ّ
وانطالقاً مما تقدم ،إشكالية املوضوع تتجلى يف :فيما تتمثل اسرتاجتيات مواجهة أزمة
توسع انتشار تداعياهتا؟ وتسعى الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية :ما هي
كورونا يف ظل ُّ
األسباب املباشرة وغري املباشرة ألزمة كورونا؟ كيف أثّر احلجر الصحي على الدول واجملتمعات؟
كيف ستؤثر اجلائحة على سياسات الدول األمنية ،االقتصادية واالجتماعية؟ ما هي جممل تأثريات
فريوس كورونا املستجد على العملية السياسية يف األنظمة الدميقراطية واألوتوقراطية؟ ما حمل الدور
احلكومي يف اسرتاجتيات مواجهة تداعيات كورونا؟ هل بإمكان الدول النجاح يف مواجهة آثار
اجلائحة منفرد ًة؟
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انعكاسات أزمة فريوس كورونا املستجد على الدول واجملتمعات
ظهر فريوس كورونا املستجد وظهر معه التباعد االجتماعي كأنسب طريقة للوقاية من
ب
انتشار العدوى ،فاضطر صناع القرار يف العديد من دول العامل إىل فرض احلجر الصحي؛ ممّا تَ َسبَّ َ
تتوسع إىل جماالت
يف اضطرابات يف املنظومة االقتصادية الوطنية والعاملية ،فبدأت تداعيات األزمة ّ
اجتماعية ،وأمنية ،وسياسية ،وهو ما سيكون حمور تركيز هذا اجلزء من الدراسة.
أوالً :اخلسائر االقتصادية
تربز اخلسائر االقتصادية جلائحة فريوس كوفيد  19يف صدارة انعكاسات هذه األزمة على
مهم
خمتلف دول العامل؛ ألهنا سامهت يف التوقف املؤقت لعملية اإلنتاج خوفاً من انتشار الفريوسٌ .
التطرق لتداعيات هذه اجلائحة على املستوى االقتصادي ،لكن األهم من ذلك معرفة األسباب
أي إقليم أو دولة أو قطاع -وإن كانت ال تتساوى يف اآلثار
الكامنة ورائها ،واليت مل تستثن َّ
والنتائج -وهو ما سيتم توضيحه من خالل املؤشرات االقتصادية التالية:
 1 .النمو االقتصادي العاملي :عرف االقتصاد العاملي تباطؤاً حىت قبل ظهور فريوس كورونا؛
نتيجة التوترات التجارية بني الصني والواليات املتحدة األمريكية والنزاعات يف بعض الدول.
وحسب صندوق النقد الدويل؛ فإنه بسبب انتشار فريوس كورونا املستجد دخل االقتصاد العاملي
يف مرحلة ركود أعمق من تلك اليت حدثت خالل فرتة الكساد العاملية يف ،1939 - 1929
واألزمة املالية العاملية سنة  ،2008فوفق تقديراته توقع أن ينكمش االقتصاد العاملي إىل % - 3
عام  2020مع إمكانية اسرتداد عافيته سنة  2021بتحقيقه معدل منو  ،% 5.8وذلك نتيجة
تراجع منو االقتصاد األمريكي إىل ،% 5.9 -وفيما خيص منطقة االحتاد األورويب؛ فمن املتوقع أن
ينخفض ناجتها احمللي اإلمجايل بنسبة  % 7.1بسبب اخنفاض الصادرات وتباطؤ االستهالك ،أما
االقتصاد الياباين فمن املتوقع أن ينكمش يف عام  2020حبوايل  ، % 5.9بينما ستُحقق الصني
منوا ضعيف بنسبة  % 1.2من السنة نفسها(.)1
فمع بدايات انتشار الفريوس أُعطيت األولوية القصوى للحفاظ على صحة وسالمة اإلنسان
قدر اإلمكان من خالل إجراءات احلجر الصحي ،حيث طُرحت ألول مرة معادلة صعبة أمام
.1صندوق النقد العريب ،تقرير التداعيات االقتصادية لفريوس كورونا املستجد على الدول العربية (أبوظيب :أبريل  ،)2020ص
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صانعي القرار الصحة مقابل االقتصاد ،لكن اإلشكال الذي يطرح نفسه -بعد أشهر من فرض
احلجر الصحي -كيف سيتم التوفيق بني حتدي مواجهة اخلسائر االقتصادية اليت سببتها اجلائحة
وضرورة التكيُّف معها؟
2 .2االستثمار والتجارة :حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ سيعرف االستثمار
األجنيب املباشر العاملي اخنفاضاً يف تدفقاته بنسبة  % 30على األقل سنة  2020مقارنة بعام
 ،2019ومن املتوقع أن تؤدي صدمات الطلب والعرض إىل جانب اخنفاض أسعار النفط وثقة
املستثمرين اخنفاضاً أكثر يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا؛ إ ْذ تُق ّدر اللجنة االقتصادية لغرب
آسيا التابعة لألمم املتحدة خسارة املنطقة العربية  % 45من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر(.)2
فمنذ بداية أزمة كورونا حىت أواخر آذار سحب املستثمرون من الدول النامية ما قيمته  83مليار
دوالر خوفاً من املخاطر احملتملة ،وهي أعلى قيمة يف تاريخ االستثمارات األجنبية( ،)3ونتيجة
طبيعية؛ ألنه ما جيذب املستثمر االستقرار وحتسن املؤشرات االقتصادية ،ففي ظل ظروف تتسم
بالاليقني والفجائية تتزايد خماوف وشكوك املستثمرين األجانب بشأن املخاطر اليت من املمكن أن
يتعرضوا هلا يف حال إقامة مشاريع استثمارية.
3 .3أسواق الطاقة واملال :لقد تراجعت أسعار البرتول إىل  20.84دوالر للربميل يف األسبوع
األخري من نيسان ،ووصلت األسعار النفطية يف السوق األمريكية حد السالب ألول مرة .وبالنسبة
للبورصات فقد كانت نسبة االخنفاض يف قيمة األسهم املتداولة كبرية؛ فمؤشر (داو جونز Dow
( )Jonesنيويورك) قُدِّر بـ ـ  % 24.1يف األسبوع األول من نيسان )4(2020؛ األمر الذي
سيكون له انعكاسات على أوضاع املالية العامة ،ممّا يزيد من حجم اإلنفاق احلكومي ،ومبا أنه تبقى
األسعار العاملية للنفط أحد احملددات اليت تستند إليها تقديرات املوازنة العامة يف الدول املص ّدرة
للنفط ،ما قد يتطلب مراجعة موازناهتا العامة نظرا لالخنفاض املفاجئ لسعر برميل النفط ،إضافةً
إىل حجم اإلنفاق الطارئ على املستلزمات الطبية اليت قد تتزايد بعد احملاوالت اجلارية الكتشاف
اللقاح .بالنسبة للدول املص ّدرة للنفط يدفع اخنفاض األسعار العاملية للنفط إىل تعديالت يف موازنة
2. Organisation for Economic Co-operation and Development, « COVID-19 crisis
response in MENA countries », June 09, 2020 ( https://bit.ly/2ODtl2Y) accessed July
10, 2020.

 .3وليد عبد احلي« ،مستقبل املشهد الدويل بعد الكورونا (كوفيد  ،»)19ص  ،5يف :
 .4املرجع السابق ،ص .4
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عام  ،2020ومنه التقليل من اإليرادات احلكومية للدولة ويتسبب يف عجز مايل كبري؛ لذا قد تلجأ
الدول العربية املص ّدرة للنفط إىل مصادر متويل أخرى ،مثل :الزيادة يف اإليرادات الضريبية وتنويع
اهلياكل االقتصادية أو االستفادة من الصناديق السيادية على مستوى دول جملس التعاون اخلليجي
كونتها من الفائض املايل الناتج عن ارتفاع أسعار النفط يف سنوات سابقة ،واليت يبلغ إمجايل
اليت ّ
()5
حجم أصوهلا  2.978.6مليار دوالر أمريكي  .فإحدى أهم اآلثار املتوقعة لالخنفاض احلاد يف
أسعار النفط زيادة الدافع حنو االستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة ،الذي ميثل ثروة حقيقية إذا ما
مت استغالله بنحو جيد للخروج من االرهتان للريع من ناحية ،ومواجهة اخلسائر االقتصادية ألزمة
كورونا من ناحية أخرى.
فوفق توقعات صندوق النقد الدويل يف عام  2020ستعرف دول الشرق األوسط ومشال
أفريقيا انكماشاً قدره  %-4.2بالنسبة للدول املص ّدرة للنفط ،و % -0.7للدول املستوردة،
واألكثر تضررا تلك اليت تشهد أكرب اخنفاض يف منو الناتج احمللي اإلمجايل ،وهي ليبيا ،%-58.1
ولبنان  .)6(%- 12وهو ما سريفع من نسبة الدين العام للتصدي جلائحة كورونا ،وخيلق حتدي
توفري السيولة املالية الالزمة.
وتتوقع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم املتحدة ()ESCWA
أنه ستخسر املنطقة العربية أكثر من  42مليار دوالر ،وسيدخل  8.3مليون شخص حيّز الفقر
بسبب فريوس كورونا املستجد( .)7فعلى الرغم مما تعانيه بعض دول املنطقة من نزاعات والال
استقرار والسيما على مستوى سوريا ،وليبيا ،واليمن ،وفلسطني ،والصومال ،والعراق ،فإن انتشار
جائحة كوفيد  19سيؤدي إىل تفاقم األخطار؛ بفعل تعطّل أنظمة اإلنتاج وضعف أداء مؤسساهتا،
مما ُّ
حيد من إمكانية حصول شعوب هذه الدول على توفري مدخول مايل يضمن هلم احلياة الكرمية.
4 .4سوق العمل :حسب منظمة العمل الدولية؛ فإنه من احملتمل أن يفقد ما يقارب 25
مليون شخص يف العامل عمله ،ومن أكثر القطاعات املتضررة يوجد النقل والسياحة ،كما ستنعكس
تداعيات الفريوس على تسريح العمالة املؤقتة اليت تتقاضى أجورا ضعيفة ،فضال على ختفيض
 .5صندوق النقد العريب ،تقرير التداعيات االقتصادية لفريوس كورونا املستجد على الدول العربية ،مرجع سابق ،ص .23 ،22
6. Organisation for Economic Co-operation and Development, « COVID-19 crisis
response in MENA countries », Op.cit.

7. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report COVID-19 and its
impact on food security in the Near East and North Africa: How to respond? (Cairo:
2020), p 15.
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ساعات العمل؛ بالتايل اخنفاض دخل العمالة املؤقتة .أما مستوى العمالة يف الوظائف الدائمة يف
القطاعني العام واخلاص سيكون أقل نسبيا لوجود بدائل أخرى ،مثل :العمل عن بعد( ،)8فهذا
االضطراب الذي تشهده سوق العمل سينعكس على اخنفاض القدرة الشرائية للفرد وتراجع الطبقة
الوسطى اليت متثل عامل استقرار وتوازن؛ للدور االستهالكي الذي تضطلع به.
5 .5النقل :يُعد قطاع النقل من أبرز املتضررين من تداعيات فريوس كوفيد 19؛ حيث تُشري
تقديرات منظمة الطريان املدين الدويل أن التأثري احملتمل إلجراءات حظر السفر ستؤدي إىل اخنفاض
إمجايل يرتاوح من  % 43إىل  % 51من املقاعد اليت تقدمها شركات الطريان ،واخنفاض يف عدد
املسافرين يرتاوح من  2423إىل  2907مليون مسافر ،وخسارة حمتملة حلوايل  323إىل 385
مليار دوالر إلمجايل عائدات شركات الطريان( .)9لذلك سوف حيتاج القطاع إىل وقت أطول وجهود
حثيثة ملواجهة خسائره ،ومع ذلك تبقى العودة التدرجيية للحركة العادية للنقل مرهونة مبدى القدرة
على املوازنة بني جتديد ثقة املسافرين بسالمة نظام النقل ،وخمتلف إجراءات السالمة الصحية
للمسافرين كطول فرتة االنتظار وحمدودية قدرة استيعاب املسافرين.
6 .6السياحة :يعترب هذا القطاع من أكثر القطاعات تضررا من اجلائحة ،ومع استمرار هذه
األزمة تتزايد صعوبات الشركات الصغرية واملتوسطة اليت متثل مكونا هاما من قطاع السياحة ،لذا
ليس بإمكانه االنتعاش إال بعد السيطرة على الفريوس ،ورفع قرارات حظر السفر.
وعلى وفق توقعات منظمة السياحة العاملية عرف عدد السياح الدوليني اخنفاضاً بنسبة  % 58إىل
% 78؛ ما ينتج عنه خسارة قدرها  910إىل  1170مليار دوالر أمريكي يف عائدات السياحة
الدولية .يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقياُ ،تثل السياحة ركيزة اقتصادية ومكونا هاما للتنويع
االقتصادي للبلدان املص ّدرة للنفط يف عام  ،2019إ ْذ َّ
شكل قطاع النقل والسياحة  % 5.3من
منو الناتج احمللي .وعلى وفق اجمللس العاملي للسفر والسياحة ،ستؤدي إجراءات االحتواء وضربة
النمو االقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية ،منطقة االحتاد األورويب والصني إىل اخنفاض
السياح الذي سيكون له تأثري على دول املنطقة اليت تعتمد على السياحة بنحو كبري كمصدر
للدخل والسيّما املغرب ،وتونس ،ولبنان(.)10
 .8صندوق النقد العريب ،تقرير التداعيات االقتصادية لفريوس كورونا املستجد على الدول العربية ،مرجع سابق ،ص .14 ،13

9. International Civil Aviation Organization, « Effect of Novel Coronavirus (Covid 19) on
) Civil Aviation: Economic Impact Analysis », July 13, 2020 ( https://bit.ly/2CRR5O7
accessed July 17, 2020.
10. Organisation for Economic Co-operation and Development, « COVID-19 crisis
response in MENA countries », op.cit.
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ال شك أن السبب املباشر وراء هذه املعطيات الكمية؛ احلجر الصحي واإلجراءات
االحرتازية خوفاً من تفشي عدوى كوفيد  ،19غري أنه ما ينبغي أن يُطرح للنقاش واملراجعة حمليًا
ودوليًا األسباب غري املباشرة وراء تلك اخلسائر من حيث االتساع (التمدد الدميغرايف) واملستوى.
فالوضعية االقتصادية العاملية -اليت خلّفتها اجلائحة -تعود لقوى العوملة ،اليت تستند على
آلييت حترير التجارة وتشجيع املنافسة لفرض التوازن ،لكن ذلك كشف عن اختالالت كبرية أثبتت
ٍ
مشكالت ترتبط
أهنما غري قادرتني مبفردمها على ضبط قوى السوق ،فهي ال تطرح حلوالً بل تفرض
حتول ألداة من أدوات
بقيمة اإلنسان ومكانته فيها ،فبدل أن يكون غاية وحمور أي عملية اقتصادية ّ
عجز املنظومات الصحية على مواجهة انتشار عدوى فريوس كوفيد 19
السوق ،وما يؤكد ذلك؛ ُ
لنقص املخصصات املالية ،فآليات السوق أصبحت غري قادرة مبفردها على ضبط قوى السوق اليت
تسعى لتعظيم أرباحها على حساب التوازنات االجتماعية والبيئة(.)11
فقد كشف الفريوس هشاشة العوملة؛ فبمجرد غلق احلدود اخنفضت املساعدات بني الدول،
وكان تركيز كل دولة على مصاحلها من منطلق حرص كل دولة على صحة مواطنيها وسالمتهم
 مبا فيها الدول الكربى  -ويف ظل حمدودية التعاون الدويل ملواجهة تداعيات اجلائحة ،السؤالاملطروح هل ستظل مؤسسات (بريتون وودز ( )Bretton Woodsالبنك الدويل وصندوق
النقد الدويل) -باعتبارها أسس العوملة االقتصادية -ستدعم الدول ومتنحها قروضا يف ظل هذه
األزمة االقتصادية؟
عج ُر الواليات
ومن املفارقات اهلامة اليت تُظهر اختالالت نظام اإلنتاج الرأمسايل جلّياً؛ ْ
املتحدة األمريكية (أكرب دولة صناعية يف العامل) على توفري كمامات عازلة للعاملني يف اجملال الطيب
على الرغم من أن قيمة الكمامة ال تتجاوز دوالرا واحدا ،وباملقابل قيام بعض الرأمساليني بالتربع
مببالغ مالية كبرية لفائدة عمال القطاع الصحي ،مثل( :بيل غيتس  ،)Bill Gatesو(جاك ما
 )Jack Maالذي أطلق شعار «عامل واحد ومعركة واحدة» ،وقيام شركة (علي بابا) بتوزيع
املعدات الطبية لكل من اليابان ،كوريا اجلنوبية ،بعض دول أوروبا والعديد من الدول األفريقية،
وخصصت ماليني الدوالرات للمراكز البحثية اليت تعمل على اكتشاف اللقاح(.)12
 .11مصطفى خبوش« ،انعكاسات أزمة كورونا احلديثة يف العلوم السياسية» ،يف :أزمة كورونا وانعكاساهتا على علم االجتماع
والعلوم السياسية والعالقات الدولية( ،الدوحة :مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،)2020 ،ص .81
 .12التجاين عبد القادر حامد« ،العلوم السياسية مرحلة ما بعد كورونا» ،يف :أزمة كورونا وانعكاساهتا على علم االجتماع والعلوم
السياسية والعالقات الدولية ،مرجع سابق،ص .67
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لذلك تسببت هذه اجلائحة يف توجيه الكثري من االنتقادات اليت تثبت ضعف نظرية
(فرانسيس فوكو ياما ( )Fukuyama Francisهناية التاريخ)؛ فالليربالية املتوحشة( )13أضعفت
قدرة الدول على مواجهة هذه اجلائحة؛ لذا ُتثل هذه األخرية فرصة إلعادة هندسة العوملة وجتاوز
اخلطاب الرأمسايل السائد مبا يتوافق مع إنسانية اإلنسان؛ باالستناد يف ذلك على العدالة وليس
مصاحل الشركات الكربى ،لتجنّب الوقوع يف األخطاء اليت قادت لألزمة الراهنة .لكن املشكل
املطروح لتحقيق ذلك هو غياب وعي مجاعي عاملي للتأسيس لعوملة جديدة .
ثانياً :هتديد األمن القومي
مل تعد احلرب التقليدية هي التهديد املادي للدولة بل جيب أن يشمل كذلك التهديدات
البيولوجية اليت تضر مبصاحل الدول واستقرارها .يف هذا اإلطار ُتثل مدرسة كوبنهاغن أحد أبرز
ووسعت جماالت األمن ،حبيث ال يقتصر فقط
املدارس اليت نقدت األطروحات األمنية الكالسيكية ّ
()14
على اجلانب العسكري بل يتعداه إىل ما هو اقتصادي ،وسياسي ،وجمتمعي ،وبيئي .
فاألوبئة هتدد األمن القومي؛ من خالل الزيادات يف معدالت املرض والوفيات ،ممّا يشكل
ذلك ضغطا على الصحة العامة ،القوى العاملة والشعب ،ليتسبب ذلك يف الال استقرار السياسي
والركود االقتصادي .فعلى سبيل املثال :فريوس نقص املناعة البشرية ّأدى إىل عدة مشكالت يف
البلدان اإلفريقية باعرتاف رئيس بوتسوانيا السابق (فيستوس موجاي ) Festus Mogaeأنه
قوض التنمية فقط ،لكنه يشكل هتديداً خطرياً لألمن الوطين ،ومن ناحية أخرى خطورة
فريوس ال يُ ِّ
األوبئة غري املباشرة تربز عند إصابة مستخدمي القطاع الصحي( .)15فسرعة انتشارها وحجم
اخلسائر البشرية النامجة عنها تُشكل حتدياً وجودياً للبشرية مجعاء ،والسيما يف حال عدم التوصل
إىل لقاح أو عالج آمن لتلك األمراض واألوبئة؛ مما يعين ذلك تزايد املخاوف من انتشارها ،وعدم
القدرة على السيطرة عليها واحتواء تداعياهتا؛ بذلك فهي ُتثل هتديداً لألمن الصحي العاملي.
 .13ملزيد من التفاصيل باإلمكان الرجوع إىل :
Noam Chomsky, Profit Over Poeple Neoliberalisme and Global Order ( New York: Seven
Stories Press, 1999).

 .14ملزيد من التفاصيل باإلمكان الرجوع إىل :

Barry Buzan, Ole Waever, Jaap Wild, Security A New Framwork For Analysis (London:
Lynne Rinner Publishers, 1998).
15. Rajat Kumar Kujur, Report Critical Connection: COVID-19 Pandemic and National
Security (New Delhi: May 11,2020), pp 2,3.
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إن خطورة جائحة كوفيد  19دفعت إىل إعالن حالة الطوارئ يف العديد من البلدان،
والتعاطي مع الوضع على أنه حالة حرب .ففي فرنسا خاطب الرئيس الفرنسي (إميانويل ماكرون
 )Emmanuel Macronالسكان ووصف الوضع باحلرب الصحية ضد عدو غري مرئي،
فاستعمل كلمة حرب سبع مرات يف خطابه يوم  16آذار  2020للتأكيد على خطورة الوضع،
كما أمر السكان بإخضاع أنفسهم لتدابري تقييد حرية احلركة( .)16
وفضالً عن هتديد اجلائحة األمن الصحي العاملي ،فهي هتدد كذلك األمن اجملتمعي؛ نتيجة
االنتشار الواسع للفريوس واحلجر الصحي ،ارتفعت معدالت البطالة ،وتراجع مستوى اخلدمات
املقدمة لألفراد بسبب غلق املؤسسات ،وكذا اخنفاض املستويات املعيشية ،كلها عوامل تدفع حنو
احلركات االحتجاجية وهتديد االستقرار واألمن اجملتمعي الذي يُعد بُعداً رئيسيًا لألمن اإلنساين؛
غي جائحة كورونا مضامني األمن القومي؟
األمر الذي يدفعنا للتساؤل :كيف ستُ ّ
نوضح تأثريات جائحة كورونا على سياسات األمن القومي فيما يلي:
انطالقاً مما تقدمّ ،
1.1الرتكيز على األمن الصحي :باعتباره من أهم متطلبات األمن القومي؛ وذلك باالستثمار يف
إجراء البحوث العلمية البتكار اللقاحات ملختلف األمراض ،وزيادة املخصصات املالية لقطاع
الصحة يف ميزانيات الدول ،والسيما ما يتعلق بتطوير املستشفيات واالهتمام بالقطاع الطيب
عموماً ،بعد أن أثبتت األنظمة الصحية القائمة حىت يف الدول املتقدمة عدم قدرهتا على
التعامل الفوري واالحتوائي جلوائح ُماثلة لكورونا.
2.2بروز أدوار جديدة ملؤسسات األمن والدفاع :حبيث لن يقتصر فقط على التصدي للتهديدات
التقليدية لألمن واالستقرار ،وإمنا املشاركة يف مواجهة التهديدات اجلديدة اليت تواجه األمن
اإلنساين ،ومثال ذلك؛ يف فرنسا مت استدعاء جنودها لفرض حالة الطوارئ ،ومت نشر قواهتا
يف املناطق املتضررة ،ويف إيطاليا وافقت احلكومة على نشر اجليش لفرض العزل على املناطق
املوبوءة ،وهذا راجع أساسا لِما متلكه اجليوش من قدرات فنية ولوجستية ِّ
متكنها التعامل مع
األوبئة؛ ألن عناصرها مدربون على العمل يف بيئة يسودها األسلحة البيولوجية.
3.3إعادة النظر يف معايري قوة الدولة :فاملعيار السائد كان العسكري واالقتصادي ،غري أن الوباء
16. Policy Center for the New South, « The War on COVID-19:the 9/11 of Health
Security? » p 9, April 7, 2020 (https://bit.ly/3gmPH53 ) accessed July 28, 2020.
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أضاف معايري جديدة لقياس قوة الدولة ونفوذها يف النظام الدويل؛ كوجود منظومة صحية قوية
تضمن األمن الصحي للسكان ،ومنظومة متطورة يف جمال البحث العلمي ،والتنافس احلايل بني
مثال على ذلك.
القوى الكربى على اكتشاف مصل للفريوس ٌ
4.4تغيري أولويات األمن اجلماعي الدويل :بالرتكيز على األمن اإلنساين ،فأزمة كورونا أثبتت
بوضوح أن أجهزة التنفس الصناعي تفوق أمهيتها ترسانة األسلحة اليت متلكها القوى الكربى
 .كما تؤكد على أمهية التضامن الدويل يف مواجهة األزمات والكوارث اإلنسانية وخصوصا
األوبئة العابرة للحدود ،وقد يرتاجع الرتكيز -ولو مرحلياً -على اجملال العسكري(.)17فقضايا
األمن الصحي ستحتل أوليات العمل الدويل؛ ألن هذه اجلائحة -بتجلياهتا املعقدة وتداعياهتا
املتشابكة -تؤكد على ضرورة التعاون الدويل والسيما وأهنا كشفت عن غياب االستجابة
الدولية االستباقية يف التعامل مع األزمات الصحية الطارئة.
5.5االهتمام باألمن السبرياين :مع إجراءات غلق املدارس ،واجلامعات ،والشركات ،استدعت
التوجه للدراسة والعمل عن بعد؛ ألن تاريخ عودة الوضع العام لطبيعيته غري معلوم؛
الضرورة ّ
وبذلك تزايدت خماطر التهديدات السبريانية؛ فقد كشفت شركة األمن السيرباين السنغافورية
(شاي فريما  )Shai Vermaعن ارتفاع بأكثر من  % 600يف مؤشرات التهديد السيرباين.
حيث استغل جمرمو اإلنرتنت األوضاع الراهنة للجائحة ألغراض عدة يف مقدمتها الكسب
املستهدفني من
املايل ،وينتهز هؤالء شعور األفراد باخلوف من فريوس كوفيد 19؛ مما يدفع
َ
اهلجمات السبريانية استقبال ملفات عرب الربيد اإللكرتوين ،يبدو مصدرها من هيئات صحية
عاملية أو من جهات حكومية رمسية ،حتتوي إرشادات حول كيفية احلماية من الفريوس ،أو
حتديثات بأرقام اإلصابات ضمن منطقته اجلغرافية ،أو إجراءات حول كيفية الكشف عن
اإلصابة الفريوس ،لكنها يف احلقيقة حتتوي على برجميات خبيثة؛ خطورهتا تكمن عند تنزيل
هذه الربجميات ووصوهلا إىل البيانات احلساسة ككلمات املرور ،مث االنتشار بعدها يف شبكة
العمل املرتبطة جبهاز املوظف(.)18
 .17أشرف العيسوي  « ،وباء كوفيد  19كيف سيعيد صياغة مفاهيم وسياسات األمن الوطين» ،يف :
https://bit.ly/2Dmg4tk (July 27,2020).
 .18مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية  « ،التداعيات السلبية جلائحة كورونا على أمن املعلومات « ،يف :
https://bit.ly/39Nhqta (July 28,2020).
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واألمر مل يقف عند هذا احلد ،بل استهدفت اهلجمات السبريانية( )19حىت املستشفيات
ومراكز البحوث الطبية حبثاً عن معلومات حول العالجات أو اللقاحات املتعلقة بالفريوس ،ففي
اململكة املتحدة تعرضت أحباث (هامرمسيث ( Hamersmithللقرصنة ،ومت نشر بيانات
شخصية آلالف املرضى السابقني بعد عدم الرضوخ البتزازات القراصنة ،وحذرت منظمة الصحة
العاملية من رسائل الربيد اإللكرتوين اليت حتاول االستفادة من الوضع الصحي لسرقة األموال
واملعلومات اخلاصة(. )20
فاألمن السبرياين يفرض أمهيته بشدة والسيما يف عصر من ميتلك املعلومة ميتلك القوة ،ونظراً
العتبار الفضاء السبرياين فضاء مفتوح يستدعي ذلك تضافر جهود العديد من الفواعل الوطنية
والدولية للتعاون أكثر ضمن هذا اجملال ،لدرء خماطر اجلرمية اإللكرتونية -العابرة للحدود -اليت
يتعرض هلا األفراد ،املنظمات والدول.
6.6إدراج االستخبارات الصحية يف املنظومة األمنية :إن الفشل االستخبارايت الذي ساعد يف
جمال ليس باهلني؛
انتشار الوباء سيدفع والسيما الدول الكربى لالهتمام هبذا القطاع ،لكنه ٌ
ألنه حيتاج تأهيل العناصر البشرية لذلك ،وتطوير أجهزة وتقنيات قادرة على البحث عن
التهديدات البيولوجية ،إال أن املنظمات احلقوقية ستتصدى هلذا النوع من االستخبارات
النتهاكها اخلصوصية الشخصية.
إن تداعيات هذه اجلائحة تُؤكد على ضرورة االهتمام بشدة بأبعاد األمن اإلنساين مبا حيويه
من أمن صحي ،جمتمعي ،بيئي ،غذائي ...سواء على املستوى الوطين أو الدويل؛ ألن انعكاسات
لعل أبرزها التطرف ،اهلجرة غري الشرعية ،اجلرمية
أزمة كورونا ستُعيد للواجهة تنامي ظواهر عديدة ّ
املنظمة ...العتبار أن احلاجة هي احملرك والدافع لنشاط مثل هكذا ظواهر ،لذلك فمختلف دول
العامل لن تواجه فقط التداعيات االقتصادية لفريوس كورونا ،بل ستكون أمام حتديات أمنية،
اجتماعية ،وحىت سياسية وهو ما سيتم توضيحه يف العنصر القادم من الدراسة.

 .19ملزيد من التفاصيل باإلمكان الرجوع إىل :
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،تقرير كوفيد  19حتليل التهديدات االلكرتونية (نيويورك.)2020 :
20. Rajat Kumar Kujur, Report Critical Connection: COVID-19 Pandemic and National
Security ,op.cit , pp 9,10.
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ثالثاً :فريوس كورونا والدميقراطية :املعادلة الصعبة

بدايةً نشري إىل أن حالة الطوارئ اليت يشهدها العامل اليوم بسبب انتشار الفريوس تُ ِّ
ذكرنا بأن
الدولة ما تزال فاعالً أساسياً سواء يف السياسات الوطنية أو حىت الدولية .فاملؤسسات الدولية وعلى
فكل ما تستطيع تقدميه
رأسها منظمة الصحة العاملية مل يكن مبقدورها توفري اخلدمات لألفرادُّ ،
يدخل ضمن خانة املقرتحات والتوصيات غري امللزمة.
وحتقيقاً للضبط االجتماعي ،قامت حكومات الدول الدميقراطية منها وغري الدميقراطية بفرض
هيمنتها وإخضاع املواطنني ملواجهة هذه األزمة الصحية .وهنا طُرِح للنقاش معادلة الدميقراطية مقابل
فريوس كورونا ،وما يُعزز طرحها هو جناح تعاطي األنظمة غري الدميقراطية مثل :الصني( )21أكثر من
األنظمة الدميقراطية (الواليات املتحدة األمريكية ،وبريطانيا ،وإيطاليا ،وفرنسا ،وإسبانيا) مع فريوس
كانت له القدرة على اخرتاق احلدود بسرعة .لذلك يطرح هذا العنصر من الدراسة التساؤالت
التالية :كيف أثّرت أزمة كورونا على القيم واملبادئ الدميقراطية؟ وما الذي تطرحه من حتديات على
األنظمة السياسية يف إطار مواجهتها للجائحة؟
بغرض اختاذ إجراءات سريعة وعلى قدر من الفعالية للتصدي جلائحة كوفيد  19أعلنت
غالبية الدول على غرار الدول األوروبية حالة الطوارئ واليت بدورها تنتقص من أسس الدميقراطية؛
من خالل زيادة سلطات احلكومة ويف بعض األحيان الشرطة واجليش ،وكذا تضاؤل سلطات
الربملان والسلطات القضائية ،مع طمس خطري للخطوط اليت تفصل بني السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية وتتسبب خلال يف نظام الضوابط والتوازنات اليت تقوم على أساسها الدميقراطية
وحقوق اإلنسان .ومع ذلك ق ّدمت بعض الدول (إستونيا ،ورومانيا ،والتفيا) بيانا إىل جملس أوروبا
لتقويض تنفيذ االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان .ورغم أن جل دساتري بلدان االحتاد األورويب
تنص على ضمانات لعدم إساءة استخدام حاالت الطوارئ( ،)22لكن االنتشار الواسع للوباء دفعها
 .21من بني عوامل جناح الصني يف مواجهة فريوس كورونا املستجد هو خربهتا املكتسبة يف مواجهة األوبئة؛ حيث أنه منذ تفشي مرض
االلتهاب الرئوي (السارس  )SARSعام  ،2003وضعت السلطات الصينية ون ّفذت اللوائح اخلاصة بالتأهب لالستجابة لألخطار
الصحية ،هبدف إنشاء آلية سريعة وفعالة لالستجابة حلاالت الطوارئ الوبائية ،وحتسني قدرهتا على االستجابة للحد من الكوارث.
Wei Liu , Xiao-Guang Yue , Paul B. Tchounwou , «Response to the COVID-19 Epidemic:
The Chinese Experience and Implications for Other Countries », International Journal
of Environmental Research and Public Health,vol.1,no.2304 (March 2020), p 2.
22. Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs , Report The
Impact of Covid-19 Measures on Democracy the Rule of Law and Fundamental Rights in
the EU (European Union: April 23,2020), pp 2-4.
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النتهاكات عديدة حلقوق اإلنسان وأسس الدميقراطية عموما ،واألمر وصل ح ّد إساءة استخدام
القوة يف أفريقيا ،حيث استعملت الشرطة العنف املفرط يف جنوب إفريقيا ،كينيا وأوغندا؛ ف ُقتل
العديد من األفراد على يد قوات األمن(.)23
ومن ضمن تلك االنتهاكات احلقوقية نشري إىل ما يأيت:
1 .1تقييد حرية احلركة وانتهاك احلق يف اخلصوصية :أول حرية مت تقييدها بانتشار الفريوس؛ حرية
احلركة والتنقل األمر الذي القى رفضاً واستهجاناً من بعض األفراد ،املفكرين والسياسيني يف
خمتلف دول العامل ،واعتربوا ذلك موجة جديدة من االستبداد ،والرفض األكثر كان على
مستوى الدول األكثر دميقراطية؛ ألن شعوهبا كانت متعودة على منط حياة أساسه احلرية.
تعرض تقييد حرية احلركة إىل احلق يف اخلصوصية؛ باالعتماد يف ذلك على البيانات
لقد َّ
الضخمة وتكنولوجيا االتصاالت لدعم تدابري الرقابة؛ منها تطبيقات حممولة( (�Wechat/Ali
 )payاليت مت استخدامها على نطاق واسع يف الصني لتتبّع احلاالت املؤكدة وحتديد اجلهات اليت
مت االتصال هبا(.)24ويف النمسا ،وبلجيكا ،وفرنسا ،وأملانيا ،وإيطاليا مت اإلعالن عن مشاركة شركات
اهلاتف احملمول بيانات املوقع جمهولة املصدر مع السلطات العامة من أجل رسم خريطة لتحركات
وطورت بولندا تطبيقاً إلزامياً لتحديد األشخاص يف احلجر الصحي؛ حيث يُطلب منهم
األفرادّ .
()25
إرسال صور ذاتية .ووضعت قربص تطبيقا لألشخاص الذين يعملون خارج املنزل .
ميكن أن نُطلق على هذه اإلجراءات مصطلح االستبداد الرقمي؛ الذي ُيّرد اإلنسان من
حرياته ،واألخطر أنه يصعب ال بل يستحيل اليوم يف ظل عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
العيش مبعزل عن هذه التقنيات ،وهو ما يدعم أكثر هذا النوع من االستبداد أو الديكتاتورية
(الديكتاتورية اخلفية).
2 .2تقويض حرية التعبري :أُثريت خماوف بشأن انتشار األخبار املزيفة ،األمر الذي كان له تأثري على
انتهاك حرية التعبري والصحفيني .يف رومانيا مسحت السلطات حبذف احملتوى وحظر املواقع اليت
23. European Endowment for Democracy, Report Global Democracy and Covid-19:
Upgrading international support (European Union: July 2020), p 10.
24. Wei Liu , Xiao-Guang Yue , Paul B. Tchounwou , «Response to the COVID-19
Epidemic: The Chinese Experience and Implications for Other Countries », op.cit, p 3.
25. Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs , Report The
Impact of Covid-19 Measures on Democracy the Rule of Law and Fundamental Rights in
the EU, op.cit, pp 7,8.
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يتضمن حمتواها تطور فريوس كوفيد  19واإلجراءات الوقائية دون إمكانية الطعن يف القرار .ومت
منع صحفيني يف إيطاليا ومجهورية التشيك من احلصول على املعلومات من السلطات الصحية،
وهو ما انتقده مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا(.)26
فاحلق يف حرية التعبري والوصول للمعلومة تع ّد آليات مهمة إذا ما تُرمجت بشكل فعال
للتصدي للجائحة؛ من خالل ما تقوم به من أدوار توعوية ونقدية لتصويب جهود مواجهة الوباء،
لكنها يف ذات الوقت تستوجب التعاطي مع املعلومة باحرتافية.
3 .3حمدودية املشاركة السياسية :حسب املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات واجهت
االنتخابات حتديات النزاهة والتجزئة (إجراء اجلولة األوىل مث تأجيل اجلولة الثانية) يف ظل
انتشار اجلائحة ،ومت تأجيل  106انتخابات يف  61دولة ،وبشأن االنتخابات اليت مت إجراؤها
بعد انتشار اجلائحة فقد عرفت اخنفاضا يف املشاركة( .)27ومن ناحية أخرى ،خفَّضت 14
دولة أوروبية جلسات أجهزهتا التشريعية وحضور األعضاء مثل :فرنسا ،وإيطاليا ،وأملانيا،
والربتغال ...وبعض األجهزة التشريعية مل تعمل بتدابري اجللسات والتصويت عن بعد مثلما
حدث يف :امللكة املتحدة ،وفرنسا ،والنمسا ،وهولندا( ،)28وهو ما ميكن اعتباره جتاوزاً فاضحاً
ملبدأ السيادة للشعب ،فإجراءات حالة الطوارئ املفروضة تتطلب املناقشة واملوافقة عليها يف
الربملان؛ لضمان عدم إساءة استخدامها ،يُضاف إىل ذلك إشكالية شرعية النظام السياسي يف
حال تأجيل االنتخابات .وهي قضايا كانت تُطرح -قبل ظهور فريوس كورونا -على مستوى
األنظمة األوتوقراطية وتلك اليت تتبىن دميقراطية الواجهة ،لكن اآلن ستربز حىت يف األنظمة اليت
تُع ّد مناذج يف املمارسة الدميقراطية.
إن وسائل الضبط االجتماعي اليت مت انتهاجها ،تساهم يف تزايد النزعة التحكمية السلطوية
على صعيد احلياة اليومية ،واليت ساعدت بدورها يف تنامي الغضب الشعيب ،إما يف شكل احتجاجات
جديدة انتشرت يف الفضاء الرقمي أو حافظت على طابعها الكالسيكي ،مثلما حدث يف أملانيا
رفضاً لإلجراءات الوقائية مبا فيها ارتداء قناع الوجه ،إ ْذ اعتُِبت انتهاكا حلقوقهم وحرياهتم .أما
26. Ibid, p 7.
27.European Endowment for Democracy, Report Global Democracy and Covid-19:
Upgrading international support, op.cit, p10.
28. Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs , Report The
Impact of Covid-19 Measures on Democracy the Rule of Law and Fundamental Rights in
the EU, op.cit, pp 5,6.
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حتول اإلجراءات االستثنائية إىل دائمة
التحديات املطروحة بالنسبة لألنظمة األوتوقراطية احتمالية ّ
معتمدين يف ذلك على اسرتاتيجية الذعر.
عما سبق ذكره ،ال شك أن االنعكاسات االقتصادية جلائحة كورونا ستُخلِّف أزمات
وفضالً ّ
اقتصادية واجتماعية اليت ستُؤجج الغضب الشعيب والالثقة يف أداء النخب السياسية ،بذلك ستزيد
احلركات االحتجاجية ،من هنا يبقى السؤال مطروحاً كيف ستتعامل خمتلف األنظمة السياسية
معها؟ وهل ستستدعي آثار جائحة كورونا إعادة فكر (ابن خلدون) ونظريته حول قيام العمران
البشري وسقوطه؟
اسرتاتيجيات مواجهة أزمة كورونا
ال ميكن إنكار أن الوباء أثّر على الدول املتقدمة أكثر من الدول النامية -وهذا ما تؤكده
لغة األرقام -غري أن ذلك ال مينع من النظر له والتعاطي معه بإجيابية ،فهذه اللحظة التأرخيية ميكن
أن تُشكل نقطة حتول لتعديل مسار البشرية وتصحيح لفلسفات ،واسرتاجتيات ،وسياسات،
وسلوكيات ...معينة ساعدت بنحو مباشر أو غري مباشر يف األزمة الراهنة .ومن بني االسرتاجتيات
اآلنية اليت باإلمكان العمل هبا ملواجهة تداعيات األزمة يوجد:
أوالً :اسرتاتيجية الدعم احلكومي ()Government Support Strategy
بعدما كان للدولة -ممثلةً يف احلكومات -دوراً مركزياً يف التصدي لفريوس كورونا صحياً،
سيكون هلا أيضاً دور اقتصادي واجتماعي ملواجهة تأثريات أزمة كورونا ،عرب املبادرة بالضمانات
القانونية واآلليات املؤسساتية واإلجرائية ملواجهة آثار األزمة .فبعد عقود من تراجع دور الدولة ،أكد
هذا الوباء أن الدولة مؤهلة أكثر من غريها من الفواعل لضمان األمن الصحي لألفراد واحتياجاهتم
وحتقيق العدالة االجتماعية -على اختالف طبيعة األنظمة االقتصادية وكذا السياسية -من خالل
الدعم الذي توفره احلكومات والذي ميكن توضيح آلياته يف النقاط التالية:
1.1دعم االقتصاد :مبا أن التداعيات االقتصادية ألزمة كورونا كانت كبرية؛ األمر الذي يستوجب
على احلكومات اختاذ إجراءات تستهدف املالية العامة والسياسة النقدية ،وذلك من خالل:
تقدمي البنوك املركزية سيولة وفرية للبنوك والشركات املالية غري املصرفية ،والسيما لتلك اليتتُقرض املنظمات الصغرية واملتوسطة ،وباإلمكان تقدمي ضمانات ائتمانية مؤقتة وموجهة لتلبية
17
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احتياجات هذه املنظمات للسيولة على املدى القصري.
ختفيض أسعار الفائدة األساسية أو شراء األصول لدعم األسواق املالية إذا واجهت السوقخماطر تردي األوضاع املالية بنحو كبري(.)29
خلق فرص العمل ،من خالل زيادة اإلنفاق احلكومي على املشرتيات واملشاريع اليت تتطلبكثافة اليد العاملة ،سيما ما يتعلق بالقطاع الصحي ونظم االستجابة حلاالت الطوارئ(.)30
فقد أعلنت الواليات املتحدة األمريكية عن حزمة حتفيز هي األكرب يف تأرخيها ،لدعم قطاع
األعمال وكذا األفراد حملاربة األزمة الناجتة عن وباء كورونا قُدرت بـ ـ  2.3ترليون دوالر ،وهو ما
يعادل  % 11من الناتج احمللي اإلمجايل .كما اختذت املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية
خطوات جادة يف هذا اجملال ،فعلى مستوى الدول اخلليجية؛ تبنّت السعودية خالل الربع األول
من عام  2020حزمة حتفيزية بقيمة  34.4مليار دوالر لدعم االئتمان والسيولة والقطاع اخلاص،
حتمل نسبة  % 60من رواتب موظفي القطاع اخلاص السعوديني؛ حيث
وقد أعلنت السلطات ّ
ُر ِصد لذلك تسع مليارات دوالر .بينما أعلنت اإلمارات عن تبين حزمة حتفيز إمجالية بقيمة 76
مليار دوالر(.)31
فهذا الدعم احلكومي من شأنه التخفيف من اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة فريوس
كورونا .لكن اإلشكال املطروح هو حمدودية قدرة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على ضمانه
هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن هذا الدعم يُشكل ضغطاً مالياً على حكومات الدول
والسيما وأن أزمة فريوس كورونا غري معلوم تأريخ انتهائها ،لكنه يبقى آلية مهمة للتخفيف من
تداعيات األزمة يف ظل األوضاع االقتصادية الراهنة.
2.2التضامن االجتماعي :كما ذُكر آنفاً ،فإن أزمة كورونا أثّرت سلباً على األمن اجملتمعي ،لذلك
تربز ضرورة العمل بآلية التضامن االجتماعي لتعزيزه وذلك عن طريق(:)32
 .29صندوق النقد الدويل« ،احلد من التداعيات االقتصادية لفريوس كورونا بوضع سياسات موجهة كبرية « ،يف :
(August 10, 2020).

https://bit.ly/3gMixvV

 .30جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا « ،استجابات وطنية طارئة على مستوى السياسات العامة « ،ص
 ،4يف :
https://bit.ly/3iqSURU (August 10, 2020).
 .31صندوق النقد العريب ،تقرير التداعيات االقتصادية لفريوس كورونا املستجد على الدول العربية ،مرجع سابق ،ص.29 ،17
 .32جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا « ،استجابات وطنية طارئة على مستوى السياسات العامة» ،مرجع
سابق ،ص .5 ،4
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دعم نظم احلماية االجتماعية ،من خالل تغطية برامج املعونة الغذائية ِومنح البطالة ،ومحاية
احلق يف احلصول على إجازة مرضية مدفوعة األجر.
متديد آجال سداد القروض الفردية ،ووقف سداد الرسوم احلكومية مؤقتاً ،وإعفاء احملتاجني منالضرائب.
حصول املستهلكني من الفئات الضعيفة على املواد الغذائية األساسية والسلع الضرورية بنحومستمر وبأسعار معقولة ،ومنع احتكار السلع وزيادة أسعارها وقت األزمات.
االستجابة الصحية العامة ،أي :يستفيد منها اجلميع حىت املهاجرون من خالل إجراءاتالفحص ،توفري الرعاية ،احلفاظ على مكان سالمة العمل وخمتلف تدابري احتواء فريوس كورونا.
محاية املساجني واألشخاص املتواجدين يف خميمات الالجئني من انتشار الفريوس.محاية عاملي القطاع الصحي ،وتوفري أقنعة الوجه واملالبس الواقية هلم.متكني املسؤولني على مستوى احلكم احمللي من خالل تقدمي الدعم املايل والفين للبلديات،وتوطيد الشراكات مع اجملتمع املدين لضمان مؤازرة الفئات الضعيفة وخدمتها بفاعلية ،وعلى
وجه اخلصوص السكان النازحون والسكان الذين يعتمدون على املعونة اإلنسانية والعاملون
مقابل أجر يومي.
ختفيض تعريفات رسوم االتصاالت وحتسني سرعة اإلنرتنت وتوفري الربجميات اجملانية إلتاحةالتطبيب عن بعد العمل عن بعد ،والتعلم عن بعد ،والتواصل عن بعد .
مبد فرتهتا ،أو زيادة اإلعانات ،أو ختفيف
فقد قامت الصني بزيادة تأمينات البطالة مؤقتاًِّ ،
ِ
شروط لالستفادة منها .ويف حالة عدم إدراج اإلجازات ألسباب مرضية أو عائلية ضمن املزايا
االعتيادية ،فينبغي أن تنظر احلكومات يف متويلها والسماح للعاملني املصابني أو ملن يتولوا رعايتهم
املكوث يف منازهلم دون خوف من فقدان وظائفهم يف أثناء فرتة الوباء(.)33
أزمة كورونا أثّرت كثرياً على الفئات اهلشة من اجملتمع ،وهو األمر الذي يهدد استقرار
اجملتمعات والدول ،غري أن احلكومات مطلوب منها إشراك منظمات اجملتمع املدين يف حتقيق هذه
 .33صندوق النقد الدويل« ،احلد من التداعيات االقتصادية لفريوس كورونا بوضع سياسات موجهة كبرية « ،مرجع سابق.
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االسرتاتيجية باعتبارها حلقة وصل بني املواطنني واحلكومة؛ فهذا الشريك بإمكانه القيام بالتعبئة
االجتماعية ،تقدير االحتياجات وإيصاهلا وعملية التوعية؛ لذا ينبغي أن يكون التعاطي الفعال مع
تداعيات األزمة تعاطياً مشرتكاً.
تضررت منظمات األعمال الصغرية واملتوسطة أكثر من الكبرية جراء
3.3دعم القطاع اخلاصّ :
جائحة كورونا ،ما انعكس سلباً على األمن االقتصادي واالجتماعي للدول؛ لذا يتوجب على
احلكومات دعمها من خالل(: )34
دعم الشركات املتضررة من تداعيات الوباء لتحفيز االقتصاد واحلد من تسريح العمال ،عنطريق متديد آجال سداد اشرتاكات املوظفني يف الصناديق الوطنية للضمان االجتماعي ،وإتاحة
اإلعفاءات الضريبية ووقف سداد القروض مؤقتا خالل األزمة.
إنشاء صندوق خمصص للطوارئ برعاية القطاع اخلاص واألشخاص ذوي األرصدة املاليةالضخمة لدعم اإلجراءات احلكومية اهلادفة الحتواء تفشي الوباء.
تشجيع الشركات الكبرية على احلد من تسريح العمال ،بتأجيل تسديد اإلجيارات املرتتبة عليها،أو إعفائها من تسديدها يف أثناء األزمة ،وإعطائها األفضلية يف التعاقد معها.
توصية املصاريف اخلاصة بإعفاء املدينني من تسديد فوائد الدين يف أثناء األزمة ،وتأجيل سدادأصل الدين بنحو مؤقت على َ
الشركات الصغرية واملتوسطة والعاملني فيها.
ضمن هذا اإلطار ،اختذت إيطاليا إجراءات بشأ ،تأجيل سداد ضرائب الشركات يف
اجملاالت املتضررة ،وألغت الصني مسامهات الضمان االجتماعي على مؤسسات األعمال بصفة
مؤقتة ،كما توسعت كوريا يف منح القروض ملؤسسات األعمال وتقدمي ضمانات على قروض
املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتضررة(.)35
ُيثل دعم منظمات األعمال الصغرية واملتوسطة مدخال للتخفيف من اآلثار االقتصادية
واالجتماعية ألزمة كورونا ،ألنه ليس مبقدور احلكومات  -حىت القوية اقتصادياً  -ضمان الدعم
للمجتمعات على النحو الكايف؛ لذا إن دعم تلك املنظمات من شأنه مساعدة احلكومات يف

 .34جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا « ،استجابات وطنية طارئة على مستوى السياسات العامة» ،مرجع
سابق ،ص .6 ،4
 .35صندوق النقد الدويل« ،احلد من التداعيات االقتصادية لفريوس كورونا بوضع سياسات موجهة كبرية  ،مرجع سابق.
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التخفيف من التداعيات االجتماعية لألزمة -خصوصاً تلك املتعلقة بظاهرة البطالة -وحتريك
االقتصاد.
ثانياً :اسرتاتيجية احلكومة املفتوحة ()Open Government Strategy
أمهية هذه االسرتاتيجية تعود أساساً حملدودية شفافية األنظمة األوتوقراطية وحىت الدميقراطية
يف مواجهتها ألزمة فريوس كوفيد  ،19وهو ما ساعد يف االنتشار الواسع له ،ففي الصني مع بداية
ظهور حاالت اإلصابة باملرض أجربت الشرطة احمللية طبيباً نبّه من انتشار فريوس مشابه لفريوس
(السارس) على توقيع خطاب ينفي ما نشره ،متهمةً إياه بنشر شائعات عرب االنرتنت .وحىت على
مستوى األنظمة الدميقراطية -اليت ُتِّرم احتكار املعلومة -مل يكن هناك التزام كبري بعنصر الشفافية،
مثال :يف فرنسا مل يستند التعاطي مع أرقام اإلصابات والوفيات بالفريوس على مبدأ الشفافية؛ حيث
مل يتم التصريح بالوفيات اليت حتدث خارج املستشفيات عندما ارتفعت نسبة اإلصابات ،واألخطر
من ذلك ويف إطار صراع لوبيات احتكار إنتاج اللقاح ،مت منع تناول أدوية خمففة للمرض؛ لغرض
تسويق اللقاح ،وحتقيق عوائد مالية كبرية.
فالشفافية أصبحت مطلوبة أكثر ،ليس فقط يف التعاطي مع أزمة كورونا وجتاوز خمتلف
تداعياهتا ،بل حىت للتصدي ألزمات صحية مشاهبة قد حتدث يف املستقبل ،خللق قاعدة تعاونية
صلبة وهو األمر الذي توفره احلكومة املفتوحة.
احلكومة املفتوحة حسب (الثروب وروما  )Lathrop and Rumaال ُت ِّكن املواطنني
احلصول على املعلومة فقط ،وإمنا سيصبحون مشاركني بطريقة هادفة( .)36إ ْذ تعتمد على مبدأي
االنفتاح والتشاركية ،وعلى حق املواطن يف الوصول للمعلومات لتحسني اخلدمات .وتُعد تقنيات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائل أساسية لتطبيقها؛ من خالل البيانات املفتوحة ،االشرتاك
املفتوح وكذلك االبتكار املفتوح.
فعل مبادئها
من اآلثار اإلجيابية السرتاتيجية احلكومة املفتوحة تعزيز احلوكمة ،إ ْذ إهنا تُ ِّ
األساسية املتمثلة يف :املساءلة والشفافية والشمولية والفعالية ،ومبقدورها تسريع اجلهود املبذولة
للقضاء على الفقر ،والفساد ،وحتسني اخلدمات وزيادة الرفاه؛ ألن االنفتاح والشفافيةِّ ،
ميكنان
 .36منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،تقرير احلكومة املفتوحة السياق العاملي واآلفاق املستقبلية ( [د.م.ن[ ،)2016 :ص
.21
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املواطنني من مراقبة إنفاق املال العام والسيما يف املشاريع التنموية الرامية إىل حتسني حياة املواطنني.
عالوةً على ذلك ،تساهم البيانات املفتوحة والتشاركية يف زيادة كفاءة اخلدمات العامة؛ وذلك
باالعتماد على إشراك املواطنني واجملتمع املدين يف عمليات التخطيط وصنع القرار يف املشاريع
التنموية ،وال خيفى أثر احلكومة املفتوحة يف تعزيز االبتكار وخلق فرص عمل جديدة للمواطنني ،إ ْذ
تـَْفتَ ُح البيانات املفتوحة أمام األفراد والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية آفاق تطوير تطبيقات
جمتمعية مبتكرة باالعتماد على البيانات املفتوحة( ،)37لكنها تستلزم توفُّر اإلرادة السياسية الالزمة،
اليت بدورها تُؤسس لقرارات وتشريعات وإجراءات إدارية ومؤسساتية وتكنولوجية ،وكذا تغيريات
يف الثقافة والقيم واملعايري لضمان تعاون وحوار فعال بني احلكومة املواطنني ،اجملتمع املدين والقطاع
اخلاص ،هبدف تعزيز النزاهة والدميقراطية التشاركية وجودة خمرجات األداء احلكومي؛ ألن الضرورة
تستدعي إعادة االعتبار لدور الدولة يف اإلشراف على اخلدمات الرئيسية كالصحة والتعليم...
نتيجة ما أظهرته جائحة كورونا عجز العديد من الدول  -حىت املتقدمة منها  -على تقدمي خدمات
الرعاية الصحية ملواطنيها وضمان األمن الصحي.
ومن أبرز مناذج احلكومة املفتوحة يوجد أمنوذج حبرية ( ،)Nessوهو إطار عمل وضعه )
جيغلر وآخرون ( Gigler and othersلتحليل الشروط اليت تتيح للمواطنني االستفادة من
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مساءلة احلكومة وتعزيز وصوهلم إىل اخلدمات وحتسسن
رفاهيتهم بنحو عام ،وهو يتكون من:
وتدَّد مبستوى إشراك املواطنني والتفاعل
 1.النماذج احلكوميةُ :تثل مراحل احلكومة املفتوحةُ ،
اإلمجايل بني احلكومة واملواطنني ،وهي تتألف من:
احلكومة الشفافة :تُركز يف الوصول الشامل واملفتوح للبيانات واملعلومات احلكومية؛ مما يرفعمن شفافية احلكومة.
احلكومة التشاركية :تُشجع على إشراك املواطنني يف الربامج احلكومية ،حيث يتم اإلصغاءالهتماماهتم وتعليقاهتم ،وتسمح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدعم هذه اآللية.
احلكومة التعاونية :اليت تدفع القطاع العام ليصبح ميسراً ( )Facilitatorللوصول إىل حتسني .37نبال أدليب« ،هل ميكن تطبيق احلكومة املفتوحة يف العامل العريب « ،يف :
https://bit.ly/33Cebnu (August 06, 2020).
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التدفق الثنائي االجتاه للمعلومات بني احلكومة واملواطنني ،وإقامة شراكات بينهما يف تصميم
وتنفيذ الربامج وزيادة اإلشراك العام عن طريق مداوالت مفتوحة حول السياسات والربامج.
حكومة اإلنتاج املشرتكُ :تثل أعلى مستويات اإلشراك العام وهو ما يقود إىل التصميم املشرتكواإلدارة املشرتكة للخدمات العامة ،أي يكون هناك اعرتاف بأن األفكار واملهارات واملعارف
اليت ميتلكها املواطنون هي أصول جوهرية يف تصميم وتنفيذ وصيانة اخلدمات وغريها من
النشاطات احلكومية(.)38
انطلقت النماذج احلكومية من قاعدة الشفافية باعتبارها مدخالً لتمتني التعاون بني
خمتلف الفواعل ذات الصلة ،ومن بني الضمانات عدم إساءة استخدام السلطة؛ فهي احللقة اليت
تربط السلطة باملسؤولية ،لكن ينبغي اإلشارة إىل أن مدركات احلكومات بشأن أمهية شفافيتها
وانفتاحها تبقى حمدداً رئيساً لنجاح مساعي احلكومة املفتوحة.
2.2العوامل التمكينية املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :وهي عناصر ذات قيمة
مضافة للحكومة املفتوحة ،تتمثل يف:
االنفتاحية (( :Opennessتتجسد عندما تسمح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بزيادةتدفق املعلومات.
املباشرية( : )Directnessمن خالل الوصول الفوري للمعلومات املطلوبة عند إتاحتها.احلينية( : )Timelinessتعين تقدمي املعلومات يف وقتها ،هلا دور حموري يف التحديثاملستمر للمعلومات؛ مما يؤدي إىل حتسني األعمال وعمليات صنع القرار.
الودية ( ،)Friendlinessوالتجاوبية (( :Responsivenessالسرعة والطريقة اليتيتشارك من خالهلا املواطنون واحلكومة.
التشميلية( : )Inclusivenessأي مدى إشراك املواطنني يف صنع القرار احلكومي وإمكانيةالوصول للمعلومة ،وميكن لزيادة معدالت انتشار التكنولوجيا زيادة نطاق التشميلية.
الفاعلية :) )Activnessيدل على قدرة املواطنني من خالل تكنولوجيا املعلومات .38اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،تقرير تعزيز احلكومة املفتوحة يف املنطقة العربية (بريوت ،)2018 :ص .24 ، 23
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واالتصاالت التعبري عن أفكارهم ومشاركاهتم املتعلقة بالربامج احلكومية.
اجلماعية (( :Collectivenessتعين قدر أكرب من السلطة والتأثري على أعمال احلكومةاليت ميكن أن حيظى هبا املواطنون.
التعاونية( : )Collaborativenessتشري إىل إمكانية العمل املشرتك بعيدا عن احلدوداملوضوعية؛ لتحقيق األهداف واملخرجات املشرتكة.
الفعالية ( :)Effectivenessتتعلق بتكلفة املبادرات وإنتاج ما يلزمها ،واستخدام األدواتواآلليات اجلديدة يف عمل احلكومات(.)39
بناءً على ما تقدم يتضح أن هناك حاجة ماسة السرتاجتية احلكومة املفتوحة الستعادة ثقة
املواطنني يف حكوماهتم ،كوهنا تقوم على مبادئ :الشفافية ،املشاركة ،واملساءلة .وهي مبادئ تُعزز
يوضحه أمنوذج حبرية Nessيف الشكل التايل:
التنمية الشاملة ،مثلما ّ
منوذج حبرية Ness

املصدر :املرجع السابق ،ص .24
 .39املرجع السابق ،ص .25
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يبدو أن انفتاح احلكومة سيُؤسس لتفاعلية عمودية تدعم فلسفة التسيري املشرتك ،اليت ُتفز
بدورها الرغبة يف اإلجناز واإلبداع لدى املواطنني؛ ممّا سيعزز ذلك من االستقرار السياسي الذي
بدوره يعترب مفتاحا هاما يف معادلة التنمية ،التطور والتمكني ملستقبل أفضل.
فلقد برهنت جتارب العديد من الدول للحكومة املفتوحة فائدهتا يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية؛ حيث ساعد مشروع ) )Tax Freeيف فلندا ،ومشروع (where does my
 )money goيف بريطانيا املواطنني يف كال البلدين معرفة كيفية إنفاق احلكومة ألموال الضرائب،
ممّا عزز ذلك من الشفافية وساهم يف زيادة ثقة املواطنني باحلكومة .ويف كندا ساعد تطبيق مبدأ
اخلاصة بالضرائب؛ مما ساعد
البيانات املفتوحة يف توفري حوايل  3.2مليار دوالر ،بعد فتح البيانات ّ
على زيادة الشفافية ومواجهة التهرب الضرييب .أما يف السويد ،فيُعد مشروع املساعدات (Open
 )Aidالذي أجرته احلكومة من األمثلة الناجحة يف زيادة الشفافية ،إ ْذ يتيح هذا املشروع معرفة
ب ونتائج املساعدة املقدمة .وقد م ّكن هذا املشروع احلكومة من حتسني كفاءة
تاريخ ،هويةَ ،سبَ ُ
()40
اجلهاز اإلداري وتوفري سبعة ماليني دوالر سنويا ،وتقليص الفساد بقيمة  1.6مليار سنوياً .
ِ
وضمن هذا اإلطار تعترب مكافحة الفساد من املداخل األقرب ملواجهة تداعيات أزمة كورونا
خصوصاً االقتصادية منها.
ومبا أن املصري البشري مشرتك -وهو ما أثبتته جائحة كورونا -باإلمكان العمل باحلكومات
املفتوحة ودعم التعاون الدويل ملواجهة األمراض ،األوبئة والكوارث الطبيعية اليت هتدد البشرية لتجنب
قوض سيادة الدول.
آثارها السلبية ،عرب خلق أطر قانونية ومؤسساتية لذلك ،بالنحو الذي ال يُ ِّ
ثالثاً :اسرتاتيجية التعاون اإلقليمي ()Regional Cooperation Strategy
ينبغي تعزيز اجلهود الوطنية بتعاون إقليمي يستغل املقومات املشرتكة ملواجهة حتديات احلاضر
واملستقبل .فاجلائحة -اليت فرضت هتديداً لإلنسانية -فرصة لبناء عالقات تعاونية داخل فضاءات
جيوسياسية متكاملة .حتقي ًقا هلذه الغاية ينبغي يف البداية تكثيف اجلهود التعاونية إقليميا ودوليا
إلحالل السلم يف املناطق اليت تشهد صراعات مسلحة (ليبيا ،اليمن ،سورية)...؛ ألنه يف ظل
تلك األوضاع سرتتفع العدوى الفريوسية بكوفيد  19وأيضاً تداعياهتا االقتصادية واالجتماعية ليس
فقط على مستوى تلك الدول بل كذلك يف الدول اجملاورة .وبدايةُ ذلك ينبغي أن تكون بإقرار هدنة
 .40نبال أدليب « ،هل ميكن تطبيق احلكومة املفتوحة يف العامل العريب « ،مرجع سابق.
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إنسانية عاجلة لضمان وصول املواد الالزمة ملكافحة الوباء واملساعدات اإلنسانية ،هذا إضافةً إىل
التعاون ضمن جماالت أخرى غاية يف األمهية نُوردها يف النقاط التالية:
1.1التعاون اإلقليمي يف اجملال الصحي :التعاون يف هذا اجملال ما يزال يفرض أمهيته يف ظل
تأكيد لغة األرقام على عدم استقرار يف أعداد اإلصابات والوفيات .ومن بني السبل التعاون الصحي
ما يأيت:
التعاون اإلقليمي لضمان توفري املعدات الطبية؛ فقد اعتمد االحتاد األورويب آلية احلماية املدنيةللسكان ،اليت هتدف إىل توزيع وإيصال الفرق الطبية واملعدات للدول اليت حتتاجها .ومت إنشاء
احتياطي أورويب مشرتك للمعدات الطبية الطارئة ،وكذلك تأسيس مركز تنسيق االستجابة
الطارئة هبدف تنسيق جهود الدعم.
املوجه لفريوس كورونا؛ حيث رصد االحتاد األورويب
الدعم املايل اإلقليمي للبحث العلمي ّ 220مليون أورو لدعم البحوث املتعلقة باملصل .فضالً عن رصد  164مليون أورو لدعم
الشركات املتوسطة والصغرية ،وقطاع األعمال لغرض إجياد احللول املبتكرة ملواجهة الوباء(.)41
تطوير التعاون فيما خيص تبادل املعلومات املتعلقة بفريوس كورونا املستجد مثلما حدث داخلالتكتل االقتصادي رابطة دول جنوب شرق آسيا (األسيان)؛ حيث تبادلت الدول األعضاء
إجراءات االستعداد واالستجابة للمختربات عرب الشبكة اإلقليمية ملختربات الصحة العامة
بقيادة تايالندا .كما كانت شبكة مركز عمليات الطوارئ التابعة لألسيان -بقيادة ماليزيا-
وبدعم من أمانة األسيان وكذا الصني ،اليابان وكوريا تتبادل معلومات عن الوضعية الوبائية
بنحو يومي وأيضاً معلومات حول تدابري الوقاية والكشف واالستجابة(.)42
وضع إطار قانوين إقليمي للتخلص من النفايات الطبية لتجنب أزمة يف إدارة النفايات تؤثرعلى الصحة العامة ،املياه اجلوفية واملناطق الساحلية(.)43
 .41مركز اإلمارات للسياسات« ،تداعيات وباء كورونا على االحتاد األورويب ومستقبله « ،يف :
(August 11, 2020).

https://bit.ly/2PCPBux

 .42مسري اخلمليشي ،تقرير رهانات التعاون الدويل يف ظل أزمة كورونا (اسطنبول :أبريل  ،)2020ص .6 ،5
 .43جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا « ،استجابات وطنية طارئة على مستوى السياسات العامة» ،مرجع
سابق ،ص .7
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على الرغم من هشاشة مبدأ التضامن لدى التكتالت اإلقليمية مع بدايات انتشار الفريوس
ومثال ذلك إيطاليا -االحتاد األورويب ،غري أن االحتادوبلوغه مرحلة الذروة يف بعض الدول
ُ
ِ
األورويب استدرك األمر وعزز مبدأ التضامن بني الدول األعضاء ،إال أن هذه األزمة بقدر ما فرضته
من حتديات خمتلفة للدول واجملتمعات ،إال أهنا فرصة إلحياء قيم إنسانية فقدهتا البشرية حتت هيمنة
الربغماتية املتوحشة.
2.2التعاون اإلقليمي ملواجهة التداعيات االقتصادية واالجتماعية :وذلك من خالل السعي
حنو:
إنشاء آليات مؤسساتية لدعم االقتصاد ،قطاع األعمال ومكافحة البطالة مثلما مت املبادرةبه على مستوى االحتاد األورويب؛ ففي إطار خطة شبكة األمان األوروبية املالية اليت قُدرت بـ
 540مليار أورو لدعم االقتصاد ،مت إنشاء هيئة مؤقتة تسمى هيئة الدعم املؤقت لتخفيف
خماطر البطالة يف احلاالت الطارئة ويطلق عليها اختصاراً ( ،)SUREمبيزانية تبلغ مائة مليار
أورو ،اليت تقوم مبنح القروض للدول ومساعدة العمالة األوروبية للمحافظة على وظائفهم
خالل أزمة وباء كورونا ،عرب تقدمي القروض لتغطية الربامج احلكومية قصرية األمد اليت أعلنتها
الدول األعضاء لدعم أصحاب األعمال احلرة واملوظفني ،للحفاظ على القدرة اإلنتاجية
والكفاءات البشرية العاملة يف السوق األوروبية(.)44
إنشاء صندوق إقليمي للتضامن االجتماعي خلدمة الفئات الضعيفة ،وضمان التعجيل يفاالستجابة وتوفري اإلغاثة يف أوقات حاالت الطوارئ الصحية ،يف هذا اإلطار بإمكان الدول
العربية أن تدعو لدفع زكاة هذا العام يف هذا الصندوق.
اختاذ إجراءات منسقة إلزالة مجيع القيود املفروضة على الواردات والصادرات والسيما علىاملنتجات الغذائية والطبية واملواد اخلام املنتجة للسلع األساسية.
قيام املؤسسات املالية اإلقليمية بوضع آليات تأجيل سداد الدين وخ ْفضه لتعزيز احليز املايلاملتاح للدول متوسطة ومنخفضة الدخل لتمكينها من التصدي لتداعيات الوباء.
تقدمي الدعم املايل العاجل الذي يستهدف قطاع التجارة من خالل تصميم ومتويل برامج لدعماملصدرين واملستوردين.
ِّ
.44مركز اإلمارات للسياسات« ،تداعيات وباء كورونا على االحتاد األورويب ومستقبله « ،مرجع سابق.
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استحداث منصة إقليمية ملكافحة العنف األسري والسيما ضد األطفال والنساء عن طريقإطالق محالت توعوية لزيادة الوعي بالتدابري املتخذة للحد من العنف نتيجة احلجر املنزيل.
متكني املهاجرين يف الدول املضيفة من حتويل أمواهلم ألسرهم بطريقة منخفضة التكلفة .فعلىمستوى الدول العربية إذا ما بادر وزراء املالية العرب ومسؤولو املصارف املركزية واحتاد املصارف
العربية وشركات خدمات التحويالت املالية خبفض كبري للرسوم التحويالت املالية سيتم حترير
أربعة مليارات دوالر إضافية ،وُي ِّكن  32مليون مهاجر يف املنطقة من إعالة أسرهم(.)45
لعل أهم ما ستواجهه مساعي التعاون اإلقليمي حمدودية التوافق على تفاصيل آلياته ،وذلك
ّ
راجع للخسائر الكبرية اليت خلّفتها اجلائحة ،وتفاوت اقتصاديات الدول اليت تنتمي لنفس الفضاء
اجلغرايف ،إال أن تشابك تأثريات األزمة بني الدول ،واملصري املشرتك سيدعم أكثر هذا التعاون والذي
سيبقى رهني اإلرادة السياسية ملدركات صنَّاع القرار.
فحضور البعد اإلقليمي يف مواجهة تداعيات أزمة كورونا له من األمهية يف دعم األمن
اإلنساين واالستقرار ،فاالنكفاء على الذات وفلسفة الفردية يف التعاطي مع أزمة كورونا لن تدعم
مساعي النجاح يف مواجهتها؛ لذا التنسيق ،التضامن ،املبادرة ...كلها عوامل مساعدة ليس فقط
ملواجهة حتديات آنية ،بل فرصة لرتقية وتطوير العالقات البينية ملواجهة أزمات ،رهانات أو طوارئ
مستقبلية.

 .45جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا « ،استجابات وطنية طارئة على مستوى السياسات العامة» ،مرجع
سابق ،ص .7 ،6
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اخلالصة
لعل من أبرزها أننا
نصل يف هناية الدراسة إىل تثبيت جمموعة من النتائج اليت توصلنا إليهاّ ،
بصدد هتديد لإلنسانية متنامي اخلطورة يستدعي تعاونًا حديثا -بني احلكومات ،القطاع اخلاص
ومنظمات اجملتمع املدين واملواطنني وطنيا وبني الدول اليت تتشارك احليز اجلغرايف -للتقليل من اآلثار
السلبية لألزمة ،والسيما وأن الواقع غالباً ما يؤكد أن املعاجلات املنفردة غري ناجعة ،وحماوالت
التصدي لألزمة صحياً خري دليل على ذلك.
ساد اعتقاد بأن معظم املشكالت والقضايا قد مت حلُّها ،وأنه مت الوصول إىل هناية التأريخ يف
رسخت منظومة
املدينة الفاضلة ،إال أن اجلائحة كشفت وبنحو جلي خطر الليربالية املتوحشة اليت َّ
رحبية ختدم مصاحل قلة من األثرياء؛ لذلك مرحلة ما بعد كورونا تطرح رهان أنسنة العوملة والتحدي
األكرب مدى تبلور وعي عاملي مجاعي بضرورة ذلك.
أ ّكد انتشار اجلائحة على أمهية االستثمار يف األمن اإلنساين مبختلف أبعاده الذي يواكب
متطلبات الشعوب من االحتياجات الضرورية ،فلو مت توجيه ما مت إنفاقه على املنظومة العسكرية
حنو تطوير املنظومة الصحية واالجتماعية لساهم ذلك يف احتواء الفريوس يف بدايات انتشاره.
يبدو أن ظاهرة كورونا ُتثل اختباراً حقيقيًا لألنظمة الدميقراطية؛ فقد برز التخوف املتعلق
برتسيخ إجراءات وقرارات تسلطية ِضمن إجراءات الضبط االجتماعي للتصدي للوباء سيما يف
ظل التكنولوجيات الرقمية والذكاء الصناعي .فتقويض احلرية وانتهاك احلياة اخلاصة والقضايا املرتبطة
بشرعية األنظمة السياسية أصبحت مصدر نقاش إعالمي وأكادميي ودافعاً للحركات االحتجاجية.
أساسا لقدرهتا
جناح بعض األنظمة األوتوقراطية كالصني يف احتواء الفريوس؛ راجع ً
على الضبط االجتماعي لألفراد واجلماعات .إال أن هذا الضبط يساهم يف مكافحة الفريوس على
املستوى الصحي ،لكن باملقابل يهدد استقرار الدول نتيجة انتهاكات حقوق اإلنسان أو إمكانية
حتول بعض اإلجراءات االستثنائية إىل دائمة.
ُّ
التداعيات االقتصادية واالجتماعية ألزمة كوونا عديدة وعميقة ،ستؤدي إىل تنامي
أعمال غري شرعية كتجارة املخدرات واملمنوعات واجلرمية املنظمة نظرا ملا ستُخلفه األزمة من
حمدودية احلاجات املادية؛ لذلك فاألمن االقتصادي واالجتماعي حباجة عاجلة السرتاجتيات تتميز
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بالشمول والتكامل لتعزيزه.
تقوم اسرتاتيجيات مواجهة أزمة كورونا على الدور احملوري للحكومات ،غري أن ذلك
ال يعين منحها صالحيات تؤسس لالستبداد والتسلطية ،وإمنا دورها تدعيمي ،تنظيمي ،تنسيقي
وتضامين باالستناد يف ذلك على االنفتاح على فواعل عدة لتعزيز مبادئ الشفافية ،املشاركة
واملساءلة ،واليت بدورها ختدم مساعي التخفيف من حدة األزمة وخطورة تداعياهتا.
اسرتاتيجيات مواجهة كورونا (اسرتاتيجية الدعم احلكومي واسرتاتيجية احلكومة املفتوحة)
لن ُتقق األهداف املرجوة منها ما مل يتم دعمها بتعاون إقليمي اسرتاتيجي ،كون الفريوس عابر
للحدود من حيث االنتشار والتداعيات ،وكذلك نتيجة التشابك الذي تعرفه املنظومة االقتصادية
العاملية.
أخرياً ،ميكن التأكيد على أمر غاية يف األمهية؛ إن االهتمام باجلوانب املادية قد يبين
حضارة ،لكن يبقى ذلك من الناحية الشكلية؛ ممّا جيعلها مهددة أمام أي اختبار حقيقي قد
يواجهها ،وجائحة كورونا كانت اختبارا كشفت الكثري من مواطن الضعف فيها .لذا فاألنظمة
السياسية والنظام الدويل حباجة إلعادة هندسة وألمناط جديدة يف العمل قائمة على التعاون
والتضامن لتعزيز األمن اإلنساين على املستوى الوطين والعاملي بنحو متوازن ،ملواجهة املخاطر اليت
قد هتدد اإلنسانية والتأسيس لدول قوية بقوة مواردها البشرية ومقومات احلياة فيها.
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