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Abstract

This paper presents a preliminary reading on the processes

of managing the COVID-19 pandemic crisis, especially in Arab

societies. It studies consequences of the rapid propagation of

the virus within the context of security and also the renewal of
its participants and strategies. It looks at problematic questions
about new issues that have emerged in the framework of
societal security during this pandemic.

We adopted a descriptive and analytical methodology that

traced the pandemic’s events and the news in traditional and
social media, and followed-up with data and statistics that were
issued by official authorities.

One of the most important results of this paper is to demonstrate

the importance of the role that Arab social groups have played

in the crisis management success, their specific contributions to
societal control of the virus, and their role in supporting official
efforts in providing health and societal security.

The most important recommendations of this paper are:
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امل�ستخل�ص

تهدف هذه الورقة لتقدمي قراءة �أولية يف م�سارات �إدارة �أزمة جائحة
 وما �أنتجته جمريات االنت�شار، ال �س َّيما يف جمتمعاتنا العربية،)COVID-19(
تو�سع �أفقي يف مفهوم الأمن وتعدُّد فاعليه وجتدُّد �أ�ساليبه
ُّ ال�سريع للفريو�س من
 وتطرح �إ�شكالي ًة تت�ساءل عن امل�ستويات اجلديدة التي برزت يف.و�إ�سرتاتيجياته
مفهوم الأمن املجتمعي خالل يوميات اجلائحة على م�ستوى الإدارة الر�سم َّية
. وعلى م�ستوى املكافحة املجتمعية غري الر�سمية من جهة �أخرى،من جهة
واعتمدت الورقة على منهج َّية و�صف َّية حتليل َّية حاولت تع ُّقب �أحداث اجلائحة
 واقتفاء �أثر،وتل ُّم�س �صداها يف و�سائل الإعالم ويف مواقع التوا�صل االجتماعي
ما ي�صدر يوم ًّيا حتى تاريخ كتابة الورقة من اجلهات والأجهزة الر�سمية من
.بيانات ومعلومات و�إح�صاءات
ومن �أهم النتائج املتو�صل �إليها نذكر بيان �أهمية الدور الذي لعبته
ال�شرائح االجتماعية املختلفة يف املجتمعات العربية يف �إجناح �إدارة الأزمة
 ودورها يف معا�ضدة،ب�إ�سهاماتها النوع َّية يف املكافحة املجتمع َّية للفريو�س
 كما ّمت الوقوف على.ال�صحي واملجتمعي
اجلهود الر�سم َّية يف توفري الأمن
ِّ
دور اجلائحة يف م�ساعدة املجتمعات العربية على ا�ستعادة ثقتها بنف�سها
 ودورها يف �إعادة اكت�شاف تلك املجتمعات،وكوادرها الأمنية والطبية
 الأمن،19- كوفيد، اجلائحة، الدرا�سات الأمنية:الكلمات املفتاحية
. �إدارة الأزمات،املجتمعي
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املجتمعي :قراءة يف م�سارات �إدارة الأزمة
 280اجلائحة وامل�ضامني امل�ستجدَّة للأمن
ِّ

وك�سر �أوهام االعتماد املطلق على الغرب املتقدم ،والعجز عن
لأعماقهاَّ ،
الت�صنيع.
وت�ضمنت الورقة جملة من التو�صيات منها عمل اجلهات املخت�صة
وطن ًّيا و�إقليم ًّيا على مزيد تثمني نتائج البحوث والدرا�سات العلمية والرفع
من ميزانيات البحث العلمي و�إعادة االعتبار للعلماء والباحثني يف خمتلف
والتخ�ص�صات .و�أهمية االعتماد على الكفاءات العلم َّية املتميزة
احلقول
ُّ
التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية واالجتماعية ملراجعة اخليارات
يف
ُّ
االقت�صادية والإ�سرتاتيجية الكربى يف جمال الت�صنيع والغذاء والدواء
والبحث العلمي .والعمل على تعزيز دور املنظمات الإقليمية العربية
وحتفيزها على القيام ب�أدوار �أكرث فاعلية يف حماية امل�صالح امل�شرتكة يف
ظل التهديدات املتنامية ملجتمع املخاطر العاملي.

 .1المقدمة

تعي�ش املجتمعات الإن�سانية منذ انت�شار وباء (،)COVID-19
نهاية عام  2019ومطلع عام  ،2020حالة ا�ستثنائية وو�ض ًعا غري
م�سبوق على جميع املناحي والأ�صعدة .وقد ترافق االنت�شار ال�سريع
للفريو�س وما جنم عنه من تطورات يف الو�ضع الوبائي مع حت ُّوالت
اجتماع َّية مفاجئة قلبت احلياة املعا�صرة ر� ًأ�سا على عقب .و�أحدثت
تب ُدّالت جوهر َّية يف �أمناط عي�ش الب�شر وعاداتهم وتقاليدهم وطرق
عملهم ودرا�ستهم و�أ�ساليب توا�صلهم دون �سابق �إ�شعار �أو متهيد.
وتتب َّدى اليوم هذه التحوالت االجتماعية الهيكلية باعتبارها ور�شة
مفتوحة للبحث والدرا�سة ،وخمت ًربا ح ًّيا ي�ستجدي الفهم والتف�سري.
ويفرت�ض من املخت�صني يف العلوم الأمنية واالجتماعية والإن�سانية
تق�صي دالالته ،و�إدراك تداعياته املاكرو وامليكرو�سو�سيوجلية على
ِّ
�أمن املجتمعات واملجموعات والأفراد يف الآماد القريبة واملتو�سطة
والبعيدة.
ولطاملا اعترب علماء االجتماع �أن مزامنة الكوارث جتعل من
الباحثني واملحللني �أكرث ً
نفاذا لتناق�ضات املجتمعات و�أقدر على
الوقوف على زوايا الظل بها ( .)Clavandier, 2004, p. 234وتُعترب
الكوارث ظواهر اجتماعية معقدة جتعل م َّنا �شهود عيان على ما ال
نتو َّقع حدوثه ،ومتنحنا يف الوقت ذاته مفاتيح ِّ
لفك �أ�سرار ذواتنا
وجمتمعاتنا والعامل املحيط بنا؛ ف�أزمنة الكوارث تبقى �أزمنة فارقة
حتتاج �سرعة �أكرب من الأزمنة االجتماعية الأخرى لإعادة تركيب
جمرياتها وفهم �أحداثها .وال يق ُّل النظر �إىل الكوارث فور وقوعها
وحماولة التفكيك احليني ملعانيها �أهمي ًة عن التحليل البعدي واملرت ِّوي
لها.
ويف هذا ال�سياق ،ت�أتي هذه الورقة التي تروم تقدمي قراءة �أولية يف
م�سارات �إدارة �أزمة جائحة ( ،)COVID-19ال �س َّيما يف جمتمعاتنا
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Increasing the efforts of the concerned authorities in order to
value the results of research and scientific studies, increasing

scientific research budgets, and increasing the consideration
of scientists and researchers in various fields and disciplines.
importance of referring to scientific competencies in

The

science, human and social fields to review major economic
and strategic policies in food and medicine manufacturing as

well as scientific research. Enhancing the role of Arab regional
organizations and motivating them to play more effective roles

in protecting common interests and confronting the challenges
of global risks in society.

تو�سع
العربية ،وما �أنتجته جمريات االنت�شار ال�سريع للفريو�س من ُّ
�أفقي يف مفهوم الأمن وتعدُّد فاعليه وجتدُّد �أ�ساليبه و�إ�سرتاتيجياته.
وتطرح الورقة �إ�شكالي ًة تت�صل بالت�سا�ؤل عن امل�ستويات اجلديدة
التي برزت يف مفهوم الأمن املجتمعي خالل يوميات اجلائحة على
م�ستوى الإدارة احلكومية الر�سم َّية من جهة ،وعلى م�ستوى املكافحة
املجتمعية غري الر�سمية للجائحة من جهة �أخرى .واعتمدت الورقة
على منهج َّية و�صف َّية حتليل َّية حاولت تع ُّقب �أحداث اجلائحة وتل ُّم�س
�صداها يف و�سائل الإعالم ويف مواقع التوا�صل االجتماعي ،واقتفاء
�أثر ما ي�صدر يوم ًّيا حتى تاريخ كتابة هذه الأ�سطر من اجلهات
والأجهزة الر�سمية من بيانات ومعلومات و�إح�صاءات.

 .2يوميات الجائحة وكرونولوجيا أحداثها

انطلقت بدايات احلديث عن فريو�س «كورونا» امل�ستجد �أو
( )COVID-19مع نهاية عام 2019؛ حيث بعث طبيب العيون «يل
وينليانغ» الذي يعمل يف مدينة ووهان ال�صينية منبع انت�شار الفريو�س،
ر�سائل �إىل زمالئه ُّ
يح�ضهم فيها على ارتداء �أقنعة ومالب�س واقية
بعد مالحظته تواتُر حاالت مر�ضى تت�شابه �أعرا�ضهم مع �أعرا�ض
مر�ض املتالزمة التن ُّف�سية احلا َّدة ال�شديدة (�سار�س) الذي انت�شر
بني عامي  2002و ،2003لكن الطبيب ا�ستُدعي مبا�شر ًة بعد انت�شار
�إعالناته من ِق َبل ال�شرطة واتُّهم برتويج ال�شائعات .وهو ما �ص َّرح به
بعد �إ�صابته بالفريو�س يف منت�صف يناير .وقد �أُعلنت وفاته يوم 7
فرباير عام .2020
ذاع خرب الوباء امل�ستجد بعد ذلك ،ال �س َّيما مع انت�شار العدوى به
ًّ
م�ستغل ق ّوة ت�شا ُبك حركة املوا�صالت والتن ُّقل
و�سريانه بني الب�شر،
متدّد الفريو�س بتمدُّد �أفق العوملة وما
بني خمتلف بقاع الأر�ضَ .
وهبته مواثيقها للب�شر من �سرعة فائقة و ُي�سر يف احلركة وال�سفر دون

عائ�شة ب�شري التايب

حواجز وال قيود .وامتطى الطائرات وعرب القارات ورافق امل�سافرين
من ال�صني �إىل خمتلف دول العامل.
ملتب�سا يف البداية� ،أ�صاب الذهول العامل وهو ُيراقب
وبدا الأمر ً
ُ
�أخبار املوتى وامل�صابني يف ال�صني ويف �أوليات الدول املت�ضررة� ،إىل
�أن بد�أت قرارات غلق الدول حدودها تتواتر؛ لتُ�ش َّل حركة �سفر وتنقل
الأ�شخا�ص تدريج ًّيا ب�شكل �شبه مطلق ،خا�صة بعدما �أعلنت منظمة
ال�صحة العاملية يوم  11مار�س  2020ت�صنيف «اجلائحة» على حركة
االنت�شار العاملي للوباء بعدما َّ
تخطت وفياته يف ذلك التاريخ �أربعة
�آالف �شخ�ص .وتواتر بعد ذلك ب�شكل ت�صاعدي غري م�سبوق �إعالن
الدول وامل�ؤ�س�سات املحل َّية والدول َّية عن �أعداد امل�صابني واملتوفني؛
املف�صلة عن �أرقام انت�شار الفريو�س ح�سب
لتتحول الن�شرات احلينية َّ
البلدان واملناطق �إىل فقرات قارة ت�ؤثث امل�شاهد الإعالمية وتت�ص َّدر
الن�شرات الإخبارية يف ِّ
كل الدول .وبد�أت متابعة اجتاهات منحنيات
�أعداد امل�صابني واملتوفني واملتعافني حم َّل مراقبة وتتبع وحتليل من
طرف ال�سيا�سيني وال�صحفيني والباحثني والأطباء وعامة النا�س.
وعلى الرغم من عدم الثبات املطلق لأرقام امل�صابني بالفريو�س
واملتوفني به واملتعافني منه يف �أي برهة زمنية على مدى اليوم الواحد
من �أيام اجلائحة ،نقف عند بع�ض الأرقام امل�سجلة يف نهاية �شهر
ُّ
لت�ضخم حجم ال�ضرر من الفريو�س عامل ًّيا
�إبريل لتوثيق مرحلي
وعرب ًّيا .وقد جتاوز يف هذا التاريخ العدد الإجمايل للم�صابني
بالفريو�س عامل ًّيا ح�سب الإح�صاءات الر�سمية املن�شورة نحو ثالثة
�شخ�صا ،فيما
ماليني �شخ�ص ،وبلغ �إجمايل الوفيات نحو 202،880
ً
متاثل �أكرث من � 817ألف �شخ�ص لل�شفاء منذ بداية اجلائحة .وبلغ
عدد امل�صابني يف الواليات املتحدة الأمريكية ،املت�ضرر الأ ّول منه،
� 939ألف �شخ�ص ،تليها يف قائمة الدول اخلم�س الأكرث �إ�صابة:
�إ�سبانيا بـ� 223.7ألف حالة ،و�إيطاليا بـ � 195.3ألف حالة ،وفرن�سا بـ
� 161.6ألف حالة ،و�أملانيا بحوايل � 156.5ألف حالة (فريو�س كورونا
امل�ستجد (كوفيد)2020 ،)19-
وبلغت الإ�صابات على م�ستوى بع�ض الدول العربية؛ يف اململكة
العربية ال�سعودية  18811حالة م�ؤكدة مع ت�سجيل  144حالة وفاة
تعاف عرب ًّيا،
وت�سجيل  2531حالة �شفاء .و�سجلت اململكة �أعلى ن�سبة ٍ
�أما الإمارات العربية املتحدة �سجلت � 10839إ�صابة م�ؤكدة و82
وفاة و 2090حالة �شفاء .وترد م�صر يف املرتبة الرابعة بعدد 4782
�إ�صابة و 2500حالة �شفاء و 193وفاة .واملغرب يف املرتبة اخلام�سة
تعاف و 162وفاة .ثم ت�أتي ك ٌّل من
بعدد � 4120إ�صابة و 695حالة ٍ
اجلزائر والكويت والبحرين وعمان والعراق ،ثم على التوايل ك ٌّل
من تون�س ولبنان وفل�سطني والأردن وال�سودان وليبيا و�سوريا واليمن
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بعدد �إ�صابات �أقل من الألف (فريو�س كورونا امل�ستجد «كوفيد،»19-
.)2020
ولع َّله من املهم الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل ما اكت�سبته الأرقام
من �سلطة ونفوذ غري م�سبوقني يف �سياق جائحة (،)COVID-19
وما اتخذته من رمز َّية بالغة جتاوزت حدود الرقم لت�ستنطق جوهره
ومدى �صدقية اجلهة املُف�صحة عنه و�شفافيتها .و�شهدت �أزمة
اجلائحة ،وال تزالً ،
تبادل للتهم بني الدول واملنظمات الإقليمية
والدول َّية؛ حيث اتهمت الواليات املتحدة الأمريكية وعد ٌد من الدول
الأوروبية املت�ضررة ومفو�ضية االحتاد الأوروبي ال�صني بالتكتُّم
أ�سوي على متدُّد
على العدد الفعلي للم�صابني ،ما كان له انعكا�س م� ٌّ
الفريو�س خارج حدودها ،وبد�أت تطالب ال�صني بدفع تعوي�ضات مادية
رب�ؤ من التهمة وحتديث �أرقام
مقابل ذلك .وال تزال ال�صني حتاول الت ُّ
امل�صابني واملتوفني بحجج وتعليالت خمتلفة.
و ُيذكر يف هذا ال�صدد � ً
أي�ضا اتهام منظمة ال�صحة العاملية بع�ض
الدول بعدم الإف�صاح عن الأرقام احلقيقية للم�صابني والت�أخر يف
الإعالن عنها ،وهو ما ح�صل يف اتهامها �إيران بالتكتُّم على وجود
الفريو�س على �أرا�ضيها ،والتباط�ؤ املق�صود يف اتخاذ �إجراءات حازمة
لتطويق انت�شاره .وما ح�صل كذلك يف ت�شكيك الواليات املتحدة
الأمريكية يف نزاهة املنظمة العاملية لل�صحة واتهامها بالتواط�ؤ مع
ال�صني وعدم الك�شف عن احلقيقة ،ما دفع رئي�سها �إىل وقف دعم
بالده ميزانية املنظمة.
واتخذت الأرقام العاك�سة لتمدُّد الإ�صابة بالفريو�س وانت�شاره
�أبعادًا �أخرى جتاوزت حدود اجلغرافيا لتخرتق اخلرائط االجتماعية
خا�صا
والطبق َّية واملهن َّية؛ حيث �أولت الن�شرات الإخبارية
ً
اهتماما ًّ
بنوعية امل�صابني غري النمطيني بالفريو�س ،مثل احل َّكام والقادة
ال�سيا�سيني والوزراء ،وهو ما حدا ببع�ضهم �إىل احلديث عن
دميقراطية الوباء وعدم اقت�صاره على ال�شرائح االجتماعية املعدمة
خا�صني ب�أعداد
والفقرية واملتو�سطة ،كما �أولت
ً
اهتماما واعتبا ًرا َّ
الطواقم الطب َّية و�شبه الطب َّية التي تعر�ضت للإ�صابة بالفريو�س يف
�سياق �أداء واجبها وجمابهتها املبا�شرة له.

المجتمعي :الداللة النظرية واألبعاد
 .3األمن
ُّ
المستجدة

يجدر بنا ،بداي ًة ،التو ُّقف عند مفهوم الأمن ،وعلى الرغم من
ً
ارتباطا بحقل الدرا�سات الأمنية ،ف�إنه يبقى مفهو ًما
�أنه �أ�صبح �أكرث
تخ�ص�صات العلوم االجتماعية على
ذا �صلة وثيقة ومتقادمة مبختلف ُّ
تن ُّوع حقولها وفروعها .وقد �أ�صبح مفهوم الأمن يف ِّ
ظل ما ت�شهده الدول
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ِّ

واملجتمعات من �صور و�أ�شكال انعدام الأمن يف �سياق العوملة من املفاهيم
املعتمدة بق َّوة يف �ساحات ومنظمات العمل الإقليمي والدويل امل�شرتك.
ويرتبط مفهوم الأمن يف م�ضمونه العام بزوال التهديد وانتفاء
حمركاته ،والتح ُّرر من اخلوف والقلق مع توافر الطم�أنينة وال�سالم.
ِّ
و�شهد املفهوم جهودًا تنظريية متنوعة على مدى مراحل الفكر
الب�شري املختلفة ،كما �أ َّنه عرف نقلة نوعية بد ًءا من املنظور التقليدي
حمدّدة ترتبط ب�شكل ر�أ�سي
الذي كان يجعل الأمن مقت�ص ًرا على �أبعاد َ
ب�أمن الدول ،نحو معانٍ �أكرث ً
وات�ساعا و�أكرث ا�ستيعا ًبا ملناحي
�شمول
ً
�أمن الأفراد املوجودة داخل تلك الدول.
وقد جعل االمتداد الالمتناهي الأبعاد ملفهوم الأمن منه جمالً
ع�ص ًّيا على ال�ضبط ما مل يقرتن مبا يردفه حل�صر معناه .ويف هذا
ال�سياق ت�أتي �أغلب ال�صيغ الثنائية املرتبطة به ،مثل الأمن القومي
والأمن الإن�ساين والأمن االقت�صادي �أو ال�صحي �أو البيئي �أو الفكري
�أو الثقايف ..وغريها .ولئن بقيت خمتلف دالالت تلك الثنائيات
وم�ضامينها مرتهنة �إىل حدٍّ كبري ب�سياقاتها وحمدّدات ظهورها
وانت�شار تدا ُولها ،ف�إنها ظ َّلت يف عمومها تدور يف فلك امل�ضمون العام
ملفهوم الأمن و�أركانه الأ�سا�سية ،حتى و�إن جتددت معانيها من برهة
زمنية �إىل �أخرى.
و ُيعترب الأمن القومي ،على �سبيل املثال ،من تلك الثنائيات املنبثقة
من اجلمع بني مفهوم الأمن ونطاقه املجايل �أو الرتابي .وقد تع َّددت
زوايا النظر لهذا املفهوم الذي انبثق يف �سياق احلرب الباردة وانت�شر
منحى وا�س ًعا جتاوز
ا�ستخدامه يف الواليات املتحدة الأمريكية واتخذ ً
ال ُبعد الع�سكري لي�ؤكد �أهمية احتوائه ملختلف �أبعاد الأمن وتردداته،
ع�سكرية كانت �أو �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو تنموية �أو اجتماعية �أو
ثقافية (ثجيل .)2016 ،ومنها �أ�صبح الأمن القومي ُي�ستخدم باعتباره
مفهوما ي�ستوعب خمتلف جهود الدولة يف حماية الوطن واملواطن من
ً
التهديدات التي تواجهه من جهة ،كما ي�ستوعب كل ما يت�صل بقدرتها
على ا�ستثمار الفر�ص وتعزيز موارد القوة وجتا ُوز مكامن ال�ضعف
لديها وحت�سني نوعية احلياة وجودتها من جهة �أخرى .وبذلك �أ�ضحى
حالة من�شودة تنت�صر فيها الدول واملجتمعات على خمتلف مظاهر
الرتدي واالنحطاط بجميع �صورهما و�أ�شكالهما املاد َّية والرمز َّية.
ً
مدخل م�ستجدًّا للأمن،
وم َّثل مفهوم الأمن الإن�ساين بدوره
يتمحور تركيزه حول التهديدات غري التقليدية للأمن ،ال �س َّيما تلك
املتعلقة بالتكلفة الإن�سانية لل�صراعات امل�سلحة .وم َّثل نقط َة حت ُّو ٍل يف
أمن يتمحور حول �أمن الدولة وحدودها و�أرا�ضيها� ،إىل
املفهوم ،من � ٍ
أمن ي�شمل الأفراد الذين يعي�شون داخل حدودها ويف نطاقها .وقد
� ٍ
انت�شر ا�ستخدام مفهوم «الأمن الإن�ساين» وتدا ُوله يف اخلطاب الدويل
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يف منت�صف ت�سعينيات القرن الع�شرين .و�أكدت وثائق الأمم املتحدة
�أهمية متييز الأمن الإن�ساين عن التنمية الإن�سانية باعتبار �أن التنمية
الإن�سانية تقوم على م�سارات تو�سيع الإمكانات واخليارات املتاحة
للأفراد ،بينما يقوم الأمن الإن�ساين على م�شروعية طموح الأفراد
بعدم ن�ضوب ما هو متوافر اليوم من خيارات و�آفاق يف امل�ستقبل
( .)Ramel, 2003 p. 80مع ت�أكيدها حمورية ارتباط مفهوم الأمن
الإن�ساين مبواجهة م�سارات الاليقني اليومي التي يعي�شها الأفراد يف
�ضوء التهديدات االقت�صادية والغذائية وال�صحية والبيئية واالجتماعية
وال�شخ�صية التي �أ�صبحت ترت َّب�ص مبختلف اجلماعات واملجتمعات يف
ال�شمال واجلنوب يف �أيام ال�سلم واحلرب على حدٍّ �سواء.
ومن املهم القول� :إن مفهوم الأمن الإن�ساين ح َّول وجهة اخلطاب
الدويل عن الأمن نحو اعتبا ٍر �أكرب لكرامة الإن�سان ،ونحو مزيدٍ من
االعرتاف باحلريات العامة واحلقوق الفردية ،لكن ات�ساع املفهوم
و�شموليته ما زاال يت�سمان بكثري من ال�ضبابية التي حالت دون �إمكان
ترجمته يف �صيغ قانونية ملزمة وا�ضحة ،على الرغم من انت�شاره على
نطاق دويل .ولكن تتم َّكن املجموعة الدولية من جت�سيده يف �آلية �أو
حمدّدة ومعلومة .وقد �أكد اال�ستخدام الأممي ملفهوم الأمن
م�ؤ�س�سة َ
الإن�ساين ما تكت�سبه خمتلف تهديدات القرن الع�شرين وخماطره
 مهما كانت طبيعتها وجوهرها ،ع�سكر َّية كانت �أو �سيا�سية �أواقت�صادية �أو اجتماعية  -من تداخل وترابط جديل بني تداعياتها
وانعكا�ساتها(. )Crouzatier, 2009, p. 357
و�أ�شارت �إىل �أنه مل ي ُعد ب�إمكان املجتمع الدويل جتاهُ ل مدى
خطورة التهديدات ال�صحية مبا فيها من �إمكانات وا�سعة من انت�شار
تراجع املنظومات
الأمرا�ض ال�سارية واملتنقلة ،ال �س َّيما يف ظل ُ
العمومية لل�صحة وانهيارها على امل�ستويني املحلي والدويل يف الدول
النامية واملتقدِّ مة على حدٍّ �سواء .وهو ما وقف عليه فعل ًّيا العامل ب�أ�سره
والدول الغربية ب�شكل �أخ�ص يف �أزمة انت�شار جائحة «كورونا».
وال ُب َّد من الإ�شارة ،يف هذا ال�سياق� ،إىل �أن انتباه املجموعة
الدولية جلد َّية التهديدات واملخاطر ال�صحية وا�شرتاطات حتقيق
ال�ص ِّحي بو�صفه من ركائز الأمن الإن�ساين ،تزامن مع انت�شار
الأمن ِّ
مر�ض الإيدز ومع ظهور وباء �إنفلونزا الطيور يف هونغ كونغ �سنة
1997؛ حيث عاد مو�ضوع الأمرا�ض ال�سارية واملتنقلة ليفر�ض نف�سه
من جديد يف ال�سيا�سة الدوليةُ .
وطرحت امل�س�ألة ال�صحية يف عالقتها
بالأمن لأول مرة يف جمل�س الأمن بالأمم املتحدة عند تناوله تداعيات
انت�شار مر�ض الإيدز �سنة  .2000ومت حينها االعرتاف املبا�شر
بت�أثريها ال�سلبي على الأمن القومي حمل ًّيا و�إقليم ًّيا ودول ًّيا.
�إن انت�شار بع�ض الأوبئة الح ًقا ،مثل «ال�سار�س» و«الإيدز» و«كورونا»،

عائ�شة ب�شري التايب

يف عامي  2003و ،2004دفع �إىل اعتبار التهديد اجلرثومي خط ًرا جدِّ ًّيا
يتهدَّد الأمن القومي ( .)Rollet, 2006, p. 70واحتل منذ ذلك التاريخ
الأمن ال�صحي و�سيا�سات التوقي من الأمرا�ض ال�سارية واملتنقلة مكانة
بارزة يف الربامج الوطنية والدولية ،عل ًما ب�أن بع�ض الدول ،مثل الواليات
املتحدة الأمريكية� ،شهدت قبل ذلك ،ومنذ ت�سعينيات القرن الع�شرين،
نقا�شات داخلية جد َّية حول م�س�ألة التهديدات ال�صح َّية وعالقتها ب�أمن
الواليات املتحدة الأمريكية ( .)Rollet, 2006, p. 77وانعك�س ذلك
االهتمام يف تقارير ر�سمية مل�ؤ�س�سات ا�ستخباراتية و�أمنية .واقرتن
ال�صحي
بحركة بحثية �أمريكية ن�شطة حول الأمرا�ض املعدية والأمن
ِّ
و�شهد ن�شر جمموعة من الكتب واملقاالت العلمية.
ومن املفيد القول� :إنه �إىل جانب هذا االهتمام الكوين بالأمن
ال�صحي يف ال�ساحات الأكادميية والفكر َّية ويف �ساحات الفعل الدويل،
ِّ
برز � ً
أي�ضا االهتمام مبفهوم الأمن املجتمعي بو�صفه حلقة بارزة من
حلقات الأمن الإن�ساين .ولكن �سرنى �أ َّنه على �أهمية مفهوم الأمن
مناح خمتلفة جعلت منه �أقل ً
تداول و�أقل �صدً ى،
املجتمعي اتخذ ٍ
وهو ما �سنناق�شه الح ًقا بعد التع ُّرف على �أهم �أ�س�سه كما �صيغت يف
النقا�شات الفكر َّية وال�سيا�سية الأولية حوله.
واعتُرب الأمن املجتمعي من �أهم القطاعات الأمنية للدولة يف �إطار
املو�سعة واملع َّمقة للأمن ،التي جاءت بها مدر�سة كوبنهاجن يف
النظرة َّ
العالقات الدولية .ويرتهن الأمن املجتمعي با�ستمرارية حياة املجتمع
والدولة يف احلدود التي ت�سمح بالتطور الطبيعي للمجتمع يف لغته
وثقافته وديانته وعاداته وتقاليده وكل خ�صائ�ص هويته الوطنية .و ُربط
التهديد الذي ميكن �أن ي�ستهدف الأمن املجتمعي ِّ
بكل ما من �ش�أنه �أن
يع ِّر�ض الهوية اجلماعية والثقافية للمجموعة االجتماع ّية للخطر.
ومعلوم �أن مدر�سة كوبنهاجن كانت مبثابة تيار فكري �أنتج جملة
من الأعمال الفكرية يف ت�سعينات القرن الع�شرين حول امل�س�ألة الأمن َّية
يف ارتباطها مبجال العالقات الدول َّية .وا�ضطلع ُر َّوادها بتجديد الأطر
الفكر َّية والنظر َّية حلقل الدرا�سات الأمنية .وانتقد �أبرز روادها «باري
وعب
بوزان» ( )Barry Buzanالربط التقليدي بني الأمن والقوةَّ ،
عن عدم منطقية ذلك االقرتان الآيل بني املفهومني .ونادى ب�ضرورة
تطوير النظريات الأمنية وجعلها مواكبة للتطورات الدولية املعا�صرة.
ود�شن «باري بيزان» ،مع جملة من رفاقه يف مدر�سة كوبنهاجن،
الدرا�سات النقدية للأمن منذ �سنة  ،1980وبادر باملناداة بتو�سيع
دالالت و�أبعاد مفهوم الأمن لي�ستوعب الأبعاد االقت�صادية والبيئية
واملجتمعية �إىل جانب الأبعاد ال�سيا�سية والع�سكر َّية ،وقد م َثلت �أفكار
رواد مدر�سة كوبنهاجن اجلوهر امل�ؤ�س�س للأنطولوجيا املو�سعة للأمن
التي هيمنت فيما بع ُد على ال�ساحات الأكادميية واخلطاب الدويل.
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واعتَرب ر َّواد املدر�سة �أن مفهوم الأمن القومي يرتهن �إىل حدٍّ كبري
ب�أمن الأمة التي تعترب احلامي الأ َّول للهوية ،لكنَّ ت�ص ُّورهم للأمن
املجتمعي ارتبط بدرجة كبرية مب�س�ألة الهجرة؛ حيث اعتربوا وجود
املهاجرين بالدول الغرب َّية م�صدر تهديد لوجود الدولة (Waever et
ان�صب تركيزهم  -عند تناولهم �أبعاد الأمن
 .)al., 1993, p. 23وقد
َّ
املجتمعي  -على التهديدات ذات الأبعاد الهوياتية والوجودية التي قد
مت�س كيان الدولة.
ُّ
ويت�صل الأمن املجتمعي ،بر�أيهم ،بقدرة املجتمع على اال�ستمرار يف
الوجود ب�صيغه الثقاف َّية «الأ�صيلة» وطابعه الأ�سا�سي يف ظروف متغرية
و�أمام تهديدات حمتملة �أو فعلية .بعبارة �أخرى :يتعلق ذلك الوجود
املن�شود ،ح�سب ر�أيهم ،بظروف مقبولة للتط ُّور �ضمن الأطر التقليدية
للدولة واملجتمع ،مبا فيها من ثقافة مت�ضمنة للغة والدين والهوية
والعادات والتقاليد ( .)Chena, 2008, p. 8فالأمن املجتمعي ،ح�سب
يخ�ص الو�ضعية التي تكون فيها املجتمعات مهدَّدة يف وجودها
ر�أيهمُّ ،
من زاوية الهوية.
وال ُب َّد من الت�أكيد �أن الرتكيز املفرط لر َّواد مدر�سة كوبنهاجن
على م�س�ألة الهوية وربطها مب�سارات الأمن و�إر�ساء الأمن املجتمعي
خ�ص اال�ستخدام الثقايف ال�ض ِّيق ملفهوم
تع َّر�ض لكثري من النقد الذي َّ
الهوية؛ حيث جعلها منح�صرة يف اللغة والدين والثقافة دون امل�ضامني
ال�سو�سيولوجية الأخرى.
و�أكد الباحثون معاين الهو َّية املو�سعة التي تتجاوز الدين
واللغة والثقافة ،و�ضربوا ً
مثل بالهوية الع ّمالية التي تُعترب جت�سيدً ا
للهو ّية ،فهي ال تقف عند حدود الدين واللغة .كما ُو ِّجه لهم النقد
الالذع للمبالغة يف اعتبار الهجرة خط ًرا يتهدد املجتمعات الغربية
ُغرب من اعتبار الهجرة تهديدً ا فعل ًّيا
( )Chena, 2008, p. 9وا�ست ِ
للأمن املجتمعي بالدول الغربية يرقى �إىل م�ستوى املخاطر الأخرى
والتهديدات البيئية واملناخ َّية والأزمات املالية والنزاعات امل�سلحة.
واعترب بع�ضهم �أن تف�سري مدر�سة كوبنهاجن للأمن املجتمعي يبقى
�أحاد ًّيا وال ي�ساعد بالتايل يف ح�صر خمتلف العوامل ال�سو�سيولوجية
املنتجة للتهديد ،و�أن تعريفهم للأمن وللأمن املجتمعي ظ َّل لغو ًّيا
ول�سان ًّيا �أكرث منه �سو�سيولوج ًّيا(.)Bigo, 1998, p. 70
مفهوما
وباملح�صلة ،ميكن القول� :إن الأمن املجتمعي يبقى
ً
ِّ
مناح كثرية �إذا نظرنا �إليه مبنظار
ُيكن �أن يت�سع مداه لي�ستوعب ٍ
َّ
مو�سع ي�أخذ بعني االعتبار كل ردود الفعل وممار�سات
�سو�سيولوجي َّ
وتفاعل �سائر �أفراده و�شرائحه وجمموعاته وم�ؤ�س�ساته
املجتمع
ُ
وم�سييه �إزاء �أي خطر يرت َّب�ص ب�أمن جمتمعهم ووجوده ويهدِّ د
ِّ
ا�ستقرار ن�سق حياته اليومية .وبهذا املعنى ميكن القول� :إن جائحة
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 284اجلائحة وامل�ضامني امل�ستجدَّة للأمن
ِّ

(� )COVID-19أثمرت م�ضامني م�ستجدة وغري م�ألوفة للأمن
ولعدد من مظاهره؛ حيث انغر�س املفهوم  -يف �سياق الأزمة
املجتمعي ٍ
وجت�سدت �أبعاده ً
 يف ِّفعل وممار�س ًة مبن�أى
حمك الواقع املجتمعي َّ
عن �سائر التنظريات املطلقة له .وقد لعب عن�صرا املفاج�أة واملباغتة،
وما جنم عن �سرعة �سريان الفريو�س من ذهول و�إرباك جلميع الدول
واملجتمعات و�أكرب التكتالت واملنظمات الإقليمية والدولية ،دو ًرا كب ًريا
يف ذلك التج�سيد احلي للأمن املجتمعي .وبرزت خمتلف جتليات
الأمن املجتمع َّية و�سائر ما انبثق منها من ممار�سات و�أفعال اجتماع َّية
يف م�سارح الواقع اليومي لكل �شعوب العامل وجمتمعاته ،بعيدً ا عن
املونتاج �أو التنميق؛ لتنتج لنا ممار�سات اجتماعية حاولت �أن تُ�ساير
عب عن وجوده
الأزمة بكل تلقائية �أف�صحت عن �ضمري جمعي مغاير َّ
ب�أ�ساليب متنوعة وخمتلفة من جمتمع لآخر.
وارتبطت مظاهر اجلدِّ ية ،حتديدً ا ،ب�سلوكات جمتمع َّية مل ت ُكن
رحب بها ،بعدما و َّفر لها
م�ألوفة� ،سمح ظرف اجلائحة بتق ُّبلها ،بل َّ
�سياق الأزمة �شروط الربوز والت�ش ُّكل والتمظهر� ..سلوكات جمتمع َّية
انبثقت يف ِّ
كل املجتمعات دون ا�ستثناء والقت كث ًريا من اال�ستح�سان
والرتحيب .وانت�شرت بفعل اله َّبات اجلماعية وعن�صر املحاكاة
االجتماعية لل�شعوب وللمجتمعات لبع�ضها البع�ض .ولعب الإعالم
�سخ منقحة
بو�سائله ومالحمه املعوملة دو ًرا حمور ًّيا يف تدويل وتعميم ُن ٍ
ومتنوعة من �سلوكات املكافحة املجتمعية للجائحة ،مط َّوعة لطبيعة
كل جمتمع وخ�صو�صيته.
عموما� :إن امل�ضامني امل�ستجدة للأمن املجتمعي
ونخل�ص �إىل القول ً
تق�صيها ال�سو�سيولوجي
تبلورت يف م�ستويات كثرية ُر َّبا يحتاج ّ
�إىل م�سافة �أبعد من هذا احليز الزمني الذي ال تزال فيه اجلائحة
وارتداداتها االجتماعية ن�شطة وفاعلة ،كما قد يحتاج �إىل جهد يتجاوز
نطاق هذا البحث ،لكن قراءة �أولية يف يوميات اجلائحة تك�شف عن
بع�ض تلك امل�ضامني امل�ستجدة للأمن املجتمعي التي ميكن تلم�سها � ًأول
يف م�ستوى ر�سمي يرتبط مبكافحة �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها للجائحة
و�إدارتها للأزمة ،كما ميكن تلم�سها يف م�ستوى ثانٍ غري ر�سمي يتعلق
باملجتمع والأفراد ،وما ات�صل بهما من مبادرات و�أفعال تندرج �ضمن
ما ميكن ت�سميته «املكافحة املجتمع َّية للجائحة».

 .4اإلدارة الرسمية للجائحة واإلستراتيجيات
المعتمدة

ارتبط مفهوم �إدارة الأزمات� ،إىل حدٍّ كبري ،مبفهوم �إدارة
املخاطر الذي ارتبط بدوره مبفهوم اخلطر امل�شري �إىل خمتلف �صور
التهديد الو�شيك واخللل املحتمل �أو ال�شر املحدق بالأفراد واملجتمعات
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ب�سبب ظروف معينة ،ويتد َّرج الأذى من املخاطر الفردية الب�سيطة
�إىل املخاطر املجتمعية الكربى .وت�شري املخاطرة �إىل احتمال تع ُّر�ض
الإن�سان لل�ضرر �أو ال�شر يف حالة التع ُّر�ض للخطر .وحتت�سب املخاطرة
يف �ضوء حتديد اخلطر وحجمه ونطاق ت�أثريه وحتليل حجم املخاطر
التي ميكن �أن حتدث ب�سببه.
�أما الأزمة ،ف�إنها حالة م�ؤقتة ت�صيب اجل�سم االجتماعي بال�ضرر
الذي يتج َّلى يف تعطيل املكونات و�أداء الوظائف على النحو املطلوب..
�إنها حالة من اخللل الطارئ واملفاجئ �أحيا ًنا ،الذي قد يكون نتيجة
لرتاكم اخلطر واملخاطر وعدم التدخل حلماية املجتمع منها (زايد،
� ،2013ص .)10 .ويدخل املجتمع يف حال ا�ستفحال الأزمة حال ًة
من ُّ
التعطل واخللل البنائي الوظيفي ،مبا يهدِّ د وجوده وكيانه ،فيلج�أ
بال�ضرورة �إىل مكافحة املخاطر املحدقة به من خالل حماولة �إدارة
الأزمة للخروج منها ب�أقل الأ�ضرار ،وجتاوزها وترميم ما نتج عنها.
و ُي�شار يف هذا ال�سياق �إىل �أنه مع تغ ُّول العوملة اعتُربت انعكا�ساتها
ونتائجها املختلفة املُ�سهم الأكرب يف و�صف ع�صرنا احلايل بـ«جمتمع
املخاطر املعومل» ،الذي يبقى يف نظر بع�ض املفكرين ،مثل عامل
االجتماع الأملاين «�أولريخ بيك» ،الناجت الأبرز ل�ضغوط النظام
الر�أ�سمايل العاملي و�سيا�ساته االقت�صادية النيوليربالية ،التي �أنتجت
حت ُّوالت اقت�صاد َّية واجتماع َّية وثقاف َّية و�سيا�س َّية وا�سعة املدى،
و�أحدثت تغي ًريا هيكل ًّيا يف امل�شهد االقت�صادي العاملي وخ َّلفت �آثا ًرا
عميقة على امل�ستويات الدولية والإقليمية واملحلية (جدنز،2005 ،
�ص ،)148 .وهو ما جعل التداعيات والأخطار تنت�شر وت�سري ب�صرف
النظر عن االعتبارات املكان َّية والزمن َّية وت�ؤ ِّثر يف جميع البلدان
والطبقات االجتماع َّية والأفراد .وال ُب َّد من القول� :إنه بالتوازي مع
االنت�شار ال�سريع للوعي بتلك املخاطر و�إدراك وقعها املتزايد على
الأفراد واملجتمعات ،تط َّور الطلب املتنامي على احلثِّ على �إدارة تلك
للتح�سب
املخاطر والدعوة �إىل �ضرورة حت ُّرك الأفراد واملجتمعات
ُّ
والبحث عن ال�سبل الأجدى لإدارة خمتلف م�ساحات عدم اليقني
الناجمة عن تطورات الع�صر وتداعياتها اجلانبية ،خا�صة بعدما
�أ�صبحت حياتنا اليومية حما�صرة مب�ساحات وا�سعة ومتجددة من
عدم اليقني وانعدام الوثوق بامل�ستقبل اللذين �أ�ضحيا عالمتني
فارقتني يف الوجود الإن�ساين (التايب� ،2013 ،ص.)273 .
وقد حت َّدث «�أولريخ بيك» عن �أهمية الأدوار الإيجابية التي
ا�ستحدثتها جمتمعات املخاطر من حيث احلثِّ على حت ُّمل امل�س�ؤولية
واال�ستعداد احلا�ضر ملواجهة اخلطر ومالزمة احليطة واحلذر حت�س ًبا
للم�ستقبل (. )Beck, 2003, p. 29
ويف هذا النطاق ،ظهرت �أ�شكال جديدة من التعبئة حول

عائ�شة ب�شري التايب

مو�ضوعات اخلطر وطريقة اتخاذ القرارات وال�سيا�سات ب�ش�أنها،
وظهر ما �أ�صبح ُيعرف بدميقراطية املخاطر والدميقراطية ال�صحية
والدميقراطية ال�صناعية ،وحدث حت ُّول كبري يف �سيا�سات الدولة
وفل�سفة �إدارتها ملجال ال�سالمة العامة و�أمن مواطنيها ورفاهيتهم.
نوعا من
ويف هذا امل�ستوى طرحت م�س�ألة �إدارة الأزمات واعتربت ً
«الإدارة الكلية» التي حتدِّ د الآثار ال�ضارة املُهدِّ دة للمجتمع يف حلظة
زمنية ما ،وتطرح يف املقابل ت�ص ُّو ًرا لتدخالت عمل َّية لإعادة الأو�ضاع
�إىل حالتها االعتيادية ،مع اال�ستجابة احلين َّية واملبا�شرة حلماية
م�صالح اجلميع.
وتقوم عمليات �إدارة الأزمة ،يف الغالب ،على منوذج ُّ
تدخل
رباعي الأركان ،ينطلق من ت�شخي�ص الو�ضع الراهن وحتديد �إ�شارات
يتوجه نحو فح�ص الإ�سرتاتيجيات اجلاهزة للتدخل ،مع
اخلطر ،ثم َّ
اختيار �أكرث البدائل كفاء ًة يف حتقيق نتائج �سريعة ،ثم ُّ
التدخل ال�سريع
ملواجهة املخاطر و�إدارة عملية التدخل؛ بحيث حتقق �أق�صى درجة من
املنفعة ،ثم ت�أتي �أخ ًريا مرحلة ال�سيطرة واحل�سم (زايد� ،2013 ،ص.
 .)18وحتتاج خمتلف هذه املراحل �إىل �سرعة يف التنفيذ ،و�إىل قيادة
حا�سمة قادرة على اتخاذ قرارات فعالة.
وبالعودة �إىل الإدارة الر�سم َّية لأزمة جائحة (� ،)COVID-19أي
تلك الإدارة املنبثقة من احلكومات والأجهزة الر�سمية والدول ،ميكن
القول� :إن خمتلف دول العامل وجدت نف�سها فج�أة ودون �سابق �إ�شعار
�أمام االنت�شار ال�سريع للوباء ،ومل ي ُكن لها من خيار �سوى اعتماد مدخل
التدخل العاجل ِّ
ُّ
حلل الأزمة ،املدخل الذي يقت�ضي  -وفق �أدبيات �إدارة
الأزمات واملخاطر  -التعا ُمل مع الأزمة ب�شكل �سريع وعاجل ،ووف ًقا
للموارد املالية والب�شرية املتاحة ودون �سابق معرفة بحجم املخاطر
والآثار املرتتبة عليها ..ويتفاعل هذا املدخل مع املخاطر وف ًقا
ملتطلبات اللحظة .و ُيذكر �أن �أغلب الدول ،مبا فيها الواليات املتحدة
الأمريكية والدول الأوروبية و�سائر دول العامل ،حت َّولت يف ظرف �أيام
من جمرد مراقب ملا يحدث يف ال�صني ،و ُمتابع ملا يتواتر منها من
�أخبار عن فتك الوباء بالب�شر يف مدينة ووهان ال�صين َّية� ،إىل طرف
مت�ض ِّرر ب�شكل مبا�شر منه ،ال �س َّيما بعد ترا ُكم عدد حاالت الإ�صابة
َ
املكت�شفة ،وبعد االنت�شار الدرامي للوباء والت�صاعد املكوكي لأعداد
امل�صابني واملتوفني ب�سببه يف �إيطاليا و�إ�سبانيا.
وتك�شف القراءة الأول َّية لإدارة اجلائحة يف بواكري يومياتها عن
اعتماد الدول �إ�سرتاتيجيات ثال ًثا تراوحت بني احلزم ال�شديد،
واملراقبة احلذرة ،والتجاهل املتع َّمد.
ومت ّثلت الإ�سرتاتيجية الأوىل ،القائمة على احلزم ال�شديد
إجراءات �صارمة
عدد من الدول �
ٍ
والتعاطي اجلاد مع الأزمة ،يف تبني ٍ
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منذ اللحظة الأوىل ،ورفع م�ستوى خطورة الأزمة �إىل �أعلى م�ستوى.
واعتماد فر�ض عقوبات �صارمة بحق املخالفني للإجراءات والتدابري
احلكومية ملواجهة الوباء ،و�صلت �إىل حدِّ دفع غرامات مالية كبرية،
واعتماد ترحيل املخالفني من املقيمني واحلظر الدائم من دخول
الدولة وهو ما ّمت اعتماده يف �سنغافورة ،كما اعتُمدت �سيا�سة
ات�صالية مبا�شرة مع القواعد اجلماهري َّية لتهدئة خماوفهم وو�ضع
خارطة طريق للخروج من الأزمة .وعمد بع�ضهم �إىل ا�ستخدام القوة
الع�سكرية والأمنية لتطبيق الإجراءات االحرتازية من حجر منزيل
وحظر جتوال وت�ضييق م�ساحة احلركة واالحتكاك الفيزيائي بني
الأج�سام.
ومن الأمثلة ال�س َّباقة عامل ًّيا يف اعتماد تلك التدابري ال�صارمة،
نذكر :هونغ كونغ و�سنغافورة وتايوان؛ حيث اتبعت هذه الدول تدابري
فعالة منذ الوهلة الأوىل ،و ُوفقت �إىل حدٍّ كبري يف تقليل �أعداد
الإ�صابات بالفريو�س ،على الرغم من ات�صالها ال�شديد بال�صني،
الب�ؤرة الأوىل للوباء .ومنذ بداية �شهر فرباير ،ن َّفذت تلك الدول
الثالث ،ب�شكل ا�ستباقي ،قيودًا على امل�سافرين القادمني من ال�صني،
على الرغم من �إ�صرار منظمة ال�صحة العاملية على عدم �ضرورة حظر
ال�سفر يف بداية الأزمة .وعلى الرغم من حجم الكلفة االقت�صادية
الباهظة لتلك الإجراءات ،مبا �أن ال�صني متثل �أكرب �شريك جتاري
وم�صدر لل�سياح ٍّ
لكل من الدول الثالث .و ّمت ،يف مطلع �شهر مار�س،
تو�سيع نطاق احلظر لي�شمل مواطني كوريا اجلنوبية و�إيران و�إيطاليا،
التي حت َّولت �إىل ب�ؤر جديدة لتف�شي الوباء .و ُيذكر �أن ٍّ
لكل من هونغ
كونغ و�سنغافورة وتايوان ر�صيدً ا مه ًّما وجتربة �سابقة يف التعامل مع
الو�ضع الوبائي من خالل انت�شار فريو�س «�سار�س» �سنة 2003م ،ويبدو
�أنها ا�ستفادت بقدر كبري يف توظيف ذلك الر�صيد وال ِع َب امل�ستلهمة
منه يف املكافحة الراهنة لفريو�س (.)COVID-19
ومتثلت الإ�سرتاتيجية الثانية ،القائمة على املراقبة احلذرة
لتط ُّور الأزمة ،يف اعتماد �إجراءات احرتازية �أكرث مرون ًة و�أق ّل �صرامة
من الإ�سرتاتيجية الأوىل ،وتبنت اعتماد التد ُّرج يف تطبيق الإجراءات
االحرتاز َّية دون االلتجاء �إىل �إجراءات م�شددة �أو ت�ضييق كبري على
حرية حت ُّرك املواطنني ،خا�ص ًة يف البداية .مع املبادرة ب�إغالق
ً
و�صول �إىل منع التجمعات لأكرث من
املدار�س والأماكن الثقافية،
�شخ�صني .وتُعترب �أملانيا املثال الأبرز العتماد التما�شي احلذر مع
تطورات اجلائحة؛ حيث ظ َّلت تراقب تط ُّورات الو�ضع وتتماهى مع
منحنيات عدد الإ�صابات مع ِّ
توخي التد ُّرج يف الإجراءات االحرتازية.
وتف َّوقت بذلك على بقية الدول الأوروبية يف ال�سيطرة على انت�شار
الفريو�س والتقليل من عدد الوفيات .ويف م�سار مراقبتها احلذرة،
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ِّ

بادرت منذ الأيام الأوىل لتف�شي الوباء ب�إجراء �أعداد كبرية جدًّا من
الفحو�ص ال�شاملة ،مبا �ساعد �إطاراتها ال�صحية على ت�سريع ن�سق
االكت�شاف املبكر حلاالت الإ�صابة ،وتت ُّبع �سل�سلة العدوى ب�شكل �أي�سر
و�أ�سرع .وينخرط تعامل فرن�سا مع انت�شار الفريو�س كذلك يف هذه
الإ�سرتاتيجية الثانية؛ حيث َّمت فيها حظر التجمعات ب�شكل تدريجي
منذ نهاية �شهر فرباير يف البداية لأكرث من � 5000شخ�ص ،ثم لأكرث
من � 1000شخ�ص ،و�أخ ًريا لأكرث من � 100شخ�ص ،حتى �أُع ِلن منع
جميع التجمعات ،و�أغلقت املدار�س يف منت�صف مار�س و�أعلنت اعتماد
احلجر املنزيل ،واعتمدت الرفع التدريجي يف مبالغ الغرامات املالية
امل�سلطة على املخالفني.
�أما الإ�سرتاتيجية الثالثة املعتمدة من طرف بع�ض الدول يف
التعامل مع اجلائحة ،فقد تب َّنت مقاربة قائمة على مواجهة الفريو�س
ومقارعته دون �إجراءات احرتازية تُذكر ،مع جتاهل مطلق ملخاطره
والتقليل من �ش�أن الأ�ضرار التي ميكن �أن تنجم عنه ،خا�ص ًة يف بداية
وجت�سدت هذه الإ�سرتاتيجية يف �صور خمتلفة و�أفرزت
انت�شاره..
َّ
نتائج متباينة ح�سب اخل�صو�ص َّية االجتماع َّية والثقاف َّية والدميغراف َّية
وربا
للدولة ،وح�سب م�سار تط ُّور اجلائحة وما خ َّلفته بها من �أ�ضرارَّ ..
تُعترب ك ٌّل من �إ�سبانيا و�إيطاليا �أبرز الأمثلة على الدول التي خا�ضت
املعركة مع فريو�س ( )COVID-19مبنطق مت�ساهل ،ومل تُعتمد يف
�أي منهما �إجراءات احرتازية ا�ستثنائية ،وا�ستمر ن�سق احلياة فيهما
وربا يبقى م�شهد مباراة كرة
عاد ًّيا يف بدايات انت�شار الفريو�سَّ .
القدم التي جرت يوم  19فرباير يف مدينة ميالنو ،بني فريق ريا�ضي
حم ِّلي و�آخر �إ�سباين ،وح�ضرها حوايل �أربعني �ألف �شخ�ص� ،أكرب
مثال على حتدي فريو�س ( )COVID-19وهو يف عنفوان انت�شاره.
واعتُربت تلك املباراة مبثابة القنبلة البيولوجية ،وكانت نقطة حت ُّول
كبرية يف تاريخ انت�شار الوباء يف �إيطاليا و�إ�سبانيا و�أوروبا ٍّ
ككل ،ونقطة
مف�صل َّية يف حتويل وجهة ال�سيا�سات املعتمدة �أوروب ًّيا جتاه اجلائحة.
وميكن كذلك ا�ستح�ضار مثال الواليات املتحدة الأمريكية التي تعاملت
يف البداية مع الأزمة مبنطق ا�ستعالئي و�أ�سلوب ا�ستعرا�ضي ث َّمن ق َّوة
الدولة وا�ستهان بقوة الفريو�س ،ال �س َّيما يف بداياته ،لكنها �سري ًعا ما
وغيت �أ�سلوب التعامل بعد متدُّد الفريو�س وانت�شاره.
تراجعت َّ
ومت ِّثل بريطانيا ،بدورهاً ،
مثال �آخر خا�ض احلرب مع الفريو�س
حتت �شعار «احل�صانة اجلماعية» ،وهي �إ�سرتاتيجية ُما ِلفة
امل�سيون الربيطانيون يف
ل�سيا�سة «التباعد االجتماعي» ،اعتمدها ِّ
البداية بو�صفها �أحد �أ�شكال احلماية املمكنة �ض َّد انت�شار الفريو�س،
وتعتمد على عدم اعرتا�ض �سبيل الفريو�س ب�أي �إجراءات احرتازية
�أو بروتوكوالت وقائية بغر�ض اكت�ساب الأفراد مناعة طبيعية �ضد
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العدوى من خالل الإ�صابة والتعايف ،لكنَّ التجربة كذلك مل تنجح،
و�سرعان ما تراجعت عنها بريطانيا ،خا�ص ًة بعد ارتفاع �أعداد
أرقاما قيا�سية ،وبعدما �أ�صيب بالوباء
امل�صابني واملتوفني وو�صولها � ً
رئي�س الوزراء نف�سه ووزيرة ال�صحة يف حكومته.
وب�إ�سرتاتيجية «احل�صانة اجلماعية» نف�سها� ،أو ما �أ�ضحى ُيعرف
� ً
أي�ضا بـ«مناعة القطيع» ،تدير دولة ال�سويد� ،إىل اليوم� ،أزمة انت�شار
الفريو�س .وعلى الرغم من ارتفاع �أعداد امل�صابني والوفيات مل
تفر�ض �أي �إجراءات احرتازية �أو قيود على حركة املواطنني .وتعتمد
حكومتها على تقدمي الإر�شادات �أكرث من تطبيق القواعد ال�صارمة،
مع دعوة الفئات اله�شة وكبار ال�سن �إىل البقاء يف املنزل ،وحتثُّ
املواطنني على االلتزام الطوعي بالإر�شادات ..وتراهن ال�سويد ،من
خالل �إ�سرتاتيجية «مناعة القطيع» ،على حتقيق املعادلة بني التوقي
من �ش ِّر انت�شار الفريو�س وجت ُّنب خماطر االنكما�ش االقت�صادي الذي
قد ينجم عن احلجر املنزيل واحلظر الك ِّلي للتجوال وحركة الأفراد.
ويبقى من املفيد الت�أكيد �أن الإ�سرتاتيجيات املعتمدة �أوروب ًّيا
يف �إدارة �أزمة انت�شار فريو�س ( ،)COVID-19والراف�ضة ب�شكل
عام ملبد�أ �إلزامية تقييد حركة الأفراد و�إجبارهم بالقوة على البقاء
يف املنازل ،قد اقرتنت بجدل فل�سفي وحقوقي ُطرح بق َّوة على
الدميقراطيات الغربية التي تعترب نف�سها املثل الأعلى يف �ضمان
احلريات الفرد َّية و�صون حقوق الإن�سان .وقد اتَّهم بع�ض احلقوقيني
والفال�سفة احلكومات الأوروبية بالتذرع بالوباء وباحلاجة الأمنية �إىل
خمالفة القوانني وت�ضييق املجال على احلركة ،وا�ستخدام التدابري
القهرية لفر�ض القيود والقوانني التع�سفية .وقد حت َّفظ ،على �سبيل
املثال ،الفيل�سوف الإيطايل «جورجيو �أغمبان» على ذلكً ،
راف�ضا ما
�سماه «الذريعة الوبائية» (حنني )2020 ،لتربير قبول حكم «دولة
اال�ستثناء» حم ّل دولة القانون.
عموما ،يجب القول� :إن الوقت قد يبدو ِّ
مبك ًرا للحكم على
ً
الإ�سرتاتيجيات الر�سمية التي اعتُمدت حتى ال�ساعة يف �إدارة �أزمة
جائحة ( ،)COVID-19ولكن ميكن القول� :إن �أي �إ�سرتاتيجية
معتمدة ال ميكن �أن تكون وحدها العامل امل�س�ؤول عن ف�شل احلرب
على الوباء �أو جناحها؛ فالتع ُّمق يف جمريات الأحداث ،ال �س َّيما يف
الدول الغرب َّية ،يطرح للنقا�ش عوامل �أخرى كثرية ميكن �أن ترفد
الإ�سرتاتيجية املعتمدة وتكتب لها النجاح �أو الف�شل .ومن هنا ميكن،
على �سبيل املثال ،م�ساءلة البنى التحت َّية للمجتمعات مبا فيها من
حمتوى دميغرايف وثقايف واجتماعي وقيميً ،
ف�ضل عن م�ساءلة
اخليارات االقت�صاد َّية مبا �أن اجلائحة �أحرجت �إىل حدٍّ كبري
التوجهات النيوليربالية للدول الغرب َّية يف جمال خ�صخ�صة القطاع

عائ�شة ب�شري التايب

ال�صحي .وك�شفت الأزمة عن عجز منظوماتهم ال�صح َّية العموم َّية
تن�صل الدول
عن جمابهة الكوارث الوطنية ..وبعد م�شوار طويل من ُّ
الغربية من م�س�ؤولياتها جتاه القطاع ال�صحي العمومي� ،أعادت �أزمة
( )COVID-19ال ُكرة من جديد يف ملعبها ،فوجدت احلكومات
نف�سها حتارب الوباء مب�ؤ�س�سات �صح َّية عموم َّية �شبه مفرغة من
حمتواها.
وبالإ�شارة �إىل �إدارة الدول العربية لأزمة جائحة (،)COVID-19
عموما� :إنها يف �أغلبها كانت �أقرب العتماد الإ�سرتاتيجية
ميكن القول ً
الأوىل ،على الرغم من الن�سب املتفاوتة يف درجة احلزم وم�ستويات
تطبيقه وتواريخ اتخاذ القرارات ..و�إن مل ت ُكن الدول العربية
مبعزل ع َّما ح�صل يف العامل ج َّراء تف�شي الوباء ،ولكن ميكن القول:
فر�صا �أكرب يف الرت ِّوي يف
�إن الو�صول املت�أخر ن�سب ًّيا للوباء منحها ً
التعا ُمل معه بنوع من الأريح َّية بعد الوقوف على جتربة ال�صني والدول
الأخرى .وعلى الرغم من تفاوت �أعداد امل�صابني واملتوفني واملتعافني
بني الدول العربية ،ب�سبب تفاوت الإمكانات املادية وكفاءة املنظومات
املعدّالت
ال�صح َّية وعدد ال�س َّكان ون�سبة الوافدين والأجانب ،ف�إن َ
الأولية للإ�صابة ظ َّلت حتت ال�سيطرة ومل ت�شهد االرتفاعات املفاجئة
واخلارقة ،مثل التي حدثت يف بع�ض الدول الأوروبية .وقد بادر عد ٌد
من الدول العربية باتخاذ �إجراءات احرتازية منذ منت�صف �شهر
مار�س ،كان من �أبرزها� :إعالن حالة الطوارئ وفر�ض حظر التجول
اجلزئي يف البداية ثم الكلي ،وفر�ض احلجر املنزيل ،و�إيقاف الدرا�سة
بجميع مراحلها ،والتعليق التدريجي حلركة الطريان ،وحماولة توفري
و�سائل احلماية وامل�ستلزمات الطبية وتعقيم ال�شوارع� ..إىل جانب
تنفيذ �إجراءات احلجر ال�صحي الإجباري على القادمني �إليها من
اخلارج يف مرافق خم�ص�صة يخ�ضع فيها ه�ؤالء للمتابعة ال�صحية،
�إىل جانب اعتماد جملة من التدابري الأخرى حلماية الأ�سواق املالية
وتفعيل العمل عن ُبعد وخف�ض الفائدة بالبنوك للتقليل من تداعيات
انت�شار الوباء على االقت�صاد العاملي ..وعملت خمتلف الدول العربية
على تطبيق �إ�سرتاتيجيات توا�صل َّية �سريعة وف َّعالة مع تب ِّني احلكومات
و�صريحا حول
وا�ضحا
ال�صحة العرب َّية يف معظمها خطا ًبا
ووزارات
ً
ً
َّ
تطورات انت�شار الوباء وتفا�صيل تطبيق الإجراءات االحرتازية
ون�شر الوعي مبخاطر الفريو�س و�سبل التوقي منه ،وتعميم الأخبار
واملعلومات املحينة بالو�سائل املختلفة.
وكان �أغلب دول اخلليج العربية ،وعلى ر�أ�سها اململكة العربية
ال�سعودية� ،س َّباقة يف التطبيق ال�صارم للإجراءات االحرتازية؛ حيث
علقت اململكة الدرا�سة يف جميع املناطق مبك ًرا و�أو�صت بتفعيل التعليم

287

عن ُبعد ل�ضمان ا�ستمرارية العملية التعليمية ،وعلقت الرحالت اجلوية
تدريج ًّيا نحو �سبع دول يف البداية ّثم ت�سع ،ومنها الو�صول �إىل التعليق
الكامل با�ستثناء رحالت �إجالء العالقني وال�شحن والتجارة ،مع �إعفاء
عمليات �إلغاء التذاكر و�إعادة ا�ست�صدارها معف َّية من �أي ر�سوم،
كما �أغلقت الأماكن العامة واملقاهي وامل�ساحات التجارية الكربى
واملطاعم والقاعات والنوادي الريا�ضية يف جميع املناطق ،وطبقت
اململكة احلظر بكل �صرامة منذ يوم  23مار�س ،وو�ضعت غرامة مالية
قدرها � 1000آالف ريال �سعودي وعقوبة بال�سجن ملن ينتهك احلظر،
وع َّلقت ال�صالة يف احلرمني ال�شريفني و�أوقفت العمرة من داخل
اململكة وخارجها ،كما �أوقفت حركة الطريان الداخلي واحلافالت
و�سيارات الأجرة والقطارات بني املناطق وداخلها.
وبادرت جمل ٌة من الدول العربية باتخاذ �إجراءات ا�ستثنائية
لإنعا�ش اقت�صاداتها الوطنية وحمايتها من تداعيات �أزمة انت�شار
الوباء وانعكا�سات فر�ض الإجراءات االحرتازية ،وقد اتخذت
اململكة العربية ال�سعودية ،على �سبيل املثال ،جمل ًة من الإجراءات
لدعم ال�شركات االقت�صادية مببلغ  13مليار دوالر ،وم�ساندة القطاع
اخلا�ص ومن�ش�آته ال�صغرية واملتو�سطة من خالل �صرف تعوي�ض مايل
�شهري بقيمة ثمانية مليارات ريال ملدة ثالثة �أ�شهر ،واتخذت جملة
من املبادرات الأخرى لت�سهيل ح�صول القطاع اخلا�ص على ال�سيولة
ومتكينه من حتقيق دوره يف االقت�صاد تُق َّدر ب�سبعني مليار ريال� ،إىل
جانب تقدمي م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي برنامج دعم بقيمة
خم�سني مليار ريال للم�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية واملن�ش�آت املتو�سطة
وال�صغرية مل�ساعدتها على الت�صدي ملخاطر على اجلائحة وتخفيف
وط�أتها على االقت�صاد.
وخ�ص�صت الكويت  1.5مليار دوالر لدعم النمو االقت�صادي،
و�أعلنت الإمارات العربية املتحدة عن خطة حتفيز بقيمة  27مليار
دوالر لتعزيز االقت�صاد ،وتقدمي الدعم يف جمال ا�ستهالك املياه
والكهرباء للمواطنني ،ولل�شركات التجارية وال�صناعية ،و ُمنحت
�إجازات مدفوعة الراتب لبع�ض احلاالت اال�ستثنائية من املوظفني.
وخ�ص�صت م�صر  6مليارات دوالر ملكافحة الفريو�س ودعم من ِّو
َّ
االقت�صاد ،واقتطعت  20%من رواتب �أع�ضاء احلكومة ملدة ثالثة
�أ�شهر لدعم العمالة غري املنتظمة .وخ�ص�صت املغرب مبلغ 200
مليون دوالر لتعزيز نظام الرعاية ال�صحية (الزيادي.)2020 ،
واطن العمل
واتخذت تون�س جملة من الإجراءات للمحافظة على َم ِ
و�ضمان ا�ستمرارية الدخل للعمال واملوظفني وتخفيف الأعباء املالية
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املجتمعي :قراءة يف م�سارات �إدارة الأزمة
 288اجلائحة وامل�ضامني امل�ستجدَّة للأمن
ِّ

الناجمة عن الو�ضع الوبائي ور�صدت ً
متويل بقيمة  300مليون دينار
لفائدة العمال املت�ضررين ،وتخ�صي�ص اعتماد مايل ا�ستثنائي بقيمة
 150مليون دينار تون�سي لفائدة الفئات اله�شة وحمدودة الدخل،
وت�أجيل خال�ص �أق�ساط القرو�ض البنكية ملدة �ستة �أ�شهر لبع�ض
الأ�صناف من املوظفني وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة و�أ�صحاب
وو�ضع �ضمان بقيمة  500مليون دينار لتمكني امل�ؤ�س�سات
املهن احلرةْ ،
من القرو�ض(�سكاي نيوز عربية.)2020 ،
وهكذا ميكن القول� :إن الدول العربية جنحت �إىل حدٍّ كبري،
على الرغم من الإمكانات االقت�صادية املتوا�ضعة واملحدودة لأغلبها،
ت�سجله بع�ض
يف �إدارة �أزمة جائحة ( ،)COVID-19وهو جناح مل ِّ
الدول الأوروبية الغنية واملتقدمة ،ولكن ُي�شار �إىل �أن عددًا من الدول
العربية ،بعد م�ضي حوايل �شهرين من تطبيق �إجراءات التوقي
من انت�شار الفريو�س ،بد�أ يتدار�س �إمكانية التخفيف التدريجي
لتطبيق الإجراءات االحرتازية وتب ِّني املقاربة ال�سويدية ،وذلك يف
�إطار حماولة حتقيق املوازنة بني الت�صدِّ ي للفريو�س والتخفيف من
الأ�ضرار االقت�صادية الناجمة عنه ،ال �س َّيما لدى قواعد عري�ضة من
ال�شرائح االجتماعية اله�شة ذات الدخل املحدود .وتتوجه تون�س،
ال�صحي
على �سبيل املثال� ،إىل اعتماد �إ�سرتاتيجية �س َّمتها «احلجر
ِّ
املوجه» ،ت�سمح �ضمنها لبع�ض القطاعات االقت�صادية با�ستئناف
َّ
ن�شاطها ،ول�شرائح عمرية معينة بحرية احلركة ،وقررت ا�ستئناف
عدد من االختبارات الوطنية مع مطلع
الدرو�س اجلامعية وا�ستكمال ٍ
�شهر يونيو .كما بد�أت ك ٌّل من اململكة العربية ال�سعودية والإمارات
العربية املتحدة يف التوجه نحو التخفيف من قيود احلظر على بع�ض
امل�ؤ�س�سات االقت�صاد َّية وامل�ساحات التجار َّية ،مع الت�شديد على �ضرورة
اعتماد الإجراءات الوقائية ال�ضرورية.

 .5الجائحة وصور المكافحة المجتمعية لألزمة

�إن �أبرز ما ميكن �أن ي�ستجلب االهتمام يف حماولة ا�ستنطاق بع�ض
امل�ضامني امل�ستجدة للأمن املجتمعي وحماولة تف ُّهم ما جرى يف �سياق
يوميات اجلائحة ،هو انفجار الطوق امل�ألوف املحيط ب�أركان الأمن
والعمل َّية الأمن َّية؛ حيث اخرتقت اجلائحة حدودهما� ،صانع ًة مت ُّددًا
�أفق ًّيا ملفهوم الأمن ونطاق عملياته وفاعليه وو�سائله و�أ�ساليبه ،ما
جعله يتجاوز الأجهزة الر�سمية للدولة املعنية ر� ًأ�سا بامل�س�ألة الأمنية
وامل�س�ؤولة عنها دون غريها؛ لي�ستوعب فاعلني جددًا ا�ستوجبت
اجلائحة ا�ستدعاءهم وا�ستنفارهم ،وذلك بعدما متت دمقرطة
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العملية الأمنية لت�صبح ً
يتوجب على ِّ
الكل،
جمال
ً
مفتوحا ميكن ،بل َّ
الإ�سهام فيه .ومل تبقَ م�س�ؤولية احلفاظ على الأمن و�إر�سائه منوطة
بالدولة و�أجهزتها ،بل �أ�صبحت م�س�ؤولية جمتمعية جماعية خمت�صرة
يف �شعار «ك ُّلنا م�س�ؤول» الذي تر َّدد بكل اللغات يف ِّ
كل املجتمعات.
ولئن �أُديرت �أزمة اجلائحة حتت بند «احلرب �ض َّد الفريو�س»،
ف�إنها مل ت ُكن حر ًبا تقليدية ،بل كانت حر ًبا خمتلفة بدالالت م�ستجدة،
حر ًبا اختلفت فيها �صبغة اجلي�ش ،وهيئة العد ِّو ،ونوعية الأ�سلحة
وطبيعة الإ�سرتاتيجيات الدفاع َّية ومنطق اال�ستنفار ،حر ًبا �صنعت
لنف�سها �شعاراتها وو�سائلها اخلا�صة لتقوية الروح املعنوية جليو�شها،
وتُرجمت �شعاراتها وط َّوعت اللهجات املحل َّية روحها ومعانيها لتخاطب
عامة النا�س مبا ي�ست�سيغون .ومل يبقَ العامل مع اجلائحة «قرية كون َّية»،
بل حت َّول �إىل �أ�سرة كون َّية منكفئة على ذاتها يتهددها يف اخلارج خطر
واحد ويرتب�ص بها عد ٌّو واحد ،وما كان عليها �إال �أن تواجهه ب�أ�سلحة
موحدة وب�أ�سلوب متماثل وبه َّم ِة �أ�سر ٍة واحدة.
ُ
اجلي�ش بالبيا�ض لت�صبح الكوادر الطبية و�شبه الطب َّية
ا�صطبغ
و�إداريو امل�ست�شفيات و�سائقو �سيارات الإ�سعاف جنودًا
يت�صدّرون
َ
اخلطوط الدفاعية يف ِّ
كل املجتمعات ،ونزلوا مبختلف رتبهم
و�شهاداتهم و�أقدميتهم �ساحات الوغى للم�شاركة يف حرب املجتمعات
ري منهم يف املعارك وقدموا ال�شهداء،
�ض َّد الفريو�س ،و�أ�صيب كث ٌ
وعجت و�سائل الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي يف كل الدول
َّ
واملجتمعات ب�صورهم وق�ص�ص ن�ضاالتهم و�سرديات ا�ستماتتهم يف
ال�صحة يف ِّ
كل دول العامل �إىل جرناالت حرب
احلرب ،وحت َّول وزراء
َّ
يديرون املعارك اليوم َّية مع العد ِّو ،وحتولت وزاراتهم �إىل غرف
عمليات تعمل على مدار ال�ساعة ملتابعة الو�ضع ور�صد تطوراته وتقدمي
املعلومة املح َّينة لل�شعب ول�صاحب القرار ..وانتحر بع�ضهم عاجزًا
ري منهم ،وذرف بع�ضهم
عن تق ُّبل الف�شل يف احلرب ،وا�ستقال كث ٌ
الدموع �أمام ال�شا�شات م�ستح ًّثا الهمم وم�ستجد ًيا العون وااللتزام
بالإجراءات ،ومعل ًنا �ضراوة احلرب وجربوت العد ِّو.
�سجلت اجلائحة يف �أعماق املجتمعات العربية ،م�شر ًقا
وقد َّ
ومغر ًبا ،ح�ضو ًرا الفتًا يف الإدارة املجتمع َّية للحرب على الفريو�س،
من خالل ابتداع �صور و�أ�شكال من املكافحة املجتمع َّية له والإ�سهام
بطريقتها يف �إر�ساء الأمن املجتمعي وتو�سيع نطاقه ،واتخذت مناذج
املكافحة و�صورها و�أ�شكالها �أبعادًا مرتاوحة بني الثقايف واحل�ضاري
من جهة ،واالجتماعي واملدين من جهة ثانية ،والتوا�صلي والإعالمي
من جهة ثالثة.

عائ�شة ب�شري التايب

وجت�سدت الأبعاد الثقافية واحل�ضارية للمكافحة املجتمعية
َّ
معبةَّ ،مت فيها ا�ستدعاء الثقافة العربية
العربية للجائحة يف �صور ِّ
الإ�سالمية و�أهم مقوماتها الدينية واحل�ضارية والتاريخية ،ف�شهدنا
ابتداعا جمتمع ًّيا الفتًا ل�صور متباينة من ا�ستدعاء الأبعاد الروحية
ً
وا�ستثمارها ِّ
بكل عفو َّية من طرف عامة النا�س يف احلرب على
فعجت مواقع التوا�صل االجتماعي بالدعوة �إىل �صلوات
الفريو�سَّ ،
جماعية موحدة يف الزمن وحمالت ا�ستغفار ،وتداول كبري للن�صو�ص
والأدعية املنا�سبة للت�ض ُّرع �إىل اهلل لرفع البالء .وجت َّند ال�ضمري
اجلمعي العربي امل�سلم ليحمي مقد�ساته مب�أثوراته ويربر ما ا�ستوجبته
اجلائحة من �إبطال غري م�سبوق ل�صالة اجلماعة يف امل�ساجد وتعطيل
�صالة الرتاويح يف �شهر رم�ضان ،و�إيقاف العمرة و�إغالق احلرمني
ال�شريفني ،لي�ؤكد باحلجج والأدلة والن�صو�ص ال�شرعية جواز ال�صالة
يف الرحال ِّ
ويو�ضح الفروق بني فقه حفظ النف�س وحفظ الدين ،ويه ِّون
على امل�سلمني وقع انك�سار جمرى عاداتهم وطرق ممار�سة عباداتهم.
كما وجدت ال�شعوب العربية يف ا�ستح�ضار املا�ضي والعودة
�إىل التاريخ املجيد متنف ًَّ�سا «�سيكو�سو�سيولوج ًّيا» يف احلرب على
اجلائحة ،ف�أعادت �إحياء تراث ما كتبه العرب وامل�سلمون يف انت�شار
الأوبئة ،وما د َّونه امل�ؤرخون والعلماء يف تعا ُمل قادتهم وحكمائهم مع
انت�شار الطاعون يف بالد امل�سلمني ،و�أبرزوا �أن ما كان يعتمده العرب
وامل�سلمون منذ قرون من �أ�ساليب مل ي ُكن يختلف يف جوهره مع ما
ال�صحة العاملية اليوم.
�أقرته منظمة
َّ
وجت�سدت الأبعاد االجتماعية واملدن َّية يف م�سار انكفاء املجتمعات
َّ
العربية على ذاتها ،واال�ستنجاد باملحلي وا�ستنفار كوامنه ..وبرهنت،
يف �إطار ذلك ،على قدرة بالغة يف جتنيد الأفراد واجلماعات املحلية
واجلمعيات واملنظمات الأهلية ،والوقوف جن ًبا �إىل جنب مع الأجهزة
الأمنية والع�سكرية واجليو�ش البي�ضاء للإ�سهام يف �إدارة احلرب
ومدِّ يد العون بتنظيم احل�شود �أمام امل�ست�شفيات ومراكز الك�شف
على الفريو�س ونقاط توزيع الغذاء ،و�إي�صال امل�ؤونة والأدوية �إىل
م�ستحقيها ،و�إدارة حمالت ن�شر الوعي ب�أهمية مالزمة املنازل،
والتوعية ب�سبل التوقي من الفريو�س والتعامل معه يف حال الإ�صابة
به� ..إىل غري ذلك ،و�شهدت كل املجتمعات العربية ،دون ا�ستثناء،
مبادرات نوع َّية جلمعيات خري َّية ومنظمات �أهل َّية تُ�شرف وحتثُّ
�أ�صحاب الهمم على ال�صنع املح ِّلي للك َّمامات واملالب�س الطبية الواقية
وتوزيعها جما ًنا على امل�ست�شفيات والكوادر الطب َّية و�شبه الطب َّية ،ال
�س َّيما بعد تو ُّقف حركة ت�صدير تلك املواد على نطاق دويل.
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واخلا�صة
احل�س املدين و�شعور امل�ؤ�س�سات الوطن َّية العموم َّية
َّ
وعرف ُّ
عدد من
بامل�س�ؤول َّية املجتمع َّية جتاه املجتمع طفر ًة بارزة ،ال �س َّيما لدى ٍ
امل�ؤ�س�سات اجلامع َّية العرب َّية التي تناف�ست يف عدد من الدول العربية
يف االنخراط يف �إدارة الأزمة ب�إمكاناتها املتوا�ضعة وبكفايتها العالية.
و�شهدنا مبادرات لت�صنيع طالب الهند�سة للأجهزة الواقية و�أجهزة
التن ُّف�س والروبوتات والتطبيقات امل�ساندة وغريها من املبادرات التي
�ستُنق�ش بحروف بارزة يف ِّ
�سجل حرب املجتمعات العربية �ض َّد اجلائحة،
ً
ف�ضل عن ت�سجيل حماوالت رائدة مل�ؤ�س�سات وخمتربات بحث َّية وعلم َّية
عرب َّية وكليات طب ،ملحاوالت كثرية يف �إجراء التجارب و�إجناز البحوث
العلمية للك�شف عن �أ�سرار الفريو�س امل�ستجدّ ،وحماولة ابتكار الأدوية
املنا�سبة وبروتوكوالت معاجلة امل�صابني .وال تزال املحاوالت م�ستمرة
ومل تنقطع حتى حلظة كتابة هذه الأ�سطرِّ .
وبغ�ض النظر عن النتائج
العملية ملختلف تلك املحاوالت والتجارب� ،سيبقى ت�سجيل ذلك القدر
املتعايل من من�سوب �إعادة اعتبار املجتمعات العربية ل�سلطة العلم
واملعرفة ،و�إعادة الثقة يف العلماء والباحثني يف حدِّ ذاته ،مك�س ًبا
اعتبار ًّيا.
و ُي�شار يف النطاق ذاته ،كذلك� ،إىل ما عرفته قيم املواطنة والوالء
للوطن وارتفاع من�سوب االعتزاز باالنتماء �إليه من انت�صار الفت
يف زمن اجلائحة على ِّ
كل ما حتمله املجتمعات العربية يف �أح�شائها
من «ك�سور اجتماعية» لطاملا كانت ت�ؤ ِّرقها وت� ِّؤجج الفنت فيها ،وما
ح�س املواطنة الرا�شدة املدركة ملقت�ضيات ال�سياق من ٍّ
جتل
�شهده ُّ
وبيان ..لقد جعل �سياق اجلائحة من الوطن وط ًنا للجميع و�أبدعت
املجتمعات يف ن�سج �سرديات الأمة الواحدة وحياكة رمزيات اللُّحمة
املوحد فوق �صوت االنق�سام
والوحدةَ ،ف َع َل �صوت الوالء للوطن َّ
والفرقة ،وقفزت �أغلب املجتمعات العربية وهي حتارب الفريو�س
فوق االنتماءات والنعرات العن�صر َّية والطائف َّية والإثن َّية وال�سيا�س َّية
واحلزب َّية والفكر َّية ،على الرغم من حماوالت ا�ستدراجها هنا وهناك
يف زمن املحنة ..كما قفزت فوق منطق الت�ضاد وجنحت يف احتواء
تناق�ضاتها وم�شكالتها االجتماعية من الإرهاب والطائفية وم�شكالت
العمالة الوافدة وغريها.
� َّأما عن الأبعاد التوا�صل َّية والإعالم َّية للمكافحة املجتمع َّية لأزمة
جت�سدت ،بر�أيي ،يف الدور البطويل الذي لعبته
اجلائحة ،فقد َّ
مواقع التوا�صل االجتماعي العربية كغريها يف �سائر دول العامل يف
ك�سر طوق احلجر املنزيل وتخفيف وقع حالة العزلة االجتماعية
الإلزامية ومنطق «خليك بالبيت» على الأفراد والأ�سر ،والإ�سهام يف
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 290اجلائحة وامل�ضامني امل�ستجدَّة للأمن
ِّ

التباعد
ابتداع عادات وممار�سات اجتماعية جديدة يف ظل �إجراءات ُ
االجتماعي ،م�ؤكدة �إمكانية ا�ستمرار املمار�سة اجلماعية للفنون
ي�سر � -إىل حدٍّ
والرتفيه والريا�ضة و�سائر الهوايات عن ُبعد ،وهو ما َّ
كبري  -م�سارات تط ُّبع الأ�سر والأفراد ،مبختلف �شرائحهم العمر َّية،
مع منط حياة احلجر ويومياته القا�سية الفاقدة ملعنى التوا�صل
االجتماعي احلي واملبا�شر مع الف�ضاء العام.
وظ َّلت مواقع التوا�صل االجتماعي وحدها هي النافذة التي
كانت ال�شرائح االجتماعية املختلفة تط ُّل من خاللها على عواملها
االجتماعية وجماعاتها املرجعية من �أهل و�أقران و�أ�صدقاء حقيقيني
وافرتا�ضيني و�شركاء وزمالء درا�سة وعمل ..فكانت ،على الرغم
من انقطاع التوا�صل املبا�شر مع اخلارج ،ت� ِّؤمن وحدها البث املبا�شر
واحلي ليوميات عامة النا�س واملبدعني والفنانني والريا�ضيني والأئمة
وال�شيوخ ،كا�سر ًة حدود الزمان واملكانً ،
ف�ضل ع َّما لعبته مواقع
التوا�صل االجتماعي من دور ريادي يف بث ر�سائل الطم�أنة ومعا�ضدة
اجلهود الر�سمية يف مكافحة الفريو�س ون�شر الوعي ال�صحي واملعلومة
ال�صحيحة والت�صدي لل�شائعات املغر�ضة وحماولة ترويج الأخبار
الزائفة لبث الفنت والفو�ضى.

 .6الخاتمة

�ستمثل يوميات جائحة ( )COVID-19وكرونولوجيا �أحداثها،
بال �شك ،مادة تاريخ َّية خ�صبة يف جمال تاريخ �صراع الب�شرية الطويل
مع الكوارث واملخاطر والأوبئة ،لك َّنه �سيكون ِّ
بكل ت�أكيد ت� ً
أريخا خمتل ًفا
اختال ًفا جوهر ًّيا ع َّما �سبق بحكم طبيعة ال�سياق ال�سو�سيوتاريخي
الذي احت�ضن اجلائحة ،واملنطق امل�ستحكم يف �سريانها وانت�شارها ،ما
جعل منها حد ًثا عامل ًّيا غري م�سبوق �أربك النا�س وال�سيا�سيني والدول
والتكتُّالت الإقليمية ،و�أ�صاب العامل بالذهول و�ش َّل حركته وو�ضع
موحد اختُ�صر
�أغلب املجتمعات والأفراد يف جهاته الأربع �أمام م�صري َّ
يف �إيقاف ِّ
كل املنا�شط ومالزمة البيوت.
لق���د كان���ت الإدارة احلكومي���ة والر�س���مية لأزم���ة جائح���ة
(� )COVID-19إدارة معوملة بامتياز حكمتها بروتوكوالت كون َّية ملزمة
ُ�ص ِّمم���ت �س���ل ًفا لإدارة املخاطر ال�صحية وانت�ش���ار الأوبئ���ة والأمرا�ض
املتن ِّقلة؛ لذلك فقد ت�شابهت الإجراءات والتما�شيات املعتمدة (التباعد
االجتماع���ي ،واحلجر ال�صحي ،وحظر التج���ول ،وغلق احلدود )...يف
ِّ
ال�صحة العاملية وما كانت
كل الدول؛ نظ ًرا للتن�سيق املبا�شر مع منظمة
َّ
تن�ص عليه مراقبتها للو�ضع الوبائي على نطاق كوين من مرئيات و�آليات
ُّ
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منا�سبة ملحاربة انت�شار الفريو�س ،لكن التحليل امليكرو�سيولوجي لإدارة
�أزم���ة جائح���ة ( )COVID-19جعلنا نقف على ال���دور املحوري الذي
لعبته املجتمعات العربية ب�ش���كل خا�ص ب�شرائحها االجتماعية املختلفة
يف �إدارة ه���ذه الأزم���ة بطريقته���ا وب�إ�س���هاماتها النوع َّي���ة يف املكافحة
املجتمع َّي���ة للفريو����س ،ودورها يف معا�ضدة اجلهود الر�س���م َّية يف توفري
ال�صحي واملجتمعي ب�ش���كل عام.
الأمن
ِّ
وميكن القول� :إن �سياق اجلائحة دفع املجتمعات العربية �إىل
وك�سر �أوهام االعتماد املطلق
�إعادة اكت�شاف �أعماقها واخرتاع ذاتهاَّ ،
على الغرب املتقدمَّ ،
وحطم تابوهات العجز عن الت�صنيع وحتميات
وبي �سياق اجلائحة ،باحلجة والربهان،
االرتباط بالدول امل�صنعةَّ .
�أن انكفاء املجتمعات والدول العربية وما ي�س َّمى بالدول النامية،
ب�شكل عام ،على الذات وفك االرتباط ولو جزئ ًّيا مع الغرب امل�ص ِّنع
ال يفرز الفناء واالندثار بقدر ما يثمر الإبداع وي� ِّؤ�س�س للإقالع نحو
�أفق �أرحب.
وعليهُ ،يلي علينا بالنهاية التف ُّك ُر يف اجلائحة وما �أفرزته �إدارتها
من م�ضامني متجددة يف مفهوم الأمن املجتمعي ،وما ميكن اعتباره
درو�سا م�ستفادة منها ،التو�صي َة بالآتي:
ً
ـ اال�شتغال اجلدي من الآن على و�ضع خطط مدرو�سة ل�سياق ما بعد
ال�صحي قد يتعافى بالق�ضاء على الفريو�س،
اجلائحة؛ لأن الأمن
ِّ
لكنَّ �أبعاد الأمن املجتمعي ،االقت�صادية واالجتماعية والنف�سية،
لن تنتهي .و�ستتطلب ت�ضافر اجلهود ور�صد املوازنات ل�ضبط
خطط للتعايف من تداعيات الفريو�س مبختلف �أبعادها.
ـ �ضرورة تبني �سيا�سات وا�ضحة لإنعا�ش االقت�صادات الوطنية ،من
خالل ت�شخي�ص حجم اخل�سائر وح�صر القطاعات وامل�ؤ�س�سات
والفئات االجتماعية الأكرث ت�ضر ًرا ،وحماولة اتخاذ التدابري
ال�ضرورية لتحفيز النمو االقت�صادي ومرافقة القطاعات
املت�ضررة لتجاوز االنتكا�سات احلا�صلة.
ـ زيادة عمل اجلهات املخت�صة وطن ًّيا و�إقليم ًّيا على تثمني نتائج
البحوث والدرا�سات العلمية ،والرفع من ميزانيات البحث
العلمي و�إعادة االعتبار للعلماء والباحثني يف خمتلف احلقول
والتخ�ص�صات.
ُّ
التخ�ص�صات
ـ �أهمية االعتماد على الكفاءات العلم َّية املتميزة يف
ُّ
العلمية والإن�سانية واالجتماعية ملراجعة اخليارات االقت�صادية
والإ�سرتاتيجية الكربى يف جمال الت�صنيع والغذاء والدواء
والبحث العلمي يف �ضوء ما برهنت عليه اجلائحة من �أهمية
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االعتماد على الذات وتثمني القوى املحل َّية.
ـ �ضرورة العمل على تعزيز جهود املنظمات الإقليمية العربية
وحتفيزها على القيام ب�أدوار �أكرث فاعلية يف حماية امل�صالح
امل�شرتكة يف ظل التهديدات املتنامية ملجتمع املخاطر العاملي.
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