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كورونا وتغيير العالم ومصر

د. عبد المنعم سعيد

ألزمـة  التاريخيـة  األهميـة  المقـال  هـذا  يتنـاول 

مـع  بالعالـم  ـت  ألمَّ التـي   "١٩ "كوفيـد  أو  "كورونـا" 

بدايـة عـام ٢٠٢٠، ومسـتمرة حتـى اآلن فـي عـام ٢٠٢١، 

مـع إشـارات إلـى تراجعها واسـتمرار هـذا التراجع 

حتـى نهايـة العـام. وسـواء كانـت مـدة "الجائحـة" 

فإنهـا  أعـوام،  عـده  أو  عاميـن  أو  واحـًدا  عاًمـا 

تظـل ظاهـرة تاريخيـة فارقـة، بمعنـى أنهـا غّيـرت 

مـن الدنيـا كلهـا بمـا فيهـا مصـر، وبقـي علينـا أن 

نتقصـى كيـف يمكـن فهـم هـذه الظاهـرة، وكيفية 

التعامـل معهـا اآلن وفـي المسـتقبل، وتجنـب ما 

فيهـا مـن مخاطـر، ونسـتغل مـا يمكـن أن يسـنح 

فيهـا مـن فـرص. 

فلسفة التغيير

التغييـر،  هـي  البشـر  حيـاة  فـي  الدائمـة  الحقيقـة 

وكل من كتبوا تعلموا مقولة أن اإلنسـان ال ينزل 

فـي النهـر نفسـه مرتيـن. المتغيـرات التكنولوجيـة 

الثـورة  مثـل  فـي مجموعـات،  إجمالهـا  جـرى  التـي 

الصناعيـة مـن األولـى إلـى الرابعـة، بالفعـل غيـرت 

 كثيـرة؛ وأحيانًـا فـإن األمـر ال يحتـاج 
ٍ
الدنيـا فـي منـاح

إلى إجمال؛ فاختراع القطار أو السيارة أو الطائرة 

أو  البخـار  اسـتخدام  أو  الداخلـي  االحتـراق  آلـة  أو 

المفاعـالت الذريـة والكمبيوتـر والتليفـون الحديث 

بـكل أنواعـه، شـّكل نقـالت كبيـرة، ليـس فقـط في 

حيـاة البشـر، وإنمـا أيًضـا فـي النظـام العالمـي.

اليـــوم، ورئيــس مجــلـــس  إدارة المصـري  رئيـس مجلس 
المستشارين بالمركز المصري للدراسات االستراتيجية

فيـروس  نتيجـة  يتغيـر  العالـم  أن  اتفـاق  هنـاك 

كورونـا، ولكـن مـا اختلفـوا عليـه كان مـدى التغييـر، 

وفي أي اتجاه. واإلعالن عن هذا التغيير، بالسرعة 

العشـرين  القـرن  خـالل  البشـر  عاشـها  التـي 

وعقديـن مـن القـرن الحالـي، والكلمـات الشـائعة 

تخلـو  ال  والدراسـات  والتحليـالت  المقـاالت  فـي 

مـن عبـارة أن العالـم بعـد أزمـة كورونـا لـن يعـود 

كمـا كان، والحيـاة بعـد األزمـة لـن تكـون كمـا كانت 

قبلهـا، والبعـض مـن الجماعـة الفكريـة قفـز فـوًرا 

إلـى "عالـم مـا بعـد كورونـا".

لكـن لمـاذا يصبـح فيـروس "كوفيـد-١٩" علـى هـذه 

رأًسـا  الدنيـا  تقلـب  التـي  الفعاليـة  مـن  الدرجـة 

المتغيـرات  أن حسـاب  هـي  العقـدة  علـى عقـب؟ 

مثـل  عظمـى  بأحـداث  ارتبطـت  الكبـرى  العالميـة 

والكسـاد  والثانيـة،  األولـى  العالميتيـن  الحربيـن 

ونهايـة  الماضـي،  القـرن  ثالثينيـات  خـالل  الكبيـر 

الحرب الباردة، وأحداث الحادي عشـر من سـبتمبر 

وضـع  يمكـن  فهـل   ،٢٠٠٨ الماليـة  واألزمـة   ،٢٠٠١

األحـداث  وانتشـاره ضمـن هـذه  فيـروس كورونـا 

العظمـى؟ 

الحائـط  فـوق  مكتوًبـا  يقـال  كمـا  التغييـر  كان 

الزمنـي، حيـث إن العالـم يتغير في اتجاهات جديدة 

إلـى عالـم ثالثـي األقطـاب، وعالـم مـا بعـد الثـورة 

العلميـة الرابعـة، والتـي قبـل أن نعلـم مـا هـي، كنـا 
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ظـــهـــور "ســـيـــاســـات الـــهـــويـــة" الــتــي 
ــريـــة تــنــســحــب  جـــعـــلـــت كــــل جـــمـــاعـــة بـــشـ
لــمــجــابــهــة  نــفــســهــا؛  عـــلـــى  تــنــكــمــش  أو 
قبل  مــوجــوًدا  كــان  العولمة"،  "سياسات 
كورونا، وما بقي هو معرفة ما جرى عليه 

من تغيرات بعد حدوث الجائحة.

الممكـن  ومـن  غيرتـه.  نتحـدث عمـا  الحقيقـة  فـي 

تغيـرت  أمـور  عـن  كاشـًفا  "كوفيـد-١٩"  يكـون  أن 

بالفعـل وظهـرت خـالل األزمـة. وربمـا يكـون ذلـك 

األزمـات  تمثلـت وظائـف  حيـث  الموضـوع،  جوهـر 

الكثيـرة  القـوى  عـن  كاشـفة  أنهـا  فـي  التاريخيـة 

تكـون  وربمـا  البشـري،  المسـتقبل  تحـدد  التـي 

العجلـة  يكـون مـن قبيـل  لهـا، ولكـن قـد  معّجلـة 

تـزال جاريـة. وكمـا هـو  اسـتباق األحـداث وهـي ال 

الحـال فـي كل مالمـح التغييـر في العالـم أو الدول 

األحـداث  فـإن  والمخلوقـات،  اإلنسـان  حتـى  أو 

والتكنولوجيـا والمتغيـرات تعطـي فرصـة للتغييـر 

فـي  عقـب  علـى  رأًسـا  االنقـالب  ولكـن  واالختيـار، 

العـادة ينتظـر لفتـرة مـن الزمـن تكـون األزمة فيها 

خلفنـا، وبالتالـي فالعالـم يتغيـر نتيجـة "كوفيد -١٩"، 

ولكـن مـا مـدى هـذا التغييـر؟ وفـي أي اتجـاه؟

إلـى  والمفكـرون  المهتمـون  انقسـم  ذلـك  وفـي 

علـى  رأًسـا  ينقلـب  العالـم  أن  أولهمـا:  اتجاهيـن؛ 

عقـب، باختصـار يصبـح هنـاك عالـم آخـر. وثانيهمـا: 

كان  عالـم  عـن  "كاشـفة"  حقيقتهـا  فـي  األزمـة  أن 

يتغيـر بالفعـل، ومـا علينـا إال مراقبـة مـا كان مـن 

تغيـرات تكنولوجيـة، وتوازنـات القـوى الدولية؛ حتى 

نـرى مـا نـراه، ومـا هـو قـادم أيًضـا، ولكـن مـا بيـن 

االتجاهين مسافات كثيرة، وظالل بين وجهة نظر 

وأخـرى؛ إذ أدت جائحـة "كورونـا" إلى تحطيم الحياة، 

بعدهـا  ر  والمتصـوَّ األسـواق،  تعطيـل  تـم  حينمـا 

السياسـية  القـوة  فـي  دائمـة  تحـوالت  تحـدث  أن 

ومـن  الحًقـا.  إال  تظهـر  لـن  بطـرق  واالقتصاديـة 

التطـور  مـع  الصيـن،  صعـود  فـإن  أخـرى،  ناحيـة 

التكنولوجـي الـذي دمـج ثـورة المعلومـات مـع ثـورة 

التكنولوجيـا الحيويـة، خلق ثـورة تكنولوجية عالمية 

رابعـة، حتـى قبـل أن تترسـخ نتائـج الثـورة الثالثـة، 

الهويـة"  "سياسـات  ُسـمي  لمـا  الكبيـر  والظهـور 

إلـى  والدعـوة  العولمـة"،  "سياسـات  تجابـه  التـي 

ذلـك  كل  الدوليـة،  المؤسسـات  تأسـيس  إعـادة 

كان موجـوًدا، ومـا بقـي هـو معرفـة مـا جـرى عليـه 

مـن تغيـرات بعـد حـدوث الجائحـة.

أصول التغيير 

منـذ أن وقـف اإلنسـان علـى قدميه، وانفك الرباط 

بينـه وبيـن مخلوقـات المملكـة الحيوانيـة األخـرى، 

المخلوقـات  مـع كل  الصـراع  مـن  حالـة  فـي  وهـو 

التـي ربمـا بـدأت بالوحـوش الضارية لكنهـا لم تنته 

بالمخلوقـات متناهيـة الصغـر، كان اإلنسـان فـي 

حالـة صـراع طبيعـي مـع كل الممالـك األخـرى مـن 

الثـورة  ومـع  األخيـرة  القـرون  وفـي  المخلوقـات، 

الصناعية والحداثة بجميع أشـكالها، دخل البشـر 

فـي حـروب لإلبادة الجماعية ألشـكال مختلفة من 

والبكتيريـا  والميكروبـات  والحشـرات  القـوارض 

م  التقـدُّ إلـى  التوصـل  وعمليـة  والفيروسـات، 

البشـري، وتتمثـل عظمـة العبقرية اإلنسـانية في 

التوصـل إلـى التحكـم أوًلا فـي الطبيعـة مـن حيـث 

خـالل  مـن  والمسـافة  الزمـن  فـي  وحتـى  المـوارد 

ثـورات كبـرى فـي الزراعـة والصناعـة والتكنولوجيا، 

مواجهـة  فـي  جـرى  الـذي  م  التقـدُّ تحقيـق  وثانًيـا 

تحديـات الحـرب والمجاعـات والطاعـون، من خالل 

الحـرب،  يمنـع  الـذي  السـالم  لتحقيـق  سياسـات 

والطعـام الـذي قضـى علـى المجاعـة فـي معظـم 

دول العالـم، والتوصـل إلـى لقاحـات وأدويـة تحقق 

العافيـة وتقـاوم أو تمنـع األوبئـة. أصبـح التطـور 

أصبحـت  أن  بعـد  األمـام  نحـو  ـا  خطيًّ اإلنسـاني 

الليبراليـة  والدوليـة  والرأسـمالية  العولمـة 

التـي  العصـر وأعالمـه  والديمقراطيـة هـي عالمـة 

لكنهـا  السـعيدة.  جنتهـا  إلـى  البشـرية  تقـود 

والكـم  النـوع  فـي  تماًمـا  أخـرى  قصـة  أصبحـت 
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ًعـا قبـل  واألطـراف، فهـي ليسـت كمـا كان متوقَّ

مثـل  آخـر  وبـاء  باعتبـاره مجـرد  "كوفيـد-١٩"  مجـيء 

العقـود  خـالل  األرضيـة  الكـرة  عرفتـه  الـذي  ذلـك 

الماضيـة مـن "اإليدز" إلى "السـارس" ثم "اإليبوال"، 

وأنـواع أخـرى مـن إنفلونـزا الطيـور والخنازيـر وحتى 

خلقـت  تحديـات  كانـت  كلهـا  هـذه  البقـر.  جنـون 

آليـات التعـاون معهـا؛ حيـث اسـتنفرت الجماعـة 

العلميـة الطبيـة العالميـة، وانتهـت إلـى لقاحـات 

ودواء يشـفي مـن المـرض، أو يخفـف مـن نتائجـه، 

معـه.  "التعايـش"  يمكـن  ببسـاطة  أو 

علـى  اإلنسـانية  السـيطرة  فـْرض  فـي  حـدث  مـا 

الطبيعـة كان اختـالًلا كبيـًرا للتـوازن فـي الطبيعـة 

كلهـا، وربمـا فـي التوازن الجاري بين الكوكب الذي 

نعيـش فيـه والكواكـب األخـرى، أخـذ أشـكاًلا مـن 

الحـراري"، وثقوًبـا فـي غـالف األوزون  "االحتبـاس 

نهايـة  مـع  ولكـن  األرضيـة.  الكـرة  يحمـي  الـذي 

القرن العشـرين بات اإلنسـان مغروًرا وواثًقا من 

نفسـه، إلـى الدرجـة التـي أعلـن فيهـا نهايـة ليـس 

فقـط التاريـخ )اإلنسـاني بالطبـع(، وإنمـا نهايـات 

الجـوع،  أو  "المجاعـة"  مـع  اإلنسـان  صراعـات 

الصـراع  أو  و"الحـرب"  المـرض،  أو  و"الطاعـون" 

بيـن الممالـك اإلنسـانية. اسـتقر األمـر لإلنسـان، 

مـن  الثابـت  ولكـن  الكـون،  عـرش  علـى  واسـتوى 

أخـرى  ممالـك  هنـاك  أن  "كوفيـد-١٩"  مـع  تجربتنـا 

مـن المخلوقـات تنتظرنـا، وكمـا هـي العـادة غريبـة 

ومميتـة. ولكـن ربمـا يكـون هـذا سـبًبا مهًمـا فـي 

تحقيـق نـوع مـن التواضـع اإلنسـاني فـي مواجهـة 

مـن  بعًضـا  تسـترجع  حتـى  اإلنسـانية؛  النفـس 

دة مـن ممالـك  تواضعهـا. والبشـرية ال تـزال مهـدَّ

تكـون  وربمـا  نرهـا،  لـم  أصيلـة  تكـون  ربمـا  أخـرى، 

تحـوالت أو Mutations لممالـك قديمـة تحركت أو 

قامـت مـن رقادهـا؛ نتيجـة محفـزات ربمـا كنا -نحن 

البشـر- فـي عالمنـا الحالـي قـد أطلقناهـا.

المستقبل العالمي بعد كورونا

عقـب ظهـور فيـروس كورونـا، بـرزت العديـد مـن 

مـا  التـي  القضايـا  مـن  العديـد  حـول  النقاشـات 

زالـت مسـتمرة ولـم نصـل الـى حلـول لهـا، والتـي 

أبرزهـا: مـن 

أولًا: حياة الفرد أم االقتصاد والمال؟

فـي  أخالقيـة  معضلـة  الـدول  حكومـات  واجهـت 

االختيار بين اتخاذ العديد من اإلجراءات االحترازية 

للحفـاظ علـى صحـة المواطنيـن؛ ممـا يضـع الفـرد 

أوًلا لكن يدمر االقتصاد ويؤدي الى انهيار األعمال 

والصناعـات، أو تضـع االقتصـاد في المرتبة األعلى 

والنظريـة  أكثـر.  وفيـات  الـى  ذلـك  أدى  لـو  حتـى 

مـع  التعايـش  فكـرة  إلـى  أصحابهـا  يميـل  الثالثـة 

فـي  الحكومـات  خاللهـا  مـن  وتأمـل  الفيـروس، 

والتدخـل  كورونـا،  انتشـار  عمليـة  فـي  التحكـم 

والمرضـى،  المصابيـن  ومعالجـة  البـؤر،  لتحديـد 

ومراقبـة الحامليـن للفيـروس، وفـي الوقت نفسـه 

االقتصـاد. عجلـة  الـى  التدريجيـة  العـودة 

ثانًيا: النظم الديمقراطية واالستبدادية

كانـت  وقـت  فـي  العالـم  كورونـا  فيـروس  هاجـم 

قبـل  حتـى  ـا،  عالميًّ متعثـرة  الديمقراطيـة  فيـه 

التهديـد،  تحـت  بالفعـل  وباتـت  الوبـاء،  تفشـي 

ا بشـكل خـاص  وكان االنكمـاش الديمقراطـي حـادًّ

فـي السـنوات الخمـس الماضيـة )٢٠١٥ حتـى ٢٠١٩(، 

وهـي فتـرة السـنوات الخمـس التـي انتقلـت فيهـا 

الـدول إلـى االسـتبداد أكثـر مـن الديمقراطيـة، وقد 

يسـتغرق األمـر بعـض الوقت، ربما سـنوات، قبل 

الـــــدول معضلة  حــكــومــات  واجـــهـــت 
اإلجراءات  اتخاذ  بين  االختيار  أخالقية في 
االحترازية الصحية؛ مما يضع الفرد أولًا، 
إلــى  ذلـــك  أدى  لــو  حــتــى  أولًا  االقــتــصــاد  أو 
إلى  يميل  الثالث  واالخــتــيــار  أكــثــر،  وفــيــات 

التعايش مع الفيروس.



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

12

علـى  للوبـاء  الكامـل  التأثيـر  علـى  الحكـم  يتـم  أن 

الديمقراطيـة فـي جميع أنحـاء العالم، كما يعتمد 

مـع  مقارنـة  الديمقراطيـات،  أداء  كيفيـة  علـى 

األنظمـة االسـتبدادية، فـي احتـواء اآلثـار الصحيـة 

واالقتصاديـة للفيـروس، وعلـى نطاق أوسـع على 

الصين أو الواليات المتحدة والدول الديمقراطية 

لالطمئنـان  وجيـه  سـبب  يوجـد  وال  مجتمعـة. 

بشـأن التوقعـات العالميـة للـدول الديمقراطيـة؛ 

فهنـاك الكثيـر مـن األسـباب التى تدعـو الى القلق. 

فتـرة  أصعـب  خـالل  العالـم  الوبـاء  ضـرب  لقـد 

وعلـى  البـاردة،  الحـرب  نهايـة  منـذ  للديمقراطيـة 

ـع األنظمـة االسـتبدادية أي  الجانـب اآلخـر لـم تُضيِّ

وقـت فـي اسـتغاللها لتوسـيع قوتهـا وتصلبهـا؛ 

السياسـيين  بـل 
ِ
ق مـن  عديـدة  محـاوالت  فهنـاك 

السـتخدام األزمـة للترويـج لنموذجهـم السياسـي 

عالقـة  يظهـر  ال  التاريخـي  والسـجل  الُمفّضـل. 

قويـة بيـن الفعاليـة ونـوع النظـام، ففـي حيـن أن 

مثـل  جيـد،  االسـتبدادية  األنظمـة  بعـض  أداء 

اآلخـر  البعـض  أداء  فـإن  والصيـن،  سـنغافورة 

كان ضعيًفـا للغايـة مثـل إيـران، وبالمثـل، تعّثـرت 

والواليـات  إيطاليـا  مثـل  الديمقراطيـات،  بعـض 

مثيـًرا  اآلخـر  البعـض  أداء  كان  بينمـا  المتحـدة، 

وتايـوان. الجنوبيـة  كوريـا  مثـل  لإلعجـاب، 

ثالثًا: العولمة والدولة القومية

جـرى  أنـه  األزمـة،  تفاقـم  فـي  سـبًبا  كان  مـا  ربمـا 

اسـتبعاد "األمـراض المعديـة" وسـريعة االنتشـار 

علـى  أكثـر  ركـزت  التـي  "العولمـة"  حسـابات  مـن 

عمومـه،  فـي  واالقتصـاد  المـال  وحركـة  التجـارة 

وربمـا القيـم أيًضـا، والتواصـل االجتماعـي أكثـر من 

هجـوم ممالـك أخرى مـن المخلوقات على الجنس 

ذاتهـا  "العولمـة"  فيـه  بـدت  وقـت  وفـي  البشـري. 

الـذي  اليمينـي  االنحـراف  نتيجـة  تسـاؤل  موضـع 

جـرى فـي العالـم المتقـدم خـالل العقـد المنصـرم. 

أشـكال  رصـد  فـي  االسـتمرار  الممكـن  ومـن 

االضطـراب الفكـري الجاريـة فـي النظـرة إلـى عالـم 

مـن  اليـه  النظـر  يمكـن  إنـه  بـل  "كورونـا"،  بعـد  مـا 

زاويـة أن األزمـة ذاتهـا ال تزال مسـتمرة، وأن دالئل 

عـدم اليقيـن بالنسـبة لهـا ال تـزال ماثلـة، فـال أحـد 

يعـرف متـى تنتهـي، وحتـى االعتمـاد علـى أن نقطـة 

النهايـة تكـون مـع وجـود اللقـاح والـدواء ال يمنـع 

مـن وجـود إمكانيـة لمعـاودة العـدوى مـرة أخـرى، 

كمـا أن خصائـص المـرض ذاتهـا ال تـزال غامضـة.

كان  العالـم  أن  لفكـرة  االستسـالم  أيًضـا  ويمكـن 

جـرى  حينمـا   ،"١٩  - "كوفيـد  ظهـور  قبـل  مضطرًبـا 

اتجـاه  فـي  واالنكمـاش  "العولمـة"  علـى  التمـرد 

والحوائـط،  األسـوار  تقيـم  التـي  القوميـة"  "الدولـة 

ُسـمي  فيمـا  جسـور  مـن  عليـه  تقـدر  مـا  وتقطـع 

بسياسات "الهوية" التي جعلت كل جماعة بشرية 

تنسحب أو تنكمش على نفسها. حدوث مثل ذلك 

مـع االسـتمرار فـي التقـدم التكنولوجـي وتطبيقاتـه 

فـي الثـورة التكنولوجيـة الرابعة، ال بد وأن يؤدي إلى 

الكثيـر مـن االضطراب والحيرة، خاصة أن الحوكمة 

العالميـة، والمنظمـات الدوليـة، واإلقليميـة أيًضـا، 

ضعفـت وقـل شـأنها وهيبتها،وباتـت حتى أشـكال 

الدوليـة  والمعاهـدات  المفاوضـات  مـن  مختلفـة 

مـا  والتراجـع.  للشـك  موضًعـا  األطـراف  متعـددة 

نعلمـه حًقـا أننـا نعيـش فـي عالـم مضطـرب، وأن 

هـذا العالـم المضطـرب هو أهـم معطيات عالم ما 

بعـد الوبـاء. وبـات العالـم يدخـل عصـًرا مـن تفكيـك 

ذلـك مـن  العالـم عـرف  ليـس فقـط ألن  العولمـة 

زاوية الجغرافيا السياسـية من خالل "البريكسـت" 

عندمـا خرجـت بريطانيـا مـن االتحـاد األوروبي، ولكن 

تفكيك  يدخل عصًرا من  العالم  بات 
الــعــولــمــة؛ ألن الــشــركــات تــجــد اســتــمــرار 
الــعــولــمــة كــمــحــرك لــالقــتــصــاد الــعــالــمــي 
ألن  مضطرة  نفسها  وتجد  صعوبة،  أكثر 
العالمية  اإلمــداد  سالسل  تشكيل  تعيد 

بتوطينها محليًّا.
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كمحـرك  العولمـة  اسـتمرار  تجـد  الشـركات  ألن 

نفسـها  وتجـد  صعوبـة،  أكثـر  العالمـي  لالقتصـاد 

اإلمـداد  سالسـل  تشـكيل  تعيـد  ألن  مضطـرة 

ـا. بتوطينهـا محليًّ العالميـة 

ولكـن ربمـا كان أكثـر مـا اسـتغرق جماعـة التفكيـر 

كان حالـة "العولمـة"، ومـن رأى أن منشـأ األزمـة 

اسـتند إلـى الحالة العالميـة المندمجة والمرتبطة 

ليـس فقـط بسالسـل اإلنتـاج العالميـة وخطـوط 

ذلـك  مـن  أكثـر  وإنمـا  واتصاالتهـا،  مواصالتهـا 

التوصيـف تمشـي  بعـد هـذا  أيًضـا.  بالفيروسـات 

العولمـة  مـن  التخلـص  طريقيـن:  فـي  الجماعـة 

واالنكفـاء داخـل الدولـة القوميـة، أو أن "العولمـة" 

يكمـن  أيًضـا  فيهـا  فـإن  المشـكلة،  كانـت  كمـا 

الحـل؛ ممـا يعنـي أن تكـون هنـاك عولمـة مـن نـوع 

الثانـي  هللا  "عبـد  الملـك  عنـه  كتـب  مـا  وهـو  آخـر. 

ابـن الحسـين" ملـك األردن، والـذي طالـب بإعـادة 

وتبشـر  القـدرات،  وتبنـي  تقـوي  التـي  العولمـة 
العولمـة  المنافسـة،  مـن  بـدًلا  حقيقـي،  بتعـاون 
وحدهـا تعمـل  واحـدة  دولـة  بـأن  تعتـرف  التـي 

معايـرة  إعـادة  يعنـي  وهـذا  تنجـح.  أن  يمكـن  ال 
المؤسسـات  تشـكيل  وإعـادة  وأنظمتـه،  عالمنـا 
الحاجـة،  عنـد  جديـدة  مؤسسـات  وبنـاء  الدوليـة، 
واسـتدامة منظمـات جديـدة تعتمـد علـى مهارات 

وموارد القطاعات المختلفة عبر الحدود الوطنية. 

العالـم  يصـل  أن  الممكـن  مـن  أنـه  الخالصـة 

مرحلـة  وهـي  األزمـة،  مـن  األخيـرة  المرحلـة  إلـى 

بالحالـة  وثيًقـا  ارتباًطـا  ترتبـط  والتـي  "التعافـي"، 

العالميـة كلهـا، ومـدى قـدرة الـدول علـى التعـاون 

مـع بعضهـا البعـض فـي وقـت جـرت فيـه العديـد 

مـن التطـورات الدوليـة المهمـة. يصـل العالم إلى 

هـذه المرحلـة، وهـو منهك وأقل ثـروة وأكثر توتًرا، 

وهـو مـا يسـتدعي ترتيبـات عالميـة جديـدة، خاصـة 

الحـرب  بعـد  نشـأت  التـي  القائمـة  الترتيبـات  أن 

مـع  للتعامـل  جاهـزة  تبـدو  ال  الثانيـة  العالميـة 

مشـكالت ومعضـالت عالميـة جديـدة، كمـا جـرى 

الظاهـر  والعجـز  العالميـة،  الصحـة  منظمـة  مـع 

المشـكالت  مـع  التعامـل  فـي  المتحـدة  لألمـم 

العالميـة المعاصـرة. الخـروج مـن أزمـة الفيروس 

العالـم  باتـت مـا هـو  بـات ممكًنـا، ولكـن القضيـة 

الـذي نجـده بعـد الشـفاء مـن المـرض؟ والحقيقـة 

أنـه سـوف يكـون عالًمـا مختلًفـا، ولكنـه لـن يكـون 

المـرض واالسـتجابة  إلـى طبيعـة  فقـط اسـتناًدا 

لـه، وإنمـا أيًضـا، مـاذا سـوف يتم إعـداده والتجهيز 

لـه للتعامـل مـع هـذه الحالـة الجديـدة.

المثال المصري

جـاءت جائحـة كورونـا خـالل الشـهور األولـى مـن 

عـام ٢٠٢٠؛ لكـي تضـع مصـر ومسـيرتها التنمويـة 

مـن  جـاءت  مختلفـة  أزمـة  أمـام  االختبـار  موضـع 

مملكة أخرى غير ممالك البشر أو ممالك الدول، 

وإنما هي من الممالك التي تهدد وتقتل وال تَُرى، 

ويكـون ضحاياهـا مـن البشـر ومـن الثـروة. ورغـم 

مـا حـدث مـن تراجـع فـي اإلصابـات والوفيـات منذ 

مطلـع العـام الجـاري ٢٠٢١ في مصـر والعالم، فإن 

وحدهـا،  مصـر  تخـص  ال  وهـي  مسـتمرة  األزمـة 

وإنمـا النظـام االقتصـادي العالمـي؛ ممـا أثّـر على 

مصـر أيضـا فـي أمـور كثيـرة لهـا عالقـة بالتجـارة 

عليهـا  يترتـب  ومـا  النفـط،  وأسـعار  والسـياحة، 

مـن تحويـالت للعامليـن المصرييـن فـي الخـارج. 

وهكـذا تعرضـت مسـيرة التنميـة فـي مصـر التـي 

انطلقـت خـالل السـنوات الخمـس الماضيـة الـى 

أزمـة  انفجـرت  عندمـا  الـرأس  علـى  كبيـرة  ضربـة 

كورونـا، ولـن يقلـل مـن الضربـة كثيـًرا أن األزمـة 

عالميـة بالفعـل ولـم تنـج منهـا دولـة فـي العالـم. 

يكمن الحل في إيجاد عولمة من نوع 
آخر، تقوي وتبني القدرات، وتبشر بتعاون 
تعمل  واحــدة  دولــة  بــأن  وتعترف  حقيقي، 
وحدها ال يمكن أن تنجح، وهذا يعني إعادة 

معايرة عالمنا وأنظمته.
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وفـي الحقيقـة، فـإن أزمـة كورونـا أضافـت ثـالث 

أزمـات ُمْحَكمـة التـأزُّم: األولـى كانـت أزمـة صحيـة 

أبعادهـا  لهـا  اقتصاديـة  أزمـة  والثانيـة  كبـري، 

طبيعـة  ذات  والثالثـة  والمحليـة،  العالميـة 

كثيـرة  تغيـرات  األزمـة  فرضـت  حيـث  اجتماعيـة؛ 

صعوبـات  خلقـت  االجتماعيـة،  السـلوكيات  فـي 

كثيـرة فـي التكيـف معهـا.

بموعـد  يتنبـأ  أن  أحـد  يسـتطيع  ال  أنـه  والحقيقـة 

مـن  بعًضـا  أن  ـح  والمرجَّ األزمـة،  غبـار  انقشـاع 

آثارهـا سـوف يظـل معنـا دائًمـا، ومـا ال يقل أهمية 

عـن ذلـك سـوف يكـون شـكل ونوعيـة الـركام الـذي 

علـى  مـا  هـو  تحديـًدا  ذلـك  ولعـل  تتركـه.  سـوف 

والشـعب  والفكريـة  االقتصاديـة  والنخبـة  الدولـة 

أمريـن؛  ضـوء  علـى  فيـه  يفكـروا  أن  أطيافـه  بـكل 

لألزمـة  السـابقة  األبعـاد  كل  رغـم  أنـه  أولهمـا: 

تتوقـف،  لـم  المصريـة  التنمويـة  المسـيرة  فـإن 

العالـم  دول  مـن  قليـل  عـدد  وكانـت مصـر ضمـن 

خـالل  للنمـو  إيجابـي  معـدل  علـى  حافظـت  التـي 

التوصـل  أنـه رغـم  سـنة األزمـة األولـى. وثانيهمـا: 

إلـى اللقاحـات، وبعـض مـن العـالج للمـرض، فـإن 

التغيـرات الجاريـة في الفيروس، وعمليات تصنيع 

بـأن  تشـي  كلهـا  علـى مسـتحقيه،  اللقـاح  وتوزيـع 

األزمـة أو بعًضـا منهـا سـوف تسـتمر معنـا حتـى 

أو  بشـكل  بآثارهـا  تُلقـي  وسـوف  العـام،  نهايـة 

آخـر علـى األعـوام القادمـة، وعلـى ضـوء ذلـك فـإن 

االسـتراتيجية المصرية للتعامل مع األزمة عليها 

مـن ناحيـة أن تقلـل مـن آثارها إلـى أدنى درجة، بينما 

وبمعـدالت  التنميـة،  اسـتمرار  علـى  القـدرة  تعـزز 

الوقـت نفسـه.  نمـو عاليـة فـي 

تحقيق ذلك يمكن من خالل أربعة مجاالت رئيسة 

ل فرصة  أثّرت فيها أزمة كورونا، ويمكنها أن تشكِّ

ودفعـة كبيـرة علـى الطريـق الـذي تسـير فيـه مصـر 

ـى أخطـر  اآلن، وتسـتفيد مـن أهـم إنجازاتـه، وتتوقَّ

الصحـة  قطـاع  تحويـل  وهـي:  أمامـه،  المعوقـات 

األبعـاد،  متعـددة  كبيـرة  صناعـة  إلـى  الخدمـي 

تقليـل  خـالل  مـن  االجتماعـي  التباعـد  وتحقيـق 

المصريـــة  الجهـــود  تركيـــز  ضـــرورة 
علـــى تحويـــل قطـــاع الصحـــة الخدمـــي إلـــى 
صناعـــة كبيـــرة متعـــددة األبعـــاد، وتحقيـــق 
التباعـــد االجتماعـــي مـــن خـــالل االنتشـــار 
الرقميـــة،  البنيـــة  وتفعيـــل  العمرانـــي، 
والصناعـــة  الزراعـــة  قطاعـــات  ودفـــع 

قدًمـــا. والســـياحة  والتجـــارة 

مـن  العمرانـي  واالنتشـار  السـكانية  الكثافـات 

نهـر النيـل إلـى البحـار والخلجـان والجـزر المصريـة، 

وتفعيل أكبر وأكثر كفاءة للبنية الرقمية في مصر، 

فـي  االقتصـادي  التـوازن  لتحقيـق  الكبيـر  والدفـع 

قطاعـات الزراعـة والصناعـة والتجـارة والسـياحة، 

كلهـا تقـع فـي قلـب العمليـة الجاريـة لتنميـة مصـر 

والدفـع بهـا إلـى صفـوف الـدول المتقدمـة. وهـذه 

وإنمـا  المسـار،  تغييـر  إلـى  تدعـو  ال  كلهـا  األمـور 

ومراعـاة  وإنتاجيـة  وسـرعة  كفـاءة  أكثـر  جعلـه 

لـم  األزمـة  العالـم.  فـي  الجاريـة  السـباق  لعمليـة 

تشـّل مصـر، ولـم تعوقهـا، ولكنهـا وضعـت أعبـاًء 

أدت إلـى تباطـؤ النمـو الـذي يحتـاج إلـى اسـتئناف، 

والمعـدالت.  السـرعة  فـي  وزيـادة 


