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أدوار النخب في الدول العربية لمواجهة جائحة كورونا
عُقدُيومُالسبتُالموافقُُ 25أبريلُ2020مُ،ندوةُدوليةُتفاعليةُعنُبُع ُدُ ،بعنوانُ“أدوارُالنخبُفيُالدولُ
ت"ُُنظمتهاُكلي ُةُالعلومُالقانونيةُواالقتصاديةُواالجتماعيةُ
العربيةُلمواجهةُجائحةُكوروناُ:التقييمُوالسيناريوها ُ
ت ُملولُبجامعةُابنُزهرُأكاديرُ،بالمشاركةُمعُالمركزُالديمقراطيُالعربيُ،ببرلينُبألمانياُ،حيثُنقاشُ
اي ُ
ث ُ-موضوعُجائحةُكوروناُ،
عددُمنُاألساتذةُوالبحاثُواألكاديميينُالعربُُُ-ماُيقاربُ(ُ)14أكاديميُوباح ُ
– ُغربهاُوشرقهاُُ ،لتتجاوزُهذهُالندوةُحاالتُاالنقسامُ
وجاءتُالم ُداخالتُمنُجلُالدولُالعربيةُ ُُ -تقريبُاُ ُ
تُُ-عنُبُع ُدُُ-اُلتفرقُوالتباعدُالعربي ُُ،فصارتُالمحنةُواحدةُ،وسأكتفيُفيُهذاُ
قرب ُ
العربيُ،فجانحةُكوروناُ ّ
يُ :
نُوالبحاثُالعربُاإلجابةُعنهاُُ،وه ُ
السياقُبالتنويهُإلىُأهمُالتساؤالتُالتيُحاولُالسادةُاألكاديميُي ُ
• ماُجاهزيةُالدولُالعربيةُفيُمواجهةُفيروسُكورونا ُ؟ ُ
• ماُأدوارُالنخبُاألكاديميةُوالبحثيةُفيُمواجهةُهذهُالجائحة ُ؟ ُ
تُالمستقبليةُماُبعدُجائحةُكورونا؟ُ ُ
• ماُالرؤيةُوالسيناريوها ُ
تُ ،فُأنُجلُالتساؤالتُالُتزالُبحاجةُللمزيدُمنُالبحثُوالكشف؛ُ
ونظرُاُلضيقُالوقتُالممنوحُللم ُداخال ُ
تُاالقترابُمنُالوقائعُالصامتةُُ-ولوُبشكلُسريعُُ-منُخاللُاستنطاقهاُوكشفهاُُ
بالرغمُمنُكونُبعضهاُحاوُل ُ
بشكلُأعمقُوأوسعُ،بالتاليُكانتُأكثرُفهماُوتفسيراُمنُغيرهاُ،فيُحينُأنُالبعضُاآلخرُكانُمعبراُعنُ
ىُ ،خاصة ُفيماُيتعلقُبمسألة ُالجاهزية ُالحكومي ُة ُفيُ
وجهة ُالنظر ُالحكومُية ُتارةُ ،ومدافعاُعنهاُتارة ُأخر ُ
تُهشاشةُ
مواجهةُكوروناُ،بالرغمُمنُكونُالتقاريرُواإلحصاءاتُالصادرةُعنُمنظمةُالصحةُالعالميةُعر ُ
وضعف ُجلُالحكوماتُالعربيةُمنُحيثُالجاهزيةُ،ومنُأرادُالتفاصيلُفيستطيعُأنُيعودُإلىُتلكُالتقاريرُ
واإلحصاءاتُفيستزي ُدُُ .
ت ُالعلميةُ،ولكنُماُيعنيناُاإلشارةُإليهُفيُهذاُالخصوصُهوُأنهُ
وعمومُاُفإُننيُالُأقللُمنُأهميةُالمداخال ُ
يمكنُرصدُعددُمنُالمالحظاتُعنُفعالياتُهذهُالندوةُالعلميةُ،وهيُ :
• استطاعتُهذهُالندوةُتجاوزُالتحدياتُواإلكراهاتُالجغرافيةُوالسياسيةُوالصحيةُوالماليةُالتيُقدُ
تحُولُدونُتنفيذُمثلُهذهُالبرامجُواألنشطةُالعلمي ُةُ.
• ُإنُإنجازُهذهُالندوةُكانُتحديُكبيرُفيُمواجهةُتداعياتُجائحةُكوروناُ،وهذاُالتحديُيقولُبأنهُ
تُ
باإلمكان ُ تنفيذ ُالعديد ُمن ُالبرامج ُواألنشطة ُالعلمية ُبين ُالجامعات ُالعربيةُُ ،بالرغم ُكل ُالتحديا ُ
تُ،فالمهمُه ُوُوجودُإرادةُالعزمُلتنفيذُوإنجازُالمطلوبُ،وأعتقدُبأنُفريقُالعملُلهذهُالندوةُ
واإلكراها ُ

تُندوةُرائعةُ،وليسُمبالغةُالقولُبُأنُالمشاركينُ
تُ،فكان ُ
استطاعُتجاوزُكلُتلكُالتحدياتُواإلكراها ُ
فيُهذهُالندوةُكانواُكأنهمُفيُالقاعةُنفسهاُُُ.
ت ُبالتنوعُمنُحيثُ
• تنوعتُالم ُداخالتُمنُجلُالعلومُاالجتماعيةُواإلنسانيةُ،كماُتميزتُالمشاركا ُ
األجيالُفهناكُم ُداخالتُمنُكبارُاألساتذةُ،وهناكُم ُداخالتُمنُجيلُالشبابُ،كماُتنوعتُأيضاُمنُ
حيثُالنوعُاالجتماعيُ ُُ.
• إنُالتحليلُالموضوعيُالُيتهربُمنُاالعترافُبأنُفيروسُكوروناُأصابُجلُالدولُالعربيةُبحاالتُ
تُتارةُأخرىُُ.
ضُوالصم ُ
منُالفزعُوالخوفُتارةُ،والغمو ُ
• أعتقدُبأنُجلُالنخبُاألكاديميةُوالبحثيةُالعربي ُة ُتُعانيُمنُالهشاشةُ،منُحيثُاألدوارُالمناطةُبهاُ
اتجاه ُجائحة ُكوروناُ ُ ،ويمكن ُتقسيم ُفاعليتها ُإلى ُثالُث ُة ُمستويات ُرئيسة ُوهيُ :أقل ُمن ُضعيفةُ،
وضعيفةُ،ومتوسطةُ،وهذهُالفعاليةُالنخبويةُمرتبطةُإلىُحدُكبيرُبمسألةُالسماحُالدي ُمقراطيُالممنوحُ
لهاُمنُقبلُاألنظمةُالسياسيةُ،فثمةُعالقةُوثيقةُبينُفعالي ُةُأدوارُالنخبُوزيادةُالسماحُالديمقراطيُ،
يُهذاُببساطةُشديدةُأنُفعاليةُأدوارُالنخبُاألكاديميةُمرتبطةُبمسألةُالتحولُالديمقراطيُللنظمُ
ومعن ُ
السياسيةُالعربيةُ،بالتاليُبرزتُفروق فيُمستوياتُاألداءُالنخبويُتراوحتُماُبينُأقلُمنُضعيفةُ
والضعيفةُ،والمتوسطةُُُ.
• هناكُمفارقةُصحيةُالفتةُلالنتباهُوهيُأنُالدولُالعربيةُالخليجيةُ–ُاألكثرُاإلمكاناتُماليةُُُ-الُتزالُ
تُ،
تتصدرُأعدادُالمُصابينُبفيروسُكوروناُ ،فيُحينُنجدُأنُبعضُالدول ُالعربيةُاألقلُتجهيزا ُ
واألقلُإمكاناتُماليةُمثلُ:لبنانُُ،واألردنُتعاملتُبشكلُأكثرُفاعليةُمعُفيروسُكوروناُ،واستطاعتُ
تُ،وهذاُربماُيُفسرُبأنُمسألةُالتعاملُمعُالجائحةُالُيتوقفُعلىُمدىُتوفرُ
تقليلُأعدادُاإلصابا ُ
ب؛ ُإنماُهناكُحاجةُإلىُإنتاجُاألفكارُوالحلولُوالمعالجاتُ،عموماُفالمسأل ُةُ
اإلمكاناتُالمالي ُةُوحس ُ
الُتزالُبحاجةُإلىُمزيدُمنُالبحثُوالكشفُُُُ.
• الدولُالعربيةُالتيُتُعانيُمنُحروبُأهليةُمثلُُ:ليبياُ،واليمنُُ،وسورياُالُتزالُلديهاُأقلُإصاباتُبينُ
الدولُالعربيةُ،وهذاُربماُيرجعُألسبابُمنهاُ:استمرارُالحروبُاألهليةُالتيُلمُتسمحُلتلكُالحكوماتُ
القيامُبإجراءاتُالترص ُدُ،والتقصيُُ،أوُالممسوحاتُالشاملةُ،أوُربماُيعودُإلىُاالفتقارُللتجهيزاتُُُُ.
• منُتداعياتُفيروس ُكوروناُاإليجُابيةُإنهُتعاظمُاالهتمامُبالبحاثُواألكاديميينُُ ُ ،وبينتُالحاجةُإلىُ
تحويلُالبحثُاالجتماعيُإلىُأداةُللتغييرُ،والحاجةُإلىُأنُتكونُهناكُبحوثُقاد ُرةُعلىُحملُقيمةُ
مضافةُتسهمُبفعالةُفيُت ُغييرُالمجتمعُإلىُاألفضلُ،كماُأزاحتُفيُالوقتُنفسهُطوابيرُمدعيُالثقاف ُةُ

نُفيُوسائلُ
ىُبماليينُمنُالمتابعي ُ
الذينُاستولواُعلىُالمشهدُالمجتمعيُ،لدرجةُأنُبعضهمُكانُيحظ ُ
التواصلُاالجتماعيُ.
• بينتُهذهُالجائحةُالحاجةُإلىُضرورةُإعادةُالنظرُفيُالبرامجُالتعليميةُكافةُ،وأهميةُاالستثمارُفيُ
التعليمُوتعلمُاإللكترونيُُ.
تُعددُثالثةُسيناريوهاتُمستقبليةُماُبعدُجائحةُكوروناُ،فالسيناريوُاألولُ:
تُإحدىُالمداخال ُ
• طرح ُ
وهو ُتفاؤليُ ،يرى ُبأن ُجائحة ُكورونا ُسحابة ُصيف ُسوف ُتنقشعُ ،ويعود ُالحال ُكما ُكان ُعليهُ،
تُ ،لكنهُا ُلنُتكونُ
والسيناريوُالثانيُ:نصفُمتشائمُويرىُبأنُاألمرُربماُيؤديُإلىُبعضُالتغييرا ُ
ذاتُتأثي ُرُكبيرُعلىُالدولُالعربيةُ،والسيناريوُالثالثُ:وه ُوُمتشائمُبشكلُأكبرُوأوسعُحيثُيرىُبأنُ
تُعليهُقبلُكوروناُ،ولهذاُفاألمرُيحتاجُإلىُجهودُكبيرةُليتمُالتعاطيُ
الدولُالعربيةُلنُتكونُكماُكان ُ
معُهذهُالتغييراتُبفاعليةُ ُُ.
• بالرغمُمنُقتامةُالمشهدُإالُأننيُأعتقدُبأنُاألملُليسُوهمُاُ،ربماُهوُبحاجةُإلىُأعمالُالعقلُوالتدبرُ،
كما ُأنهُبحاجةُإلىُوجودُإرادة ُالعزمُ،النُزيادة ُالتشاؤمُفيُظلُهذهُالظروفُربماُيجرُالدولُ
بُإلىُهللاُُ .
نُالتشاؤمُيعدُأساءُاألد ُ
العربيةُإلىُقيعانُالظالمُوالمجهولُ،واأله ُمُمنُكلُذلكُفأ ُ
تُُ .
هذهُفيُعجالةُأهمُالمالحظاتُعنُالندوةُالعلميةُالمتميزةُالتيُاستمرتُحواليُأربعُساعا ُ
وأخيرُا ُفإنه ُماُقيلُوماُيمكنُأنُيُقالُعنُتداعياتُجائحةُكوروناُقابلُالُمحالةُللنقاشُ،منُأجلُالوصولُ
إلىُفهمُأعمقُوأفض ُلُلتلكُالتداعياتُ،كماُأنهُمنُالمهمُتوجيهُالشكرُوالتقديرُإلىُفريقُالسياساتُوالمعاييرُ
بكليةُالعلومُالقانونيةُواالقتصاديةُواالجتماعيةُعلىُكلُماُقدموهُمنُتوجيهُودعمُفنيُمنُأجلُإنجاحُأعمالُ
هذهُالندوةُُ.
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