
 

جائحة كورونا والعالم العربي 
بين الفردانية والتكتل العصبوي

محمد تملدو 
مستشار أول &﮳المركز الع-,﮳+* لأل&﮳حاث.

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبـــــــحاث

هــل &﮵درك الــعالــم الــع-,﮳+* أن الــ﮳حا&ٔحة ومــا &﮳عدهــا، 
&﮵شSالن لحـــ﮲طة &﮴اK&﮲﮵حN﮵ة، إ&﮲سا&﮲N﮵ة وحـــضاK&﮵ة، &﮴كHيس 
 *+TU ،رصــة مــرا﮳حعة الــذاتTY ﮵ا، &﮵ت\﮵ح لــهNصل T_طــا&﮳عا مــ
N﮵N﮵ر الـتموbYع  T﮴ع&d ،ةb_﮵ة الـح&eرة الـتنم T_﮵ق الـطNb_ا&﮳﮴حاه &﮴ح

؟  *klى العالeضل عىل المستTY﮲حو األ&
إن اكن &﮵درك ذلــك TYعال، TYهل هــو مســHعد االن، وNbY﮳ل 
TYوات األوان، ألن &﮵_bوم &﮳كشف شــامــل لماكمن ال﮲حــلل 

ى؟  TعH﮳N﮵ق هذا المNb_ق مساره لتحeوالضعف اليت &﮴ع
، الـمتم~ل TU+* مـا &﮴ز﮲حر &﮳ه  *k﮵�N﮳N﮵ع الـط� ـ-  لـ_bد &﮴N﮳N﮵ن أن الـ
األرض الـع-&﮳N﮵ة مـن &﮶-وات &﮳اطـنN﮵ة، ومـن ﮳حمال طـN﮳N﮵عة 
ومـناخ، لـم &﮵ح_b_bا سـعادة اال&﮲سان الـع-,﮳+* وال ازدهـاره 
وال ا&﮲﮲حراطــه TU+* مســلسل ا�ــHاج الــ_Nb﮵م الــمضاTYة عىل 
. وال احــد &﮵عرف لــماذا، وال أحــد  المســتeى اإل&﮲سا,﮲+*

&﮳﮵ح-ؤ عىل الN﮳حث عن هذا "اللماذا؟". 
ضح  T_ط اكد أن &﮵ T_ا﮳حئ ألســــعار الــــن T_﮵ار الــــمNإن اال�﮲ه
المســتeر، d&﮵ن�ع dرbYة الــتوت. d&﮵ر﮳حع اال&﮲سان الــع-,﮳+* 
 *+TU ﮳داوة الـمتأصـلةN﮵عة الـN﮳N﮵عته األولـى، أي طـN﮳Nالـى طـ
س، وTU+* الســــلوك الــــN﮳اطين، وTU+* الــــذهــــنN﮵ة  T_الــــن
والـو﮳حدان، ر﮲عم مـ﮲حادع الم﮲طهـر. &﮳ل ان احـتمال وebYع 
هـــذه اال�تاكسة، &﮲﮵طل واردا ومـــحتمال، مـــا لـــم &﮵درك 
الـحاكـم الـع-,﮳+* أن الـنمو واالزدهـار مـ-&﮴N﮳طان &﮳مكنeن 

اال&﮲سان، أكـ~ر مـن اK&﮴N﮳اطـهما &﮳م﮲ح�dن الـN﮳لدان. ومـن &﮶مة 
&﮵ص\﮳ح لــم_bام الــ﮳حا&ٔحة مــ_bالــها الــم﮲حصوص &﮳النســN﮳ة 
 *+TU ﮵نهماNة &﮳bY﮵عة الـعالN﮳Nولـم﮳حالـه، ولـط ، لـإل&﮲سان الـع-,﮳+*

الحال وTU+* المال. 
 و﮲ع-&﮵ب أمــر الــدرس الــذي لــ_bنته ا&﮵ا&﮲ا، &﮲حن الــعرب، 
N﮵-وس الــHا﮳�+* "كــdKe&﮲ا"؛ ا�﮲ها مــا إن &﮴صN﮵ب  T_﮳حا&ٔحة الــ
TYردا مـن األTYراد، حىت &﮴كرس "TYردا&﮲N﮵ته" &﮳شSل مـطلق، 
صل عــن NbY﮳N﮵لته،  T_﮵&d ،ل مــعا&﮲\﮵ها؛ &﮵عزل عــن عــا&ٔلتهS﮳&d
d&﮵N﮳عد عـن عشـN﮵-&﮴ه، d&﮵تواKى عـن صـاحـN﮳ته وعـن &﮳نN﮵ه، 
 *+TU ﮵ن﮲حرط&d ،﮵ةN﮵كسب مــناعــته الــذا&﮴&d ،ى T_﮳ذلــك &﮵ش&d

الحN﮵اة اإل&﮳﮵حا&﮳N﮵ة. 
الــــN﮳ة عىل  Tل الــــسمة الــــعS﮵ة" اليت &﮴ش&e﮳Nان "الــــعص
الـم﮳حتمعات الـع-&﮳N﮵ة مـن ﮲حالل &﮴ك-&﮵س اال�ـتماء ال_Nb﮳يل، 
ئeي،  T_والـ *+b Uواء الـعرb_H﮵ة، واالسـ& والـمناصـرة الـعشا&ٔ-
اءة واالســتح_bاق،  T_ــ+* الــحا﮳حز الــما�﮲ع لــم﮳حتمع الــك¡
. &﮳ل لـعلها الـN﮳¢رة  والـتناTYس، واال&﮳تاكر TU+* مـ﮳حالـنا الـع-,﮳+*
الـحاضـنة لـSل اشاكل الـتe&﮴ر، والـالاسـb_Hرار، والـما&﮲عة 
لــلعN﮵ش االمــن والمشــترك. TYهذه لــN﮳نان، &﮴شSل الــN﮵وم، 
﮵ـه  ﮴ـؤدي الــــNـ ﮵ـمـكـن أن & ﮵ـا صــــار﮲حـا لــــمـا & ﮳ـNـ &﮲ـمـوذ﮳حـا عــــ-&
"الـــعصN﮳e&﮵ة" communautarisme المســـتش-&﮵ة 
 *k﮳حار الـم﮳حتم� T_﮴ر والـمنذر &﮳اال&﮲&eهـذا المشهـد الـمت *+TU
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TU+* ¦ل حN﮵ن.  
رد،  T_﮳ة/الـN﮵ة الـعصNٔ&ـنا§ *+TU ع الـحسمeال شـك أن لـموضـ
راهـــنN﮵ة مـــلحة. TYالـــ﮲ط-وف اليت اســـتو﮳حN﮳ت الـــتك~ل 
الـــعصN﮳eي NTY﮵ما مىض، لN﮵ســـت ¡ـــ+* الـــ﮲ط-وف اليت 
&﮲عN﮵شها الــN﮵وم. d&﮳الــHاªــ+* &﮵ص\﮳ح االســتمرار TU+* ا&﮳_bا�ٔها 
، &﮴عطN﮵ال لــلتطeر الN﮳شــ-ي،  رد الــع-,﮳+* T_ر الــd﮵ل دN﮴عط&d
هومـه الـمطلق،  T_رد، &﮳م T_﮳الـن﮲طر لـما &﮴م~له مـساهـمة الـ&
، &﮴عطN﮵ال لـــلتطeر  TU+* &﮴طe&﮵ر الـــحN﮵اة اإل&﮲سا&﮲N﮵ة. الـــع-,﮳+*
هومـه  T_رد، &﮳م T_﮳شـ-ي، &﮳الـن﮲طر لـما &﮴م~له مـساهـمة الـNال

المطلق، TU+* &﮴طe&﮵ر الحN﮵اة اإل&﮲سا&﮲N﮵ة. 
هومــا م﮳حــردا ،  T_﮵ة ال &﮴م~ل مــ&e﮳N﮲حصوصــا وان الــعص
اهـN﮵مN﮵ة، &﮵تشا&﮳ك TY\﮵ها ﮳حا&﮲ب  T_ولـكنها، &﮳األحـ-ى، &﮳¢رة مـ
&﮵ة  ا﮳حتما»ـ+* ﮲طاهـر، &﮴م~له اال�ـتماءات الـ_Nb﮳لN﮵ة و الـعشا&ٔ-
و﮲عN﮵رهـا؛ و ﮳حا&﮲ب سـوسـN﮵و اbYتصادي مـحكوم  &﮳الـطا�﮳ع 
اظ عىل وحــدة الــملكN﮵ة الــعا&ٔلN﮵ة ومــا  T_الــح *+TU يeاال&﮳
الق عىل الـــذات الـــعرNbY﮵ة و  T﮵ستو﮳حب ذلـــك مـــن ا&﮲ع&
N﮵ة، مـ﮲حاTYة &﮴شتت الـملكN﮵ة  T_ٔ&﮵ة و الـطا& الـعا&ٔلN﮵ة والـعشا&ٔ-
تN﮵تها والــسماح لــأل﮲عN﮵ار &﮳اال&﮲دســاس إلــ\﮵ها؛ و﮳حا&﮲ب  T_﮴&d
-وض ان &﮵كeن مـ﮳حالـها  T_عدد&﮵ة، الـمH﮵ل الـN﮵ايس، &﮵حNسـ
تeح، إلــى &﮴عدد&﮵ة لــلك~ل  T_﮵ار الــمNالــرأي الحــر واال﮲حت
ل_bة عىل ذا�﮴ها؛ و﮳حا&﮲ب ذهين وTYك-ي ¯ت﮳حسـد NTY﮵ه  Tالـمع
لN﮵ب  TعHة، &﮳b_ومــن ﮲حاللــه ¦ــل هــذه الــ﮳حوا&﮲ب الــسا&﮳
ول، والـــمeرث عىل الـــN﮳دعـــة  b_ول عىل الـــمع b_الـــمن
المسـتحد&﮶ة و الـمضللة…   ¦ـل هـذه الـ﮳حوا&﮲ب ال زالـت 
. و¡ـ+* أbYرب  مسـتش-&﮵ة، إلـى اآلن، TU+* الـوطـن الـع-,﮳+*
إلـــى أن &﮴م~ل طـــN﮳عا ﮳حوا&﮲N﮵ا endogène مـــنها الـــى 

exogène  &﮴سهل معال﮳حته.   طا�﮳ع &﮳را,﮲+*
ان درس ﮳حا&ٔحة كــdKe&﮲ا الــمو﮳حه لــلم﮳حتمعات الــع-&﮳N﮵ة 
 *+TU﮵ة اســاس &﮴عاNردا&﮲ T_﮵ه، الــى ان الــN﮵ر الــN﮵ما &﮵شNTY ،﮵رN﮵ش&
الـم﮳حتمع الـع-,﮳+* وا&﮲عHاbYه مـن مـثN﮳طات الـعصN﮳e&﮵ة. لـ_bد 
 " رد الـع-,﮳+* T_ع "ا﮲حتراع لـلd-مشـ *+TU آن االوان لـال&﮲طالق

المتح-ر من اال�تماءات الم_Nb﮵دة.  
TYاذا اك&﮲ـت االحـداث الـHاK&﮲﮵حN﮵ة اليت مـرت �﮳ها الـشعوب 
رد كــــN﮵ان ســــN﮵ايس  T_﮵عها ان الــــN﮳ت ﮳حمNواألمــــم، ¯ــــث
واbYتصادي وا﮳حتما»ــ+* d&﮶_bاTU+* حــN﮵eي. وا&﮲ه الــمنطلق، 
اعـل، الـمN﮳اشـر مـع االسـb_Hرار والـتنمN﮵ة  T_Hاعـل، والـم T_والـ
واالزدهــار، TYلماذا ¯ــb_Hاعــس الســN﮵اســات الــعمومــN﮵ة 
الـع-&﮳N﮵ة عـن مـوا﮳حهة هـذا الـوضـع المهـدد لـلكN﮵ان الـع-,﮳+* 

&﮳أكمله؟  

لــماذا هــذا اإلصــرار عىل إ&﮳_bاء الــحال عىل حــالــها، 
 copier/  ول/الــملصقb_﮵اســات الــمنNاء &﮳س T_Hواالكــ
eق ﮲عN﮵ر مــو﮳حودة،  b_الــ﮲حادعــة والــموهــمة &﮳ح coller
&﮵ة أ&﮳وا�﮳ها  ـ- _bودة، وعـدالـة مـ³eودة ،وح T_﮵ة مـNراطـb_ود&﮵م
مـوصـودة.  هـذا اإلصـرار هـو الـذي ¯ـناد&﮵نا الـ﮳حا&ٔحة الـN﮵وم 
&﮳مرا﮳حعته. ولــــن &﮵تم ذلــــك، TU+* اعــــb_Hادي، اال عــــN﮳ر 

من﮲طومة ¯نمe&﮵ة &﮶ال&﮶N﮵ة األ&﮳عاد: 
 *+TU سة واال﮳حتهادTY﮳دأ الـــمناN﮵كرس مـــ& ، &﮳عد مـــ﮳حاªـــ+*
، &﮵حل الـ﮲حN﮳رة  ¯ـثمN﮵ن الـم_bدرات الـوطـنN﮵ة.  d&﮳عد إ&﮲سا,﮲+*
محلـ ال_bرا&﮳ةـ، والنـ﮳حاعةـ محلـ األ&﮳eـ&﮵ةـ، ولنـ &﮵تـم ذلكـ اال 
&﮳الت﮲حــيل عــن الــعصN﮳e&﮵ة dإbYرار مــN﮵الد اال&﮲سان الــع-,﮳+* 
ال﮳حـــد&﮵د الـــذي &﮵ن﮲حرط &﮳مداركـــه ال﮳حـــد&﮵دة TU+* &﮳ناء 
حـضارة الـمعرTYة d&﮳عد &﮴د&﮳N﮵-ي &﮵ت﮳حاdز الـN﮳عد الـمؤسيس 
الـى &﮲eع مـن الـHعN﮳ئة ال﮳حـد&﮵دة مـن أ﮳حل إرسـاء دعـا&ٔم 

&﮲﮲طام ع-,﮳+* ﮳حد&﮵د &﮵كeن اال&﮲سان الحر مN﮳تدأه و﮲حN﮳ره. 
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