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 الندوة الدولية السنوية لدراسات شمال افريقيا

 الدورة السادسة

 الرباطب 2022نونبر  25-26

 

ي مجتمع المخاطر مابعد كوفيد
 التنمية والتحديات الجيوسياسية ف 

 حالة شمال افريقيا

ية:   الورقة التأطير

للمجتمعات المعارصة، تهديدا وجوديا غبر مسبوق وتجربة حياتية فريدة  19لقد شكلت جائحة كوفيد 

ية والحافل  ي التاري    خ الطويل للبشر
وإذا كان من الممكن النظر إىل هذه األزمة باعتبارها محطة عادية ف 

ها تاريخيا بالزمن الراهن باعتباره  ي سياق المجتمع المعارص وتحدياته وتأطبر
باألزمات فإن مقاربتها ف 

ة اعتبارها/تحولها إىل لحظة وعي بانتقال غبر امتدادا للمجتمع الحديث، تطرح السؤال حول إمكاني

/غبر معلن إىل مجتمع المخاطر، ب ي
ي مسار تطور وصفمرئ 

ه نظاما اجتماعيا متمايزا عن سابقيه ف 

. ومن هذا المنطلق تسىع هذه الندوة إىل اعتماد مقاربة متداخلة التخصصات 1المجتمعات الحديثة

ي الجائحة وما بعدها من زاوية فرضية مجتمع المخاطر انطالقا من اإلطار النظري والمفاهيمي 
للتفكبر ف 

ي جيدنز Ulrich Beckالذي صاغه كل من السوسيولوجيير  أولريش بيك 
. Anthony Giddensوأنتوئ 

ي تحول فإذا كانت 
نوبيل شكلت منطلقا لبناء نظرية مجتمع المخاطر، باعتبارها لحظة فارقة ف  حادثة تشر

، إىل اعتبارها السمة  الوعي بالمخاطر البيئية من مجرد أعراض جانبية متحكم فيها للمجتمع الصناعي

، فإن جائحة كورونا ربما تشكل  ي مقار بداية المهيمنة عىل هذا األخبر
ي ف 

بة العلوم منعطف براديغمائ 

                                                             
1Beck, Ulrich (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. Translated by Ritter, Mark. London: Sage 

Publications. ISBN 978-0-8039-8346-5. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Beck
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-8039-8346-5
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وطة  ، بأبعادها المختلفة، و االجتماعية إلشكالية التنمية ، مشر ي قد تصبح، أكبر من أي وقت مض 
بما الت 

 "insecuritiesومظاهر انعدام األمن  Hazardsإكراهات التعاطي مع األخطار "A.Giddensيسميه  

ي تسم مجتمع المخاطر باعتباره 
ومن هذا . U.Beckحسب تعببر  "شغال بالمستقبلنمجتمعا م"الت 

 : ي الجائحة وتداعياتها انطالقا من السؤالير  التاليير 
 المنظور تسىع الندوة إىل التفكبر ف 

ي طبيعة المخاطر  19إىل أي حد يمكن اعتبار جائحة كوفيد  -
أحد مظاهر التحول النوعي ف 

ية. بعبارة أخرى، إىل أي حد يمكن اعتبار الجائحة بم ي تواجهها البشر
ع نصمثابة خطر الت 

manufactured risk ي ويشكل قطيعة ، باعتباره نتاجا لمسلسل تحديث المجتمع البشر

ي اعتادت المجتمعات التعامل معها. 
ية الت  وكما 2مع أنواع المخاطر الناجمة عن قوى غبر بشر

ية لسنة  فإن جائحة كورونا قد ال تكون سوى إحدى تجليات  2020حذر تقرير التنمية البشر

وبوسير  وقوف 
، باعتباره حقبة جيولوجية  Anthropocene العالم عىل عتبة عرص االنبر

ي كوكب األرض وتوازناته 
ا ف   تأثبر

ي التاري    خ، القوة األكبر
، ألول مرة ف  جديدة يشكل فيها البشر

ى.   الكبر

ضنا  ، وفق نظرية مجتمع  أنإذا افب  الجائحة تشكل أحد تجليات مجتمع المخاطر، فإن هذا األخبر

ي الم
ي يحتمل أن يفرزها ف 

ي يفرزها المجتمع أو تلك الت 
خاطر يتمبر  بالقدرة عىل تقييم مستوى المخاطر الت 

وفق منظور  19المستقبل. ومن هذا المنطلق كيف يمكن لمجتمعات شمال إفريقيا تقييم مخاطر كوفيد 

ي طريقة ال  Reflexive moderinization نعكاسي التحديث اال 
ي التنمية إدماج دروس الجائحة ف 

تفكبر ف 

ي   الداخىلي والمغارئر
 . 3وتحدياتها عىل المستويير 

ح هذه الورقة اعتماد فرضية مجتمع المخاطر  كاطار نظري لتأطبر النقاش حول إشكالية  وبناء عليه تقب 

ي شمال إفريقيا انطالقا من المحاور الثالثة التالية: 
 التنمية ف 

I- ي االقتصادي
 
 التحديات المرتبطة بالتعاف

ة عىل المستويير  االقتصادي  وس كورونا  تداعيات سلبية كببر أفرزت عملية االغالق العام لمواجهة فبر

ي منطقة شمال افريقيا.ولذلك يمكن اعتبار الجائحة بمثابة
أزمة كاشفة عن محدودية  واالجتماعي ف 

ي نهجتها دول المنطقة، وعرت هشاشة اقتصاد
مة الحماية أنظضعف اتها و ياالختيارات التنموية الت 

                                                             
2-10.1111/1468:doi 10.–(1): 1 62 .Modern Law Review Giddens Anthony (1999). "Risk and Responsibility".

2230.00188 
3; Bonss, Wolfgang; Lau, Christoph (2003). "The Theory of Reflexive Modernization: hBeck, Ulric

–1): 2( 20 .Theory, Culture & Society ".Problematic, Hypotheses and Research Programme
10.1177/0263276403020002001:doi .33 

https://doi.org/10.1111%2F1468-2230.00188
https://doi.org/10.1111%2F1468-2230.00188
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Beck
https://doi.org/10.1177%2F0263276403020002001
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
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تنطوي عىل تحد مزدوج بالنسبة لدول المنطقة  19االجتماعية فيها. ولذلك فإن مرحلة ما بعد كوفيد 

 االقتصادي الناجم عن اإلغالق العام والتداببر 
. فهي مطالبة من جهة بتجاوز التعبر ونظامها اإلقليمي

ازية إبان الجائحة )ا ي المغرب وتونس ومرص( هيار السياحةناالحب 
، تراجع صادرات النفط والغاز نتيجة ف 

تباطؤ االقتصاد العالمي بالنسبة للجزائر وليبيا، ومن جهة أخرى فإنها ستكون مطالبة بتطوير طريقة 

ورة إىل العودة "لما بعد الجائحةالوضع الطبيىعي الجديد"تعاطيها مع  . إن تجاوز الجائحة لن يؤدي بالرص 

ي ف19إىل حالة ما بعد كوفيد 
ات ، بل يعت  ي المعارف والخبر

ي قط حدوث تراكم ف 
يد الخطر حيلت بما يكف 

ي مرحلة ما بعد جائحة  
والتعايش معه. إن التعايش مع المخاطر هي السمة الغالبة عىل مجتمع المخاطر ف 

ي مجال التنمية، عبر 19كوفيد 
اتيجيتها ف  . وهذا ما يطرح عىل دول شمال إفريقيا تحدي إعادة بناء اسب 

الدروس المستخلصة من الجائحة واألزمات السابقة عليها. ويتوقف تحقيق هذا الهدف عىل استثمار 

ي سياساتها التنموية منذ االستقالل إىل 
قدرة دول المنطقة عىل إعادة تركيب الحلقات الثالث المفقودة ف 

 :  اليوم، وهي

برهانات التقنوي، وإعادة ربطها و ي و التنمية من هيمنة البعد االقتصاد صتخلي -

 . ي
 االستدامة واألمن اإلنسائ 

ي بناء اإلنسان من خالل تكريس محورية دور العلم والمعرفة  -
االستثمار ف 

ي تضمن التعايش مع مجتمع المخاطر. 
وة الحقيقية الوحيدة الت   باعتبارهما البر

ي  -
 مالءمة لتحقيق التوازن بير  إكراهات االندماج ف 

البحث عن الصيغ األكبر

من جهة وتوسيع هامش االعتماد عىل الذات للحفاظ عىل حد  االقتصاد العالمي 

 أدئ  من السيادة االقتصادية من جهة ثانية. 

II-  ي  ءإعادة بنا  نظام إقليمي مغارب 

؟ إن الجواب عىل هذا  ي دول المغرب الكببر
ي عائقا للتنمية ف  إىل أي حد يشكل النظام اإلقليمي المغارئر

،  السؤال أصبح يفرض نفسه ي سياق ما بعد الجائحة أكبر من أي وقت مض 
عىل دول وشعوب المنطقة ف 

ها البعض بمثابة "ال إقليم  ي العالم، حيث يعتبر
 A nonفالمنطقة المغاربية تبف  اإلقليم األقل اندماجا ف 

region تتجاوز ملياري " وتشبر التقديرات إىل أن كلفة ضعف التكامل االقتصادي بير  الدول المغاربية

دوالر سنويا  بالنسبة لكل من المغرب والجزائر. ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم بشكل كببر بسبب 

ي سيكون عىل كل دولة مواجهتها بمفردها 
ي  المخاطر المتعددة الت 

وع االندماج اإلقليمي ف  ي ظل تعبر مشر
ف 

 . المنطقة
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ي أعادتها الجائمعيقات التجاوز وتطرح مسألة 
نظام إقليمي حة اىل الواجهة، وبناء المتعددة األبعاد الت 

ي مرحلة ما بعد الجائحة
ي مندمج قادر عىل مواجهة تحديات التنمية ف  ي مدى ،الحاجة اىل مغارئر

التفكبر ف 

:  قدرة األنظمة والنخب وقوى المجتمع  األخرى عىل إيجاد مداخل لحل إشكاليتير  أساسيتير 

بير  دول المنطقة إشكالية الديمقراطية عىل اعتبار أن ضعف مستوى االندماج  -

ي جانب أساسي منه إىل ديناميات تدببر الرصاع االجتماعي داخل كل دولة 
يعود ف 

وعيتها.   وطبيعة األنظمة ومصادر مشر

اعات  - ي يمكن أن تشكل مدخال لتسوية الب  
اعات، والت  إشكالية التدببر السلمي للب  

اع اإلقليمي حول الصحراء بير  المغرب والجزائر، كما القائمة  وعىل رأسها الب  

ك بما يسمح باستباق  ي اآلن ذاته آلية لتعزيز العمل المشب 
يمكن أن تشكل ف 

اعات البينية.   األزمات المحتمل وقوعها، سواء داخل الدولة الواحدة أو الب  

اخلتير  استلهام نظرية التحديث االنعكاسي المشار تحاول الندوة عبر طرح هاتير  اإلشكاليتير  المتدو         

ي 
ي عىل مسارات التنمية، خاصة ف  إليها الستكشاف مختلف أوجه تأثبر جمود النظام اإلقليمي المغارئر

ي 
ي مدى تأثبر المخاطر الت 

ي البلدان المغاربية. كما تروم من جهة أخرى ف 
، ف  بعديها االقتصادي والسياسي

ي إعادة تشكيل وعي النخب الحاكمة بهذه المخاطر وسبل  تواجهها هذه البلدان، قبل
وبعد الجائحة، ف 

 مواجهتها. 

III- اتيجية الجديدة  مواجهة التحوالت الجيوسير

ي مجال التنمية 
لقد بلغ االعتماد المتبادل بير  مختلف دول العالم درجة أصبحت معها سياسات الدولة ف 

وط وعوامل، وتتطلب مقومات، ال تقع كلها تح ت مراقبة الدولة الوطنية. فسواء تقلع األمر تخضع لشر

ورية إلنتاج السلع أو بعملية تسويقها، فإن اقتصاديات الدول أصبحت مرتهنة أكبر من  بالمواد األولية الرص 

ي 
ايد لسالسل التوريد ف  تب عن التحكم المب   أي وقت مض  لتقلبات سالسل التوريد العالمية. ويب 

ي تواجهها االقتصاد العالمي الحاجة إىل ت
ي استكشاف التحديات الت 

وظيف أدوات التحليل الجيوسياسي ف 

اتيجيات التنمية وذلك لالعتبارين التاليير    : اسب 

ي، عىل  - ي بعديها الطبيىعي والبشر
تزايد تأثبر العوامل المرتبطة بالجغرافيا، ف 

السياسة الداخلية والخارجية للدول عىل حد سواء، كما يتبير  ذلك من خالل 

ات المناخية. 19مع أزمة كوفيد  التعاطي   ، الظواهر المرتبطة بالتغبر



5 
 

ي يتأسس عليها النظام الدوىلي الموروث عن الحربير  العالميتير   -
التوازنات الت 

يواجه تحديات غبر مسبوقة مع اندالع الحرب الروسية األوكرانية، ومن المرجح 

يقيا بشكل أن يؤثر ذلك عىل األنظمة اإلقليمية بشكل عام ومنطقة شمال إفر 

خاص. فسواء تعلق األمر بطبيعة الرهانات االقتصادية والسياسية لهذه الحرب 

أو بطبيعة الفاعلير  فيها، ال يبدو أن األمر يتعلق بحرب عادية بل برصاع 

وجودي، هو األول من نوعه منذ نهاية الحرب الباردة بير  الغرب وروسيا 

 . ي
ف   باعتبارها وريثة المعسكر الشر

من المرجح أن يشكل هذا الرصاع مصدرا لتحديات جديدة لدول منطقة شمال إفريقيا فانه  بناء عليه و 

ي تحاول الندوة مقاربتها استنادا اىل ، 19خالل مرحلة ما بعد كوفيد 
النظري والعدة المفاهيمية  اإلطار والت 

ح هذه الورقة عىل الباحثير  
،لمجتمع المخاطر. ولذلك تقب  ي عىل سبيل المثال  التفكبر

ال الحرص، ف 

 : ةالتالي اإلشكاليات الثالث

تدببر اآلثار االقتصادية الطويلة األمد لهذه الحرب خاصة فيما يتعلق بمسألة  -

اد الحبوب من  ، حيث تعتمد دول المنطقة بشكل كببر عىل استبر ي
األمن الغذائ 

 روسيا وأوكرانيا. 

ي خضم هذا الرصاع الذي ق -
د يسفر عن تدببر دول شمال إفريقيا لتحالفاتها ف 

ان القوة الذي يستند إليه النظام الدوىلي لما بعد الحرب الباردة. 
ي مبر 

تغيبر ف 

ي ويكتسي هذا المعىط أهمية خاصة نظر 
ي دول المنطقة التبت 

خيارات متباينة ف 

ي العديد من قضاياها  ها تحالفات بناء
ي الحرب ف 

ى المنخرطة ف  مع القوى الكبر

ي قضية الصحراء، 
اتيجية كما هو الحال بالنسبة لكل من الجزائر والمغرب ف  االسب 

ليبيا فيما يخص عملية إعادة بناء الدولة، فضال عن الدعم السياسي والمادي 

ي مرص، كما هو الشأن بالنسبة ألغلب دول الم
 . نطقةللنظام الحاكم ف 

-  ، تحوالت مفهوم السيادة ومحددات قدرة الدولة عىل ممارستها بشكل فعىلي

ي للدول.  اتيجر ي معايبر قياس الوزن االسب 
ي ف  عىل ضوء ما يبدو أنه تحول تدريجر

فبينما تستند مقومات قوة تأثبر الدولة وفق المنظور التقليدي للعالقات الدولية 

، إىل معايبر   مادية صلبة كالمساحة الجغرافية السائد منذ القرن التاسع عشر

ي والقدرات الصناعية، تشهد المنطقة العربية ومناطق أخرى 
والثقل الديمغراف 
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اتيجية جديدة تستند إىل معايبر غبر  عبر العالم بداية تشكل 
توازنات اسب 

تقليدية لقوة الدولة، كالمعرفة واإلعالم والرياضة وغبر ها من مصادر القوة 

 الناعمة. 

ي العلوم اإلجتماعية 
ي تجمع مركز الدراسات واألبحاث ف 

اكة الت  ي إطار الشر
ي تنظم ف 

وتشكل هذه الندوة الت 

ي شمال 
ي الدولة والمجتمع ف 

وع العلمي لمجموعة البحث الدولية ف  ومؤسسة كونراد أديناور امتدادا للمشر

ي قضايا شمال إف
ريقيا من مختلف أنحاء العالم إفريقيا الذي ترعاه المؤسستان والذي يوفر للباحثير  ف 

ي منطقة 
فرصة لمناقشة وتدارس  قضايا الدولة والمجتمع ومختلف أبعاد ديناميات التغبر اإلجتماعي ف 

وع البحث حول  شمال إفريقيا. كما سيتم خالل هذه الندوة العلمية تقديم أعمال المرحلة األوىل من مشر

الذي  Covid-19 and Risk Society across the MENA Regionمجتمع المخاطر من خالل تقديم كتاب  

ي وليىل صالح من جامعة قطر. 
ي الصديف  ف عليه الباحثان العرئر

 أشر

 تنسيق: 

  شمال إفريقيا منسق. : أستاذ التعليم العال  محمد الهاشمي 
  الدولة والمجتمع ف 

 .مجموعة البحث الدولية ف 

ي 
ي الصديقر  قطر رئيس قسم الدراسات الدولية بجامعة : العرب 

 منسقة المشاري    ع بمؤسسة كونراد أديناور: عبير إيبورك

ام             ي الندوة االلير 
 
ي المشاركة ف

 
ي مجال العلوم االجتماعية الراغبير  ف

 
يرج  من الباحثير  ف

 : ي التالي
 بالجدول الزمن 

ي أجل أقصاه -
 
حة ف عىل أن يعلن عن   2022يوليوز 15 إرسال ملخصات األوراق المقير

حات المقبولة من طرف اللجنة العلمية بتاري    خ يد  2022   يوليوز  20المقير عىل الي 

ي للندوة: 
وب   . northafricaconference6@gmail.comاإللكير

حات المقبولة )  - ي  10تقديم الصيغة األولية لألوراق بالنسبة للمقير
 
صفحات عىل األقل( ف

 . 2220نوني   10أجل أقصاه 

 بالرباط.  2022نوني   26-25الندوة يومي  انعقاد  -
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ي حدود العدد المسموح به من طرف   -
 
ي أحد فنادق مدينة الرباط ف

 
ستنظم الندوة حضوريا ف

السلطات العمومية. المشاركون المغاربة واألجانب  الذين سيتعذر عليهم الحضور، 

 سيقدمون مداخالتهم عي  تقنية سكايب. 

ي مجلة د ستنش    -
 
ي كتاب جماعي باللغة أعمال الندوة ف

 
ية وف ولية محكمة باللغة اإلنجلير 

 العربية. 

 

 


