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�ء �أتذكر 
ّ
في هذ� �لوقت �لمظلم جر

وباء كورونا، �ل�ساعات 

�لطويلة �لتي كنت �أق�سيها �أمام نقاط 

�لتفتي�ش �لإ�سر�ئيلية، عندما كنت �أعمل في

فل�سطين حيث كنت �أتنقل بين منزلي في 

�لقد�ش ومكتبي في ر�م �للـه ما بين �سنَتي 

2000 و2004 في �أثناء �لنتفا�سة �لثانية. 

ففي ذلك �لوقت كنت �أنتظر بفارغ �ل�سبر 

نهاية �لنتظار �لذي كان ي�ستمر بين 10 

دقائق و�ساعة �أو �ساعتين �أو ثالث �ساعات، 

�سمح لنا بالدخول �أو �لخروج، وكنت �أ�سعر 
ُ
لي

ن يتحكم في وقتي. وقد 
َ
باأن غيري هو م

�أطلقت على هذ� �لو�سع و�سف ''�لعنف �لمعلق'' 

)suspended violence(، وهو عنف ل يمكن 

معرفة متى يبد�أ ومتى ينتهي.

وبالمثل، فاإن وباء كورونا �لمنت�سر حاليًا، 

يعني عدم وجود قاعدة، فال �أحد يعرف نهاية 

�لحظر �لذي �سببه �لوباء، ول كيف �سيتطور هذ� 

�لمر�ش. وكنت قد كتبت عن �ل�سر�ع �لعربي 

مع �لم�سروع �لكولونيالي �لإ�سر�ئيلي معتبر�ً �أن 

�لأمر لي�ش �إبادة جماعية )genocide(، و�إنما 

�إبادة �أو تطهير مكاني )spacio-cide(، )حنفي 

2009(، وهو �أي�سًا م�سروع �إبادة �أو تطهير 

زمني )chrono-cide(.1 و�ليوم، مع وباء 

كورونا، نحن في ��سطر�ب غير م�سبوق: كيف 

نتناول طعامنا؟ كيف نذهب �إلى �لعمل؟ كيف 

يمكننا �لت�سوق؟ وكيف ندبر �سحتنا، 

و�لختالط، وق�ساء �أوقاتنا، و�سفرنا، �إلخ؟
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�لذريع للدولة �ل�ستبد�دية و�ل�سعبوية 

و�لنيوليبر�لية في معالجة تبعات هذ� 

�لفيرو�ش.

تبعات التباعد االجتماعي

فر�ست �أزمة كورونا على �لجميع �لتعاي�ش 

وفق �أ�سلوب ''�لتباعد �لجتماعي'': ل زيار�ت، 

ل �سالم باليد، ول تقبيل. وقد �أّثر ذلك في 

جميع �لطبقات �لجتماعية، وفي �لفئات 

�لعمرية كلها، فاأطفال �ليوم يمرون بحالة 

ع�سيبة بعد �أن �أرعبتهم تو�سيات �أهلهم بعدم 

لم�ش �لآخرين، وهذه حالة ق�سوى من م�سكلة 

فاقمتها حد�ثتنا �لمتاأخرة، وبرودة �لعالقات 

�لإن�سانية و�سلعنتها وت�سييئها. غير �أن �ختفاء 

�لتو��سل �لج�سدي �لمبا�سر لم يمنع من 

�كت�ساف �أ�سكال جديدة من �لتو��سل 

�لجتماعي تعزز �لرو�بط �لجتماعية. ففي بّث 

للمنظمة �لعربية للتربية و�لثقافة و�لعلوم 

)�ألي�سكو( تقول �سعاد �لحكيم، �أ�ستاذة �لفل�سفة 

و�لت�سوف في �لجامعة �للبنانية، �إن �لقلوب 

�أي�سًا تتو��سل من دون �أن تعوقها م�سافات، 

�أو ترهبها �إجر�ء�ت �سحية �أو وقائية، و�إن 

محنة كورونا يمكنها �أن تفتح �آفاقًا و��سعة 

لالإن�سان. فالخلوة �لتي فر�ستها تحرر 

�لإن�سان كثير�ً من �لن�سغالت، وربما تكون 

لحظة �إعادة �لوعي بذ�ته.2

�إذ�ً، يجب فهم �لت�سال على �أنه �أد�ة 

لتحقيق �لتو��سل، �إّل �إن �لو�سع، وبكل �أ�سف، 

بد� كاأن �لقوى �لنيوليبر�لية تريد �ل�ستفادة 

من هذ� �لجائحة لجعل �لت�سال )من خالل 

�لتكنولوجيات �لرقمية و�لعو�لم �لفتر��سية( 

غاية بحد ذ�ته. فاإد�رة بع�ش �لجامعات في 

فل�سطين وبقية �لدول �لعربية، كما في كثير 

من �لدول �لأُخرى في �لعالم، تحاول ��ستخد�م 

 Roy( رت �لكاتبة �لهندية �أروند�تي روي
ّ
عب

2020( عن �لو�سع �ل�ستثنائي �لذي نعي�سه، 
فتقول: ''خالفًا لتدفق ر�أ�ش �لمال، ي�سعى هذ� 

�لفيرو�ش لالنت�سار، ولي�ش �لربح، وبالتالي 

فاإنه عَك�ش �إلى حد ما، �تجاه �لتدفق. لقد �سخر 

من �سو�بط �لهجرة، و�لقيا�سات �لحيوية، 

و�لمر�قبة �لرقمية وجميع �أنو�ع تحليالت 

�لبيانات، و�سرب ب�سدة - حتى �لآن - في 

�أغنى و�أقوى دول �لعالم، �لأمر �لذي �أدى �إلى 

توقف محرك �لر�أ�سمالية، ربما موقتًا، لكن 

على �لأقل لفترة طويلة بما يكفي لفح�ش 

�أجز�ئه، و�إجر�ء تقييم وتحديد ما �إذ� كّنا نريد 

�لم�ساعدة في �إ�سالحه، �أو �لبحث عن محرك 

�أف�سل.''

وبعد �سبعة �أ�سهر ونيف من بدء جائحة 

كورونا، فاإننا �أمام تد�عيات تتجلى في جميع 

�لم�ستويات �لفردية و�لمجتمعية، من �سيا�سة 

و�جتماع و�قت�ساد، ف�ساًل عن عالقتنا مع 

�لطبيعة، كما �أن هذه �لجائحة ك�سفت ه�سا�سة 

�لدولة وحجم �لالم�ساو�ة �لتي تتعر�ش لها 

�لطبقات �لفقيرة و�لأقليات �لإثنية 

و�لمهاجرون و�لالجئون. وقد �أكد �لمر�قبون 

�أن كوفيد 19 هو هنا ليبقى ويتمدد )�أو على 

�لأقل �سي�ستمر في �لنت�سار على �سكل 

موجات(، و�أن علينا بب�ساطة �لتعاي�ش معه. 

و�إذ� كنا نعترف باأنه ل يمكن �لعودة بب�ساطة 

�إلى ''�لو�سع �لعادي'' �أو ''�لعمل كالمعتاد''، فما 

هي �لرهانات �لجتماعية لهذ� �لو�سع 

�لجديد؟

�ساأكتفي في هذه �لمقالة بالتركيز على 

رهانين: �لأول، يتعلق بتبعات �لتباعد 

�لجتماعي و�لقوى �لمتناق�سة �لد�فعة فيه؛ 

�لثاني، هو و�قع وم�ستقبل �لحركات 

�لجتماعية في ظل �أزمة مثل كورونا، و�لف�سل 
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ممكنًا لـ ''�ستاربارك�ش'' �أن يجد زبائنه في 

�إيطاليا، بلد �لمقاهي �ل�سغيرة �لتاآلفية 

و�لقهوة �لقوية )café corto( على �لكونتو�ر، 

من دون تاأمينه خدمة �لإنترنت و�لمقاعد 

ن �سينفقون �ساعات ي�ستمتعون في 
َ
�لمريحة لم

�لف�ساء �لعام وهم يعملون ور�ء كمبيوترهم 

�لمحمول. لقد بد�أ كثير من �ل�سركات �لبحث 

عد لتقلي�ش تكاليفه 
ُ
عن ��ستخد�م �لعمل عن ب

)مكاتب �أ�سغر؛ توفير بدل �لتنقل؛ طلب 

�ساعات �أطول و�أكثر مرونة؛ تقلي�ش ��ستهالك 

�لطاقة؛ �إلخ(، وبالتالي �سمان مزيد من 

�لأرباح لنف�سه.3

�إذ�ً، هناك قوى تريد �لعودة �إلى مجتمع 

�لإلفة و�لتو��سل وقوى م�سادة لجعل �لموقت 

د�ئمًا. فهناك در��سات كثيرة تو�سح �لتاأثير�ت 

 �ل�سلبية لأي تطبيع لمجتمع �لت�سال

)communication society( باعتباره غاية. 

فقد جرى، في كثير من �لأمكنة، ر�سد تبعات 

وم�سكالت كثيرة ناتجة من �لعزلة و�لوحدة 

و�لإنهاك )burn out(،4 كما �أن �لعمل �لمرن 

ب�ساعاته �أو في مكان ممار�سته، على �لرغم 

من وجود بع�ش �لمز�يا، �أثبت حرمان 

�لعاملين فيه من كثير من �ل�سمانات 

�لجتماعية. ويذّكرنا كارل بولنيي )بولنيي 

2009( باأن كل حركة في �سياق ما ت�ستفز 

حركة معاك�سة )counter-movement(، لي�سبح 

�أمام �لحركات �لجتماعية خطابًا م�ساد�ً 

يجب مو�جهته، وهذه �لخطابات كثيرة وتاأخذ 

لون �لو�قع.

فل�سطينيًا، و�سف �أباهر �ل�سقا )�ل�سقا 

2020( وحلل ببر�عة كيف ك�سف �لوباء 

ه�سا�سة �ل�سيا�سات �لجتماعية لل�سلطة 

�لفل�سطينية، وكيف ��ستخدمت هذه �لأخيرة 

�ل�سردية �لأخالقوية لتغطية عجزها �لبنيوي، 

ب خالل فترة 
ّ
ر

ُ
عد �لذي ج

ُ
تجربة �لتعليم عن ب

�لإغالق �لما�سية من �أجل تو�سيعه بما يتجاوز 

�لجائحة، كونهم �كت�سفو� رخ�سه ن�سبة �إلى 

�لتعليم �لوجاهي �لذي يتفاعل �لطالب فيه 

فيزيائيًا مع نظر�ئه و�أ�ساتذته، ويعي�ش حياة 

جامعية �سرورية جد�ً للتفكير �لنقدي و�لتعليم 

.)liberal arts( و�لفنون �لحرة

نت خبيرة �لتربية في فل�سطين 
ّ
وقد بي

تفيدة �لجرباوي )2020( �أن هناك تيارين 

يتجاذبان نموذجين محتملين للتطبيق بعد 

�نتهاء �لأزمة. يتبّنى �لتيار �لأول نموذج 

�لتعليم �لمدمج �لذي ي�ستفيد من مز�يا �لتعليم 

عد لتحقيق �أعلى 
ُ
�لوجاهي و�لتعليم عن ب

درجات �لفائدة من هذين �لنظامين، ولج�سر 

ثغر�ت كل منهما، بينما يتبّنى �لتيار �لثاني 

عد ب�سكل كامل، ويعمل 
ُ
نموذج �لتعليم عن ب

موؤيدوه بكل قو�هم على ترويجه. وي�سم هذ� 

�لتيار �لأخير �لموؤمنين به من �أ�سحاب 

�لتخ�س�ش في �لتعليم �لمفتوح و�أ�سحاب 

�لخبرة في تكنولوجيا �لمعلومات وتقنيات 

�لرقمنة، كما ي�سم �ل�سركات �لربحية �لتي 

وجدت في تبّنيه فر�سة لتحقيق �لربح �لوفير 

عبر �لت�سابق على �إنتاج وت�سويق تقنياته 

و�أدو�ته كافة. وترى �لجرباوي �أن �لخيار 

�لثاني كارثي على �إمكانات ''�لتقارب 

�لجتماعي'' �لذي ي�سكل �أ�سا�سًا للتن�سئة 

�لجتماعية وو�سيلتها وهدفها في تنمية 

�لإن�سان و�لمجتمع.

ويحاول بع�ش �ل�سركات �لنتقال من عمل 

�لموظفين في �أماكن عمل حيث �لحياة 

�لجتماعية و�لزمالة و�لوجاهية �إلى �لعمل 

عد، من �لمنازل �أو مقاهي 
ُ
�لرقمي عن ب

�لإنترنت �لتي تطورت وتو�سعت في �لآونة 

�لأخيرة لخدمة هذ� �لغر�ش. فمثاًل لم يكن 



037 مداخل عامل ما بعد كورونا: بعض الرهانات االجتماعية

بالعمل �لمجتمعي و�لعالقات �لأُ�سرية و�لجو�ر: 

من بناء مد�ر�ش في �لحي، �إلى تقديم 

�لم�ساعدة في �ل�سكن و�لزو�ج، �إلى عمل وقف 

خيري )�لم�ساعدة �لمتبادلة(، وهذ� كله قبل 

�لت�سامن �لوطني و�لإن�ساني. وبالتالي فاإن 

م�ساركته �ل�سيا�سية و�لن�سالية في �لأحد�ث 

ت�سبح جزء�ً من �سيرورة �أو�سع لن�ساطه 

ل عالم �لجتماع 
ّ

�لدوؤوب �ليومي، وقد ف�س

�لفل�سطيني محمد بامية ذلك في كتابه �لأخير، 

''ميادين حياة �لإ�سالم: بر�غماتيات دين'' 

)Bamyeh 2019(. وبغ�ّش �لنظر عن �ختالفات 

�لأجند�ت لمثل هذه �لحركات �لجتماعية من 

دفع لمو�سوعات �لديمقر�طية، و�لعد�لة 

 �لجتماعية، و�لمحاربة �لأخالقية للف�ساد،

و/�أو �لتزمت �لجتماعي، فاإن �لختالفات 

بين ما هو ي�سار ويمين، وما هو علماني 

وديني، وما هو محلي وعولمي، ت�سمحل في 

ظل تحالفات نر�ها �ليوم في دول عربية مثل 

تون�ش و�ل�سود�ن. وهذه �لحركات تدفع ما 

ي�سميه بامية �لأخالق �أو �لإيتيقا �لت�ساركية 

)participatory ethics( �لتي لها تاأثير �أ�سا�سي، 

�إلى خلق م�ساحات �أو فر�ش للم�ساركة 

�لجتماعية �ليومية في �لحياة �لمحلية �أو 

�لوطنية �أو �لعالمية.

�أرى �أن م�ستقبل فاعلية �لحركات 

�لجتماعية و�لتنظير �لمعرفي لها ما بعد 

كورونا هو في �لقدرة على �لنتقال من 

�لمقاربة �لتقليدية )من �لبعيد �إلى �لقريب( �إلى 

حركة �لذهاب و�لإياب في عدة م�ستويات، �أي 

�لبدء بمفهوم �لقريب )�لجماعة و�لأُ�سرة 

و�أخالقيات �لحب و�ل�سيافة و�لرعاية(، ثم 

�لرتقاء �إلى م�ستوى �لدولة �لوطنية 

و�لإن�سانية ككل. �إذ�ً، هذه �لمقاربة هي �لتي 

قد تعيد �لعتبار �إلى �أهميتنا كحركة 

في �لوقت �لذي بنت �إ�سر�ئيل �سردية 

و�سيا�سات هي من نوع �ل�سيا�سات �لحيوية 

�ل�ستعمارية.

مقاربة متعددة امل�ستويات

لقد �أو�سح فيرو�ش كوفيد 19 مدى �لتر�بط 

�لحقيقي للعالم، وكيف تحولت �سورة �لعالم، 

كقرية عالمية، من �ل�ستعارة �إلى �لحقيقة. 

لكن هل يعني هذ� �أن �لعولمة لم تحمل معها 

�أي�سًا مزيد�ً من �لت�سامن �لعالمي و�لأن�سنة؟ 

لقد ف�سلت قوى تقدمية وبع�ش �لقوى �لي�سارية 

في �إ�سالح هذه �لعولمة وحد�ثتنا �لمتاأخرة 

 كيف نحلل ذلك من 
َ
�لتي تح�سنها. فلنر

�لمنظور �لعربي.

جادل �لفيل�سوف �لفرن�سي جيل ديلوز �أن 

�لي�سار ومعه معظم باحثي �لعلوم �لجتماعية، 

با�ستثناء �لقت�ساديين �لأرثوذك�ش، يدركون 

�لعالم من خالل �لعالقات �لتي تبد�أ من بعيد، 

وتتحرك �إلى �لأقرب.5 فعلى �سبيل �لمثال، تم 

فهم �لالم�ساو�ة �لجتماعية كظاهرة عالمية 

عها منذ �ل�ستعمار 
ّ
و��سعة لال�ستغالل يمكن تتب

ل �لإمبرياليات، ولهذ� �ل�سبب، يدعو  وت�سكُّ

نى 
ُ
معظم علماء �لجتماع �إلى معالجة ب

�لإمبريالية و�ل�ستعمار من �أجل معالجة 

معاناة �لطبقات �لجتماعية �لمتاأثرة، 

نى �ل�ستغالل 
ُ
و�لنتقال بعد ذلك �إلى معالجة ب

وطنيًا، ثم محليًا. وف�ساًل عن ذلك، فاإن كثير�ً 

من �لحركات �لجتماعية �لي�سارية يهتم 

بالم�ساركة �لديمقر�طية �لعر�سية )�أي 

�لمرتبطة بحدث ما(.

فيما يتعلق بالعالم �لعربي، فاإن بع�ش 

�لحركات �لجتماعية ذ�ت �لخطاب �لديني 

يتبّنى �سلوكًا �سيا�سيًا مختلفًا، فهو يبد�أ من 

�لمحلي �إلى �لعالمي و�لإن�ساني، ويوؤمن 
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اإن التركيز على تفعيل وظيفة الت�ضامن في 

خفي 
ُ
ظل اأزمة مثل اأزمة كورونا يجب األاّ ي

الأدوار المهمة الذي توؤديها اليوم الحركات 

الجتماعية باعتبارها م�ضدراً لمعرفة جديدة 

تنبع لي�س فقط من ح�ضها العملي الناتج من 

نا�ضطيتها وحركيتها، بل اأي�ضًا من تنظير 

اأكاديمييها ومثقفيها.

هناك كثير من الكتابات المنبثقة في 

العالم العربي واأماكن اأُخرى ب�ضاأن النقد التي 

قدمته هذه الحركات لبراديغمات الف�ضل التي 

راجت في حداثتنا المتاأخرة: الف�ضل بين 

المجالت القت�ضادية وال�ضيا�ضية 

والجتماعية، وكذلك الف�ضل بين الفرد 

نت اأنه ل يمكن 
اّ
والمجتمع والطبيعة، فقد بي

ف�ضل الن�ضال من اأجل البيئة عن نوع 

القت�ضاد ال�ضيا�ضي وطبيعة النظام 

نت هذه 
اّ
القت�ضادي الذي نريده. كما بي

الحركات اأن راأ�ضماليتنا النيوليبرالية لي�ضت 

طريقة اإنتاج فح�ضب، بل اإنها اأي�ضًا تكوينات 

م العالقة بين الب�ضر والطبيعة. اجتماعية تنظاّ

وهكذا تنت�ضر هذه الحركات في كثير من 

الدول العربية ولو اأن جانبها المعرفي لي�س 

بارزاً دائمًا.

خامتة

بداأنا ن�ضمع بقوة اآراء جديدة تقول اإنه ل 

يمكن معالجة م�ضكالتنا الكبرى كانت�ضار 

كورونا وتغير المناخ ونظام القت�ضاد 

ال�ضيا�ضي العادل، من دون تحفيز الوعي العام 

بعالقة النا�س بالأر�س والإن�ضانية، والعودة 

اإلى نمط حياتي ب�ضيط بعيداً عن ال�ضتهالكية. 

وبداأ الوطن العربي يوؤ�ض�س لفل�ضفة اأ�ضيلة في 

هذا الم�ضمار، ولعل نا�ضيف ن�ضار يقدم 

المداخلة الأهم في هذا الم�ضمار حين يربط 

اجتماعية اأو نخبة ربما توؤدي دوراً بارزاً في 

نا فيها 
َ
ع معالجة الأمرا�س الخطرة التي و�ضَ

النظام القت�ضادي الراأ�ضمالي الج�ضع. ففي 

كثير من بقاع العالم، دفعت اأزمة كورونا 

وظائف منظمات المجتمع المدني المتمثلة 

تاريخيًا في الإغاثة والتوعية والمدافعة 

والتاأثير في متاّخذي القرار، اإلى تفعيل وظيفة 

جديدة هي الت�ضامن. ووفقًا لجوفري باليرز 

)Pleyers 2020(، فاإن الإغاثة تختلف عن 

الت�ضامن في كون هذا الأخير هو فعل اجتماع 

لي�س عبر قيام الأ�ضخا�س الأكثر ثراء بالتبرع 

لـ ''اإنقاذ الفقراء''، واإنما بالتكاتف لمواجهة 

الفيرو�س والأزمات، وخ�ضو�ضًا في مبادرات 

ا تفعله المنظمات الأهلية في 
اّ
اأكثر حميمية مم

عملها الإغاثي المعتاد.

ن لنا علي عبد الوهاب 
اّ
وفي هذا ال�ضياق، يبي

)عبد الوهاب 2020( اأ�ضكال المبادرات 

الت�ضامنية في قطاع غزة خالل جائحة 

كورونا من خالل حمالت: ''حملة اإح�ضان 

التطوعية''، و''فكر بغيرك''، و''المقداد مقداد''.

ول يمنع الجانب الجتماعي والمحلي 

والحميمي والقاعدي )grassroots( هذه 

المبادرات والوظيفة الت�ضامنية التي تحملها، 

ط  من اأن تتحول اإلى فعل �ضيا�ضي. فقد ن�ضاّ

زلزال القاهرة في بداية الت�ضعينيات موؤ�ض�ضات 

قاعدية وغير حكومية اأدت دوراً مهمًا في 

المطالبة بالديمقراطية والعدالة الجتماعية 

في م�ضر، وهو ما اأكده عا�ضف بيات في اأكثر 

 Bayat( من منطقة في العالم العربي واإيران

2010(، ولو اأنه لم ينتبه لخ�ضو�ضية الت�ضامن 
كفعل اجتماعي. ويذهب باليرز اإلى النتيجة 

نف�ضها فيما يتعلق بالمك�ضيك التي يوؤرخ لبدء 

عملية الدمقرطة فيها بعد زلزال �ضنة 1985 

.)Pleyers 2020(
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�أثبتت �لتطور�ت بطالنه وطغيانه موؤ�س�سًا 

لمنطق �لختالف �لذي يقوم على �لغيرية، 

و�لحق في �لتعدد، ويحرر �لفكر من كل نظرة 

معيارية لوغوقر�طية )ن�سار 2018(.

هناك طبعًا �آر�ء مناه�سة، وهناك فرد�نية 

تعاند بر�ديغم �لت�سامن. ففي مقابلة مع 

�لفيل�سوف �لفرن�سي برونو لتور ُن�سرت في 

''لوموند'' في �أيار/مايو 2019، �أو�سح بجالء 

�أن �لنا�ش لم يعودو� يجهلون �لتغير �لمناخي، 

لكنهم ل ي�سعرون باأنهم ينتمون �إلى �لأر�ش 

�لتي يعي�سون فيها، ولهذ� فاإنهم ينتقلون 

ب�سرعة �إلى �أماكن �أُخرى كا�ستر�تيجيا هروب 

فردية. 

�لحرية بالعد�لة �لجتماعية، وحين يعتبر 

�لم�سوؤولية هي �لوجه �لآخر للحرية: 

فالم�سوؤولية تتجاوز م�سوؤولية �لفرد �أمام 

نف�سه �أو �أمام �لقانون، بل �إنها �لم�سوؤولية 

�لجتماعية �لتي تنبثق من �لوجود �لجتماعي 

نف�سه )م�سوؤولية �أمام نف�سه و�لآخرين(، )ن�سار 

2003(؛ �إنه ينظر �لى ليبر�لية تكافلية قائمة 

على �لعد�لة �لت�سامنية، كونه من دعاة 

�لت�سامن �لجتماعي �لذي يفر�ش �لتوفيق 

بين �لم�سلحة �لعامة و�لم�سلحة �لخا�سة، 

ة'' �نطالقًا 
ّ
ويوؤ�س�ش �لذ�ت على ''�لوجود بالمعي

من معنى �لعي�ش مع �لآخر لفهم �لذ�ت 

�لمتكونة. وبالتالي ينتقد �لديالكتيك �لهيغلي 

�لذي يقوم على �ل�سلب و�لنفي و�لت�ساد �لذي 

املصادر

لمعرفة مزيد عن هذه الفترة الع�سيبة من التجربة اال�ستعمارية، انظر:  1

 Helga Tawil-Souri, “Dis-Formations of Palestine”, in: Culture, time and Publics  
 in the Arab world: Media, Public Space and Temporality, edited by Tarik Sabry &
Joe F. Khalil (London and New York: Bloomsbury Publishing; I.B. Tauris, 2019), 

pp. 17–42.
وب�ساأن مفهوم الوقت الفارغ )hollow time( انظر:  

 Gregory Burris, The Palestinian Idea: Film, Media, and the Radical Imagination  

 (Philadelphia, Pennsylvania: Temple University Press, 2019).
اال�ستماع اإلى كالم �سعاد الحكيم، في موقع ''يوتيوب''، في الرابط االإلكتروني التالي:  2

<https://www.youtube.com/watch?v=btWtE5esy0Q>  

علي �سالح، ''م�ستقبل العمل: كيف �ستتغير الوظائف في ع�سر ما بعد 'كورونا'؟''، ''الم�ستقبل لالأبحاث   3

https://tinyurl.com/y6tysvc5 :والدرا�سات المتقدمة'' )2020/5/5(، في الرابط االإلكتروني التالي

 Garen Staglin, “When Home Becomes The Workplace: Mental Health And  4

 Remote Work”, Forbes, 17/3/2020, https://www.forbes.com/sites/onemind/2020/
 03/17/when-home-becomes-the-workplace-mental-health-and-remote-work/

#16760c511760



124جملة الدراسات الفلسطينية خريف 0402020

 “# Deleuze /// Episode 3: What is to be ‘From the Left’ ”, “The Funambulist”,  5

1996, https://thefunambulist.net/philosophy/deleuze-what-is-it-to-be-from-the-left
ولمزيد من التحليل ب�ساأن م�سكالت بع�ض الي�سار العربي انظر: �ساري حنفي، ''اأزمة الي�سار ما بعد -   

الكولونيالي: نحو مقاربة ما بعد - -ا�ستبدادية''، موقع ''الجمهورية'' )معار�سة �سورية(، 2016/7/15، 

http://aljumhuriya.net/35345 :في الرابط االإلكتروني التالي

املراجع

بالعربية

بوالنيي، كارل )2009(. ''التحول الكبير: االأ�سول ال�سيا�سية واالقت�سادية لزمننا المعا�سر''. ترجمة محمد   -

فا�سل طّباخ. بيروت: المنظمة العربية للترجمة.

الجرباوي، تفيدة )2020/5/20(. ''التعليم عن ُبعد و'التقارب االجتماعي' ''. ''االأيام'' )رام اللـه(، في الرابط   -

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13e5bb99y333822873Y التالي:  االإلكتروني 

13e5bb99
الم�سروع  ا�ستراتيجيات  المكاني: محاولة جديدة لفهم  ''التطهير  )�سباط/فبراير 2009(.  �ساري  حنفي،   -

الكولونيالي االإ�سرائيلي''. ''الم�ستقبل العربي''، العدد 360، �ض 76 - 84.

''الجمهورية''  موقع  ا�ستبدادية،   - بعد  ما  مقاربة  نحو  الكولونيالي:   - بعد  ما  الي�سار  ''اأزمة  ــــــــــ.   -

http://aljumhuriya.net/35345 ،معار�سة �سورية(، 2016/7/15، في الرابط االإلكتروني التالي(

ال�سقا، اأباهر )2020(. ''وباء كرونا: بين ف�سل ال�سيا�سات االجتماعية لل�سلطة الفل�سطينية وال�سيا�سات   -

الحيوية اال�ستعمارية االإ�سرائيلية''. ورقة �سُتن�سر في موؤتمر اليون�سكو في ت�سرين االأول/اأكتوبر 2020 

“Inequalities and Social Transformation: Covid 19 Research”. :في بيروت بعنون

�سالح، علي )2020/5/5(. ''م�ستقبل العمل: كيف �ستتغير الوظائف في ع�سر ما بعد 'كورونا'؟''. ''الم�ستقبل   -

https://tinyurl.com/y6tysvc5 :لالأبحاث والدرا�سات المتقدمة''، في الرابط االإلكتروني التالي

عبد الوهاب، علي. )2020/5/18(. ''الحمالت والمبادرات االإغاثية في قطاع غزة خالل جائحة كورونا''.   -

موقع ''موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية''، في الرابط االإلكتروني التالي:

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650093  

ن�سار، نا�سيف )2003(. ''باب الحرية: انبثاق الوجود بالفعل''. بيروت: دار الطليعة.  -

ــــــــــ. )2018(. ''النور والمعنى: تاأمالت على �سفاف االأمل''. بيروت: دار الطليعة.  -

باالإنجليزية

- Bamyeh, Mohammad A. (2019). Lifeworlds of Islam: The Pragmatics of a Religion. 
Oxford: Oxford University Press.

- Bayat, Asef (2010). Life as politics: How Ordinary People Change the Middle East. 
Stanford, California: Stanford University Press.

- Burris, Gregory (2019). The Palestinian Idea: Film, Media, and the Radical 
Imagination. Philadelphia, Pennsylvania: Temple University Press.



041 مداخل عامل ما بعد كورونا: بعض الرهانات االجتماعية

- Pleyers, Geoffrey (2020). “The Pandemic is a Battlefield: Social Movements in the 
COVID-19 Lockdown”. Journal of Civil Society, https://www.tandfonline.com/doi/
pdf/10.1080/17448689.2020.1794398?needAccess=true

- Roy, Arundhati (3/4/2020). “The pandemic is a Portal”. Financial Times, https://
www.ft.com/content/10d8f5e8-74eb-11ea-95fe-fcd274e920ca

- Staglin, Garen (17/3/2020). “When Home Becomes The Workplace: Mental 
Health And Remote Work”. “Forbes”, https://www.forbes.com/sites/onemind 
/2020/03/17/when-home-becomes-the-workplace-mental-health-and-remote-
work/#16760c511760

- Tawil-Souri, Helga (2019). “Dis-formations of Palestine”. In: Culture, Time and 
Publics in the Arab world: Media, Public Space and Temporality. Edited by Tarik 
Sabry & Joe F. Khalil. London and New York: Bloomsbury Publishing; I.B. 
Tauris.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
صدر حديثًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

اإلرث الفلسطيني المرئي والمسموع

نشأته وتشّتته والحفاظ الرقمي عليه

دراسات أولية وتطلعات مستقبلية

بشار شموط

218 صفحة              14 دوالراً

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●




