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عندما يعود العامل للعمل ،سنواجه الكثير مما يعد من قبيل اجملهول .فهل ستعود
الوظائف إىل سابق عهدها؟ كيف سنعاود السفر؟ كيف سيبدو التعايف االقتصادي؟ أمور
كثيرة ال تزال حتمل عالمة االستفهام .ولكن ما نعلمه بالفعل هو أن عصر كوفيد 19-أدى
على نحو مؤمل إىل إبراز االنقسامات االقتصادية واالجتماعية القائمة وتوسيع نطاقها
وخلق انقسامات جديدة .فقد تسبب يف تفاقم التفاوتات بين العمال ،ال سيما الشباب
واإلناث واألقل تعليما .وزاد من حدة الضعف يف نظم الصحة العامة ،وعدم استقرار ظروف
العمل ،واتساع فجوة التكنولوجيا الرقمية .ووضع حتديات أمام احلكومات التي باتت
تعاين من ارتفاع احتياجات اإلنفاق وتزايد الديون .فضال عن أنه سلط الضوء على قضية
الظلم العرقي التي ظلت كالنار حتت الرماد لفترة طويلة.
ومــع ذلــك ،فــإن هــذه األزمــة ومــا تكشــفه مــن تصدعــات حتفــز الدعــوات إلعــادة النظــر
يف أولوياتنــا ويف إعــادة صياغــة هيــكل االقتصــاد العاملــي يف حــد ذاتــه لكــي يتوافــق مــع
مســتقبل أكثــر إنصافــا وتواؤمــا واســتدامة  -أي أكثــر صالبــة .ويمنــح هــذا العــدد مــن جملــة
التمويــل والتنميــة فرصــة جملموعــة متنوعــة مــن املســاهمين للتعبيــر عــن آرائهــم حــول مــا
ينبغــي عملــه يف هــذا اخلصــوص.
ففــي مقــال إيــان غولــدن ،يقــول إن «املشــكالت املتشــابكة يف عاملنــا اليــوم تســهل
معاجلتهــا باحللــول املتشــابكة» ،يف حماولــة منــه إلثبــات ضــرورة التعــاون الــدويل ليــس
بيــن احلكومــات فحســب بــل علــى مســتوى اجملتمــع املــدين ودوائــر األعمــال أيضــا .ويتنــاول
جوزيــف ســتيغليتس يف مقالــه أهميــة إعــادة كتابــة قواعــد االقتصــاد بغيــة حمايــة العمــال
والبيئــة ،داعيــا إىل زيــادة التضامــن علــى املســتويين العاملــي والوطنــي .وتنظــر كارمــن
راينهــارت وكينيــث روغــوف وآخــرون يف ســبل التعامــل مــع املوجــة القادمــة مــن إعــادة هيكلــة
ديــون أفقــر البلــدان .ويركــز مســاهمون آخــرون علــى قضايــا التكنولوجيــا الرقميــة ،واملنــاخ،
والصحــة العامــة ،بمــا فيهــا تطويــر اللقاحــات.
إن عــامل مــا بعــد اجلائحــة سيشــهد حتــوال يف عــدة جوانــب مهمــة .فــإذا حفــزت األزمــة إعــادة
ضبــط حياتنــا االقتصاديــة واالجتماعيــة جذريــا باعتمــاد سياســات تســتثمر يف اإلنســان
وتعكــس شــعورا مشــتركا بمصيرنــا كبشــر ،فســيكون ذلــك أفضــل كثيــرا .عندئــذ ســيخرج العــامل
مــن هــذا املنعطــف احلالــك متمتعــا بالصالبــة .أو كمــا قــال مؤلــف األغــاين ليونــارد كوهــن« ،ال
شــيء إال والشــقوق تصيبــه ،ولوالهــا مــا وجــد النــور ســبيله».
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يف عــدد ســبتمبر  2020مــن جملتنــا نلقــي الضــوء علــى التصدعــات التــي تكشــفت
مــن جــراء أزمــة كوفيــد 19-بينمــا يراودنــا األمــل يف أن يخــرج العــامل منهــا أكثــر
صالبــة .ويعــرض غــاف هــذا العــدد للرســام دافيــد بوناتــزي صــورة تشــبيهية
لهــذه الصالبــة وكأنهــا نبتــة خضــراء تخــرج مــن باطــن األرض القاحلــة.
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