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 أ ْنبذة معتَّقة في قنان:نظريات العالقات الدولية وجائحة كورونا
لما يُعتَّق
َّ جديدة ونبيذ
International Relations Theories and the Pandemic:
Old Wines in New Bottles and an Aging Wine

تناقــش هذه الدراســة الطرائق التي يمكن أن تفكر بهــا نظريات العالقات الدولية في جائحة
ً
ٌ
ٌ
مجادلــة بأن النظريــات الثالث
"قنان جديــد ٍة
معتق فــي
"نبيــذ
 وهــي تســتعير مقولــة،كورونــا
ٍ
ً
 ال تقدم، وخاصــة مــع حداثة عهــد جائحة كورونــا، أي الواقعيــة والليبراليــة والبنائيــة،الســائدة
 وألن إقحامها في حقل العالقات الدولية،وأن نظرية التعقد
سوى المزي ِد من الشي ِء
ّ نفسه؛
ِ
ْ
َّ
 وتخلص الدراســة إلى.لما يُعتق
ما يزال
ً
َّ  إنما تشــبه النبيذ الذي،مشــروعا في مراحله المبكرة
تهديــدا يقتضي انكفــاء الدول على
بوصفها
تقدمهــا
الجائحــة
لهــذه
الواقعيــة
المقاربــة
أن
ً
نفســها وتمســكها بسياســة االعتمــاد على الــذات؛ وأن مقاربتها مــن منظــور ليبرالي تعني
 بمعاييره ومؤسساته؛،التعامل معها باعتبارها تحد ًيا عاب ًرا للحدود للنظام الدولي الليبرالي
." فهي "ما تصنعه منها الدول،بناء اجتماع ً ّيا
ً فــي حين أن المقاربة البنائية تقدمهــا باعتبارها
ً
ُّ
ً
التعقد تقدم الجائحة بوصفها مشــكلة معقدة تتطلب رؤية
 تحاج الدراســة بأن نظرية،أخي ًرا
.انتقائية تحليلية
، البنائية، الليبراليــة، الواقعية، جائحة كورونــا، نظريات العالقــات الدولية:كلمات مفتاحية
.نظرية التعقد
This study debates how international relations theories think about the Covid-19
pandemic. It argues that the three mainstream theories, i.e. realism, liberalism
and constructivism, have nothing to offer but more of the same thing. They are
assumed to be like old wine in new bottles. However, complexity theory, since its
engagement in the IR field is still a project in its early stages, is like aging wine
that has yet to mature. The study concludes that a realist approach presents the
pandemic as a threat that requires states to adhere more to self-help politics; a
liberal approach presents it as a transnational challenge to the liberal International
Order and its norms and institutions; while a constructivist approach presents it
as a social construction; it is “what states make of it.” Finally, the study argues that
complexity theory introduces the pandemic as a complex issue that requires an
analytical eclectic view.
Keywords: International Relations Theories, Covid-19, Pandemic, Realism,
Liberalism, Constructivism, Complexity Theory.
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مقدمة

ويام /رايأ ايأ

(((

كث ًريا ما مثّلت سنوات بعينها لحظات تاريخية حاسمة ،أث ّرت يف
وصيت ما بعدها مختلفًا عام قبلها ،وغال ًبا ما كان
سريورة التاريخَّ ،
التغي الذي جلبته معها رسي ًعا (يستغرق حدوث ُه فرتة زمنية قصرية)
ُّ
وجذريًّا (يعصف بجوانب ج ّمة من حياة الناس) .ومع أن االتفاق
بشأن حرص تلك السنوات وأهمية التغري الذي أحدثته يظل بعيد
املنال ،فإن هذا االتجاه يف التأريخ والتحقيب يبقى سائ ًدا يف األدبيات.
حدث ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص أو املقارنة ،يف أعوام 1648
و 1815و 1914و 1945و 2001و (((2008و .2011وجاء عام ،2020
تفش جائحة كورونا ،ل ُيضيف لحظة تاريخية فارقة أخرى ،ويُثري
مع ّ
نقاشات تبدو اآلن أقرب إىل ال َجلَبة منها إىل التبادل املعريف الحصيف،
حيث يتحدث الجميع من دون أن ينصت أحد منهم إىل اآلخر.
كل يشء؛ يف السياسة  Politicsوالسياسات
أث ّر تفيش جائحة كورونا يف ّ
 ،Policiesواالقتصاد والتجارة ،واألرسة واملجتمع ،والسفر والتنقل،
بكل يشء،
والبيئة والعمران ،والعمل والتعليم .وما دام األمر يتعلق ّ
فال مجال للحرص هنا .لذلك ،من غري املفاجئ أن لدى الجميع
ما يقولونه عن الجائحة وآثارها؛ علامء الطب والبيولوجيا ،واالقتصاد،
واالجتامع ،والنفس ،واملهندسون ،وعلامء البيئة ،والفالسفة ورجال
الدين ،وال أحد طب ًعا ميكنه ا ّدعاء القدرة عىل حرص هذه الالئحة أيضً ا.
مع ذلك ،ما فتئ علامء السياسة والعالقات الدولية يتص ّدرون منابر
النقاش السائد بشأن املوضوع(((؛ ذلك أن األسئلة األساسية التي
تفش الجائحة وتحدي مواجهتها تقع يف صميم اختصاص
يطرحها ّ
(((
علم السياسة والعالقات الدولية  ،مبختلف حقوله املعرفية
أعب عن تقديري للمالحظات والتعقيبات عىل مس ّودة هذه الدراسة التي تفضَّ ل بها
1
ّ
ِّمي امل ُ ْغ َفلَ ِة
خي وأحمد قاسم حسنيً ،
ٌّ
فضل عن امل ُ َحك ْ
كل من عبد النور بن عنرت وشهرزاد ّ
أي قصور وارد يف النص .وأشكر أيضً ا مايكل ْسكُوت عىل
هويتُهام .وأتح ّمل وحدي مسؤولية ّ
مالحظته الق ّيمة عىل عنوانها باللغة اإلنكليزية.
2 Daniel W. Drezner, "The Song Remains the Same: International
Relations after COVID-19," International Organization, vol. 74, no. S1
(December 2020), p. E18, accessed on 27/6/2021, at: https://bit.ly/3A5ries
 3ال شك يف أن الصدارة يحتلها ،قبل هؤالء أو أولئك ،األطبا ُء وعلام ُء البيولوجيا يف املقام
حابل املتخصصني يف
األول .غري أن منابر اإلعالم ،مبختلف روافده ،شهدت هر ًجا اختلط فيه ُ
الفريوسات يتحدثون عن السياسة واالقتصاد ،بنابلِ غري املتخصصني يف الفريوسات يتحدثون
عن أصل الجائحة ومواقيت انحسارها.
وحاج بأن "املسألة طبي ٌة
 4أشار أحد ُمح ِّك َم ْي هذه الدراسة إىل أن "هذا أم ٌر مبال ٌغ فيه"ّ ،
مثل املخابر من
وعلمي ٌة يف جوهرها قبل أن تكون لها أبعاد سياسية واقتصادية ،فلو متكّنت ً
توفري لقاح يقيض عىل الجائحة [يف بداياتها] ،ملا ثار هذا النقاش كله" .وإنه لَ ُمصيب يف ذلك.
لكن الدراسة تخاطب الظاهرة كام هي عليه ،ال كام كانت لتكون عليه لو حدث ذلك؛ فام دام
املرض تح ّول إىل وباء فجائحة ،وطاملا أن هذه األخرية أحدثت من اآلثار السياسية واالقتصادية
ما أحدثت ،فال مناص من البحث فيها بوصفها ظاهرة متعددة األبعاد ،أو لِ َنق ُْل معقدة ،مثلام
سيتجل يف هذه الدراسة.
ّ

الفرعية((( :كيف تفشّ ت هذه الجائحة من دولة إىل أخرى ،بهذه
الرسعة ،وبهذا املدى ،غري املسبوق َْي يف تاريخ األوبئة املعروف؟
وكيف تترصف حكومات الدول حيال ذلك؟ وملاذا تتباين استجابات
الدول وسياساتها؟ وما أث َر تلك السياسات يف حياة الناس يف كل جانب
من جوانبها تقري ًبا؟ وما دور منظمة الصحة العاملية بوصفها مؤسسة
دولية؟ وما حدود التعاون بني الدول للح ّد من تفشيها؟ وحديثًا،
ميثّل الجدل بشأن توزيع اللقاحات بني الدول ،وداخل الدول نفسها،
سؤال آخ َر يتجاوز مجرد ترقّب اكتشاف اللقاحات ِ
نفسها .وإنه ملث ٌري
ً
كل هذه األسئلة وغ َريها إمنا هي أسئل ٌة عن الدولة وعن
لالهتامم أن َّ
فضل عن أنها أسئل ٌة عن السياسة والسياسات،
العالقات بني الدول؛ ً
داخل الدول ،وبينها ،وعربها ،وحوالَ ْيها.
تسعى هذه الدراسة إللقاء الضوء عىل الطرائق التي ميكن أن يُفكر
حقل العالقات الدولية يف جائحة كورونا .وقد تط ّور هذا الحقل،
بها ُ
تخصصا
املؤسيس بوصفه
خالل املئة سنة األخرية التي شكّلت تاريخه
ً
َّ
أكادمي ًيا ،عرب عدد من النظريات والنقاشات النظرية املتعاقبة التي
ال تخلو من جدل بشأنها .غري أن هذا ليس موضوع الدراسة؛ إذ
ما يهمنا هنا هو أن فهم الطرائق التي ميكن أن يفكر بها الحقل يف
الجائحة (بصيغة الجمع) ،يقتيض ،النظر إليها عرب نَظَّارات نظريات
ِ
الوالءات النظري َة تظل قوي ًة يف هذا الحقل
العالقات الدولية؛ وطاملا أن
املعريف ،فإن من يُفكّر يتأث ُر بالنظرية التي يفكّر من خاللها .وتركز
الدراسة عىل أربع نظريات أساسية؛ ثالثٌ منها ضمن االتجاه السائد
يف حقل العالقات الدولية  ،Mainstreamأي الواقعية والليربالية
والبنائية؛ والرابعة آخذ ٌة يف التأثري يف أدبيات الحقل منذ مطلع هذا
القرن ،وهي نظري ُة التعقد((( .وأُدر ُِج نظرية النظام-العامل ضمن منظور
حاج إميانويل فالرشتاين ،أح ُد أبرز مط ّوريها،
التعقّد ،حيث سبق أن ّ
بأن مفهومه عن النظام-العامل ينبغي أن يُفهم يف إطار هذا املنظور.
 5ال تفحص هذه الدراسة أيًّا من هذه الحقول املعرفية الفرعية ،إمنا تركز اهتاممها عىل
حقل العالقات الدولية .وال ينفي هذا أن حقولً فرعية عدة (سـ)تشهد نقاشات مكثف ًة حول
خصوصا الدراسات األمنية
ما تعنيه جائحة كورونا بالنسبة إىل برامجها البحثية املختلفة،
ً
(واالسرتاتيجية) واالقتصاد السيايس الدويل واملؤسسات الدولية واالندماج اإلقليمي وتحليل
خي ،مساهم ًة مميزة عن حقل االقتصاد السيايس
النزاعات .ويف هذا السياق ،تُقدّم شهرزاد ّ
خي" ،االقتصاد السيايس الدويل وجائحة كورونا :تأمالت
الدويل .ينظر يف هذا العدد :شهرزاد ّ
نظرية ومساءالت مبكرة" ،سياسات عربية ،العدد ( 50أيار /مايو  ،)2021ص  .85-58لكن
هذا ال ينفي يف نهاية املطاف أن هذه األسس النظرية لهذه الحقول املعرفية الفرعية تستند
إىل النظريات والنقاشات النظرية نفسها التي يقوم عليها حقل العالقات الدولية.
 6ال تقع هذه الدراسة ضمن حقل إبستيمولوجيا نظريات العالقات الدولية؛ لذلك ،فهي
نظريتي
مثل تسمية البنائية والتعقد
ال تشتبك مع اإلشكاليات اإلبستيمولوجية التي تطرحها ً
ْ
يف العالقات الدولية ،أو التي يثريها تصنيف البنائية ضمن االتجاه السائد من دون االلتفات
إىل تنويعاتها العقالنية والتأملية /النقدية.

ملف :قضايا في العالقات الدولية وجائحة كورونا
لما يُع َّتق
نظريات العالقات الدولية وجائحة كورونا :أنْبذة مع َّتقة في قنان جديدة ونبيذ َّ

أستخد ُم األمثول َة الدارجةَ ،املنسوب َة إىل الس ّيد املسيح (عليه السالم)،
حني قال ما معناه" :ال تَضَ َع َّن نبيذًا جدي ًدا يف قنانٍ عتيقة ،وإلّ
رسب النبيذُ؛ ولكن ،ضعِ النبي َذ الجدي َد يف قنانٍ
تصدعت القناين ،وت َّ
جديدة ،فتستبقيهام م ًعا" (لوقا ،الفصل  .)33 :5إنها كنايةٌ ،آ ُم ُل أن
تُفصح عن فرضية هذا البحث .وأفرتض أن النظريات الثالث السائدة
خصوصا مع حداثة جائحة كورونا،
(الواقعية والليربالية والبنائية)،
ً
ال تق ّدم سوى املزيد من اليشء نفسه .لذلك ،تشبه أفكارها بشأن
الجائحة "األنبذة امل ُ َعتَّقة" ،يُعبّئُها أصحابها يف "قنانٍ جديدة" .ويف حني
أحاج بأن نظرية التعقّد  -وألن إقحامها يف حقل العالقات الدولية ال
ّ
يزال مرشو ًعا يف مراحله املبكرة مقارن ًة بالنظريات األخرى  -إمنا تشبه
"نبيذًا مل َّا يُعتَّ ْق" .وأستخدم "مل َّا" يف هذه العبارة بصفتها أدا ًة نافي ًة
تجزم الفعل املضارع وتقلبه إىل فعل ٍ
ماض ممت ّد حتى وقت الحديث،
مع توقّع حدوثه يف املستقبل القريب((( .وأزعم أن هذا املعنى ينطبق
متا ًما عىل نظرية التعقّد ،خاصة إذا أخذنا يف الحسبان النمو املتزايد
الذي تعرفه األدبيات املنشورة التي توظف هذه النظرية ،سواء يف
حقل العالقات الدولية أم يف غريه من حقول املعرفة االجتامعية(((.
وبنا ًء عىل ما سبق ،تنتظم مباحث هذه الدراسة يف مبحثني أساسيني.
" 7تعريف ومعنى مل ّا" ،معجم املعاين ،شوهد يف  ،2021/2/8يفhttps://bit.ly/37cO7jD :
 8لالطالع عىل مسح ألبرز هذه األدبيات يف حقل العالقات الدولية ،ينظر :محمد حميش،
"نظرية التعقد والنقاش النظري الخامس يف حقل العالقات الدولية :مراجعة لألدبيات" ،املجلة
الجزائرية لألمن والتنمية ،العدد ( 7كانون الثاين /يناير )2018؛ ويف خريف  ،2020نرشت
مجلة األلفية :دورية الدراسات الدولية Millennium: Journal of International Studies
مجموعة خاصة من األوراق ،تناقش ما صار يُعرف بحقل العالقات الدولية الكمومي/
الكوانتي  quantum IRيف كتاب لورا زانويت ،التشابكات األنطولوجية والفاعلية واألخالق
يف العالقات الدولية:
Laura Zanotti, Ontological Entanglements, Agency, and Ethics in International
Relations: Exploring the Crossroads (London: Routledge, 2018), p. 156.
وإقحا ُم مفاهيم فيزياء الكوانتوم وافرتاضاتها واستبصاراتها يف حقل العالقات الدولية ،يُ َع ُّد
جوهر مرشوع نظرية التعقد يف العالقات الدولية .ينظر:
Michael P.A. Murphy, "Forum on Laura Zanotti, Ontological Entanglements,
Agency, and Ethics in International Relations: Exploring the Crossroads
(Routledge, 2019)," Millennium: Journal of International Studies, vol. 49, no.
1 (2020), pp. 117-125; Laura Sjoberg, "Quantum Ambivalence," Millennium:
Journal of International Studies, vol. 49, no. 1 (2020), pp. 126-139; Elisabeth
Prügl, "The Gender Thing: Apparatuses and Intra-Agential Ethos," Millennium:
Journal of International Studies, vol. 49, no. 1 (2020), pp. 140-150; Sengül YıldızAlanbay, "The Matter of Affect in the Quantum Universe," Millennium: Journal of
International Studies, vol. 49, no. 1 (2020), pp. 151-161; Chris McIntosh, "Writing
Quantum Entanglement into International Relations," Millennium: Journal of
International Studies, vol. 49, no. 1 (2020), pp. 162-174; Michael P.A. Murphy,
"Quantising Post-critique: Entangled Ontologies and Critical International
Relations," Millennium: Journal of International Studies, vol. 49, no. 1 (2020),
pp. 175-185; Laura Zanotti, "A Response to the Millennium Forum," Millennium:
Journal of International Studies, vol. 49, no. 1 (2020), pp. 186-193.

يف االتجاه نفسه أيضً ا ،ينظر حديثًا:
Chengxin Pan, "Enfolding wholes in Parts: Quantum Holography and
International Relations," European Journal of International Relations, vol. 26,
no. S1 (2020).
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يناقش األول الطرائق التي ميكن أن تفكر بها النظريات الثالث السائدة
يف جائحة كورونا؛ يف حني يناقش الثاين ما تُديل به نظرية التعقّد.

ً
أوال :نظريات العالقات الدولية السائدة
وجائحة كورونا :أنبذ ٌة معتَّقة
قنان جديدة
في
ٍ
يناقش هذا املبحث ما ميكن أن تقدمه نظريات العالقات الدولية
تفش
املهيمنة عىل الحقل من تفسريات و /أو فهوم ،للتفكري يف ّ
جائحة كورونا .وأنطلق ها هنا من افرتاض مفاده أن هذه النظريات،
وبسبب حداثة الجائحة ،تق ّدم املزيد من اليشء نفسه ،وأن الوقت مل َّا
يسمح للقيام بتأمل ذايتّ ٍ
كاف ملراجعة ما ميكن مراجعته يف أطروحاتها
ْ
(((
األساسية بشأن املوضوع ،هذا إن كانت (كلُّها أو بعضُ ها) ستفعل ذلك .
ويتناول هذا املبحث أيضً ا النظريات الرئيسة السائدة يف الحقل املعريف:
الواقعية والليربالية والبنائية( .((1وأل َوضِّ ْح مسألة أساسية من البداية؛ إن
الوقت ال يزال مبك ًرا لقراءة إسهامات هذه النظريات ،وباستثناء النزر
اليسري مام ن ُِش يف الدوريات امل ُحكّمة املتخصصة يف العالقات الدولية،
ما يبقى بني أيدينا ال يتع ّدى تأمالت نظرية مل َّا تنضج .لذلك ،فإن ما
تقدمه هذه الدراسة ال يتجاوز حدود هذه التأمالت.

 .1الواقعية
تفرتض الواقعية ،عىل اختالف تنويعاتها ،أن السياسة الدولية رصا ٌع
بني دول تعتمد عىل نفسها ضمن نظام دو ِيل فوضوي البنية ،يرتتب
 9من شأن مسح رسيع ألبرز الدوريات املحكمة املتخصصة يف حقل نظريات العالقات
الدولية ،إىل نهاية عام  ،2020أن ييش بهذا؛ باستثناء العدد الخاص املخصص للجائحة الذي
نرشته دورية التنظيم الدويل  ،International Organizationالذي تضمن مجموع َة مقاالت
ال تبدو مشحون ًة نظريًا  ،Theory-ladenينظر:
International Organization, vol. 74, no. S1 (December 2020), accessed on
8/2/2021, at: https://bit.ly/3wDUqqA
باستثناء مقالة روث ديريموند عن الواقعية يف زمن الجائحة ،ينظر:
Ruth Deyermond, "Eppur si muove: Realism in the Age of Pandemic," New
Perspective, vol. 28, no. 4 (2020), pp. 486-490.
مثة أيضً ا عدد معترب من أوراق تحليل السياسات غري املشحونة نظريًا أيضً ا ،التي نرشت يف
وكتب بعضَ ها منظرون من مختلف االتجاهات النظرية السائدة يف الحقل ،وميكن
عام َ ،2020
االطالع عىل عرشات األوراق امل ُتاحة عىل موقع مجلس العالقات الخارجية ،ينظر:
"Peace, Conflict, and COVID-19," The Center for Preventive Action,
Council on Foreign Relations, 18/8/2020, accessed on 8/2/2021, at:
https://on.cfr.org/3pj0P6K
 10ال أحيل بصورة مفصلة إىل املصادر حني أعرض االفرتاضات األساسية التي تقوم عليها
هذه النظريات .وما عىل القارئ الذي يو ّد االستزادة إلّ العودة ،عىل سبيل املثال ال الحرص،
إىل :تيم دان وميليا كوريك وستيف سميث (محررون) ،نظريات العالقات الدولية :التخصص
والتنوع ،ترجمة دميا الخرضا ،سلسلة ترجامن (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات.)2016 ،

20
عليه تنافس دائم من أجل تعظيم القوة واملصلحة الذاتية؛ كام
تفرتض ،من جهة أخرى ،أن الهدف األسمى للدول ،يف بيئة كهذه ،هو
األمن والبقاء ،عىل اختالف مواقعها وخصائصها (ويُدرج ضمن ذلك
افرتاض آخر مفاده أن الدول األصغر /األضعف قد تختلف من حيث
األدوات ،لكنها ال تختلف من حيث األهداف؛ إذ تسعى بدورها،
من خالل اسرتاتيجيات موازنة الدول األقوى أو مسايرتها أو اللحاق
بركبها ،لصون أمنها وبقائها .إن الدولة ،بحسب الواقعيني ،هي الفاعل
الـمرجعي ،إن مل يكن الوحيد ،يف "تحليل" العالقات الدولية ،وهي
أه ُّم من الفواعل األخرى ،مبا يف ذلك املؤسسات الدولية .ويف حال
التناغم بيـن سلوك الدول وقواعد املؤسسات الدولية ومعاييـرها،
فإن سبب هذا التناغم ال يعود إىل قوة تأثري املؤسسات وقدرتها
أساسا إىل وجود تطابق عارض
عىل ضبط سلوك الدول ،إمنا يعود ً
بني قواعد ومعاييـر املؤسسات الدولية وبني مصالح الدول .لذلك،
ت ُنشئ الدول املؤسسات ،أو تنض ُّم إليها ،أو تش ّج ُعها ،أو تعوقها عن
وتنسحب منها بحسب ما تُ ليه مصال ُحها.
أداء وظائفها ،أو تتنك ُر لها
ُ
القريب والبعي ُد ،باألسانيد التي
يعج تاريخ العالقات الدولية،
ّ
ُ
تؤكد هذه الفرضية ،بد ًءا بانسحاب ألـامنيا وإيطاليا من عصبة
األمم قبيل اندالع الحرب العالـمية الثانية ،مرو ًرا باستمرار رفض
الواليات الـمتحدة األمريكية االنضامم إىل املحكمة الجنائية الدولية،
أو الـتصديق عىل بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة
وصول إىل استمرار رفض إرسائيل االنضامم
اإلطارية بشأن تغري الـمناخً ،
إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وما قرار الواليات املتحدة ،تحت
رئاسة دونالد ترامب ( ،)2021-2017االنسحاب من منظمة الصحة
هم إيّاها
العاملية ِببَعيد ،حيث سعى ترامب لتقويض رشعيتها ،متّ ً
بالتواطؤ مع الصني وعدم نرش معلومات دقيقة عن حقيقة الوباء
يف أثر ظهوره يف مدينة ووهان ،يف الوقت الذي كان العامل يتطلّع
إىل الدور الذي ميكن أن تقوم به هذه املنظمة يف مواجهة الجائحة،
بوصفها الفاعل األسايس يف حوكمة الصحة العاملية .لكن تسييس
منظمة الصحة العاملية مل يقترص عىل الواليات املتحدة؛ إذ يبدو أن
الصني بدورها ضغطت عليها لإلبقاء عىل تايوان مجردة ،ليس من
عضويتها يف املنظمة فحسب ،ما يعني حرمانها من البيانات املتعلقة
بالوباء ،ولكن أيضً ا لتجاهل تجربتها الفعالة يف احتواء الجائحة
أقل تشد ًدا من تلك التي اعتمدتها الصني.
بتداب َري َّ
تزعم الواقعية أنها وحدها القادرة عىل تفسري فشل التعاون الدويل
ملواجهة الجائحة وانكفاء الدول عىل نفسها عرب سياسات غلق الحدود
وعودة سياسة التنافس الدويل العدوانية والسياسات الحامئية وغريها.
وما من شك يف أن الواقعيني احتفوا ّأيا احتفاء بافرتاضاتهم التي كانت
صحتُها تتأكد يو ًما بعد يوم ،يف الوقت الذي شعر الجميع بالدهشة،

ددعلالا
ويام /رايأ ايأ

وبيشء من خيبة األمل ،وهم يتابعون انهيار معايري التعاون /التضامن
اإلقليمي التي قام عليها االتحاد األورويب؛ فبمجرد أن طلبت إيطاليا
يد العون من جريانها األوروبيني ،وهي ترزح تحت وطأة الجائحة،
تتلق سوى اإلجابة
ً
أمل يف تزويدها باإلمدادات الطبية الرضورية ،مل َ
ِ (((1
التي ما توقَّ َع الواقعيون غ َريهاِ :
نفس نفس! فام كان من جريانها
فضل عن روح التضامن
إلّ أن أجهزوا عىل مبدأ السوق املشرتكةً ،
األورويب ،وفرضوا سياسات حظر عىل صادرات املعدات الطبية (غري
أن هذا ال يعني أن إيطاليا مل تُي ّمم وجهها شطر الصني للحصول عىل
املساعدة ،مثلام فعلت دول أخرى عديدة ،أوروبية وغري أوروبية(.)((1
ويف هذا السياق ،يتساءل راجيش بارسر وفريدريك كليم" :إذا مل
يكن من شأن أزمة عاملية حادة وعابرة الحدود [مثل هذه] أن ت ُحفّز
التعاون الدويل ،فام الذي ميكنه ذلك؟ وتذكّرنا الواقعية أن قلة الثقة
التخل عن
فوضوي ،تدفع الدول نحو الرت ّدد يف ّ
املتأصلة بنظام دو ّيل
ّ
غريزة االعتامد عىل النفس وااللتزام بقواعد ألعاب حصيلتُها صفرية،
عاملي مشرتك"(.((1
حتى يف خض ّم تح ٍّد ّ
مثة فكر ٌة شائع ٌة بني داريس العالقات الدولية ،فحواها أ َّن الواقعية
تتجاهل األوبئة يف السياسة الدولية .هذه الفكرة الشائعة صحيحة،
لكن نسب ًيا فحسب؛ ألن األمر يقترص عىل تصنيف راسخ للتهديدات
التي ترتبص بأمن الدولة وبقائها ،إذ تحرصها األدبيات الواقعية
عمو ًما يف التهديدات التقليدية ،العسكرية والدولتية املصدر .ومع
ذلك ،ينبغي أن نتذكر أن ثيوسيديدز  Thucydidesالذي كتب أُوىل
النصوص التاريخية ِ
املؤسسة للتقليد الواقعي يف العالقات الدولية تاريخ
الحروب البيلوبونيزية ،History of the Peloponnesian War
سبق وأن ناقش أثر الوباء الذي اجتاح أثينا يف تقويض ق ّوتها،
ما جعلها تخرس الحرب ضد إسربطة يف نهاية املطاف( .((1ولعل ما
أنجزه مارك دينن يف أطروحته لنيل درجة الدكتوراه" ،التهديد الوبايئ:
إعادة ترسيخ فائدة الواقعية الكالسيكية لدى هانس مورغنثاو يف
 11أستعمل هذه العبارة داللة عىل سياسة االعتامد عىل النفس  Self-helpالتي يشدد
عليها الواقعيون.
 12ينظر" :وباء كورونا :هل تنجح الصني يف تقديم نفسها كمنقذ للعامل؟" ،دويتشه فيله،
 ،2020/3/24شوهد يف  ،2021/2/8يفhttps://bit.ly/2LKHP3g :
13
Rajesh Basrur & Frederick Kliem, "Covid‑19 and International
Cooperation: IR Paradigms at Odds," SN Social Science, vol. 1, no. 1 (2021), p. 4.
"14 Stephen M. Walt, "The Realist's Guide to the Coronavirus outbreak,
Foreign Policy, 9/3/2020, accessed on 2/8/2020, at: https://bit.ly/2Z0JQeC

ملف :قضايا في العالقات الدولية وجائحة كورونا
لما يُع َّتق
نظريات العالقات الدولية وجائحة كورونا :أنْبذة مع َّتقة في قنان جديدة ونبيذ َّ

عمل فارقًا من حيث إلقاؤه الضوء
العالقات الدولية"( ،((1يُع ّد ً
تفش األوبئة يف قوة الدولة وأمنها وبقائها ،معي ًدا بذلك
عىل آثار ّ
االعتبار إىل أطروحات ثيوسيديدز بعد أن غيّبتها الواقعية املتأخرة،
مبختلف تنويعاتها.

 .2الليبرالية
تنافح الليربالية ،خاصة مل َّا يتعلق األمر باملؤسساتية الليربالية ،بأن
املؤسسات تظل مهمة فـي العالقات الدولية ،ألنها تساعد الدول
عىل األقل فـي ثالثة مسا ٍع أساسية ،هي :التغلب عىل مع ّوقات
العمل الجامعي ،وخفض تكاليف الصفقات ،ومعالجة مشكالت
الوصول إىل املعلومات ،ومن ثم تسهيل عملية بناء الثقة ،وخاصة
أن شح املعلومات أو عدم توافرها يضخّم الريبة حيال ن ّيات اآلخر.
فاالعتام ُد املتبادل ،املعق ُد واملتـزاي ُد ،بني الدول ،يساه ُم فـي ظهور
تحديات مشتـركة ال ميكن أن تعالجها الدول منفردةً ،وهو ما يدفعها
إىل البحث عن ترتيبات لتنسيق جهودها من أجل اتخاذ الخطوات
املالمئة ملواجهة تلك التحديات.
لذلك ،تساهم املؤسسات الدولية يف تذليل العقبات التي تح ّد من
وفضل عن ذلك ،ت ُقلّص من مستويات الاليقيـن؛
ً
العمل الجامعي.
بدل من أن تستمر الدولة فـي النظر بعيـن الريبة إىل ما قد
إذ ً
ت ُق ْدم عليه ُ
الدول األخرى ،ميكن أن تساعد املؤسسات الدولية فـي
التخفـيف من ح ّدة الشكوك املتبادلة بيـنها .وإذا كانت الدول تواجه
تحديات عاملية متـزايد َة التعقّد ،فإن ،من شأن ،املؤسسات الدولية
أن توفر لها فرصة لتجاوز املفاوضات املحدودة األطراف واملسائل
فضل عن
املتفاوض بشأنها ،التي تتسم بتكاليف مادية مرتفعةً ،
التكاليف املرتبطة بالوقت .لذلك ،تساهم املؤسسات فـي تقليص
فضل عن
تكاليف الصفقات واالتفاقات عرب العمل املتعدد األطرافً ،
توفري آليات للرقابة من شأنها أن تُتيح للدول إمكان التحقق من
مدى التـزام الدول األخرى الـمتعاقدة معها بتنفـيذ بنود الصفقات
واالتفاقات .ومن جهة أخرى ،تساهم املؤسسات الدولية يف التخفـيف
من ح ّدة التفاوت يف قدرات الدول يف الوصول إىل املعلومات التي
من املفتـرض أن توفّرها هذه املؤسسات.
بطبيعة الحال ،ليست كل املؤسسات الدولية قادرة عىل الوفاء
بكل هذه الوعود؛ وحني تكون قادرة ،فهي ال تكون كذلك يف كل
 15ينظر:
Mark J. Dinnen, "The Pandemic Threat: Re-establishing the Utility of Hans
"Morgenthau's Classical Realism for 21st Century International Relations,
PhD. Dissertation, Department of International Relations, Faculty of
Humanities and Social Sciences, Bond University, Queensland, 2011,
accessed on 2/8/2020, at: https://bit.ly/3jwE8dR
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املجاالت ،ويف كل األوقات .غري أن من شأن اإلنجازات التي تحققت
يف مجال مأسسة العالقات الدولية يف أثناء العقود األخرية ،أن تؤكد
صدقية افرتاضات الليرباليني؛ خاصة إذا ما استحرضنا مفهوم االعتامد
املتبادل .وبحسب الليرباليني ،كلام زاد ارتبا ُط الدول بعضها ببعض
 ،Interrelatednessواعتام ُد بعضها عىل بعض ،Interdependence
زادت نزعتها إىل التعاون ،وإال كلَّفتها التحديات الناجمة عن االعتامد
املتبادل تكاليف باهظة إذا ما انتهجت سياسة االعتامد عىل النفس.
وقد أدت العوملة ،عىل النحو املعروف ،إىل من ّو شبكات معقدة من
االعتامد املتبادل بني الدول .واالعتامد املتبادل هو مفهو ٌم يصف
حال ًة تكون فيها تكاليف ّ
فك االرتباط بني الدول ،أو خفض التبادالت
بينها ،أعىل بكثري من تكاليف اإلبقاء عليها .وتنطوي هذه الحالة عىل
خاصيتني أساسيتني :الحساسية واالنكشاف؛ حساسية الدولة /الدول
للتغريات (املقصودة) التي ت ِ
ُحدثها دولة /دول أخرى يف مجاالت
معينة ،وانكشاف الدولة /الدول أمام االضطرابات (الطارئة) التي
ت َح ُدث يف دولة /دول أخرى .واآلن ،توفر لنا جائحة كورونا منوذ ًجا
مثال ًيا الختبار هذا املفهوم.
تفش األوبئة – تزي ُد من ح ّدته العومل ُة عىل النحو
من شأن ّ
املعروف – أن يدفع الدول نحو التعاون للح ّد من تفشيها والسيطرة
تفش األوبئة عىل األمن
عليها .إنها مسألة عقالنية بحتة؛ فتكاليف ّ
واالقتصاد العامل َّيني ومكاسب العمل الدويل املشرتك ،تجعل الدول
تختار البديل العقالين األنسب .وحني يُطرح السؤال ملاذا ال تتعاون
الدول باستمرار؟ ٌ
سؤال يستند إىل شواهد من أزمة جائحة كورونا،
ٍ
مستويات متدني ًة ج ًدا – وصل إىل العدم
حيث عرف التعاون الدويل
َ
املتبادل
يف فرتات ومجاالت معينة ،يأيت جواب الليرباليني :إن "االعتام َد
ال يُن ِتج التعاو َن بشكل تلقايئ .فالدول ال تتعاون ّإل حني يعني انهيا ُر
َ
احتامل وقوع كارثة حادة" .فعىل سبيل املثال" ،حني
االعتامد املتبادل
تصري الدول النووية عىل وشك االنزالق نحو الحرب ،فإنها تنخرط
يف تعاون ضمني ،متوخيّ ًة الحذر الشديد ،وغالبًا ما تسعى لتسوية
رصيحة عرب املحادثات ،مثلام كانت الحال يف أزمات الحرب الباردة.
تكف عن التنافس ،وتستمر يف سباق التسلح وبناء
ومع ذلك ،فهي ال ّ
التحالفات"(.((1
ويرسي املنطق نفسه عىل حالة االستثناء التي عرفتها فرتة ذروة
تفش جائحة كورونا ،حيث إن غلق الحدود وانكفاء الدول عىل
ّ
نفسها ،ما هام إلّ عرضان طارئان  Contingentلتفيش الجائحة
لتتفش بهذه الرسعة ،وعىل هذا النطاق ّإل بسبب
التي ما كانت
ّ
تزايد االعتامد املتبادل نفسه ،لكن من غري املمكن – بحسب منطق
Basrur & Kliem, pp. 4-5.
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الليربالية – الجزم بأنها من أعراض تراجع االعتامد املتبادل ،أو حتى
العوملة يف حد ذاتها .ميكن االستعانة مبفهوم من مفاهيم علم التعقّد
لإلجابة عن سؤال :هل العوملة ،ومن ثم االعتامد املتبادل ،عملية
عكوسة Reversible؟ لقد "صارت الدول ،بعد عقود طويلة من
العوملة' ،أسري ًة وعالقةً' يف شبكات متواشجة من االعتامد املتبادل
املعقد ،ومن املرجح أنها لن تجد أمامها خيا ًرا آخر سوى السعي
للتك ّيف وتحسني موقعها ضمن بنية شبكية متزايدة التعقد غري
عكوسة  ،Irreversibleمبعنى أنه كلام تقدمت عىل سهم الزمن،
تعاظم تعقّدها وتشابكها ،ويصري من غري املمكن أن ترتد للخلف.
ثم إن مفهوم االعتامد املتبادل نفسه ينطوي عىل فكرة أن تكاليف
فك االرتباط بني األطراف املعتمد بعضُ ها عىل بعض تنحو باطراد إىل
أن تصري أعىل بكثري من تكاليف املحافظة عليه"(.((1
حتى مع تراجع التعاون الدويل إىل مستويات دنيا ،ت ُلقي الليربالية
الضوء عىل أشكال أخرى من التعاون العابر للحدود ،مثل التعاون غري
املسبوق بني الجامعات املعرفية ،املتخصصة يف الوبائيات .فقد عمل
تفش الفريوسات
العلامء من العديد من البلدان م ًعا إلدارة أخطار ّ
تفش مرض املتالزمة التنفسية الحا ّدة "سارس"  SARSيف عام
منذ ّ
تفش متالزمة الرشق األوسط التنفسية "مريس"
 .2002كام أ ّدى ّ
 MERSيف عام  ،2012إىل انبثاق شبكة علمية أُطلِق عليها "نادي
السارس" .وأ ّدى تفيش املتالزمة األخرية إىل تحفيز نشاط بحثي عاملي،
أفىض إىل إنتاج أكرث من  880ورقة علمية يف  92دولة بني عامي
تفش فريوس كورونا أبحاث ًا تعاونية عديدةً،
 2012و .2015كام حفّز ّ
تجاوز فيها العلامء بروتوكوالت الرسية والتنافس املعتادة لينخرطوا
يف جهود مشرتكة لفهم هذه الجائحة( .((1ويف نهاية املطاف ،ميكن
املحا َّجة بأن التعاون العلمي بني جامعات علمية من دول عديدة
ليس ّإل وج ًها من أوجه التعاون الدويل ،أو أنه عىل األقل جز ٌء منه؛
مثل
رضب ً
إذ من الواضح أن العلامء املتخصصني يف الوبائيات ،ولْ َن ْ
بالصينيني منهم ،لن يُق ِْدموا عىل مشاركة معارفهم ونتائج أبحاثهم
حول فريوس كورونا من دون إذن من السلطات الصينية .ومن دون
أن ننىس الحاالت التي منحت فيها ٌ
دول دولً أخرى شُ ح ًنا مجانية من
حصصا مجاني ًة من اللقاحات.
املعدات الطبية أو
ً
من جهة أخرى ،ورمبا هو األهم ،ميكن أن تُلقي اليرباليةُ ،بوصفها
برنام ًجا بحثيًا ،مزي ًدا من الضوء عىل العالقة بني تراجع مستويات
التعاون الدويل وصعود الشعبوية يف الدميقراطيات الغربية ،خاصة
 17محمد حميش" ،عن إمكانية التنبؤ زمن جائحة كورونا :تأمالتٌ من علم التعقّد"،
تحليل سياسات ،املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات ،2020/6/22 ،شوهد يف
 ،2021/2/8يفhttps://bit.ly/2Z4qAgv :
18 Basrur & Kliem, p. 5.

ددعلالا
ويام /رايأ ايأ

يف الواليات املتحدة وبعض دول أوروبا( .((1يف إجابته عن سؤال "ملاذا
اختارت القوى الكربى سبيل التنافس ،حتى وهي تواجه تحديًا عامل ًيا
يحاج نيكوالس غفوزداف بأن األمر يتعلق
بحجم وباء [كورونا]؟"ّ ،
بتضافر منطني من التحوالت :تحوالت يف السياسة الوطنية ،وتحوالت
يف السياسة الدولية؛ إذ ليس من املصادفة أن التنافس الدويل احتدم يف
مناخ سبق أن أ ْرخت عليه الشعبوية سدولها قبل ظهور الجائحة .ويف
حني أن الدول استجابت لهجامت  11أيلول /سبتمرب باعتناق التعاون
والتنسيق الدوليَّني ،ألنها كانت مؤمنة بأن من شأن ذلك تعزيز مصالحها
الوطنية؛ إذ شهد العقدان املاضيان تنام ًيا يف التشكيك يف هذه الفكرة
خصوصا منذ االستفتاء عىل خروج بريطانيا من االتحاد األورويب
وتح ّديها،
ً
تفش الجائحة
رئيسا للواليات املتحدة .وجاء ّ
وانتخاب دونالد ترامب ً
ويقتبس
ليُع ّزز تلك الشكوك ،ويدفع بالدول إىل الترصف عىل أساسها.
ُ
تنافس دو ٌّيل
غفوزداف من كرينجفيك ميسكوفيك قوله" ،كان لدينا
ٌ
محمو ٌم تُغذّيه الريبة يف مجتمع دو ّيل بال مالمح  ،Amorphousوحني
التأمت تلك الريبة بالشعبوية ،زاد التنافس الدويل ُح ّمى عىل ُح َّمى".
الخطاب الشعبوي
وإنه لَ ِمن اليسري مالحظة الطرائق التي يغذي بها
ُ
عن الجائحة شعو ًرا قوم ًيا زائفًا يوهم جمهوره بأن االنغالق عىل الذات،
واالعتامد عىل النفس ،وإلقاء اللوم عىل اآلخرين (دولً ومنظامت دوليةً)
و /أو اتهامهم بالتآمر ،من شأن ذلك أن يُع ّزز قدرة الـ "أنا" عىل البقاء
والصمود ،فالتعايف أرسع من "اآلخر" ،وأن من شأن الوباء أن يُض ِعف
هذا "اآلخر" ويُق ّوض قدرته عىل املنافسة ،اقتصاديًا وجيوسياس ًيا(.((2
أخـ ًرا ،وغري بعيد عام سبق ،ميكن الليربالية – وينبغي لها – أن
تتأمل مليًّا يف التحديات غري املسبوقة التي فرضتها الجائحة عىل
الدميقراطية ومستق َبالتها يف الدول الدميقراطية ،ويف تلك التي تقف
عىل الطريق نحو التحول إىل الدميقراطية ،ويف الدول الالدميقراطية.
ويتطلّب هذا التأمل بحثًا مقا ِرنًا يف استجابات الدول وسياساتها
تفش الجائحة وكيف تؤثر يف الدميقراطية؛ نظرية
املتباينة ملواجهة ّ
 19عن مفهوم الشعبوية ،يُنظر :كاس موده وكريستوبل روفريا كالتوارس ،مقدمة مخترصة
يف الشعبوية ،ترجمة سعيد بكار ومحمد بكار ،سلسلة ترجامن (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات)2020 ،؛ عزمي بشارة ،يف اإلجابة عن سؤال ما الشعبوية
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات)2019 ،؛ عزمي بشارة" ،الشعبوية
واألزمة الدامئة للدميقراطية" ،سياسات عربية ،العدد ( 40أيلول /سبتمرب )2019؛ ويُنظر أيضً ا
يف هذا العدد :عبد الكريم أمنكاي" ،شعبويو السلطة وجائحة كورونا :بني اعتيادية التدابري
وخصوصية الخطاب ،حالة الواليات املتحدة تحت إدارة دونالد ترامب" ،سياسات عربية،
العدد ( 50أيار /مايو  )2021ص .107-86
20 Nikolas Gvosdev, "Why the Pandemic Has Revived Hard-Nosed
Realism," World Politics Review, 8/9/2020, accessed on 8/2/2021, at:
https://bit.ly/3p9S92y

ملف :قضايا في العالقات الدولية وجائحة كورونا
لما يُع َّتق
نظريات العالقات الدولية وجائحة كورونا :أنْبذة مع َّتقة في قنان جديدة ونبيذ َّ

ومامرسة( ،((2ويشمل ذلك بال شك الحدود التي تفصل بني املامرسات
التنفيذية الصارمة ملواجهة تفيش األوبئة واملامرسات السلطوية .ومثة
مسائل أخرى عديدة ينبغي لليربالية أن تشتبك بها لفهم الجائحة،
خطاب
أبرزها الروابط العابرة للحدود بني االحتجاجات – يُغذّيها
ٌ
تفش
شعبوي معا ٍد للعلم( – ((2ضد إجراءات الحجر الصحي ملواجهة ّ
ٌّ
الجائحة ،وملاذا تتباين ح ّدتها بني الدميقراطيات الغربية وبعض
الدميقراطيات اآلسيوية عىل سبيل املثال؟ إضافة إىل العالقة بني تفيش
الجائحة وتعزيز السلطوية وتداعياتها عىل حقوق اإلنسان وحرياته.

 .3البنائية
ت ُش ِّدد البنائية عىل أهمية الهويات والعوامل املتعلقة باألفكار
 Ideational Factorsيف تشكيل مصالح الدول وسلوكها يف السياسة
لتفش الجائحة
الدولية .ومن هذا املنظور ،تُح ّدد الدول استجاباتها ّ
من خالل الطرائق التي تفكر بها بشأن األولويات التي يجب عليها
وتحاج البنائية بأن إمكانات التعاون
االلتزام بها يف مثل هذا الوضع.
ّ
ليست ُمقيّدة برشوط بنية النظام الدويل الفوضوية التي تتعايش
فيها الدول ،مثلام يذهب إليه الواقعيون ،لكنها تتح ّدد من خالل
ما يُفكر فيه الفاعلون حول ما هو ممكن ،وما هو غري ممكن يف مثل
هذا الظرف .واستنا ًدا إىل مقولة ألكسندر فيندت املأثورة" :الفوىض
هي ما تصنعه الدول منها"( ،((2فإن االفتقار إىل العمل الجامعي
مادي معطى تتّصف به
ملواجهة الجائحة ليس نتيجة حتمية لواقع ّ
 21ينظر العدد الخاص من دوريــة النظرية الدميقراطية الــذي يناقش موضوع
"الدميقراطية يف زمن جائحة كوفيد ،"19-يف:
"Afsoun Afsahi et al., "Special Issue: Democracy in the Time of COVID-19,
;)Democratic Theory, vol. 7, no. 2 (2020
يُنظر أيضً ا ورقة العمل التي نرشتها كلية بالفاتنيك لإلدارة الحكومية ،جامعة أوكسفورد ،عن
"تنوع االستجابات الحكومية لجائحة كوفيد "19-عرب  150دولة ،يف:
"Thomas Hale et al., "Variation in Government Responses to COVID-19,
BSG Working Paper Series, no. 32, University of Oxford (May 2020), accessed
on 8/2/2021, at: https://bit.ly/2NhQ0V0
 22يرفض هذا الخطاب الحقائق العلمية ،أو يقبلها عىل نحو انتقايئ ،ما يؤثر يف االستجابة
الشعبية لتدابري املواجهة التي تتخذها الحكومات .ومتثل مواقف الرئيس ترامب من مدير
مثال لذلك.
املعهد الوطني للحساسية واألمراض املعدية ،أنتوين فاوتيش ،طوال عام ً ،2020
ينظر :ديبورا بروسنان وجيمس بوهالند وأندرياس ريتشكيمر" ،عقد اجتامعي جديد يف
ظل أزمة عاملية" ،كلية السياسات العامة ،جامعة حمد بن خليفة ،شوهد يف  ،2021/2/8يف:
https://bit.ly/3rMxvXP؛ ولالستزادة بشأن معاداة الشعبوية للعلم ،ينظر:
"Clive Hamilton, "Silencing the Scientists: The Rise of Right-Wing Populism,
;Our World, 2/3/2011, accessed on 8/2/2021, at: https://bit.ly/2N0fEOr
Niels G. Mede, "'The People Have Enough of Experts!' How to Understand
Populist Challenges to Science," Public Understanding of Science Blog:
Science & society/ Communication, 10/6/2020, accessed on 8/2/2021, at:
https://bit.ly/3pe9tDz
 23ينظر:
Alexander Wendt, "Anarchy is What States Make of it: The Social Construction
of World Politics," International Organization, vol. 46, no. 1 (1992).
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بنية النظام الدويل (الفوىض واالعتامد عىل النفس) ،لكنه ناشئ من
بنية ت ُح ّددها فهوم الفاعلني وأفكارهم عن العامل ،وعن أنفسهم ،وعن
غريهم من الفاعلني اآلخرين.
إن األفكار ،يف املنطق البنايئ ،ليست ذات طبيعة فردية أو ذاتية،
لكنها قد تكون ،وحني يتعلق األمر بالسياسة الدولية فهي ذات
طبيعة جامعية أو بينذاتية  .Intersubjectiveوتتميـز األفكار
نتاج لتفاعل مستمر ومكثف بيـن مجموع األفكار
الجامعية بأنها ٌ
الفردية .ومن هنا تأيت الحجة التي يستند إليها البنائيون القائلة إن
هويات الفاعليـن هي التي تعمل عىل تشكيل مصالحهم وإعادة
وتتغي
تشكيلها؛ إذ من الواضح أن الـمصالح تتغيـر بتغ ّيـر الهويات،
ّ
الهويات بتغيّـر سياقات ومخرجات التفاعل الـمستمر والـمكثف
بيـن األفكار والتصورات والفهوم الفردية الـمن ِتجة للهويات .وهو
ما ينقض افرتاض الواقعيني القائل إن الدول جميعها أنانية وعقالنية
مصالح محددة سلفـًا .وهذا ،أيضً ا،
وتعتمد عىل نفسها فـي تحقيق
َ
فس التحول فـي الهوية (دولة عدوانية تتحول إىل دولة مسالـمة)
ما يُ ّ
والتعدد فـي الهوية (دولة تتعدد أمنا ُط هويتها بتعدد اآلخر الذي
تتفاعل معه) .غري أن األهم من ذلك يكمن يف قدرة البنائية ،من خالل
نقدها التقليدي لألطروحات الواقعية ،عىل توسيع مساحة التغيري يف
سلوك الفاعلني بتغري تصوراتهم وأفكارهم وهوياتهم بعضهم حيال
بعض .لذلك ،مل َّا يتعلق األمر باإلجابة عن سؤال ملاذا تفشل الدول يف
التعاون ،عىل الرغم من الحاجة امللحة إىل ذلك يف ظل تفيش جائحة
كورونا؟ فإن البنائية تواجهنا بواقع أن الدول ُمثقَل ٌة بفكرة ال جدال
فيها ،مفادها أن املصلحة الذاتية واالعتامد عىل النفس يجب أن
يأتيا أولً  .لذلك ،تتطلّب استعادة زمام التعاون الدويل تغ ًريا يف البنية
املتعلقة باألفكار  ،Ideational Structureال تغ ًريا يف البنية املادية
.Material Structure
غي الوباء ،أو
ميكن أن تتعامل البنائية مع سؤال "كيف ميكن أن يُ ّ
(((2
يُع ّزز ،الفهوم واألفكار التي تتب ّناها الدول بشأن العوملة؟"  .وتوفر
والتغي يف الخطاب بشأن العوملة يف
فرصة للتأمل يف دور الخطاب
ّ
تغيري اتجاهاتها عىل املدى الطويل ،مثلام يحدث مع دعوات تعزيز
جاهزية  Preparednessالقطاعات الصحية الوطنية وإصالح نظام
حوكمة الصحة العاملية ،ومثلام يحدث أيضً ا مع النقاش بشأن تعزيز
مطواعية  Resilienceاالقتصادات الوطنية والنظام االقتصادي
الدويل حيال سالسل القيمة العاملية .تنافح البنائية عن أهمية قوة
الخطاب يف إنتاج وإعادة إنتاج الـمعاين البينذاتية الـمتشا َركة بيـن
24 Thomas Rausch, "What if the Covid19 World is what States
Make of it?" Bertelsmann Stiftung, 16/4/2020, accessed on 8/2/2021, at:
https://bit.ly/2MKhYZZ
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التغي؛ حيث ميكن
الفاعليـن االجتامعييـن ،والدفع ،من ث َ َّم ،نحو ّ
التالعب بالخطاب إلنتاج معنى /تأويل معيّـن ،وإسكات
عرب اللغة
ُ
معنى /تأويل ممكن آخ َر للـمعطى الـامدي نفسه ،وليكن يف هذه
الحالة جائحة كورونا؛ فاملعاين /التأويالت ليست متضمنة فـي ما هو
مادي ،لكنها تُبنى ويُعاد بناؤها عبـر توظيف قوة الخطاب(.((2
تجل هذا بصورة واضحة يف الخطاب الشعبوي الحاد الذي تب ّناه
ّ
(((2
خطاب قائ ٌم عىل سياسة إلقاء اللوم عىل آخَر
الرئيس ترامب ؛
ٌ
(((2
ويعج بإحاالت
خارجي ويُح ّوله إىل كبش فداء ، Scapegoating
ُّ
ّ
"فريوسا صين ًّيا" ،وإىل منظمة
متكررة إىل فريوس كورونا باعتباره
ً
الصحة العاملية باعتبارها "متواطئة" مع الصني و"مسؤولة" عن
وسيتجل أيضً ا
ّ
تفيش الجائحة ،وأن تفشّ يها ال يخلو من "مؤامرة"(.((2
يف خطاب الرئيس األمرييك جو بايدن  )-2021( Joe Bidenحول
"استعادة ريادة" الواليات املتحدة وقدرتها عىل "قيادة العامل" من
جديد؛ إذ من املر ّجح أن يجتهد يف حرمان الصني من املكاسب
الخطابية التي ما فتئت تحوزها منذ بداية األزمة ،حيث عملت،
من خالل حزمة الصادرات الطبية إىل دول مترضرة عديدة ،عىل بناء
رسدية مغايرة للرسدية التي ر َّوج لها ترامب؛ رسدي ٌة قامئ ٌة عىل قصة
إيثار تروي كيف أن الدولة التي ظهر فيها الوباء ،وعانت ويالته
يتفش يف باقي العامل ،قررت مبجرد أن بدأت تلتقط أنفاسها
قبل أن ّ
(((2
الصني
االلتفاتَ إىل مساعدة اآلخرين  .وتقدم هذه الرسدي ُة
َ
بوصفها قوة كربى مسؤولة عامليًّا ،يف مقابل انسحاب الواليات املتحدة
التاريخي من موقع القيادة العاملية .ولن يؤثر ذلك يف تفضيالت
الواليات املتحدة نفسها حيال التعاون الدويل فحسب ،بل أيضً ا يف
مادي ،لكن
تفضيالت باقي فواعل النظام الدويل .إن الجائحة معطى ٌّ
25
Ganjar Nugroho, "Constructivism and International Relations
Theories," Global & Strategies, vol. 2, no. 1 (January 2008), p. 92.
 26حول خطاب الرئيس ترامب الشعبوي زمن جائحة كورونا ،ينظر يف هذا العدد :أمنكاي.
 27عن سياسة إلقاء اللوم ،ينظر:
Bernadette Nadya Jaworsky & Runya Qiaoan, "The Politics of Blaming: The
Narrative Battle between China and the US over COVID-19," Journal of
Chinese Political Science, vol. 25, no. 4 (2020).
 28يعزو أحد ُمح ّك َم ْي هذه الدراسة وض َع منظمة الصحة العاملية يف قفص االتهام،
واستهدافَها من الشعبويني وأنصار نظرية املؤامرة ،إىل غياب خطاب متزن بشأن ما لهذه
املنظمة وما عليها؛ ألن استهجان تحميلها مسؤولية "كل يشء" ال يعني أنها ال تتحمل قسطًا
من املسؤولية عام حدث .وتلك مالحظة وجيهة ال بد من التنويه بها.
 29يف السياق نفسه ،يلفت أحد ُمح ّك َم ْي هذه الدراسة نظرنا إىل أن الجائحة سمحت
مجال التنافس
بظهور حركية يف الرسديات ،رسديــاتٌ ورسديــاتٌ مضادة؛ ما يعني أن
َْ
والتعاون دول ًيا سيشهدان مزيدًا من االستقطاب يف ما يتعلق بالعوامل املتصلة باألفكار
 Ideational Factorsالتي يركز عليها البنائيون ،حيث تصبح الرسدية وما تس ّوق له أه َّم
من الفعل يف ح ّد ذاته .فكميات اإلعانات الطبية التي ت ّربعت بها الصني لبعض دول الجنوب،
مثل ،ال تكاد تكفي نخب األنظمة الحاكمة وحاشياتهم الضيقةَّ ،إل أن الرسدية تجعلها تبدو
ً
غري ذلك .وتلك مالحظة وجيهة أخرى وجب إدرا ُجها هنا.

ددعلالا
ويام /رايأ ايأ

تتباين الفهوم واملعاين والتأويالت التي يُضفيها عليها الفاعلون بتباين
الخطاب ،فهي تهدي ٌد وشيك يدفع الدول نحو االنكفاء و"تغليب"
طويل
املصلحة الذاتية وسياسة االعتامد عىل النفس ،مثلام هي تح ٍّد ُ
يخل من
املدى ،يدفع بالدول نحو "تفضيل" التعاون – حتى وإن مل ُ
تنافس – تج ّن ًبا النهدام أركان العوملة واالعتامد املتبادل بر ّمتها عىل
رؤوس الجميع.

ثان ًيا :نظري ُة تع ُّ
ق ِد السياسة العالمية:
نبي ٌذ ل َ َّما يُعتَّ ْ
ق
طول
مع نهاية ربيع  ،2020كانت جائحة كورونا ترضب األرض ً
حي من أحياء مدينة صينية .ومثّل
وعرضً ا ،بعد أن بدأت
ً
فريوسا يف ّ
هذا املشهد فرص ًة لدى الناس ليتع ّرفوا إىل دالالت عبارة إدوارد لورنتز
 )2008-1979( Edward Lorenzالتي صارت اآلن عىل كلِ لسان
تقريبًا" :هل ميكن لرفرفة جنا َحي فراشة فـي البـرازيل أن ت ُحدث
إعصا ًرا فـي تكساس؟" .غري أ ّن مصطلح "أثر الفراشة" ليس مجرد
تفش الجائحة العاملية ،أو
استعارة لفهم املسار الذي أخذته موجة ّ
حتى ذلك الذي أخذته موجة الثورات العربية التي بدأت بإقدام
الشاب التونيس ،محمد البوعزيزي ،عىل االنتحار حرقًا يف شارع
من شوارع مدينة تونسية؛ إنه مفهو ٌم ضمن ُع َّدة من املفاهيم
"علم جدي ًدا"
والنظريات التي تطورت يف إطار ما يعتربه البعض ً
قامئًا يف ذاتهَ .ولِ ْنئ باتت عبارة "أثر الفراشة" ،اليوم ،جز ًءا من التفكري
اليومي يف موضوع الجائحة ،ولعلها تحولت إىل تفسري "مبتذل" تلُوكه
األلس ُن دافع ًة به إىل أقىص حدود البساطة املمكنة ،فإنها تبقى
جز ًءا من علم أش َّد ثرا ًء وتع ُّق ًدا ،يُعرف ،ويا للمفارقة ،بعلم التعقُّد
.Complexity Science

ُّ
ّ
المعقدة
التعقد واألنظمة
.1
والحياة العالمية
علم قامئًا يف ذاته؛ فالتعقُّد ٌ
مجال
سوا ٌء اعتُ ِب نظري ًة أم فلسف ًة أم ً
بحثي عابر للتخصصات /متع ّد ُد التخصصات ،يضم طيفًا واس ًعا منها،
ٌّ
إذ ميكن أن يعرث املرء عىل أعامل فالسفة وفـيـزيائييـن وخبـراء
الكومبيوتر وعلامء االجتامعً ،
فضل عن باحثي العالقات الدولية(.((3
لكن األمر ال يتوقف عند هؤالء ،فلدى علامء الرياضيات واألحياء
والطقس أيضً ا إسهامات ِ
مؤسسة ومطوِرة لهذه النظرية .وتجعل هذه
30 Dylan Kissane, "Moving Beyond Anarchy: A Complex Alternative to
a Realist Assumption," PhD. Dissertation, School of International Studies,
University of South Australia, Australia, 2009, p. 247.

ملف :قضايا في العالقات الدولية وجائحة كورونا
لما يُع َّتق
نظريات العالقات الدولية وجائحة كورونا :أنْبذة مع َّتقة في قنان جديدة ونبيذ َّ

الطبيعة العابر ُة للتخصصات /املتعدد ُة التخصصات الباحثَ أمام
تح ّدي – وفـي الوقت نفسه فرصة – عبو ِر الحدود التي تفصل بيـن
الباديغامت)
حقول الـمعرفـة الـمختلفة ،وبيـن التقاليد البحثية (أو َ
ضمن الحقل املعريف نفسه .إنها ،بحسب إِمليان كافالسيك ،حرك ُة
"تالقح" دؤوب ٌة بيـن العلوم الطبيعية واالجتامعية( ((3عىل ح ّد سواء.

"نسيج من مك ّونات
أقتبس هنا تعريف إدغار موران للتعقُّد بأنه
ٌ
غري متجانسة مرتابطة ارتباطًا وثيقًا ،يتعذّر معه الفصل بينها [ ]...إنه
نسيج من األحداث (األفعال) والتفاعالت واالرتدادات والتحديدات
ٌ
والـمصادفات ،التي تشكل عالـمنا الظاهرايت .لكن التعقّد ،فـي هذه
الحالة ،يحمل عىل نحو مقلق سامت الفوىض وانعدام القابلية للفصل
والالنظام والغموض والاليقيـن"( .((3غري أن للغة أيضً ا بالغتها َّملا يتعلق
األم ُر بالتعريفات .وإنه لَ ِمن توارد اللغتني العربية واإلنكليزية أن
نجد للمفردة األصل نفسه تقري ًبا .تأيت مفردة  Complexityيف اللغة
منسوج
اإلنكليزية من املفردة الالتينية  Complexusالتي تصف ما هو
ٌ
ٌ
ومحبوك بعضُ ه ببعض Woven Together؛ أما مفردة التعقُّد يف اللغة
العربية ،فتأيت من مفردة " ُعقدة" التي تعني يف صيغة الجمع ال ُع َرى
31 Emilian Kavalski, "The Fifth Debate and the Emergence of Complex
International Relations Theory," Cambridge Review of International Affairs,
vol. 20, no. 3 (2007), p. 436.
32 Edgar Morin, On Complexity, Robin Postel (trans.) (Cresskill, NJ:
Hampton Press, Inc., 2008), p. 5.
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التي يُشَ ُّد منها الحبل( ((3فيصري غري قابل للفك؛ وتأيت أيضً ا من مفردة
" َع َق َد" التي تأيت مع الزهر ،فيُقال " َعقَد الزه ُر" ،أي تضا ّمت أجزاؤه
فصار مث ًرا(((3؛ ومن مفردة "تَ َعقَّد" التي تأيت مع اليشء ،فيُقال "تعقَّد
وستتجل الدالالت
ّ
اليش ُء" ،أي تكاث َف وتراكَب بعضه فوق بعض(.((3
املض َمرة يف هذه املفردات عرب الفقرات الالحقة من هذا املبحث.
يتداخل مفهوم التعقّد مع مفهوم األنظمة الـمعقدة .وميكن أن يكون
هذا التداخل مفـي ًدا فـي تج ّنب التو ّرط فـي إضفاء مزيد من الطابع
الفلسفـي عىل املفهوم .لذلك ،غالبًا ما يُق َّدم املفهوم من دون التقيّد
بتعريف مسبق للتعقّد ،وذلك بفحص خصائص األنظمة الـمعقدة(،((3
فهي .1 :تتك ّون من عدد كبيـر – أحيانًا النهايئ – من العنارص التي
تتآثر يف ما بينها (يؤثر بعضها يف بعض ،ويف الوقت نفسه يتأثر
بعضها ببعض)؛  .2وهي ال تنفك تتغيـر ،فهي بعيدة عن االستقرار،
بعوامل متعددة
َ
وغيـ ُر قابلة للتنبؤ أو التحكم ،إما ألنها محكومة
ومتآثرة ،وإما ألنها تتأثر مبؤثرات خارجية عشوائية بحكم انفتاحها
عىل بيئتها الخارجية؛  .3وهي تتم ّيـز بوجود حلقات من التفاعالت
(أو تفاعالت عىل شكل حلقات) ،حيث إن نتائج أي فعل ميكن أن
تنعكس عىل الفعل نفسه ،أحيانًا عىل نحو مبارش ،وأحيانًا بعد ع ّدة
مراحل من التفاعل؛  .4وتتميـز التفاعالت فـيها بأنها الخطية ،حيث
ميكن أن تكون لألسباب الصغيـرة نتائج كبيـرة ،والعكس؛  .5وتتميـز
التفاعالت فـيها أيضً ا بأنها قصيـرة الـمدى؛  .6وهي تعمل فـي ظل
شكل من أشكال
ظروف بعيدة عن التوازن؛  .7وهي تتميـز بأن لديها ً
التاريخ ،وهذا التاريخ هو ما يز ّودها بالقدرة عىل (إعادة) بناء نفسها
و(إعادة) ضبط نفسها و(إعادة) إنتاج نفسها ،مثلام أنه هو ما ُيكّنها
من بناء شكل من أشكال الذاكرة التي تجعلها قادرة عىل "التعلم"
من خالل (تكرار) التجربة؛  .8ويف األنظمة الـمعقّدة ،يكون النظام
مختلفًا متا ًما عن مجموع عنارصه املك ِّونة له ،إذ من غيـر املمكن
استنتاج خصائص نظام معقّد مبعرفة خصائص العنارص الـمك ِّونة له
مبعزل بعضها عن بعض؛  .9ويف األنظمة الـمعقدة ،يكو ُن النظام دامئًا
أكبـر من مجموع األجزاء /العنارص املك ِّونة له ،وهو ما يتعارض مع
النـزعة االختـزالية التي طغت عىل نظرية األنظمة التقليدية ،والتي
ت ّدعي إمكانية فهم النظام بتفكيكه إىل العنارص األساسية املك ّونة
ُ " 33ع ْقدَة" ،معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،شوهد يف ،2021/2/8يف:
https://bit.ly/3pgTMv7
" 34تعريف ومعنى عقد" ،معجم املعاين ،شوهد يف  ،2021/2/8يف:
https://bit.ly/3aZ2HfA
" 35ت ً َع َّقدَ" ،معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،شوهد يف  ،2021/2/8يف:
https://bit.ly/3qi9B6s
36 Paul Cilliers, Complexity and Postmodernism: Understanding Complex
Systems (New York: Routledge, 1998), pp. 3-5.
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له ،وفهم العالقات التي تربط بينها .غري أن نظرية التعقد تقدم
شكل من التوليف بيـن خياري االخـتـزاليني الذين ال يرون سوى
ً
الكل .وهذا رمبا ما تعكسه
والكلنيِّني الذين ال يرون سوى ّ
األجزاءَّ ،
مقولة بليز باسكال  )1662–1623( Blaise Pascalالذائعة الصيت:
الكل من دون فهم األجزاء ،وال ميكنني فهم األجزاء
"ال ميكنني فهم ّ
(((3
ناقشت يف موضع آخر كيف تنطبق هذه
الكل"  .لقد
من دون فهم ّ
ُ
(((3
الخصائص عىل النظام الدويل  ،لذلك سأنتقل اآلن إىل إلقاء الضوء
عىل الكيفية التي تفكر بها نظرية التعقّد يف جائحة كورونا.

ددعلالا
ويام /رايأ ايأ

كوارث طبيعية هائلة ،تفشل أنظم ُة اإلنذار املبكر يف رصدها ،وميكن أن
يحل ٌ
طويل و /أو
جفاف ٌ
تؤدي إىل انهيار حكومات قامئة يف ذاتها (كأن ّ
أمواج تسونامي
انجراف حا ٌّد لألتـربة الصالحة للزراعة ،أو أن ترضب ُ
هائلة قادرة عىل تدميـر بنى تحتية حيوية لالقتصاد العالـمي ،أو أن
عواصف شمسي ٌة مغناطيسي ٌة قادر ٌة عىل إصابة األقامر
األرض
ُ
ترضب َ
الصناعية) ،مثلام ميكن أن ترضب العامل عىل حني غ ّرة يف شكل أوبئة أو
جائحات عاملية ال تنهك اقتصادات الدول وأنظمتها الصحية فحسب،
لكنها تُه ّدد أيضً ا رشعية حوكمة الصحة العاملية وفاعليتها(.((3
واضح ،إذًا ،أن النظام الدويل ال يقترص البت َة عىل العالقات بيـن الدول
ٌ
فحسب ،ألن هذه األخيـرة تتعايش وتتطور عىل نحو مشتـرك مع
عدد كبري من الفواعل التي توجد وتتفاعل ضمن أنظمة ال تقترص
عىل األنظمة املتمحورة حول اإلنسان  ،Anthropocentricمثل
االقتصادية ،و /أو العرقية ،و /أو الثقافـية؛ لكنها تشمل أيضً ا األنظمة
الطبيعية أو غري املتمحورة حول اإلنسان ،Nonanthropocentric
مثل البيئية ،و /أو الجغرافـية ،و /أو الحرضية( .((4ويف هذا السياق
تحدي ًدا ،يقرتح كافالسيك مفهوم "الحياة العاملية"( ،((4حيث إن
"اإلقرار بهذا الرتابط الوثيق بني األنظمة املتمحورة حول اإلنسان
واألنظمة الطبيعية ،من شأنه ّأل يع ّرف الحياة العاملية باعتبارها
السياسة الدولية فحسب [ ]...إنها أكـرُ من مجرد الجامعات
السياسية والكيانات  ،politiesحيث تقيم – أي إنها ال تتعلق مبا
'حوال'
يحدث 'داخل /خارج' الدولة ،بل تتعلق أيضً ا مبا يحدث
َْ
الدولة  .((4(Around the Stateويُ ِ
فصح املفهوم أيضً ا عن أ ّن 'النظام

إذا كان النظام الدويل بنية مادية (مثلام يرى الواقعيون والليرباليون)،
وبنية اجتامعية (مثلام يرى البنائيون) ،وبنية معيارية (مثلام يرى
تدب فيها الحياة عند
املؤسساتيون الليرباليون) ،فإنه بنية حية أيضً ا ُّ
كل بعد من أبعادها؛ وهذه هي
كل مستوى من مستوياتها ،ويف ّ
ّ
وشوايش،
الحكمة التي ميكن تعلّمها من نظرية التعقد؛ إنه نظام معقد،
ٌّ
والخطي ،وغ ُري قابل للتنبؤ ،وال يخلو من عوامل االضطراب غيـر
ٌّ
املتوقعة التي تعمل بوصفها ُمح ّوالت Game-changers؛ وال ميكن
حرص هذه امل ُح ّوالت تحدي ًدا ،ألن التنبؤ بها غ ُري ممكن ،فهي قد تتب ّدى
يف شكل أزمات بنيوية حا ّدة فـي االقتصاد العاملي ،أو يف شكل نزاعات
إقليمية /دولية تُعيد توزيع القوة العالـمية؛ لكنها قد تأيت يف شكل
37 Morin, p. xvi.
 38ينظر :محمد حميش ،مدخل إىل نظرية التعقد يف العالقات الدولية (الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2021 ،ص 233-218؛ محمد حميش" ،نظرية
التعقد يف العالقات الدولية :النظام الدويل كنظام معقد وشوايش السلوك" ،املستقبل العريب،
السنة  ،42العدد ( 484حزيران /يونيو  ،)2019ص .123-108

 39عن هذه املح ّوالت ،ينظر :حميش" ،عن إمكانية التنبؤ زمن جائحة كورونا"؛ حميش،
"نظرية التعقد يف العالقات الدولية" ،ص .123-122
األمل عىل نظرية التعقد لتدفع بحقل العالقات
 40يف هذا االتجاه ،يعلق كافالسيك َ
الدولية بعيدًا عن نزعته املتمحورة حول اإلنسان .ينظر:
Emilian Kavalski, "Inside/Outside and Around: The Emerging Complexity
of Global Life," in: Emilian Kavalski (ed.), World Politics at the Edge of Chaos
(New York: State University of New York Press, 2015), p. 4.
 41ينظر:
Ibid., pp. 1-9; Emilian Kavalski, "The Complexity of Global Security
Governance: An Analytical Overview," Global Society, vol. 22, no. 4 (2008),
pp. 423-443.
غري أن املصطلح سبق واستعمله جيمس روزنو يف:
James Rosenau, "Patterned Chaos in Global Life," International Political
Science Review, vol. 9, no. 4 (1988), pp. 335-340.
َْ
"حوال" يف اللغة العربية معنى الظرف الذي يفيد اإلحاطة حول اليشء
 42تحمل مفردة
(كام يف نص الحديث املروي عن النبي محمد عليه السالم" ،حواليْنا ال علينا") .ينظر" :تعريف
ومعنى حوايل" ،معجم املعاين ،شوهد يف  ،2021/2/8يفhttps://bit.ly/2OvKyi1 :؛ أما يف
اللغة اإلنكليزية ،فتحمل مفردة  Aroundأيضً ا معنى الظرف الذي يفيد املوضع الذي يحيط
باليشء ،أو االتجاه الذي تكون فيه الحركة عىل طول حافة اليشء ،أو من جزء إىل جزء آخ َر
منه ،وغالبًا من دون اتجاه أو هدف أو نظام واضح .ينظر:
"Meaning of around in English," Cambridge Dictionary, accessed on
8/2/2021, at: https://bit.ly/3plPnqW

ملف :قضايا في العالقات الدولية وجائحة كورونا
لما يُع َّتق
نظريات العالقات الدولية وجائحة كورونا :أنْبذة مع َّتقة في قنان جديدة ونبيذ َّ

الدويل' جز ٌء ال يتجزأ من ظروف بنيوية أوس َع ،ومن تفاعالت تكمن
'حوال' العالقات بني الدول"(.((4
ضمن البيئة الواقعة َ ْ
غري أن األهم من ذلك يكمن يف أن املفهوم يُضفـي عىل الطبيعة
خاصية الفاعلية  .Agencyإنه يجعل من الطبيعة (أو البيئة الحيَّة
فاعل قامئًا يف
أي نظام دولـي) ً
التي ينشأ ويتطور ويتفاعل فـيها ُّ
حاسم َما يف العالقات الدولية،
ذاته  ،Agentميكنه أن يُحدث تأثيـ ًرا
ً
(((4
ويف تفاعالت السياسة الدولية عمو ًما  .وال يتعلق األمر بالعوامل
الجغرافـية والـمناخية التقليدية التي ميكن أن تتسبب يف تغييـر
مصائر أمم برمتها فحسب؛ بل يتعلق أيضً ا مبختلف التفاعالت
اإليكولوجية امل ُشَ كِّلة للنظام الطبيعي فـي هذا العالـم .وفـي
هذا السياق ،يصري النظام الدويل جز ًءا ال يتجزأ من نظام الطبيعة
األشمل بوصفه نظا ًما بيولوج ًّيا  ،Biosystemأو نظا ًما إيكولوج ًّيا
 ،Ecosystemيتفاعالن ويتآثران أح ُدهام مع اآلخر .وهنا ،ميكن أن
يفكر الـمرء يف األوبئة ،أو الكوارث الطبيعية ،أو حتى الفلكية ،التي
ميكن أن تؤثر يف كوكب األرض بر ّمته(.((4
43 Kavalski, "Inside/Outside and Around," p. 4.
 44يحتج أح ُد ُمح ّك َمي الدراسة عىل إضفاء صفة الفاعلية عىل الطبيعة ،و ُح َّجتُه يف ذلك
هي أن "األنظمة [الطبيعية] ال معنى لها من دون عالقتها باإلنسان ،فهي إما مسخَّر ٌة له ،وإما
فضل عن ذلك ،فإن صفة الفاعلية ال بد من
برشي بامتياز [ً ]...
خط ٌر عليه ،لكن إدراك ذلك ٌ
فعل ٌّ
أن تقوم عىل فكرة [القصدية] ،وهذا ما ال يتوفر يف األنظمة الطبيعية" .وال أملك سوى موافقته
من حيث املبدأ .لكنني ،تعقي ًبا عىل ذلك ،أسوق حج ًة مفادها أن آثار ال ِفعل ،حتى حني يكون
مفعم بالقصدية ،ميكن أن تأيت غري مقصودة ،أي خالف ما كان الفاعل يقصده
الفاعل برشيًا
ً
نتائج
قبل اإلقدام عىل الفعل .إنها الحالة التي تتـرتب فـيها عىل فعل معيَّـن (ولْي ُك ْن سياسيًا) ُ
مل تكن مقصود ًة من الفاعل .الـمثال األوضح هو الكيفـية التي ترتَّب بها عىل متويل الواليات
الـمتحدة للمجاهدين األفغان ضد االتحاد السوفيايت ظهو ُر حرك ِة طالبان األفغانية يف عام
 ،1994وبعدها بنحو ست سنوات ،تنظيمِ القاعدة الـمتورط ،فـي هجامت الحادي عرش من
سبتمبـر  .2001وأستلهم ها هنا من مالحظة امل ُ َحكِّم ِ
نفسها مثالً آخر ،فاإلنسان إمنا "سخّر"
الطبيعة للدفع بعجلة التقدم االقتصادي نحو األمام ،وتلك قصديتُه؛ غري أن اآلثار جاءته من
حيث ال يدري يف شكل "أخطار" مل تكن ال مقصودة وال مرغوبة .ومن شأن هذا أن ينفي لزوم
العالقة بني القصدية والفاعلية يف السياسة (الدولية) .غري أن املحا َّجة التي يقدمها أنصار نظرية
فعل سياسيًا دوليًا أو عامليًا ،يجب
التعقد إمنا تذهب إىل أبعد من ذلك .إن الفعل ،يك يكون ً
رشا؛ إذ ميكن أن يستغرق األمر فرتة زمنية غري محدودة عىل
بالرضورة أال يكون فوريًا أو مبا ً
سهم الزمن (لِنتذك ْر هنا التأثري غري الفوري الذي تحدثه حركة جناحي الفراشة يف نظرية أثر
الفراشة)؛ ويجب بالرضورة أال يكون قصديًا ،حيث إن نيّات الفاعل ال تشكل أي فرق يف تسمية
أفعاله أفعالً سياسي ًة دولية ،وحتى لو كانت نيته تقترص عىل أن يكون فعله محليًّا أو محدود
فعل سياس ًّيا دول ًيا إذا كانت له تداعياتٌ غري
التأثري يف اآلخرين ،فينبغي التعامل معه باعتباره ً
مقصودة و /أو غري فورية تتجاوز حدود الدولة .ويدعو أنصار نظرية التعقد إىل تضمني مجال
البحث يف العالقات /السياسة الدولية جميع الفواعل واألفعال التي ميكن أن تُنتج آثا ًرا تتجاوز
حدود الدولة ،ولو عىل نحو غري فوري أو غري مقصود؛ مناهضني بذلك جميع أشكال التمييز
املؤسسة ملقاربات االتجاه السائد ،مثل التمييز بني القوى الكربى والصغرى لدى الواقعيني،
ِّ
أو بني القوة الخشنة والناعمة لدى املؤسساتيني ،أو بني املادي واالجتامعي لدى البنائيني ،أو
بني األمن الداخيل والخارجي يف الدراسات االسرتاتيجية .وما التمييز بني الطبيعي والبرشي إلّ
شكل آخر ال يقل أهمية عن األشكال السابقة .ومن هنا تأيت قوة مفهوم "الحياة العاملية" لدى
ٌ
كافالسيك ،السابق ذكره يف املنت.
 45ينظر :حميش" ،عن إمكانية التنبؤ زمن جائحة كورونا".
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حاج فالرشتاين بأن النظام-العامل (النظام الدويل بعبارة
يف هذا السياقّ ،
أخرى) غ ُري منفصل عن ديناميات النظام البيولوجي /اإليكولوجي
األشمل ،كام نبَّ َه إىل أن التقويض املطرد للقاعدة اإليكولوجية
لالقتصاد  -العامل (االقتصاد العاملي بعبارة أخرى) سيكون أحد
أبرز تناقضات النظام-العامل الحديث وأزماته ،مش ًريا إىل أن "التأثري
يف بعض امليكانيزمات اإليكولوجية الوقائية ،يؤدي إىل ظهور أنواع
جديدة محتملة من األم ـراض الوبائية املخيفة وغري املعروفة
سابقًا"( .((4واآلن ،صا َر معروفًا لدينا أن من شأن اإلفراط يف القضاء
عىل املساحات الغابية وبناء املدن والتلويث املستمر للطبيعة ،تدم َري
محميات الحيوانات الربية وتعريضها لالنقراض؛ فال يبقى لها سوى
اللجوء إىل ما بقي من مالذات قريبة من املستوطنات البرشية – مثل
املزارع وحدائق البيوت ،ما يزيد من احتامل االختالط املتك ّرر عن
قرب مع اإلنسان .وهذا ما مينح جراثيم حميدة ،تعيش طبيع ًّيا يف
أجساد الحيوانات الربية من دون أن تسبب لها األذى ،إمكان املرور
إىل أجساد البرش والتح ّول من صفتها الحميدة إىل ُم ْمرضات قاتلة(.((4
ميكن وضع هذه األطروحات يف سياقِ تيار آخذ يف النفوذ ضمن
مدرسة "الحوليات" الفرنسية ،التي تأث َّر بها فالرشتاين ّأيا تأث ُّر؛
هو التأريخ البيئي الذي يبحث يف "تاريخ العالقات بني املجتمعات
اإلنسانية والطبيعة بر ّمتها التي ارتبطت بها املجتمعات عىل الدوام".
وضمن هذا االتجاه" ،تأيت دراسة تاريخ البيئة املادية ،أي [ ]...دراسة
التأثري البرشي عىل الطبيعة ،وكذلك أيضً ا تأثري الطبيعة عىل النشاط
البرشي"؛ ومن ثم وضع "تاريخ اإلنسان يف سياق أوسع ،سياق األرض
والحياة عىل األرض"( .((4ويف هذا السياق األوسع ،ال تقترص الفاعلية
 Agencyعىل البرش ،وال عىل البنى املتمحورة حول البرش؛ لكن
46 Immanuel Wallerstein, After Liberalism (New York: The New Press,
1995), pp. 67-68.
تبي أ ّن مصدره عدّة أنواع من
 47سبق وبيّنت بعض الدراسات أن فريوس إيبوال "الذي ّ
مناطق وسط وغرب أفريقيا ،كانت قد تع ّرضت حديثًا إىل
الخفافيش ،ظهر بصفة كبرية يف
َ
عمليات مكثفة إلزالة الغابات" .كام ب ّينت دراسة أخرى "أُجريت داخل اثني عرش بلدًا ،أن
أصناف البعوض الناقل ملسببات األمراض البرشية يف املناطق التي أزيلت منها الغابات متثل
عف العدد املوجود يف الغابات التي ظلت عىل حالها" .يُنظر :سونيا شاه" ،ضد األوبئة،
ِض َ
الدفاع عن البيئة" ،لوموند ديبلوماتيك (آذار /مارس  ،)2020شوهد يف  ،2021/2/8يف:
https://bit.ly/2VcOR1w
 48جون ماك نايل" ،مشكالت التاريخ العوملي للبيئة منذ عام  1990وآفاقه" ،يف :آالن
كاييه وستيفان دوفوا (إرشاف) ،التحول العوملي للعلوم االجتامعية ،ترجمة جان ماجد جبور
(بريوت :مؤسسة الفكر العريب ،)2017 ،ص  .83ويستشهد نايل مبؤرخ اإلمرباطورية العثامنية،
سام وايت الذي استخدم البيانات املناخية ليقرتح تفس ًريا جديدًا لعمليات مترد الجالل ِّيني يف
األناضول إبان الثورات التي هزت اإلمرباطورية العثامنية بني عامي  1595و1610؛ مثلام
فس ،بدوره ،مجموعة من األزمات التي
يستشهد أيضً ا باملؤرخ الربيطاين جوفري باركر الذي ّ
ه ّزت العامل بني عامي  1640و 1650استنادًا إىل عوامل مناخية .وهي شواهد تثبت وجود
روابط بني التاريخ االقتصادي والسيايس للبرش والظواهر املناخية التي تأخذ بعدًا عامل ًيا أو
شبه عاملي .ينظر :نايل ،ص .88
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نطاقها يتسع ليشمل الطبيعة التي يحيا فيها البرش ويتآثرون معها،
والتي تقبع فيها تلك البنى.

 .2نظرية النظام-العالم والجائحة
(((4
والحاجة للدولة
أص ّن ُف يف هذه الدراسة نظري َة النظام-العامل ضمن براديغم التعقّد؛
يحاج بأن مفهومه
إذ ما فتئ إميانويل فالرشتاين ،أح ُد أبرز مط ّوريهاّ ،
أي علم
عن النظام-العامل ينبغي أن يُفهم يف إطار "العلم الجديد"ْ ،
الـمؤسسة لهذا العلم بتدفق
التعقُّد( .((5لقد سمحت الدراسات
ِّ
البحوث فـي مختلف مجاالت الـمعرفة ،الطبيعية واالجتامعية ،التي
تسعى الستكشاف مظاهر التعقُّد والشواش وكل مجال معرفـي،
والظواهر التي يتخصص فـي البحث فـيها .وهكذا بدأت مفاهي ُم
التعقُّد والشواش يف االنتشار فـي أدبيات علوم األحياء ،والبيئة،
والنفس ،واالقتصاد ،واالجتامع ،والـمعلومات ،وتقري ًبا خالل العقدين
فضل عن ذلك ،يعرف الجمي ُع
األخيـرين فـي حقول الـمعرفة كافةً .
مدى ضيق التخصصات العلمية وانغالقها عىل نفسها؛ إذ من النادر أن
يقرأ عاملُ أحياء وعامل فـيـزياء ،أو عامل اجتامع وعامل رياضيات ،البحث
نفسه ،لكن األبحاث التي تدرس التعقُّد والشواش هي ما (ميكن أن)
يو ّحد بيـن فروع الـمعرفة كافة عىل اختالف مجاالت تخصصها .ويف
سياق هذه التحوالت املعرفية ،تأيت تأ ّمالت فالرشتاين وإسهاماته يف
تطوير نظرية النظام-العامل ،خاصة املتأخرة منها.
ي ُد ُّل مفهوم النظام-العامل ،مثلام ط ّوره فالرشتاين ،عىل بنية معقّدة
ذاتية االحتواء ،محدودة املجال يف الزمان واملكان ،يدمج مجموعة
من األنشطة واملؤسسات التي متتثل لقواعد نظمية /نسقية
مع ّينة( .((5ويُن ّبهنا فالرشتاين إىل محاذير الخلط بني النظام-
العامل  World-systemوالنظام العاملي  ،World Systemمش ًريا
الفرعيي ،االقتصاد–العامل
إىل أن الواصلة يف املصطلح وتصنيف ْيه
ْ
 World-economyواإلمرباطورية-العامل  ،World-empireهي
تأكي ٌد أنَّنا ال نتحدث عن نظم واقتصادات وإمرباطوريات تشمل العامل
(بر ّمته) ،لكننا نتحدث عن نُظم واقتصادات وإمرباطوريات يشكل
 49أَس ِتند يف عرض أفكار هذا املبحث إىل بحث منشور سابقًا ،ينظر :حميش" ،عن إمكانية
التنبؤ زمن جائحة كورونا" .كام ميكن العودة إىل مناقشات أخرى بشأن املوضوع نفسه يف
هذا العدد إىل :أحمد قاسم حسني" ،النظام الدويل وجائحة كورونا :سجال تأثري األوبئة يف
خي.
العالقات الدولية" ،سياسات عربية ،العدد ( 50أيار /مايو  ،)2021ص ّ .57-39
;50 Wallerstein, After Liberalism, pp. 27-143
ينظر أيضً ا:
Peter E. Grimes, "Evolution and World-Systems," Journal of World-System
Research, vol. 23, no. 2 (2017).
51 Immanuel Wallerstein, World-Systems Analysis: Introduction, 4th ed.
(North Carolina: Duke University Press, 2004), pp. 16-17.

ددعلالا
ويام /رايأ ايأ

فعل غال ًبا ما ال يشمل
كل منها عال ًَم يف ذاته (لكنه قد ال يشمل ،وهو ً
ٌّ
مثل شكل اإلمرباطورية-العامل
املعمورة بر ّمتها) .وقد شهد التاريخ ً
خالل الحقبة الرومانية التي مثّلت "بنية من سلطة سياسية واحدة
للنظام-العامل ككل" (ويشري فالرشتاين إىل أن األعوام الخمسمئة
املاضية شهدت عدة محاوالت إلنشاء مثل هذه اإلمرباطورية .غري
أنها جمي ًعا باءت بالفشل)( .((5غري أن النظام-العامل الحديث الذي
نعيش فيه ،ومن حيث املامرسة ال املفهوم ،يُ َع ُّد عامليًّا بامتياز .لقد
رصا عىل جزء من
نشأ يف القرن السادس عرش ،وبعد أن كان مقت ً
توسع مع مرور الزمن ل ُيغطّي
العامل – أجزاء من أوروبا واألمريكتني – َّ
أنحاء املعمورة جميعها(((5؛ وما ُي ّيزه من اإلمرباطورية-العامل هو أن
هذا األخري ينطوي عىل نظام سيايس مركزي سلطوي ،يُعيد توزيع
مثل) .وبخالف ذلك،
املوارد من أطرافه إىل مركزه (عرب نظام الرضائب ً
ينطوي النظام-العامل عىل مراكز قوى سياسية متعددة ومتنافسة،
تو ّحدها ُ
سوق االقتصاد  -العامل الرأساميل وتنظم التنافس بينها.
يتميّز النظام-العامل بخاصيتني أساسيتني :الخاصية األوىل هي أنه
ذايتُّ االحتواء وميانع الفصل بني بنيته االقتصادية وبنيته السياسية.
وال تعني هذه الخاصية ترابطًا ال فكاك منه بني املؤسسات السياسية
واالقتصادية للنظام فحسب ،لكنها تعني أيضً ا أنها جميعها تظل
حبيسة حركة الزمن التي تتط ّور عمليات النظام يف اتجاهها (نحو
تراكم النهايئ لفائض القيمة) ،ويشمل ذلك أيضً ا مؤسسات اجتامعية
جوهرية ،مثل األرسة والطبقة والجامعة اإلثنية ،أو ما رصنا نُس ّميه اليوم
"الهويات"( .((5ومن الواضح أن التح ّوالت التاريخية التي تعرفها هذه
املؤسسات قاطبة ،تحدث يف سياق تح ّوالت االقتصاد-العامل الرأساميل،
مر ِ
حاج فالرشتاين
ادف النظام-العامل الحديث .وعالوة عىل ذلك ،يُ ّ
بأن الفصل بني السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف ال يعدو أن
ميت للواقع ب ِِصلة( .((5ويُفهم من هذا
يكون بنا ًء متخ َّي ًل يف أذهاننا ،ال ّ
كيف تتعايش بنية النظام-العامل االقتصادية والسياسية وتتواشج ،عىل
الرغم من أن األوىل عبارة عن سوق رأساملية عاملية ،يف حني تنطوي
الثانية عىل نظام من الدول  Interstate Systemيتشكّل من مراكز
قوة متعددة ومتنافسة؛ مثلام يُف َهم كيف يؤدي هذا التنافس – تشد
عضُ َده دينامياتُ السوق الرأساملية العاملية – إىل تقويض فكرة
"الحكومة العاملية" ،لكنه يف الوقت نفسه يحافظ عىل مستويات
محدودة من "الحوكمة العاملية" من أجل رشعية النظام-العامل نفسه؛
Ibid., p. 57.
Ibid., p. 23.
Ibid., pp. 24-25.
Ibid., p. x.
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نظريات العالقات الدولية وجائحة كورونا :أنْبذة مع َّتقة في قنان جديدة ونبيذ َّ

الحوكم ُة العاملية التي تُ َع ُّد حوكمة الصحة العاملية – عىل َع َّلتِها التي
طفت إىل السطح مع تفيش جائحة كورونا – أحد أركانها الرئيسة.
أما الخاصية الثانية ،فهي أ ّن االقتصاد-العامل الرأساميل ،جوه ُر النظام-
العامل الحديث ،مييل باستمرار إىل الصريورة (بالصاد ال بالسني) ضمن
دورات متكررة – متامثلة ذات ًّيا إذا استعملنا مفردات علم التعقُّد –
من التوسع والركود .يستند فالرشتاين يف ذلك إىل دورة كوندراتييف
 Kondratievالتي ت ُّبي أن االقتصاد-العامل مير بدورات متعاقبة من
التوسع والركود[ ،تكاد] تحدث بانتظام كل  40إىل  60سنة( .((5عىل
أي حال ،مثة إقرار واسع بني علامء االقتصاد بصالحية هذه النظرية
وقدرتها [حتى ولو نسب ًيا] عىل التفسري والتنبؤ ،غري أن فالرشتاين
يضيف إليها محاجتني أساسيتني :األوىل هي أن الوضع بعد نهاية
دورة كوندراتييف ال يعود إىل ما كان عليه يف بدايتها ،ألن ،من شأن
ما يجري فعله يف مرحلة الركود سع ًيا للخروج منها والعودة إىل
غي مقاييس  Parametersاالقتصاد-العامل(.((5
مرحلة التوسع ،أن يُ ّ
(((5
وهذا ما يُعلّمنا إيّاه علم التعقد عرب مفهوم التشعب  ،لكن ذلك
يحدث ضمن حدود نظام يُبدي قدر ًة ثابتة عىل تنظيم نفسه،
و"إعادة" بناء نفسه ،و"إعادة" ضبط نفسه ،وإعادة إنتاج نفسه .أما
املحا ّجة الثانية ،فهي أن طول مرحلة الركود يتوقف عىل اإلجراءات
السياسية التي تتّخذها الدول من أجل التعايف منها والعودة إىل
مرحلة التوسع( .((5إذًا ،الدولة هي صامم أمان النظام-العامل ليحافظ
عىل الخصائص التي ُذكِرت آنفًا .لذلك ،يبدو أن ما يشهده العامل اليوم
تفش جائحة كورونا – من عودة الدولة ،سيزداد ح َّد ًة عىل
– مع ّ
ح َّدة إذا ما دخل االقتصاد-العامل دور َة ركود طويلة ،تحدي ًدا من أجل
التعايف منها والعودة يف أرسع ما ميكن إىل الدورة التالية .إن حاجة
تقل
االقتصاد-العامل الرأساميل إىل الدولة يف هذه الحقبة العصيبة ال ّ
يتوسع بال هوادة.
عن حاجة الدولة إىل منط االقتصاد-العامل الذي ّ
إن االقتصاد-العامل ونظام الدول متعاضدان ومتواشجان ،وال غنى
ألحدهام عن اآلخر.
56 Ibid., pp. 30-31.
57 Ibid., p. 30.
 58التشعب  Bifurcationهو التفرع إىل حالتني أو أكرث .ويف سياق علم التعقُّد ،يُقصد
به أن األنظمة املعقد َة والشواشي َة الخطي ٌة وبعيد ٌة عن التوازن بسبب عوامل االضطراب
الكامنة يف دينامياتها ويف بيئتها .وتستمر هذه العوامل يف الضغط عىل النظام حتى يبلغ
نقطة مع ّينة ،تسمى نقطة تشعب النظام ،حيث يتشعب إما إىل نسخة جديدة من النظام
نفسه (عرب آليات التنظيم الذايت والتامثل الذايت الكامنة يف النظام نفسه) ،وإما يتفكك ،فاس ًحا
املجال النبثاق نظام جديد متا ًما .ينظر :حميش ،مدخل إىل نظرية التعقد ،ص 121-118؛
حميش" ،عن إمكانية التنبؤ زمن جائحة كورونا".
59 Wallerstein, World-Systems Analysis, p. 30.
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ال يختلف العامل اليوم كث ًريا عن العامل الذي تح ّدث عنه فالرشتاين؛
عاملٌ تحكمه بني ٌة معقد ٌة من نظام-عامل رأسام ّيل ،آخذ يف مراكمة
فائض القيمة وإعادة توزيعه من أطراف النظام إىل مراكزه – وإن
زادت تلك املراكز تعدا ًدا بصعود قوى أخرى – ونظام دو ّيل تظل
فيه الدولة مهمة ،ت ُِح ُّل املشكالت وت َ ُحلُّها يف الوقت نفسه
 ،A Problem-maker and a Problem-solverوتظل أداة فعالة
لحل أزمات النظام-العامل الرأساملية؛ لذلك ،ينبغي لنا أن ننتبه دامئًا
إىل أن العوملة ال ت ُق ّوض دور الدولة فحسب ،لكنها ت ُع ّززه أيضً ا .ولْ ُنف ِّك ْر
هنا يف عدد من الواجبات املرتابطة التي تتطلّب الجائحة من الدولة
القيام بها بصورة متزامنة :تعزيز اإلجراءات الوقائية ،وتوفري العالج،
وتطوير اللقاح و /أو توفريه ،ومعالجة الركود االقتصادي وتبعاته،
وصون النظام العام مع صعود االحتجاجات املناهضة لتدابري الحجر
الصحي وتكييف سياساتها العامة مع ظروف الجائحة وما بعدها،
وما إىل ذلك.
إذا كان األمر كذلك ،فإن ما ميكننا فهمه هو أن األعباء امل ُلقاة عىل
تغي
كاهل الدولة تزداد ً
ثقل يف مواجهة تهديدات عابرة للحدود ّ ُ
شكلها باستمرار؛ تهديداتٌ غدت إقليمية (عابرة للحدود ،لكن
عىل مستوى إقليمي) أكثـر من كونها وطنية (داخل الحدود)،
أقل من كونها عالـمية؛ إذ تظل التهديدات
لكن فـي الوقت نفسه ّ
عالـمي نادرة ،مثل التهديدات البيئية،
العابرة للحدود عىل مستوى
ّ
والتهديدات الصحية مل َّا يتعلق األمر بالجائحات العاملية ،كام ت ُبيّنه
جائحة كورونا .وهو ما من شأنه أن يشدد عىل أهمية اإلقليمي
باعتباره قوة جاذبة ،إىل جانب الـمحيل والعالـمي.
من شأن هذه األعباء أن تُق ّوض كفاءة الدولة يف ضبط التفاعالت
االقتصادية عبـر الحدود ،مقارنة بدور "اليد الخفـية" للسوق
العالـمية ،ما سيجعل التـرتيبات اإلقليمية مستمرة فـي النمو
بوصفها أدوات إلنقاذ سلطة الدولة من االنعكاسات "غيـر
فضل عن ذلك ،ينبغي لنا ألَّ ننىس أ ّن الحاجة
الـمرغوبة" للعولـمةً .
إىل األمن والرفاه تجعل الجميع يلوذ بالدولة؛ فاألفراد والـمؤسسات
والسوق يف حاجة إىل الدولة( ،((6رمبا أكثـر من أي وقت مىض ،بسبب

 60للدولة دورها الحاسم فـي اإلبقاء عىل النظام العاملي بعيدًا عن حافة االنهيار الذي
قد تسببه املخاوف من "نهاية الدولة" ،حيث ميكن مالحظة تجاذب ثابت بيـن طرفـي نقيض؛
فالفرد يسعى لالستفادة من مزايا العوملة ،لكنه فـي الـمقابل يتمسك بالدولة لحاميته من
مخاطرها؛ مثلام أن الفواعل من غيـر الدول تتب ّنى موقفًا هجيـ ًنا من الدولة ،فهي قد تعمل
علـى تقويض سلطتها ،لكن ليس إىل الحد الذي قد تختفـي معه .ينظر :حميش ،مدخل إىل
نظرية التعقد ،ص .210
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.((6(فضل عن فهم الجائحة يف ح ّد ذاتها
ً ،العاملية واالقتصاد العاملي
غري أن األعامل املبكرة إلقحام علم التعقُّد واألنظمة املعقدة يف
تفش جائحة
ّ العلوم الصحية والوبائية تعود إىل سنوات خلت قبل
 يف محاولة لتحسني اسرتاتيجيات الوقاية والتدخل؛ إذ،((6(كورونا
بعوامل
َ
صار واض ًحا من منظور التعقّد أن "الصحة واملرض يتأثران
 ترتاوح بني مناعة الحواضن املضيفة،"متعددة ومتنوعة ومعقدة
:هذه القامئة غري حرصية بأي حال من األحوال
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والبيئة االجتامعية والبيئة الطبيعية واملناخ وفرص الوصول إىل
الخدمات الوقائية والعالجية ،وغريها .لذلك ،وجب تصميم
اسرتاتيجيات املكافحة بنا ًء عىل فهم أفضل وأشمل ملجموع العوامل
األوسع التي تؤثر يف انتقال املرض وتحدد فرص نجاح التدخل.
وقد دعت أدبياتٌ عديد ٌة إىل وجوب مراعاة العالقات املتواشجة
املعقدة  ،Complex Interrelationshipsوالخصائص املنبثقة
 ،Emergent Propertiesوحلقات التغذية الراجعة غري الخطية
 – Non-linear Feedback-loopsوهي جميعها مفاهيم يف صلب
نظرية التعقُّد .وال ميكن تحديد مثل هذه االرتباطات املتبا َدلة
كل عامل من
 Interdependenciesيف نظامٍ ما من خالل النظر يف ّ
تلك العوامل عىل حدة ،بل من خالل النظر إىل النظام إجاملً  ،وذلك
نقيض املقاربات الوبائية التقليدية ،االختزالية ،التي تتعامل مع عدد
أمل يف تبسيط
محدود من العوامل املرتبطة عىل نحو مبارش بالوباءً ،
امليكانيزمات السببية واختزالها يف مكونات أصغ َر فأصغ َر تُ كّننا من
استخالص استنتاجات قابلة للتعميم(.((6
تحاج إليزابيث بول وغاريت براون وفالريي
يف السياق نفسه،
ّ
ريد بأن االستجابات السائدة لجائحة كورونا تستند إىل ما يسمى
الرباديغم الباستوري (نسبة إىل لويس باستور) الذي ينص عىل أن
كل مرض يَنتج من ُم ْمرض واحد  .Pathogenوبناء عليه ،فإن لكل
َّ
مرض عال ًجا واح ًدا ،يستهدف امل ُ ْمرض املسبِّب لذلك املرض .واستنا ًدا
إىل هذا الرباديغم ،تتسابق املختربات إىل إيجاد العالج أو اللقاح
لقاح قد تصري فاعليته محدودة إذا
املضاد لفريوس كورونا ،وهو ٌ
ما تح ّور الفريوس يف وقت الحق .ومع ذلك ،من السهل رؤية كيف
أن امل ُ ْمرضات كلام زاد عددها يف املستقبل ،وهو ما سيحدث ال محالة
(وتبي هذا سابقًا يف هذا املبحث) ،قلَّت الجدوى من االستناد إىل
َّ
هذا الرباديغم .ومن جهة أخرى ،يفرض هذا الرباديغم منه ًجا محدو ًدا
يف البحث – يستند إىل تجارب التحكم العشوائية التي تحاول عزل
متغري واحد من املتغريات املمكنة كلها – ويقدمه عىل أنه املقياس
املالئم للعلم ،ما يجعل املناهج األخرى أقرب ما تكون إىل ال َّدجل .مع
ذلك ،مثة العديد من األدلّة التي تشري إىل أنه بخالف امل ُ ْمرض الواحد،
فإن تطور املرض يتأثر تأث ًرا كب ًريا بالسياقات املادية واالجتامعية التي
يعمل فيها ،وبالعوامل االجتامعية والسياسية والبيئية .ويبدو هذا
معروفًا عىل نطاق واسع مل َّا يتعلق األمر باألمراض املزمنة غري املعدية،
لكنه ينطبق أيضً ا عىل األمراض املعدية ،خاصة بالنسبة إىل حاالت
العدوى الناشئة التي ميكن فيها مالحظة الدور امل ُ ْمرض النعدام
املساواة االجتامعية .عالوة عىل ذلك ،ال تفتأ الحدود التقليدية بني
Krauth et al., pp. 2-3.
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دالئل عىل ما صار
األمراض املعدية وغري املعدية تتالىش مع وجود َ
يعرف بـ "العدوى البيو-اجتامعية" .((6(Biosocial Contagion
بدل من ذلك ،مقارب ًة ك ُّلني ًة للصحة؛ مقارب ٌة
تقرتح بول وبراون وريدً ،
من شأنها أن تكون أك َرث فاعلي ًة وكفاء ًة وإنصافًا ،حيث تصري كيفية
تحضري السكان – مبا يف ذلك الفئات األكرث هشاشة – ملواجهة األوبئة
مستقبل عىل رأس السياسات الصحية الوطنية والعاملية ،وعىل رأس
ً
أجندات البحوث .وينبغي أن يعكس هذا مقارب ًة أمني ًة (مواجهة
املشكالت املرتتبة عىل األعـراض املرضية) ومقارب َة تنمية صحية
(معالجة األسباب واملحددات األولية) .وعند القيام بذلك ،ينبغي
أال تقترص األهداف عىل مجرد تفعيل وضع االستجابة ،بل يجب
أن تشمل جهو ًدا متضافر ًة للح ّد من دور العوامل البيئية وحامية
التن ّوع البيولوجي والح ّد من حاالت التفاوت الصحي واالجتامعي
وتعزيز نظم الصحة الوقائية املحلية ومساعدة السكان عىل الح ّد
من عوامل الخطر الفردية وتقوية مناعتهم الطبيعية – وال سيام من
خالل التوعية مبختلف "السلوكات الصحية" واألنظمة الغذائية التي
ثبت أنها تق ّوي جهاز املناعة العامة(.((6
لذلك ،تتطلّب أزمة جائحة كورونا تح ّو ًل نوع ًيا يف الرباديغم الذي
تُصنع يف إطاره السياسات الصحية العامة والعاملية .فالعامل لن يكون
مستع ًّدا لألوبئة املقبلة ما مل تُتَّخ ْذ خطواتٌ جريئ ٌة لخّصتها بول
أول ،ال ينبغي أن ت ُص َّمم السياسات الصحية
وبراون وريد كام ييلً :
كل حالة عىل حدة،
العاملية عىل أساس أسلوب االستجابة لتهديدات ِّ
بل يجب أن تعتمد مقاربة نظميةً /نسقي ًة مبني ًة عىل تصور ك َُّلين
لألعباء العاملية واملخاطر والظروف الصحية التي تفرضها األمراض،
فضل عن مراعاة اآلثار النظمية /النسقية الواسعة النطاق الناجمة
ً
عن التدابري املعتمدة؛ وثان ًيا ،ستتطلّب مواجهة التشظّي الراهن الذي
تعرفه الحوكمة الصحية العاملية تح ّو ًل جوهريًا يف صنع السياسات
الصحية العاملية ،من براديغم قائم عىل ردة الفعل ،إىل براديغم
نسقي /نظمي ووقايئ ،مع إبداء التزامات جا ّدة باألمن اإلنساين
بأي حال من األحوال فصله عن األمن القومي
الصحي [إذ ال ميكن ّ
للدول]؛ وثالثًا ،مثة حاج ٌة إىل تحويل الرتكيز من السياسات العالجية
القصرية األجل القامئة عىل الرباديغم الباستوري ،إىل السياسات الوقائية
إجامل،
الطويلة األجل القامئة عىل رؤية ك ُّلنية لصحة مجموع السكان ً
خاص الح َّد من دور العوامل البيئية،
وهي سياساتٌ تتضمن بوجه ّ
68 Elisabeth Paul, Garrett W. Brown & Valery Ridde, "COVID-19: Time
"for Paradigm Shift in the Nexus Between Local, National and Global Health,
BMJ Global Health, vol. 5 (2020), p. 3.
69 Ibid.
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والح َّد من حاالت التفاوت الصحي االجتامعي ،ومساعد َة السكان
عىل الح ِّد من عوامل الخطر الفردية وتعزيز مناعتهم الطبيعية؛
وأخ ًريا ،يجب تكييف هذه السياسات الوقائية الشاملة مع السياقات
املحلية وتنفيذها من خالل أنظمة صحية محلّية قوية ،قادرة عىل
امتالك القدرة "الوقائية" وعىل االستجابة لحاالت الطوارئ( .((7لذلك،
فإن هذا التحول يف الرباديغم ينبغي أن يجري يف ضوء املنطق الذي
املحل والعاملي ،ضمن
تستند إليه نظرية التعقد؛ منطق التشبيك بني ّ
سمه جيمس روزنو "العومحيل" .((7(The Glocal
ما َّ

دأبت املقاربات االختزالية ،التي تدعو نظري ُة التعقد إىل تجاوزها،
عىل فهم املشكالت عرب تفكيكها إىل مشكالت (أو مك ّونات) أصغ َر
كل مشكلة صغرى عىل حدة ،ثم إعادة تركيبها مرة
فأصغر ،وتحليل ِّ
(الكل هو مجموع األجزاء) .غري أن هذه
أخرى لفهم تلك املشكلة ُّ
املقاربة تفشل باستمرار يف فهم املشكالت التي تتآثر فيها مكوناتٌ
متعدد ٌة تتفاعل بطريقة غري خطية .وتنطوي هذه املشكالت ،التي
صارت تُعرف بأنها معقّدة وشواشية ،عىل شبكة متشابكة من
املك ّونات واملك ّونات الفرعية التي تفتقر إىل تحكم مركزي ،كام
أن دينامياتها تتطور باستمرار عرب الزمن؛ وال ميكن تعقّب العالقة
Ibid., p. 4.
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James Rosenau, Distant proximities: Dynamics Beyond Globalization
(Princeton: Princeton University Press, 2003), p. 11.

بني السبب والنتيجة فيها (سببية حلقية الخطية()((7؛ وهي ت ُبدي
درجات عالي ًة من التقلّب والاليقني والغموض؛ وغالبًا ما يتطلّب حلُّها
مقاربة متع ّددة التخصصات (ولذلك ،يقدم علم التعقّد نفسه بأنه
عل ٌم متعد ُد التخصصات /عاب ٌر للتخصصات) .وإذا ما أبدت املشكالتُ
املعقد ُة سلوكًا شواشيًا حا ًّدا ،فإن محاوالت حلّها غالبًا ما ت َنبثق منها
مشكالت ناشئة مل تكن متوقعة.
يُق ّدم راميوند أنيانْ ُوو ،عىل سبيل املثال ،مقارب ًة قامئ ًة عىل منظور
تفش جائحة كورونا
التعقد ،لفهم الكيفية التي تتآثر بها مشكلة ّ
تغي املناخ هو "عملية
مع مشكالت التغري املناخي( .((7ففي حني أن ّ
فيزيائية" تصيب ببطء نظام مناخ األرض (نظام طبيعي) ،وال تتآثر
مع النظام البيئي (نظام طبيعي) فحسب ،بل أيضً ا مع األنظمة
االقتصادية واالجتامعية والدميوغرافية (األنظمة املتمحورة حول
تفش جائحة كورونا هو "عملية بيولوجية" ترسي بني
اإلنسان) ،فإن ّ
كل مكان ،وتؤثر بدورها تقري ًبا
اإلنسان والحيوان ،وتنترش برسعة يف ِّ
كل نظام من األنظمة الفرعية املتمحورة حول اإلنسان .لذلك،
يف ِّ
تقرتح نظرية التعقد ،عىل نحو ما سبق ،أن فهم الجائحة – سواء تعلق
األمر بأسبابها أو آثارها أو الجهود العاملية لالستجابة لها – ينبغي أن
تنطلق من "اإلقرار بالرتابط الوثيق بني األنظمة الطبيعية واألنظمة
املتمحورة حول اإلنسان"( ،((7مبا يف ذلك النظام الدويل الذي ينبغي
فهمه بوصفه نظا ًما-عامل ًا  ،تتشابك وتتآثر بُ َنا ُه السياسي ُة واالقتصادي ُة
واالجتامعي ُة (املحلي ُة والوطني ُة والعامليةُ) بعضُ ها مع بعض ،مثلام
تتشابك وتتآثر هذه البنى مع الطبيعة األوسع ،حيث تك ُمن.

خاتمة
ات َّضح يف مبحث البنائية كيف أن الجائحة ينبغي عدم فهمها
بوصفها معطى ماديًا ،وكيف أنها يف نهاية املطاف عبار ٌة عن فهوم
ومعانٍ وتأويالت يُضفيها عليها الفاعلون .وميكن أن نضيف هنا أن
الجائحة ،يف جوهرها ،قضي ٌة سياسية؛ إذ ترتبط مبسألتني أساسيتني:
األوىل كيفي ُة تفشيها ،والثانية كيفي ُة (أو كيفيات) مواجهة تفشّ يها؛
ويف القلب من كلت ْيهام ،ال مناص من التفكري يف السياسة ،ويف
 72عن السببية من منظور التعقد ،ينظر :محمد حميش" ،السببية مشكلة يف حقل
العالقات الدولية :ما الذي ميكن تعلّمه من علم التعقّد؟" ،سياسات عربية ،العدد 41
(ترشين الثاين /نوفمرب .)2019
73 Raymond N. Anyanwu, "Looking through the Lens of Complexity
"Theory: An Evaluation of Climate Change and Coronavirus 2019 Outbreak,
Asian Journal of Interdisciplinary Research, vol. 3, no. 2 (May 2020), pp. 38-39.
74 Kavalski, "Inside/Outside and Around," p. 4.
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السياسة الدولية( .((7منذ البدايات األوىل لتفيش الجائحة ،طُلب من
املشتغلني يف حقل العالقات الدولية وبانتظام ،أن يرشحوا لوسائل
لتفش
اإلعالم العالقات /السياسة الدولية التي تقف خلف االستجابة ّ
الجائحة :ملاذا تتباين سياسات اإلبالغ أو االختبار أو االستجابة بني
الدول؟ إذ كانت مثة ٌ
دول تستجيب لتوجيهات منظمة الصحة العاملية
ٌ
ودول ترسم طريقها الخاصة؛ وما التداعيات السياسية واالقتصادية
وتلك املتعلقة بالسفر والتجارة العاملية؟ وهل مثة سياقات إقليمية
واضحة لتصنيف اتجاهات التفيش واالستجابات عىل ح ّد سواء؟
يف هذا السياق ،س ّجلت سارة دايفيس وكلري وينهام دهشتهام من
أن منظمة الصحة العاملية أو مسؤويل (الصحة) املحليني ناد ًرا ما
طرحوا هذه األسئلة ،سعيًا لتحسني جهود االستجابة( ،((7كام استهجنتا
امتعاض مجموعة اختصاصيني يف الصحة العاملية من عدم وجود
دراسات منشورة حول موضوع األمن الصحي وكيفية تعزيز قدرة
الدولة عىل االستجابة للوائح الصحية الدولية(((7؛ إذ عىل الرغم من
الحجم الهائل من أبحاث العالقات الدولية املنشورة ذات العالقة،
فإن أبحاث العلوم االجتامعية يبدو أن خرباء الصحة ال يقرؤونها،
وتبدو الجامعات املعرفية املتخصصة يف الصحة العامة واألمن الصحي
العاملي كأنها تُفضّ ل البقاء يف صوام َع منفصلة ،بعضها عن بعض(.((7
قد تشكل نظرية التعقّد فرصة لجعل النقاش بني هذه الجامعات
املعرفية ممك ًنا ،أو هذا ما يزعمه ،ويسعى له أنصارها من مختلف
الحقول املعرفية منذ سنوات عــدة .وال تسعى هذه الدراسة
للمفاضلة بني طرائق تفكري نظريات العالقات الدولية يف جائحة
عمل وصف ًيا بحتًا .لكنها ،وكام جاء يف
كورونا .وال بأس يف اعتبارها ً
مقدمتها ،تقدم للقارئ مجموع ًة من ال َّنظارات التي ميكن عربها
فه ُم الجائحة؛ فهي ،إذا ما وضع القارئ نظّار ًة واقعيةً ،تهدي ٌد يرقى
 75عىل املنوال نفسه ،ينبغي النظر إىل منظمة الصحة العاملية وحوكمة الصحة العاملية
والحوكمة العاملية بر ّمتها ،باعتبارها بنية سياسية؛ ينبغي اإلقرار بهذا والبناء عليه ،ال االدّعاء
أن مسائل الصحة (الوطنية والعاملية) مسائل تقنية يجب عدم تسييسها؛ فالجائحة تتفىش عرب
ُيض بعيدًا مع
دول متارس السياسة بطر َ
ائق مختلفة ،بعضُ ها عن بعض ،ومن ثم ينبغي عدم امل ّ
الدعوات القائلة إن الصحة ينبغي تنزيهها عن السياسة .ومن هنا ،اقرتحت دايفيس ووينهام أن
"منظمة الصحة العاملية يف حاجة إىل تب ّني السيايس إىل جانب التقني ،وينبغي عىل وجه التحديد
أن تُرشِك يف عملها خرباء السياسة الخارجية والدبلوماسية" .ألن التأثري يف سياسات الدول الوطنية
وأنظمتها الصحية يتطلب ذلك ،وألن منطق التعاون الدويل أيضً ا يقتيض ذلك ،ينظر:
Sara E. Davies & Clare Wenham, "Why the COVID-19 Response Needs
International Relations," International Affairs, vol. 96, no. 5 (September 2020),
p. 1228.
76 Ibid., p. 1229.
77 Hans Kluge et al., "Strengthening Global Health Security by Embedding
the International Health Regulations Requirements into National Health
Systems," BMJ Global Health, vol. 3 (2018), accessed on 8/2/2021, at: https://
bit.ly/36whAEL
78 Davies & Wenham, p. 1228.
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إىل درجة التهديد الوجودي الذي يقتيض انكفاء الدول عىل نفسها
ومتسكًا أش ّد بسياسة "نفيس نفيس"! وهي تح ّد عاب ٌر للحدود للنظام
ّ
الدويل الليربايل ،مبعايريه ومؤسساته ،إذا ما وضع نظّار ًة ليرباليةً؛ وهي
اجتامعي مفع ٌم باملعاين والتأويالت البينذاتية ،التي يضفيها عليها
بنا ٌء
ٌّ
الفاعلون ،تتباين بتباين الخطاب (إنها "ما تصنعه منها الدول") ،إذا
ما وضع نظّار ًة بنائيةً؛ وإذا ما وضع نظارة التعقَّد ،فهي مشكل ٌة
معقد ٌة تتطلب استجاب ًة معقدةً ،تأخذ يف الحسبان التآث َر بني النظام
الدويل بوصفه نظا ًما متمحو ًرا حول اإلنسان ،والطبيعة بوصفها نظا ًما
غ َري متمحور حول اإلنسان ،وتأخذ يف االعتبار التآث َر بني مختلف
مستويات الفعل السيايس ،املحيل والوطني واإلقليمي والعاملي ،مثلام
تأخذ يف الحسبان أيضً ا عبو َر التخصصات املعرفية وتع ُّد َدها.
ال بد من التشديد عىل أن تسمية جائحة كورونا ظاهر ًة أو مشكل ًة
معقدةً ،ال ينبغي أن تُفهم "انحيازًا" إبستيمولوجيًّا لنظرية التعقد،
وال بد من التشديد أيضً ا عىل أن التوسع يف الجزء امل ُف َرد لهذه النظرية
ال ينبغي أن يُف َهم ش ًّحا يف التحليل عىل النظريات األخرى( .((7انطلقت
ِ
النظريات السائد َة (الواقعية
الدراسة من افرتاض رئيس مفاده أن
والليربالية والبنائية) ال تقدم سوى املزيد من اليشء ِ
نفسه عن جائحة
النظرية ،خاص ًة مع حداثة العهد بها؛ لكنها احتفظت بافرتاض آخر
يسمح للقيام بتأمل ذا ّيت ٍ
كاف ملراجعة ما ميكن
فحواه أ ّن الوقت مل َّا
ْ
مراجعته يف أطروحاتها األساسية بشأن هذه الظاهرة ،هذا إن كانت
(كلُّها أو بعضُ ها) ستفعل ذلك .مقارن ًة بهذه النظريات ،ومثلام
يكشف عنه مسح األدبيات ،مثة حج ٌم وف ٌري مام ن ُِش عن جائحة
كورونا من منظور التعقُّد .لذلك ،وإذا ما استحرضنا أمثولة "األنبذة
والقناين" الواردة يف عنوان الدراسة ومق ّدمتها ،ميكن أن يشكّل هذا
البحث محاول ًة يف "تعتيق" منظور التعقد للعالقات الدولية عربيًّا.
ومن ناحية أخرى ،كَ ْو ُن الجائحة بدأت ظاهر ًة طبيعيةً ،وانتهى بها
رص عىل
املطاف إىل أن صارت ظاهر ًة متعدد َة األبعاد ،حتى ال أ ّ
استعامل نعت "معقدة" ،فهذا ُيَكِّن نظرية التعقد من أن تعطي
زخ ًْم إضافيًا للنقاش الحايل بشأن الجائحة ،مثلام بيَّنت الدراسة.
وبقدر ما أحاول الدفع بذلك در ًءا للحكم عىل أطروح ِة الدراسة
وبُ ْنيانِها باالنحياز إىل نظرية التعقّد ،أو بالشّ ّح عن النظريات األخرى،
 79جاءت مالحظة االنحياز إىل نظرية التعقد يف تعقيب أحد ُمح ِّك َم ْي الدراسة ،يف حني
ِّمي كليْهِام.
جاءت مالحظة ّ
شح املساحة املف َردة للنظريات األخرى يف تعقيبَي امل ُحك ْ
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بقدر ما أسعى إلظهار مزايا االنتقائية التحليلية( ((8وفضلِها يف تشكيل
فهم غري اختزايل لجائحة كورونا(.((8
أخ ًريا ،إذا كان البحث يف الطرائق التي يُفكر بها حقل العالقات
الدولية يف جائحة كورونا جز ًءا من مرشوع إبستيمولوجي يف املقام
نقدي
األول ،فإن هذا املرشوع ال ينبغي له أن يخل َو من تأمل
ّ
وصول إىل
ً
يتجاوز سؤال "كيف يفكر الحقل املعريف يف الجائحة؟"،
سؤا ْيل "من يفكر؟" و"ألي غرض؟" إذا كان السؤال األول هو جوهر
السؤالي
تأمل يف كيفية بناء املعرفة ،فإن
اإلبستيمولوج َيا بوصفها ً
ْ
اآلخريْن يستقيان مس ّوغ طرحهام مام ميكن اعتباره إبستيمولوجيا
نقديةً؛ إذ يقدمان تأمالت يف "من" يصنع املعرفة ،و"ما الغرض" الذي
تُص َنع ألجله تلك املعرفة .ومهم ُة هذه اإلبستيمولوجيا النقدية هو
السعي لالشتباك ،مجد ًدا ،مع عبارة روبرت كوكس الذائعة الصيت،
ينصب
"النظرية هي دامئًا لشخص ما ،ولغرض ما"(((8؛ مثلام ينبغي أن
ّ
سيايس ضمن ما يُق َّدم للجمهور عىل
اهتاممها عىل الكشف عام هو
ٌّ
نظري مـ(ـتـ)ـج ّرد يف جائحة كورونا التي صارت ،إىل اآلن،
أنه تفك ٌري
ٌّ
جز ًءا ال يتجزأ من معيش الناس اليومي.
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