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:النظام الدولي وجائحة كورونا
سجال تأثير األوبئة في العالقات الدولية
The International System and the Covid-19 Pandemic:
The Debate over the Effects of Epidemics on International Relations

بأن تفشــي جائحة كورونا ســيغير بنية
ّ تنطلــق هذه الدراســة مــن افتراض أنه ال يمكــن الجزم
ً
 فإذا كان الوباء عارضا وال يحمل في طياته القدرة على.النظام الدولي في المدى المنظور
فإن هذا العارض فتح حوارًا فــي حقل العالقات الدولية حول تأثير
ّ ،تغييــر توزيــع القوة الحالي
 وقدرتها علــى تكثيف العوامل،األوبئــة المعديــة وســريعة االنتقال فــي بنية النظام الدولــي
 ســواء أكانــت اقتصادية أم، التغيــر في النظام الدولي/األساســية التي تســهم فــي التغيير
 قبل، ويُالحظ أن التوازنــات الدولية. وفي مناطق مختلفة مــن العالم،اجتماعيــة أم سياســية
 كأنــه يتحرك نحو، تغير في النظــام الدولي/ تشــير إلــى بداية حــدوث تغيير،الوبــاء وانتشــاره
 مثل الصين وروســيا واالتحاد،شــكل من أشــكال تعدد األقطاب في ظل صعود قوى دولية
 فــي ظــل ســعي الواليات، تتعــارض مصالحهــا فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم،األوروبــي
.المتحدة األميركية إلى الحؤول دون صعود قوى منافسة لها في المدى المنظور
، تعدديــة األقطاب، الواقعيــة، التغيــر، النظــام الدولــي، جائحــة كورونــا:كلمات مفتاحيــة
.الليبرالية
This study builds on the assumption that any change in the structure of the
international system in the foreseeable future cannot be immediately ascribed to
the outbreak of the Covid-19 pandemic. However, even if the pandemic is purely
incidental and unable to change the existing distribution of power, this does
not mean it has not introduced a dialogue within International Relations on the
impact of epidemics on the structure of the international system, and their ability
to intensify some essential - economic, social, and political - factors that contribute
to international system change. International power balances before the outbreak
of the pandemic indicate the beginning of change of the international system, as
if it has been moving towards multipolarity, particularly with many rising powers,
such as China, Russia and the European Union, whose international interests
challenge those of the US, especially as the latter persistently impedes any rise of
rival powers in the foreseeable future.
Keywords: Covid-19, Pandemic, International System, Change, Realism, Multipolarity,
Liberalism.
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مقدمة
ينشغل الباحثون ،عمو ًما ،عىل مختلف اختصاصاتهم ،وباحثو تاريخ
العالقات الدولية بخاصة ،برصد وتحليل التحوالت الكربى التي تطرأ
عىل مستوى النظام الدويل الذي يتكون من مجموعة من الوحدات
( Unitsدول ،ومنظامت حكومية وغري حكومية ،وأفراد) .وهذه
الوحدات تسعى ،اعتام ًدا عىل ما متلكه من مقومات القوة (املادية
وغري املادية) ،إىل تعزيز قوتها االقتصادية والعسكرية وبناء الرشاكات
والتحالفات عىل نح ٍو يحقق مصالحها ،ويضمن أمنها واستقرارها،
بحيث تواصل رحلة السعي للبقاء يف نظام دويل يتسم بالفوضوية
وتغيب عنه السلطة املركزية.
لقد عرف العامل حالة استقرا ٍر يف توزيع القوة عىل املستوى الدويل
بني القوى الفاعلة واملؤثرة يف السياسة الدولية يف مراحل تاريخية
مختلفة ،منذ نشوء الدول القومية مع توقيع صلح وستفاليا عام
 ،1648الذي أرىس نظا ًما جدي ًدا يف أوروبا مبن ًيا عىل مبدأ سيادة الدول
القومية .وقد أث ّر هذا الصلح عىل نحو مبارش يف النظام الدويل بر ّمته
يف وقت الحق؛ فباتت الدولة القومية منذ القرن الثامن عرش هي
الشكل السائد للتنظيم السيايس ،والفاعل األسايس يف النظام الدويل.
كان آخر توزيع مستقر للقوة شهده العامل بني االتحاد السوفيايت
والواليات املتحدة األمريكية ضمن تركيبة ثنائية القطبية بعد انتهاء
الحرب العاملية الثانية عام  ،1945التي خطت مالمح السياسة الدولية
ضمن حقب ٍة اصطُلح عىل تسميتها "الحرب الباردة" .وترافقت بداية
هذه الحرب مع انتهاء تدريجي لحقبة االستعامر الكالسييك ،وتكاثر
الدول القومية التي أعادت تشكيل الخريطة السياسية لقارات العامل
كافة .مل يصل التصعيد بني قطبَي النظام الدويل يف حقبة الحرب
الباردة إىل مستوى املواجهة واالصطدام ،بل اقترص التنافس بينهام
عىل توسيع نفوذهام يف ساحات عديدة من العامل ،عرب دعم الحلفاء
يف تحقيق بعض االخرتاقات السياسية واالقتصادية يف مناطق نفوذ
أحد املعسكرين ،الرشقي أو الغريب ،عىل امتداد رقعة الشطرنج
الجيوبوليتيكة التي تجمعهام .وما إن خفّت حدة املنافسة بينهام مع
انهيار االتحاد السوفيايت حتى طُويت صفحة الحرب الباردة ،وتربّعت
الواليات املتحدة عىل قمة هرم النظام الدويل بوصفها أكرب قوة
عسكرية واقتصادية وتكنولوجية مؤثرة يف السياسة الدولية .حينها،
فُتح الباب ُمرش ًعا عىل دراسة التحوالت يف النظام الدويل ومستقبله
يف ظل نظام أحادي القطبية.
يف إثر كل مرة يخفت النقاش والجدل األكادميي حول طبيعة
النظام الدويل ،يعود مع كل أزمة ذات أبعاد دولية .فقد عاد الجدل
مجد ًدا حول شكل النظام الدويل وطبيعته مع األزمة املالية العاملية

ددعلالا
ويام /رايأ ايأ

يف عام  ،2008وذلك إثر انهيار املؤسسات املالية األمريكية ،وخسارة
ما يقرب من تريليون دوالر خالل أزمة الرهن العقاري((( ،فاختل
استقرار النظام الدويل يف ظل وجود القطب الواحد ،وتتابعت األزمات
الدولية .وقد دفع هذا األمر بعض منظري وباحثي العالقات الدولية
إىل االعتقاد أن لحظة التغيري /التغري يف النظام الدويل آتية ال محالة،
وأن العامل يف انتظار العامل " "xالقادح الذي سيفجر "أزمة نظمية"
عىل املستوى الدويل .قد يكون هذا العامل مواجهة عسكرية بني
قوتني دوليتني ،أو أزمة اقتصادية ومالية تعصف بالنظام االقتصادي
الدويل ،أو اصطفافًا وتغي ًريا يف شكل التحالفات القامئة يف النظام
الدويل التي تحافظ الواليات املتحدة من خاللها عىل موقع مميز
يف النظام الدويل ،خاصة مع صعود قوى دولية تحاول القيام بأدوار
أساسية يف السياسة الدولية ،من بينها الصني واالتحاد األورويب واليابان
وروسيا ،التي تنافس نسب ًيا الواليات املتحدة عىل السيطرة والنفوذ.
وتزامن ذلك مع صعود قوى إقليمية غري مقتنعة ببنية النظام الدويل
الحايل ،مثل فنزويال وتركيا وإيران والهند وجنوب أفريقيا ،وتحاول
هذه القوى التعديلية  Revisionist Powersاستغالل التناقضات
يف املصالح والتوجهات بني القوى الدولية الكربى الفاعلة من أجل
تعظيم نفوذها ،وسيطرتها يف األقاليم ذات األهمية االسرتاتيجية
بالنسبة إىل تلك القوى الدولية الكربى.
لقد شهد النظام الدويل استخدا ًما كثيفًا للقوة العسكرية الخشنة
 Hard Powerمن الواليات املتحدة يف مناطق توترات إقليمية
عديدة يف الفرتة التي عقبت انتهاء الحرب الباردة .فقد ساهم الفراغ
يف بنية النظام الدويل ،الذي خلّفه انهيار االتحاد السوفيايت ،يف زيادة
هيمنة الواليات املتحدة وتدخّلها من دون قيد ميكن أن تشكّله قوى
دولية منافسة أو قادرة عىل ردعها .وإذا تتبعنا الفرتة ،2018-1991
سنالحظ أن الواليات املتحدة تدخّلت ،بدرجات متفاوتة ،يف عدد
كبري من مناطق مختلفة شهدت توترات وأزمات أمنية وسياسية(((،
تنوعت بني التدخل الدويل بذريعة حامية املدنيني ،واستعادة األمن
 1للمزيد حول انهيار املؤسسات املالية األمريكية ،يُنظر يف تقرير التحقيق يف األزمة املالية،
الذي نرشته الحكومة األمريكية ولجنة التحقيق يف األزمة املالية يف أوائل عام  ،2011وهو
تقرير حكومي رسمي عن االنهيار املايل للواليات املتحدة ومراجعة املؤسسات املالية الكربى
التي تعرضت لإلفالس خالل األزمة املالية العاملية:
Financial Crisis Inquiry Commission, The Financial Crisis Inquiry Report:
The Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial
and Economic Crisis in the United States Including Dissenting Views, Danny
Schechter (fore.) (New York: Cosimo, Inc, 2011).
 2تشمل التدخالت العسكرية األمريكية بعد الحرب الباردة :الكويت ( ،)1990الصومال
( ،)1992البوسنة والهرسك ( .)1995كام أرسلت الواليات املتحدة  20ألف جندي إىل هايتي
عام  ،1994ثم قامت بغزو أفغانستان عام  ،2001والعراق عام  ،2003ثم إسقاط نظام القذايف
يف ليبيا عام  2011بالتنسيق مع حلف شامل األطليس ،ويف عام  2014يف العراق وسورية،
ويف عام  2016يف رست بليبيا ،كام و ّجهت رضبات محدودة ضد النظام السوري عام .2018
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واالستقرار يف الدولة موضع التدخل ،أو كانت مبسمى املسؤولية
الجامعية للحامية مثلام حدث يف البلقان ،أو بدعوى محاربة
اإلرهاب والتطرف بعد أحداث  11سبتمرب  2001مثلام حدث يف
أفغانستان والعراق.
ال يخفى أن التنافس بني الفواعل يف النظام الدويل عىل اختالفها،
من أجل تعظيم نفوذها وسيطرتها ،يكون عرب استخدام القوة بكل
أشكالها ،الصلبة والناعمة والذكية .وقد شهد العامل مؤخ ًرا إنفاقًا
هائل عىل التسلح واقتناء تكنولوجيا الرقابة والتحكم التي ساهمت
ً
يف تطويرها ثورة التكنولوجيا املتسارعة .ومل تأخذ تلك الفواعل يف
الحسبان ،يف رحلتها نحو تعظيم مصالحها ونفوذها وضامن بقائها يف
النظام الدويل اآلخذ يف التحول والتشكّل بعد انتهاء الحرب الباردة،
أن متغ ًريا عارضً ا غري مريئ عاب ًرا للحدود القومية ميكن أن يؤثر يف
السياسة الدولية ،أال وهو "الوباء" ،وقد يعيد هيكلة العالقات بني
الفواعل يف النظام الدويل ،وقد يتحكم يف النشاط السيايس االقتصادي
العاملي .وتجدر اإلشارة هنا إىل أن أغلب أدبيات العالقات الدولية
مل تتعامل مع األوبئة واألمراض املعدية عىل أنها أزمات دولية قد
تحمل يف طياتها هذه القوة والقدرة عىل التأثري يف شكل السياسات
الخارجية للدول القومية.
عادة ما كان يتم التنظري لألوبئة يف إطار "املسائل العابرة للحدود
القومية" التي فرضتها العوملة االقتصادية ،وتُدرجها ضمن التهديدات
األمنية والبيولوجية التي تواجه الدولة((( .ومل يتن ّبه منظرو العالقات
الدولية عىل نحو كبري إىل قدرة تلك األوبئة عىل التأثري املبارش يف بنية
النظام الدويل .وقد تعامل الجهاز املفهومي يف نظريات العالقات
الدولية ،الوضعية وما بعد الوضعية ،مع األوبئة املعدية يف إطار
كل وفق فرضياتها
التهديدات التي من املمكن السيطرة عليهاٌّ ،
األساسية وتصوراتها للنظام الــدويل .وليس مستغربًا أن تشكّل
الصحة العامة لدى الليرباليني والواقعيني واملاركسيني أرضي ًة مشرتكة؛
إذ اتفقت تلك النظريات عىل أن الوقاية من األمـراض املعدية
مرغوب فيها ورضورة تستدعي مواجهتها ،ولكن يظهر االختالف
يف آليات الحد من انتشارها والتعامل مع تداعياتها السياسية
واالقتصادية .ففي الوقت الذي ينظر الليرباليون إىل أهمية التعاون
الدويل واالعتامد املتبادل  Interdependenceبني الدول والخرباء
واملؤسسات الدولية العاملة يف مجال الصحة العامة والحد من انتشار
ميل إىل تأكيد مسؤولية
األمراض املعدية ،نجد أ ّن الواقعيني أكرث ً
الدولة واالعرتاف بأهمية املسائل الصحية عندما يكون أمن الدولة
3 Kelly Lee (ed.), Health Impacts of Globalization: Towards Global
Governance (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003).
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مهد ًدا ،فهي صاحبة القول الفصل يف تعزيز النظام الصحي وتطويق
املخاطر والتداعيات التي تنجم عن تفيش األوبئة .أما املاركسيون،
فهم يؤكدون أن الصحة هي مسألة أخرى تظهر الفارق االقتصادي
بني الدول الغنية والدول النامية والفقرية يف النظام الدويل ،وهم أكرث
رسعة يف اإلشارة إىل الفروق بني النظم الصحية التي تفاقمت بسبب
ظروف العمل والعيش واالستغالل ،ويسارعون إىل إدانة الرشكات
بدل
املتعددة الجنسيات ،التي هي أكرث اهتام ًما بأرباح الحد األدىن ً
من األهداف االجتامعية واإلنسانية .يف حني يسهم الوباء املعدي،
وفق املنظور البنايئ يف العالقات الدولية ،يف زيادة التفاعل بني
املجتمعات التي انترش فيها الوباء املعدي وبنية النظام الدويل ،عىل
نحو يفيض إىل إضافة عنرص جديد يدخل يف تشكيل هوية النظام
الدويل يف املدى املنظور.
واليوم ،ويف خض ّم جائحة كورونا ،القادرة عىل وضع القيود عىل
التفاعل الدويل ،قد نشهد حركة تنظريية يف حقل العالقات الدولية
تركز البحث يف متغري جديد ،هو الوباء الذي يحمل يف طياته تأث ًريا يف
دور الفواعل وطبيعتها يف النظام الدويل .لذا ،تنطلق هذه الدراسة
من افرتاض أنه ال ميكن الجزم بأ ّن تفيش فريوس كورونا سيغري بنية
النظام الدويل يف املدى املنظور .فإذا كان الوباء عارضً ا وال يحمل
يف طياته القدرة عىل تغيري توزيع القوة الحايل يف النظام الدويل،
فإ ّن هذا العارض فتح حوا ًرا يف حقل العالقات الدولية حول دور
األوبئة ،املعدية ورسيعة االنتقال ،يف التأثري يف بنية النظام الدويل،
وقدرته عىل تكثيف العوامل األساسية التي تسهم يف التغيري /التغري
يف النظام الدويل ،سواء أكانت اقتصادية أم اجتامعية أم سياسية ،ويف
مناطق مختلفة من العامل .ويُالحظ أن التوازنات الدولية قبل الوباء
وانتشاره ،تشري إىل بداية حدوث تغيري /تغري يف النظام الدويل ،كأنه
يتحرك نحو شكل من أشكال تعدد األقطاب يف ظل صعود قوى
دولية ،مثل الصني وروسيا واالتحاد األورويب ،التي تتعارض مصالحها
يف مناطق مختلفة من العامل ،يف ظل سعي الواليات املتحدة إىل
الحؤول دون صعود قوى منافسة لها يف املدى املنظور .وبناء عليه،
قد تطرح جائحة كورونا مجموعة من األسئلة حول شكل النظام
الدويل وطبيعته .فهل ستدخل األوبئة بوصفها متغريات جديدة يف
فهم تطور الظواهر الدولية ،وتسهم يف تحديد الكيفية التي سيتطور
بها هذا النظام الدويل الجديد؟ وهل ستكون إحدى النتائج التي
قد تتمخض عن انتشار هذا الوباء هي فتح الباب أمام حوار جديد
ضمن حوارات العالقات الدولية ،بالتزامن مع عودة دور الدولة
باعتبارها الفاعل األسايس يف النظام الدويل ،ونقد حوارات العوملة يف
نظريات العالقات الدولية؟
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أوال :التغيير في النظام الدولي:
إطار نظري
تدخل وحدات النظام الدويل الذي يتسم بالفوضوية ،مبعنى غياب
السلطة املركزية وفق املنظور الوضعي يف العالقات الدولية ،يف رصاع
وتنافس عىل القوة والنفوذ ،سواء أكانت قانعة وراضية  Satisfiedببنية
النظام الدويل ،أم غري قانعة  Dissatisfiedوغري راضية بها .ويواجه
ٍ
مشكالت يكون عاج ًزا
النظام الدويل يف إثر ذلك ،يف لحظة محددة،
عن حلّها نتيجة التناقضات بني قواه األساسية الفاعلة ،يف ما يعرف
بـ "األزمة النظمية"((( ،التي تقود يف نهاية املطاف إىل انتقال القوة
 (((Power Transitionوحدوث تغيري يف بنية النظام الدويل يف إطار
عملية تسوية بني القوى املتنافسة لحل خالفاتها وتناقضاتها الجوهرية،
والحد  -أو التقليل ،عىل أقل تقدير ،من التنافس بأشكاله كافة ،والقبول
بتوزيع القوة يف ما بينها ،وإ ْن مؤقتًا؛ ما يُنتج نظا ًما دوليًا جدي ًدا.
لقد شغل التنبؤ بنقطة التغري والتغيري التي تطرأ عىل النظام الدويل
وبنيته اهتامم منظري وباحثي العالقات الدولية ،كام شغلهم
كم وكيفًا ،باعتبارها املقياس األسايس
استرشاف توزيع مصادر القوةًّ ،
لتحديد طبيعة ونوعية العالقات بني وحدات النظام الدويل عىل
اختالفها .وكلام استقرت التوزيعة ،استقر النظام ،وسهلت توقعات
مساراته ومآالته .وعندما تضطرب هذه التوزيعة يضطرب النظام،
وقد تعم الفوىض .ويف هذه الحالة تكون االستفادة لألقوى ،أ ّما
حيوي للتمكن من زيادة
الخسارة فيتح ّملها األضعف ،كام أنه أم ٌر
ٌّ
(((
قدرة التنبؤ بتوزيع القوة يف النظام الدويل .
لقد هيمنت عىل القرن العرشين ثالثة رصاعات شديدة بني قوى حاولت
جاهدة تحقيق السيطرة والهيمنة عىل النظام الدويل .وقد ساهمت
عىل نحو أسايس يف إحداث تغيري يف بنية النظام الدويل ،وكان لها تأث ٌري
يف رسم معامل النظام االقتصادي العاملي يف كل مرحلة من مراحل الرصاع
والتنافس بني تلك القوى؛ أملانيا قبالة الحلف الفرنيس  -الربيطاين
 4إميانويل وولرستني ،تحليل النظم الدولية ،ترجمة أكرم عيل حمدان (الدوحة :مركز
الجزيرة للدراسات؛ بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،)2015 ،ص .111
 5تعود نظرية انتقال القوة إىل أبرام فيم أورغانسيك؛ وقد قدّم فيها رؤيته عن أسباب
ظهور الرصاع بني القوى الكربى والحروب واحتامالت نشوبها ،وتفرس نظرية التنافس عىل
سيادة العامل بني تلك القوى التي تسعى إىل تعظيم قوتها االقتصادية والعسكرية لالنتقال
من دور أدىن يف النظام الدويل إىل دور أعىل ،حيث وصف القوى يف الدور األدىن بالقوة غري
القانعة أو غري الراضية عىل عكس التي ترتبع عىل قمة هرم النظام الدويل "القوى القانعة".
للمزيد ،يُنظر:
A.F.K. Organiski, World Politics, Series A Borzoi book, 2nd ed. (New York:
Alfred A. Knopf, 1968).
 6عيل الجرباوي" ،الرؤى االسرتاتيجية لثاليث القطبية الدولية :تحليل مضمون مقارن"،
سياسات عربية ،العدد ( 31آذار /مارس  ،)2018ص .8

ددعلالا
ويام /رايأ ايأ

( ،)1918-1914وعقبها األزمة االقتصادية العاملية ،أي الكساد الكبري
عام (((1929؛ وبني أملانيا ضد الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت
( ،)1945-1939وتبعها التأسيس لنظام اقتصادي دويل جديد ،أي نظام
وأخريا بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت إبان
بريتون وودز(((ً ،
"الحرب الباردة" ( )1991-1945وما تبعها من تحوالت يف منظومة
االقتصاد الدويل ،واألزمة املالية العاملية يف عام .(((2008

ولعل الفرتة األكرث وضو ًحا يف بنية النظام الــدويل ،التي ترافقت
مع تطور حقل العالقات الدولية ،هي فرتة القطبية الثنائية ،التي
7 Thomas E. Hall & J. David Ferguson, The Great Depression: An
International Disaster of Perverse Economic Policies (Ann Arbor, MI:
University of Michigan Press, 1998).
 8بريتون وودز هو مؤمتر حرضه ممثلو أربع وأربعني دولة يف الفرتة  22-1متوز /يوليو
 1944للتفكري يف إعادة ما دمرته الحرب العاملية الثانية التي كانت عىل وشك أن تضع أوزارها
لصالح الحلفاء (الواليات املتحدة ،وفرنسا ،وبريطانيا) وبناء نظام نقدي ومايل جديد يضمن
إعادة بعث الحياة يف اقتصادات الدول الرأساملية التي دمرتها الحرب .حمل املؤمتر اسم
املكان الذي عقد فيه ،وهو غابات بريتون يف نيوهامبرش يف الواليات املتحدة ،وقد متخض عنه
إلزام كل بلد بوضع سياسة نقدية تحافظ عىل سعر الرصف بربطه بالدوالر األمرييك ،ونتج عنه
تأسيس صندوق النقد الدويل  ،IMFللمزيد ينظر:
"About the Institutions," The Bretton Woods Committee, accessed on
9/3/2018, at: https://goo.gl/N3YLqk
 9تُعرف األزمة املالية العاملية عام  2008أيضً ا بـ "أزمة الرهن العقاري" العاملية ،وقد
بدأت بوصفها أزمة مالية مرصفية يف الواليات املتحدة ،وانتقلت بعدها لتشمل دول االتحاد
األورويب وبقية دول العامل .تعد هذه األزمة واحدة من أشد األزمات التي هزت االقتصاد
العاملي منذ أزمة الكساد الكبري يف ثالثينيات القرن املايض ،حيث انهارت املؤسسات املالية
العاملية وجرى تأميم العديد منها نتيجة تدخل ودعم ضخم من الدول التي توجد فيها ،وكان
لها تأثري مبارش يف املراكز املالية ،للمزيد ينظر:
Eric Helleiner, "Understanding the 2007-2008 Global Financial Crisis:
Lessons for Scholars of Political Economy," Annual Review of Political
Science, vol. 14, no. 1 (June 2011), pp. 67-88.

ملف :قضايا في العالقات الدولية وجائحة كورونا
النظام الدولي وجائحة كورونا :سجال تأثير األوبئة في العالقات الدولية

استمرت نحو نصف قرن؛ إذ نشأ نظام دويل جديد نتيجة ظروف
خاصة ،تزامنت مع ظهور السالح النووي ،واقتصادات يف طور إعادة
البناء بعد حرب كربى برزت يف أعقابها قوتان عظميان متميزتان .وقد
بلغت املواجهة األيديولوجية يف هذا النظام بني هيكليتني اجتامعيتني
وسياسيتني متنافستني عىل النفوذ والسيطرة ،يف عامل اصطلح عىل
تسميته بـ "العامل الثالث" ،يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية(.((1
واجهت النظريات الوضعية يف العالقات الدولية عج ًزا يف التنبؤ
بانهيار نظام الثنائية القطبية عام  1991الذي شهد انتقالً يف بنيته
إىل نظام أحادي القطبية ،مع انهيار املنظومة االشرتاكية املتمثلة
يف االتحاد السوفيايت ،وتفكّك قوتها العسكرية املتمثلة يف حلف
وارسو .لقد تعززت لحظة القطبية األحادية مع قيام التحالف الدويل
بقيادة الواليات املتحدة ،ومتكّنها من هزمية النظام العراقي وإجباره
عىل سحب قواته من الكويت .وقد جاء خطاب الرئيس األمرييك
آنذاك ،جورج بوش األب ،)1993-1989( George H.W. Bush
يف أيلول /سبتمرب  ،1991الذي أكد فيه تأسيس نظام عاملي جديد
تسوده قيم الحرية والعدالة والسالم واألمن والرخاء( ،((1تدشي ًنا لهذه
املرحلة الجديدة التي تنفرد فيها الواليات املتحدة بقيادة العامل.
لقد أصابت األوساط األكادميية املختصة بحقل العالقات الدولية
حال ٌة من اإلرباك بعد الحرب الباردة حول صيغة النظام الدويل .وساد
جدل نظري وفكري بني منظري العالقات الدولية الذين انقسموا إىل
تيارين :األول انطلق منظروه ،عىل اختالف توجهاتهم ،يف البحث عن
تفسريات ملا جرى ،واستطالع مناحي القصور يف النظريات السائدة يف
الحقل التي مل ت ُسعف يف استرشاف التحول يف النظام الدويل ،واألهم
من ذلك أنهم ركزوا عىل نحو أسايس عىل إعادة تكوين التصورات
والرؤى النظرية لتوقع ماهية الرتكيبة املستقبلية للنظام الدويل
وشكلها ،واستقراء األسس الكفيلة بإعادة االستقرار لهذا النظام،
ومنهم كينث والتز  Kenneth Waltzويانغ زيتونغ Yang Zitong
وفريد زكريا  ،Fareed Zakariaوستيفن والت ،Stephen Walt
وريتشارد هاس  ،((1(Richard N. Haassبل ذهب بعضهم إىل تربير
عجز النظرية عن استرشاف مستقبل التحوالت يف النظام الدويل بأنه
ال يقع يف صلب وظيفة نظرية العالقات الدولية ،خاصة أن عدد
النظريات وتنوعها يف هذا الحقل الناشئ كب ٌري؛ ما خلق نو ًعا من
الضبابية املنهجية ،وعقّد مهمة االسترشاف والتنبؤ .لقد رأى رميوند
 10برتران بادي ،عندما يبدأ التاريخ ،ترجمة نجيب غزاوي وغازي برو (بريوت :دار
الفارايب ،)2015 ،ص .63
11 Joseph S. Nye Jr, "What New World Order," Foreign Affairs, vol. 71,
no. 2 (Spring 1992), accessed on 12/4/2018, at: https://goo.gl/pU5Fsc
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آرون  Raymond Aronأن علم العالقات الدولية هو علم تاريخي،
واملرجو منه هو استقراء التاريخ ،وليس استرشاف املستقبل .وهو ما
أكده أيضً ا الواقعي كينيث والتز حني اتفق مع آرون ،وأرجع صعوبة
التنبؤ مبسارات الظاهرة الدولية إىل عدم إمكانية حساب املتغريات
التي تؤثر يف النظام الدويل كم ًيا ،يف ظل متايز أهداف وتوجهات
الدول املك ّونة للنظام الدويل( ،((1وهو ما يجعل منظري العالقات
الدولية غري قادرين عىل التوصل إىل تعميامت تسمح لهم باسترشاف
مستقبل النظام الدويل(.((1
لقد عزا الواقعيون التغري يف النظام الدويل إما إىل التغريات يف القوى
الفاعلة فيه ،وإما إىل تغريات خارجية املصدر ،التي تأيت من خارج
النظام؛ حيث يف ّرق الواقعيون بني األنظمة عىل أساس قطبيتها،
ويظهر التغري يف النظام حينام يتغري عدد األقطاب .وغال ًبا ما تكون
حروب الهيمنة مسؤولة عن مثل هذه التغريات األساسية يف عالقات
القوة التي يربطونها بعمليات ميكن وصفها بـ "التحديث" الذي
يقود إىل تحوالت يف الهويات والخطابات التي تتزامن مع مفاهيم
جديدة حول األمن .فعىل سبيل املثال ،جاءت كتابات ثيوسيدس
يف تفسري أسباب الحروب البيلوبونيزية متمثّلة بأن اعتامد أثينا
املتزايد عىل القوة املادية هو ما قاد إىل تغيري يف القيم األثينية؛
الكسب أو
حيث تن ّحى الــرف ليحل محله عىل نحو متزايد
ُ
االستحواذ ،واستُبدلت الهيمنة  -وهي الحكم الذي يُبنى عىل موافقة
اآلخرين ورضاهم  -بالسيطرة التي مورست من خالل التهديدات
والرشوات( .((1وال يختلف التحديث يف هذا املعنى عن مفهوم هانس
مورغنثاو  Hans Morgenthauبشأنه هو وأنصار الواقعية عىل
اختالف تياراتها (الكالسيكية والجديدة) ،حيث جاءت تلك الكتابات
يف أثناء حروب دولية مدمرة ويف أعقابها ،وحاولت البحث عن مزيج
يجمع بني النظام القديم والنظام الحديث ،بحيث يكون يف إمكانه
استيعاب إيجابيات التحديث ويقلل من آثاره الهدامة.
لقد أراد الواقعيون بناء نظام توليفي مركّب يجمع أفضل ما يف
القديم وأفضل ما يف الحديث ،ويتجنب مخاطر كليهام ،ومناشدة
القوى العظمى لالعرتاف بالحاجة إىل التعايش املشرتك يف عامل
13 Kenneth Waltz, "Realist Thought and Neorealist Theory," Journal of
International Affairs, vol. 44, no. 1 (Spring/ Summer 1990), p. 19.
14
Morton Kaplan, "Problems of Theory Building and Theory
Confirmation in International Politics," in: Klaus Eugen Knorr & Sidney
Verba (eds.), International System: Theoretical Essays (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1961), pp. 6-24.
 15ريتشارد ند ليبو" ،الواقعية الكالسيكية" ،يف :تيم دان وميليا كوريك وستيف سميث
(تحرير) ،نظريات العالقات الدولية :التخصص والتنوع ،ترجمة دميا الخرضا (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص .188
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املصالح املتعارضة وال ـراع ،حيث متثل محاوالت ضبط النفس
وتسوية الخالفات جزئيًا االسرتاتيجيات القصرية األجل األكرث عملية
للحفاظ عىل الوضع القائم يف حال السلم( .((1فقد وجد والتز يف
األفضل عن الحفاظ عىل
َ
النظام ثنايئ القطبية ( )1990-1945التعب َري
االستقرار يف النظام الدويل(.((1
يف كتابه الحرب والتغيري يف السياسة العاملية ،يرى روبرت غلنب أن
التغري يف النظام الدويل يأيت نتيجة استجابة الدول القومية بنسب
مختلفة للتطورات السياسية واالقتصادية والتكنولوجية( .((1وهو ما
يطرح تساؤلً يف ظل انتشار جائحة كورونا ،عن إضافة عامل جديد
يدخل يف خانة التطورات ،وهي التطورات البيولوجية ذات املنشأ
الخارجي التي قد تقود إىل اإلسهام يف ترسيع التغيري /التغري يف النظام
الدويل ،وخاصة مع عودة الدولة والبريوقراطية املرتبطة بها إىل
املشهد الدويل .فالدولة وفق افرتاضات املدرسة الواقعية هي الفاعل
األسايس يف النظام الدويل ،والقادرة عىل مواجهة الوباء والجائحة
من خالل اإلجراءات التي فرضتها السلطات القومية يف دول العامل
كافة ملواجهة انتشار الفريوس ،وهي كذلك القادرة عىل فرض القيود
عىل املجتمعات وحركتها وتعطيل النشاط االقتصادي وتعزيز قدرات
القطاع الصحي .ومن ثم ،فإن املحرك األسايس يف السياسة الدولية
هو الدول القومية ،يف حني ترتاجع أهمية الفواعل من غري الدول يف
التنافس /التعاون للحد من تفيش جائحة كورونا.
أما التيار الثاين ،فقد سارع إىل متجيد انتصار الليربالية الغربية ،وبدأ
وجدل أكادمييًا حول موقع النهج النظري للمدرسة
ً
أنصاره حوا ًرا
الواقعية الجديدة يف تفسري العالقات الدولية .فقد انطلقوا من
افرتاض أن مفاهيم الواقعية ،مثل الفوىض واالعتامد عىل الذات
لحقب ماضية( ،((1بل ذهب بعض
وتوازن القوة ،كانت مناسبة
ٍ
منظري هذا االتجاه أبعد من ذلك ،حني استرشفوا مستقبل العالقات
الدولية ،مبرشين بدميومة انتصار الرأساملية الليربالية .وعىل رأسهم
فرانسيس فوكوياما الذي اعترب نهاية الحرب الباردة مبنزلة "نهاية
16 Hans Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and
Peace, 4th ed. (New York: Knopf, 1967), p. 430.
17 Kenneth Waltz, Theory of International Politics, Addison-Wesley Series
in Political Science (Reading, Mass: Addison-Wesley Publishing Company,
1979), pp. 160-165.
18 Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge:
Cambridge University Press, 1981).
19 John Vasquez, "The Realist Paradigm and Degenerative versus
Progressive Research Programs: An Appraisal of Neotraditional Research on
Waltz's Balancing Proposition," American Political Science Review, vol. 91,
no. 4 (December 1997), p. 899.
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التاريخ"( ،((2وكذلك صمويل هنتنغتون الذي استرشف أمناطًا غري
تقليدية من الرصاعات العاملية ،مثل "صدام الحضارات" مع صعود
تأثري الهوية والثقافة يف العالقات الدولية(.((2
يتفق أنصار فكرة املدرسة الليربالية مع افرتاض واقعي مفاده أن
النظام الدويل يتسم بالفوىض ،مبعنى غياب السلطة املركزية ،وأن كل
دولة فيه تسعى إىل تحقيق مصالحها الخاصة .لكن بخالف الواقعيني،
ال يقود التفاعل بني القوى الفاعلة يف النظام الدويل بالرضورة إىل
وتكامل من
ً
حروب ورصاعــات ،بل من املمكن أن يكون تعاونًا
خالل املؤسسات الدولية التي توفر إطا ًرا للتفاعالت والبحث عن
املشرتكات .فالنظام الدويل وفق املدرسة الليربالية ليس بنية فحسب،
بل هو عملية فيها تفاعالت متعددة بني أطراف متعددة .وبنا ًء
عليه ،يأيت التغري يف النظام الدويل نتيج ًة لتلك التفاعالت والتطورات
التكنولوجية والتقدم الذي يحدث عىل نحو مستقل وخارج عن
سيطرة القوى الالعبة يف النظام الدويل .فعىل سبيل املثال ،تكون
التغيريات يف االتصال والنقل مسؤولة عن املستوى املتزايد يف االعتامد
املتبادل بني الدول داخل النظام الدويل؛ ومن ثم ،فإن العوملة وما
فرضته من تشابك يف العالقات بني الدول جعلت املسائل االقتصادية
حل فاعلون جدد،
تحل مكان مسائل األمن من حيث األهمية .وقد ّ
مثل الرشكات املتعددة الجنسيات واملنظامت الدولية وقوى املجتمع
املدين العاملي ،محل القوى الفاعلة املمثلة يف الدولة القومية ،وتدخل
تلك القوى يف أنواع جديدة من العالقات التي قد تقود إىل بناء نظام
دويل جديد ،وهو ما يطرح أيضً ا تساؤلً حول فكرة االعتامد املتبادل
والتعاون يف ظل انتشار فريوس كورونا؛ فقد يحاجج أنصار الليربالية
املؤسساتية بأن التعاون والتنسيق بني الدول حول اكتشاف جينوم
دليل عىل حجم التعاون
الفريوس والتعاون بني املختربات الدولية ٌ
واالعتامد املتبادل يف مواجهة الفريوس.
ويف املقابل ،صعد تيار نقدي ضمن العالقات الدولية ط ّورته مدرسة
فرانكفورت ،وهو يشكك يف الحجج العلمية املرتبطة بأشكال الفلسفة
الوضعية يف نظرية العالقات الدولية ،ويف الحتمية االقتصادية
التي بُنيت عليها النظريات الكالسيكية املتعلقة باإلمربيالية أو
نظرية املنظومة العاملية( .((2وقد قارب أنصار هذا التيار السياسة
الدولية من منظور ثقايف اجتامعي ،واعتمد منظروه عىل مصادر
20 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man Ideology
(New York: Free Press, 1992).
21 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order (New York: Simon & Schuster, 1996).
 22مارك روبرت" ،املاركسية والنظرية النقدية" ،يف دان وكوريك وسميث (تحرير)،
ص .407
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فكرية أخرى من أجل بناء نظريات نقدية للسياسة العاملية (ما
بعد اإلمربيالية والنسوية وغريها) .ويعترب كل من ريتشارد أشيل
 ،Richard K. Ashleyوروبرت كوكس  ،Robert W. Coxوأندرو
لينكاليرت  ،Andro Linklaterمن أهم منظري هذا التيار .كام ت ُعد
النظرية البنائية واحدة من النظريات النقدية التي قدمت إسهامات
جادة يف الجدل اإلبستيمولوجي واألنطولوجي يف حقل العالقات
الدولية .فقد شدد البنائيون عىل األبعاد االجتامعية للعالقات
الدولية ،وعىل احتامل التغيري؛ إذ إ ّن النظام الدويل ،وفق املنظور
البنايئ ،بنية اجتامعية تتضمن مجموعة من القيم والقواعد والقوانني
واللغة ،وهذه البنية تؤثر يف هويات الفواعل ومصالحهم .ومن ثم،
فإن النظام الدويل يف عملية دامئة ومستمرة من البناء الحاصل من
خالل التفاعل بني الفواعل والبناء نفسه ،وهو ما يشكل هويات
الجهات الفاعلة وعالقاتها التي هي نتاج للعمليات التاريخية
والتفاعالت التي تجري عرب الزمن(.((2

ثان ًيا :عولمة األوبئة واألمراض المعدية
شاع استخدام لفظ العوملة يف العقود الثالثة األخرية ،وزاد شيوعه
بعد نهاية الحرب الباردة .ومع هذا ،فإن الظاهرة التي تشري إليها
ليست حديثة بالدرجة التي قد توحي بها حداثة املصطلح؛ إذ إ ّن
العنارص األساسية يف فكرة العوملة (تنامي العالقات املتبادلة بني
الدول ،وتبادل السلع والخدمات ،وانتقال رؤوس األموال) جميعها
يعرفها العامل منذ قرون مضت( ((2من خالل الحقبة اإلمربيالية التي
أرخت لبدايتها معاهدة تورديسيالس  Treaty of Tordesillasبني
الربتغال وإسبانيا يف عام  ،1494حيث قُسمت املناطق املختلفة يف
العامل فعل ًيا بينهام باعتبارها حقًّا سياس ًيا واقتصاديًا وثقاف ًيا حرصيًا
رسع الحقًا التنافس بني القوى
لهام وفق املنطق اإلمربيايل .وهو ما ّ
اإلمربيالية الصاعدة (هولندا وبريطانيا وفرنسا) التي طمحت إىل
بسط سيطرتها عىل مناطق يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ،خاصة
مع انتقال منط اإلنتاج األورويب من اإلقطاعي إىل التجاري الذي مثّل
عامل أساس ًيا يف توسيع شبكة الطرق التجارية الربية والبحرية خارج
ً
حدود أوروبا ،خاصة بعد اكتشاف أمريكا واملالحة العاملية نحو الهند.
وإضافة إىل ذلك ،ربطت طرق التجارة الدولية يف القرن السادس عرش
حضارات مختلفة ،كام واجهت تهديدات عاملية ،كالتمرد والقرصنة
 23للمزيد ينظر:
Alexander Wendt, "The Agent-Structure Problem in International
RelationsTheory," International Organization, vol. 41, no. 3 (Summer 1987).
 24جالل أمني ،العوملة (القاهرة :دار الرشوق ،)9200 ،ص .17
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وانتشار األوبئة ،مع تنامي حركة انتقال السلع واألفراد؛ ما فرض
عىل القوى اإلمربيالية استخدام القوة العسكرية لحامية مصالحها
عرب األسلحة النارية واملدافع املحمولة عىل منت سفنٍ تشق عباب
املحيطات ،بحثًا عن املوارد والرثوات التي تخدمها يف زيادة ثرواتها
ودفع عجلة صناعاتها الصاعدة.
لقد وضعت الحقبة اإلمربيالية قواعد العامل املعارص ،وأرست اليوم
مالمح العوملة( ((2التي تعترب تكثيفًا لالتجاهات التي حدثت عرب التاريخ
من ناحية االنتقال الرسيع للبضائع والسلع ورؤوس األموال ،وتشابك
خطوط التجارة الدولية وما رافقها من ثورة يف مجال االتصاالت يف
خمسينيات القرن املايض ،عىل نحو دفع الفيلسوف الكندي مارشال
ماكلوهان إىل التنبؤ بتحول العامل إىل قرية عاملية ،وذلك عرب بحثه
يف تأثري التطور التكنولوجي يف التنظيم املعريف ،الذي بدوره له
تداعيات عميقة عىل البنى االجتامعية ،وهو ما خلق حالة من الرتابط
والتشابك وتطور االعتامد املتبادل بني مختلف دول العامل( .((2وقد
بات اصطالح "العامل قرية عاملية /كونية" التعريف املخترص لظاهرة
العوملة؛ فقد صدقت نبوءة ماكلوهان مع طفرة التطور يف مجال
تكنولوجيا املعلومات والتوسع يف استخدام شبكة اإلنرتنت ،وما رافقها
من تطور يف شبكات التواصل االجتامعي يف العامل.
أثارت العوملة جدلً يف حقول املعرفة االجتامعية واإلنسانية كافة،
خاصة حقل العالقات الدولية ،حول مداها ونتائجها؛ إذ شهد العامل
حقبة جديدة من الحركة والتفاعل البرشي غري املسبوقة ،واختفت
الحدود والتقسيامت القدمية للعامل .وقد زادت العوملة ،من جهة،
دور املساحة االفرتاضية  ،Cyber Spaceوتأثريها امللحوظ يف الوحدة
األساسية يف النظام الــدويل ،أي الدولة-األمة "،"Nation-state
ومقوماتها مثل السيادة والحدود والقوة واألمن .ومن جهة أخرى،
فاعل سياسيًا يف النطاقات السياسية
تصاعد تأثري الفرد بوصفه ً
واإلعالمية واالقتصادية ،متجاوزًا النطاقات الرسمية التقليدية ألدوار
األفراد بوصفهم ممثلني للسلطة السياسية؛ ذلك أن امتالك الفرد
املقومات املالية أو اإلعالمية أو الفكرية أو العقائدية بات يكفل
له التأثري يف مسار التفاعالت الداخلية واإلقليمية .ومن ثم ،برزت
عىل الساحة الدولية مسائل جديدة؛ مثل الهجرة غري النظامية،
?25 Robert O. Keohane & Joseph S. Nye Jr, "Globalization: What's New
What's Not? (And So What?)," Foreign Policy, no. 118 (Spring 2000),
pp. 104-119.
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واالتجار بالبرش ،وحقوق اإلنسان ،واألوبئة ،بوصفها قضايا تتجاوز
قدرة الدولة القومية.
لكن ال بد من اإلشارة ،يف هذا املقام ،إىل أن انتقال األوبئة واألمراض
املعدية بني املجتمعات والدول املختلفة ليس بالظاهرة الجديدة،
وليس نتا ًجا حرصيًا لعوملة القرن العرشين التي جعلتها ،من دون
شك ،أكرث انتشا ًرا وتوس ًعا ،مقارنة بالحقب التاريخية املاضية.
فالتجارة عرب القارات وحركة الناس يف العامل القديم ساهمتا عىل
فمثل كانت
نحو أسايس يف انتشار األمراض املعدية عىل نطاق عامليً ،
طرق التجارة منذ العرص الروماين بني أوروبا وآسيا أرضً ا خصبة لتكاثر
امليكروبات والفريوسات .فقد أصاب طاعون أنطونيوس اإلمرباطورية
الرومانية سنة  165قبل امليالد ،وقىض عىل نحو  5ماليني إنسان
وعىل الجيش الروماين .كام رضب طاعون جستنيان اإلمرباطورية
البيزنطية (542-541م) وقىض عىل قرابة  25مليون إنسان ،فقد
كانت تأثرياته كارثية يف واحدة من أكرب املدن يف العامل آنذاك هي
مدينة القسطنطينية؛ إذ قىض الطاعون عىل نحو  40يف املئة من
سكانها( .((2وعاد هذا الطاعون بكامل قوته مجد ًدا وعرف باسم
طريق
"املوت األسود" يف القرن الرابع عرش ( ،)1353-1346حني وفر ٌ
جديد للتجارة الربية مع الصني عبو ًرا رسي ًعا للفراء الحاملة للرباغيث
من آسيا الوسطى املوبوءة بالطاعون ،وقد قىض بدوره عىل ما يقارب
من  75إىل  200مليون إنسان(.((2
أما وباء الكولريا ،فقد بدأ يف الهند وانترش إىل آسيا وأوروبا وأفريقيا
وأمريكا الشاملية ،وقىض عىل نحو مليون إنسان ،وسببه جرثومة
الكولريا ،وكان من فوائده اكتشاف العالِم جون سنو John Snow
وأسس بذلك ِعلم الوبائيات
( )1858-1813عالقة الوباء بتلوث املياهَّ ،
والصحة العامة .كام كان فريوس اإلنفلونزا اإلسبانية ()1920-1918
سببًا يف القضاء عىل كثري من الشباب وقد أودى بحياة  20إىل 50
مليون إنسان( ،((2حني ع ّم أوروبا عىل نحو خاص ،وساهم يف إيقاف
أحد أشد الرصاعات الدولية دموية يف العرص الحديث ،الحرب العاملية
األوىل (.)1918-1914
استمر انتشار األمراض واألوبئة ،التي زاد خط َرها وانتشا َرها يف كل
مرة الرتاب ُط االقتصادي بني الدول؛ فباتت تهدي ًدا عاب ًرا للحدود
27 William Rosen, Justinian's Flea: The First Great Plague and the End of
the Roman Empire (New York: Penguin Books, 2007), pp. 200-210.
28 Norman F. Cantor, In the Wake of the Plague: The Black Death and the
World it Made (New York: Simon & Schuster, 2001), p. 7.
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ددعلالا
ويام /رايأ ايأ

القومية بعد الحرب العاملية الثانية ( ،)1945ومن ثم جاء تأسيس
منظمة الصحة العاملية ،إحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة،
يف عام  ،1948لعالج املرضَ ني األكرث فتكًا حينها ،املالريا عام ،1955
والحصبة عام  .1965وكان للمنظمة بعد ذلك دور يف عالج شلل
األطفال حني أطلقت حملة الستئصاله عام .1985
لقد أوجد النظام الدويل املعومل ،الذي بدأ الرتويج له مع انهيار
االتحاد السوفيايت وتفكك الكتلة االشرتاكية وتحول دولها إىل
فرصا اقتصادية ومن ًّوا ،وحركة تجارية متزايدة،
اقتصاديات السوقً ،
وانتقال األفراد ورؤوس األموال الرسيع .لكن الفوائد مل يج ِر توزيعها
بالتساوي ،وال تزال املخاطر االقتصادية واألمنية والصحية يف هذا
العامل املرتابط ماثلة أمامنا يف ظهور أمراض جديدة ،وأخرى كانت
محصورة يف حيز جغرايف محدد لتظهر يف مناطق أخرى من العامل.
فعىل سبيل املثال ،ظهرت حمى الضنك  ،Dengue Feverوهي مرض
مداري منقول بالبعوض ،يف جميع أنحاء العامل؛ واكتُشف فريوس غرب
النيل  Fever West Nileيف مدينة نيويورك يف عام  ،1999وانترشت
عدوى فريوس نقص املناعة البرشية  HIVيف روسيا .أضف إىل ذلك
االنتشار العاملي للسل املقاوم لألدوية املتعددة  ،TBوأخ ًريا فريوس
(كوفيد )19-الذي يع ّد حلقة جديدة يف سلسلة الفريوسات التاجية
التي سببت قبل ذلك أوبئة مثل متالزمة الرشق األوسط التنفسية
(مريس)  ،MERSواملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)
 SARSالتي انترشت يف مطلع األلفية الثالثة ،والتي تتسبب يف
أمراض بالنسبة إىل الحيوان واإلنسان؛ حيث تصيب الجهاز التنفيس
أساسا ،وتراوح حدة اإلصابة من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض
ً
األشد فتكًا ورضاوة.
لكن الذي ميّز فريوس كورونا هو رسعة انتشاره؛ فقد انتقل من
مدينة ووهان الصينية إىل باقي دول العامل مسب ًبا ماليني واإلصابات.
وما يهمنا يف هذا السياق أن ما ساعد يف انتشاره هو قدرة البرش
يف زمن العوملة عىل اختصار املسافات والزمن وانتقالهم بني قارات
العامل برسعة فائقة .ولنئ كان هذا األمر إيجاب ًيا ،فإنه يحمل يف طياته
قدرة هائلة عىل إظهار اآلثار العميقة لقوى العوملة يف ظهور األمراض
املعدية وتوزيعها وانتشارها عامليًا.
فالعوملة توفر فرصة النتشار مسببات األوبئة املعدية وازدهارها عىل
نحو كبري .ومل يحدث من قبل أن تحرك البرش بهذه الرسعة وبهذه
الكثافة يف جميع أنحاء العامل ،سواء عن طريق االختيار أو القرس؛
مثل النزوح واللجوء بسبب الرصاعات والحروب .ومل يسمح التقدم
يف تكنولوجيا النقل بتسهيل حركة البرش فحسب ،بل يف زيادة حركة
ناقالت األمراض املعدية الرسيعة عرب القارات أيضً ا ،فتوفرت لها فرصة
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كبرية للركوب يف الرحالت العاملية عىل الطائرات ونقلها عرب األشخاص
واملنتجات .ففي الوقت الذي يسافر فيه األفراد وتنتقل املنتجات
املختلفة حول العامل بأعداد غري مسبوقة وبرسعات تاريخية ،كذلك
تفعل الكثري من الكائنات الحية الدقيقة املسببة لألمراض .لذا ،مل تعد
مثة دولة محصنة ضد التهديد املتزايد الذي ميكن أن يشكله تفيش
األمراض املعدية يف منطقة من هذا العامل قد تبدو ،يف أول وهلة،
بعيدة عن مكان ظهورها.
لقد ر ّجح العلامء أن تفيش فريوس كورونا قد بدأ يف مدينة ووهان
بالصني يف كانون األول /ديسمرب  2019يف سوق غري رشعية لألطعمة
البحرية؛ ما قد يعني أن خطورة األوبئة واألمراض املعدية التي تهدد
البرشية تكمن يف األطعمة غري الخاضعة للرقابة .لذا ،تكمن الخطورة
اليوم يف تحول إنتاج معظم األغذية واستهالكها يف عدد من دول
العامل من دائرة التصنيع املحيل إىل تجزئة نشاطات إنتاجه ،وتجهيزه
عرب سلسلة توريد األغذية يف مناطق مختلفة نتيجة زيادة الطلب
العاملي عىل الغذاء .فاألغذية غري املأمونة التي تحتوي عىل جراثيم
ضارة أو فريوسات أو طفيليات أو مواد كيميائية تتسبب يف أكرث من
 200مرض ،تراوح بني اإلسهال والرسطان .وتشري تقديرات منظمة
الصحة العاملية إىل أن  600مليون شخص – أي شخص واحد تقريبًا
من أصل  10أشخاص يف العامل – يُصابون باملرض بعد تناول غذاء
ملوث ،وأ ّن  420ألف شخص آخر ميوتون سنويًا .وما يبعث عىل
القلق أيضً ا أن العديد من البلدان ليس لديها برامج شاملة لسالمة
األغذية مدمجة يف اسرتاتيجياتها للصحة العامة(.((3
أشارت تقديرات أجراها البنك الدويل يف عام  2018إىل إجاميل
الخسائر الناجمة عن األمــراض املنقولة باألغذية يف البلدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل؛ إذ بلغت  95.2مليار دوالر أمرييك،
يف حني بلغت التكلفة السنوية لعالج االعتالالت املنقولة باألغذية
 15مليار دوالر أمرييك( .((3وتعمل منظمة الزراعة والغذاء ومنظمة
الصحة العاملية عىل وضع الخطوط التوجيهية التي قد تساعد يف
تقديم املشورة للسلطات الوطنية بشأن اسرتاتيجيات تقوية نُظم
الرقابة عىل األغذية؛ وذلك من أجل ضامن حامية الصحة العامة
يف ظل انتشار الغش والتحايل وتلوث األغذية ،مع توسع التجارة
العاملية التي تتعرض الختالل بسبب كرثة املنازعات يف موضوع
سالمة األغذية وجودتها ،وال سيام مع تزايد انتشار األمراض املنقولة
" 30السالمة الغذائية" ،منظمة الصحة العاملية ،2020/4/30 ،شوهد يف  ،2020/5/19يف:
https://bit.ly/36h099Z
31 World Health Orgnization, Accelerating Efforts on Food Safety:
Report by the Director-General (9/12/2019), accessed on 20/5/2020, at:
https://bit.ly/3gycM58
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بواسطة األغذية( .((3وبنا ًء عليه ،يسهم الرتابط الذي خلقته العوملة يف
زيادة فرص انتشار األوبئة املعدية التي تحولت من كيانات منفصلة
تنترش يف مناطق محددة من العامل إىل نظام وبايئ عاملي موحد ،وما
اإلجراءات املوحدة التي تتبعها الدول كافة يف مواجهة فريوس كورونا
اليوم إال خري دليل عىل عوملة األوبئة.
قد يزعم أنصار السياسات النيوليربالية أن العوملة قد توفر الفرص
إليجاد آليات للجهود املبتكرة واملتعددة الجنسيات ملواجهة
التهديد الذي فرضته جائحة كورونا؛ إذ تواصل شبكة متنامية من
الدول والرشكات ومختربات األدوية جهودها نتيجة االنتشار األفقي
للتكنولوجيا واملعلومات يف النظام الدويل؛ ما يعزز القدرة الدولية
عىل حامية الصحة العامة ومنع انتشار األمراض املعدية الناشئة
والسيطرة عليها .وتجىل ذلك يف إعالن رشكتَي فايزر وبيونتك
 Pfizer-BioNTechتوصلهام إىل لقاح ضد فريوس كورونا يف نهاية
عام  .((3(2020لكن نظر ًة فاحص ًة إىل أبعاد العوملة االقتصادية
ال تجعلنا متفائلني يف أن يكون متواف ًرا يف أسواق دول العامل النامي
خلل يف
بالتزامن مع توافره يف أسواق الدول املتقدمة؛ ما قد يولّد ً
فضل عن التنافس
توزيع اللقاحات بني الدول الغنية والفقرية(ً ،((3
الذي شهدته الدول املتقدمة عىل امتالك جرعات اللقاح من رشكتَي
فايزر وبيونتك ،وغريهام من الرشكات التي طورت لقاحات جديدة
كأسرتازينيكا  AstraZenecaوموديرنا  .((3(Modernaوال سيام أننا يف
ظل نظام اقتصادي قللت فيه العوملة من سلطة وقوة الدولة القومية
يف املجال االقتصادي لصالح سيطرة االحتكارات والرشكات الكربى،
إضافة إىل القيود التي ترافق وصفات صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل عىل الدول ذات االقتصادات املتوسطة أو الضعيفة التي
تحتاج إىل االقرتاض ،واتباعهام سياسات التكييف الهيكيل التي أجربت
عد ًدا من الدول يف العامل النامي عىل تقليص نفقات الخدمات العامة،
ومنها قطاع الصحة ،لصالح إعادة جدولة الديون ،وفتح اقتصاداتها
لقوى السوق عرب سياسات تخفيف القيود والخصخصة ،بحجة أن
 32منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،ضامن سالمة األغذية وجودتها:
خطوط توجيهية لتقوية ال ُنظم الوطنية للرقابة عىل األغذية ،سلسلة دراسات األغذية
والتغذية [( 76د .م] :منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،)2003 ،موقع
منظمة األغذية والزراعة "الفاو" ،شوهد يف  ،2020/5/20يفhttps://bit.ly/2XDTtPf :
" 33لقاح ضد فريوس كورونا يعيد األمل للبرشية!!" ،فرانس  ،2020/11/10 ،24شوهد
يف  ،23/1/2021يفhttps://bit.ly/2QsUs5A:
'خلل صاد ًما' يف توزيع
" 34فريوس كورونا :رئيس منظمة الصحة العاملية يكشف ً
اللقاحات بني الدول الغنية والفقرية" ،يب يب يس عريب ،2021/4/10 ،شوهد يف ،2021/4/14
يفhttps://bbc.in/3eOEPO3 :
" 35فريوس كورونا :االتحاد األورويب يشدد آلية املراقبة عىل تصدير اللقاحات"،
فرانس  ،2021/3/24 ،24شوهد يف  ،2021/4/1يف:
https://bit.ly/3t1Hs48
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تلك الوصفات والسياسات تجلب التنمية واالزدهار للدول النامية.
لكن الواقع مخالف لتلك الصورة الوردية؛ فقد ازدادت مستويات
الفقر والبطالة ،وهو ما يجعلنا نشعر باإلحباط من قدرة شبكة
العالقات والتعاون بني الدول والرشكات املنتجة لألدوية واللقاحات،
بهدف إنتاج لقاح من دون تكلفة برشية ومادية كبرية ،خاصة يف
الدول الفقرية التي تعاين باألساس أزمات اقتصادية معقدة.

ددعلالا
ويام /رايأ ايأ

تخفيضات يف متويل الواليات املتحدة األمريكية ،التي تعترب رائدة يف
متويل برامج مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية ،بنسبة  11يف
املئة عام  2019عن مستوى اإلنفاق بالنسبة إىل السنة املالية ،2017
ولكن الكونغرس األمرييك رفض التخفيضات املقرتحة( .((3وعاد ترامب
ليستخدم لغة التهديد بوقف متويل الواليات املتحدة ملنظمة الصحة
العاملية التي اتهمها بأنها دمية بيد الصني(.((3

ً
ثالثا :أزمة كورونا وخروج الدولة من
قمقمها :عودة الوظيفة والدور

تحول يف طبيعة
ً
وبناء عليه ،قد تفرض األوبئة املعدية املعوملة
العالقات بني الدول عىل مستوى النظم الصحية وسالمة األغذية
من خالل فرض بروتوكوالت واتفاقيات جامعية عىل نحو ظاهرة
الحد من انتشار األوبئة املعدية .لكنه أم ٌر ال يخلو ،بال شك ،من
التوظيف السيايس من القوى الدولية الفاعلة يف النظام الدويل التي
قد تستخدمه أداة ضغط جديدة يف تحقيق مصالحها؛ فقد نشهد
فرض عقوبات عىل الدول التي ال تلتزم بهذه الربوتوكوالت عىل غرار
العقوبات االقتصادية التي تفرضها الدول الكربى عىل الدول املعارضة
لسياساتها ،أو حتى التهديد بتجميد متويل املنظامت الدولية التي
تركز يف معالجة القضايا عىل املستوى الدويل .ويُالحظ أن الركود
االقتصادي الذي خلفته األزمة املالية عام  ،2008وأزمة الهجرة غري
النظامية نتيجة تفجر األوضاع األمنية يف منطقة الرشق األوسط يف
عامي  2014و ،2015دفعا العديد من الحكومات املانحة إىل خفض
مساهامتها يف مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية وغريها من األوبئة
واألمراض املعدية .فعىل سبيل املثال ،شهد عام  2015أول انخفاض
حقيقي يف إجاميل املوارد العاملية لفريوس نقص املناعة البرشية منذ
عام  .2002وقد اقرتح الرئيس دونالد ترامب ( )2021-2017حينها

فاعل أساسيًا يف النظام الدويل ،ومسألة التفكري يف
تعترب الدولة ً
الدولة ودورهــا تحتل مكانة مركزية يف حقل العالقات الدولية؛
غي العوملة من عنارص تكوينه املمثلة يف األرض
فهي الفاعل الذي ّ
والحدود امل ُع َّرفة جغرافيًا والسلطة التي يدين لها السكان بالوالء .لقد
شكّلت العوملة تحديًا علميًّا لالفرتاضات التحليلية ألغلب النظريات
الوضعية يف العالقات الدولية (الواقعية والليربالية واملاركسية) ،فهي
جميعها تنطلق من الدولة يف تحليل الظاهرة الدولية باعتبارها
الفاعل األسايس يف النظام الدويل (إىل جانب فواعل أخرى) .فالدولة
وفق املنظور الواقعي هي فاعل مستقل ذات ًيا ،ال يقيدها إال غياب
السلطة املركزية يف النظام الدويل ،وهي تتمتع بالسيادة ،أي بالسلطة
عىل إدارة الشؤون االجتامعية واالقتصادية والسياسية كافة ضمن
حدودها الجغرافية ،وتسعى لتحقيق مصلحتها القومية من خالل
تعزيز قوتها يف النظام الدويل.
فاعل يف النظام الدويل ،لكنه ليس
أما الليربالية ،فرتى يف الدولة ً
الوحيد ،بل مثة فواعل أخرى مهمة ،مثل املنظامت واملؤسسات
وتعب الدولة عن مصالحها
الدولية والرشكات املتعددة الجنسياتّ .
القومية عىل نحو يعكس مصالح القوة النسبية ومواقعها داخل
الدولة وخارجها .يف حني ترى املاركسية أن الدولة جهاز طبقي
مبنزلة الكومربادور ،أو الوكيل التنفيذي للربجوازية ،الذي يستجيب
ملتطلبات النظام الرأساميل العاملي.
ففي القرن الحادي والعرشين ،تشارك الدولة أنوا ًعا مختلفة من
القوى الفاعلة من غري الدولة يف عامل السياسة الدولية؛ مثل املنظامت
36
Sara M. Allinder & Maggie McCarten-Gibbs, "Challenges to
Continued U.S. Leadership Ahead of Global HIV's Next Phase," Center
for Strategic and International Studies, CSIS Briefs, 28/5/2020, accessed on
1/6/2020, at: https://bit.ly/2XxFNql
 37يُنظر يف هذا العدد :عبد الكريم أمنكاي" ،شعبويو السلطة وجائحة كورونا :بني
اعتيادية التدابري وخصوصية الخطاب ،حالة الواليات املتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد
ترامب" ،سياسات عربية ،العدد ( 50أيار /مايو  )2021ص .107-86

ملف :قضايا في العالقات الدولية وجائحة كورونا
النظام الدولي وجائحة كورونا :سجال تأثير األوبئة في العالقات الدولية

الدولية ،واملنظامت فوق الحكومية ،والرشكات املتعددة الجنسيات،
والشبكات العابرة للحدود القومية واألفراد .لذا ،فقد ركز حوار
العوملة يف نظرية العالقات الدولية عىل البحث يف التغيري الذي طرأ
فاعل يف النظام الدويل ،وتأكّل جوانب سيادة
عىل الدولة بوصفها ً
الدولة التي تعرضت لهزة كبرية نتيجة تكاثر التدفقات عرب الحدود
التي أفرزت قضايا ومسائل عوملية ذات نطاق وحجم يتجاوزان
صالحيات الدولة وسيطرتها ونطاق رؤيتها ،من بينها التغري املناخي
وخطر األوبئة املعدية وانتشارها عىل املستوى الدويل.
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تجدر اإلشارة إىل أن الحوار املذكور آنفًا كان يف سياق نظام دويل يتسم
بالتنافس بني القوى الفاعلة يف ميادين التسلح واالقتصاد والسياسة
يف مناطق مختلفة من العامل؛ أي إنه سابق عىل أزمة كورونا التي
قد تُحدث تغي ًريا جوهريًا يف طبيعة التنافس يف النظام الدويل ،وقد
تقلب هذه األزمة حوار العوملة الخاص حول نعي الدولة والتقليل
فاعل
رأسا عىل عقب .مل تعد الدولة ً
من دورها وإزاحتها عن كواهلنا ً
أساسيًا يف النظام الدويل فحسب ،بل رضورة لتنظيم الحياة الخاصة
ألفراد املجتمع .ويف هذا الصدد ،يقول عزمي بشارة" :الوباء يعيد
الدولة حتى بالنسبة إىل أولئك الذين أخطؤوا يف نعي الدولة ،وكل
منظري الـ 'ما بعد' عىل أنواعهم .يف األزمات يتطلع الناس إىل الدولة.
إنها املرجع ،اإلطار الوحيد املنظم القادر عىل التصدي .هي التي تقرر
اإلجراءات ومدد اإلغالق ومنع التجول .هي التي تحدد امليزانيات
املخصصة ملكافحة املرض .حدودها هي املرجع يف تصنيف 'نحن'
و'اآلخرين'"(.((4

إن تأثري جائحة كورونا يف دور الدولة يف ظل النظام الدويل املعومل ال
لبس فيه ،وقد ظهر جليًا الرصاع بني األرباح واألرواح ،أو الرصاع بني
قوة الدولة وقوة رأس املال وحركته التي عززتها العوملة ،وذلك بعد
انتشار العدوى الرسيع الذي عرفه فريوس كورونا ،والعدد املرتفع يف
الوفيات؛ فهو غري مسبوق ،ويدفع التصدي له إىل إعادة صياغة دور
الدولة ومهامتها يف نـظام دويل معومل .ويف ظل هذا املأزق بني األرباح
واألرواح ،تعالت أصوات ص ّناع القرار يف دول عديدة قلّلت يف البداية
من شأن انتشار الفريوس وتداعياته ،ودعت إىل مامرسة الداروينية
االجتامعية أو ما ُعرِف حينها مبناعة القطيع .ويف هذا السياق قال
الرئيس الربازييل جايري بولسونارو :)-2019( Jair Bolsonaro
"كورونا مثل املطر سيبلل  70باملئة من البالد ،وستصبح الربازيل
حرة عندما يكتسب املصابون مناعة ضد الفريوس"( .((4كذلك ،سارت
دول ،مثل بريطانيا والواليات املتحدة ،يف النهج ذاته ،وسعت لتقديم
األعامل واالقتصاد عىل الصحة العامة ،لكن رسعان ما انتهى بها األمر
إىل فرض تدابري احتواء (التباعد االجتامعي ،والحد من حركة األفراد،
وإغالق كيل /انتقايئ للنشاطات االقتصادية واالجتامعية) تهدف إىل
توفري الوقت وخفض منحنيات العدوى ،وفقًا ملا ميكن أن نصطلح
عليه بـ "النموذج اإليطايل" يف التعامل مع الحد من انتشار الفريوس؛
ذلك أن الدولة اإليطالية خرجت من القمقم ،وأحكمت قبضتها
عىل النشاطات االقتصادية كافة والحركة االجتامعية داخل حدودها
الجغرافية ،عىل نحو أعاد االعتبار إىل فكرة سيادة الدولة مبعناها
الكالسييك .وهو املعنى الذي غيّبته العوملة ،حني نعت سيادة الدولة
وفككت حدودها الجغرافية وقدرتها عىل أداء وظائفها ،إىل جانب
الفواعل غري الدول التي زاد عددها وتعاظمت قدرتها عىل التأثري
يف السياسة الدولية .لقد أعادت أزمة كورونا النظر يف فرضية عجز
الدولة يف وجه العوملة ،وعجزها أمام القيود املفروضة عليها أمام
االندفاع الحتمي لقوى االقتصاد العاملي .لقد أزاحت العوملة "القوة"
من حلبة الدولة إىل الحلبة العاملية ،ولكن ما زال للدولة القدرة عىل
التأثري املضاد ،وهو ما أكده اختبار جائحة كورونا الذي سيفتح الباب
ُمرش ًعا أمام حقل العالقات الدولية لالنخراط مجد ًدا يف حوار حول
دور الدولة وما طرأ عليه من تغيري يف ظل النظام املعومل(.((4

 38حول العالقة بني الدولة والسيادة وبروز الحوكمة العاملية ،يُنظر :كريس براون ،فهم
العالقات الدولية ،ترجمة مركز الخليج لألبحاث (ديب :مركز الخليج لألبحاث.)2004 ،
 39كولن هاي" ،نظرية العالقات الدولية والعوملة" ،يف :دان وكوريك وسميث (تحرير)،
ص .658
 40عزمي بشارة" ،خواطر يف زمن كورونا وألزمنة أخرى ( ،")2عرب ،2020/3/23 ،48
شوهد يف  ،2020/5/12يفhttps://bit.ly/2XSfdY6 :

" 41الرئيس الربازييل يجدد استخفافه بفريوس كورونا :جاير بولسونارو ،انتقد التدابري
املتخذة من طرف اإلدارات املحلية من أجل مكافحة الفريوس" ،وكالة األناضول،2020/4/4 ،
شوهد يف  ،2020/5/16يفhttps://bit.ly/2AmeHth :
خي نقاشً ا موس ًعا عن الدولة من منظور االقتصاد
 42تقدم يف هذا العدد شهرزاد ّ
خي" ،االقتصاد السيايس الدويل وجائحة كورونا :تأمالت نظرية
السيايس الدويل .ينظر :شهرزاد ّ
ومساءالت مبكرة" ،سياسات عربية ،العدد ( 50أيار /مايو  ،)2021ص .85-58

ومن ثم ،مل يكن لدى الدولة قدرة عىل التعامل مع هذه القضايا
عىل نحو منفرد؛ ما استدعى تطوير مجموعة كبرية من املؤسسات
عرب القومية املعنية يف ما بات يعرف يف حقل العالقات الدولية
بـ "الحوكمة العاملية" التي غريت طابع السياسة العاملية تغي ًريا
جوهريًا من مستوى الدولة إىل مستوى ما بعد الدولة"( ،((3إضافة
إىل أن العوملة االقتصادية ،مبا لديها من دور يف زيادة انتقال رؤوس
األموال ،وتاليًا زيادة قدرة رؤوس األموال عىل االنتقال من والية
قضائية قومية إىل والية قومية أخرى ،قد عززت قوة رأس املال مقارنًا
بـ الدولة ،ما أدى إىل نزع الصبغة السياسية جوهريًا عن مجاالت
كاملة يف صناعات السياسات الداخلية(.((3
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رابعا :اختبار االعتماد المتبادل بين
ً
الدول على وقع فيروس كورونا
تفرتض الليربالية املؤسساتية /الجديدة يف العالقات الدولية أن
فرصا أكرب للتعاون والتكامل يف عامل اليوم الذي
السياسة الدولية توفر ً
يسهم فيه الالعبون من غري الدول مبارشة يف السياسات الدولية،
والذي توجد فيه أيضً ا هرمية واضحة للقضايا ،وال متثل فيه القوة
املادية ،كام يتصور الواقعيون ،وسيل ًة فعالة يف السياسة عىل نحو
أســايس( .((4ويف الوقت الذي تهتم فيه الواقعية بالقضايا األمنية
والعسكرية يف العالقات الدولية ("السياسة العليا") ،تركز املؤسساتية
الليربالية عىل القضايا االقتصادية واالجتامعية ("السياسة الدنيا") التي
متهد الطريق بني الفواعل يف النظام الدويل لزيادة مستوى االعتامد
املتبادل املدعوم باملؤسسات الدولية التي ازداد دورها وعددها يف
النصف الثاين من القرن العرشين ،والتي تكفل التعاون الدويل وتتيح
للدول التغلب عىل الصعوبات التي تواجه العمل الجامعي .ويجادل
الليرباليون الجدد بأن قراءة السجل التاريخي الوستفايل من منظور
واقعي تفرتض استمرار الحرب واملنافسة العسكرية /التجارية بني
الدول نتيجة غياب السلطة املركزية يف النظام الدويل ،وهو ما يتطلب
إعاد َة نظ ٍر وقراء ًة نقدية لذلك االفرتاض الواقعي ،انطالقًا من حقائق
جديدة فرضتها التطورات السياسية يف القرن العرشين ،تتمثل يف
االعتامد املتبادل املتزايد يف مجاالت متنوعة من القضايا العاملية التي
تشكّل ،وفق وصف روبرت كيوهان ،حاف ًزا اسرتاتيج ًيا عقالن ًيا للدول
يك تتعاون يف ما بينها( .((4لكن مع انتشار فريوس كورونا ،سادت نظرة
متشامئة حول إحراز التعاون بني الدول إليجاد لقاح له .وعىل الرغم
من وجود مصلحة مشرتكة بني الدول يف الوصول إىل لقاح ف ّعال،
أظهرت التجربة أن ذلك ال يقود بالسهولة التي افرتضتها الليربالية
الجديدة إىل إيجاد أرضية مشرتكة بني الدول للتعاون يف ما بينها.
تستغل ٌ
وقد تخىش ٌ
دول أخرى ترتيبًا تعاونيًا من خالل
ّ
دول من أن
الغش والخداع ،وأبرز مثال ّ
دال عىل ذلك محاولة الرئيس األمرييك
دونالد ترامب االستحواذ عىل لقاح ضد فريوس كورونا الذي كانت
تعمل عىل تطويره رشكة كيورفاك  CureVacاألملانية املتخصصة يف
43 Robert O. Keohane & Joseph S. Nye Jr, Power and Interdependence:
World Politics in Transition (Boston, MA: Little, Brown & Co, 1977), p. 24.
44 Robert Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the
World Political Economy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984),
pp. 50-54

ددعلالا
ويام /رايأ ايأ

صنع املستحرضات الدوائية ،ورشاء حقوق ملكيته مبليار دوالر عىل
أن يقترص استغالله عىل الواليات املتحدة فقط(.((4
متبادل
ً
مل يشهد العامل خالل انتشار فريوس كورونا تعاونًا واعتام ًدا
بشت به تنظريات الليربالية الجديدة ،بل كان التنافس بني
كانت قد ّ
كشت عن أنيابها هو سيد املوقف؛ إذ تالعبت الدول
الدول التي ّ
بسالسل توريد السلع الصحية العامة الرئيسة للحصول عىل الكاممات
وأجهزة التنفس واألدوية الالزمة للحد من آثار الفريوس؛ ما زاد
الطلب عليها وجعلها شحيحة يف األسواق .وقد ظهر التنافس جل ًّيا بني
الدول التي كانت حتى وقت قريب ت ُص ّنف عىل أنها دول متحالفة
يف مواجهة تهديدات عاملية؛ مثل الهجرة غري النظامية ،واإلرهاب،
وغريهام ،ودخلت يف نفق تبادل االتهامات بقرصنة شحنات املواد
الطبية ،وعطّلت أي قوة لقواعد القانون الدويل التي كانت حتى
وقت قريب تتغنى بها ،إضافة إىل التغني برضورة التعاون يف مجال
تأسيس سياسة صحية عاملية من خالل إعادة وضع االسرتاتيجيات
الصحية العامة من املعايري القومية إىل املعايري العاملية .فلم تعد
املعايري القومية ف ّعالة ضد مخاطر صحية معينة متصلة بالتحركات
العاملية لألشخاص واألمراض .وكانت منظمة الصحة العاملية قد بدأت
يف وضع مالمح اسرتاتيجية صحية عاملية منذ مؤمتر آملا-آتا عام ،1978
مفصل مهمًّ يف تنظيم السياسات الصحية عىل املستوى
ً
الذي يعترب
العاملي؛ إذ حدد الرعاية الصحية األولية مفتا ًحا لتحقيق هدف
الصحة للجميع( ،((4وما عقبه من سلسلة من املؤمترات التي سعت
لتحقيق هدف وصول الناس يف مختلف أنحاء العامل إىل أعىل مستوى
من الرعاية الصحية.
لكن مع انتشار فريوس كورونا ،كان املشهد الدويل مختلفًا ،حيث غاب
وحل محله التنافس عىل املواد الطبية
التنسيق والتعاون بني الدولّ ،
إىل ح ّد وصل إىل اتهام بعضها بعضً ا بالقرصنة؛ فقد اتهمت إسبانيا
السلطات الرتكية باالستيالء عىل طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت يف
طريقها من الصني إىل إسبانيا ،تحتوي عىل  162جهاز تنفس لوحدات
العناية املركزة تستخدم لعالج مرىض فريوس كورونا ،لترتاجع وزيرة
خارجية مدريد عن ترصيحاتها باتهام أنقرة بقرصنة األجهزة ،وتعلن
أن آالت التنفس ستصل إىل إسبانيا بفضل تف ّهم السلطات الرتكية أن
 45عامد بنسعيّد" ،فريوس كورونا :هل حاول ترامب استاملة مخترب أملاين للحصول
حرصيًا عىل لقاح ضد الوباء؟" ،فرانس  ،2020/3/17 ،24شوهد يف  ،2020/5/19يف:
https://bit.ly/3eLv69m
 46للمزيد ينظر:
"Declaration of Alma-Ata: International Conference on Primary Health
Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978," World Health Organization,
accessed on 23/5/2020, at: https://bit.ly/3fSVoHw

ملف :قضايا في العالقات الدولية وجائحة كورونا
النظام الدولي وجائحة كورونا :سجال تأثير األوبئة في العالقات الدولية

ماسة إىل هذه اآلالت( .((4وحولت الواليات املتحدة،
إسبانيا يف حاجة ّ
التي كانت ثاين الدول التي اتُّهمت بعمليات القرصنة ،مسار شحنة
من األقنعة املوجهة إىل الرشطة األملانية ،واشرتت لوازم طبية بأسعار
أعىل لقطع الطريق عىل دول أخرى يف السوق العاملية للحصول عىل
معدات الحامية من فريوس كورونا ،حيث تم تحويل مسار حوايل
 200ألف قناع من نوع  ،N95وهي من معدات الحامية الشخصية
التي تستخدم لحامية مرتديها يف املستشفيات من الجسيامت
املحمولة ج ًّوا ومن السوائل امللوثة ،إىل الواليات املتحدة أثناء نقلها
بني الطائرات يف العاصمة التايلندية بانكوك .ووصف أندرياس جيزيل
 ،Andreas Geiselوهو مسؤول كبري يف والية برلني ،هذا التحويل
بأنه "عمل من أعامل القرصنة الحديثة" ،حيث طالب الحكومة
الفدرالية األملانية مبساءلة واشنطن واالمتثال لقواعد التجارة الدولية،
قائل" :هذه ليست طريقة يف التعامل مع رشكاء عرب األطليس"(.((4
ً
تكرر األمر ذاته مع فرنسا التي اتّهمت الواليات املتحدة عىل لسان
الطبيب جان روترن  Jean Rottnerورئيس مجلس منطقة غراند
إيست الفرنسية ،بقوله إن الواليات املتحدة تشرتي أقنعة كانت
فرنسا قد طلبتها من الصني عىل مدرجات املطارات الصينية قبل
إقالع الطائرات ،لتقع بالده الحقًا يف قفص االتهام حني و ّجهت
السويد إليها اتها ًما بوضع باريس يدها عىل مواد وسلع طبية آتية من
الصني ،أما كندا فقد و ّجهت تحذي ًرا إىل واشنطن من تقييد التجارة
الدولية يف املواد واملعدات الطبية وسط تفيش جائحة كورونا ،يف
الوقت الذي ضغط فيه الرئيس ترامب عىل الرشكات إلعطاء األولوية
للواليات املتحدة ،فقد أشار رئيس وزراء كندا ،جاستني ترودو
 ،)-2015( Justin Trudeauإىل أن مثل تلك الخطوات قد تؤدي يف
النهاية إىل اإلرضار بالواليات املتحدة التي تعتمد أيضً ا عىل استرياد
السلع من الخارج(.((4
بنا ًء عىل ما تقدم ،تنخرط الدول القوية يف النظام الدويل يف تنافس
بدل من التعاون واالعتامد املتبادل؛ إذ من
محموم فرضته األزمةً ،
املرجح أن يُلقي التالعب بشبكات اإلنتاج والتوزيع بتبعات قاسية،
من دون شك ،عىل الــدول الفقرية التي تعاين أزمــات اقتصادية
 47حسني مجدويب" ،مدريد تربئ أنقرة من رسقة آالت التنفس االصطناعي وتعرتف أنها
تركية الصنع" ،القدس العريب ،2020/4/5 ،شوهد يف  ،2020/5/29يف:
https://bit.ly/2ZOaHfH
48 Tim Lister, Sebastian Shukla & Fanny Bobille, "Coronavirus Sparks
A 'War for Masks' in Desperate Global Scramble for Protection," CNN,
5/4/2020, accessed on 29/5/2020, at: https://cnn.it/2XMUtR8
49
Kim Willsher, "US Hijacking Mask Shipments in Rush for
Coronavirus Protection," The Guardian, 3/4/2020, accessed on 29/5/2020,
at: https://bit.ly/3exJlyr

51
وسياسية معقدة ،وعىل نحو خاص عىل الدول التي تعصف بها
رصاعات وحروب أهلية ،والتي تعاين قبل انتشار فريوس كورونا
انقطا ًعا يف اإلمدادات اإلنسانية عىل اختالفها (الغذائية والطبية).
ويصح األمر نفسه بشأن الكامريون والنيجر والفلبني واليمن واألرايض
ّ
الفلسطينية ،وخاصة قطاع غزة ،السجن الكبري الخاضع لحصار
االحتالل اإلرسائييل منذ ما يزيد عىل أربعة عرش عا ًما ،إضافة إىل
ليبيا التي شهدت عمليات عسكرية يف طرابلس ومحيطها بني قوات
حكومة الوفاق وقوات العقيد املتقاعد خليفة حفرت .وقد يُلقي ذلك
رسا من ديارهم كالروهينغا املوجودين
بتبعاته عىل آالف املهجرين ق ً
يف بنغالدش ،ومئات اآلالف من السوريني الفا ّرين من إدلب نتيج ًة
للقصف الذي يش ّنه النظام السوري وحليفه الرويس ،مرو ًرا مبخيامت
الالجئني الهائلة يف دارفور واليمن ،إىل اآلالف عىل الجزر اليونانية
فضل عن املحتجزين يف ظروف غري إنسانية
يف االتحاد األورويبً ،
يف مراكز االعتقال ،عالوة عىل املنظامت اإلرهابية ،مثل داعش
والقاعدة ،التي قد تستغل الظرف الراهن يف ش ّن هجامت إرهابية
يف العراق وسورية(.((5

ومل تَجد نــداءات األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش
 ،)-2017( António Guterresصدى برتك األعامل العدائية ،ووضع
مشاعر عدم الثقة والعداوة جان ًبا ووقف إطالق النار يف مختلف
جبهات الرصاع القامئة حول العامل ،وفتح الباب لحل النزاعات بالطرق
السلمية ،ووضع نهج مشرتك ملواجهة انتشار فريوس كورونا الذي
" 50مستفيدًا من كورونا ونزاعات املنطقة ..تنظيم 'داعش' يعاود الكرة" ،دويتشه فيله،
 ،2020/5/24شوهد يف  ،2020/5/28يفhttps://bit.ly/36LTsx0 :
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بات التحدي العاملي األول( ،((5نتيج ًة لفقدان الثقة بقدرة وقوة
األمم املتحدة عىل إجبار الدول عىل احرتام القانون الدويل ،وهو ما
يعيد طرح تساؤالت حول دور املنظامت الدولية؛ كاألمم املتحدة،
واملنظامت التابعة لها  -مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة
العاملية  -التي تأسست يف ظل نظام دويل ثنايئ القطبية بعد الحرب
العاملية الثانية ،لتعكس توازن القوة بني االتحاد السوفيايت والواليات
املتحدة يف مواثيقها وآليات اتخاذ القرارات فيها .وليس مثة من مثال
أوضح من هيكل مجلس األمن ،الجهاز التنفيذي يف األمم املتحدة
الذي تسيطر عليه القوى التي انترصت بعد الحرب العاملية الثانية.
وقد هيمنت الواليات املتحدة عىل أغلب تلك املنظامت الدولية
واملتفرعة منها بعد انهيار االتحاد السوفيايت باعتبارها املمول األكرب
لها ،وتحكمت يف قراراتها ،كام أثرت يف الدول األعضاء فيها عىل نحو
يخدم مصالحها .ومل تقترص حدود تأثري واشنطن يف قرارات األمم
املتحدة املتعلقة عىل مواضيع السالم واألمن ،بل تجاوزتها إىل قضايا
اجتامعية واقتصادية وصحية من خالل تحكمها يف ميزانياتها .ويف
هذا السياق ،اتهم الرئيس ترامب منظمة الصحة العاملية واصفًا إياها
بالدمية يف يد الصني ،وذلك بعد إجراء مراجعة لتقييم دورها يف سوء
اإلدارة الشديد والتغطية عىل انتشار فريوس كورونا ،وهدد بتجميد
التمويل الذي تقدمه الواليات املتحدة للمنظمة(.((5
يبدو أن فريوس كورونا قد فضح نقاط الضعف يف االعتامد املتبادل
بش به أنصار الليربالية الجديدة يف النظام الدويل؛ عىل نحو
الذي ّ
بدا االعتامد املتبادل كأيديولوجيا تستخدمها القوى الكربى يف النظام
الدويل لتظهر انخراط الدول الغنية والفقرية يف شبكة كثيفة من
التعاون واالعتامد املتبادل .وتظهر أزمة كورونا اليوم اآلثار املتفاوتة
يف هذه االعتامد املتبادل؛ حيث توجد أطراف تربح أكرث من غريها.
وقد نكون أمام حالة تبعية  ،Dependenceال حالة اعتامد متبادل
كنت أعتمد عليك،
 Interdependenceأو حتى تعاون ،فام دمت ُ
(((5
فهذا يعني أن لديك أكرث من طريقة للتأثري يف مصريي  ،ال سيام
مع سياسات اإلدارة األمريكية الحامئية التي انتهجتها إدارة الرئيس
ترامب ،والتي ألقت بتداعياتها عىل فكرة التعاون الدويل وما يرتبط
بها من منظامت ومؤسسات حكومية وغري حكومية.
51 "COVID-19: UN Chief Calls for Global Ceasefire to Focus on 'The
True Fight of our Lives'," UN News, 23/3/2020, accessed on 16/4/2020, at:
https://bit.ly/2Vc3ZNU
" 52ترامب يهدد بتجميد متويل منظمة الصحة لألبد وإعادة النظر يف عضوية واشنطن"،
رويرتز ،2020/5/19 ،شوهد يف  ،2021/6/22يفhttps://reut.rs/3j2yKBk :
53 Kenneth Waltz, "Structural Realism after the Cold War," International
Security, vol. 25, no. 1 (Summer 2000), pp. 14-15.

ددعلالا
ويام /رايأ ايأ

خامسا :أزمة فيروس كورونا :الطريق
ً
نحو نظام دولي متعدد األقطاب؟
تثري اآلثار االقتصادية والسياسية التي قد تخلّفها أزمة كورونا
تساؤالت حول مستقبل النظام الدويل والتغيريات التي قد تطرأ عىل
بنيته .وقد سال ح ٌرب كثري حول التنافس القادم بني الصني والواليات
املتحدة( ،((5والرتاجع يف مسار التكامل األورويب؛ بسبب الجائحة
التي كشفت عيوبًا يف البيت الداخيل األورويب قد تفيض إىل انهياره
وانكفاء دوله إىل حدودها القومية السابقة عىل توقيع اتفاق شنغن.
ويأيت معظم هذه التحليالت يف سياق وجود عارض Contingent
هو وباء كورونا الذي مل يدرسه منظرو العالقات الدولية ،ومل يحلّلوا
أثره يف تغري النظام الدويل عىل نحو موسع ،بخالف دراستهم العوامل
املحفزة التي تدفع القوى الفاعلة العقالنية إىل امليض قُد ًما يف قبول
توزيع القوى التي تشكل نظا ًما دول ًيا جدي ًدا(.((5
تجدر اإلشارة إىل أ ّن نذر املواجهة بني الواليات املتحدة والصني قد
بدأت ترتسم مالمحها ،مع صعود بيجني قو ًة دولي ًة منذ تسعينيات
القرن املايض ،وقد زاد القلق األمرييك مع وصول املحافظني الجدد
مع إدارة جورج بوش االبن ،)2009-2001( George W. Bush
ذلك أن صعود الصني االقتصادي أثار قلق واشنطن بشأن نفوذها يف
القارة اآلسيوية ورضورة الحفاظ عىل التفوق األمرييك فيها ،خاصة مع
زيادة دور الصني بوصفها الع ًبا جيوسرتاتيج ًيا ميكنه أن يشكل تحديًا
مستقبل ،وال سيام مع تب ّني الصني سياسات محلية
ً
للواليات املتحدة
وإقليمية ودولية تتصل بقضايا ذات أهمية بالنسبة إىل واشنطن؛
مثل برامج تجارة الصني يف الصواريخ والتكنولوجيا ،وبرامج التحديث
العسكري الصيني ،ومنازعاتها يف بحر الصني الجنويب .وتجدر اإلشارة
هنا إىل أن التطور الالفت لالنتباه يف طبيعة عالقة واشنطن ببيجني
جاء مع الرئيس ترامب الذي مل تكن لديه أي خربة يف إدارة السياسة
الخارجية ،وذلك عرب اتصال هاتفي أعلن عنه البيت األبيض أجرته
رئيسة تايوان ،تساي إنغ ون  ،)-2016( Tsai Ing-wenلتهنئة
الرئيس ترامب ،يف  2كانون األول /ديسمرب  .2016وحينئذ ،أحدث
ترامب قطيعة مع ُعرف دبلومايس أمرييك ،عمره قرابة أربعني عا ًما،
منذ أن سحبت الواليات املتحدة عام  1979اعرتافها بـ "جمهورية
الصني" ،أي تايوان ،ملصلحة االعرتاف بجمهورية الصني الشعبية .وقد
 54يُنظر يف هذا العدد :لورد حبش" ،فريوس كورونا والنظام العاملي الجديد :مستقبل
الرصاع والتنافس والتعاون" ،مراجعة كتاب ،سياسات عربية ،العدد ( 50أيار /مايو ،)2021
ص .178-169
55 Richard Ned Lebow, "Contingency, Catalysts, and International System
Change," Political Science Quarterly, vol. 115, no. 4 (Winter 2000-2001),
pp. 591-616.

ملف :قضايا في العالقات الدولية وجائحة كورونا
النظام الدولي وجائحة كورونا :سجال تأثير األوبئة في العالقات الدولية

تحول جدي ًدا يف املوقف األمرييك تجاه تايوان
رأت الصني يف ذلك ً
إقليم منشقًا عنها( .((5وقد تبعته الحقًا حرب
التي تع ّدها بيجني ً
تجارية شنها الرئيس ترامب عىل بيجني أسفرت عن هبوط الصادرات
الصينية بنسبة  20.7يف املئة منذ عام 2018؛ إذ تكبدت الصني يف
حربها االقتصادية مع الواليات املتحدة خسائر غري مسبوقة ،كام
تراجعت الواردات بنسبة  5.2يف املئة ،لتسبب هذه األرقام تراج ًعا
حا ًّدا يف أسواق البورصة اآلسيوية( ،((5إضافة إىل انتقال الحرب
التجارية إىل سوق التكنولوجيا الصينية ،وعىل وجه التحديد عمالق
التكنولوجيا الصينية رشكة هواوي التي هي طرف أسايس يف التنافس
الصيني  -األمرييك؛ فقد منع ترامب بأمر تنفيذي جميع الوكاالت
االتحادية من استخدام منتجات هواوي ،وحض حلفاءه عىل الحذو
حذوه ،مثلام فعلت أسرتاليا ونيوزيلندا اللتان منعتا استخدام معدات
هواوي يف تأسيس شبكات الجيل الخامس لالتصاالت املحمولة
لديهام .وقد زاد فريوس كورونا حدة التوتر يف العالقات التجارية
واالقتصادية بني بيجني وواشنطن ،ونقلها إىل مرحلة تصعيد جديدة،
إىل درجة وصف الرئيس ترامب الفريوس بالفريوس الصيني املص ّنع يف
مختربات مدينة ووهان( .((5وقد جاء ر ّد حينها من الخارجية الصينية
حري باملسؤولني األمريكيني أ ْن يفكّروا يف مشكالتهم ،وأن
مفاده أنّه ٌّ
(((5
يوجدوا طريقة الحتواء تفيش الفريوس يف أرسع وقت ممكن .
لقد كشف فريوس كورونا عن مرحلة جديدة من االستقطاب الدويل
بني قوتني دوليتني تنتميان إىل فلسفتني سياسيتني مختلفتني متا ًما؛
إحداهام تدين باشرتاكية دولة الحزب الواحد وتعتمد اقتصاد السوق
االشـرايك ،واألخــرى تدين بالليربالية التي تر ّوج لفضائل الفردية
والسوق الحرة والدميقراطية .وهو ما قد يقود إىل مواجهة محتملة،
ال شك يف أن الصني ال ترغب فيها يف الوقت الحايل ،وهي تدرك أن
ميزان القوى يف غري صالحها .ورغم تركيز الصني يف خطابها الخارجي
عىل التحول نحو نظام متعدد األقطاب ،وهو عامل ،أكرث استقرا ًرا مع
وجود قوة متوازنة تقتسمها خمس قوى كربى (الواليات املتحدة،
 56أسامة أبو ارشيد" ،تصعيد ترامب مع الصني :قلة خربة أم إرهاصات نهج جديد
يف العالقات األمريكية  -الصينية؟" ،تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
(حزيران /يونيو  ،)2016شوهد يف  ،2021/6/22يف:
https://bit.ly/3zGceUF
" 57الحرب التجارية بني الصني وأمريكا :صادرات الصني تشهد أكرب تراجع لها منذ ثالث
سنوات" ،يب يب يس عريب ،2019/3/8 ،شوهد يف  ،2020/6/4يفhttps://bbc.in/2Y7fsjf :
58 Maanvi Singh, Helen Davidson & Julian Borger, "Trump Claims to
"have Evidence Coronavirus Started in Chinese Lab but Offers no Details,
The Guardian, 1/5/2020, accessed on 12/6/2020, at: https://bit.ly/3dbL7nG
" 59الصني ترد بغضب عىل 'أكاذيب مكشوفة' حول تفيش فريوس كورونا" ،فرانس ،24
 ،2020/4/28شوهد يف  ،2020/6/12يف:
https://bit.ly/37EirCN

53
واالتحاد األورويب ،واليابان ،والصني ،وروسيا) ،فإنها ال تفعل شيئًا
ملموسا لتشجيع بزوغها ،قو ًة دولي ًة موازنة ،عىل املستويني الداخيل
ً
(((6
والخارجي  ،كام تدرك ّ
كل من الصني والواليات املتحدة أنها يف وضعٍ
ال ميكنها الخروج من أزمة كورونا منترصة ،بطريقة من شأنها تغيري
ميزان القوى الدويل عىل نحو كبري لصالحها؛ أي إن املواجهة بينهام يف
هذه املرحلة ستقترص عىل إظهار كل طرف قدرته عىل إدارة األزمة
بنجاعة ،وبأقل الخسائر املادية والبرشية ،وتصدير تجربته عىل أنها
منوذج دويل يحتذى.
ويف هذا السياق ،روجت الصني إعالميًا للكفاءة الباهرة التي حققتها
يف االستجابة للوباء عرب بناء املستشفيات يف وقت قيايس ،وبدء عمل
نظام رقابة رقمي هائل ،أسهم يف تعقب املصابني بالفريوس ،وإنتاج
خرائط الخطر التي تنرشها التطبيقات التجارية التي تبلّغ السلطات
واألفراد حول تطورات انتشار الفريوس ،إضافة إىل املساعدات التي
أرسلتها بيجني إىل عدد من دول العامل ،مبا فيها دول أوروبية(.((6
لكن ترويج بيجني منوذجها يف محاربة الوباء يظل محدو ًدا ،ويغفل
الجوانب القرسية والالإنسانية التي اتبعتها السلطات الصينية عرب
تطبيق الحظر حرف ًيا عىل جميع العائالت يف املنازل من دون أي
مساعدة ،ومامرسة عمليات الرتحيل القرسي .وقد نتلمس للمرة
األوىل بعد انهيار االتحاد السوفيايت عودة األيديولوجيا تدريجيًا وعىل
نحو منتظم يف اللعبة الدولية .وتحاول بيجني ،التي تعتمد مبادرة
الحزام والطريق االقتصادية ،التمدد يف املجاالت التقليدية للنفوذ
األمرييك التي تظهر فيها تصدعات عىل نحو زعزع الثقة بني الحلفاء
(االتحاد األورويب ،ومنطقة الخليج العريب ،والعالقة املضطربة بكندا
حل
وتركيا) حول دور الواليات املتحدة بوصفها قائ ًدا دول ًيا قاد ًرا عىل ّ
األزمات الدولية عن طريق التعاون الجامعي.
تسعى الصني إىل التسويق لنموذج مختلف عن النهج الليربايل يف
السياسات الدولية ،ومختلف عن النموذج األمرييك يف إدارة األزمة؛ إذ
كشفت األزمة عن نظام الالمساواة الكامنة والعبء التاريخي الذي
تحمله املجتمعات السمراء يف هذا البلد ،عىل حد وصف الرئيس
باراك أوباما  )2017-2009( Barack Obamaالذي و ّجه انتقاده إىل
إدارة الرئيس ترامب يف تعاملها مع أزمة كورنا( .((6فقد كشفت األيام
 60عبد النور بن عنرت" ،القطبية األحادية للنظام الدويل :أي مكانة للصني؟" ،ترجمة
عومرية سلطاين ،سياسات عربية ،العدد ( 46أيلول /سبتمرب  ،)2020ص .161
خي ،ص 77؛ محمد حميش" ،نظريات العالقات الدولية
 61يُنظر أيضً ا يف هذا العددّ :
وجائحة كورونا :أنْبذة معتَّقة يف قنان جديدة ونبيذ مل َّا يُعتَّق" ،سياسات عربية ،العدد 50
(أيار /مايو  ،)2021ص .24-20
" 62باراك أوباما ينتقد ضم ًنا ترامب عىل إدارته ألزمة فريوس كورونا ويندد بالالمساواة
بحق األمريكيني السود" ،فرانس  ،2020/5/17 ،24شوهد يف  ،2020/6/14يف:
https://bit.ly/3hA1XQF
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54
األوىل من انتشار الفريوس يف عدة واليات أمريكية غياب خطة واضحة
علم أن الحكومة
وموقفًا
ملتبسا يف إدارة ترامب للخروج من األزمةً ،
ً
الفدرالية قد أطلقت خطة تدخّل هائلة ملنع حدوث أزمة مالية يف
إثر تفيش فريوس كورونا؛ إذ خفض مجلس االحتياطي الفدرايل سعر
الفائدة إىل صفر يف املئة ،وبلغ إجاميل مخصصات الكونغرس ملعالجة
أثر الوباء قرابة  3تريليونات دوالر .وتتوقع لجنة املوازنة الفدرالية
املسؤولة أن يصل الدين األمرييك إىل  117يف املئة من الناتج املحيل
اإلجاميل بحلول عام  ،2025متجاوزًا الرقم القيايس الذي ُسجل يف عام
فضل عن
 1946بعد الحرب العاملية الثانية ،والذي بلغ  106يف املئةً ،
تضاعف عجز املوازنة إثر أزمة كورونا أربع مرات تقري ًبا إىل نحو 4
تريليونات دوالر أمرييك(.((6

ويام /رايأ ايأ

ٍ
أيديولوجيات جديدة
قد يكون أحد تداعيات جائحة كورونا نشوء
يف املستقبل قادرة عىل طرح أنظمة حكم وأمناط حياة بديلة من
الدميقراطية الليربالية ،بل متثّل تحديًا للدميقراطية( .((6وقد تستثمر
روسيا والصني ومعهام القوى غري القانعة يف النظام الدويل الحايل
بش بها صمويل هنتنغتون ،لكن
عقيدة "رصاع الحضارات" التي ّ
هذه املرة ضد انتشار الدميقراطية والليربالية بوصفهام تنتميان
إىل الثقافة الغربية ،وأداة للهيمنة .وهذا يعني باختصار أ ّن رصاع
الحضارات قد يصبح مذهبًا روسيًا وصينيًا يف العالقات الدولية(.((6
ويف املقابل ،قد يزيد حواف َز التكاتف بالنسبة إىل حلفاء الواليات
املتحدة الليرباليني لتعزيز وجهات النظر املشرتكة ودفع األنظمة
التي تحاول تغيري النظام الدويل( .((6ومن املرجح أن تفضل اإلدارات
األمريكية املستقبلية ،سواء أكانت جمهورية أم دميقراطية ،إطار
تحالفات جديدة عىل املستوى الدويل ،مع تزايد الضغوط املحلية
من أجل سياسة خارجية أكرث تقيي ًدا ،وهذا ما تدركه اليابان ودول
االتحاد األورويب من خالل السعي إىل تقليل االعتامد عىل الواليات
املتحدة ،والحذر من عدم قدرة استمرار القيادة األمريكية للعامل ،وهو
أم ٌر ال ميكن التنبؤ بها.

خاتمة

بنا ًء عىل ذلك ،قد يكون العامل أمام نظام دويل متعدد األقطاب
مستقبل ،تشكّله كل من الواليات املتحدة والصني وروسيا واالتحاد
ً
أساسا عىل االنتعاش االقتصادي للواليات
األورويب ،وقد يتوقف ذلك ً
املتحدة والصني من فريوس كورونا ،وقدرة الدول األخرى ،خاصة
يف أوروبا وآسيا ،عىل التعايف واالندماج يف منظومة القيم واملصالح
املشرتكة .وتجدر اإلشارة إىل العديد من القوى الصاعدة و /أو غري
القانعة بتوزيع القوة يف النظام الدويل الحايل التي تحكمها نُظم
سلطوية (روسيا ،وإي ـران ،وفنزويال ،وغريها) ،مع وجهات نظر
مشككة يف الدميقراطية والصحافة الحرة واألسواق املفتوحة .ومن ث ّم،
" 63فريوس كورونا املستجد ،واالنتخابات الرئاسية ،والسياسة الخارجية األمريكية" ،تقييم
حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2020/5/10 ،شوهد يف  ،2020/6/14يف:
https://bit.ly/2CiFB6f

نخلص يف هذه الدراسة إىل أن أدبيات العالقات الدولية مل تتعامل،
إال يف ما ندر ،مع األوبئة واألمراض املعدية عىل أنها أزمات دولية قد
تحمل يف طياتها هذه القوة والقدرة عىل التأثري يف شكل السياسات
الداخلية  -الخارجية للدول القومية .وعادة ما كان يجري التنظري
لألوبئة يف إطار املسائل العابرة للحدود القومية التي فرضتها العوملة
االقتصادية ،وتدرجها ضمن التهديدات األمنية والبيولوجية التي
تواجه الدولة ،ومل يتنبّه منظرو العالقات الدولية عىل نحو كبري لقدرة
تلك األوبئة عىل التأثري املبارش يف السياسة الدولية .لقد ركز حقل
العالقات الدولية تقليديًا عىل تحليل أسباب الحرب وظروف السالم
والتغري يف النظام الدويل ،وارتبط ذلك يف القرن العرشين بحربني
عامليتني .وقد نظّم الحقل معرفيًا أربعة سجاالت كربى ( .1الواقعية
واملثالية .2 ،التقليدية والسلوكية .3 ،الواقعية الجديدة والليربالية
 64عزمي بشارة" ،الشعبوية واألزمة الدامئة للدميقراطية" ،سياسات عربية ،العدد 40
(أيلول /سبتمرب  ،)2019ص .34-7
 65عزمي بشارة" ،صعود اليمني واسترياد رصاع الحضارات إىل الداخل :حينام تنجب
الدميقراطية نقائض الليربالية" ،سياسات عربية ،العدد ( 23ترشين الثاين /نوفمرب ،)2016
ص .19-7
66 Samuel Brannen et al., "World Order after Covid-19," Center for
Strategic and International Studies, Analysis, 28/5/2020, accessed on
1/6/2020, at: https://bit.ly/2YKDvUe
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الجديدة .4 ،العقالنية والتأملية) حول ماهية دراسة العالقات
فضل عن الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها.
الدوليةً ،
لقد تشكلت لدى البرشية تجربة اجتامعية مشرتكة غري مسبوقة
مع جائحة كورونا التي ستلقي بتبعاتها عىل األنظمة الدميقراطية
الليربالية واألنظمة االستبدادية ،وكذلك الدول الغنية والفقرية ،وتضعها
جميعها أمام اختبار جديد حول عالقة الفرد بالدولة واملجتمع يف ظل
العوملة .ويف هذا السياق ،نشدد عىل مسألة أن فريوس كورونا ليس
هو العامل األسايس الذي سيغري من طبيعة النظام الدويل وتركيبته
مستقبل ،فهو متغري وسيط  Intervening Variableقد يزيد رسعة
ً
ظهور العوامل املحفزة النظمية  ،Systemic Factorsوينقلها من
مرحلة الكمون إىل الظهور؛ إذ تشكّل العوامل املحفزة النظمية
السابقة عىل ظهور الفريوس الرصيد املتضخم من العوامل التي
وصلت إىل مرحلة الرتاكم االنفجاري  Accumulative explosionيف
النظام الدويل القائم يف انتظار العامل " "Xالقادح؛ مثل التنافس عىل
السيطرة وبسط والنفوذ بني القوى الصاعدة يف النظام الدويل عىل
األسواق واملناطق الغنية باملوارد.
وبنا ًء عليه ،مل يعد كاف ًيا النظر إىل الخرائط الكالسيكية للجغرافيا
السياسية ،أو االعتامد عىل التحليالت االسرتاتيجية استنا ًدا إىل
الحوارات األربعة يف العالقات الدولية فحسب يف فهم الظاهرة
الدولية ،بل يجب أن نتعلم كيف نخطو خطو ًة إضافيةً ،نحو حوار
النقاش يف العالقات الدولية يأخذ يف الحسبان دور األزمات الطارئة
املعوملة ،بشأن األوبئة املعدية ،وتداعياتها عىل الفواعل األساسية يف
النظام الدويل ،ومنظومة القيم األخالقية السائدة ،إضافة إىل البنى
األيديولوجية والخطابية التي أدت دو ًرا يف صياغة أفكار العوملة ضمن
حقل العالقات الدولية حول دور الدولة القومية واالعتامد املتبادل.
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