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تداعيات جائحة كورونا على خريطة تفاعالت النظام الدولي واإلقليمي
مقاربات نظرية في إطار العالقات الدولية

تقديم؛

عــادة مــا يطلــق علــى تفاعــات الوحــدات الدوليــة بمختلــف أوجههــا بأنهــا المحــور والجوهــر الرئيــس 
لتشــكيل مــا يمكــن أن يطلــق عليــه النظــام الدوـلـي، فمــا يحكــم هــذا النظــام هــو تفاعــات أطرافــه 
والعاقــات المتغيــرة غيــر الثابتــة فيــه والتــي تتغيــر وفًقــا لمــا يطــرأ علــى البيئــة الدوليــة مــن ظرفيــات 
مختلفــة تتحــدد مــن خالهــا أولويــات الــدول فــي توجيــه إمكاناتهــا وطاقتهــا، وهــذا األمــر َجــل مــا ينطبــق 
التــي شــهدت ظرفيــات غيــر  الزمنيــة  ـفـي تلــك الحقبــة  النظــام الدوـلـي  الــذي يعيشــه  الواقــع  عـلـى 
اعتياديــة أثــرت علــى موازيــن القــوة، وأعــادت الــدور للدولــة ومؤسســاتها باعتبارهــا الفاعــل الرئيســي 
ـفـي هــذا النظــام، والمتحكــم األول ـفـي ميــزان القــوة واألمــن- بمختلــف معانيــه ســواء العســكرية أو 
االجتماعيــة أو السياســية وتحديــًدا بالتســليط عـلـى المفهــوم االجتماعــي بهــدف حمايــة حيــاة الفــرد 
والتأميــن عليهــا -  ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو اإلقليمــي أو الدولــي، ويمكــن اإلشــارة إلــى الظرفيــة 
الجوهريــة التــي ســاهمت علــى نحــو عميــق فــي ترســيخ تلــك المبــادئ والتــي أدت إلــى تلــك التحــورات 
مــن نظــام دولــي تحكمــه الهيمنــة االقتصاديــة والسياســية والعســكرية إلــى آخــر تتكاتــف فيــه الجهــود 
مــن أجــل الخــروج مــن تلــك األزمــة التــي باتــت تهــدد أســمى هــدف للبشــرية وفــي ديباجــة ميثــاق األمــم 
المتحــدة وهــو حيــاة اإلنســان وتواجــده، وهــذا العــارض يتمثــل فــي جائحــة كورونــا أو إن جــاز التعبيــر 

“COVID-19” كمصطلــح علمــي.

التساؤالت البحثية؛

لــذا فــي هــذا المقــام ســيتم اإلســقاط علــى مفهــوم النظــام الدولــي ومفهــوم النظــم اإلقليميــة عامــة، ثــم 
برصــد كيــف تأثــرت تلــك األنظمــة بتلــك الجائحــة علــى الصعيــد السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي، 
ومــا هــي مخاطــر تلــك الجائحــة علــى توازنــات القــوة والعاقــات الدوليــة بيــن تلــك الوحــدات باعتبارهــا 
جوهــر هــذا النظــام، ثــم باالنطــاق إلــى مقاربــة عمليــة مــن خــال رصــد نظريــات العاقــات الدوليــة - 
ســواء بالتطــرق للواقعيــة أو الليبراليــة أو حتــى النظريــة البنائيــة والتعــرض لمقوالتهــا – وارتباطهــا 
بتلــك الجائحــة وهــل تعاملــت تلــك الــدول فــي مكافحتهــا لهــذا الفيروس وفًقا لمقــوالت تلك النظريات 
بــل والتطــرق لحــرب اللقاحــات بيــن الــدول المصنعــة وفًقــا لمنظورهــا، ومــا هــي ســبل المواجهــة 
والمكافحــة لتلــك الجائحــة وفًقــا لفكــر ومنطــق تلــك النظريــات، لــذا يتمثــل التســاؤل الرئيســي لتلــك 
الدراســة فــي؛« إلــى أي مــدى أثــرت جائحــة كورونــا علــى هيــكل وتفاعــالت النظــام الدولــي واألنظمــة 
اإلقليميــة عـلـى حــد ســواء«؟، ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل عــدة تســاؤالت فرعيــة تتمثــل في؛مــا هــو 
ـفـي هــذا  الدوليــة  التفاعــات  الدوـلـي واألنظمــة اإلقليميــة؟، وكيــف تغيــرت خريطــة  النظــام  مفهــوم 
النظــام الدولــي فــي ظــل تلــك الجائحــة؟، وهــل تطرقــت الــدول فــي مكافحتهــا لتلــك الجائحــة إلــى مفاهيــم 
ومقــوالت نظريــات العاقــات الدولــة؟ ومــا هــي ســبل مواجهــة جائحــة كورونــا وفًقــا لمنطــق ومقــوالت 

تلــك النظريــات؟
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منهج الدراسة؛

ســيتطرق الباحــث فــي هــذا الموضــع إلــى منهــج تحليــل النظــم وذلــك مــن أجــل التطــرق إلــى تأثيــر تلــك 
الجائحــة علــى مدخــات النظــام الدولــي ومنــه إلــى المخرجــات أي اآلثــار التــي ترتبــت علــى تلــك الجائحــة 
الدوـلـي ومختلــف  للنظــام  العكســية  التغذيــة  ثــم رصــد  اإلقليمــي،  أو  الدوـلـي  الصعيــد  ســواء عـلـى 
عناصــره، كمــا ســيتم التطــرق كذلــك إلــى منهــج المصلحــة الوطنيــة وذلــك مــن أجــل رصــد مكافحــة 
الــدول لتلــك الجائحــة مــن منطلــق المصلحــة الوطنيــة لــكل دولــة علــى حــدة وخاصــة مــن خــال حــرب 
اللقاحــات باإلضافــة إلــى رصــد آليــات المكافحــة وفًقــا لنظريــات العاقــات الدوليــة، وال يخلــو األمــر مــن 

التحليــل والوصــف لبعــض الظواهــر واإلدالالت اإلحصائيــة.

محاور الدراسة
المحور األول؛ النظام الدولي واإلقليمي في ظل جائحة كورونا »تغير خريطة التفاعالت الدولية«.

ـفـي ظــل نظريــات العالقــات الدوليــة » مقاربــة  الــدول لجائحــة كورونــا  الثاـنـي؛ مكافحــة  المحــور 

عمليــة«

المحــور الثالــث؛ جائحــة كورونــا وتأثيرهــا علــى عناصــر البيئــة الدوليــة »وفًقــا إلحصائيات ومؤشــرات 

البنــك الدولي 2021«

التفاعــالت  خريطــة  »تغيــر  كورونــا  جائحــة  ظــل  ـفـي  واإلقليمــي  الدوـلـي  النظــام  األول؛  المحــور 
الدوليــة«؛

يأتــي هــذا المقــام ليتــم مــن خالــه التطــرق إلــى رصــد مفهــوم النظــام الدولــي والنظــام اإلقليمــي، أضــف 
إلــى ذلــك كيــف تأثــر هــذا النظــام بتحديــات جائحــة كورونــا، وكيــف تأثــرت خريطــة التفاعــات الدوليــة 
فــي ظــل تلــك األزمــة، وخاصــة فــي ظــل صــراع اللقاحــات، وهــو مــا ســتنم تناولــه علــى النحــو اآلتــي بيانــه؛

1- مفهوم النظام الدولي واإلقليمي؛

عن النظام الدولي فقد شــهد العديد من المتغيرات والظرفيات المختلفة التي ســاهمت في تشــكله 
علــى مــدار التاريــخ، فقــد انطلقــت مراحلــه مــن الفوضــى إلــى االســتقرار ومــن العشــوائية إلــى التنظيــم، 
بــل أنــه تشــكل مــن منطــق وجوهــر حتميــة القضــاء علــى كافــة مظاهــر العنــف التــي تختلجــه فــي ظــل 
العصــر الــذي انتشــرت فيــه الصراعــات والحــروب الداميــة والتــي ترتــب عليهــا انتشــار الفوضــى ـفـي 
مختلــف المناطــق، لــذا عنــد التطــرق إلــى مفهــوم بَْيــن للنظــام الدولــي فيمكــن اإلشــارة إلــى أنــه عبــارة 
عــن؛ نمــط يجمــع كافــة تفاعــات المجتمــع الدوـلـي والوحــدات الدوليــة الفاعلــة، كمــا أنــه هــو البيئــة 
التــي تتــم فيهــا كافــة تلــك التفاعــات الدوليــة، وتضمــن هــذا النظــام العديــد مــن التعريفــات التــي 
اختلفــت وفًقــا لمنطــق المفكريــن والمنظريــن فــي العلــوم السياســية بشــكل عــام والعاقــات الدوليــة 

علــى نحــو خــاص، ولعــل مــن أبــرز تلــك المفاهيــم؛
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عرفــه »موريــس إيســت«؛ باعتبــاره نمــط التفاعــل بيــن الفاعلييــن السياســيين علــى مســتوى الوحــدة 
الدوليــة أي الدولــة، وهــو بذلــك أطلــق وحصــر هــذا المفهــوم عـلـى حــدود الدولــة القوميــة باعتبارهــا 
الفاعــل الرئيــس لهــذا النظــام ومنهــا تتحــدد مظاهــر القــوة والضعــف، والســلطة والنفــوذ لــه، كمــا أشــار 
»غابريل ألموند« بأنه عبارة عن نظام سياسي تتم فيه كافة التفاعات كما أنه يتواجد في مختلف 
المجتمعــات اـلـي تتمتــع باســتقالية وأنــه يتــم فيــه توظيــف كافــة وســائل اإلكــراه المشــروعة مــن 
أجــل تلبيــة احتياجــات الفاعليــن فيــه، وهــو بذلــك فقــد حصــر المفهــوم علــى أنــه خــاص بالمجتمعــات 
المســتقلة بــل اعتبــره بأنــه نظــام سياســي فيــه دون اإلشــارة إـلـى مختلــف األنظمــة المناظــرة، ومــن 
جانــب ثالــث فقــد عرفــه آخــرون باعتبــاره؛ نظــام يضــم بــدوره القواعــد القانونيــة واألنمــاط الســلوكية 
الضابطــة لكافــة التفاعــات والســلوكيات الصــادرة عــن الفاعلييــن الدولييــن، كمــا أنــه نظــام االســتقرار 
واالتــزان وال حديــث عــن لفوضــى واالضطــراب ـفـي هــذا  النظــام، وعــن هــذا التعريــف فإنــه يتســم 
بالنظــرة المثاليــة للنظــام الدولــي، حيــث اعتبــره نظــام االســتقرار واالتــزان فــي حيــن أن هــذا األمــر نســبًيا 
وليــس مطلًقــا ألن هــذا النظــام لعرضــه للتغيــرات التــي قــد تضــرب أمنــه واســتقراراه وتوازنــه كمــا 

وجائحــة كورونــا.)1(

كمــا عرفــه آخــرون باعتبــاره مجموعــة مــن الوحــدات السياســية الدوليــة ســواء علــى صعيــد الدولــة أو 
حتــى الكيانــات مــا دون الــدول تتفاعــل فيمــا بينهــا بشــكل منتظــم وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف 
التكامــل يمــا بينهــا مــروًرا بمرحلــة االعتمــاد المتبــادل وبالتالــي فهــو يضــم كافــة الوحــدات الدوليــة مــن 
دول ومنظمــات دوليــة باإلضافــة إلــى الفاعليــن مــا دون الــدول فــي شــبكة تفاعــات متباينــة وذلــك مــن 

أجــل ضمــان تحقيــق المنفعــة العامــة والمصلحــة القوميــة ألطرافــه.)2(

وممــا ســبق يمكــن اإلشــارة إلــى مفهــوم النظــام الدولــي باعتبــاره شــبكة مــن التفاعــات المختلفــة التــي 
تتــم بيــن أطرافــه، ويحكمــه نظــام مــن القوانيــن واألنمــاط الســلوكية المختلفــة التــي ُتفــرض عـلـى 
فاعليــه مــن أجــل ضبــط هــذا النظــام والتحكــم فيمــا قــد يتعــرض لــه مــن ظرفيــات اســتثنائية كجائحــة 
كورونــا، كمــا أنــه نظــام متغيــر ويتمتــع بدرجــة كبيــرة مــن المرونــة والفاعليــة أي أنــه ليــس جامــًدا أمــام 
مــا قــد يتعــرض لــه أزمــات وقضايــا ُملِحــة، ومــن جانــب آخــر يتســم هــذا النظــام ويتكســب شــرعيته 
مــن خــال نمــط الفاعلييــن الدولييــن فيــه بــل ومشــاركاتهم وتفاعلهــم فــي متغيراتــه، بــل ومــدى رغبــة 
هــؤالء الفاعليــن فــي االعتــراف بمــدى أهميــة هــذا النظــام وبأنــه البيئــة الدوليــة التــي تحــوي مختلــف 
توجهاتهــم وتطلعاتهــم، لــذا فشــرعيته تنبــع مــن اعتــراف أطرافــه بأهميتــه وبانخراطهــم فــي تفاعاتــه 

والمتغيــرات التــي تطــرأ عليــه<

2- مفهوم النظام اإلقليمي؛

نشــأ مصطلــح النظــام اإلقليمــي فــي حقبــة الســتينات والســبعينيات مــن القــرن الُمنصــرم، حيــث أنــه 
لــم يظهــر عـلـى نحــو مســتقل إال مــن خــال اهتمــام المفكريــن والمنظريــن بالكتابــة ـفـي الدراســات 
اإلقليميــة المختلفــة، فالنظــام يمكــن وصفــه مــن خــال ثــاث كلمــات؛ مجــرد، وصفــي، نظــري، حيــث 
أنــه يعبــر عــن العاقــة التــي تجمــع عناصــره الُمَشــِكلة لــه، كمــا أنــه واقــع افتراضــي ليــس ملموًســا ويتم 
https://political- الرابــط؛  علــى  متــاح  السياســية،  الموســوعة   ،The International Order  - الدولــي  النظــام  تعريــف   .  1

.11.2.2021 الدخــول؛  تاريــخ   ،  /encyclopedia.org
https://democraticac. حســين خلــف موســى، النظــام العالمــي الجديــد؛ خصائصــه وســماته، 2015، متــاح علــى الرابــط؛ .  2

.11.2.2021 الدخــول؛  تاريــخ   ،  29=de/?cat



6

تداعيات جائحة كورونا ىلع خريطة تفاعالت النظام الدولي واإلقليمي

تداركــه مــن خــال الكيانــات االعتباريــة التــي تشــكل جوهــره، أمــا عــن النظــام اإلقليمــي فيتــم دراســته 
علــى أنــه نظــام جــزء مــن كل أي أنــه يعبــر عــن عاقــات الجــزء فــي إطــار مجتمــع الــكل الــذي ُيعــد أحــد 
أطرافــه، لــذا كان الهــدف مــن نشــأة مثــل هــذا النظــام هــو تحديــد نمــط التفاعــات ـفـي إطــار جغراـفـي 
ووفًقــا لمناطــق معينــة وذلــك مــن أجــل أن يتــم تشــكيل تنظيمــات إقليميــة تتمتــع بالفاعليــة ويتــم 
فيهــا تحقيــق الضبــط ويســهل مــن خالهــا التحكــم فــي مختلــف الصراعــات واألزمــات عــن التنظيمــات 
الدوليــة ومنــه إلــى النظــام الدولــي، فنشــأة كيــان مصغــر كجــزء مــن الكيــان الجوهــري مــا هــو إال وســيلة 
مــن أجــل تقســيم العمــل واإلســهام فــي تحقيــق االســتقرار واألمــن فــي المجتمعــات المختلفــة ومــن 
أجــل إحــكام القبضــة عـلـى مختلــف الفاعليــن ولكــن مــن خــال نطــام إقليمــي حتــى وإن اختلــف 

توصيفــه علــى الجانــب اآلخــر.)3(

لــذا فعنــد تعريــف هــذا المصطلــح يتعيــن الحــذر حيــث أنــه لــم يكــن هنالــك شــبه إجمــاع علــى هــذا 
المفهــوم مــن ِقبــل المؤسســات الدوليــة الرســمية الفاعلــة ـفـي تشــكيله بــل أن تلــك التعريفــات مــا 
هــي إال اجتهــادات نظريــة تــم اســتخاصها مــن خــال عــدة تحليــات وتنظيــرات متباينــة، وعليــه يمكــن 

التعــرض لتلــك التعريفــات علــى النحــو اآلتــي؛ 

هنالــك مــن عرفــه مــن عرفــه ارتباًطــا باالختافــات الجغرافيــة واالجتماعيــة التــي تجمــع المناطــق 
كثــر مــن تناولــه بهــذا التوضيــح »Bruce Russett«، حيــث قســمه مــن حيــث االنعــزال  المختلفــة، وأ
أو االتصــال بالعالــم، وعرفــه كذلــك وفًقــا لتحقــق عنصــر االنســجام والتفاعــل بيــن وحداتــه، فــي حيــن 
تناولــه ثالًثــا مــن حيــث المشــكات الغالبــة عليــه، ولكــن بالنظــر إلــى التفكيــر فــي النظــام اإلقليمــي مــن 
هــذا المنطلــق فيتضــح أنــه غيــر موضوعــي فمجــرد اقتصــار نظــام عـلـى اختــاف جغراـفـي هــو بذلــك 
لــم ينصفــه مــن حيــث التمايــزات واالختافــات التــي تتواجــد داخــل هــذا التقســيم كذلــك، ولكنــه مــع 
ذلــك فقــد وضــع عــدة معاييــر يمكــن قيــاس النظــام اإلقليمــي مــن خالهــا؛ منهــا التقــارب الجغرافــي، 
التجانــس االقتصــادي، الثقافــي، االجتماعــي، األنظمــة السياســية المختلفــة التــي تضمــه، والمواقــف 
التــي تتخذهــا تلــك األنظمــة، فــي حيــن وضــع«William Thompson«، عــدة اشــتراطات مــن أجــل 
ــا، أن يضــم علــى األقــل وحدتيــن أو مــا يزيــد  تعريــف النظــام اإلقليمــي متمثلــة فــي؛ التقــارب جغرافًي
مــن أنمــاط الفاعليــن فيــه، التفاعــل واالنســجام بيــن أطرافــه بحيــث أن أيــة متغيــرات تعصــف بأحــد 
 Cantori and« أطرافــه يتأثــر بهــا كافــة األطــراف اآلخريــن إن تطلــب األمــر، وأخيــًرا عرفــه كل مــن
Spiegel« باعتبــاره النظــام التابــع للنظــام الدولــي، الــذي يتكــون مــن تقــارب عــدد مــن الــدول الفاعليــن 
فيــه، ويجمعهــا ويربطهــا بهــذا النظــام صــات اجتماعيــة، إثنيــة، ثقافيــة، تاريخيــة ولغويــة مشــتركة كمــا 
قــد تضــم الهويــة المتحــدة وخاصــة فــي بعــض المشــكات التــي ترتبــط بهــذا التجمــع علــى نحــو عــام.)4(

وممــا ســبق يمكــن الوقــوف علــى عــدد مــن العناصــر مــن خــال بعــض التعريفــات التــي تــم تناولهــا 
أنًفــا وذلــك مــن أجــل تعريــف هــذا النظــام إجرائًيــا، تشــمل تلــك العناصــر؛ التقــارب الجغرافــي، الروابــط 
االجتماعيــة والثقافيــة واإلثنيــة والتاريخيــة، باإلضافــة إلــى المصالــح المشــتركة والمصيــر الــذي يجمــع 
عناصــره، كمــا يشــترط فــي هــذا النظــام التفاعــل واالتصــال بيــن وحداتــه، لــذا النظــام اإلقليمــي يعنــي؛ 
حيــز ونطــاق جغراـفـي يضــم عــدد مــن الــدول التــي تتقــارب بفعــل الطبيعــة تــارة والثقافــة واللغــة 

. ســامية ربيعــي، آليــات التحــول فــي النظــام اإلقليمــي – النظــام اإلقليمــي فــي شــرق آســيا -، رســالة ماجســتير، )الجزائــر؛ كليــة الحقــوق   3

.9 2008(،ص ص  السياســية، 2007-  والعلــوم 
. المرجع السابق، ص ص 14 ،15، 21.  4
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والتاريــخ تــارة أخــرى والمصيــر والهويــة إن تطلــب األمــر تــارة ثالثــة، نظــام متغيــر غيــر ثابــت، يتســم 
بالمرونــة بيــن أطرافــه ال يتخــذ قالــب ثابــت فــي قراراتــه بــل أنــه تتغيــر وفًقــا للظرفيــات المختلفــة التــي 

تعصــف بــه.

3- الفرق بين الجائحة واألزمة؛ 

يتعيــن فــي هــذا المقــام أن يتــم التطــرق إلــى مفهــوم األزمــة ومقاربتــه بمفهــوم الجائحــة علــى اعتبــار أن 
تلــك المصطلحــات مســتخدمة فــي تلــك الدراســة وتخــدم أهدافهــا، لــذا يمكــن تناولهــا كمــا واآلتــي؛

األزمــة؛ يمكــن تعريفهــا مــن منظــور سياســي، اجتماعــي، اقتصــادي، فاألزمــة مــن المنظــور السياســي 
تعنــي حالــة أو مشــكلة تســتدعي مــن النظــام السياســي أن يتخــذ جملــة مــن القــرارات علــى الصعيــد 
اإلداري والسياســي، االجتماعــي، االقتصــادي وذلــك مــن أجــل التغلــب علــى التحديــات التــي تفرضهــا، 
أمــا عــن التعريــف مــن المنظــور االقتصــادي فيعنــي؛ عائــق ـفـي ســبيل تحقيــق النمــو أو أنــه يمكــن 
اعتبــاره بأنــه الحالــة التــي يقــل فيهــا معــدل اإلنتــاج وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض النمــو الفعلــي 
عــن معــدالت النمــو المتوقعــة، وعــن التعريــف االجتماعــي فيمكــن اإلشــارة إلــى؛ توقــف نظــم وآليــات 
المجتمــع نتيجــة عــارض طــارئ ينتــج عنــه الخلــل ـفـي النظــام االجتماعــي وأســس وعــادات وتقاليــد 
هــذا النظــام ممــا تســتدعي بــأن يتــم اتخــاذ قــرارات مــن أجــل عــودة النظــام إلــى ســابق عرضــه، وأخيــًرا 
يمكــن اإلشــارة إلــى أن األزمــة لغويـًـا تعنــي الشــدة والقحــط والضيــق وأنهــا الحــد الفاصــل بيــن مســارين 

صحيحيــن.)5(

الجائحــة؛ وفًقــا لتعريــف منظمــة الصحــة العالميــة فهــو عبــارة عــن انتشــار وانتقــال المــرض إـلـى 
نطاقــات جغرافيــة كبيــرة أي أنــه يتخطــى حــدود الــدول ليشــمل القــارات لينتشــر فــي مختلــف أنحــاء 
العالــم، وتــم وصــف فيــروس كورونــا بالجائحــة نتيجــة تخطــي نطــاق انتشــاره لحــدود الــدول، فــي حيــن 
أنــه فــي بــادئ األمــر قــد تــم وصــف هــذا المــرض باعتبــاره وبــاء وذلــك النتشــاره فقــط فــي مناطــق واســعة 

لكــن لــم يكــن ليتخطــى حــدود الــدول.)6(

وممــا ســبق يمكــن التطــرق إلــى الصلــة التــي تجمــع بيــن مفهــوم األزمــة والجائحــة، فاألولــى هــي عــارض 
طــارئ تتعــرض لــه الدولــة فــي مختلــف قطاعاتهــا االقتصاديــة، السياســية، االجتماعيــة، وتفــرض علــى 
الــدول عــدة تحديــات قــد تــؤدي بحــال مــن األحــوال إـلـى ظرفيــات راهنــة تعرقــل مســيرة التقــدم ـفـي 
الدولــة لــذا تتخــذ الدولــة كافــة التدابيــر الراهنــة مــن أجــل الحــد مــن مخاطرهــا وتهديداتهــا، أمــا الجائحــة 
التــي تنتشــر ـفـي نطــاق قــارات العالــم فإنهــا تأـتـي بتداعيــات غايــة ـفـي الخطــورة يترتــب عليهــا تدابيــر 
احترازيــة مــن أجــل الحــد مــن انتشــارها، لــذا يمكــن اعتبــار أن الجائحــة أزمــة عالميــة ألنهــا حــدث طــارئ 
أتــى بنتائــج غيــر متوقعــة، تتســبب فــي إجــراءات مغايــرة وطارئــة غيــر معتــادة مــن أجــل مجابهتهــا، لــذا 
فجائحــة كورونــا هــي أزمــة لــذا ارتبــط مفهــوم األزمــة بالجائحــة مــن خــال مــا يطلــق عليــه الترابــط وفًقــا 

لتشــريح المفهــوم سياســًيا.

 D9%A7 %D8%/42/1023/com/Article.https://sst5 محمد بن علي شيبان العامري، إدارة األزمات، متاح على الرابط؛ .  5
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https://news.un.org/ar/ متــاح علــى الرابــط؛ ،)COVID-19( 19-خمســة أشــياء يجــب أن تعرفهــا اآلن عــن جائحــة كوفيــد .  6

.11.2.2021 الدخــول؛  تاريــخ   ،  news /topic /health



8

تداعيات جائحة كورونا ىلع خريطة تفاعالت النظام الدولي واإلقليمي

تداعيات جائحة كورونا على تفاعالت النظام الدولي واإلقليمي؛. 	

تمثــل تاريــخ الـــ31 مــن ديســمبر لعــام 2019 لحظــة فارقــة ـفـي تاريــخ النظــام الدوـلـي كافــة بــل أنــه 
نقطــة تحــول نحــو تغيــر خارطــة العاقــات الدوليــة وهــو التاريــخ الــذي بــدأت فيــه إرهاصــات جائحــة 
كورونــا التــي عصفــت بأبنــاء القــرن الحــادي والعشــرين مــن مدينــة »ووهــان« الصينيــة ذات الـــ11 
مليــون نســمة، )7( فأصبــح العالــم أمــام ظرفيــة تاريخيــة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي مخاطرهــا وتداعياتهــا 
الســلبية علــى النظــام العالمــي وأطــر العاقــات الدوليــة- وذلــك علــى الرغــم مــن أنــه ال يعتبــر »كوفيــد 
–19«الوبــاء األول الــذي أصــاب العالــم بــل أنــه مــر بالعديــد مــن الموجــات المرضيــة لعــدد مــن األوبئــة 
إال أن آثــار األول علــى النظــام الدولــي فاقــت كافــة اإلحصائيــات الســابقة، فبتتبــع خريطــة األوبئــة التــي 
عصفــت بالعالــم يمكــن اإلشــارة إلــى نيــف مــن األرقــام؛ أواًل الطاعــون الثالــث أصــاب مختلــف مناطــق 
العالــم عــام 1855 وراح ضحيتــه قرابــة 12 مليــون شــخص، ثانًيــا مــرض اإليــدز 1981 حتــى تاريخــه 
ــا طاعــون جوســتنيان الــذي أصــاب البشــرية عــام  راح ضحيتــه نحــو 30 إلــى 35 مليــون شــخص، ثالًث
الفتــرة  ـفـي  تراوحــت  اإلســبانية  اإلنفلونــزا  رابًعــا  541 وراح ضحيتــه قرابــة 30-50 مليــون شــخص، 
1918-1919 وراح ضحيتهــا نحــو 40 -50 مليــون شــخص، خامًســا الجــدري الــذي تواجــد ـفـي عــام 
1520 وتســبب فــي مقتــل مــا يزيــد عــن 55 مليــون شــخص، فــي حيــن أن الوبــاء األكثــر فتــكًا بالبشــرية 
الــذي أصــاب البشــرية فــي الفتــرة 1347 – 1351 والــذي تســبب فــي مقتــل مــا يزيــد عــن 200 مليــون 
شــخص، وأخيــًرا بجائحــة كورونــا المتازمــة التنفســية الحــادة والتــي تتمثــل مخاطرهــا فــي غموضهــا 
وعــدم امتــاك معلومــات وافيــة عنهــا )8( -، فبعدمــا كان هــذا النظــام الدولــي يحكمــه تفاعــات القــوة 
بمواضيــع  االهتمــام  ْجــل  واالهتمــام  األمريكيــة،  القطبيــة  وأحاديــة  العالمــي  االقتصــاد  ومؤشــرات 
الحقــوق والحريــات ومــا يكبــل الفــرد ويمنعــه مــن ممارســه حياتــه الطبيعيــة، أضحــت البشــرية أمــام 
جائحــة كبلــت العالــم أجمــع وســاهمت فــي تقييــد تحركاتــه بــل والتأثيــر ســلًبا علــى اقتصادياتــه، ومــن 
نظــام يشــوبه الصــراع عـلـى المفاهيــم االقتصاديــة والماليــة والتصــارع األمنــي إـلـى آخــر يســعى إـلـى 
الحلــول مــن أجــل تلــك الجائحــة، مــن نظــام دولــي انطلــق نحــو التكنولوجيــا الفراغيــة ومناطحــة الســماء 
وحــروب الفضــاء إلــى آخــر يســوده حــرب اللقاحــات مــن أجــل الســبق للقضــاء علــى هــذا الوبــاء، والجديــر 
بالذكــر أن تلــك الظرفيــة فاقــت ـفـي توقعاتهــا مــا تعــرض لــه العالــم خــال الحربيــن العالميــة األوـلـى 
والثانيــة، حتــى فاقــت تأثيراتــه العالميةكافــة الفواجــع والكــوارث الطبيعيــة بــل واألوبئــة التــي عصفــت 
بتاريــخ البشــرية علــى مــدار الحقــب الزمنيــة المختلفــة، حيــث الزيــادة المفرطــة فــي أعــداد اإلصابــات 
وارتفــاع أعــداد الوفيــات، حيــث يبلــغ عــدد اإلصابــات حــول العالــم حتــى تاريخــه قرابــة 107 مليــون 
مصابـًـا، بينمــا بلغــت أعــداد الوفيــات قرابــة 2.36 مليــون حالــة وفــاة، أمــا عــن أعــداد الشــفاء فقــد بلغــت 

نحــو 60.1 مليــون حالــة شــفاء.)9(

أضــف إلــى ذلــك أن مامــح النظــام الدولــي قــد تغيــرت علــى نحــو مغايــر لمــا كانــت عليــه، فاختلفــت 
تفاعــات وتوازنــات القــوة بيــن أطرافــه، فضــًا عــن أهدافــه وتطلعاتــه المســتقبلية، وســاد هــدف قومــي 

. أزمة كورونا، 3aBUT/https://p.dw.com/p ، تاريخ الدخول؛ 11.2.2021.  7
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متمثــل فــي كيفيــة مواجهــة تلــك الجائحــة وإعــادة العالــم إلــى نصابــه، ويمكــن فــي هــذا الموضــع اإلشــارة 
إلــى أبــرز النقــاط المحوريــة التــي أفرزتهــا تداعيــات هــذا الفيــروس فــي اآلتــي؛

أواًل انتصــار الدولــة الوطنيــة ـفـي مقابــل الشــركات متعــددة الجنســيات أو القوميــات، بمعنــى أنهــا 
أعــادت الــدور المنــوط بهــا كفائــل رئيــس ـفـي العاقــات الدوليــة بعــد أن تراجــع هــذا الــدور ـفـي ظــل 
هيمنــة وســطوة تلــك الشــركات التــي تمثــل فاعــًا مــا دون الدولوالتــي تمتلــك كذلــك مــن التأثيــر 
مــا يفــوق سياســات دول بعينهــا وذلــك بســبب ميزانياتهــا الماليــة التــي تفــوق ميزانيــات مجموعــة 
مــن الدولــة علــى حــد ســواء، فتلــك الظرفيــة أعــادت للدولــة هيمنتهــا وفاعليتهــا فــي نطــاق اتخــاذ كافــة 
اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة مــن أجــل التخلــص مــن تلــك األزمــة، فأعــادت للدولــة حقهــا فــي اإلنتــاج 
مــرة أخــرى - وألغــت فكــرة أحــد مقــوالت نظريــة اللبراليــة الجديــدة فــي العاقــات الدوليــة والتــي تفيــد 
بــأن الدولــة هــي مجــرد ضامــن لتحقيــق األمــن واالســتقرار والدفــاع وتطبيــق القانــون مــع افتقادهــا 
ألداة اإلنتــاج لصالــح القطاعــات الخاصــة – وخاصــة فــي عمليــة تصنيــع اللقــاح لمجابهــة تلــك الجائحــة 
وعلــى ســبيل المثــال مــا قدمتــه الدولــة الصينيــة كمثــال واضــح علــى التغلــب علــى تلــك األزمــة وهــو 
مــا ســيتم تناولــه فــي موضــع الحــق، فضــًا عــن دورهــا كفاعــل رئيــس فــي تلــك األزمــة بعــد أن أخفقــت 

تلــك الكيانــات فــي احتوائهــا.)10(

ثانًيــا؛ التراجــع الملحــوظ للتنظيمــات والحــركات المســلحة التــي بــرزت إلــى المشــهد الدولــي فــي مطلــع 
العقــد الثانــي مــن األلفيــة الجديــدة، والتــي كانــت بدورهــا تمثــل تحديًــا للدولــة بــل أنهــا كانــت هــدف فــي 
ســبيل انقضائهــا وســيولتها بشــكل أو بآخــر وذلــك تلبيــة ألهــداف ومصالــح دول بعينهــا، فتراجعــت 
تلــك التكتــات أمــام تداعيــات هــذا الفيــروس وخاصــة إجــراءات الحظــر الصحــي، والتدابيــر الوقائيــة، 
هــذا باإلضافــة إلــى دور القــوات المســلحة فــي بعــض الــدول الــذي لــم يقتصــر فقــط علــى عمليــة حمايــة 
األمــن القومــي مــن المنظــور العســكري، بــل أنــه ســعى إـلـى حمايــة األمــن القومــي مــن المنظــور 
الصحــي واألمنــي للمواطنيــن وتولــى مهــام التعقيــم واإلشــراف علــى اإلجــراءات الصحيــة بــل وتوفيــر 
ــا؛ ســبق أن تــم اإلشــارة إلــى فكــرة عــودة الدولــة لمركــز وثِقــل  المســتلزمات الطبيــة للمواطنيــن، ثالًث
تأثيرهــا فــي العاقــات الدوليــة بســبب تلــك الظرفيــة وهــو مــا أدى إلــى تراجــع كافــة الكيانــات االعتباريــة 
األخــرى المناظــرة لهــا بمــا ـفـي ذلــك التكتــات اإلقليميــة واالقتصاديــة، ولعــل أبــرز مثــال عـلـى ذلــك 
االنحصــار الــذي شــهده االتحــاد األوروـبـي ـفـي تلــك األزمــة وخاصــة بعــد توجيــه االتهــام لــه مــن قبــل 
بعــض الــدول األوروبيــة بالتقصيــر ـفـي مواجهــة تداعيــات تلــك الجائحــة بــل واإلحجــام العمــدي عــن 
مســاعدتها فــي مواجهــة تأثيراتــه كإســبانيا، وإيطاليــا علــى اعتبــار أنهــا األكثــر تعرًضــا للتداعيــات الســلبية 
لهــذا الفيــروس، )11( وأضافــت تلــك الــدول أن بعًضــا مــن أعضــاء االتحــاد رفــض تقديــم الدعــم المــادي 
والفنــي لهــا لمجابهــة أضــرار هــذا الوبــاء، وهــو مــا أدى بشــكل أو بآخــر إلــى إســقاط مفهــوم المســئولية 
الجماعيــة التــي كان يتبناهــا االتحــاد األوروـبـي، وأضافــت الــدول المتضــررة أن تلــك األزمــة أثبتــت 
هشاشــة هــذا االتحــاد وخاصــة فيمــا يتعلــق بمبــدأ التضامنيــة والتكامــل الــذي تــم اعتمــاده كجوهــر 

لعمــل ونجــاح هــذا التكتــل.

http://gate.ahram.org.eg/ الرابــط؛  علــى  متــاح   ،2020 أبريــل  األهــرام،  جريــدة  مطالــة  الدوليــة،  والعالقــات  كورونــا   .  10

تاريــخ   ،asp.A7%D8%86%D9%88%D9%B1%D8%88%D9%83%D9%-A9%D8%85%D9%B2%D8  %A3%Search/%D8
11.2.20 الدخــول؛ 
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رابًعــا؛ مــن تداعيــات هــذا الفيــروس عـلـى النظــام الدوـلـي كذلــك أنــه أعــاد االهتمــام لمفهــوم البعــد 
االجتماعــي الــذي شــهد تراجًعــا فــي أولويــات الــدول فــي الِفتــرة األخيــرة، فقــد نتــج عــن هــذا الفيــروس 
عــدة مخاطــر تكمــن فــي تهديــد الحيــاة االجتماعيــة، لــذا أولــى المجتمــع الدولي أهميــة لهذا البعد باعتباره 
العنصــر األول المهــدد ـفـي تلــك األزمــة، ومــن جانــب آخــر أن كافــة المعلومــات والبيانــات المتعلقــة 
بالمراحــل األوليــة لــه خرجــت مــن نطــاق التواصــل االجتماعــي وليــس مــن نطــاق جهــات حكوميــة 
رســمية، لــذا فــإن االهتمــام بالمجتمــع كأحــد محــركات األزمــة هــو أمــر بالــغ األهميــة مــن أجــل احتــواء 

الموقــف وتداركــه.)12(

خامًســا؛ أدت تداعيــات هــذا الفيــروس إلــى إعــادة النظــر فــي بعــض المفاهيــم السياســية واالقتصاديــة، 
وتعريــف  توظيــف  وإعــادة  التكامــل،  الجماعيــة، مفهــوم  المســئولية  التضامنيــة، مفهــوم  كمفهــوم 
مفهــوم العولمــة، وتصاعــدت فــي تلــك الظرفيــة الراهنــة عــدة مفاهيــم سياســية للتعامــل مــع األزمــة 
علــى صعيــد العاقــات الدوليــة، فظهــر مفهــوم سياســة األوبئــة والتــي تعطــي مطلــق الحــق للجهــات 
التنفيذيــة فــي الدولــة مــن أجــل مجابهــة تلــك المخاطــر واتخــاذ كافــة السياســات والقــرارات وتوظيفهــا 
لخدمــة الدولــة، أي أنــه مفهــوم شــديد التحيــز لصالــح الســلطات المركزيــة، أضــف إـلـى ذلــك عــدة 
مصطلحــات تخــدم نفــس الغــرض كمفهــوم اقتصاديــات كورونــا، قوميــة كورونــا، سياســة االنعــزال، 

فضــًا عــن مصطلــح الحــدود الفاصلــة.

المطالبــة بإعــادة توظيــف مفهــوم العولمــة بمــا يتناســب مــع تلــك الجائحــة بمعنــى، أن تلــك األزمــة 
فرضت على الدول سياسات انعزالية وغلق كامل للحدود الفاصلة بين الدول وهو ما يتناقض مع 
مفهــوم العولمــة الــذي يهدفإللغــاء فكــرة الحــدود مــن أجــل االنفتــاح السياســي والثقافــي واالقتصــادي 
بيــن األمم،لــذا ظهــرت مطالبــات بإعــادة صياغــة هــذا المفهــوم فــي ظــل تلــك الجائحــة – حيــث ظهــر 
الجانــب الســلبي لــه والمرتبــط بالتهديــدات األمنيــة والصحيــة، وارتفــاع معــدالت الجريمــة المنظمــة، 
وجرائــم اإلرهــاب، والتهديــدات الســيبرانية، وظاهــرة االحتبــاس الحــراري والتلــوث البيئــي الــذي يعــد 
أحــد أســباب انتشــار هــذا الفيــروس- وخاصــة بعــد أن قامــت الــدول بإغــاق كافــة حدودهــا وتعطيــل 
المواصــات ووســائل التنقــل فيمــا بينهــا، ناهيــك عــن اتهــام العولمــة بأنهــا الســبب األول والرئيــس فــي 
اتســاع بــؤرة انتشــار المــرض بيــن دول العالــم وخاصــة بعــد إخفــاق مؤسســات العولمــة – شــركات 
متعــددة الجنســيات، التكتــات االقتصاديــة ومــا إلــى ذلــك مــن هيئــات ذات صلــة تخــدم علــى أهــداف 
العولمــة – فــي التصــدي لتــك الظرفيــة الراهنــة ومواجهــة تداعياتهــا، أضــف إلــى ذلــك لجوئهــا إلــى الدولــة 
– العــدو األول للعولمــة وهــو إيذانـًـا بإخفاقهــا عــن أول تحــِد اعتــرى العالــم - كفاعــل دولــي مــن أجــل 

مجابهــة تلــك المخاطــر.)13(

انتشــار هــذا  ترامــب« أن  المتحــدة األمريكيــة » دونالــد  للواليــات  الرئيــس األســبق  كــده  أ وهــو مــا 
الفيــروس ناتــح عــن سياســة االنفتــاح المبالــغ بهــا التــي تتبعهــا الــدول، لــذا دعــا إلــى إعادة رســم خريطة 
تفاعــات النظــام الدوـلـي وتغيــر المصطلحــات بــه وذلــك مــن أجــل مواجهــة تلــك المرحلــة الفاصلــة 
ـفـي تاريــخ البشــرية، وخاصــة ـفـي ظــل فقــدان الثقــة بيــن الــدول بعضهــا البعــض، وحجــب خدماتهــا 
http://www.acrseg. محمــد عبــد الهــادي، المخاطــر والفــرص؛ فيــروس كورونــا المســتجد، مــارس 2020، متــاح علــى الرابــط؛ .  12

.12.2.2021 الدخــول؛  تاريــخ   ،  41561/org
. محمــد عبــد الناصــر زيــدان، فيــروس كورونــا والحاجــة إلعــادة تعريــف العولمــة، جريــدة الشــروق، متــاح علــى الرابــط لالطــالع؛   13

.12.2.2021 الدخــول؛  تاريــخ   ،  https://www .shorouknews.com/columns
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ومنتجاتهــا الصحيــة عــن المجتمعــات األخــرى مــن أجــل االكتفــاء، وهــو مــا أدى بــدوره إـلـى ظهــور 
مفهــوم »األنانيــة السياســية« والــذي تــم توظيفــه مــن ِقبــل بعــض الــدول وذلــك مــن أجــل اقتنــاص 
الســبق فيمــا يتعلــق بإنتــاج اللقاحــات المضــادة لهــذا الفيــروس وآليــات توزيعهــا، أو حتــى الرغبــة 
الُملحــة مــن ِقبــل الهيئــات األخــرى مــن أجــل الحصــول علــى النســب األكبــر مــن اللقاحــات لشــعوبها 
دون النظــر للحاجــة والمنفعــة العامــة، وأخيــًرا فــي هــذا البنــد ظهــر مفهــوم إعــادة هندســة النظــام الدولــي 
فــي ظــل مــا تشــهده الســاحة مــن تحــورات فــي مواقــف وسياســات الــدول تجــاه تلــك األزمةوخاصــة بعــد 
ظهــور مصطلــح األنانيــة السياســية، لــذا بــرزت أصــوات تنــادي بأهميــة هندســة هــذا النظــام مــن خــال 
اتبــاع عــدة سياســات منهــا المحاســبة السياســية للقــوى الدوليــة عــن تقصيرهــا ـفـي مــد يــد العــون 
للجهــات المعنيــة ـفـي مختلــف دول العالــم، كمــا أدت إـلـى تبنــي مفهــوم دبلوماســية المســاعدات 
الطبيــة واعتمادهــا ـفـي النهــج الدبلوماســي مــن أجــل تشــجيع الــدول عـلـى التعــاون، وأضافــت إـلـى 
حتميــة ســقوط مفهــوم التكامــل اإلقليمــي واالقتصــادي بعــد أن انهــارت جــدواه فــي ظــل األزمــة، فضــًا 
عــن تبنــي االهتمــام بالرعايــة الصحيــة عـلـى مســتوى العالــم، أضــف إـلـى ذلــك توجيــه كافــة الدعــم 
للعلــم والمعرفــة وخاصــة فــي القطاعــات الطبيــة، تحقيــق مبــدأ المســاواة والتعــاون االقتصــادي بيــن 

الــدول.)14(

سادًســا؛ أدت تلــك الجائحــة إلــى إعــادة النظــر فــي مفهــوم األحاديــة القطبيــة بقيــادة الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة - وبالتحديــد بعــد إخفــاق الواليــات المتحــدة األمريكيــة ـفـي التعامــل مــع تلــك الجائحــة 
وتحجيــم نطاقهــا حيــث بلــغ إجماـلـي عــدد اإلصابــات بهــا حتــى تاريخــه قرابــة الـــ27.4 مليــون حالــة 
إصابــة، فــي حيــن أن أعــداد الوفيــات قــد ارتفعــت إلــى نحــو 475 ألــف وفًقــا إلحصائيــات منظمــة الصحــة 
العالميــة- نحــو مفهــوم التعدديــة القطبيــة وخاصــة بعــد الــدور الــذي اضطلعــت بــه دولــة الصيــن فــي 
مجابهــة تداعيــات تلــك األزمــة، باإلضافــة إلــى اإلجــراءات االحترازيــة التــي قامــت بهــا مــن عــزل مدينــة 
ووهــان  وتحديــًدا مقاطعــة هوـبـي بــؤرة التفشــي للمــرض عــن كافــة مناطــق الصيــن وفــرض حظــر 
التجــوال الكامــل وإعــان حالــة الطــوارئ فــي الدولــة وغلــق حدودهــا مــع جوارهــا وتعليــق رحاتهــا مــن 
وإلــى مختلــف بلــدان العالــم، وبعــد أن نجحــت فــي حصــر المــرض محلًيــا اتجهــت نحــو مســاعدة كافــة 
دول العالــم مــن خــال تقديــم المســاعدات واألجهــزة الطبيــة للــدول المتضــررة، كمــا أنهــا نجحــت مــن 
جانــب آخــر فــي تصنيــع لقــاح مــن أجــل التحصيــن ضــد المــرض، ولــم تحــد مــن نطــاق اســتخدامه بــل 
أنهــا ســعت نحــو توزيعــه فــي مختلــف دول العالــم، أضــف إلــى الصيــن الــدور الــذي لعبتــه روســيا فــي 
نطــاق تلــك األزمــة وتجاربهــا نحــو إنتــاج لقــاح كذلــك مناطــر للقــاح الصيــن مــن أجــل مقاومــة انتشــار 
هــذا الوبــاء، وغيرهــا مــن الــدول التــي أصبحــت فاعلــة فــي إدارة تلــك األزمــة وهــو مــا أدى إلــى تراجــع دور 

األحاديــة القطبيــة إلــى نحــو التعدديــة القطبيــة.)15(

ســابًعا؛ كان مــن تداعيــات هــذا الوبــاء علــى الصعيــد الدولــي هــو ســوء العاقــات الدوليــة بيــن الــدول 
وخاصــة بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن بعــد اتهــام الثانيــة أنهــا قــد عثــرت عـلـى مــواد 
بيولوجيــة مدفونــة فــي نطــاق الســفارة األمريكيــة فــي الصيــن وأنــه ثبــت معملًيــا أنهــا مســتخدمة لتحويــر 
الفيــروس معملًيــا، كمــا أن األوـلـى اتهمــت الثانيــة بافتعــال تلــك األزمــة مــن أجــل تمريــر أهدافهــا 

. محمــد عبــد هللا يونــس، كيــف ترســم المفاهيــم المتداولــة عالــم مــا بعــد كورونــا، سلســلة دراســات، )اإلمــارات العربيــة المتحــدة »أبــو   14

.15 2020(، ص ص  مــارس   ،2 العــدد  المتقدمــة،  واألبحــاث  للدراســات  المســتقبل  مركــز  ظبــي«؛ 
. أحمــد عبــد ربــه، هــل يغيــر فيــروس كورونــا مــن السياســة العالميــة، جريــدة الشــروق، مــارس 2020، متــاح علــى الرابــط لالطــالع؛   15

.12.2.2021 الدخــول؛  تاريــخ   ،  https://www .shorouknews.com/columns
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ومصالحهــا فــي العالــم وخاصــة بعــد أن تحســنت أوضاعهــا مــن جــراء تلــك األزمــة وقامــت بالحــد منهــا، 
بــل أنهــا هــددت باالنســحاب مــن منظمــة الصحــة العالميــة ووقــف تمويلهــا وذلــك بســبب ادعائهــا 
بتحيــز األخيــرة للصيــن، كمــا تأثــرت العاقــات بيــن الــدول األوروبيــة وخاصــة بيــن الــدول األكثــر واألقــل 
تضــرًرا فــي ظــل سياســة اإلحجــام والغمــوض التــي شــابتها وعــدم تبــادل المعلومــات فيمــا بينهــا، ومــن 

أبرزهــا إيطاليــا وإســبانيا فــي مواجهــة ألمانيــا وغيرهــا مــن دول االتحــاد األوروبــي.)16(

ثامًنــا؛ لعــل مــن أبــرز تداعيــات جائحــة كورونــا عـلـى النظــام الدوـلـي هــو غيــاب األنظمــة الرأســمالية 
االقتصاديــة وخاصــة ـفـي ظــل الخســائر الفادحــة التــي تعــرض لهــا االقتصــاد العالمــي واالتجــاه نحــو 
سياســة االنكمــاش وذلــك بعــد انخفــاض معــدل الصــادرات بيــن الــدول، والتجــارة البينيــة حيــث بلغت 
حجــم الخســائر االقتصاديــة قرابــة 50 مليــار دوالر ـفـي قطــاع الصــادرات التحويليــة، وأوضــح تقريــر 
صــادر عــن منظمــة األمــم المتحــدة وتحديــًدا مؤشــر »األونكتــاد«أن الصيــن كانــت األكثــر تصديــًرا مــن 
بيــن دول العالــم وفــي ظــل انتشــار تلــك الجائحــة فقــد انخفــض  مؤشــر المشــتريات التصنيعيــة لهــا 
منــذ انــدالع األزمــة بنحــو 20 درجــة  وهــو األمــر الــذي يعنــي انخفــاض بنســبة 2% مــن معــدالت اإلنتــاج 
وهــو أدـنـى معــدل منــذ عــام 2004، كمــا أضــاف أن هــذا االنخفــاض قــد قــام بالتأثيــر عـلـى االقتصــاد 
العالمــي وهــو مــا أدى إـلـى تلــك الخســائر الفادحــة، ومــن قبيلــه تطــرق إـلـى ذكــر القطاعــات األكثــر 
تضــرًرا مــن تلــك الجائحــة والمتمثلــة فــي قطاعــات الســيارات، صناعــات اآلالت الدقيقــة، والمعــدات 
وأخيــًرا أجهــزة االتصــاالت، وأضافــت إحصائيــات رقميــة لحجــم الخســائر الماليــة فــي الــدول ليتضــح أن 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة قــد تأثــر بخســارة قدرهــا 5.8 مليــار دوالر، فــي حيــن أن االتحــاد األوروبــي 
قــد فقــد قرابــة 15.5 مليــار دوالر مــن اقتصادياتــه، وأخيــًرا قــد تأثــرت اليابــان بخســارة نحــو 5.2 مليــار 

دوالر.)17(

تاســًعا؛ ســاهمت تلــك األزمــة ـفـي ظهــور مــا يمكــن أن يطلــق عليــه حــرب اللقاحــات وذلــك بســبب 
غيــاب المســئولية الدوليــة المشــتركة فيمــا يتعلــق بعدالــة توزيــع اللقاحــات للــدول كافــة وخاصــة 
الــدول الفقيــرة والتــي تعانــي نقًصــا فــي مواردهــا، ولعــل مــن أبــرز تلــك الصراعــات المناوشــات التــي 
حدثــت بيــن االتحــاد األوروـبـي وبريطانيــا حــول إنتاجيــة وتوزيــع اللقــاح وممــا اســتدعى باألوـلـى أن 
إـلـى بريطانيــا، وثاـنـي تلــك المناوشــات مــا حــدث بيــن شــركة  تهــدد بمنــع وصــول جرعــات اللقــاح 
»أســترازينيكا« واالتحــاد األوروبــي عندمــا أشــارت األولــى بــأن إنتاجيــة اللقــاح ســتنخفض بنحــو 60 % 
عــن المتفــق عليــه وذلــك بســبب عــدة إشــكاليات فــي مصانعهــا فــي بلجيــكا وهولنــدا، ومــن جانــب آخــر 
قــام االتحــاد األوروـبـي بمنــع تصديــر اللقاحــات إـلـى خــارج دولــه دون ترخيــص بالســماح منــه وهومــا 
يؤكــد عـلـى مفهــوم األنانيــة الدوليــة وفقــدان لمبــدأ التضامنيــة والمســئولية الجماعيــة المشــتركة، 
وتلــك السياســة التــي اتبعتهــا بعــض الــدول أفــرزت التصــرف وفًقــا لمبــدأ المصلحــة الوطنيــة لــكل 
دولــة دون األخــذ فــي االعتبــار الــدول األخــرى األكثــر تضــرًرا، أضــف إلــى ذلــك أنــه لــن يســهم فــي تحجيــم 
الوبــاء عـلـى الصعيــد العالمــي وخاصــة أن منــع تصديــره لمناطــق بعينهــا عـلـى حســاب أخــرى مــا 
هــو إال فعــل أناـنـي لــن يترتــب عليــه انحســار لهــذا الوبــاء، وإنمــا انهيــار منظومــة الصحــة ـفـي العديــد 

https:// محمد خلفان الصوفي، كورونا.. فيروس وأشياء أخرى، كورونا فيروس وأشياء أخرى، مارس 2020، متاح على الرابط؛ .  16

albayan.ae/opinions/articles?_ga. ، www=2.159770237.1128413701.1613129904-1427278738.1613129904 ، تاريــخ الدخــول؛ 12.2.2021.
https://news.un.org/ar/ ،2020 تقريــر أممــي؛ 50 مليــار دوالر خســائر تأثيــرات كورونــا علــى قطــاع التصديــر، مــارس .  17
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مــن المناطــق الجغرافيــة التــي تعاـنـي انخفاًضــا ـفـي معــدالت الدخــول إضافــة إـلـى ضعــف مواردهــا 
وإمكاناتهــا للدخــول ـفـي منافســات مــن هــذا القبيــل.)18(

أخيــًرا عــن تأثيــرات كورونــا علــى النظــام اإلقليمــي، فتمثلــت فــي ظهــور عــدة أزمــات إقليميــة وخاصــة 
فــي مجابهــة تلــك الجائحــة وتحدياتهــا، ويمكــن اإلســقاط فــي هــذا المقــام علــى االتحــاد األوروبــي ومنطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، فعــن األول ســبق أن تمــت اإلشــارة إـلـى األزمــات الداخليــة التــي 
نشــبت بيــن أعضائــه وخاصــة بيــن الــدول األكثــر تضــرًرا واألقــل تضــرًرا حيــن رفضــت الثانيــة  - ألمانيــا، 
كتتــاب ماليــة لألولــى – إيطاليــا، فرنســا، إســبانيا - مــن أجــل مســاعداتها  هولنــدا- أن تســهم بســندات ا
وإعانــة اقتصادياتهــا المتضــررة، واألمــر لــم يتوقــف عنــد هــذا المنحــى إنمــا ســعت بعــض تلــك الــدول 
كألمانيــا وفرنســا إـلـى الغلــق الحــدودي التــام مــن خــال مجموعــة مــن اإلجــراءات التدبيريــة – وهــو 
مــا يتنافــى مــع االتحــاد الــذي عمــد إلــى إنهــاء فكــرة الحــدود الفاصلــة بيــن دولــه كأحــد أهــم اشــتراطات 
تشــكيله- فضــًا عــن حمايــة مواردهــا الغذائيــة ومســتلزماتها الطبيــة مــن خــال منــع تصديرهــا، بــل 
أنهــا غضــت الطــرف عــن طلبــات االســتغاثة مــن كل مــن إيطاليــا وصربيــا، كمــا أضافــت المستشــارة 
»ميــركل« فــي مؤتمــر وزراء ماليــة اليــورو أن االتحــاد يتعــرض ألقــوى اختبــار مــذ إعــان إنشــاءه، هــذا 
باإلضافــة إـلـى االحتمــاالت المواتيــة بتفــكك االتحــاد وخاصــة بعــد الســخط اإليطاـلـي عـلـى سياســات 
االتحــاد خاصــة فــي ظــل تلــك األزمــة، كذلــك فقــد نوهــت ألمانيــا أنهــا ســتبقى فــي هــذا االتحــاد ولكــن 
كبــر ونفــوذ سياســي واقتصــادي داخلــه يليــق بمــا تقدمــه لاتحــاد اقتصاديــا  شــريطة صاحيــات أ
داخلًيــا  إعــادة تموضــع سياســاتها  أجــل  مــن  كاـفـي  لوقــت  تحتــاج  أنهــا  وسياســًيا، ونوهــت فرنســا 
وخارجًيــا حتــى عـلـى صعيــد االتحــاد، وذلــك بســبب تراجــع اقتصادهــا عـلـى نحــو غيــر مســبوق منــذ 
الحــرب العالميــة الثانيــة، )19(ىفمــن الواضــح أن تلــك الجائحــة قــد كشــفت عــن العــوار الــذي ينتــاب 
مؤسســات االتحــاد األوروبــي ونظــرة الــدول الُمَشــِكلة لــه عنــد أول اختبــار يعتريــه، بــل أن تلــك الجائحــة 

كشــفت ســقوط مفهــوم التكامــل اإلقليمــي لدولــه باإلضافــة للمســئولية الجماعيــة.

أمــا عــن الثانــي والمتمثــل فــي تأثيــر كورونــا علــى الشــرق األوســط، كمــا تأثــرت دول العالــم بتداعيــات 
كورونــا فاألمــر ينطبــق عـلـى منطقــة الشــرق األوســط وخاصــة تأثــر اقتصادياتهــا، فمــع انتشــار بــؤرة 
الفيــروس فقــد كانــت إيــران مــن ضمــن أبــرز الــدول ـفـي المنطقــة األكثــر تأثــًرا بتلــك الجائحــة وهــو 
مــا انعكــس علــى اإلجــراءات التــي اتخذتهــا مــن إغــاق للمــدارس والمناطــق الحيويــة، بــل أن الــدول 
المجــاورة لهــا فقــد أعلنــت إغــاق الحــدود معهــا، كاإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا، إضافــة إـلـى 
تــأزم الوضــع فــي كل مــن ســوريا واليمــن بســبب تداعيــات الحــروب المتكــررة فيهــا ممــا يترتــب عليــه 
انهيــار البنــى التحتيــة بمــا فيهــا نظــام الصحــة والرعايــة الصحيــة، فعلــى صعيــد تأثرهــا االقتصــادي فقــد 
تأثــرت أســعار النفــط حيــث انخفضــت مــن 68 دوالر للبرميــل إلــى نحــو 50 دوالر للبرميــل، فضــًا عــن 
تراجــع قيمــة العقــود اآلجلــة نحــو 20 دوالر للبرميــل، وجــاء ذلــك التراجــع فــي ظــل انخفــاض الطلــب 
علــى المحروقــات مــن ِقبــل الــدول الكبــرى كالصيــن والواليــات المتحــدة األمريكيــة وخاصــة الصيــن 
التــي تمثــل نحــو 14% مــن الطلــب علــى النفــط، وهــو مــا يمثــل نســبة 75% مــن معــدل النمــو العالمــي 
علــى النفــط، هــذا وقــد تأثــر قطــاع الســياحة والترفيــه فــي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وخاصــة 
https://www.bbc. لقــاح فيــروس كورونــا: مــا تأثيــر »حــرب اللقاحــات« علــى الــدول الفقيــرة؟، 1.2.2021، متــاح علــى الرابــط؛ .  18

.12.2.2021 الدخــول؛  تاريــخ   ،com/arabic
Journal of the Geo- ،محمــد الزهــراوي، تأثيــر جائحــة كورونــا علــى النظــام العالمــي، قــراءة فــي المتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة .  19

.115  ،114 ص  ص   ،)2020 أغســطس   ،3 )العــدد   ،politics and Geostrategic Intelligence
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الســياحة الدينيــة بعــد أن قامــت بتعليــق كافــة الرحــات للمعتمريــن فــي أراضيهــا، بــل واتخــذت إجــراء 
احتــرازي بإغــاق الحــرم المكــي لفتــرة زمنيــة للحــد مــن انتشــار كورونا وحتى بعد إعادة فتحه فقصرته 
علــى المواطنيــن مــن الداخــل والطواقــم الطبيــة بشــكل عــام، وتأثــرت مصــر كذلــك فــي هــذا القطــاع 
وخاصــة بعــد انخفــاض الرحــات الصينيــة والبريطانيــة والفرنســية واإليطاليــة بســبب تداعيــات الوبــاء 

وهــو مــا أثــر علــى فقــدان جــزء رئيســي مــن مصــادر تمويــل الدخــل القومــي بعــد قنــاة الســويس.)20(

إـلـى عــدة  آثــار الجائحــة ـفـي المنطقــة العربيــة مــن خــال التطــرق  وقامــت األمــم المتحــدة بتقييــم 
قطاعــات تأثــرت بتلــك الجائحــة وذلــك مــن خــال اســتجابة طارئــة لتداعيــات الفيــروس فــي المنطقــة، 
فذكــر التقريــر أن الــدول العربيــة ستشــهد خســارة ماليــة بمــا ال يقــل عــن 42 مليــار دوالر نتيجــة تأثــر 
الــدول الكبــرى بتداعيــات كورونــا وانخفــاض أســعار النفــط، فضــًا عــن انخفــاض أســعار النفــط ـفـي 
المنطقــة بســبب تباطــؤ معــدالت اإلنتــاج وتراجــع االقتصــاد العالمــي وأدى ذلــك إلــى خســارة مــا يزيــد 
عــن 11 مليــار دوالر عائــدات نفطيــة فقــط، أضــف إـلـى ذلــك أن الصــادرات العربيــة قــد انخفضــت 
بمقــدار 28 مليــار دوالر وهــو مــا انعكــس عـلـى العائــدات الجمركيــة باالنخفــاض كذلــك بنحــو 1.8 
مليــار دوالر، كــذاك أنــه وحتــى منتصــف مــارس 2020 قــد فقــدت شــركات التــداول المالــي مــا يزيــد 
عــن 420 مليــار دوالر وهــو مــا تــم تقديــره بنحــو 8% مــن إجماـلـي الثــروة العربيــة، كمــا أشــار أن مــن 
تداعيــات الفيــروس أن فــرص التوظيــف والعمــل فــي القطاعــات الخدميــة ســتتضاءل لــدى العامليــن 
بهــا ممــا قــد يهــدد بفقــدان نحــو 1.7 مليــون وظيفــة فــي بدايــة العــام وقــد تصــل إلــى نهايــة العــام بنحــو 
5 مليــون وظيفــة، وأشــار كذلــك أن معــدل الفقــراء فــي المنطقــة ســيتزايد إلــى نحــو 8.3 مليــون مواطــن 
عــن العــدد المرصــود فيمــا قبــل كورونــا ليصــل إلــى 101.1 مليــون مواطــن تحــت خــط الفقــر وتوقعــت 
بتاشــي الطبقــة المتوســطة، وأضــاف أن تلــك الجائحــة ترتــب عليهــا أزمــات غذائيــة  قــد تنــذر بكــوارث 
إنســانية، وأخيــًرا تطــرق للنــوع االجتماعــي وخاصــة المــرأة وتعرضهــا ألعبــاء إضافيــة نتيجــة تراجــع 
الدخــل واإلصابــة بفيــروس كورونــا، ناهيــك عــن خطــر إصابتهــا بهــذا المــرض وخاصــة العامليــن ـفـي 

القطــاع الطبــي مــن فــرق التمريــض علــى وجــه التحديــد.)21(

فمــن الواضــح جلًيــا أن تلــك األزمــة قــد عصفــت بكافــة لاقتصاديــات العالميــة واإلقليميــة، بــل أنهــا 
ســاهمت ـفـي فقــدان مقــدرات ماليــة مــن الموازنــات العامــة للــدول وخاصــة ـفـي ظــل اإلنفــاق عـلـى 
الصحــة والرعايــة الصحيــة وفقــدان قيمــة المــوارد الممولــة للدخــل القومــي، بــل أنهــا ســاهمت ـفـي 
زعزعــة االســتقرار الدولــي وأعــادت الهيكلــة لكافــة مؤسســاته، أضــف إلــى ذلــك إلــى أنهــا ســاهمت فــي 
تراجــع الــدور لبعــض الفاعليــن وتصاعــده آلخريــن، وأبــرزت تلك الجائحة أهمية الدولة كفاعل رئيســي 
فــي العاقــات الدوليــة وأنهــا ال غنــى عنهــا فــي إعــادة التوازنــات للنظــام الدولــي، كمــا أنهــا ســلطت الضــوء 
علــى هشاشــة المفاهيــم العالميــة كمفهــوم العولمــة، وكشــفت عــن بيئــة غيــر صحيــة فــي سياســاتها، 
وقراراتهــا ومصالحهــا الوطنيــة، كمــا أنهــا ســاهمت فــي تصعيــد مفاهيــم السياســات االنعزاليــة، وظهــور 
ـفـي مقابــل انحســار مفهــوم التكامــل االقتصــادي والتضامنيــة  مفهــوم األنانيــة السياســية الدوليــة 

والمســئولية الجماعيــة.
. ربــاح أزرقــي، هانغويــن، التأثيــرات المحتملــة لفيــروس كورونــا علــى بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، أكتوبــر 2020، مدونــات   20

https://blogs.worldbank.org/arabvoices/coronavirus-potential-effects- البنــك الدولــي، متــاح علــى الرابــط لالطــالع؛
.12.2.2021 الدخــول؛  تاريــخ   ،  middle-east-and-north-africa

. آثــار جائحــة كوفيــد -19؛ اســتجابة إقليميــة طارئــة، ازدهــار اإلنســان كرامــة اإلنســان، تقريــر صــادر عــن األمــم المتحــدة، متــاح علــى   21

.12.2.2021 الدخــول؛  تاريــخ   ،www.uneswca.org لالطــالع؛  الرابــط 
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المحــور الثاـنـي؛ مكافحــة الــدول لجائحــة كورونــا ـفـي ظــل نظريــات العالقــات الدوليــة » مقاربــة 
عمليــة«

بعــد أن تطــرق الباحــث إـلـى تأثيــر جائحــة كورونــا عـلـى النظــام العالمــي واإلقليمــي ومــا خلفتــه مــن 
أزمــات جوهريــة ســاهمت فــي تغييــر مســار خريطــة التفاعــات فــي العاقــات الدوليــة، يتعيــن فــي هــذا 
الموضــع أن يتــم التطــرق إلــى مكافحــة الــدول لفيــروس كورونــا فــي ظــل تفســيرات ومقــوالت نظريــات 
العاقــات الدوليــة، لكــن قبــل أن يتــم التطــرق إلــى هــذا البنــد يتعيــن أن يتــم اإلســقاط علــى مقــوالت 
تلــك النظريــات ثــم بالتطبيــق العملــي علــى النمــوذج الصينــي، األلمانــي، الكــوري واألمريكــي، وأخيــًرا 

باقتــراح آليــات وفًقــا لمقاربــات تلــك النظريــة يتســنى مــن خالهــا مكافحــة هــذا الوبــاء.

أواًل مقوالت نظريات العالقات الدولية؛

عــن تعريــف النظريــة فــي العاقــات الدوليــة فيتضــح أنهــا عبــارة عــن حالــة مــن أجــل تفســير أو توضيــح 
مســألة مرتبطــة بحــدث عـلـى الســاحة الدوليــة وفًقــا لمجموعــة مــن المعطيــات مــن أجــل الوصــول 
علــى نقــاط تفســيرية يتــم مــن خالهــا التوصــل إلــى نتائــج أوليــة يمكــن مــن خالهــا التنبــؤ بمســتقبل 
تلــك المســألة أو توقــع مجرياتها،كمــا عرفهــا آخــرون باعتبارهــا أحــد أفــرع وأقســام العاقــات الدوليــة 
والتــي تهتــم كل االهتمــام بدراســة التفاعــات بيــن الوحــدات الدوليــة، وذلــك فــي نطــاق البيئــة الدوليــة 
ومــا تفرضــه علــى فاعليهــا مــن نطاقــات محــددة وفًقــا لمعاييــر وآليــات بعينهــا، كمــا أنهــا ُتقســم إلــى 
نظريــات تقليديــة وأخــرى حديثــة، فعــن التقليديــة فتهتــم بتقديــم التفســيرات العامــة، أي أنهــا تركــز 
علــى متغيــر واحــد أو عــدة متغيــرات فــي إطــار محــدد لدراســة العاقــات الدوليــة، أمــا عــن النظريــات 
كبــر عــدد ممكــن مــن المتغيــرات  الحديثــة فتميــل فــي تفســيراتها إلــى الجزئيــة حيــث أنهــا تركــز علــى أ
فــي دراســتها للحالــة أو المســألة المطروحــة،)22( وتتــراوح نظريــات العاقــات الدوليــة مــا بيــن النظريــة 
الواقعيــة والواقعيــة الجديــدة، النظريــة الليبراليــة والليبراليــة الجديــدة، النظريــة الماركســية، النظريــة 

النقديــة، النظريــة البنائيــة وتتمثــل مقوالتهــا فــي؛

النظرية الواقعية والواقعية البنيوية أو الجديدة؛. 	

يمثــل أحــد رواد تلــك المدرســة أو النظريــة »هانــز مرجانثــو«، وتقــوم تلــك النظريــة عـلـى مبــدأ هــام 
مفــاده أن الطبيعيــة اإلنســانية األنانيــة هــي مــا تفــرض علــى المجتمعــات القيــود المختلفــة، لــذا يتعيــن 
اســتخدام القــوة مــن أجــل كبــح تلــك الطبيعــة الفجــة، لــذا يمكــن اســتخاص أبــرز مقوالتهــا عـلـى 
النحــو اآلـتـي؛ الدولــة هــي الفاعــل الرئيســي ـفـي العاقــات الدوليــة، كمــا أنهــا وحــدة واحــدة ال يمكــن 
تجزئتهــا بــأي حــال مــن األحــوال، وأشــارت كذلــك إـلـى طبيعــة اإلنســان األنانيــة، أضــف إـلـى ذلــك أن 
النظــام الدوـلـي مــا هــو إال نظــام فوضــوي تتضــارب فيــه المصالــح بشــكل أو بآخــر، فضــًا عــن أن 
اســتخدام القــة أو التهديــد بهــا هــي الوســيلة المثـلـى للحفــاظ عـلـى أمــن الدولــة ومصالحهــا، وتنظــر 
تلــك المدرســة إـلـى القضايــا األمنيــة والعســكرية واالســتراتيجية باعتبارهــا السياســة العليــا للدولــة 
فــي حيــن أن الموضوعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة هــي سياســة أقــل أولويــة مــن ســابقتها، ووضــع 
مرجانثــو ثاثــة أهــداف للدولــة ـفـي سياســاتها وتفاعاتهــا الخارجيــة، منهــا زيــادة اســتخدام القــوة ـفـي 

. عبــد العــال عبــد القــادر، نظريــات العالقــات الدوليــة، )جامعــة مــوالي الطاهــر، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 2009(، ص ص   22
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حــال انتهــاج السياســة التوســعية، الحفــاظ علــى القــوة مــن أجــل الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن، إظهــار 
القــوة ـفـي الظرفيــة التــي تتطلــب عرضهــا وإظهارهــا، ناهيــك عــن تطرقهــا إـلـى إبــراز الجانــب األخاـقـي 
فــي تعامــات الدولــة مــع نظرائهــا فــي البيئــة الدوليــة، وركــزت علــى مفهــوم المصلحــة الوطنيــة وتــوازن 
القــوى كأســاس للتحليــل، وأن الدولــة الديمقراطيــة تلــك التــي تتمخــض مــن خــال انتخابــات حــرة 

نزيهــة وحيــاة تنافســية سياســية نزيهــة فضــًا عــن حريــة الصحافــة بهــا.)23(

أمــا عــن الواقعيــة البنيويــة؛ فقــد عالجــت فكــرة اســتخدام الدولــة للقــوة ففــي الواقعيــة الكاســيكية 
تســتخدم القــوة مــن أجــل كبــح الطبيعــة البشــرية األنانيــة، امــا البنيويــة فافترضــت أن النظــام الدولــي 
ومــا يفرضــه علــى الــدول مــن تحديــات وظرفيــات مختلفــة هــو مــا يفــرض عليهــا اللجــوء إلــى اســتخدام 
القــوة، بمعنــى أن الفوضويــة التــي يتواجــد عليهــا النظــام الدولــي هــي مــا تخلــق ثقافــة عــدم الثقــة بنوايا 
وتطلعــات الــدول فهــي مــا تســتدعي إـلـى امتــاك القــوة مــن أجــل مجابهــة أيــة تهديــدات محتملــة 

وهــي بذلــك تمثــل واقعيــة دفاعيــة وتحــدد مبــررات امتــاك القــوة.)24(

النظرية الليبرالية أو الليبرالية الجديدة »المثالية«؛. 	

يعــد أحــد رواد تلــك المدرســة » بــروس رايــس«، وقــام بتنــاول فكــرة الصراعــات الدوليــة فــي حقبــة مــا 
قبــل الحــرب البــاردة ومــا بعدهــا وتنــاول إحصائيــات ألعــداد ضحايــا تلــك الصراعــات، وفســر إلــى أنــه ال 
يوجــد ســبب جوهــري النخفــاض تداعيــات تلــك الصراعــات إال مــن خــال الديمقراطيــات، واالعتمــاد 
االقتصــادي، والمؤسســات الدوليــة، ولعــل مــن أبــرز مقوالتهــا وفًقــا »لفرانســيس فوكايامــا« أن الــدول 
الديمقراطيــة ال يمكــن بــأي حــال أن تحــارب بعضهــا بعًضــا واعتبــر أن تلــك العاقــة مثاليــة حيــث أنــه 
ال يمكــن أن توجــد دولــة ديمقراطيــة تحــارب دولــة تتنبــع النهــج الديمقراطــي كذلــك، وتطرقــت تلــك 
النظريــة إلــى فكــرة الســام الديمقراطــي مــن خــال »فيــري كينيــث والتــز« حيــث أشــار إلــى التعــرف 
علــى مســببات الحــروب هــو باألمــر اليســير عــن الحصــول علــى اشــتراطات الســام، حيــث أن األولــى مــا 
هــي إال ناتجــة عــن الدولــة وبنيــة النظــام الدولــي الفوضــوي علــى حــد ســواء، فــي حيــن جــاءت الليبراليــة 
الجديــدة مــن خــال » جينفــر ســتيرلنغ« لتتنــاول فكــرة التعــاون الدولــي وأن الــدول يتعيــن عليهــا أن 
تعــدل مــن أنمــاط ســلوكياتها وذلــك مــن أجــل خلــق فــرص مواتيــة للتعــاون الدولــي، وتطرقــت كذلــك 
لفكــرة االعتماديــة االقتصاديــة حيــث أشــارت إلــى أن الــدول الفاعلــة فــي البيئــة الدوليــة يعتمــدون تلــك 
اآلليــة مــن أجــل تحقيــق المكاســب وذلــك مــن أجــل إيضــاح سياســة أن الــدول غنيــة المــوارد وفقيــرة 
كبــر فــي تعاماتهــا  المــوارد علــى حــد ســواء لكــن مــا يميزهــا أن هنالــك دولــة تعتمــد علــى أخــرى بنحــو أ
وتبادالتهــا االقتصاديــة والتجاريــة وهــو مــا يخلــص فــي النهايــة أن هنالــك طــرف يتحكــم فــي مصيــرك 
بشــكل أقــوى، وبالتالــي فــإن الدولــة فــي تلــك النظريــة هــي أقــل فاعليــة منهــا فــي النظريــة الواقعيــة، فمــا 
يحكــم العاقــات فــي بنيــة النظــام الدولــي هــو االعتماديــة والمؤسســات الدوليــة واقتصاديــات الســوق 

كثــر تفصيــًا.)25( علــى نحــو عميــق وأ

. محمــد صفــار »ترجمــة«، جــاك دونلــي وآخــرون، نظريــات العالقــات الدوليــة، )القاهــرة؛ المركــز القومــي للترجمــة، الطبعــة األولــى،   23

.54-51 ص  ص   ،)2014
https://www.politics-dz.com/members/ الرابــط؛  علــى  متــاح  الجزائريــة،  الموســوعة  الدوليــة،  العالقــات  نظريــات   .  24

.13.2.2021 الدخــول؛  تاريــخ   ،  /1.politics-dz
. أحمــد قاســم حســين »عــرض«، ديمــا خضــرا »ترجمــة، تيــم دان وآخــرون »تأليــف«، نظريــات العالقــات الدوليــة؛ التخصــص والتنــوع،   25

سياســات عربيــة، )قطــر؛ المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة األولــى، 2016(، ص ص 127، 128ِ.
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النظرية الماركسية والمدرسة النقدية » فرانكفورت«؛ . 	

مــن أبــرز رواد تلــك النظريــة هــو كارل ماركــس والــذي تطــرق إلــى مفهــوم العولمة الرأســمالية ستســهم 
فــي تغييــر النظــام الدولــي بحيــث أنــه ال حديــث عــن تنافــس بيــن دول وطنيــة ألن هذا التنافس ســينتهي 
بشــكل أو بآخــر، كمــا أنهــا لــم توـلـي اهتماًمــا إـلـى القوميــات والدولــة األم باإلضافــة إـلـى تــوازن القــوى 
والدبلوماســية فــي مواجهــة السياســة العالميــة أو نهــج العولمــة التــي طرحتــه، وبــرزت مــن رحــا تلــك 
النظريــة المدرســة النقديــة أو فرانكفــورت علــى حــد تعبيــر حيــث أنهــا قامــت بالعديــد مــن الدراســات 
النقديــة للتعــرف عـلـى طبيعــة العاقــة بيــن الدولــة والســوق، أضــف إـلـى ذلــك العاقــة بيــن القــوة 
واإلنتــاج، نظــام الــدول والرأســمالية العالميــة، وانحصــرت المدرســة الماركســية بعــد انهيــار االتحــاد 
الســوفيتي وانتصــار النظــام الرأســمالي، إال أنهــا أعيــدت مــرة أخــرى إلــى قمــة تأثيرهــا عقــب انهيــار نظــام 

القطبيــة الثنائيــة وتزايــد فــرص العولمــة.)26(

المدرســة النقديــة؛ بــرزت تلــك المدرســة مــن خــال أفــكار كانــط، هيجــل وكارل ماركــس، وتلــك - 
المدرســة تقــوم عـلـى مبــدأ الدراســات النقديــة والتحرريــة التــي تســتهدف اإلجابــة عــن تســاؤالت 
خاصــة بالحيــاة االجتماعيــة، السياســية، االقتصاديــة، والثقافيــة مــن خــال أســلوب النقــد الذاـتـي، 
وتقوم باألســاس على فكرة تحليل البني الرئيســية للمجتمع من أجل الكشــف وإبراز التشــوهات 
التــي تنتــج عنــه وتؤثــر فــي تفاعــات البيئــة الدوليــة، فالمجتمــع هــو وحــدة التحليــل، فالهــدف ليــس 
فقــط التخلــص مــن تشــوهات المجتمــع مــن خــال إبرازهــا إليجــاد حلــول تحتويهــا بــل ودراســة تلــك 

التشــوهات وتحليــل مســبباتها علــى نحــو دقيــق كذلــك األمــر.)27(

المدرســة البنائيــة؛ ويعــد رائدهــا »نيكــوالس نيــف«، ويأـتـي منهجهــا ليتنــاول فكــرة الفاعليــن مــا - 
دون الــدول، أي المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، إضافــة إلــى الشــركات متعــددة الجنســيات، 
كمــا أنهــا تمثــل نقــًدا للمدرســة الواقعيــة حيــث تعتبــر أن اإلنســان مــا هــو إال كائــن اجتماعــي، ال 
يمكــن بحــال أن يكــون أناـنـي ألنــه يعيــش وفًقــا لعاقاتــه االجتماعيــة، وأبــرز مقوالتهــا أن اإلنســان 
هــو مــن يصنــع المجتمــع والمجتمــع يصنــع اإلنســان، وأشــارت للعاقــة بيــن الفاعــل وبنيــة النظــام 
الدوـلـي، حيــث أن األول ال يمثــل ســلوكه وتفاعاتــه أهميــة مطلقــة، ـفـي حيــن أن الثاـنـي كذلــك ال 

يمــارس نفــوًذا علــى األول، بــل يجمعهمــا عاقــة تبادليــة واعتماديــة تكمــل بعضهــا بعًضــا.)28(

ثانًيا؛ مكافحة الدول لتداعيات كورونا في ظل تفسيرات نظريات العالقات الدولية

ســبق أن أشــار الباحــث لحجــم األضــرار التــي لحقــت ببنيــة النظــام الدولــي واإلقليمــي بســبب تداعيــات 
تلــك األزمــة ومــا خلفتــه مــن تصاعــد مفاهيــم وســقوط أخــرى، بــل أنهــا ســاهمت كذلــك فــي االعتمــاد 
علــى الثــورات التقنيــة والمعلوماتيــة مــن أجــل تتبــع ورصــد مخاطــر تلــك األزمــة وخاصــة مــن ماحقــة 
اإلصابــات، أضــف إلــى ذلــك أن تلــك الوســائل التكنولوجيــة أضحــت كبديــل للحضــور للعمــل فــي ظــل 
إجــراءات الغلــق التــي اتبعتهــا الــدول، لــذا فــإن التغيــرات التــي لحقــت ببنيــة النظــام الدولــي ســاهمت 

. أندرو لينكليتر، ماركس والماركسية، نظريات العالقات الدولية، مرجع سابق، ص ص 171، 172.  26

. ريتشارد ديفيتاك، المدرسة النقدية، المرجع السابق، ص ص 243.  27

. أحمــد قاســم حســين »عــرض«، ديمــا خضــرا »ترجمــة، تيــم دان وآخــرون »تأليــف«، نظريــات العالقــات الدوليــة؛ التخصــص والتنــوع،   28

مرجــع ســابق، ص ص 130، 131ِ.
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ـفـي تغييــرات جوهريــة عـلـى صعيــد نظرياتــه ومفاهيمــه، وـفـي هــذا الموضــع ســيتم مقاربــة مقــوالت 
نظريــات العاقــات الدوليــة مــع تداعيــات األزمــة، باإلضافــة إلــى ترجمــة تحــركات الــدول وفًقــا لمقوالتهــا 

بشــكل أو بآخــر.

عــن المدرســة الواقعيــة؛ فقــد غلــب علــى تحــركات الــدول فــي التعامــل مــع تلــك األزمــة حيــث أنهــا 
طوعــت إمكاناتهــا وقدراتهــا الماديــة والمعنويــة وحتــى اســتخدام قواهــا العســكرية مــن أجــل فــرض 
إجــراءات احترازيــة للحــد مــن تداعيــات تلــك الجائحــة، كمــا أن تلــك األزمــة أعــادت للدولــة هيمنتهــا 
ومكاناتهــا التــي افتقدتهــا بفعــل العولمــة، حيــث أنهــا أعــادت للدولــة تفاعاتهــا مــع البيئــة الدوليــة فــي 
ظــل تراجــع دور الفاعليــن مــا دون الــدول فــي تلــك األزمــة، وتمخــض عــن تلــك األزمــة مفهــوم األنانيــة 
الدوليــة - كمــا ســبق أن أشــار الباحــث ـفـي تعامــات الــدول مــع بعضهــا البعــض ولعــل أبــرز مثــال 
علــى ذلــك النمــوذج األلمانــي فــي تعاملــه مــع الــدول المجــاورة لــه فــي االتحــاد األوروبــي وتجاهلــه لتقديــم 
المســاعدات الطبيــة بــل وإغــاق حــدود فــي مقابــل الــدول األخــرى –والــذي بمثابــة اســتدعاء لمقولــة 
الطبيعــة البشــرية األنانيــة التــي تســعى لتحقيــق مصالحهــا الذاتيــة دون النظــر إلــى اآلخريــن وحجــم 

الضــرر الواقــع عليهــم.)29(

ولعــل مــن أبــرز األمثلــة الناجحــة علــى تطبيــق النظريــة الواقعيــة فــي إدارة تلــك األزمــة مــا يمكــن أن 
يطلــق عليــه خلــق وتطويــر لقاحــات لمجابهــة الــدول بيــن الــدول المتقدمــة  الصيــن، الواليــات المتحــدة 
األمريكية، بريطانيا، سواء من خال التعاون مع القطاعات الخاصة أو من خال األبحاث الحكومية 
التــي تمــت، فالتعــاون الدولــي تــم علــى صعيــد الحكومــات الرســمية علــى نحــو رئيــس مــن أجــل تــدارك 
تداعيــات تلــك األزمــة مــن خــال تــداول المعلومــات حــول المــرض وأعراضــه وتأثيراتــه المباشــرة وغير 
المباشــرة، فمــا تمخــض هــو مركزيــة الدولــة فــي قراراتهــا وســقوط قنــاع العولمــة ومعــه تأثيــر الفاعليــن 
مــا دون الــدول كاقتصاديــات الســوق والشــركات فــوق القوميــة، وكمــا بــرزت سياســات تعاونيــة 
بيــن الــدول التــي تتمتــع بعاقــات هادئــة ظهــرت كذلــك بــوادر أزمــات مــع الدولــة التــي يجمعهــا 
توتــرات سياســية، ففــي أبريــل 2020 أقدمــت فرنســا علــى التعاقــد علــى صفقــة أقنعــة مــن الصيــن 
لكــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة قامــت بشــراء تلــك الشــحنة مــن خــال دفــع مــا يقــارب مــن أربعــة 
أضعافهــا، فضــًا عــن قيــام الواليــات المتحــدة األمريكيــة كذلــك بمصــادرة شــحنة طبيــة للكمامــات 
المتطــورة »fpp2« القادمــة مــن الصيــن باتجــاه ألمانيــا وهــو مــا أدى إـلـى امتعــاض المســئولين ـفـي 
ألمانيــا ودعــت برليــن إلــى االلتــزام بالمواثيــق الدوليــة، كمــا اتهمــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة الصيــن 
بالقرصنــة المعلوماتيــة علــى بعــض المختبــرات والجامعــات والتــي تضــم أبحــاث علميــة عــن تطويــر 
لقاحــات كورونــا، وأخيــًرا فقــد قامــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة باســتغال اســتثماراتها فــي شــركة 
»ســانوفي« الفرنســية مــن أجــل الحصــول علــى اللقــاح كأولويــة وفًقــا لمــا تحملتــه مــن أعبــاء اقتصادية، 
وهــو مــا أدى إـلـى ســخط الجانــب الفرنســي وأعلــن أنــه بمجــرد توفــر اللقــاح فإنــه ســيتاح لطالبيــه 
بمختلــف أنحــاء العالــم لتحقيــق المســاواة والعدالــة التوزيعيــة، وســاهمت تلــك النظريــة فــي تراجــع 
دور المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة فــي إفــراز تفاعاتهــا فــي تلــك األزمــة علــى غــرار الدولــة الوطنيــة.

)30(

. خالــد حنفــي علــي، األوبئــة ونظريــات العالقــات الدوليــة؛ اختيــار تفســيري، دوريــة السياســة الدوليــة، )القاهــرة؛ مركــز األهــرام للدراســات   29

االســتراتيجية والسياســية، العــدد 221، يوليــو 2020، المجلــد 55(، ص ص 4.
. شــادي عبــد الوهــاب منصــور، المقاربــة الواقعيــة لصراعــات الــدول فــي زمــن األوبئــة، دوريــة السياســة الدوليــة، مرجــع ســابق، ص ص   30
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فبالنظــر إـلـى محاســن الواقعيــة التــي أفرزتهــا تلــك األزمــة وهــو مــا انعكــس عـلـى إعــادة المركزيــة 
والفاعليــة الدوليــة لســلطة الدولــة القوميــة، مــن خــال إحــكام قبضتهــا على عناصــر الضبط االجتماعي 
بمــا فيهــا القــوة العســكرية إال أنهــا كذلــك أبــرزت الجانــب الســلبي منهــا وهــو إفــراز الصراعــات الدوليــة 
بــداًل مــن تحقيــق التعــاون، وبيــد أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن انتهجت المبــدأ الواقعي الخاص 
بإظهــار القــوة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا، كمــا أنهــا طبقــت مفهــوم األنانية الدولية بافتعالها المشــكات 
مــع العديــد مــن دول العالــم فــي تلــك األزمــة وخاصــة أنهــا لــم تديــر األزمــة علــى النحــو األمثــل وأخفقــت 
فــي تحجيــم نطــاق الفيــروس باعتبارهــا القطــب األوحــد علــى خــاف الجانــب الصينــي الــذي نحــج فــي 

تخطــي تلــك األزمــة بــل أنــه اعلــن تعاونــه مــع كافــة دول العالــم مــن أجــل الحــد مــن تأثيراتهــا.

ثانًيــا عــن النهــج الليبراـلـي؛ تعرضــت مقــوالت تلــك النظريــة للعديــد مــن اإلشــكاليات عقــب ظهــور 
أزمــة كوفيــد -19 ولعــل مــن أهمهــا؛ أواًل أنهــا أمــام معضلــة حقيقــة متمثلــة فــي كيــف يمكــن أن يتــم 
تجاهــل حيــاة الفــرد وحقــه فــي الحيــاة وخاصــة أن أعــداد المصابيــن بهــذا الفيــروس تمركــزت فيمــن هــم 
مــا فــوق الـــ60 عاًمــا وهــو مــا يعنــي المحاليــن إلــى ســن التقاعــد، وهــو مــا يتنافــى مــع مقــوالت النظريــة 
الليبراليــة التــي تفيــد أن األزمــات يتعيــن مــن خالهــاأن يتــم تحقيــق مكاســب وأربــاح اقتصاديــة 
مــن خــال سياســات تغلــب الجانــب والطابــع االقتصــادي عـلـى اإلنســان وأن الدولــة ال يتعيــن أن 
تتدخــل فــي المســائل المرتبطــة بتلــك المقاربــة، وظهــر تطبيــق تلــك السياســات فــي بعــض مــن الــدول 
األوروبيــة التــي ترتفــع فيهــا معــدالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا وخاصــة إيطاليــا، بريطانيــا – يعتبــر 
المســنين أعلــى نســبة  إصابــات بهــا - حيــث إنهــا اتبعــت سياســات احترازيــة فــي باطنهــا تطبيــق للنهــج 
الليبرالــي مــن أجــل تحقيــق مكاســب فــي الحــد مــن الراتب التقاعدي للمســنين لتحقيــق التوازن المالي 
فيهــا وفــي ظاهرهــا عجــز عــن تحجيــم الوبــاء وآخــر الحلــول فــي ظــل الفوضــى التــي تعتريهــا، وتتمثــل 
تلــك اإلجــراءات فــي اتبــاع سياســة مناعــة القطيــع، وطــب الحــروب بمعنــى أنــه ســيتم تحديــد األولويــة 
للحــاالت التــي ســتبقى عـلـى األجهــزة التنفســية وهــي ـفـي صالــح الفئــات العمريــة الصغيــرة عـلـى 
حســاب المســنين، باإلضافــة إلــى الرفــع الجزئــي لتدابيــر الحجــر الصحــي، وبالنظــر لنســب المعاشــات 
فــي الــدول األوروبيــة – ألمانيــا 6.6%، إســبانيا 9.6% ، فرنســا 0.6% - مــن إجمالــي الناتــج المحلــي يتضــح 

مغــزى هــذا األمــر.)31(

ــا؛ اإلشــكالية الثانيــة مرتبطــة باألولــى وهــي تعنــي الجــدل بيــن مقــوالت النظريــة الليبراليــة التــي  ثانًي
تغلــب مصلحــة الفــرد عـلـى المجمــوع، بمعنــى أنــه ال يمكــن أن يفــرط ـفـي حقوقــه ومصالحــه عـلـى 
حســاب غيــره، وهــو مــا يمثــل تضاربـًـا مــا فــي مبــدأ أن كل أزمــة بمثابــة فرصــة لتحقيــق أربــاح ومكاســب 
اقتصاديــة، فاتبــاع تلــك السياســات ســالفة الذكــر فــي الــدول األكثــر تضــرًرا مــن جائحــة كورونــا هــو مــا 
يعنــي المضــي قدًمــا فــي سياســة »المــوت البطــيء« لكبــار الســن بعيــًدا عــن الفئــات العمريــة، وبالتالي 
ســيتم تخفيــض عــبء الرعايــة الصحيــة  طويلــة األمــد – بلغــت نســبتها لكبــار الســن فــي فرنســا %1.7 
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، بريطانيــا 19%- عــن كاهــل الدولــة، وبالتالــي فتغليــب االقتصــاد عــن حيــاة 
الفــرد هــو تعارًضــا مــع مبــدأ الفــرد قبــل المجمــوع وهــو بمثابــة ســقطة لتلــك النظريــة فــي مجابهــة تلــك 

األزمــة.)32(

.7
. سامي السالمي، الليبرالية واألوبئة؛ جدل الفردانية والعولمة، دورية السياسة الدولية، مرجع سابق، ص ص 12.  31
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ثالًثــا وأخيــًرا النظريــة البنائيــة؛ أدت تداعيــات أزمــة كورونــا إلــى إفــراز التأثــرات الدوليــة وفًقــا لمقــوالت 
النظريــة البنائيــة، وخاصــة ـفـي ظــل اعتمادهــا للفاعــل الدوـلـي مــا دون الــدول ـفـي البيئــة الدوليــة أي 
االتجــاه بنحــو أو بآخــر إلــى العولمــة، حيــث تمخــض عــن ظرفيــات تلــك األزمــة تراجــع وانحســار مفهــوم 
العولمــة وسياســة االنفتــاح العالمــي نتيجــة تدابيــر اإلغــاق والسياســات االنعزاليــة التــي اتبعتهــا 
الــدول بمــا فيهــا تعليــق حركــة الطيــران، وغلــق الحــدود باإلضافــة إلــى تراجــع الصــادرات بيــن الــدول 
وهــو مــا انعكــس علــى معــدالت اإلنتاجيــة ومنــه للخســائر االقتصاديــة ســالفة الذكــر وبالتالــي تراجــع 
ألهــداف العولمــة، فتلــك النظريــة تجــد مــن الصعوبــة بمــكان تفســير تلــك الظرفيــة الراهنــة أو الخــروج 
مــن مــأزق تراجــع العولمــة فــي مقابــل بــزوغ الــدول القومــي للدولــة، ولكــن هنالــك مــن يتنبــأ بانتهــاء 
هــذا المفهــوم نحــو مفاهيــم التعــاون بيــن الــدول، وآخريــن يأملــون فــي تطويــر لقــاح ممــا ســيؤدي إلــى 
تجــدد طاقــة العولمــة مــن خــال الزيــادة المتوقعــة ـفـي اإلنتــاج والعــودة للعمــل وإعــادة الوضــع إـلـى 

ســابق عهــده.

أضــف إلــى ذلــك فكــرة الهويــة وإعــادة تشــكلها، ولعــل خيــر مثــال باإلســقاط علــى النمــوذج األلمانــي فــي 
إدارتــه لألزمــة وسياســاته تجــاه دول االتحــاد، فــي بــادئ األمــر كمــا ســبق أن تمــت اإلشــارة إلــى أنــه انتهــج 
مفهــوم األنانيــة الدوليــة حيــث إغــاق الحــدود ومنــع التصديــر ومــا إلــى ذلــك ثــم تغيــرت تلــك السياســة 
جذريـًـا - مــن منطلــق إحيــاء مفهــوم المســئولية الجماعيــة ألعضــاء االتحــاد والتضامنيــة – حيــث قامت 
بتمريــر الســندات الماليــة لمســاعدة إيطاليــا وفرنســا فــي مجابهــة تلــك الجائحــة، فضــًا عــن الرجــوع فــي 
قــرار منــع التصديــر بــأن قامــت بإرســال كافــة المعــدات الطبيــة إلــى تلــك الدولتيــن بــل وقامــت بالنقــل 
الجــوي للمصابيــن إـلـى داخــل أراضيهــا ـفـي مستشــفياتها، وتبرعــت ـفـي بقاعدتهــا الجويــة ـفـي حلــف 
شــمال األطلنطــي لنقــل المصابيــن وتعهــدت بمعالجــة بعــض المواطنيــن األوروبييــن علــى نفقاتهــا 
الخاصــة، وهــذا التغيــر الجــذري فــي المواقــف األلمانــي إنمــا نابــع مــن فكــرة الهويــة وإعــادة تشــكلها فــي 
مواجهــة األزمــات والتحديــات وتغليــب الهويــة القوميــة علــى الوطنيــة وإن كان باطنيًنــا يعتريــه طابــع 
مصلحــي بشــكل أو بآخــر، وعلــى الجانــب اآلخــر بــروز الهويــة ذات الطابــع الســلبي التــي نتجــت عــن 
تداعيــات تلــك األزمــة وُيعنــى فــي هــذا المقــام الجانــب اإليطالــي الســاخط علــى االتحــاد األوروبــي بســبب 
تقصيــره فــي مجابهــة األزمــة وتأخــره فــي تقديــم الدعــم والمســاندة للمتضرريــن وهــو بذلــك غلــب الهويــة 
الوطنيــة عـلـى المصلحــة األوروبيــة مــن خــال االنتقــادات لسياســات االتحــاد عـلـى نحــو مبالــغ فيــه، 
ومــن جانــب آخــر بــرزت خريطــة الفاعليــن الدولييــن التــي تقدمتهــا الدولــة الوطنيــة وتصاعــد دور 
المنظمــات الدوليــة الحكميــة وخاصــة ـفـي مجــال تبــادل المعلومــات وتقديــم المســاعدات الماليــة 

والفنيــة للــدول المتضــررة وهــو مــا يتعــارض مــع مفاهيــم العولمــة التــي تتبناهــا تلــك النظريــة.)33(

ويخلــص ممــا ســبق وباإلســقاط علــى النمــوذج الصينــي؛ فقــد اتبعــت تلــك الدولــة عــدة مقاربــات 
نظريــة فــي سياســتها االحترازيــة حيــث أنهــا طبقــت المقــوالت الواقعيــة بفــرض قبضتهــا األمنيــة علــى 
الداخــل مــن خــال تطويــع كافــة أدوات القــوة فيهــا مــن أجــل تحجيــم نطــاق الفيــروس فــي المقاطعــة 
التــي انتشــر منهــا، حيــث أنهــا قامــت بعــزل تلــك المدينــة، فضــًا عــن غلــق حدودهــا مــع دول جوارهــا، 
فــرض حظــر التجــوال، رفــع حــاالت الطــوارئ، رفــع درجــة االســتعداد لقواتهــا للتأهــب القصوى من أجل 
اإلشــراف علــى تطبيــق اإلجــراءات علــى نحــو أمثــل، تطبيــق الحجــر الصحــي للمدينــة بأكملهــا والخــروج 
ال يتــم فــي إال فــي نطــاق محــدود للغايــة، وبالتالــي فإنهــا وظفــت أدوات القــوة لديهــا مــن أجــل إدارة األزمــة، 

. رغدة البهي، األوبئة ومآالت التغيير العالمي في النظرية البنائية، دورية السياسة الدولية، مرجع سابق، ص ص 18، 19.  33
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كمــا أنهــا قــودت مفهــوم العولمــة مــن خــال الغلــق الكامــل لنطــاق حدودهــا ومجالهــا الجــوي، كمــا 
أنهــا تعاونــت علــى نحــو فعــال مــع منظمــة الصحــة العالميــة مــن خــال تبــادل كافــة المعلومــات عــن 
الفيــروس وفتــرة حضانتــه والفئــات األكثــر إصابــة بــه، باإلضافــة إـلـى أضــراره والبرتوكــوالت العاجيــة 
المتبعــة مــن خالهــا، وتدابيــر الوقايــة منــه، فقــد اتبعــت نهــج تعاونــي مــع المنظمــة الحكوميــة الدوليــة 
المســئولة عــن الصحــة العالميــة، وبالفعــل فقــد نجحــت فــي تحجيــم نطــاق المــرض وحــده فــي تلــك 
المدينــة وقامــت بإعــادة األمــور إلــى وضعهــا فــي ووهــان، فاهتمــت بحيــاة الفــرد وباعتبــاره أنــه يشــكل 
المجتمــع وفًقــا للنظريــة البنائيــة، ولكنهــا لــم تنتهــج النهــج الليبرالــي الــذي يســتهدف تحقيــق المنفعــة 
االقتصاديــة قبــل حيــاة اإلنســان فــي األزمــة، ومــن جانــب آخــر فقــد قــادت عاقــات صراعيــة مــع الواليــات 
المتحــدة مــن خــال اتهامهــا بافتعــال األزمــة مــن جــراء العثــور عـلـى مــواد بيولوجيــة بالقــرب مــن 

الســفارة األمريكيــة فــي الصيــن ثبــت أنهــا لهــا عاقــة بتحــورات الفيــروس.

وعـلـى الصعيــد العالمــي طبقــت مفاهيــم التعــاون الدوـلـي، التضامنيــة، والمســئولية الجماعيــة مــن 
خــال إعانهــا تقديــم كافــة المســاعدات الطبيــة لــدول العالــم المتضــررة بالتأكيــد تحقــق  الصيــن 
منافــع اقتصاديــة مــن جــراء تلــك السياســة لكنهــا لــن تغطــي التراجــع الــذي شــهده اقتصادهــا مــن 
جــراء تلــك الجائحــة، أمــا عـلـى صعيــد اللقاحــات فقــد نجحــت مــن خــال مختبراتهــا الحكوميــة مــن 
ــا للفئــات  ــا وفًق تطويــر وإنتــاج لقــاح ثبــت فاعليتــه وأعلنــت أنــه بمجــرد إنتاجــه ســيتم توزيعــه عالمًي
األكثــر تضــرًرا فــي البلــدان ذات اإلصابــات األعلــى، فــإذا تــم اختيــار نظريــة لتطبيقهــا علــى هــذا النمــوذج 

فيمكــن المــزج بيــن الواقعيــة علــى نحــو كبيــر والبنائيــة والليبراليــة علــى اســتحياء.

المحور الثالث؛ جائحة كورونا وتأثيرها على عناصر البيئة الدولية »وفًقا إلحصائيات ومؤشــرات 
البنك الدولي 2021«

فــي هــذا الموضــع ســيتم اإلســقاط علــى اآلثــار المختلفــة التــي أحدثتهــا تلــك الجائحــة علــى العناصــر 
المكونــة للنظــام الدوـلـي ومنهــا؛ التأثيــرات االقتصاديــة، االجتماعيــة، السياســية، الســياحية، التنقــل 
والســفر، وذلــك مــن خــال مؤشــرات وإحصائيــات البنــك الدوليوفًقــا لتقريــر ينايــر 2021- والجديــر 
بالذكــر أنهــأن تمــت اإلشــارة مســبًقا إـلـى التأثيــرات السياســية ـفـي موضــع ســابق - وهــو مــا ســيتم 

تناولــه عـلـى النحــو اآلـتـي بيانــه؛

أواًل تأثر االقتصاد العالمي؛َ

ســبق أن أشــار الباحــث ـفـي موضــع ســابق لألضــرار االقتصاديــة التــي لحقــت باالقتصــاد العالمــي 
وفًقــا لتداعيــات تلــك الجائحــة ولكــن يمكــن اإلســقاط علــى بعــض اإلحصائيــات التأكيديــة علــى هــذا 
التراجــع والصــادرة عــن البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر، ولعــل مــن أهمهــا؛ انخفــاض الناتــج المحلــي 
لاقتصاديــات المتقدمــة بمعــدالت كبيــرة للغايــة، فقــد بلــغ تراجــع الناتــج المحـلـي األمريكــي نحــو 
3.6% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ، وتراجــع الناتــج المحلــي لمنطقــة اليــورو بنحــو 7.4% مــن اإلجمالــي 
للمنطقــة، واليابــان تراجــع بمعــدل 5.3%، بينمــا تراجــع الناتــج المحلــي الصينــي بمعــدل 2.6%، أضــف 
إلــى ذلــك التراجــع االقتصــادي الــذي شــهدته االقتصاديــات الناميــة حيــث شــهد االقتصــاد بهــا انكماًشــا 
بنســبة 5%، وأشــار كذلــك التقريــر »آفــاق االقتصــاد العالمــي« أن تلــك الجائحــة قــد أدت إلــى إضعــاف 



22

تداعيات جائحة كورونا ىلع خريطة تفاعالت النظام الدولي واإلقليمي

النمــو االقتصــادي فــي العالــم، بــل أنهــا أدت إلــى زيــادة أعبــاء الديــون علــى الــدول المدينــة، كمــا انخفــض 
النقــد األجنبــي فــي معظــم الدولــي نتيجــة انخفــاض تحويــات العامليــن مــن النقــد األجنبــي وأشــارت 
توقعــات الخبــراء فــي مجموعــة البنــك الدولــي أن تلــك التحويــات ســتصل فــي نهايــة 2021 بانخفــاض 
نحــو 14%، )34(وأشــار التقريــر كذلــك أن قــارة أوروبــا وآســيا الوســطى تأتــي كأكثــر المناطــق فــي العالــم 
المتضــررة مــن تراجــع تحويــات العامليــن بالخــارج، فضــًا عــن انخفــاض معــدالت المهاجريــن، ومــن 
جانــب آخــر تزايــدت معــدالت الفقــر المدقــع لــدى المواطنيــن نتيجــة إنفاقهــم علــى الرعايــة الصحيــة 
حيــث أنــه فــي البلــدان الناميــة كان يقــدر حجــم اإلنفــاق علــى الصحــة مــن قبــل المواطنيــن مــا يقــرب 
مــن نصــف تريليــون دوالر، وهــو مــا ينــذر بأزمــات كبيــرة نتيجــة تلــك الجائحــة ســتؤدي إـلـى ارتفــاع 

معــدالت اإلنفــاق علــى نحــو متســارع.)35(

الشكل )1(

يوضح تدفقات وتحويالت العاملين بالخارج

المصدر؛ بناء على البيانات المدرجة على البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ملحق الهجرة والتنمية.36

هــذا باإلضافــة إـلـى تأثــر قرابــة 150 مليــون شــخص ـفـي العالــم بموجــات الجــوع الناتجــة عــن نقــص 
الغــذاء نتيجــة تداعيــات جائحــة كورونــا، كمــا ارتفعــت أســعار الغــذاء بنحــو 14% فــي العالــم وفًقــا لمؤشــر 
األســعار الصــادر عــن البنــك الدولــي، ناهيــك عــن الموجــات اإلضافيــة التــي أصابــت الســلع الغذائيــة 
وخاصــة المرتبطــة بالمحاصيــل الزراعيــة حيــث التقلبــات الجويــة، وموجــة اآلفــات الحشــرية المتمثلــة 

34 . A world bank group flagship report; Global Economic Prospects. JANUARY 2021. available for; 
https:// www.worldbank.org/. access date; 20.2.2021.
35  . PAUL BLAKE. DIVYANSHI WADHWA. 2020 Year in Review: The impact of COVID-19 in 12 
charts. available for; https://blogs.worldbank.org/voices/2020-year-review-impact-covid-19-12-charts 
m access date; 20.2.2021.
36  . Migration and Development Brief 32: COVID-19 Crisis through a Migration Lens. 2020. avail-
able for; https: //www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/publication/covid-19-crisis-through-a-
migration-lens.
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فــي الجــراد الصحــراوي الــذي انقــض علــى العديــد مــن الســلع الهامــة وأدى إلــى تناقصهــا، أضــف إلــى 
ذلــك المخاطــر التــي تعرضــت لهــا البيئــة نتيجــة التلــوث المائــي، الهوائــي الــذي أثــر بشــكل أو بآخــر علــى 
الســلع الغذائيــة، ممــا أصــاب الهيئــات االقتصاديــة وخاصــة اإلنتاجيــة منهــا باإلحبــاط وانعكــس علــى 
تصديــر الســلع بيــن الــدول عبــر الحــدود، كمــا أشــارت الدراســات المســحية الصــادرة عــن مجموعــة 
البنــك الدوـلـي إـلـى أن قرابــة الـــ45 دولــة مــن دول العالــم تعاـنـي نقًصــا ـفـي الســلع األساســية نتيجــة 

تداعيــات تلــك الجائحــة.)37(

الشكل )2(

يوضح معدالت نقص الغذاء على مدار األعوام 2019-2014

المصدر؛ وفًقا للبيانات المدرجة في أطلس أهداف التنمية المستدامة 2020، متاح على 
الرابط؛)38(

ولكــن علــى الرغــم مــن تلــك التعثــرات التــي مــرت بهــا االقتصاديــات المتقدمــة والناشــئة مــذ انطــاق 
تلــك الجائحــة إال أن إحصائيــات البنــك الدولــي لينايــر 2021 تتوقــع التعافــي النســبي لاقتصــاد الدولــي 
بنســبة 4% وذلــك نتيجــة ظهــور مجموعــة مــن اللقاحــات، إضافــة إلــى االســتثمار الــذي ســيرتفع نتيجــة 
االنحصــار المتوقــع للفيــروس، وـفـي مقدمــة تلــك الــدول الصيــن، اليابــان، منطقــة اليــورو، الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، حيــث متوقــع أن يرتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي لتلــك الــدول عــن عــام 2020، 

وســيزيد عـلـى التواـلـي؛ %5، %2.5، %3.6، %3.5.)39(
37 . David Malpass. COVID-19 crisis is fueling food price rises for world’s poorest. the guardian. 
available for; https://www.theguardian.com/global-development/food-security

. zero-hunger-2-https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/goal/، تاريخ الدخول؛ 12.2.2021  38

. بيــان صحفــي؛ االقتصــاد العالمــي ســينمو بنســبة 4% عــام 2021؛ وتوزيــع اللقــاح واالســتثمار أساســيان لمواصلــة التعافــي، ينايــر   39
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ثانًيا تأثر القطاع االجتماعي؛

كانــت التأثيــرات االجتماعيــة لتلــك الجائحــة مجحفــة علــى صعيــد الفــرد والمجتمــع، فــاألول عانــى مــن 
العديــد مــن التدابيــر التقييديــة وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى صحتــه وســامته منهــا عــدم التطــرق 
لمفاهيــم حقــوق اإلنســان، أو حتــى حريــات التعبيــر ـفـي ظــل تداعيــات تلــك األزمــة، كمــا ارتفعــت 
معــدالت الفقــر فــي المجتمــع نتيجــة االنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة بمبالــغ تفــوق اإلنفــاق فيمــا قبــل 
األزمــة، كمــا أدت تلــك األزمــة إلــى التأثيــر علــى مدلــول المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، حيــث ازدادت 
الدراســات  ظــل  ـفـي  الصحيــة ألســرتها وخاصــة  والرعايــة  العمــل  جــراء  مــن  عليهــا  الماليــة  األعبــاء 
التقديريــة التــي أشــارت بارتفــاع معــدالت الوفــاة مــن الرجــال متأثريــن بهــذا الفيــروس عــن النســاء، أمــا 
عــن الثانــي فقــد عانــى مــن اإلجــراءات التقييديــة االنعزاليــة وتدابيــر الغلــق التــي تســببت بشــكل أو بآخــر 
فــي البعــد االجتماعــي ناهيــك عــن الضغــط االقتصــادي الــذي أصــاب طبقــات المجتمــع ممــا تســبب 
فــي زوال الطبقــة المتوســطة وانخفــاض الدخــول ومنــه إلــى تصاعــد العنــف المجتمعــي نتيجــة ارتفــاع 
معــدالت البطالــة، ارتفــاع معــدالت الديــون واالقتــراض لــدى األفــراد نتيجــة انخفــاض الدخــل وذلــك 

كإجــراء مــن قبــل المؤسســات االقتصاديــة لمواجهــة مخاطــر تلــك الجائحــة.)40(

ومــن جانــب آخــر قــد تأثــر المجتمــع بارتفــاع معــدالت »البطالة«مــن جــراء تلــك الظرفيــة، حيــث أعلنــت 
منظمــة العمــل الدوليــة أن تداعيــات تلــك األزمــة قــد فاقــت فــي آثارهــا علــى القطــاع االقتصــادي أزمــة 
2008 – 2009، كمــا أضافــت وفًقــا لتقديراتهــا أنــه ومــذ بــدء هــذه األزمــة فقــد تأثــر قرابــة الـــ200 مليــون 
عــام وتعرضــوا لمخاطــر البطالــة، وأشــارت كذلــك أنــه وقبــل انطــاق جائحــة كورونــا فقــد ارتفــع معــدل 
العاطليــن عــن العمــل إلــى نحــو 190 مليــون عامــل فــي مختلــف أنحــاء العالــم، ومــن المتوقــع أن يتأثــر 
قرابــة 2.7 مليــار عامــل بتلــك الجائحــة ويتعرضــوا لخطــر البطالــة نتيجــة إجــراءات الغلــق الجزئــي فــي 
بعــض األماكــن والكلــي فــي أخــرى، أي أنــه مــن كل خمــس عمــال ســيفقد أربعــة منهــم وظيفتــه، وأن 
كثــر المناطــق التــي تأثــرت فيهــا العمالــة بتلــك الجائحــة هــي قــارة آســيا ومنطقــة المحيــط الهــادي  أ
إضافــة إـلـى قــارة آســيا وأوروبــا، ولــم يقتصــر األمــر عنــد مجــرد رصــد إحصائيــات الفئــات المتعرضــة 
للبطالــة، بــل أنهــا تطرقــت كذلــك إـلـى القطاعــات األكثــر تضــرًرا مــن تلــك الظرفيةومــن التراجــع ـفـي 
اإلنتــاج، وتمثلــت ـفـي؛ تأثــر  نحــو 144 مليــون عامــل ـفـي قطــاع الخدمــات وخاصــة الفنــادق والغــذاء 
ســواء بتعــرض بعضهــم للباطلــة أو تخفيــض الراتــب، فــي حيــن تأثــر نحــو 463 مليــون عامــل فــي قطــاع 
التصنيــع، ونحــو 582 مليــون عامــل فــي قطاعــات المبيعــات وخاصــة الجملــة والتجزئــة، و 157 مليــون 
عامــل  فــي قطــاع األعمــال واإلدارة، وأشــارت إلــى أنــه بجمــع تلــك العمالــة فــي تلــك القطاعــات يتضــح 
أنهــا تشــكل نحــو 37.5 % مــن إجمالــي التوظيــف فــي العالــم، وأن ســاعات العمــل قــد تقلصــت بنحــو 
6.7% وهــو مــا يقــدر بنحــو فقــدان 195 مليــون وظيفــة بــدوام كامــل و5 مليــون وظيفــة ـفـي الــدول 
العربيــة، واختتمــت أن أقــل القطاعــات تضــرًرا مــن تداعيــات تلــك األزمــة فقــد تمثلــت ـفـي قطــاع 

الزراعــة وخاصــة األمــن الغذائــي، وذلــك علــى الرغــم مــن النقــص الشــديد فــي قطــاع الغــذاء.)41(

2021، متاح على الرابط؛ https://www.albankaldawli.org/ar/news، متاح على الرابط؛ 20.2.2021.
un.org/.https://www.un.org/sites/un2 ،أثــر مــرض فيــروس كورونــا لعــام 2019 )كوفيــد-19( علــى النســاء والفتيــات .  40

.20.2.2021 الدخــول؛  تاريــخ   ،files/arabic _brief_on_covid_and_women.pdf
. منظمــة العمــل: بســبب جائحــة كورونــا، سيخســر العالــم مــا يعــادل 195 مليــون وظيفــة بــدوام كامــل، مــن بينهــا 5 مالييــن فــي الــدول   41

https://news.un.org/ar/news/topic/economic- العربيــة، األمــم المتحــدة، متــاح علــى الرابــط؛ أبريــل 2020، متــاح علــى الرابــط؛
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ثالًثا تأثر قطاع السياحة والتنقل والسفر؛

عــن قطــاع الســياحة؛ فقــد أثــرت جائحــة كورونــا علــى هــذا القطــاع وذلــك مــن خــال تقديــرات منظمــة 
الســياحة الدوليــة، حيــث بلغــت حجــم الخســائر فــي هــذا القطــاع نحــو خمــس أضعــاف الخســائر الماليــة 
التــي تســببت بهــا األزمــة الماليــة 2009 وتــم تقديرهــا بنحــو 460 مليــار دوالر، وأن عــدد الســياح تراجــع 
نتيجــة إجــراءات وتدابيــر الغلــق بنحــو 65% - والجديــر بالذكــر أن عــام 2019 قــد شــهد نمــًوا فــي قطــاع 
الســياحة بنحــو 4% وكانــت فرنســا الدولــة األكثــر ِوجهــة ســياحية، تلتهــا كل مــن الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة وإســبانيا وهــو مــا تراجــع بســبب تداعيــات تلــك الجائحــة– وأضافــت أنــه لســبيل عــودة 

قطــاع الســياحة إلــى ســابق عهــده فقــد يســتغرق األمــر مــن عامليــن ألربــع أعــوام.)42(

عــن تأثــر قطــاع التنقــل والســفر؛ تأثــر هــذا القطــاع بــدوره بتداعيــات جائحــة كورونــا، حيــث وفًقــا لتقريــر 
مجلــس الســياحة والســفر العالمــي فقــد خســر قرابــة 100 مليــون عامــل وظيفتهــم فــي قطــاع التنقــل 
والســفر بمــا يمثــل زيــادة قدرهــا 30% عــن العــدد فــي بدايــة األزمــة، كمــا أضــاف التقريــر أنــه مــن المتوقــع 
أن يفقــد قرابــة 75 مليــون عامــل وظيفتهــم فــي هــذا القطــاع مــن التابعيــن لــدول مجموعــة العشــرين، 
وأضــاف كذلــك إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يــزداد التراجــع فــي إيــرادات القطــاع الجــوي مــن 171 مليــار 
دوالر إـلـى 96 مليــار دوالر بتراجــع قــدره 45%، كمــا توقــع التقريــر بــأن الطلــب عـلـى الرحــات الجويــة 
ســيتراجع بنســبة 48%، وعــن الخســارة الماليــة للقطــاع الجــوي والســفر بشــكل عــام فقــد بلغــت نحــو 
314 مليــار دوالر عــن عــام 2020، وفقــدان مــا يزيــد عــن 25 مليــون موظــف لوظيفتهــم، والجديــر 
بالذكــر أن قطــاع الســفر عامــة قــد بلــغ خســائر ماليــة كبيــرة وفقــد ماييــن مــن الوظائــف للعامليــن بــه، 
والجديــر بالذكــر أن األســطول الجــوي علــى مســتوى العالــم قــد أخــرج مــن الخدمــة الجويــة نحــو 19 
ألــف طائــرة بمــا يمثــل نحــو 57% مــن إجمالــي المتــاح للتشــغيل وهــو مــا يشــير إلــى خســائر جمــة فــي 

هــذا القطــاع تحديــًدا.)43(

رابًعا وأخيًرا تأثر قطاع التعليم؛

نتيجــة إجــراءات الغلــق التــي اتبعتهــا العديــد مــن الــدول بما فيها المؤسســات التعليمية من المتوقع 
أن تتأثــر منهجيــات وأنظمــة التعليــم بالســلب فــي مختلــف دول العالــم وخاصــة فــي الــدول التــي تعانــي 
أوضاًعــا تعليميــة متعثــرة ويرتفــع بهــا معــدل األميــة والتهــرب الدراســي وخاصــة الــدول الناميــة علــى 
حــد تعبيــر، وتتمثــل خســائر التعليــم فــي انخفــاض جــودة التعليــم، إضافــة إلــى تراجــع فــرص المتلقــي 
للمــادة العلميــة وخاصــة بعــد تدخــل التكنولوجيــا وإجــراءات وتدابيــر التعليــم عــن بعــد، فعلــى الرغــم 
مــن األمــن والســامة التــي تتمتــع بهــا تلــك اآلليــة إال أنهــا تفتقــد للتفاعــل الحســي بيــن المحاضــر 
والمتلقــي، وتبــادل وجهــات النظــر، وتثمــل معضلــة للــدول التــي تعاـنـي مــن تباطــئ ـفـي خدمــات 

development ، تاريخ الدخل؛ 20.2.2021.
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اإلنترنــت، إضافــة إلــى الدخــل المتوســط والضعيــف الــذي تعانيــه ممــل يقلــل مــن فــرص الحصــول 
علــى الخدمــة لبعــض الطــاب وذلــك ألن تكاليفهــا وأعبائهــا تفــوق قــدرات األســرة، ومــن جانــب فنــي 
ــا ألنــه لــم يتمتــع  آخــر فــإن إجــراءات الغلــق والتدابيــر االحترازيــة تســهم فــي خلــق جيــل متوســط فكريً

بكامــل فرصــه وحقوقــه التعليميــة وفًقــا لظرفيــة مغايــرة أطاحــت بآمــال ورغبــات الكثيريــن.)44(

الشكل)3(

خريطة توضح الدول التي أغلقت الهيئات التعليمية بها وفًقا لرصد البند الدولي لإلنشاء والتعمير

الخريطة المرفقة وفًقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي لإلنشاء والتعمير.)45(

رابًعا كيف يمكن مجابهة أزمة كورونا، في ظل تلك النظريات؟ » الخاتمة«؛

اإلجابــة عــن هــذا التســاؤل قــد تمــت اإلشــارة لهــا فــي مواضــع مختلفــة مــن الدراســة، والمتمثلــة فــي؛ 
أواًل تفعيــل دور الدولــة كفاعــل رئيســي ـفـي العاقــات الدوليــة، وكضابــط لألمــن الداخـلـي، ومخــول 
لهــا اســتخدام كافــة إمكاناتهــا حتــى وإن تطلــب األمــر القــوة العســكرية مــن أجــل تطبيــق اإلجــراءات 
االحترازيــة، ثانًيــا؛ االســتمرار ـفـي اتبــاع اإلجــراءات االحترازيــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة، 
ثالًثــا؛ تحقيــق التعــاون الدوـلـي بيــن الــدول وبعضهــا بعًضــا مــن أجــل تبــادل الخبــرات والمعلومــات 
بشــأن تلــك الجائحــة باإلضافــة إـلـى التعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة وإمدادهــا بالمعلومــات 
44  . KALIOPE AZZI-HUCK. TIGRAN SHMIS. Managing the impact of COVID-19 on education 
systems around the world: How countries are preparing. coping. and planning for recovery. march 2020. 
available for; https://blogs.worldbank.org/education/managing-impact-covid-19-education-systems-
around-world-how-countries-are-preparing
45 . https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/03/24/world-bank-education-and-
covid-19.print.
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الدقيقــة مــن أجــل الوقــوف علــى األعــداد الحقيقيــة لتلــك األزمــة، االبتعــاد عــن فكــرة االقتصــاد قبــل 
الفــرد، وتغليــب مفهــوم حيــاة الفــرد قبــل اإلجمــاع، اعتــزال المفاهيــم المغايــرة التــي تمخضــت عــن 
تلــك األزمــة كمفهــوم األنانيــة السياســية، عــدم الثقــة فــي نوايــا الــدول وغيرهــا، التعــاون الدولــي مــن أجــل 
المكافحــة الدوليــة فــي نطــاق نظريــات العاقــات الدوليــة، التغاضــي عــن المصالــح الشــخصية لتــدارك 
تلــك األزمــة، ناهيــك عــن االعتمــاد المتزايــد علــى تكنولوجيــا المعلومــات فــي إدارة المعلومــات كوســيلة 
فراغيــة آمنــة وميســرة يمكــن مــن خالهــا متابعــة تطــورات تلــك الجائحــة عـلـى الصعيــد الداخـلـي 

واإلقليمــي والدولــي ومتابعــة كافــة التطــورات وســير العمــل مــن خالهــا إن تطلــب األمــر.

وتمخضت عن تلك الدراسة عدد من النتائج متمثلة في؛

ســاهمت جائحــة كورونــا فــي تغيــر خريطــة التفاعــات فــي النظــام الدولــي لصالــح الدولــة الوطنيــة فــي . 	
ظــل تراجــع لــدور الفاعليــن مــا دون الــدول كالشــركات متعــددة الجنســيات والتكتــات االقتصاديــة.

ترتــب عـلـى تلــك األزمــة ســقوط مفهــوم العولمــة وسياســة االنفتــاح االقتصــادي وإلغــاء الحــدود . 	
لصالــح سياســة االنعــزال السياســي والغلــق الحــدودي واالنكمــاش االقتصــادي.

األنانيــة . 	 الــدول،  نيــات  ـفـي  الثقــة  عــدم  الدوليــة كمفهــوم  الســاحة  عــدة مفاهيــم عـلـى  تصاعــدت 
االقتصــادي. والتكامــل  الجماعيــة،  المســئولية  التضامنيــة،  مفاهيــم  ـفـي  وتراجــع  السياســية 

تعرضــت النظــم اإلقليميــة للعديــد مــن األزمــات منهــا االقتصاديــة والسياســية الُملحــة والتــي كادت . 	
أن تعصــف بهــا.

الفــرد . 	 األزمــة عـلـى حســاب  ـفـي  االقتصاديــة  المكاســب  مبــدأ تحقيــق  الليبراليــة  النظريــة  غلبــت 
األوروبيــة. األنظمــة  مــن  العديــد  ـفـي  وصحتــه وحياتــه 

انقلبــت موازيــن القــوى الدوليــة واتجهــت نحــو نظــام التعدديــة القطبية بعد ســيطرة النظام األحادي . 	
بقيــادة الواليات المتحدة األمريكية.
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