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لقد رسخ يف الويع ادلويل بعد اعم  2020أن انلتائج املرتتبة ىلع جاحئة «كورونا» تعد احلدث
ًّ
ً
شعورا بعدم ايلقني
تدرجييا حىت استحكم يف حياة الشعوب وادلول ،كما بث
اجللل اذلي استرشى
والضعف يفوق وطأة أوقات احلروب .ومع رسعة تفيش اجلاحئة ،برز مدى عجز العلوم االجتماعية
ً
عموما ،والعلوم السياسية بوجه خاص ،عن القدرة ىلع اتلنبؤ واسترشاف املستقبل ،كما تبني حدود
املراجعات املحتملة يف األسس اليت تقوم عليها املنظومة ادليمقراطية يف ظل األزمة ،باإلضافة إىل
ً
وحتديدا يف ضوء سياسات الصحة العامة اإلجبارية اليت تم
االستعدادات املتعلقة بإدارة األزمات،
تبنيها داخل انلظم ادليمقراطية.
كما كشفت اجلاحئة عن مدى قدرة األطر انلظرية السائدة يف العلوم االجتماعية وإسهاماتها
السابقة ،ىلع تقديم إجابات واضحة عن تساؤالت تتعلق بكيفية فهم حتول القدرة يف ضوء
مؤرش «كورونا» ،والوقوف ىلع االرتباط  -اذلي يمكن أن خيلص إيله املعنيون بتحليل السياسة
املقارنة  -بني طبيعة انلظم السياسية واالستعدادات ملواجهة اجلاحئة .كما كشفت اجلاحئة عن تبيان
ً
سمات احلكم السلطوي يف االستجابة واتلعامل مع األزمة مقارنة بنظم احلكم ادليمقرايط ،خاصة
مع تدابري الصحة العامة ،مثل فرض تدابري اإلغالق الصارمة ،والعزل ،واحلجر الصيح ،ويه تدابري
واسعة االنتشار ًّ
اعمليا ،وقد فرضت رضورة مراجعة مدى تأثريها يف منظومة القيم ادليمقراطية وآيلات
اتلفاعل السيايس بشلك اعم ،ال سيما فيما يتعلق بمنظومة احلريات العامة .ولكن يمكن أن نفرتض
ً
ً
واضحا
إمجال أنه بقدر اتلفاوت الكبري يف األداء الفعيل لدلول واحلكومات خالل إدارة األزمة ،بات
وجود حاجة إىل وضع تصورات جديدة لفهم العالقة بني طبيعة انلظم السياسية واالستعداد إلدارة
أزمات مثل انتشار األمراض واألوبئة ،وذلك يف ظل معطيات العوملة والتشابك اهلائل بني خمتلف
أبعاد األنشطة اإلنسانية.

مستقبل العلوم السياسية
يف إطار جاحئة كورونا

كما قدمت اجلاحئة العديد من األطروحات ملا بعد «كورونا» ،وشمل ذلك تراجع ادليمقراطية،
ً
فضل عن ُّ
تغول انلظام السلطوي اذلي اكتسب رشعية حتت مسىم «احتواء اجلاحئة» ،كما طرحت
اجلاحئة تساؤالت تتعلق باآلثار السياسية املرتتبة عليها ،وكذلك إشاكيلة قيادة عمل مجايع دويل
ملواجهة الاكرثة ،ناهيك عن اجلديلات اتلنظريية املتعلقة بتفسري السياسة ادلويلة من املنظور الليربايل،
إىل غري ذلك من االستفسارات والتساؤالت اليت تتصاعد حدتها مع امتداد األزمة ،وانكشاف مدى
هشاشة العلوم االجتماعية يف مواجهة الواقع ،قبل احلديث عن قدرته ىلع اتلنبؤ واالسترشاف.

ً
انطالقا من تلك األفاكر ،تأيت أهمية هذا اإلصدار اخلاص بمركز ادلراسات االسرتاتيجية بمكتبة

اإلسكندرية ،واذلي انبثق عن ورشة عمل بعنوان «مستقبل العلوم السياسية بعد جاحئة كورونا» يف
 19نوفمرب  ،2020بمشاركة عدد من رؤساء أقسام العلوم السياسية باجلامعات املرصية؛ كمحاولة
تلكريس دور املركز يف إلقاء الضوء ىلع أبرز القضايا ذات ابلعد االسرتاتييج من جانب ،وإلبراز دور
ًّ
حايلا .ولعل الفرتة
اجلماعة السياسية املرصية يف معاجلة أبرز األزمات اليت يكابدها علم السياسة
اتلايلة ىلع انعقاد تلك الفعايلة قد شهدت العديد من املعطيات اجلديدة ،وطرحت تساؤالت إضافية
ً
حتتاج إىل معاجلة ودراسة أكاديمية وحبثية رصينة مستقبل.

فريق عمل مركز ادلراسات االسرتاتيجية
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جاحئة كورونا ومستقبل العلوم السياسية:

مع قراءة خاصة للجدل اتلنظريي الليربايل الواقيع
يف تفسري السياسة ادلويلة
أ .د .أمحد وهبان
أستاذ العلوم السياسية
عميد لكية ادلراسات االقتصادية والعلوم السياسية  -جامعة اإلسكندرية

طفت ىلع سطح األحداث العاملية ،وتربعت خالل الشهور القليلة املنرصمة جاحئة نوعية
جتسدت يف انتشار فريوس فتاك عرب خمتلف قارات البسيطة ُعرف بكوفيد 19-أو كورونا .ورساعن
ما صار العالم إزاء أزمة جديدة يه األخرى نوعية ،وبات عليه أن يتعامل معها يف ظل أجواء من
القلق وعدم ايلقني واخلوف والرتقب ،انتابت سائر ساكن الكوكب جراء ذلك املرض الغامض احلاصد
لألرواح .وراحت لك دولة تسىع بشىت السبل إىل إدارة أزمتها اخلاصة مع الفريوس ،كما حاولت
املنظمة املعنية بالصحة العاملية تقديم بعض العون لدلول يف هذا الصدد ،وإن باتت حالة االرتباك
العامة والضبابية سيدة املوقف؛ ال سيما يف ظل محالت اتلضليل اإلعاليم ونرش الشائعات وتبادل
احلمالت ادلاعئية املبنية ىلع اتهام القوى ادلويلة بعضها بلعض بالتسبب يف األزمة ،وعدم الشفافية
يف تقديم احلقائق للجماعة ادلويلة ،والسيع إىل حتقيق مصالح أنانية ضيقة ىلع حساب أمن ومستقبل
البرشية قاطبة .وبموازاة هذه املسايع واملمارسات ادلويلة واحلكومية ،ازدهرت األدبيات اليت انصبت
ىلع حتليل األزمة احلالة وتداعياتها املختلفة ىلع اكفة أوجه احلياة اإلنسانية املعارصة ،بما يف ذلك
قطاع اعلم السياسة بوجهيه ادلاخيل وادلويل .ويف هذا السياق تأيت حلقتنا انلقاشية هذه حول مستقبل
العلوم السياسية يف ظل جاحئة كورونا.

مستقبل العلوم السياسية
يف إطار جاحئة كورونا

ً
وتأسيسا ىلع ما تقدم ،ارتأيت أنه يتعني بداية أن أقدم تصوري لإلجابة عن مجلة تساؤالت
يطرحها عنوان احللقة انلقاشية ويه:
 هل نحن بصدد الحديث عن تطورات جوهرية يشهدها علم السياسة بمختلف فروعهاألصيلة والهجينة بفعل جائحة كورونا وتداعياتها ،أم أننا نتحدث عن تغيرات قد تطرأ جراء
الجائحة على الممارسات السياسية للدول والتنظيمات السياسية وربما األفراد؟ وهل يمكن
أن نتحدث عن تغيير حقيقي في بنية النسق الدويل القائم منذ انهيار االتحاد السوفييتي عام
 ،1991على نحو قد يؤدي إلى تراجع مكانة بعض القوى الدولية الكبرى أو حتى القطبية،
لحساب قوى أخرى تتقدم الصفوف العتالء قمة تدرج سلم القوى الدويل؟
 هل أدت الجائحة وما ترتب عليها من تداعيات إلى تراجع االهتمام الحكومي واألكاديميبالعلوم االجتماعية ،ومن بينها علم السياسة على الصعيد العريب لحساب العلوم الطبيعية؟
 هل أدت تداعيات الجائحة إلى استشراء ظاهرة التضليل اإلعالمي عبر مختلف وسائطهاوبشتى آلياتها؟
ً
ومن ثم ،أقدم إجابتي عن التساؤل األساسي الذي اقترحته سابقا ،وهو :في ظل الجائحة،
لمن كانت الغلبة هذه المرة على صعيد الجدل التنظيري التقليدي والقديم والمتواصل
بين منظري النموذجين الفكريين الرئيسيين في تفسير العالقات الدولية (أي الليبرالي
والواقعي)؟ بمعنى هل كانت سلوكيات الدول خالل الجائحة أقرب إلى الطرح الليبرالي أم
إلى الطرح الواقعي في التفسير؟

ً
وإتماما للفائدة ،أختتم مداخلتي باإلجابة عن جملة تساؤالت أخرى أبرزها:

 أي األنظمة السياسية أثبت جدارة أكبر في التعاطي مع جائحة كورونا :الحرة أم السلطوية؟ً
ً
نجاحا في هذا السياق؟ وإذا كان ذلك كذلك:
وهل فعل كانت األنظمة السلطوية هي األكثر
هل هذا قد يدعونا إلى التخلي عن اإليمان بالنظم الديمقراطية النيابية ومختلف مبادئها
وآلياتها؟
 ما أبرز حقول وموضوعات علم السياسة ،التي قد يتعاظم االهتمام بها بعد انقشاع أزمةالوباء؟
ً
وبناء عليه :ما أبرز النصائح التي يمكن أن تولد من رحم األزمة ،وأن نوصي بها كأكاديميين
فيما يتصل بتطويع مخرجات علم السياسة لخدمة المجتمعات العربية وقضاياها؟
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وفيما يلي أقدم رؤيتي بصدد اإلجابة عن تلك التساؤالت ً
تباعا:

 -1اجلاحئة :علم السياسة واملمارسة السياسية ومآل النسق ادلويل

ًّ
مبدئيا ،أن ثمة مبالغة كبرية يف القول بأن علم السياسة بشىت فروعه ومواضيعه سيشهد
أرى،
ًّ
ً
تغيريا جذريا بفعل هذه األزمة اليت جتسدها جاحئة كورونا ،أو أن علم السياسة بعد أزمة كورونا لن

يكون هو ذات علم السياسة املعروف قبلها .ببساطة فإن القائلني بهذا الرأي ال يقدمون أية أدلة أو
ً
ارتباطا بتداعيات األزمة وصريورتها والسلوكيات الصادرة
حتليالت مقنعة تؤكد صحة زعمهم .فربما
عن األفراد واتلنظيمات وادلول خالهلا؛ حيدث أن يزتايد االهتمام بفروع أو مواضيع ما ضمن نطاق
علم السياسة ،وقد يعيد بعض حمليل انلظم السياسية انلظر يف بعض حتليالتهم اتلقليدية أو يرتاجعون
عن حتزياتهم األيديولوجية ألنماط معينة من األنظمة ،وقد يعلن بعض مريدي انلماذج الفكرية
اتلنظريية انتصار نماذجهم يف تفسري السلوك السيايس لدلول خالل األزمة ،لكن لك ذلك ال يعين
وال يقود يف تصوري إىل تغيري جذري يف علم السياسة وال حىت يف فروعه الرئيسية اليت وردت يف قائمة
ايلونسكو اعم  1948واليت يه :انلظرية السياسية ،وانلظم السياسية ،واحلياة السياسية ،والعالقات
اكف
السياسية ادلويلة .فاجلاحئة احلالة يه كلك أزمة دويلة تتسم باتلأقيت وعدم ادليمومة لوقت ٍ
لتشكيل مالمح جديدة لعلم السياسة أو حىت ألي علم آخر.
أما ىلع صعيد املمارسات السياسية ،فإن ثمة ً
تغريا حدث بالفعل يف سلوكيات ادلول واتلنظيمات،
وهو اتلغري اتلقليدي املرتبط خبصوصية موقف األزمة احلالة شأنها يف ذلك شأن سائر األزمات.
ً
عموما ،ويف عبارة وجزية يه« :تهديد كبري ووقت قصري ومفاجأة».
فعنارص موقف األزمة
وعليه ،فإن موقف األزمة اعدة ما جيرب متخذي القرار ،حتت وطأة اعمل حمدودية الوقت ،ىلع
ً
ختطي اإلجراءات ابلريوقراطية ،واخلطوات الروتينية لعملية اختاذ القرار .من ذلك مثل أن العديد من
ادلول قامت باستخدام لقاحات وأدوية ملواجهة الوباء دون امليض يف اإلجراءات الروتينية املعتادة يف
اتلأكد من اعتبارات الفعايلة واألمان من خالل السلطات املنوطة بذلك ،حال هيئة الغذاء وادلواء
ً
األمريكية ،فنجد مثل الرئيس األمريكي قد داع الشعب إىل استخدام عقار «ريمديسفري» يف
ً
عالج كورونا دون حتقق اهليئة من مدى فعايلته ،ومتجاهل يف الوقت نفسه حتذيرات منظمة الصحة
ًّ
العاملية من هذا الترسع ،بل واختذ ً
دراماتيكيا باتلوقف عن تقديم احلصة املايلة األمريكية
قرارا
ً
املقررة للمنظمة ،ومن ثم أعلن انسحاب بالده منها لكية.
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كما تدفع مواقف األزمات صانيع القرار اخلاريج ً
اغبلا إىل تعريف أهدافهم ىلع حنو قاطع،
ً
ً
ارتباطا بتعاظم حجم اتلهديدات اليت يفرضها موقف األزمة .وينعكس ذلك يف
حتديدا؛
وبصورة أكرث
صورة اختالف أولويات األهداف خالل أوقات األزمات عنها يف األحوال العادية ،فقد تتقدم بعض
األهداف تلتبوأ ماكن الصدارة خالل األزمة ،بينما ترتاجع أخرى .وبطبيعة احلال ،فإن االختالف
يف ترتيب األهداف خالل فرتات األزمات قد يتعداها لريتب الزتامات بعيدة املدى .فيف ظل األزمة
احلايلة تقدمت األهداف املتعلقة باحلفاظ ىلع حياة املواطنني ىلع أي أهداف أخرى تتعلق باالقتصاد
ً
أو حىت حقوق اإلنسان مثل ،حيث جلأت اغبلية ادلول إىل إجراءات احرتازية ملواجهة الوباء من قبيل
اإلغالق اليلك كما فعلت إيطايلا وإسبانيا وفرنسا والسعودية لشهور عدة ،أو اإلغالق اجلزيئ اذلي
جلأت إيله دول أخرى عديدة مثل الواليات املتحدة وأملانيا وايلابان ومرص ،ناهيك عن اإلجراءات
املتعلقة حبظر اتلنقل ادلاخيل ،ووقف السفر اخلاريج من خالل املطارات واملوانئ ،وغري ذلك الكثري
من اإلجراءات اليت حتد من حريات املواطنني ،وتؤثر بالسلب ىلع اقتصاديات ادلول ومعدالت نموها.
كذلك من املعتاد أن تؤثر مواقف األزمة ىلع خنبة صانيع القرار ذاتهم ،حيث قد يرتتب عليها
ما يشبه عملية الفرز أو اتلقويم لألدوار اليت يقوم بها لك واحد من أعضاء هذه انلخبة ،وال سيما ما
ً
ً
تأثريا ونفوذا) ،وباتلايل فقد
يسىم باحللقة الضيقة لصناعة القرار (صناع القرار الفعليون أو األكرث
تسفر أزمة معينة عن دخول أعضاء جدد إىل هذه احللقة ،وخروج ابلعض اآلخر منها .ولعل أوضح
األمثلة وأجالها يف هذا الصدد نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية اليت أجريت يف نوفمرب 2020
واليت واكبت استمرارية أزمة اجلاحئة ،وأسفرت عن هزيمة كبرية للرئيس األمريكي احلايل ترامب
أمام خصمه ادليمقرايط جو بايدن ،بما سيرتتب عليه من إطاحة بكل دوائر صنع القرار املرتبطة
باإلدارة احلايلة ،وامليجء بنخب وشخصيات جديدة يف ظل إدارة أمريكية جديدة بالاكملُ .
ويرجع
معظم املحللني هزيمة الرئيس ترامب يف االنتخابات إىل فشل إدارته ألزمة كورونا ،وتعامله خبفة
وارجتال مع األزمة وتداعياتها ىلع حنو أسفر عن وفاة ما يربو ىلع ربع مليون أمريكي حىت اآلن
جراء املرض الفريويس.
وإذا انتقلنا للحديث عن أثر اجلاحئة ىلع النسق ادلويل القائم ،وهو النسق اذلي يعتربه اغبلية
ًّ
رسميا يف
املحللني أحادي القطب ،واذلي ظهر إىل حزي الوجود منذ تفكك االحتاد السوفيييت
 25ديسمرب  ،1991أو ربما باألحرى منذ سقوط حائط برلني يف  9نوفمرب اعم  ،1989فإنين أرى
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أن ثمة مبالغة واضحة يف اتلحليالت اليت تقول بتغري جذري يف بنية النسق ادلويل وصعود قوى
ً
قطبية اكلصني إىل موقع القيادة ىلع حساب الواليات املتحدة ،استنادا حسب هذا الزعم إىل فشل
األمريكيني وختبطهم يف اتلعامل مع األزمة ،وجناح الصينيني يف هذا اخلصوص ،بل وصار كثري من
اتلحليالت السياسية والطبية يؤكد ىلع كون كورونا (كوفيد )١٩-جاء نتيجة ختليق معميل إرادي،
ولكن االختالف يظل يف إطار هذا اتلوجه حول ما إذا اكن تم نرشه بعمل إرادي اغيئ من جانب
حكومة الصني أم أنه انترش نتيجة خطأ برشي غري مقصود.
ويرى القائلون بتورط انلظام الصيين ،واملوسومون بأصحاب نظرية املؤامرة ،أن الفريوس

استُخدم كسالح بيولويج تلحقيق أهداف تتعلق بصعود الصني كقوة قطبية قائدة ىلع مستوى النسق
ً
ً
ادلويل ،إىل جانب بعض األهداف االقتصادية .ووفقا هلذا الرأي ،فإن الصني تمتلك فعل اللقاح كما
ً
العالج املضاد للفريوس ،وأنها بطبيعة احلال لن تقدمه لغريها من ادلول حتقيقا ألهدافها املشار إيلها.
وكإحدى القرائن ىلع صحة ما ذهبوا إيله يشري هؤالء املحللون إىل إقدام انلظام الصيين ىلع اعتقال
ً
متأثرا بإصابته بذات
الطبيب اذلي اكن أول من أعلن عن ظهور الفريوس ،واذلي تويف فيما بعد
ً
ضالعا يف إخفاء وجود وانتشار الفريوس.
الفريوس ،فيما يعين حسب هذا اتلوجه أن نظام بكني اكن

ومهما يكن من أمر هذه اتلحليالت ،ومدى دقة ما استندت إيله من معلومات ،أرى أن اجلاحئة
حني تنقشع لن تسفر عن نسق دويل جديد ترتاجع فيه ماكنة الواليات املتحدة لصالح الصني ،ذلك بأن
ً
من املعلوم بداهة أن موازين القوى ادلويلة تنبين بصفة أساسية وفقا لقدرات ادلول العسكرية حال
ما تمتلكه من قوة عسكرية تتألف من :فرق مدرعة ،وأسطول حريب ،وصواريخ باليستية ،وطائرات
مقاتلة ،وطائرات بدون طيار ،وصواريخ ذكية ،وأسلحة نووية ،وغريها من أسلحة ادلمار الشامل .كما
أنه ىلع ادلول امتالك صنف آخر من صنوف القوة أال وهو القوة الاكمنة  Latent Powerواليت يه
داعمة القوة العسكرية ،وتتشلك القوة الاكمنة من مكونات اجتماعية اقتصادية مثل ثروة ادلولة،
وإماكناتها البرشية ،وقدراتها اتلقنية .وعليه فإن العسكرة ليست يه الوسيلة الوحيدة أمام ادلولة
للحصول ىلع القوة ،وإنما قد حتقق ادلول ذات الغاية من خالل زيادة حجمها الساكين وحصتها من
ً
وتأسيسا ىلع ما تقدم ،أرى أن
الرثوة العاملية ،ىلع حنو ما فعلت الصني خالل العقود القليلة املاضية.
حمصلة قوة الصني لم تزل بعيدة عن االقرتاب من وضعية القوة القطبية اليت تمثلها الواليات املتحدة
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ًّ
حايلا ،واليت لم تزل متفوقة بمراحل ىلع األصعدة العسكرية (اتلقليدية وأسلحة ادلمار الشامل)،
واالقتصادية ،واتلقنية ،ونلضع حتت اتلفوق اتلقين ألف خط كما يقولون.

 -2اجلاحئة ومسألة تراجع االهتمام احلكويم واألاكدييم بالعلوم االجتماعية حلساب العلوم
الطبيعية
أتصور أن طبيعة األزمة باعتبارها تتعلق جباحئة وباتلايل بقطاع الصحة ،تفرض تعاظم االهتمام
بابلحوث وادلراسات الطبية واحليوية والصيدالنية ،ويصري املتخصصون يف هذا املجال يف بؤرة
ً
عموما .ولكن هذا اتلعاظم يف االهتمام من الطبييع أن يرتاجع إىل معدهل
االهتمام احلكويم واإلنساين
الطبييع عقب انقشاع غبار األزمة .هذا اتلصور ينطبق ىلع الصعيد العاليم وال يُستثىن منه بطبيعة

احلال املحيط العريب .وإن اكن هذا ال يتناىف مع حقيقة أن االهتمام احلكويم بقطااعت العلوم الطبيعية
ىلع الصعيد العريب تقليديًّا ،أكرب بمراحل منه بقطااعت العلوم االجتماعية وضمنها علم السياسة.
ويتضح ذلك جبالء يف اتلوسع احلكويم امللحوظ يف إنشاء اجلامعات اتلكنولوجية ،مثل جامعة امللك
عبد اهلل للعلوم واتلقنية يف السعودية ،وجامعة زويل للعلوم واتلكنولوجيا ،وغريها الكثري من اجلامعات
اتلكنولوجية يف مرص .وتبىق مالحظة بالغة األهمية قوامها أن علم السياسة حىت يف الظروف الطبيعية
ربما حيظى باالهتمام األقل حىت بني العلوم االجتماعية؛ ً
نظرا حلساسية املوضواعت اليت يتضمنها،
والقضايا اليت يثريها بالنسبة لكثري من األنظمة العربية ،حال تلك املوضواعت والقضايا املتعلقة
باحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان وغريها.

 -3اجلاحئة وظاهرة اتلضليل اإلعاليم

هذا يدعونا للحديث عما يُعرف حبروب اجليلني الرابع واخلامس وما يرتبط بهما من مفهوم

القوة احلادة  ،Sharp Powerبما يعين استخدام اكفة وسائل ادلاعية واحلرب انلفسية ووسائل اتلواصل
ُّ
االجتمايع يف تفكيك اللحمة الوطنية وإثارة انلعرات الساليلة وادلينية والقالقل واالضطرابات
ً
داخل ادلول املعادية .إنها إذا حرب املعلومات يف زمن املعلومات ،حيث تنترش مفردات مثل:
وسائل اتلواصل االجتمايع ،القرصنة اإللكرتونية ،ادلاعية السوداء ،احلرب انلفسية ،حرب األفاكر،
اإلرهاب اإللكرتوين ،انلفايات اإللكرتونية ،اذلباب اإللكرتوين ،اتلضليل ،املعلومات الزائفة ،اخلداع،
اإلغراء ،غسيل األدمغة ،اتلفجري من ادلاخل ،نرش الفوىض ،اتلنصت اإللكرتوين ،تتبع إحداثيات
املوقع اجلغرايف ،العمليات االستخباراتية ،املجتمع املدين اإللكرتوين وغري اإللكرتوين اذلي يتم جتنيده
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ً
وفقا ألجندات غربية ً
اغبلا .كما أنها حرب الضغوطات االقتصادية واستهداف ابلورصات
وتمويله
ً
والعمالت ،ويه ً
أيضا احلرب القائمة ىلع عمليات عسكرية حمدودة ونوعية فائقة ادلقة ،حتقق أهدافا
بالغة األهمية واحليوية يف وقت حمدود وبأقل تكلفة ممكنة ،باستخدام أسلحة ذات قدرات تقنية
متمزية يف مقدمتها صواريخ الكروز اذلكية وطائرات ادلرونز أو الطائرات املسرية عن بعد بدون طيار،
ويه احلرب اليت قد تقتيض ً
أيضا اتلحالف الرسي وغري املعلن مع تنظيمات وميلشيات مسلحة ،قد
يتم تصنيفها يف العلن منظمات إرهابية .إنها حرب خليط بني هذا وذاك ،ولك هذا وذاك حيقق أهداف
السياسة اخلارجية لدلولة ،باعتبارها يف نهاية األمر :فن اختيار الوسائل يف خدمة األهداف.
وال شك أن هذه احلروب بمختلف آيلاتها يه سمة ممزية للعرص باعتباره عرص املعلومات
ً
ً
واتلقنية ،وباتلايل فاستخدام اتلضليل اإلعاليم خالل أزمة كورونا لم يكن ً
جديدا وال طارئا
أمرا
ً
ً
وال مولودا من رحم األزمة ،وإن اكن هذا االستخدام بدا كثيفا خالهلا ،حيث جلأ كثري من األنظمة
ً
سواء يف ادلاخل أو أمام العالم اخلاريج عن مدى انتشار الوباء
السلطوية إىل تقديم معلومات مضللة
داخل دوهلا ،وعن كفايتها يف اتلعامل معه وحتجيمه .كما درات حرب داعئية كربى بني الواليات
املتحدة والصني يف إطار من تبادل االتهامات حول املسئويلة عن نرش الفريوس واتلقاعس يف اتلعامل
معه ،واستغالل األزمة يف حتقيق ماكسب سياسية ضيقة األفق ،وغري مسئولة .كما جلأت دول عديدة،
ومنها روسيا ىلع سبيل املثال ،إىل نرش أخبار عن تمكن علمائها من اتلوصل إىل لقاحات وعالجات
ناجعة لكوفيد .19-وانترشت آالف الوسائط املسموعة واملرئية ىلع شباكت اتلواصل االجتمايع تقدم
ً
حتليالت عن طبيعة الفريوس وأعراض املرض وتقديم العالجات اليت وصلت أحيانا حد اخلرافات
للمرض .األمر اذلي أدخل اإلنسان املعارص يف حلقة انلفايات اإللكرتونية اخلبيثة ،ووقف ً
تائها
أمامها ً
بعيدا لك ابلعد عن الوصول إىل أية حقائق .نريد أن نقول :نعم استخدمت عمليات اتلضليل
ً
ً
وعدما ،اكنت موجودة قبلها وستستمر
اإلعاليم بكثافة خالل األزمة ،لكنها ال ترتبط بها وجودا

بعدها باعتبارها سمة العرص كما أسلفنا.

 -4اجلاحئة وجدل اتلنظري يف العالقات ادلويلة بني الليربايلة والواقعية
ظهرت انلظرية الواقعية أو باألحرى نموذج الفكر الواقيع يف أعقاب احلرب العاملية اثلانية
ً
وارتباطا بتغريات عميقة طالت بنية النسق ادلويل ووجلت
بمواكبة أجواء دويلة حبىل باتلوتر والرصاع،
به عرص اثلنائية القطبية ،بعد أن عصفت احلرب بالقوى القطبية األوروبية اتلقليدية ،وهبطت بها
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إىل مصاف قوى ادلرجة اثلانية ،مفسحة املجال أمام القطبني األمريكي والسوفيييت تلصدر املشهد
واإلمساك بلجام السياسة ادلويلة .واعتربت انلظرية الواقعية حني ظهرت بمثابة اثلورة ىلع اتلوجهات
الليربايلة املثايلة اتلقليدية اليت هيمنت ىلع حتليل العالقات ادلويلة منذ نهاية احلرب العاملية األوىل؛
ً
واليت اكنت تدور إمجال حول ابلحث عن واقع اعليم يسوده السالم وحتكمه قيم اتلعاون اإلنساين
بمنأى عن األنانية ،ولك املبادئ غري اخلرية اليت َّ
جرت ىلع البرشية ويالت حرب اعملية مدمرة اكن
ينبيغ عليها ،حسب اتلحليل املثايل ،بذل لك اجلهود املمكنة تلجنب تكرار حدوثها .ومنذ ذلك احلني
ً
بروزا يف حتليل السياسة ادلويلة .إذ
واجلدل حد الرصاع دائر ىلع أشده بني اتليارين الفكريني األكرث
ما برح الليربايلون يؤكدون ىلع الطبيعة البرشية اخلرية بطبعها ،وىلع كون احلرب ظاهرة اعرضة غري
أصيلة يمكن للبرشية أن تتخلص منها ومن لك صور الرصاع والعنف ،من خالل مبادئ وهيالك
ً
عموما ىلع
تنظيمية تستجيب نلوازع اخلري األصيلة يف انلفس البرشية .ويتأسس انلموذج الليربايل
عدة أفاكر مبدئية رئيسية :الفكرة األوىل قوامها أن االعتماد االقتصادي املتبادل من شأنه أن يثين
ادلول عن استخدام القوة يف مواجهة بعضها بلعضً ،
نظرا ألنه من شأن احلرب أن تهدد رخاء اكفة

األطراف ىلع حد سواء .أما الفكرة اثلانية واليت ترتبط ً
اغبلا باسم الرئيس وودرو ويلسون فمؤداها
اعتبار انتشار ادليمقراطية بمثابة ركزية أساسية للسالم العاليمً ،
نظرا ألن انلظم ادليمقراطية ،حسب
هذا اتلصور ،يه بطبيعتها أكرث سلمية من انلظم السلطوية .وأما الفكرة اثلاثلة واليت ترتبط بها
إحدى انلظريات الليربايلة األكرث حداثة ففحواها أن املؤسسات ادلويلة ،حال منظمة األمن اجلمايع
الكربى املتمثلة يف األمم املتحدة ،وواكلة الطاقة ادلويلة ،وصندوق انلقد ادلويل؛ لكها وغريها مؤسسات
يمكن أن تقلص ظاهرة سلوك ادلولة القائم ىلع األنانية ،وال سيما من خالل تشجيع ادلول عن
اتلخيل عن املاكسب اآلنية من أجل جين املنافع الكربى املرتتبة ىلع اتلعاون ادلائم .إن ضمان السالم
واألمن ادلويلني يمكن أن يتحقق من خالل القانون ادلويل واملنظمات ادلويلة ،واتلاكمل السيايس،
واتلحول ادليمقرايط .وعليه فإن افرتاض اتلعاون املؤسيس بني ادلول ىلع الصعيد ادلويل يمثل حمور
انلظرية الليربايلة اجلديدة.
ويف املقابل يؤكد الواقعيون الكالسيكيون ىلع كون األصل يف انلفس البرشية أنها رشيرة وأنانية
ورصاعية بطبيعتها ،وباتلايل ،فإنه يتعني علينا أن نركز ىلع كيفية مطاردة البرش ملصاحلهم ،وكيف
يكتسبون القوة يك حيققوا هذه املصالح .إن املؤكد أن البرش سيسعون ً
دوما إىل حتقيق مصاحلهم ولن
يرتددوا يف استخدام لك قوة تتاح هلم من أجل ذلك ،مع التسليم بأنه ال توجد مصالح واحدة متفق
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عليها بني لك البرش ،كما ال توجد وسائل واحدة تلحقيق تلك املصالح ،حيث تتسم املصالح والوسائل
باتلغري عرب الزمن .وكذلك احلال ىلع صعيد ادلول ،حيث تسىع لك دولة إىل حتقيق مصاحلها يف ضوء
عنارص القوة املتاحة هلا ،فادلولة القوية سوف تسىع إىل فرض إرادتها وإمالء رشوطها يف السياسة
ادلويلة باستخدام قوتها ابلحرية أو انلووية أو حىت مقدراتها السياسية واالقتصادية ،ذللك يتعني،
حسب هانز مورجنثاو مؤسس الواقعية الكالسيكية ،أن نلم بعنارص قوة ادلولة اكجلغرافيا ،واملوارد
الطبيعية ،واملقدرة الصناعية ،ومستوى االستعداد العسكري ،والساكن ،والشخصية القومية ،والروح
املعنوية ،وكفاءة ادلبلوماسية ،ونظام احلكم.
إن السياسة ادلويلة ،حسب مورجنثاو ،شأنها شأن اعلم السياسة قاطبة ليست إال حالة رصاع
من أجل القوة ،كما أن العالقات بني ادلول يه عالقات قوى ال حيكمها سوى قانون واحد هو قانون
املصلحة القومية .إن القوة واملصلحة والرصاع ظواهر لصيقة بابليئة ادلويلة ،ويه لكها ترتد إىل أصل
واحد هو الطبيعة البرشية اليت قوامها الرش واألنانية .ثم إن ابليئة ادلويلة يه بطبيعتها بيئة فوضوية
ً
نظرا لعدم وجود سلطة عليا فوق ادلول ،إن بنية النسق ادلويل هذه ،حسب الواقعيني اجلدد بقيادة
كينيث والزت ،حتتم الرتكزي يف اتلحليل ىلع معضلة األمن باعتبارها اهلاجس األسايس لدلول قاطبة،
ًّ
ً
طبيعيا لطبيعة النسق الفوضوية .فيف ظل غياب السلطة العليا احلاكمة لسلوك
إفرازا
واذلي يمثل
ادلول تدرك ادلول ،وال سيما القوى العظىم ،أنها تتفاعل يف ظل نسق دويل يقوم ىلع مبدأ مساعدة
اذلات  ،Self-helpبمعىن أن ىلع لك دولة أن تعتمد ىلع نفسها تلأمني بقائهاً ،
نظرا ألن ادلول األخرى

ً
مصدرا للتهديد املحتمل يف ظل غياب سلطة عليا فوق ادلول ،يمكنها اتلحرك دلعم أية دولة
تمثل
تتعرض للهجوم .وباتلايل تتكرس حسب الفكر الواقيع فكرة السيع األناين اذلايت من قبل لك دولة
إىل حتقيق مصلحتها القومية يف إطار قوتها اذلاتية ً
أيضا ،وباتلايل فالسبيل الوحيد يف ظل بيئة فوضوية

ً
وارتباطا بما سبق ،نقدم فيما ييل إجابتنا عن التساؤل املتعلق بمن
تلحقيق االستقرار هو مزيان القوة.
املنترص يف اجلدال هذه املرة ،بصدد تفسري السلوك ادلويل خالل أزمة كورونا :الطرح الليربايل أم
الطرح الواقيع؟
اكن الليربايلون ،وال سيما داعة املؤسساتية جيادلون ً
دوما بأن باإلماكن بلوغ اخلالص من ظاهرة
الرصاع ادلويل ،وما يرتبط بها من أفاكر دشنها الواقعيون حال القوة واملصلحة القومية ومعضلة األمن
ومزيان القوة ،واالستعاضة عن لك ذلك بصور متنوعة من اتلعاون ،وربما الوصول إىل نوع من اتلاكمل
بني ادلول يمكن اتلأسيس هل بوسائل عديدة ،أبرزها االعتماد االقتصادي املتبادل ،واالخنراط يف
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املنظمات ادلويلة بشىت أنماطها من اعملية وإقليمية .ويف مبارزاتهم الفكرية مع غرمائهم الواقعيني
اكن الليربايلون يلجأون إىل أنموذج االحتاد األورويب كمثال جيل ىلع صحة طرحهم ،ويفيضون يف
ً
ً
اثلناء ىلع هذا الكيان ،وكيف أن زمرة من ادلول األوروبية املتناحرة ،اليت تمتلك تارخيا طويل خمضبًا
بادلماء جراء احلروب الطاحنة اليت خاضتها بعضها جتاه ابلعض ال سيما أملانيا وفرنسا ،صار بمقدورها
أن تنفض عنها غبار الرصاع ادلايم الطويل ،وتنخرط يف وحدة تكاملية بالغة اتلماسك واتلعاضد
يشار إيلها بابلنان يف العاملني .لكن يبدو أن سلوكيات دول االحتاد األورويب خالل أزمة كورونا
الراهنة جاءت ىلع عكس ما يشتيه الليربايلون ،حيث رساعن ما بادرت ادلول األوروبية يف خضم
ً
ً
بعيدا عن أي صيغ
األزمة إىل إغالق حدودها القومية ،واتلعامل وفقا ملقتضيات مصاحلها الضيقة
تكاملية حقيقية ،ولسان حال لك دولة أنا ومن ورايئ الطوفان ،مما داع العديد من الشعوب األوروبية
ال سيما الشعب اإليطايل إىل التساؤل حول جدوى االحتاد األورويب إن لم تقف دوهل جمتمعة إىل غوث
ً
بعضها بلعض ،وفقا للمبدأ املرتىج :اللك للواحد والواحد لللك .ويه أمور لكها تنذر بتهاوي الكيان
االحتادي األورويب ربما يف ذات تاريخ انقشاع األزمة.
ىلع صعيد آخر جاءت سلوكيات بعض ادلول خالل األزمة أقرب إىل سلوكيات قطاع الطرق يف
بعض عصور االحنطاط البرشي ،حيث قام العديد من ادلول بأعمال سطو ىلع املعدات واملستلزمات
الطبية اليت حاولت دول أخرى تأمينها لشعوبها يف مواجهة جاحئة كورونا ،لقد رصنا بصدد ما ُعرف
حبرب الكمامات .فعىل سبيل املثال سطت دولة التشيك ىلع حنو  100ألف قناع طيب اكنت مرسلة
من الصني إىل إيطايلا ،كما فعلت الواليات املتحدة ذات الفعلة ،حيث قامت بأعمال قرصنة ىلع
مئات اآلالف من األقنعة الطبية يف مطار بانكوك ضمن شحنتني اكنت أوالهما موجهة إىل أملانيا،
واثلانية دلولة فرنسا .كما ُوجهت اتهامات بقرصنة أجهزة ومعدات طبية تتعلق باجلاحئة إىل لك من
تركيا وفرنسا وغريهما ،ناهيك عن دخول دول اكلواليات املتحدة وأملانيا يف مزايدات من أجل خطف
صفقات أجهزة طبية اكنت دول أخرى مثل الربازيل وسلوفاكيا تعاقدت ىلع رشائها من الصني.
ويف السياق ذاته صدرت عن بعض كبار القيادات ادلويلة خالل األزمة ترصحيات مفعمة باألنانية
القومية ،وتغليب اعتبارات املصلحة ىلع لك اعتبارات أخالقية أو أخرى تتعلق بإعالء قيم اتلعاون
ادلويل .من ذلك ترصيح الرئيس األمريكي دونادل ترامب حني قال يف أكرث من مناسبة« :اللقاحات
ً
واألقنعة لألمريكيني أول».
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ً
وتأسيسا ىلع لك ما تقدم يمكن القول :إننا بصدد هزيمة أخرى للنظرية الليربايلة أمام
طروحات املنظرين الواقعيني ،ويه اهلزيمة اليت أبانتها جبالء جمريات أحداث وتفاعالت أزمة كورونا
ً
الراهنة وسلوك ادلول الكربى خاصة خالهلا.

 -5فعايلة اتلعامل مع اجلاحئة بني انلظم ادليمقراطية انليابية وانلظم السلطوية
ذاعت خالل فرتة األزمة مقولة قوامها أن األنظمة السلطوية اكنت أكرث فعايلة يف اتلعامل مع
ً
اجلاحئة وإدارة أزمة كورونا .ويه مقولة تثري العديد من التساؤالت اهلامة أبرزها :هل فعل اكنت
األنظمة السلطوية أكرث كفاءة وفعايلة يف إدارة أزمة كورونا؟ وإذا اكن ذلك كذلك هل يمكننا أن
نويص باتلخيل عن حتليالتنا وخترجياتنا اتلقليدية كأكاديميني باعتبار أنظمة ادليمقراطية انليابية يه
ً
انلموذج اذلي يتعني أن تسىع إيله اكفة الشعوب إن يه أرادت انلظام السيايس األكرث كمال ومثايلة؟
ً
ً
سواء يف أوقات األزمات أو حىت
يشار بداية إىل أن انلظم السلطوية تتسم برسعة اختاذ القرارات

يف األوقات العادية ،ومرد ذلك بطبيعة احلال إىل كون عملية اختاذ القرار يف تلك انلظم يه عملية
حتكمية تضيق فيها دائرة املشاركة واملشورة إىل حد كبري ،إذ ً
اغبلا ما تقترص دائرة صنع القرار ىلع
رأس انلظام ،ونفر حمدود من املقربني منه ،واذلين حيظون بثقته الشخصية الاكملة .وباتلايل فال جمال
يذكر النتظار قرارات من مؤسسات ترشيعية أو نصائح من بيوت خربة ومراكز حبثية ،وال اعتبار يُذكر
تلوجهات الرأي العام ،ورؤى مجااعت الضغط واملصالح وسائر قوى املجتمع املدين اليت يه ً
اغبلا يف ظل
هذه انلظم كيانات شلكية مدجنة موايلة للنظام وتابعة هل ،وربما تقوم بدور أداة داعية هل .ومن طبيعة
عملية صنع واختاذ القرار هذه قد يسقط بعض املحللني يف فخ القول بأن انلظم السلطوية كروسيا
ً
وجناحا يف إدارة أزمة اجلاحئة ،باعتبار أن عدد
االحتادية والصني وكوريا الشمايلة اكنت أكرث فعايلة
اإلصابات املعلن عنها يف ظل هذه ادلول أقل بمراحل منه يف دول نيابية مثل الواليات املتحدة وفرنسا
وأملانيا وغريها .وهو حتليل وال شك مترسع ،ويفتقر إىل ادلقة واملوضوعية ،ال سيما إذا ما أخذنا بعني
االعتبار تاريخ وواقع انلظم السلطوية يف اتلعتيم اإلعاليم وتزييف احلقائق ،بآالتها ادلاعئية اليت
تعترب رساتلها تمجيد خطايا الزعيم .ناهيك عن استهانتها حبقوق اإلنسان ،ويف مقدمة هذه احلقوق
حق احلياة نفسه ،وباتلايل فاحلفاظ ىلع أرواح انلاس وتدقيق وتوثيق املعلومات املتعلقة بالوفيات أمور
ال تدخل ضمن اهتمامات مثل ذلك .وعليه فال يوجد أي ديلل موضويع يؤكد صحة الزعم بأن عدد
اإلصابات والوفيات بكورونا اكن أقل يف ادلول ذات انلظم السلطوية .ونشري هنا إىل عملية اتلعتيم
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اليت مارسها انلظام الصيين بصدد منشأ الفريوس ،ورفضه تقديم أية معلومات عن خمترب يوهان اذلي
ربما تسبب يف انتشار الفريوس حسب بعض اتلحليالت ،ناهيك عن اعتقال الطبيب اذلي حاول نرش
ً
متأثرا بإصابته بكورونا.
احلقائق حىت تويف يف نهاية املطاف
ومهما يكن األمر ،فإننا ال يمكن بطبيعة احلال أن نتقبل املقوالت بأفضلية انلظم السلطوية،
ويه املقوالت املؤسسة ىلع زعم فعايلة هذه انلظم يف إدارة األزمة .وال يمكن بلاحث أو حملل سيايس
موضويع أن يدعو إىل أنظمة قمعية تقدس حكم الزعيم ،الرجل الواحد ،والفكر الواحد ،والرأي
ً
الواحد ،واإلعالم املوجه ،بوصفه بديل للنظم انليابية احلرة القائمة ىلع مذهب احلقوق الطبيعية بما
ًّ
سلميا ،وسيادة
تتيحه من حكم رشيد قوامه تقديس احلقوق واحلريات اإلنسانية ،وتداول السلطة
القانون ،واملشاركة السياسية احلقة ،واإلعالم احلر .وال يثنينا عن ذلك بطبيعة احلال تراجع املمارسات
ادليمقراطية وانتشار بعض قيم الشعبوية يف ظل بعض ادليمقراطيات الكربى حال الواليات املتحدة
وفرنسا ،ومن ذلك بعض املمارسات واتلرصحيات اليت واكبت االنتخابات الرئاسية األمريكية
األخرية ،حال ما صدر عن الرئيس األمريكي ترامب (املهزوم) ومحلته االنتخابية من اتهامات
ُ
بزتوير االنتخابات ،كتلك االنتخابات الشلكية اهلزيلة املعهودة اليت ترى يف دول العالم اثلالث
ومجهوريات املوز.

 -6اجلاحئة واحتماالت تزايد االهتمام ببعض حقول وموضواعت علم السياسة
أ) أتصور أن يتعاظم االهتمام بحقل إدارة األزمات ،وهو الحقل الذي أينع بقوة في أعقاب أزمة
الصواريخ الكوبية عام  ،1962التي تعد أخطر أزمة في التاريخ المعلوم هددت الوجود البشري.
ُ
ب) كما أتصور أن تقدم تحليالت جديدة مختلفة عن التحليل التقليدي لموضوعات حقوق
اإلنسان ،ويف مقدمتها حق الحياة.
ً
مزيدا من التحليالت ،ربما تكون مختلفة عن سابقاتها في موضوع عملية صنع القرار
ج) أتوقع
بين النظم الحرة والسلطوية.
د) وربما يعاد النظر في كثير من التحليالت المتعلقة بفكرة العولمة ،بعدما أسفرت عنه األزمة
ً
عوضا عن االنفتاح على اآلخر في التعاطي مع األزمة
من سلوكيات دولية تميل إلى التقوقع
وتداعياتها.
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ـه) أتوقع تحليالت موسعة عن فكرة التنظيم الدويل وفعالية وتفعيل المنظمات الدولية واإلقليمية
العامة والمتخصصة.
و) أتوقع أن يراق مزيد من الحبر على مذبح الجدل التاريخي والمتواصل بين مشايعي النماذج
الفكرية التنظيرية الكبرى في السياسة الدولية ،ويف مقدمتها :النموذجان الليبرالي والواقعي.
ز) أتوقع تزايد االهتمام بالتحليالت المتعلقة بفكرة القوة الحادة وآليات وفعالية حروب الجيلين
الرابع والخامس.
ً
وأخريا :هل من توصية أكاديمية لصانع القرار العريب؟
ربما تكون اتلوصية األبرز يف تصوري يه رضورة تعظيم االهتمام بمراكز إدارة األزمات،
وتعزيز اإليمان بأهمية وجدوى املراكز ابلحثية وبيوت اخلربة ،وإنتاجها لألوراق ابلحثية ،وأوراق
سياسات ،وتوصيات .كما أرى أنه آن األوان ألن حتذو جامعاتنا حذو بعض اجلامعات الغربية الكربى
ً
(كجامعة جونز هوبكزن مثل) من حيث إنشاء مراكز حبثية متخصصة يف إدارة الرصاع ،وأرى أننا
ً
كثريا يف هذا الصدد ،ال سيما إذا ما أخذنا يف االعتبار أننا طرف أصيل يف الرصاع العريب
تأخرنا
ً
متجذرا ومستعصيًا ىلع احلل ،الرتباطه باملشلكة الفلسطينية اليت يرى
اإلرسائييل املعروف بكونه

كثري من املحللني أن حلها قد يؤدي إىل حل  %90من مشكالت العالم املعارص.
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لكية ادلراسات االقتصادية والعلوم السياسية  -جامعة اإلسكندرية
ً
ومندوب مرص املناوب دلى منظمة ايلونسكو سابقا

يشهد العالم منذ نهاية اعم  2019وحىت اآلن ،هجمة وبائية رشسة لفريوس كوفيد ،19-املعروف

ًّ
اعمليا بفريوس كورونا .وىلع الرغم مما أحدثه هذا الوباء من خسائر برشية واقتصادية طائلة ،وأرضار
نفسية واجتماعية مجة ،وىلع الرغم مما أثاره هذا الفريوس ً
أيضا من خماوف رهيبة ،فال يزال العالم

اعجزا عن تبيان طبيعة هذا الفريوس وخصائصه ،وكذا هوية املتسبب يف ختليقه أو نرشه ًّ
ً
ً
اعمليا،
حائرا،
ناهيك عن كيفية اتلصدي هل بالعالج أو الوقاية منه .وإذا اكنت نزعة السيطرة واهليمنة السياسية
دلى القوى الكربى ،وكذا نزعة الكسب املادي دلى الرشاكت العاملية الكربى يف جمال العقاقري الطبية
واللقاحات قد دفعتها للتسابق تلحقيق مغانم كثرية من وراء تلك اجلاحئة ،فال يزال رجل الشارع
ً
ًّ
اعمليا من لقاحات أو عقاقري غري مأمونة العواقب،
العادي متشكك فيما يوشك أن يطرح عليه
ال سيما بعدما ترددت األنباء وتواترت الشائعات بشأن طبيعة هذه اللقاحات ،وما قد ختفيه بداخلها
من خماطر أو ما تنطوي عليه من مهالك ،قد تودي بصحة اإلنسان أو تهدد بقاء نوعه ،أو قد توقعه
ً
فريسة هليمنة تكنولوجيا رشيرة تستهدف إخضاع اإلنسان وإذالهل والسيطرة عليه ،بدل من أن
تكون خادمة هل أو معينة هل ىلع مواجهة صعوبات احلياة.
ويف إطار السيع تلبيان اآلثار اليت من املتوقع أن تنتج عن تلك اجلاحئة ىلع العلوم وادلراسات
السياسية ،سواء ىلع املستوى الوطين ادلاخيل ،أو ىلع املستوى ادلويل اخلاريج ،فال مندوحة عن
االنطالق من رصد أبرز اآلثار السياسية ادلاخلية واخلارجية اليت خلفتها تلك اجلاحئة ،أو ما نتج عنها
من ظواهر سياسية مستجدة لم تكن معهودة من قبل ،وتسببت هذه اجلاحئة يف ظهورها ،ىلع اعتبار
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أن تلك الظواهر تمثل مادة ابلحث اليت من شأن هذه العلوم واملعارف أن تعىن بدراستها وحتليلها،
ومن ثم فقد بات ً
لزاما أن يتهيأ ابلاحثون لرصدها ومالحظتها ،وأن يتسلح ادلارسون بكافة املفاهيم
واملناهج وأدوات اتلحليل الالزمة تلفسري هذه الظواهر أو اتلوقع يف شأنها.
وفيما ييل عرض موجز ألبرز هذه اآلثار السياسية ادلاخلية واخلارجية:

ً
أول :اآلثار السياسية اخلارجية أو ادلويلة جلاحئة كورونا
 -1ظهور أنواع جديدة من األخطار والتهديدات الدولية على نطاق واسع لم يسبق لها مثيل من
حيث الشدة والخطورة ،مما يزيد من احتماالت ومخاطر الحرب البيولوجية باعتبارها أداة
ً
تمهيدا للهيمنة السياسية.
من أدوات الصراع السياسي الدويل ،وضرب االقتصادات المعادية
ً
 -2استخدام تلك الجائحة أداة للتشهير والدعاية المضادة فيما بين القوى الكبرى ،وتبادل
االتهامات بشأن المتسبب في ظهور وانتشار الفيروس ،في محاولة للتشهير بالخصم وتشويه
ًّ
عالميا ،حيث أطلق الرئيس ترامب على الفيروس تسمية «الفيروس الصيني».
صورته
 -3تزايد المخاوف من احتمال لجوء الجماعات اإلرهابية الدولية إلى استخدام األسلحة
البيولوجية ،بعدما تأكدت قدرتها على إثارة الذعر والخوف على المستوى الدويل.
 -4تنامي االتجاهات االنعزالية والعنصرية والقومية ،وكذا النزعة األنانية في السلوك الدويل،
ً
مما سيلقي بانعكاسات سلبية على التعاون الدويل مستقبل ،كما قد يحد من قوة االندفاع
ًّ
جليا في استيالء بعض الدول الكبرى على المستلزمات الطبية
نحو العولمة .وقد بدا ذلك
التي كانت مرسلة إلى دول أخرى.
 -5األثر السلبي المتوقع على التوجهات الوحدوية وتجارب التكامل اإلقليمي ،وهو ما تمثل في
مبادرة بعض الدول األوروبية إلى إغالق حدودها مع جيرانها من دول االتحاد مخافة انتشار
العدوى ،وسحب فرنسا وإيطاليا لقواتهما التي كانت موضوعة تحت إمرة االتحاد األورويب،
ً
ذلك فضل عما أبداه اإليطاليون صراحة من مشاعر اإلحباط إزاء مواقف دول االتحاد
تجاه إيطاليا وقت احتدام األزمة .وعلى جانب آخر فلم تخل الساحة الدولية كذلك من
بعض مظاهر التعاطف الدويل واإلنساني في صورة تبادل زيارات المجاملة بين المسئولين
السياسيين ،وتقديم بعض المعونات والمستلزمات الطبية للدول األخرى.
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 -6التشكيك في مصداقية وحيادية بعض الواكالت الدولية المتخصصة كمنظمة الصحة
العالمية ،ويف دورها خالل األزمة ،سواء من خالل إظهار تقاعسها في كشف الحقائق حينًا،
أو النزوع إلى المبالغة والتهويل من مخاطر الفيروس ،بهدف إثارة الذعر والبلبلة حول
طبيعة الموقف حينًا آخر ،مما دعا البعض إلى القول بوقوع المنظمة تحت هيمنة بعض
الدول ،أو تحت سطوة الشراكت العالمية الكبرى المنتجة للعقاقير واللقاحات.
 -7تراجع حدة أعمال العنف في الكثير من الصراعات اإلقليمية والحروب األهلية في مناطق
مختلفة من العالم.
 -8استغالل الصين للمخاوف التي أثارتها الجائحة وشراء نسبة كبيرة من األسهم التي كانت
بحوزة مستثمرين غربيين في الشراكت الصينية ،فيما كان أشبه بعملية تأميم غير مباشر
بهدف استعادة سيطرتها وإحكام قبضتها من جديد على استثماراتها الوطنية ،بغية دعم
قوتها االقتصادية النسبية على المستوى العالمي ،مما سينعكس بالضرورة على ميزان القوة
العالمي لصالحها.
ًّ
عالميا من وجود ما يشبه المؤامرة الكونية التي تستهدف التخلص من
 -9تزايد المخاوف
الفائض البشري في دول الجنوب باعتباره يمثل فئة مستهلكة وغير منتجة ،وعلى اعتبار
ًّ
حاليا للحفاظ على نفس
أن العالم لم يعد في حاجة ألكثر من  %20فقط من األيدي العاملة
المستوى الراهن من اإلنتاج العالمي ،وبالتالي فإن نسبة الـ  %80المتبقية باتت تمثل عبئاً
على االقتصاد العالمي.
 -10تزايد المخاوف لدى البعض من وجود مؤامرة كونية للهيمنة العالمية ،تستهدف السيطرة
ًّ
عالميا من خالل إنتاج لقاحات مضادة للفيروس قادرة على تغيير
على العنصر البشري
الشفرة الوراثية لإلنسان ،أو من خالل حقن البشر بشرائح معدنية تمكن من التحكم في
اإلنسان وتوجيه سلوكه من خالل ما يعرف بشبكات لالتصاالت ،ناهيك عما سيتحقق من
ًّ
عالميا.
مكاسب مالية طائلة من جراء بيع هذه اللقاحات
 -11ظهور الحاجة الماسة للعناية بدراسة األزمات الدولية وأساليب معالجتها ،ال سيما تلك
الناشئة عن تهديدات ذات طبيعة بيولوجية ،وذلك إلمكانية زيادة كفاءة وفعالية التعامل
ً
معها مستقبل.
 -12التراجع الحاد في معدالت التبادل التجاري الدويل ،وحركة النقل والمواصالت الدولية،
ً
أضرارا بالغة باالقتصادات
واالنخفاض الهائل في معدالت السياحة العالمية ،مما ألحق
25
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الوطنية للعديد من الدول ،وهو ما سينعكس بالضرورة على معدالت التنمية بها ،بكل ما
ً
يعنيه ذلك من مشكالت واضطرابات سياسية واجتماعية داخلية ،فضل عن تأثيرها السلبي
المتوقع على االقتصاد العالمي.
 -13األثر اإليجابي للجائحة من المنظور البيئي ،والذي تمثل في التحسن النسبي الملموس
ًّ
عالميا ،بعامل التراجع الحاد في انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة تصل
لألوضاع البيئية
ًّ
إلى حوالي  %40عالميا ،وذلك كنتيجة لتوقف اإلنتاج الصناعي ،وانخفاض حركة الطيران
الدويل ومعدالت استخدام وسائل المواصالت بكافة صورها ،مما أدى إلى معالجة مشكلة
تآكل طبقة األوزون إلى الحد الذي يبشر باالختفاء شبه التام لهذه المشكلة.

ً
ثانيا :اآلثار السياسية ادلاخلية أو املحلية جلاحئة كورونا
 -1تسببت الجائحة في إعاقة أو تعطيل العديد من مظاهر الديمقراطية في العديد من الدول،
ً
من ذلك مثل:
 تأجيل االنتخابات سواء الرئاسية منها أو الربملانية. تعليق أو تقييد كثري من األنشطة السياسية. حظر اتلجمعات أو حظر اتلجول. إعالن حالة الطوارئ فيما يقرب من  84دولة حول العالم. -2تزايد نزعة تركيز السلطة في العديد من الدول ،باعتبار أن ذلك من متطلبات مواجهة
الجائحة وما نتج عنها من أوضاع استثنائية ،وبدعوى أن ما قد يترتب على هذه الجائحة
من مخاطر يستلزم أو يسوغ اتخاذ مجموعة من الضوابط أو فرض نوع من القيود االستثنائية
المقيدة للحريات.
 -3تزايد حدة االنتقادات الموجهة للعديد من الحكومات حول العالم لعدم قدرتها أو ضعف
مستوى كفاءتها في التعامل مع مخاطر الجائحة وتبعاتها على نحو فعال ،أو لفشلها في
ً
اإلدارة الرشيدة والناجعة لألزمة ،فضل عن الدور الكاشف لهذه األزمة ،إذ أظهرت ضعف
القدرات واإلمكانات الوطنية في العديد من الدول ،ال سيما في القطاع الطبي ،وعجز
الحكومات عن التعامل مع مواقف األزمات والكوارث ذات الطبيعة العامة أو الشاملة.
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 -4تزايد حاالت عدم االستقرار السياسي والتذمر الشعبي ،وارتفاع معدالت االضطرابات
السياسية على نحو ما حدث في الصين من تظاهرات ضد الحزب الشيوعي.
 -5ظهور الحاجة إلى ضرورة التحسب إلمكانية تعرض القيادات السياسية أو صناع القرار
السياسي في الدولة لمخاطر العدوى أو اإلصابة باألمراض واألوبئة على نحو مفاجئ أو
شامل ،مما قد يعرض عملية صنع القرارات السياسية بها للشلل المفاجئ ،حيث تعرض
العديد من زعماء وقادة الدول الكبرى لإلصابة بفيروس كورونا سواء من بين رؤساء الدول
أو الحكومات أو الوزراء أو أعضاء البرلمان.
 -6بروز الحاجة إلى ضرورة إعادة النظر في أولويات اإلنفاق الحكومي في العديد من الدول،
بهدف تخصيص قدر أكبر من الموارد للعناية بالبحث العلمي وتطوير التعليم والنهوض
بخدمات القطاع الصحي والطبي ،لرفع مستوى جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية
للمواطنين ،ال سيما في أوقات األزمات ،وبما يستلزمه ذلك من تطوير شامل للبنية التحتية
ً
ً
وإنتاجا ،ال سيما في
للقطاع الصحي ،والعمل على تطوير قطاع الصناعات الدوائية بحثا
مجال إنتاج األمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ،لمواجهة أي تهديدات مشابهة محتملة
في المستقبل ،وعلى اعتبار أن ذلك قد بات من متطلبات حماية األمن القومي واإلنساني،
ومن مقومات القوة القومية للدول في عالم اليوم الذي أصبحت المعرفة تلعب فيه ً
دورا
ًّ
محوريا في المجتمعات (مجتمعات المعرفة) ويف االقتصاد (االقتصاد القائم على المعرفة).
 -7بروز الحاجة الماسة إلى دعم البنى التحتية اإللكترونية كشبكات االتصاالت واإلنترنت،
وما يرتبط بها من خدمات ،بحيث تكفل االستجابة للزيادة المفاجئة في الضغوط واألحمال
في أوقات األزمات ،وباعتبار أن هذه الشبكات قد باتت تمثل أحد أهم قنوات أو وسائل
تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين سواء في مجال الصحة أو التعليم أو االتصال أو
الرعاية االجتماعية.
 -8على المستوى االجتماعي ،ألقت الجائحة بظالل كثيفة وبصورة سلبية على العالقات
االجتماعية داخل المجتمعات ،وذلك بعامل تزايد المخاوف من العدوى ،وبما يستلزمه
ذلك من اتباع اإلجراءات الوقائية أو االحترازية (كالعزل أو التباعد االجتماعي) ،مما
أدى الى إضعاف كثافة التفاعالت االجتماعية ،وإشاعة حالة من التوتر والقلق والخوف
على المستويين العام والخاص ،وهو ما ستكون له بالتأكيد آثار نفسية واجتماعية سلبية
ً
مستقبل.
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كشفت اجلاحئة  -يف العديد من املواقف  -عن الوجه القبيح للرأسمايلة اجلشعة ،واذلي بدا
يف االستهانة باخلسائر يف األرواح مقارنة باخلسائر يف األموال ،واإلرصار ىلع رفض تعطيل العمل أو
ً
وقف اإلنتاج ،حىت ولو جاء ذلك ىلع حساب اتلضحية باملزيد من األنفس ،ذلك فضل عن بعض
املمارسات الالإنسانية اليت شهدها بعض تلك املجتمعات ،واليت من بينها اتلقاعس يف تقديم اخلدمة
الطبية الالزمة إلنقاذ أرواح املسنني يف بعض ادلول األوروبية ،وقرص تقديم خدمات الراعية الطبية
ىلع من هم يف سن الشباب والعمل املنتج ،ىلع اعتبار أن كبار السن قد باتوا يمثلون  -من وجهة انلظر
اجلشعة هذه  -عنارص غري منتجة ال رضورة وال أهمية هلا ،وهو ما اكن هل أثر نفيس مدمر ىلع هؤالء
املسنني اذلين ضحوا حبياتهم وبذلوا أرواحهم من أجل جمتمعاتهم ،اليت باتوا ال يلقون منها إال اجلحود
وانلكران.
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تساؤالت حول مستقبل ادليمقراطية بعد فريوس «كورونا»:
ً
هل تمثل حتديا لعلم السياسة؟
أ .م .د .يم جميب
أستاذ العلوم السياسية املساعد
لكية االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة

ًّ
علميا بـ «كوفيد ،»19-وهو حدث اكريث حترك ببطء
شهد اعم  2020ظهور وباء «كورونا» املعروف
ً
ً
شعورا بعدم ايلقني والضعف ال يقارن بأوقات احلرب.
وسبب شلل حلياة الشعوب وادلول ،كما نرش
ومع رسعة انتشار العدوى ،خيش القادة والسياسيون يف مجيع أحناء العالم من اتلأثري االقتصادي
ً
رئيسا يتمثل يف رسعة اتلرصف يف ظل ضبابية
املدمر انلاتج عن الفريوس ،فقد واجه هؤالء حتديًا
ّ
املشهد ،مما دفعهم إىل فرض تدابري تأمني حتد من احلرية الشخصية واملشاركة ادليمقراطية.

َ
يستنث انلموذج ادليمقرايط من انلظم السياسية من تلك الضغوط ،مع صعود احلراكت
ولم
ً
الشعبية والقومية املحلية ،واتلهديدات اجليوسياسية اخلارجية ،ولكن كوفيد 19-خلق ً
جديدا
نوع
من اختبار قدرة هذا انلموذج ىلع اتلأقلم واملواجهة ،فأثار الشكوك حول العوملة ،واختاذ القرار
ادليمقرايط ،وموثوقية العلم واملعلومات ،ويف نهاية املطاف قدرة انلموذج ادليمقرايط ىلع اتلعامل مع
األزمات ،واسترشاف املستقبل.
لقد حتدى وباء «كوفيد »19-احلكومات يف مجيع أحناء العالم .كما حتدى احلكمة اتلقليدية
واتلفاهمات اتلجريبية يف السياسات املقارنة والسياسة الصحية .وهناك ثالثة أسئلة رئيسة تطرح
نفسها يف هذا الصدد:
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ً
ً
أول :يظهر فشل بعض ادلول اليت تعترب نفسها األكرث استعدادا – واألكرب قدرة ىلع االستجابة
ملواجهة تفيش األمراض – يف االستجابة الفعالة هلذا الوباء .كيف ينبيغ نلا أن نفهم حتول القدرة
يف ضوء مؤرش «كوفيد»19-؟ وكيف يمكننا دمج القدرة السياسية يف اتلفكري يف االستعداد ملواجهة
الوباء؟
ً
ثانيا :لم تنجح العديد من اآليلات اليت أثبتت ادليمقراطية من خالهلا أنها مفيدة للصحة يف
تفسري أداء احلكومات أمام هذا الوباء .هل هناك ممزيات سلطوية يف االستجابة واتلعامل مع األزمة؟
ً
ثاثلا :بعد عقود من الزمان ،أصبحت تدابري الصحة العامة كتبين عمليات اإلغالق الصارمة،
والعزلة ،واحلجر الصيح اليت تفرضها ادلول ىلع نطاق واسع ،هل ستثبت هذه اتلدابري فعايلتها
ىلع املدى الطويل؟ وهل ستعيد تشكيل اتلفكري يف الصحة العامة ،ويف منظومة القيم ادليمقراطية
بشلك اعم؟
ويف هذا الصدد ،يطرح هذا املقال مخسة حتديات رئيسة لدليمقراطيات بعد فريوس «كورونا»،
ويه محاية سالمة االنتخابات ونزاهتها ،وإجياد املاكن املناسب للخربة ،واتلعامل مع اتليارات
الشعبوية والقومية املنتعشة ،ومواجهة املعلومات املضللة املحلية واألجنبية ،وادلفاع عن انلموذج
ً
ادليمقرايط .وبعد حتديد هذه اتلحديات ،حتاول الورقة تقديم توصيات يف جمال السياسات حتقيقا ملا
أسماه «إيستون» يف حتليله انلظيم بـ«القدرة ىلع االستجابة».

 -1محاية سالمة االنتخابات ونزاهتها
يف حني اكنت أوروبا والعالم يف حالة إغالق تام ،تم تعديل االنتخابات وتأجيلها وإلغائها يف ضوء
اخلطر الصيح اذلي يشلكه الوباء .وتأجلت انتخابات إيطايلا اإلقليمية يف الربيع حىت اخلريف .ويف
اململكة املتحدة ،تم إرجاء االنتخابات املحلية وانتخابات رؤساء ابلدليات اليت اكن من املقرر إجراؤها
يف مايو ملدة اعم .أما يف الواليات املتحدة ،أرجأت  16والية وإقليم واحد (بورتوريكو) انتخاباتها
األويلة عدة مرات.
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أما اذلين مضوا ً
قدما يف اتلصويت فقد تعرضوا لالنتقاد ،فيف فرنسا ،قررت احلكومة اإلبقاء ىلع
اجلولة األوىل من االنتخابات ابلدلية يف اخلامس عرش من مارس املايض ،ىلع الرغم من أن الفريوس
اكن قد تسبب بالفعل يف خسائر فادحة .وقد أدى هذا إىل اخنفاض نسبة املشاركة (ارتفع مستوى
االمتناع عن اتلصويت بنحو  20نقطة منذ اعم  2014إىل رقم قيايس بلغ  %55.4يف اعم  )2020وفرض
عقوبات سياسية ثقيلة ىلع احلكومة ،وبعد يومني من ذهاب انلاخبني إىل صناديق االقرتاع ،دخلت
ًّ
وأخريا جرت اجلولة اثلانية يف  28يونية املايض ،وسجلت مرة أخرى ً
ً
قياسيا يف
رقما
ابلالد حالة حظر.
االمتناع عن اتلصويت (مشاركة  41.6يف املائة فقط) ،مما يعكس األزمة السياسية اليت تواجهها ادلولة
يف فرنسا ،وكذلك املخاوف الشديدة من الوباء.
ومع احتمال حدوث موجات متكررة من «كوفيد ،»19-يفرتض طرح طرق بديلة للتصويت،
خاصة وأن اتلصويت عرب اإلنرتنت ال يعترب آمنًا بعد .ويف الوقت نفسه ،ال تزال السلطات الوطنية
واملحلية مرتددة يف نرش نظام للتصويت بالربيد اإللكرتوين بسبب عدم ايلقني بشأن موجة الوباء .ومع
ذلك ،يف والية بافاريا األملانيةّ ،
تمت زيادة نسبة املشاركة يف االنتخابات ابلدلية يف  15مارس (%58.5
من املشاركة ،واليت ارتفعت بمقدار  3.5نقطة مقارنة بعام  )2014إىل نسبة أىلع من انلاخبني اذلين
أرسلوا بطاقات االقرتاع الربيدية .وعقدت اجلولة اثلانية بالاكمل عن طريق الربيد .وىلع العكس من
ذلك ،فيف بونلدا ،تأجلت االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها يف  10مايو يف اللحظة األخرية ،وذلك
ًّ
ظاهريا بالقلق إزاء نظام االقرتاع اذلي لم يتم اختباره بعد.
ألسباب تتعلق
ًّ
ً
رئيسيا لصحة
اختبارا
وتشلك االنتخابات العامة اليت جرت يف الواليات املتحدة يف نوفمرب
ادليمقراطية األمريكية .ورغم أن االقرتاع الربيدي قد يساعد يف احلد من املخاطر ىلع الصحة
العامة يف وقت اتلصويت ،فإن بعض اجلمهوريني ،ىلع غرار ميل الرئيس دونادل ترامب ،اعرضوا هذه
االنتخابات زاعمني أنها من شأنها أن تزيد من تزوير انلاخبني .ويف حني أن بعض الواليات سهلت
ًّ
غيابيا يف االنتخابات األويلة يف إبريل ويف
القواعد للسماح ملزيد من انلاخبني باإلدالء بأصواتهم
نوفمرب ،هدد ترامب حبجب اتلمويل االحتادي من ميتشيجن ونيفادا عن اجلهود الرامية إىل توسيع
اتلصويت الربيدي ،ورفض املوافقة ىلع تمويل الطوارئ خلدمة الربيد يف الواليات املتحدة .وىلع حنو
مماثل ،حجب اجلمهوريون يف ويسكونسن اجلهود الرامية إىل تأخري االنتخابات األويلة يف  7إبريل .رغم
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أن  ١٠واليات أجرت انتخابات أويلة يف  ٢يونية املايض ،ولم حيصل كثري من انلاخبني ىلع بطاقات
اقرتاع يف الوقت املناسب ،مما أدى إىل نتائج متأخرة.
كما أثار «كوفيد »19-تساؤالت يف العديد من جوانب احلياة االنتخابية والسياسية فيما يتجاوز
ُ
عملية اتلصويت .وقد أجربت احلمالت واالتفاقيات ىلع أن تكون افرتاضية ،مما حيد من جهود الفرز
ُ
َ
ً
ونظرا للطوارئ الصحية العامة ،واملخاطر املادية اليت ترتكز ىلع
اتلقليدية واتلجمعات الشخصية.
عقد الربملانات اكملعتاد ،فقد تقلصت بشدة فرصة إجراء مناقشات سياسية .وقد علقت ادليمقراطيات
يف مجيع أحناء العالم (مثل اململكة املتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا) املناقشات حول
الترشيعات غري املتعلقة حباالت الطوارئ ،أو علقت برملاناتها مؤقتًا يف ذروة الوباء .ويف وقت إاعدة
ً
ً
ًّ
صارما ،أو نقلوا العمليات عرب اإلنرتنت ،بما يف ذلك
اجتماعيا
االفتتاح ،فرض العديد منهم ابتعادا

جلسات االستماع ىلع اإلنرتنت من قبل جملس انلواب األمريكي.

 -2إجياد املاكن املناسب للخربات
وضع فريوس «كوفيد »19-األطباء وعلماء األوبئة وغريهم من العلماء يف مركز االستجابة
لألزمة .ويأيت هذا كتحول حاد عن بيئة ما بعد األزمة املايلة ،عندما شوهت احلراكت الشعبية ادلور
اذلي لعبه اخلرباء واتلكنوقراط يف السياسة ،واصفة إياه بأنه «مصادرة لسيادة املواطنني» ،ومشاركتهم
يف صنع القرار .وايلوم ،يف الواليات املتحدة وأوروبا وخارجها ،يظهر األطباء وخرباء الصحة العامة
يف املؤتمرات الصحفية احلكومية والربامج اإلخبارية بشلك متكرر .فكثريون ،بمن فيهم «كريستيان
دروسنت» األملاين ،و«جريوم سالومون» الفرنيس ،و«والرت ريتشياردي» اإليطايل ،و«أنتوين فويس» من
الواليات املتحدة ،أصبحوا أسماء شائعة.
ويف مواجهة املهمة الصعبة املتمثلة يف اختاذ القرارات الصحية املتعلقة باحلياة واملوت يف عرص من
ً
عدم ايلقني الشديد ً
نظرا حلداثة الفريوس ،أنشأت معظم احلكومات فرقا من املستشارين الصحيني
ًّ
جزئيا من االنتقادات .فعىل سبيل املثال ،تم إبالغ القرارات اتلنفيذية حلكومة
اذلين اكنوا حيمونها

الرئيس الفرنيس «إيمانويل ماكرون» من قبل «جملس عليم» ،وكذلك قرارات رئيس الوزراء اإليطايل
«جوزييب كونيت».
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كما حققت ابلدلان اليت اعتمدت ىلع العلم يف وقت مبكر نتائج جيدة وحظيت باثلناء ادلويل.
ُ
ويف أملانيا ،أشيد باملستشارة «أجنيال مريلك» ،إشادة واسعة انلطاق تلوجهها املتسم باألدلة واخلربات
املستنرية يف اتلعامل مع األزمة .وىلع حنو مماثل ،حظيت ايلونان بقدر كبري من اثلناء ىلع «إدارتها
ًّ
جزئيا ىلع األقل إىل األولوية اليت تويلها احلكومة للعلم .وقد سلكت
لألزمات» ،ويرجع ذلك
ً
ً
مسارا مماثل.
نيوزيلندا
بيد أن اخلربة ليست حمصنة ضد االنتقادات يه األخرى ،فاثلقة يف العلماء تتآلك عندما يتناقض
لك منهم مع اآلخر أو مع نفسه .وبعد مناداته بـ«مناعة القطيع» ،فقد تعرض فريق اململكة املتحدة
االستشاري العليم حلاالت الطوارئ ،اذلي تم تعيينه تلقديم املشورة العلمية واتلقنية لرئيس الوزراء
«بوريس چونسون» وأعضاء حكومته ،تعرضوا النتقادات شديدة .وجىن نموذج «نولوكداون الفريد»
يف السويد ىلع سمعة ادلولة اإلسكندنافية ،وأصبح خيارات السفر املتاحة ملواطنيها حمدودة .كما أثار
ً
ًّ
اعمليا عندما ذهب إىل أن عقار «هايدروكيس لكوروكني»
ادلكتور الفرنيس «ديدييه راولت» جدل
ً
املضاد للمالريا قادر ىلع عالج فريوس «كورونا» بشلك ّ
فعال ،ويه الفرضية اليت أصبحت اعتقادا
ًّ
سياسيا دلى ابلعض .وبعد أن أشار أحد مسئويل منظمة الصحة العاملية إىل أن انتقال الفريوس من

ًّ
قبل أشخاص عدييم األعراض «نادر جدا» ،أاعدت املنظمة تأكيد هذا االداعء فيما بعد بسبب عدد
من األشخاص غري املعروفني.
ويف الواليات املتحدة ،أسفرت االستجابة غري املتسقة واملفجعة للوباء عن أكرث من مخسة
ماليني حالة إصابة و 165.000حالة وفاة حىت اآلن ،مما يوقع العلم واخلربة يف صميم املناقشة السياسية.
وبعد أن اقرتح الرئيس األمريكي «ترامب» حقن املطهرات كعالج حمتمل ،قوبل باعرتاض رسيع
وقوي من جانب املتخصصني يف الراعية الصحية .وأعرب «فاويس» ،مدير املعهد الوطين للحساسية
واألمراض املعدية ،يف وقت الحق ،عن أسفه لوجود «حتزي ضد العلم» يف الواليات املتحدة.
ُ
ومع استمرار العلوم الطبية يف اتلحقيق يف الفريوس اجلديد ،ترتك احلكومات الختاذ قرارات
سياسية بأدلة دامغة حمدودة .فيف فرنسا ،دفع «ماكرون» حنو إاعدة فتح املدارس والراعية انلهارية يف
 11مايو املايض ،يف حني أوىص جملسه العليم باالنتظار حىت سبتمرب .وقد قوبل القرار يف ابلداية
بالغضب؛ ولكن بعد أن ظلت اإلصابات يف فرنسا منخفضة ،هدأ الغضب الشعيب .وباملثل ،ضغط
«ترامب» من أجل إاعدة فتح املدارس يف سبتمرب ،وهو مسىع صعب بموجب املبادئ اتلوجيهية ملراكز
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ً
ماكفحة األمراض والوقاية منها .ويف املستقبل ،سيتعني ىلع ادليمقراطيات أن تقيم توازنا بني اخلربة
العلمية واحلساسيات السياسية ،ويه مهارة ستثبت فائدتها عندما يتم جتاوز الوباء احلايل ،يف قضية
مثل تغري املناخ.

 -3اتلعامل مع صعود الزناعت الشعبوية والقومية
بعد أزمة «كوفيد ،»19-خففت األحزاب الشعبوية ذات امليول اليسارية بشلك كبري من مواقفها
املناهضة دلوهلم .وإىل جانب التشكيك النشط يف دور اخلرباء يف توجيه عملية صنع القرار اتلنفيذي،
يف ظل هذه الظروف القاهرة ،قامت حركة «انلجوم اخلمسة» يف إيطايلا ،أو «سرييزا» يف ايلونان ،بوضع
تشككهم يف أوروبا جانبًا ،سعيًا للحصول ىلع ادلعم املايل من االحتاد األورويب للسياسات املحلية.
وىلع حنو مماثل ،داع نائب رئيس الوزراء «بابلو إجليسياس» من حزب الشعب املناهض لالحتاد
األورويب بشلك اعم االحتاد األورويب إىل إنشاء دخل أسايس للك مواطن.
بيد أن القوميني ايلمينيني ضاعفوا خطابهم املناهض للهجرة وانعدامهم للثقة يف اتلعاون ادلويل.
وترددت ابلدلان األوروبية يف إغالق احلدود داخل منطقة «شنجن» يف املراحل املبكرة للوباء ،مما
دفع «ماري لوبان» من اتلجمع الوطين يف فرنسا إىل اإلشارة إىل أن «دين بال حدود» يهدد الشعب
الفرنيس .وىلع حنو مماثل ،احتفلت رابطة «وبديلون» ألملانيا بإغالق احلدود من أجل وقف انتشار
وباء «كوفيد ،»19-وحثت احلكومة ىلع اختاذ مواقف أكرث رصامة ضد املهاجرين غري الرشعيني
ً
حظرا ىلع السفر من
وملتميس اللجوء .أما يف الواليات املتحدة ،أعلن «ترامب» من جانب واحد
أوروبا ،وسحب الواليات املتحدة من منظمة الصحة العاملية ،ودفع بأوامر تنفيذية تقيد اهلجرة ،وأنىح
ً
ً
وتكرارا ىلع الصني كمسبب لألزمة.
مرارا
بالالئمة
ً
ً
مبارشا ،حيث أدى تأثري اتلجمع حول
تهديدا
ويف الوقت احلايل ،ال يشلك الشعبويون والقوميون
العلم يف العديد من ابلدلان إىل دعم واسع انلطاق للحكومات احلايلة .ومع ذلك ،فإن الظروف اليت
أدت إىل صعود هذه األطراف يف أعقاب األزمة املايلة العاملية ،بما يف ذلك الصعوبات االقتصادية
وتدفقات اهلجرة انلامجة عن عدم االستقرار السيايس يف منطقة ابلحر املتوسط ،قد ظلت كما يه أو
تسارعت.
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وإذا فشل اتلعاون ادلويل (واألورويب) بشأن اتلعايف االقتصادي يف معاجلة اتلفاوتات املتصاعدة
ً
املتفاقمة بسبب «كوفيد ،»19-فإن األحزاب الشعبوية سوف تتخىل قريبًا عن مواقفها األكرث اعتدال
ودورها يف صنع القرار .ومن جانبها ،سوف تستغل األحزاب القومية نقاط ضعف املواطنني وانعدام
أمنهم ،فتستخدم املهاجرين ككبش فداء وتستغل دورها كأحزاب معارضة غري مثقلة بعبء إدارة
األزمات الوطنية .ومع تسبب تدابري العزل يف احلد من سبل املشاركة السياسية ،فإن املشاعر املعادية
ً
عمقا ً
بعيدا عن االنفصال عن السياسة .وبدون تبين نهج مشرتك يعزز
للمؤسسة ادليمقراطية قد تزداد
مشاركة املواطنني يف تطوير جهود اتلعايف ،فسوف تصبح ادليمقراطيات ُعرضة ملوجة متجددة من
الشعبوية والقومية ،بل وربما تكون أكرث رشاسة.

ًّ
ًّ
ودويلا
 -4ماكفحة املعلومات املضللة حمليا
منذ ابلداية ،أدى وباء «كوفيد »19-إىل «وباء معلومايت» ،فقد حبث انلاس بشلك مهووس عن
املعلومات ،بعد أن غمرتهم الشكوك واقترصت أقىص طموحاتهم ىلع احتياجات منازهلم .ويف الوقت
نفسه ،ضاعفت اجلهات الفعالة إنتاج األخبار املزيفة ،ونظريات املؤامرة ،وتالعبت باملعلومات
ً
عمدا .فقد استغلت روسيا والصني الفوىض اليت سببها «كوفيد »19-تلعزيز مصاحلهما اجليوسياسية

واالستمرار يف زعزعة استقرار ادليمقراطيات الغربية ،تماشيًا مع العمليات اليت تم إجراؤها منذ أزمة
أوكرانيا يف اعم  ،2014حيث سلطت املعلومات الروسية املضللة الضوء ىلع احلقائق يف ادليمقراطيات
الغربية وعجزها عن إدارة الوباء العاليم بكفاءة.
ً
فضل عن قيام روسيا بنرش ادلعم اإلنساين الرويس لرصبيا وبيالروسيا (روسيا ابليضاء) وإيطايلا،
فقد ضخمت روسيا اجلهود الصينية يف نرش نظريات املؤامرة واألخبار املزيفة حول أصل الفريوس،
ً
استنادا إىل رسائل مناهضة للمؤسسات وأوروبا واهلجرة .أما الصني فقد تالعبت باملعلومات عن
شحنة من أقنعة الوجه واملعدات الطبية تلعزيز دورها كزعيم اعليم يف ماكفحة «كوفيد.»19-
ويف الوقت نفسه ،قمعت الروايات حول مسئويلتها عن الفشل يف احتواء تفيش الوباء يف مقاطعة
«ووهان» ،كما اعتمدت املعلومات الصينية املضللة ىلع القنوات ادلبلوماسية ،فاكنت وسائل اإلعالم
اململوكة لدلولة تصور الصني كقوة إنسانية عظىم ،وتدافع عن انلظام يف «بكني» من االتهامات
ادلويلة املوجهة ضد الصني.
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وقد خلق التسييس املفرط لـ «كوفيد ،»19-إىل جانب العواقب املدمرة تلدابري اإلغالقً ،
أرضا
خلراف
خصبة لنشأة أنشطة اتلضليل املحلية .فأدى لك من فيديوهات الوباء يف الواليات املتحدة ،وا ِ
ّ
اثلائرة يف فرنساّ ،
والسرتات الربتقايلة يف إيطايلا (جنبًا إىل جنب مع اجلاحئة اجلديدة) إىل بث فكرة
أن فريوس «كورونا» اكن عملية احتيال .وقد ألىق ابلعض اللوم ىلع ّ
انلخب السياسية ،وابلعض اآلخر

ألىق اللوم ىلع تكنولوجيا اجليل اخلامس ،ولكن اجتمع اجلميع ىلع الشكوى من تدابري اإلغالق
اليت فرضتها احلكومة.

ّ
ويف الوقت نفسه ،جاءت معلومات خاطئة ً
أيضا من مسئولني رفييع املستوى قللوا من شأن

خطر اإلصابة بـ «كوفيد ،»19-أو من قِبل وسائل اإلعالم الرئيسية مثل قناة «فوكس نيوز» اإلعالمية
ّ
املحافظة يف الواليات املتحدة ،واليت قللت من معدل الوفيات انلامجة عن املرض .ويف األشهر املقبلة،
ويف ظل هذا الوباء العاليم لن تزتايد عمليات اتلضليل اإلعاليم فقط ،بل ً
أيضا سيحدث ركود اعليم.
وقد بدأت رشاكت اتلكنولوجيا بالفعل يف اختاذ خطوات جادة ملنع احلسابات واملتصيدين
اذلين ينرشون معلومات مضللة حول الفريوس ،فعىل سبيل املثال ،أزال لك من «فيس بوك» و«تويرت»
و«يوتيوب» منشورات للرئيس الربازييل «چاي بولسونارو» يشيد فيها بمادة «اهليدروكسيلكوروكني»
(ويه املادة الفعالة يف أدوية عالج الروماتزيم) كعالج ضد «كوفيد .»19-وأضاف «تويرت» ً
رابطا
للتحقق من حقيقة وجود تغريدة ىلع حساب الرئيس األمريكي «ترامب» تندد باتلصويت عرب
الربيد .ويف املستقبل ،سيكون السؤال الكبري اآلن هو كيفية اتلعامل مع األمر وضمان املرونة ضد
عمليات اتلضليل.

 -5ادلفاع عن انلموذج ادليمقرايط

ً
واغبلا ىلع حساب
يف حلظة من عدم ايلقني الشديد ،اليت جيب فيها اختاذ القرارات الرسيعة،

انلقاش السيايس ،قد يميل ابلعض إىل القول بأن األنظمة االستبدادية اكنت جمهزة بشلك أفضل
ً
تلقديم استجابة فورية .ولكن يف الواقع هذا غري صحيح ألن استجابة الصني مثل ،واليت تضمنت
تدابري مراقبة وإغالق عنيفة ،حظيت بالرفض اتلام من منظمة الصحة العاملية ودول رابطة دول
جنوب رشق آسيا .ويف الوقت نفسه ،أصبح الفريوس قضية سياسية مثرية لالنقسام واجلدل يف
الواليات املتحدة ،حيث ّ
قوضت السلطات الفيدرايلة وسلطات الواليات والسلطات املحلية يف كثري
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من األحيان استجابة بعضها للبعض .غري أن األدلة تشري إىل أن ُّ
انلظم السياسية ليست جميدة يف اتلنبؤ
بإدارة األوبئة .وقد جنحت بعض ادليمقراطيات ،من بينها أسرتايلا وأملانيا وايلونان ونيوزيالندا وكوريا
اجلنوبية وغريها يف احتواء الفريوس واحلد من حاالت الوفيات .وبعض ادلول األخرى مثل الواليات
املتحدة واململكة املتحدة والربازيل واملكسيك واهلند لم تُدر األزمة ً
جيدا.
ِ
وىلع نطاق اعم ،وىلع الرغم من القيود املفروضة ىلع احلُريات املدنية ،قاومت ادليمقراطيات
اختبار اإلجهاد العصيب اذلي تم اختباره يف «كوفيد .»19-وبما أن الفريوس قد أدى إىل اضطرابات
مفاجئة يف احلياة ادليمقراطية واالنتخابية ،فقد اغتنمت بعض احلكومات الفرصة تلوسيع سلطة
ادلولة بشلك غري مسبوق .فيف املجر ،تم توسيع إصدار قانون تمكني سلطات احلكومة يف حاالت
الطوارئ ،وال سيما جتريم الرتويج للخوف من أجل إساكت املعارضة ،وتمكني واكالت األمن الوطين
من الوصول إىل قواعد ابليانات اليت تديرها ادلولة وابلدليات .ويف تركيا ،حيتاج اخلرباء واألاكديميون
إىل تصاريح خاصة من جملس استشاري ،اكن قد أقسم أعضاؤه ىلع الرسية من أجل الوصول إىل بيانات
«كوفيد .»19-ويف موسكو ،من املفرتض أن عرشات اآلالف من الاكمريات ذات ممزيات اتلعرف ىلع
الوجه تم تركيبها تلتبع العدوى ،ولكن املخاطر تبىق يف ماكنها حىت بعد الوباء .أما يف إرسائيل ،سمح
الكنيست لواكلة األمن ادلاخيل (شني بت) بدعم تعقب االتصاالت ً
بناء ىلع طلب رئيس الوزراء .ويف

ًّ
فرنسا وإيطايلا ،لعبت أحزاب املعارضة ً
رئيسيا يف اإلرشاف ىلع خيارات احلكومات ومعاجلتها
دورا
بشلك حاسم يف عمليات اإلغالق وإاعدة الفتح .وقد تمكنت اململكة املتحدة من ضمان استمرارية
ادليمقراطية حىت بعد تشخيص إصابة رئيس الوزراء «بوريس چونسون» بـالفريوس ،واضطر وزير
اخلارجية «دومينيك راب» إىل شغل منصبه مؤقتًا.
ً
بارزا ىلع استخدام تطبيقات ُّ
ً
تتبع االتصاالت مع محاية
وقد قدمت كوريا اجلنوبية مثال

ادليمقراطية وابليانات الشخصية .ومع ذلك ،فإن اتلحديات اليت تفرضها احلاجة إىل املراقبة اجلماعية
واألزمة االقتصادية واملوجات اثلانية أو اثلاثلة املحتملة من جاحئة «كوفيد ،»19-تشري إىل أن مرونة
ً
األنظمة ادليمقراطية ال يمكن اعتبارها ً
مسلما به.
أمرا
لقد حتدى «كوفيد »19-فهم األساسيات يف السياسات املقارنة وسياسة الصحة العامة .ويبدو
ٍّ
أن الكثري من األساسيات ،مثل :تعريف لك من اتلأهب للصحة العامة والقدرة ،وأثر ادليمقراطية
ىلع صحة الساكن وإماكنية استخدام تدابري الصحة العامة القرسية – ويه األساسيات اليت بدت
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نلا مستقرة – يه يف الواقع لم تستقر .وهذا يمثل حلظة مهمة وفريدة من نوعها يف دراسة السياسات
املقارنة ،واليت ستكون فيها أدوات العلوم االجتماعية يف السنوات القادمة مطلوبة بشلك ُم ِلح،

ملساعدتنا يف حتقيق فهم أزمة كوفيد .19-وأثناء اجلاحئة أو الوباء ،وىلع الرغم من أنه من السابق ألوانه
ٍّ
اتلوصل إىل استنتاجات ،فإن طرح األسئلة ربما حيدد إاعدة ترتيب لك من االفرتاضات وجدول أعمال
ُ
قبلة.
ابلحوث خالل السنوات الم ِ
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جاحئة كورونا وإشاكيلة قيادة عمل مجايع دويل ملواجهة الاكرثة
د .عبد العال ادليريب
وكيل لكية السياسة واالقتصاد
لشئون ادلراسات العليا وابلحوث  -جامعة السويس

َ ّ
شكت أزمة فريوس كورونا هزة فجائية ىلع مستوى انلظام العاليم ،نتيجة انتشاره الواسع من
بؤرة حملية انطلقت من الصني إىل بؤرة اعملية انتقل من خالهلا إىل معظم بدلان العالم ،ولقد أفرزت
هذه الظروف صدمة عنيفة لم يشهدها العالم منذ احلرب العاملية اثلانية ً
نظرا تلداعياتها ىلع االستقرار
العاليم ،إذ أدى إغالق العالم جراء فرض حالة الطوارئ واحلجر الصيح إىل حدوث تغيريات ىلع شلك
انلظام العاليم اذلي حدث فيه ارتباك كبري نتيجة هذا احلدث الاكريث من حيث تأثريه ومداه ىلع جمال
ً
العالقات ادلويلة ،فضل عن سيادة حالة من الضعف ىلع صعيد العمل املشرتك ،ودور اتلكتالت
العاملية واإلقليمية الكربى اليت ثبت فشلها يف مواجهة هذه األزمة الصحية العاملية.
لقد أجربت هذه األزمة الصحية اجلميع ىلع إاعدة اتلفكري يف هيلك انلظام العاليم ومزيان القوى
اخلاصة به ،فال شك أن اجلاحئة يه أزمة كربى ألقت بظالهلا ىلع جوانب عديدة ،سواء ىلع املستوى
الصيح ،واالقتصادي ،واالجتمايع ،والسيايس ،أو حىت العسكري .كما أن هذه األزمة سترتك ً
آثارا ىلع
انلظام العاليم ،ربما تستمر ألجيال عديدة بالزتامن مع تغيري واضح يف أنماط العالقات االجتماعية
داخل ادلول ،وأنماط العالقات ادلويلة داخل هذا انلظام.
ومع التسليم بأن اهليمنة والقيادة ،يشكالن أبرز معالم انلظام العاليم ،واذلي تتصارع عليهما
القوى العظىم املتحكمة يف جمريات األحداث العاملية ،فإن انلقاش حيتدم حول احتمايلة أن يشهد
ً
تغيريا يف مراكز السيطرة واتلحكم يف ظل عدم ظهور أو تبين حتالف أو عمل مجايع دويل
العالم
ملواجهة اكرثة تفيش كورونا .وهذا يثري عدة تساؤالت؛ هل سيظل انلظام العاليم بعد كورونا ىلع حاهل
ً
كما اكن قبل أم أنه سيشهد تغيريات يف مزيان القوى واملالمح وظهور قيادة جديدة للعالم خبالف

مستقبل العلوم السياسية
يف إطار جاحئة كورونا

ً
القائمة فعل؟ ملاذا لم تبادر الواليات املتحدة األمريكية إىل قيادة عمل مجايع دويل إلنقاذ العالم من
ويالت كورونا كما اعتدنا منها طوال فرتة قيادتها للعالم؟ ملاذا لم تقم أي من القوى ادلويلة األخرى
باحللول حمل الواليات املتحدة يف دورها القيادي؟ هل فقدت الواليات املتحدة مركز الزاعمة ادلويلة
بعد ثبوت فشلها يف مواجهة فريوس كورونا؟ هل أثبتت جاحئة كورونا أن الصني بوصفها إحدى
ً
القوى ادلويلة املؤثرة يف العالم يه األصلح لقيادة انلظام العاليم بديل للواليات املتحدة األمريكية؟
ما طبيعة تأثري ما أحدثه فريوس كورونا من تقلبات يف مزيان القوى ادلويلة وما تسبب فيه من ظهور
ًّ
مفاهيم جديدة وأنماط سلوكية مستهجنة ًّ
وإنسانيا ىلع مستقبل العلوم السياسية ودارسيها عرب
دويلا
العالم؟

 -1فريوس كورونا ورضورة قيادة عمل مجايع ملواجهته
يرى كثري من املحللني السياسيني أن السبب الرئييس وراء فشل العالم يف ماكفحة انتشار
فريوس كورونا هو غياب الواليات املتحدة عن قيادة العالم وختليها عن دورها املعهود ًّ
دويلا ،فاكن ىلع
واشنطن اإلمساك بزمام املبادرة وقيادة اعلم كورونا املستجد (كوفيد )19-من خالل دعوة قادة ادلول
للتعاون املشرتك ،وإجياد سبل ملواجهة اآلثار السلبية االقتصادية للوباء ،وأن تضع خالفاتها مع الصني
جانبًا من أجل حماربة الوباء.
خباف أن العالم لم تسبق هل من قبل مواجهة أزمة مثل كوفيد ،19-واليت وضعت أنظمة
فليس
ٍ
الراعية الصحية وقدرات ادلول ىلع العمل املشرتك حتت االختبار ،فيف مثل تلك األوقات ،تبدأ
مؤسسات السياسة اخلارجية األمريكية يف قيادة ادلول ورسم املسارات تلجاوز األزمة.
وغين عن ابليان أن الرئيس دونادل ترامب قد أمىض السنوات اثلالث األوىل من حكمه يف
حتطيم هذه املؤسسات وتشويه قيادة الواليات املتحدة للعمل املشرتك اذلي تدعو هل ،وهو أحد أسباب
عدم كفاءة العالم يف مواجهة الوباء إىل اآلن ،فمواجهة األزمة لم تتم إال من خالل قلة من بعض ادلول،
لكن ىلع اجلانب اآلخر فإن جملس األمن صامت ،ومنظمة الصحة العاملية تقدم إرشاداتها ولكنها
تفتقد إىل قيادة تعينها ىلع أداء دورها وتبليغ رساتلها وصوتها.
احلق ،سيكون من الصعب جتنب تأثريات هذا الوباء السلبية بدون قيادة الواليات املتحدة ،فيف
ً
الوقت اذلي ركز فيه قادة ادلول أول ىلع توضيح حجم اتلهديد ملواطنيهم ،اكن جيب عليهم ماكفحة
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الوباء ىلع املستوى العاليم بدعم من ادلول القوية ،وهو األمر اذلي لن يؤيت ثماره يف ظل غياب قيادة
الواليات املتحدة ،كأقوى دولة يف العالم.
ولعل األزمة املايلة العاملية  ،2009 - 2008تقدم خري مثال ىلع قيادة الواليات املتحدة لألزمات
ادلويلة ،حيث أدرك الرؤساء األمريكيون (جورج دبليو بوش ثم باراك أوباما) أن ىلع الواليات
املتحدة أن تقود العالم ملنع حتول الركود إىل كساد عظيم ،واستخدموا جمموعة العرشين تلوحيد أقوى
اقتصاديات العالم.
ولسنا نبالغ إذا ما قلنا :إنه طوال تارخيها املمتد عرب السنني ،اكنت الواليات املتحدة متمزية بما
دليها من قيادة ذات رؤية يف أوقات األزمات الكربى ،لكن األمر تبدل من اتلمزي إىل اتلخبط بسبب
ً
ً
سياسات الرئيس ترامب ،فسياسته اخلارجية «أمريكا أول» تدفعه إىل اتلرصف بمفرده بدل من
اتلنسيق مع اآلخرين ،كما أنه يبدو أنه غري قادر ىلع رؤية أن الواليات املتحدة يمكن أن تصبح أقوى
وأكرث فعايلة من خالل مواجهة أزمة يف متناول ايلد مع حلفائها ورشاكئها ،وهو ما لم حيدث إزاء أزمة
ًّ
داخليا.
كورونا ،بل إن واشنطن فشلت حىت يف إدارة هذا امللف
وقد لوحظ أنه منذ بداية أزمة الفريوس ،لم يكن ثمة عمل ملموس لرتامب تم القيام به جنبًا
إىل جنب مع احلكومات األخرى ،فلم يتخذ أي إجراء دويل مهم ،ناهيكم عن أنه أضعف العديد
من الواكالت الفيدرايلة اليت اعدة ما تقود االستجابة العاملية ملثل هذه األزمات مثل وزارة اخلارجية،
والواكلة األمريكية للتنمية ادلويلة ،وإدارة األمن الصيح العاليم واتلهديدات ابليولوجية يف جملس
األمن القويم (اذلي تم حله يف  2018ىلع يده) ،ولعل هذا ما جيعل الفشل الاكريث اذلي منيت به هذه
املؤسسات يف اتلعامل مع املوقف ليس مفاجئًا.

 -2تواري دور واشنطن لصالح القوى األخرى :املزامحة الروسية الصينية
احلقيقة اليت أفصحت عنها جاحئة كورونا تبدو جلية يف ختيل واشنطن عن وجهها اإلنساين،
ولعل هذا ما فتح باب االحتماالت اليت وضعت منافسيها يف مرتبة املزامحني هلا يف مناطق نفوذها
عرب العالم يف الوقت الراهن وبشلك أوسع يف املستقبل القريب ،وذلك بسبب ما اتبعه هؤالء املزامحون
من سياسات إنسانية ،يمكننا تسميتها «سياسة اتلضامن ادلويل» ،اليت تقوم يف األساس ىلع تقديم
ً
واضحا يف ادلبلوماسية الصينية ،واليت تبناها الرئيس يش جني
ادلعم لدلول املنكوبة ،وهو ما يبدو
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بينج ،اذلى أعرب عن تضامنه الاكمل مع أوروبا ،واستعداد بالده الاكمل تلقديم اكفة أوجه املساعدة
إلنقاذهم من اآلثار الوخيمة لفريوس كورونا ،وهو األمر اذلي ساهم بصورة كبرية يف تعميق اثلقة بني
اجلانبنيً ،
بعيدا عن واشنطن.
وىف السياق ذاته ،أكد الرئيس الرويس فالديمري بوتني ،خالل قمة العرشين أن أزمة كورونا تمثل
ً
ً
ً
نداء للضمري العاليم ،مما يعد ديلل دامغا ىلع الرؤية اليت يتبناها خصوم واشنطن ،عرب فضح الوجه
القبيح للسياسة األمريكية ،واليت قامت ىلع التشدق باملبادئ والقيم اإلنسانية لسنوات ،من أجل
حتقيق أهدافها ،بينما تتقاعس يف الوقت الراهن عن القيام بدورها باعتبارها القوة ادلويلة املهيمنة ىلع
انلظام ادلويل تلحقيق االستقرار العاليم ،ىلع إثر فشلها يف مواجهة مرض أدى إىل مقتل آالف البرش
حول العالم ،بينما اكن يتوجب عليها قيادة عمل مجايع دويل إلنقاذ املجتمع ادلويل من هذا املصري
ً
إعمال دلورها ومسئويلتها من منطلق ماكنتها كدولة قائدة للنظام العاليم.
ويبدو ًّ
جليا أن روسيا والصني تسعيان لصدارة املشهد ادلويل واحللول حمل الواليات املتحدة ،وإن
ّ
اكن ذلك ال خيرج عن جمرد دائرة السيع والرغبة احلثيثة ال أكرث فإنه حىت اآلن لم تتصدر دولة واحدة
دلور الزاعمة األمريكي ،اذلي شغر بمناسبة أزمة كورونا ىلع إثر فشل واشنطن اذلريع يف إدارة ذلك
امللف العاليم الشائك ،ومع ذلك يمكننا القول بأن السياسات الصينية الروسية ،واليت حتمل ً
قدرا
ً
كبريا من اتلنسيق يف مواجهة واشنطن ،تهدف يف األساس إىل سحب الرشعية اليت طاملا تمتعت بها

الواليات املتحدة ،للبقاء ىلع قمة انلظام العاليم ،عرب تقديم نفسيهما باعتبارهما قادرتني ىلع مساعدة
ادلول األخرى املنكوبة جراء األزمة الراهنة.
ومن الالفت أن اتلحرك الصيين الرويس ال يتوقف ىلع املسار اإلنساين وتقديم املساعدات
للشعوب املنكوبة فحسب ،بل يبىق املسىع إلجياد عقار لعالج الفريوس ،هو بمثابة حماولة تلقديم
نفسيهما باعتبارهما قوى قادرة ىلع حتقيق طفرات علمية ىلع حساب دول املعسكر الغريب اليت طاملا
ً
ً
جديدا يمكن اعتباره
معيارا
قدمت نفسها كقوى ال تضاىه يف املجال الطيب ،وهو األمر اذلي يمثل
أحد أهم األسس اليت سوف يقوم عليها حتديد انلظام العاليم ومستقبله.
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 -3إماكنية قيادة الواليات املتحدة تلحالف دويل رغم اتلحدي الصيين الرويس
احلق أنه لم يفت األوان بعد ىلع تشكيل حتالف دويل للبدء يف احلد من انتشار كورونا (وباء
كوفيد ،)19-األمر اذلي يفرض ىلع اإلدارة األمريكية أن تقيم شبكة عالقات منظمة مع قادة العالم.
يبدأ ترامب ومن بعده الرئيس املنتخب جو بايدن مع قادة دول العرشين اجتمااعت عرب اهلاتف
ًّ
أسبوعيا إذا لزم األمر تلقييم
ملناقشة كيفية اتلخفيف من اآلثار الصحية واالقتصادية ،وأن جيتمعوا
اإلجراءات املتبعة وحل اخلالفات اليت قد تنشأ ،وجيب الرتكزي ىلع تبادل ابليانات ادلقيقة حول انتشار
الفريوس وعالجه واالختبارات اليت أجريت حوهل ،مما سينتج عنه فائدة كبرية للخرباء اذلين يسعون
إىل فهم الفريوس .كما أنه ال بد من نقل املعدات واألدوات إىل ادلول املنكوبة ،ومبادرة ادلول اليت
تعافت إىل تقديم مساعداتها لدلول األخرى ،واالتفاق ىلع وسائل توزيع اعدلة بمجرد توفر اللقاح
الالزم للقضاء ىلع الفريوس ،وهذا يتحقق بتويل الواليات املتحدة زمام القيادة مع مشاركة حقيقية
من الصني والقوى ادلويلة األخرى.
ولكن الرتاشق باأللفاظ وتبادل االتهامات ما بني واشنطن وبكني أحبط سبل اتلعاون اجلاد
إزاء الفريوس القاتل ،وازدادت حالة عدم اثلقة والعداء بني ابلدلين الكبريين ،حيث اتهمت الصني
اجليش األمريكي بأنه زرع الفريوس يف ووهان إلضعاف الصني ،يف الوقت اذلي وصف فيه ترامب
الفريوس بأنه «الفريوس الصيين».
وإن اكن الواجب حيتم ىلع القوتني العظميني إيقاف تلك السياسات العدائية والرغبات اجلاحمة
حلكم العالم ،وابلدء يف العمل ًّ
سويا إلجياد احللول واخلروج بالعالم من اكرثة تفيش كورونا؛ وإال
سيكون من الصعب جتنب املزيد من اتلوترات واالنقسامات العاملية اليت حنن يف غىن عنها اآلن.
وهناك الكثري من املخاطر ىلع سمعة هاتني القوتني العظميني ومصداقيتهما يف املجتمع ادلويل ،يف
حني أن الصني تستحق اثلناء ىلع محلتها يف اتلأكيد ىلع أهمية «اتلباعد االجتمايع» واملساعدات
اإلنسانية املتواصلة لالحتاد األورويب وغريها ،لكنها ال تزال تتعرض النتقادات شديدة لقمعها يف
ابلداية معلومات حول الوباء وعدم املشاركة الاكملة للبيانات حول الفريوس .ويف غضون ذلك ،ويف
ظل غياب واشنطن عن قيادة العالم ،سيكون من الصعب إصالح صورة الواليات املتحدة إذا اغبت
يف وقت احتاجها العالم فيه.

43

مستقبل العلوم السياسية
يف إطار جاحئة كورونا

 -4أزمة كورونا تمنح الصني فرصة تارخيية لقيادة العالم
إن جاحئة كورونا اليت تعد واحدة من أصعب األزمات اليت تواجه العالم منذ احلرب العاملية
اثلانية ،وخلفت ضحايا أكرث بكثري من ضحايا احلروب ،وما يثار بشأن كون هذه اجلاحئة قد أفرزت
ً
فرصة وظروفا مشابهة تللك اليت وقعت أثناء احلرب اثلانية ،يمكن أن ينتج عنه تغيري القيادة ملصلحة
الصني اليت تعمل ىلع إبراز دورها وتصعيد نفوذها ًّ
اعمليا ،واستغالل حلظة اتلأثر والرتاجع األمريكية
بسبب حجم الاكرثة اليت أصابت االقتصاد األمريكي جراء تفيش الفريوس ،وما نتج عنه من أرضار
لم تقترص ىلع اخلسائر البرشية واالقتصادية ،بل طالت انلظام السيايس األمريكي ذاته يف ظل تعمق
اخلالفات حول حدود السلطات السياسية للرئيس وحاكم الواليات ،واالنقسام احلزيب غري املسبوق
اذلي تعانيه الواليات املتحدة.
ً
وبعيدا عن الواليات املتحدة وقدرتها ىلع معاجلة اآلثار العنيفة اليت خلفتها األزمة هل تمثل
ً
جاحئة كورونا فرصة للصعود الصيين بديل للقيادة األمريكية؟ وهل ترغب الصني يف أداء هذا ادلور
يف املستقبل املنظور أم أن دليها رؤية اسرتاتيجية أخرى للعالم؟
احلق ،فإنه وإن اكن هذان التساؤالن من األهمية بماكن فإن تداعيات أزمة «كورونا» لم تتضح
بعد بشلك نهايئ يك يمكن القول ،بثقة ،إنها تمثل فرصة للصني أو لغريها من القوى ادلويلة يك تسىع
للحلول حمل الواليات املتحدة يف مقعد قيادة انلظام العاليم القائم ،فنهاية األزمة لم تزل بعيدة عن
اتلوقعات ،ومآالتها لم تزل تدور يف فلك اتلكهنات ،واألهم أن نتاجئها االقتصادية واالسرتاتيجية لم
تتضح بعد بشلك يسهم  -ولو بقدر حمدود  -يف بناء تصورات حبثية جدية حول آفاق املستقبل ،وباتلايل
ً
فإن لك ما يدور يف هذا الشأن يبدو سابقا ألوانه ،إذ إن العنرص احلاسم يف هذه اجلزئية يتعلق بسيناريو
ً
شهورا وقد يمتد ألعوام ،ولكن الشواهد مجيعها تشري إىل أن األزمة
نهاية األزمة ،اذلي قد يستغرق
ستخلف ً
آثارا بنيوية عميقة يف انلظام العاليم ،وستدفع باجتاه اتلغيري وإاعدة انلظر يف كثري من املفاهيم

واملمارسات والسلوكيات واألعراف والقوانني ادلويلة ،ولكن هذه اآلثار ال ترتبط  -حىت اآلن -
خبسائر األزمة وضحاياها بقدر ما ترتبط بما برز من ممارسات سلبية دويلة منذ بداية األزمة وما
كشفت عنه من ثغرات وعيوب فاضحة يف قواعد اتلعاون ادلويل ،وما كرسته العوملة وآيلات اتلجارة
احلرة من ممارسات كشفت هذه األزمة عن خطورتها الشديدة ىلع األمن القويم لدلول.
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وعند تقييم حدود رغبة الصني وحدود جاهزيتها لقيادة العالم يف مرحلة حرجة كهذه ،فيجب
تقييم نظرة الصني للحدث واألزمة الطاحنة اليت يمر بها اعلم ما بعد كورونا ،فالواضح أن بكني
تنظر لألزمة باعتبارها فرصة تلعزيز دورها وماكنتها ادلويلة ،وهذا نستبينه من نشاطها املكثف يف مد
ًّ
صحيا ،ولكن هذا ال
يد العون واتلعاون مع لك دول العالم وتقديم املساعدات هلا للتصدي لألزمة،
يعين بالرضورة رغبتها يف ملء الفراغ االسرتاتييج املحتمل انلاجم عن تراجع الواليات املتحدة ًّ
لكيا
ً
عن قيادة انلظام العاليم القائمّ ،
فاتلنني احلذر -وفقا دلراسة صادرة عن مؤسسة «راند» ابلحثية عن
ً
ادلور الصيين يف الرشق األوسط  -ال يظهر استعجال لفكرة مزامحة الواليات املتحدة ىلع قيادة العالم،
واثلقافة الصينية بعمقها اتلارييخ تنظر لألمور بشلك مغاير للعالم ً
تماما ،ودليها من الصرب والرتيث
االسرتاتييج ما يدفع للقول بأن الصني ال تسىع الستغالل هذه األزمة تلحل حمل الواليات املتحدة،
ولكنها باتلأكيد تدرك أن اجلاحئة فرصة ثمينة الستعادة زمام املبادرة يف الرصاع اتلجاري واالقتصادي
واالسرتاتييج اذلي يقوده الرئيس ترامب معها ،ومن ثم كسب اثلقة وتعزيز انلفوذ ادلويل يف مواجهة
الضغوط اليت تمارس عليها من الغرب بقيادة الواليات املتحدة يف السنوات األخرية.
ولعل جناح بكني يف اخرتاق جبهة الغرب ،من خالل إظهار اتلعاطف وتقديم ادلعم
واملساعدات إليطايلا وبعض ادلول األوروبية يف مواجهة أزمة «كورونا» ،سيسهم يف حترك الصني
تلفتيت املوقف الغريب ضدها عرب إاعدة بناء الصورة اذلهنية للبالد ًّ
دويلا ،وتقديم وجه أخاليق للصني
ً
بدل من املصالح اجليوسياسية فقط.
وإذا جنحت الصني يف مواصلة سياسة تقديم املساعدات دلعم االقتصادات حول العالم من
أجل اخلروج من ركود اقتصادي يفوق يف تأثرياته األزمة املايلة اعم  ،2008ويضايه ما يعرف بالكساد
العظيم يف ثالثينيات القرن العرشين ،فإن الصني تكون قد حققت أحد أهم أهدافها يف هذه األزمة،
من خالل بناء توازن اسرتاتييج اعليم مع انلفوذ األمريكي ،بما سينعكس باتلبعية ىلع سياسات
الواليات املتحدة جتاهها يف املرحلة املقبلة.

ً
واحلق ،إن استحضار الصني لسياسة تعزيز ماكنتها االسرتاتيجية العاملية اليت مارستها قبل منذ
دورا ً
حنو عقدين ،حيث لعبت وقتها ً
بارزا يف السيطرة ىلع أزمة ديون منطقة ايلورو من خالل رشاء

سندات ادلول الغارقة يف ادليون مثل ايلونان والربتغال وإسبانيا ،كما عززت استثماراتها يف هذه ادلول،
ًّ
اسرتاتيجيا يف قارات العالم واقتصاداته من خالل خطة طريق احلرير اجلديد،
وإذا أضفنا ذللك تمددها
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فإن هذه األزمة (أزمة كورونا) ستتيح للصني فرصة اتلحول من املوقف ادلفايع يف مواجهة الضغوط
االسرتاتيجية األمريكية املتواصلة ،إىل بناء موقف متوازن لن يصل بالرضورة إىل حد حتدي انلفوذ
ًّ
اعمليا ،ولكنه سيوفر للقيادة الصينية فرصة اإلمساك بزمام املبادرة يف عالقاتها املعقدة
األمريكي
والصعبة مع الواليات املتحدة ،بما يمكنها من فرض رؤاها وتصوراتها يف هذه العالقات ،ويدفع
واشنطن باتلبعية إىل إبداء مرونة كبرية تلفادي اتلحدي الصيين ،ال سيما أن االقتصاد األمريكي
ال يستطيع اتلخيل بسهولة عن أنشطة «اتلعهيد» اليت يرتبط بها مع الرشاكت الصينية ،وقد اكن األمر
ً
واضحا يف إعالن الصني رغبتها يف تقديم مساعدات طبية للواليات املتحدة ،إثر انفضاح اجلانب
األمريكي وظهوره بقدرات حمدودة ال تالحق احتياجات الساكن من الكمامات الطبية وأجهزة
اتلنفس الصنايع ووسائل الوقاية من العدوى.
وىلع الرغم من االتهامات الغربية املزتايدة للصني بالتسرت ىلع املعلومات وبيانات الضحايا عند
بدء أزمة «كورونا» ،فإنها قد تمنح أولوية مزتايدة للحصول ىلع اثلقة واملوثوقية ادلويلة من خالل
مواصلة تقديم املساعدات الصحية والطبية واالقتصادية ،لرتسيخ صورة نمطية صينية قائمة ىلع
األخالق واملبادئ وليس ىلع املصالح االسرتاتيجية ،وهذا حبد ذاته سيسهم يف بناء انلموذج الصيين
ً
اذلي يمكن االعتماد عليه كركزية أساسية يف القيادة العاملية مستقبل ،فقد قدمت مساعدات طارئة
ملاكفحة الفريوس القاتل لـ  83دولة ومنظمة دويلة.
وىلع الرغم من ذلك ،تنظر واشنطن لألزمة ىلع أنها رصاع نفوذ اعليم تبيغ الصني منه لعب
دور املنقذ فيه وأخذ دور املبادرة يف قيادة العالم ىلع حساب واقع انلفوذ األمريكي ،بيد أن األزمة
الصحية العاملية ،قد بينت مدى إخفاق الواليات املتحدة يف تعاملها مع األزمة وعدم حتمل املسئويلات
امللقاة ىلع اعتقها كونها متصدرة لقيادة العالم ،ويه صاحبة مركز القيادة للمجتمع ادلويل.
ويف ضوء ما تقدم يمكننا طرح سيناريوهات ثالثة تتعلق بقيادة العالم يف ظل جاحئة كورونا،
نذكرها فيما ييل:

السيناريو األول :ويتمثل يف استمرار إحاكم واشنطن قبضتها ىلع العالم (القطبية األحادية)
ينطلق هذا السيناريو من استمرار اتلفوق األمريكي داخل انلظام ادلويل ،وذلك يف ظل قدرته
ً
تأسيسا ىلع أن أمريكا ُودلت عظىم وستظل كذلك بفضل نظامها
ىلع فرض نفوذه وبسط سيطرته،
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االقتصادي القوي رغم اهلزات اليت شهدتها ،وباملوازاة ً
أيضا مع حتدي وجود القيادة الصينية ،ولعل
قدرة نظام احلوكمة األمريكية يه اليت تعني واشنطن ىلع ختطي األزمات مهما اكنت درجة خطورتها.
كما أن نمط احلكم يف الواليات املتحدة األمريكية ،يتمتع خباصية اتلصحيح اتللقايئ ،واليت تمكنه
أنماطا معينة وجديدة من السلوك جتعلها ً
ً
دائما
من اتلكيف واتلعايش مع األزمات ،وباتلايل يفرض
ىلع رأس اهلرم العاليم.
واحلق ،فإن اتلداعيات اليت خلفها فريوس كورونا ىلع مستوى انلظام ادلويل ،وإن اكنت آثارها
واضحة وقاسية للغاية ،واكنت هلا انعاكسات بالغة يف اذلهنية السياسية ادلويلة ،فإن ذلك ال يمكن أن
يؤثر بشلك جذري يف انلظام العاليم .وبمعىن آخر ،إن انلظام العاليم اذلي ترتبع ىلع هرمه الواليات
املتحدة األمريكية سيستمر كما هو خالل العقد اثلالث من القرن احلادي والعرشين ىلع أقل
تقدير ،وإن هذه األخرية ستبىق القوة املهيمنة ىلع املستوى ادلويل ،وإن ما حيدث لن جيعل الصني أو
حىت روسيا حتتل ماكنة الواليات املتحدة األمريكية يف انلظام العاليم القائم.

السيناريو اثلاين :وينهض ىلع نظام ثنايئ القطبية بقيادة واشنطن وبكني
ينطلق هذا السيناريو من احتمال وجود نقطة حتول يف انلظام العاليم ويف دور الواليات املتحدة
األمريكية داخل النسق ادلويل ،ومن ثم تأثري ذلك ىلع توازن القوى العاملية ،نتيجة إىل أن أزمة
فريوس كورونا تعد األخطر من بني لك األزمات اليت واجهت انلظام العاليم منذ احلرب العاملية
اثلانية ،وطرحت حتديًا أمام مربرات استمرار قيادة الغرب للنظام العاليم ىلع خلفية إخفاقاته املرتبطة
باألزمة .لكن ليس هناك ما يثبت قدرة انلظام العاليم ىلع جتاوز األزمة الراهنة وتكيفه معها بما
يسمح باستمرار القيادة األمريكية للنظام العاليم يف مقابل حتديه للصعود الصيين ،فاجلديد يف هذه
ًّ
اعمليا ،بعد أن اكنت
األزمة أنها كشفت وألول مرة عن سيع الصني الحتالل ماكنة سياسية كربى
تتوارى ً
بعيدا متقمصة دور املتفرج يف العديد من األزمات العاملية ،األمر اذلي يؤكد أن اعلم ما بعد
ً
رصاع ما بني ادلول الكربى حول إاعدة بناء نظام جديد قد ترتتب عليه تطورات
كورونا سيشهد

ً
خميفة حول تقاسم الزاعمة العاملية فيما بني الصني وأمريكا ،ومن املتوقع وفقا هلذا السيناريو أن
انلظام العاليم يف فرتة ما بعد جاحئة كورونا ،سيقوده القطبان الرئيسيان وهما أمريكا والصني،
ولكنه لن يكون برصامة ورصاع القطبية اليت اكنت إبان احلرب ابلاردة ،حيث سيتسم انلظام اجلديد
باملرونة.
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السيناريو اثلالث :ويتحدث عن مبدأ اتلضامن واتلعاون يف ظل نظام متعدد األقطاب

ً
يذهب هذا السيناريو إىل أن الواليات املتحدة األمريكية ستظل قوة سائدة ،ولكن أكرث ضعفا

يف قيادتها للنظام العاليم ،مع احتفاظها بالعديد من االمتيازات اليت راكمتها ىلع مدار قيادتها للنظام
ً
نظاما ًّ
دويلا ثنايئ القطبية ولكنه هش إىل درجة كبرية،
ادلويل .ومن املمكن أن ينتج هذا السيناريو
اذلي نستطيع أن نطلق عليه متعدد األقطاب .فأزمة كورونا ستفيض إىل تغيري واضح يف هيلك انلظام
ادلويل ،حيث سترسع من اتلحول من نظام األحادية القطبية ،اذلي تسيطر فيه الواليات املتحدة
األمريكية ىلع اتلفاعالت ادلويلة ،منذ انتهاء احلرب ابلاردة؛ إىل نظام متعدد األقطاب اذلي تكون
فيه لروسيا والصني أدوار بارزة ىلع الصعيد السيايس واالقتصادي ،إىل جانب أمريكا ،وهو ما يسهم
يف خلق اتلوازن واالستقرار يف العالقات ادلويلة.
وحيتاج هذا السيناريو يلكون أكرث فعايلة إىل توافر قدر من اتلضامن واتلعاون ادلويل ،وهو ما
يتطلب جمموعة من الرشوط ،أبرزها تنحية اخلالفات السياسية جانبًا سواء اكنت دويلة أو حملية،
وختفيف عبء العقوبات االقتصادية عن طريق جتميدها أو رفعها ،باإلضافة إىل تكثيف جهود
املنظمات ادلويلة ،وىلع رأسها األمم املتحدة وادلول املؤثرة يف انلظام ادلويل لوقف العمليات العسكرية
ً
ً
أوضاع إنسانية
خصوصا يف يلبيا وسوريا وغريهما ،اللتني أصبحتا تواجهان
يف مناطق الزناع والرصاع
أشد صعوبة يف زمن جاحئة كورونا.
إن اليشء املؤكد هو أن العالقات بني ادلول سوف تسري ىلع مبدأ املصالح املشرتكة اليت تتطلب
ً
خصوصا
اتلعاون واتلنسيق املتبادل ،وباتلايل فإن اتلقارب يبىق رهينًا بقدرة أطراف انلظام ادلويل –
ً
تأثريا – ىلع احتواء القضايا العالقة فيما بينهم ،واملرشحة لالنفجار ىلع ضوء ما خلفته أزمة
األكرث

فريوس كورونا من تأثريات ىلع مستوى العالقات فيما بني أعضاء اجلماعة ادلويلة.
وغين عن ابليان أن لك اتلفاعالت اليت شهدها العالم بعد أزمة كورونا وتفيش هذا الفريوس
يف أحناء متفرقة من العالم ،قد أثرت بدرجة أو أخرى يف حقل العلوم السياسية من زاوية ظهور
مفاهيم وظواهر جديدة ارتبطت بمواجهة هذا الفريوس ،كسياسة العزلة اليت تبناها الكثري من انلظم
السياسية يف العالم ،ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية ،اليت صدرت سياسة خصمت من
ً
أول» ،وكأنها تعيش يف كوكب غري كوكب األرضً ،
أيضا اكن
رصيدها ادلويل ،وىه سياسة «أمريكا
من تأثريات اجلاحئة انسالخ بعض ادلول من القيم اإلنسانية املتبعة يف أوقات األزمات والكوارث أو
48

 19نوفمرب 2020

املبادئ املرعية يف العالقات ادلويلة ،كمبدأ األخالق ادلويلة اليت حل حملها مبدأ األنانية السياسية،
إىل حد السطو ىلع املساعدات اإلنسانية والقوافل الطبية املتجهة إىل منكويب كورونا ،يف شلك جديد
من أشاكل القرصنة ،أبطاهلا نظم حكم دلول مستقلة ذات سيادة كدولة تركيا اليت مارست القرصنة
يف غري مرة لالستيالء ىلع مساعدات وقوافل طبية ،أضف إىل ذلك تقييد الكثري من حقوق اإلنسان،
اكحلق يف اتلنقل ،واحلق يف السفر ،واحلق يف ممارسة العبادات والشعائر ادلينية حبرية ،بسبب سياسات
اإلغالق اليت تسابقت دول العالم يف تنفيذها.
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