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  ملخص:     

 المؤسسات نشاط تعطيل في تسببت ّنهاأل  العالم شهدها التي االزمات اشد من" 2019فيرس كورنا"  جائحة تعتبر

 ديدالع في الطوارئ حالة واعالن والبضائع السلع نقل وحظر الخارج ونحو الداخل في االشخاص حركة وتوقف االقتصادية

 هددت كونها والتأثير الطبيعة مزدوجة عالمية ازمة فهي  الجزئي، او الشامل الصحي الحجر اجراءات وتطبيق الدول من

 في وساهمت الدولية والمنظمات المؤسسات اداء وعلى الدول سلوك في سلبا أثرت كما ، الدول واقتصاد بشريةال الحياة

 الجةمع المقال هذا في سنحاول ومنه الدولي التنظيم ومؤسسات فواعل عجز ظل في للدولة التقليدية الوظائف بعض  رجوع

 . االزمة فرضتها التي واالحداث الوقائع وفق الدولي والنظام الدولة عرفتها التي االختالالت هذا

  .*ا14و4 اJC4اع *،ا4,34- اCDEA,د ا14و4*، اGH4,م ا14و64، اCDEA,د6B، اAز?6 <=رو+,، 678,9 المفتاحية:الكلمات 

Abstract : 

The "Corona Virus 2019" pandemic is considered one of the most severe crises in the world 

Because it disrupted the activity of economic institutions, the movement of people at home 

and abroad, and prohibited the transport of goods and goods And the declaration of a state of 

emergency in many countries, and the application of comprehensive or partial quarantine 

measures It is a global crisis of dual nature and impact, as it threatens human life and the 

economy of countries, It also negatively affected the behavior of states and the performance 

of international institutions and organizations, And it contributed to the restoration of some 

traditional functions of the state in light of the inability of the actors and institutions of 

international organization, And from it, in this article, we will try to address this imbalance 

that the state and the international system have known in accordance with the facts and events 

imposed by the crisis. 

Keywords : Corona pandemic, economic crisis, the state, the international system, the 

global economy, the international conflict. 
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 المقدمة

يشهد العالم وضعا حرجا بدخوله أزمة شاملة في مختلف األصعدة  تتصدرها األزمة الصحية العالمية من خالل   

سعار أ" من جهة وأزمة اقتصادية تسببت فيها تراجع الطلب على النفط متزامنة مع حرب 2019انتشار وباء" كورونا فيرس 

ف من طر  لوباء من جهة ثانية ، وفي ظل غياب قيادة واضحة إلدارة األزمةالنفط  والكساد الذي يعرفه العالم جراء هذا ا

 صة إذاالهيئات األممية والمنظمات الدولية التي أنشئت لغرض التنظيم الدولي وتجنيب العالم حالة الصراع والفوضى خا

  انية. تعلق األمر بالتهديدات الكبرى البيئية منها والمفتعلة بحكم أّنها تستهدف الحياة اإلنس

مع المجت وبدال من تنسيق السياسات وتنفيذ اإلجراءات الالزمة للتصدي لهذا التهديد المشترك الجديد الذي يواجه

ات منظمة الصحة العالمية في احتواء الوباء اجرائيا وصحيا وعجزت األمم المتحدة وكل المؤسسالبشري بينما تأخرت 

ير حت تأثونا فيرس " الذي يهدد العالم في مقابل بقاء الكثير من الدول توالمنظمات المنبثقة عنها في التصدي لـ " كور 

ة قدراتها محدوديصدمة االنتشار الرهيب لهذا "الفيرس"  الفتقارها االمكانات والمعدات الالزمة في كيفية التعامل مع الوباء و 

 مصالحها يقتحق نحوفراد الدول وتزايد حرصها االقتصادية في تغطية التكاليف ، بالرغم من أن المسؤولية دولية ، وامام  ان

 كقوة المتحدة ياتللوباء، خاصة منها القوى التي تتبنى مقاربة انقاذ العالم، فالوال المشتركة اكثر من ابداء تعاونها لمواجهة

علية في  ت تعملالوباء، بالقدر الذي كانانتشار  لم تتبنى أي مبادرة فردية او جماعية في اطار الجهود الدولية ضد عظمى

ين تبنيها حملة ضد االرهاب او غزو الدول تحت مبرر مكافحة االرهاب بينما ركزت كامل جهودها في احتواء جهود الص

وضع طور الاثناء تقديمه المساعدات للدول المأزومة واشتد بينهما التنافس االقتصادي حول المناطق الحيوية من العالم وت

 من كل عم األوروبي االتحاد ين البلدين ، باإلضافة الى المفارقة الثانية وهي غياب تضامنالى مرحلة الحرب التجارية ب

 طرة عليه ،وفشلهما في السي بصفتهما االكثر تضررا في االزمة الصحية بسبب سرعة انتشار "كورونا فيرس" وٕاسبانيا إيطاليا

ب لدول االعضاء من أي خطر محتمل، هذا الى جانمما يعني دخول مبدأ فشل الدور االبرز لوجود المنظمة في حماية ا

صادي تنظيمات الدولية خاصة ذات الطابع االجتماعي واالقتال من وغيرها العشرين ومجموعة المتحدة األمم منظمات عجز

  في استجابتها لمثل هذه الكارثة الوبائية.

سح فلقاهرة التهديدات الكبرى والكوارث اإّن هذا الوضع الدولي الذي يعكس تراجع مسلماته ومفاهيمه االمنية امام 

ية إلقليمالمجال امام تشكل منطقا جديدا للدول في التعاطي ازماتها وتامين مجتمعاتها بعد تعثر التكتالت االقتصادية ا

ح اف اللقوالدولية في تطبيق مبادئها لتحقيق وتوفير األمن بمختف مستوياته وتحول االمر الى السباق والتنافس في اكتشا

ن اءت ضممبكرا بغرض السيطرة على السوق العالمية لألدوية ، وهنا يظهر طابع االنانية وتراجع مبادى االنسانية التي ج

لى لدول االقانون الدولي االنساني ودحض فكرة عولمة االمن االنساني وعولمة القيم االنسانية ، هذا ما دفع بكثير من ا

ت ي انجر كتسباتها الوطنية في التكيف مع االزمة الصحية واالزمة االقتصادية التاالعتماد على نفسها وعلى مقدراتها وم

ى ماد علعنها ، مما يعني أننا أمام حالة من االنسداد في السياسة العالمية وهذا ما ساهم في عودة دور الدولة باالعت

مصير  ة إزاءلم الذي نطرحه لعرض هذه الرؤيمقدراتها وتجنيد إمكانيتها بعد ما تأكد لها أّنها تواجه مصيرها، السؤال العا

 النظام الدولي فهو كما يلي:
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 كورنا في رجوع دور الدولة وظهور نظام عالمي جديد؟  تساهم ازمة جائحةالى اي مدى  

  التالي:هذ التساؤل العام يحتاج إلى تفكيك لمعرفة اهم مفاصل الموضوع مما يتطلب طرح عّدة أسئلة فرعية على النحو   

 الدولية؟ي طبيعة تداعيات جائحة كورونا على االوضاع ماه �

 ماهي دوافع رجوع الدولة القومية الى ادوارها التقليدية؟ �

 نظام دولي جديد.؟ مؤشرات تشكلماهي  �

لمعالجة هذا اإلشكالية والتساؤالت المتفرعة عنها قصد اإللمام بالحقائق المرتبة بالجوانب الموضوعية في البحث  

ر ويات الموضوع يتطلب منا منهجيا وبغرض ربط أساليب تحليل األحداث والوقائع واالستناد إلى األطوفي مختلف مست

لمداخل هيم واالنظرية المالئمة في تحليل وتفسير االختالالت الهيكلية للدولة والنظام الدولي السائد  وجب اإللمام بالمفا

قائق ة والحاصل الدّراسة والّوصول إلى النتائج والغايات العلميالّنظرية التي تناولت الظاهرة وذلك بقصد التحّكم في مف

رتباطها ة في االمعرفية وفي هذا الّصدد نعتمد على مداخل نظرية نعتقد أّنها األكثر مالءمة في تناول ظاهرة االزمات الدولي

  طر النظرية التالية:ببينة النظام الدولي أو على مستوى الفواعل الدولية  ولهذا  تستدعي طبيعة الموضوع األ

 من أبرز النظريات التي استطاعت أن تحقق قبوال واسعا في األوساط نظرية النظم في التحليل الدولي ُتعتبر 

قاته األكاديمية المتخصصة في السنوات األخيرة، والتي يمكن في إطارها تحليل السلوك الدولي في شتى تأثيراته وعال

 الدولي و في هذا الصدد نتطرق الى عديد الرؤى في تحليل النظام ية أو ظروف األزماتالتبادلية سواء في الظروف الطبيع

  حتى نتمكن من تناول الموضوع من زوايا مختلفة.

يرى "مورتن كابالن" الباحث في العالقات الدولية والفلسفة السياسية أّن كل نظام دولي يتكون من مجموعة من  

 ى إنتاجداخل، وتؤدى تفاعالت تلك المتغيرات كلها سواء كانت داخلية أو خارجية إلتترابط عالقتها وتت التيالمتغيرات 

تمد لتي يعاأنماط متمايزة من السلوك الدولي، ومن ثم فإن تحليل عالقات التأثير المتبادل التي تربط بيه هذه المتغيرات 

عتبر  وبهذا ي أنشطته وعملياته فيو عدم االنتظام واستقراره يمكن التعرف على جوانب االنتظام أ الدوليعليها توازن النظام 

  وتحليل النظم. "كابالن" أداة تحليلية جديدة لدراسة العالقات الدولية

وهناك رؤية لــ "وولرستين" مفادها أّن الخصائص المميزة لتحليل النظم الدولية تتضمن التركيز على أنظمة العالم  

ى كشف عللنظر في العمليات التاريخية بأخذ عامل الزمن في االعتبار  ألنها تتبدًال من الدول الوطنية ، وعلى ضرورة ا

سياسية تها الفترات طويلة من الزمن وضرورة الربط بين متغيرات االطر التحليلية المعرفية التي تبدو مستقلة بمختلف مستويا

طبقات، من دول مترابطة، وشركات، وأسر، و ، االقتصادية واالجتماعية وهو يصف النظام العالمي كواقع اجتماعي يتألف 

لتي اوجماعات ذات هويات من جميع األنواع ويرى ايضا  تطور النظام العالمي الحديث، يستند الى التحوالت المفصلية 

سمالي تغير من شكل وطبيعة العالقات بين وحدات النظام الدولي وتقوض او تنمي فواعله خاصة المرتبطة  بالتطوير الرأ

 صاد العالمي .لالقت

من أكثر التحليالت النظمية  الدوليالنظام  فيما بالنسبة لــــ "أندروسكوت " فتحليله لديناميات التفاعل والتوازن أ 

فيحددها بالدول القومية  الدوليالنظام  فيشموال حتى اآلن وأكثرها قربا للواقع  فهو يوضح طبيعة  األطراف الرئيسة الفاعلة 

ة ،التكتالت فوق القومية والتحالفات الدولية ، المنظمات والحركات الدولية غير الحكومية والجماعات والمنظمات الدولي
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حالة من التفاعل المستمر مع بعضها  فيتكون  الدوليالنظام  فيالقومية الفرعية ويقول "سكوت" أن كل األطراف الفاعلة 

وتتمثل  .الحد األدنى الذى بدونه ال يمكن االدعاء بوجود نظامالبعض، وهو التفاعل الذى يتراوح مداه بين الحد األقصى و 

الحكومية المباشرة وغير المباشرة من جهة والتفاعالت غير الحكومية  التفاعالت :ةيرئيسأربعة أشكال  فيالتفاعالت الدولية 

  المباشرة وغير المباشرة من جهة ثانية 

    المفاهيمي  اإلطار

 ساسيةالجغرافية األ وتفسير ودراسة وتحليل جمع إلى يسعى الذي العلم هي :والجيوسياسية الجيواستراتيجية 

 تلك ةوبخاص مختلف المجاالت في )االستراتيجية (المستقبليةاالستشرافية  الخطط إعداد في الستخدامها للدولة،

ة الطبيعي تالمعطيا بين العالقات روبير دراسة معجم وفق بالحروب أما بالنسبة للجيوسياسية فهي المتعلقة

 عوامل من تضاريس) باعتبارها موقع، ،موارد (المختلفة المعطيات الجغرافية أن بمعنى .الدول وسياسة للجغرافيا

  .)125، ص.2011ضاهر، الخارجية. (حسين الدولة سياسة توجيه في حتمياً دورا  الدولة وتلعب قوة

دورا  تؤدي هي دولة العظمى الدول والقوة بين وىللق هرمية تراتبية وجود على المصطلح هذا يدل العظمى: القوى 

 فيتفرض  أن القوة العظمى بإمكان حيثأخرى،  دول والء كسب من تتمكن والعالمي  النظام في حاسماً  قيادياً 

 عسكرية قوة إرسال على القدرة تملك فقط ال هي واألصغر،  الدول على السياسية ردتها نفوذها ا دائرة إطار

 Martinتصرفها. ( تحت هائلة موارد عسكرية أيضاً  تملك ولكنها ،أراضيها عن بعيدة تمسافا إلى فاعلة

Griffiths and Terry O'Callaghan,2002.303 ( 

 القتصاديةواإلمكانات ا السياسي النفوذ تعادل على الدولية، العالقات في التقليدية النظرية تقوم القوى: توازن 

 في كبرىال العالمية العظمى والتكتالت الدول وبين اإلقليمي، المستوى في ثرأك أو دولتين بين العسكرية والقوى

 (حسين عالمية. أو إقليمية حرب نشوب والحؤول دون طرف أي وسيطرة هيمنة منع بهدف ذلك الدولي و المجال

   )104ص.  مرجع سابق،ضاهر، 

 خصيةش إلغاء دون من المتبادل عتماداال إطار المنظمة تعمل في أو الوحدات العناصر مجموع الدولي: النظام 

 ذاه يكون قد ذلك إلى جامدا باإلضافة يكون أن يمكن مرنا كما النظام يكون أن ويمكن الوحدات، هذا هوية أو

   ).27 ص، 2010عباس عطوان مستقر. (خضر غير أو مستقرا النظام

  ئحة كورونا على االقتصاد العالميالمحور األول: تداعيات جا

) بإلحاق الخسائر في 19-كلت الصورة الواضحة لدى الدول حول مخاطر جائحة فيروس كورونا (كوفيدعندما تش

األرواح وفشلها في التصدي "النتشار الفيرس "اصبح لزاما على دول العالم الدخول اللجوء إلى عمليات العزل والحظر العام 

ديا اخر تولد عن االزمة الصحية تمثل في ركود االنشطة واإلغالق الواسع نطاق إلبطاء انتشار الفيروس وهو ما اوجد تح

االقتصادية وحتما كانت النتيجة انكماشا لالقتصاد العالمي انكماشا حادا حيث توقع البنك الدولي انكماش االقتصاد العالمي 

كما جاء في تقرير  ، بسبب الصدمة السريعة والشديدة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا 2020بالمئة خالل  5.2بواقع 

البنك حول اآلفاق االقتصادية العالمية ، أن هذا االنكماش سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية كما يتوقع التقرير 



 

32 

 

www.knowledge.upei-uoi.mg 

 

Knowledge Scientific Journal 
Multidisciplinary Electronic 

E-ISSN: 2708-3527 

Issue: III 
Date of Publication: 05/11/2020 

 مجلة املعرفة

 متعددة التخصصات اإللكرتونية
 2708ـ3527رتو�: الرتقيم الدويل املعياري اإللك

 3العدد: 

  05/11/2020تاريخ اإلصدار: 

  

بالمئة العام الحالي، وتنبأ التقرير ايضا بأن  6.1% أي ما قيمته حوالي.30أن يشهد االقتصاد األمريكي انكماشا بنسبة 

بالمئة بنهاية العام الجاري. ( صندوق التقد الدولي ، تقرير آفاق االقتصاد  9.1يورو انكماشا اقتصاديا بواقع تشهد منطقة ال

  العالمي  ) 

ن المتوقع مبالمئة هذا العام، إذ  2.5اما بالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة فقد توقع التقرير أن تنكمش بنحو 

ن إلى بالمئة اال ان التقرير خفض التقرير توقعاته بشأن نمو اقتصاد الصي 3.6أن ينخفض نصيب الفرد من الدخل بنسبة 

ر حيث بالمئة نظرا لإلجراءات الصحية واالقتصادية التي اتخذتها الصين خالل فترة الحج 5.9واحد بالمئة بعد أن كان 

قليل ار انشطتها االقتصادية وتعملت على تطويق "الفيرس" في مهده دون المدن االخرى مما سنحت لها الفرصة في استمر 

ى أن يعود بالمئة هذا العام، عل 3.8تكاليف ومكافحة "الفيرس " وتوقع التقرير أن يشهد االقتصاد التركي انكماشا بواقع 

( تقرير  لمئةبا 4.2إلى  2.6، من 2021بالمئة العام المقبل ورفع البنك توقعاته بنمو االقتصاد العالمي في  5للنمو بنسبة 

  تصاد البنك الدولي ، االفاق االقتصادية العالمية )اق

ة ولتوضيح كيفية حصول انكماش االقتصاد العالمي فإنه يستدعي منا تحديد االسباب او المشكالت االقتصادي

التي ساهمت بقدر كبير في االزمة االقتصادية ،حيث بدأت معدالت إنفاق المستهلكين في انخفاًض مستمر وتضاءلت 

 لك على المستوى العالمي ، بحكم توقف السفر وقطاع السياحة من جهة ، وتراجع نسب االنتاج والصناعةالخدمات وذ

الة  بسبب القيود التي فرضت على الحركة والتنقل ،مما ادى هذا الى انخفاض الطلب وهو ما انعكس ايضا على نسب البط

حة التي فرضتها الدول ويمكن ان نرصد تداعيات جائعلى خلفية غلق المصانع بسبب إجراءات االلتزام   الحجر الصحي 

  كورنا اقتصاديا في القطاعات التالية :

 قطاع النفط والصناعات االستراتيجيةتأثرات جائحة " كورونا فيرس " على  .1

بدأت تظهر االختالالت االقتصادية للسوق العالمية عقب انتشار كورونا فيرس بسبب الشلل الذي اصاب  

ال " ر انتقتراتيجية للدول وتوقفها عن االنتاج من جهة و تقييد حركة السفر والتجارة بين الدول نظرا لخطاالقطاعات االس

فاقم ت" وهذا حتما ينعكس على  النمو االقتصادي والطلب العالمي على النفط و الموارد االولية مما ادى الى 19كوفيد

 براياتكالعائدات النفطية ، في وقت اشتدت فيه الخالفات بين  الوضع للدول المصدرة خاصة وانها تعتمد في انفاقها على

ك والتمس ادى هذا التعنتالدول المنتجة للنفط وتجسد ذلك في الحرب المعلنة بين روسيا والمملكة العربية السعودية حيث 

هو ما غير مسبوق، و  بالمواقف الى انخفاض اسعر النفط وتزامنا مع تراجع الطلب بسبب أزمة "كورونا" إلى حافة انهيار

  ادى الى تراجع نمو بعض الشركات المنتجة للنفط وضعفت اقتصاديات  العديد من دول "أوبك" 

دوالرات للبرميل  10في األسواق العالمية، بنحو  2020استمرت أسعار النفط في االنخفاض من شهر مارس.

يث زاد ذلك في تعميق االزمة الى جانب تأثر الدول حالواحد  في وقت ارتفعت فيه صادرات المملكة العربية السعودية ، 

المصنعة ودخلت في خسائر اقتصادية كبيرة بسبب توقف تصدير البضائع والسلع والخدمات في مقابل تزايد اإلنفاق على 

ومي، أو مليونا برميل ي 20العملية االحترازية للحد من "الفيرس" وتغطية تكاليف مصانعها وبهذا تقلص الطلب العالمي نحو 

اثار مليونا برميل يومي قبل تفشي كورونا(وليد خوري ، 100في المائة من مجمل الطلب العالمي، البالغ نحو  20نحو 

  )كورونا على اسعار النفط ، موقع العربية نات
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عية ت الريبناء على هذه الوقائع االقتصادية ارتفعت  الضغوط المالية على  الدول المنتجة للنفط  ذات االقتصادا

عرًا سمما اوجدها امام صعوبة في ترتيب وضعها االقتصادي الداخلي، إذ إن معظمها كان قد تبنى موازنة سنوية معتمدة 

برميل النفط ، كما ستواجه شركات النفط العالمية تحديات اقتصادية حادة، لدوالرًا  60 - 50للنفط الخام يتراوح ما بين 

 وتجدر وتطوير الحقول، أو الحفر في المياه البحرية العميقة الباهظة التكاليف تتمثل في تقليص موازناتها لالستكشاف

ة لمصاحبااالشارة بذلك الى االضرار المالية التي لحقت بالشركات العالمية المنتجة للنفط بسبب التداعيات االقتصادية 

نحو فط وهبوط قياسي لألسعار على ال، والذي تسبب في انهيار الطلب على الن2020لتفشي كورونا، خالل الربع الثاني 

 التالي :

ع مليار دوالر، بالرب 23.39سجل مجموع خسائر "رويال داتش شل" العمالقة للنفط و"إيني اإليطالية" بنحو  

 الثاني.

  .مليون دوالر خالل نفس الفترة 126بالمئة إلى  96تراجعت أرباح توتال الفرنسية بنسبة  

مليار دوالر خالل الربع الثاني من العام الحالي، بسبب  18.34بقيمة سجلت "شل" صافي خسارة قياسية  

تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيره على اضطراب أسواق الطاقة وعلى صعيد النصف األول من العام 

والر مليارات د 8.6مليار دوالر، مقابل صافي أرباح بـ 15.49الحالي، أفادت "شل"، بأنها سجلت خسائر بقيمة 

  .2019الفترة المماثلة من ب

قابل ممليار دوالر) بالنصف األول،  8.41مليارات يورو ( 7.33أما شركة إيني اإليطالية، فسجلت خسائر بقيمة  

ليوم امليار دوالر) بالفترة المماثلة من العام الماضي، حسب بيان نشر  1.75مليار يورو ( 1.52أرباح بقيمة 

 4.405مليار دوالر) بالربع األول من العام، و 3.35مليار يورو ( 2.92 الخميس وتوزعت خسائر "إيني" إلى

   )24النفط تبلغ أدنى مستوياتها موقع فرنس  اسعار(الثاني مليار دوالر) بالربع  5.05مليار يورو (

 على قطاع السياحة الدولية فيرس" كورونا"جائحة  انعكاسات .2

 ظر التجول ،وهذا يعني تشديد القيود على المواطنين أوفرضت العديد من البلدان الحجر الصحي الشامل وح

ن تما تكو ومن هنا فإّن االنعكاسات حالمسافرين خاصة منهم القادمين من المناطق و تمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج 

ل لى دخماعيا عقاسية اقتصاديا واجتماعيا على الدول التي تشكل السياحة لها مصدرا للدخل القومي وبالضرورة ينعكس اجت

طاع مواطنيها الذين يعملون في مجال السياحة والفندقة علما وتشير بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي إلى أن ق

لمي أو ٪ من حجم الناتج المحلي اإلجمالي العا10مليون وظيفة حول العالم ويسهم بنحو  330السياحة العالمي يوفر نحو 

  .رتريليون دوال 8.9ما يوازي نحو 

 1.8وتتصدر الواليات المتحدة قائمة بلدان العالم من حيث إيرادات السياحة والتي بلغت العام الماضي نحو 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد وبالنسبة لمساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي 8.6تريليون دوالر أو ما يوازي 

(تداعيات  ٪13إيطاليا   نحو و ٪  و14.3٪ تليها إسبانيا15.5ارة بنسبة باالقتصادات الكبرى فإن المكسيك تأتي بالصد

ومن بين مظاهر التأثير التي خلفتها جائحة "كورونا " في القطاع السياحي  كورونا على السياحة الدولية، العربية نات)

  نجد  تصريحات الدول التالية :
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دوالر  مليار 4.5ة اإلجمالية للقطاع السياحي ستكون التكلفة االقتصادي استراليا أنتوقعت هيئات السياحة في  

عم حكومة أستراليا الحصول على الد (ATIC) مما دعى مجلس السياحة األسترالية ،2020أسترالي بنهاية عام.

 . المالي خاصة في ضوء العدد الكبير من الشركات الصغيرة المتضررة بسبب الحجر الصحي

و شمل  العدوى،بشدة بسبب قيود السفر والمخاوف من انتشار  يايز مال من الصين و في كلالسياحة  تضررت  

أعلنت  ،2020فيقري حيث في شهر  ذلك فرض الحظر على كل من المجموعات السياحية المحلية والدولية

 مناطق الجذب. العديد من   الثقافة بغلق وزارة السياحة والفنون و

الى  رئيس األركان ) (CNET السياحة،وطني ألعمال المجلس ال تأثر السياحة في المكسيك من خالل مراسلة 

ا توفر لرئيس المكسيك ، موضحا أهمية السياحة لالقتصاد الوطني مطالبا الدعم الحكومي لهذا القطاع باعتباره

مطعما ، بينما خسرت صناعة  2000فندقا  و  4000ماليين وظيفة في المكسيك بإغالق  4السياحة زهاء.

  . 2020مليار دوالر أمريكي) في الربع االول من عام   1.3ر مكسيكي (مليار دوال 30الطيران 

فًقا سياح و اما بالنسبة للقطاع السياحي في افريقيا فإّن جنوب إفريقيا الدولة األولى في إفريقيا من حيث جذب ال

صر مم وتحل دولة 0172مليون سائح دولي في عام  6.5لمنظمة السياحة العالمية فقد وصل عدد السياح الوافدين إليها 

لى يوليو إ٪ من الوافدين الدوليين إلى إفريقيا من يناير 11%، كما استقبلت المغرب 16.5في المرتبة الثانية بمعدل نمو 

، لكن وفي ظل هذه الظروف فقد تراجعت مداخيل القطاع السياحي بهذه الدول ألنها جزء من اجراءات النظام 2017

  ة العالمية للصحة لتفادي مخاطر الفريس.الدولي تخضع لقرارات المنظم

ها بعدت تروج العديد من الدول للسياحة في اقاليم ، جزئيا2020اال ان مع رفع القود جزئيا خالل شهر جويلية 

 تأطلق وهو ما ظهر في اعالنات نشرتها صحف اسبانية بتحفيزات في االسعار والخدمات الستعادة الحياة لهذا القطاع

شهر مفادها حملة للسفر والسياحة بشكل موسع لتدارك ما وتعويض اال "،سبانية "السياحة االنتقاميةعليها الصحف اإل

 بعدها الداخلية،شهدت اقباال على السياحة خاصة منها  وتهتبر الصين اول الدول التيالماضية اثناء فترة العزل الصحي 

  ما رفعت قيود وتدابير الحجر الصحي.

  ادوارها التقليديةلدولة القومية الى عودة ا الثاني:المحور  

برالية م الليقد يتساءل البعض حول هذا المفهوم للدولة وكيفية عودة هذا الشكل للدولة بالرغم من انتشار مبادئ وقي

 السياسية واالقتصادية تزامنا مع توسع االتصال التكنولوجي الذي قوض من حدود الدولة مع ظهور أنماط جديدة من

جع دورها ما ترالشبكات االتصالية  العابرة للحدود إال اّنه يمكن القول لم تختف الدولة القومية بشكل نهائي إنّ التكتالت وا

لقطبية ادية انظرا للتحوالت الدولية التي فرضها متغيرات  اقتصادية وسياسية في ظل النظام الدولي الجديد المتمثل في االح

ر  انب دو الى النظام الديمقراطي الذي بدوره يقوض دور الدولة القومية  الى ج والذي ساهم في تغير شكل الدولة بالتحول

  بعض التنظيمات الدولية كالمنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية التي وقفت أمام القرارات الوطنية. 
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بها مكاس حمايةبينما اذا تعلق االمر بالمصالح العليا لهذه الدول الرأسمالية فإنها سرعان ما تتدخل بطريقتها ل

مة كل أز  وضمان امنها وهو ما أقدمت عليه الكثير من الدول األوربية إزاء مصالحها الوطنية وتحقيق أمنها االقتصادي في

يكا عن خر أمر اقتصاديه بحيث ُيعد احد صور تدخل الدولة القومية ويعد أمرا مألوفا حتى في الدول الرأسمالية الكبرى لم تتأ

 وهي اشد 2008-2007تصادها وٕاعادة النظر في سياستها االجتماعية للفئات االجتماعية خالل أزمة التدخل في حماية اق

قذ حكومية م، والمؤكد أن الدول لم تتعاف من األزمة إال بعمليات أن1929أزمة اقتصادية منذ أزمة الكساد االقتصادي عام 

  قتصادية.استقلت بها كل دولة معتمدة على هندسة جديدة لتخطي األزمة اال

بية وهو األمر نفسه الذي تحمله االزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة "كورونا" فقد وجدت الحكومات الغر  

ه نفسها مضطرة للجوء إلى إجراءات لكال القطاعين العام والخاص في وقت كانت توجه في االنتقادات لما اقدمت علي

 التحوالت غيرنسان وضمان الحريات ومن هنا يتجلى ما تحدثها الصين من فرض القيود على الموطنين بزعم حقوق اإل

لى علتجنب مخاطر الوباء تبنت مجموعة من التدابير وقيودا صارمة وفي خطوة منها » فيروس كورونا«المتوقعة كجائحة 

لحياة اوبلغ االمر كل مجاالت المواطنين واجراءات عقابية بغرامات مالية وفي بعض الدول تصل الى حد العقوبة بالسجن 

اطنيها الحفاظ على حياة وصحة مو خاصة في كل من ايطاليا ، اسبانيا  وفرنسا  وبررت الحكومات الغربية تدخلها بضرورة 

عم سة الدبالرغم من اّنها على علم بما سيترتب على توقف النشاط االقتصادي من تكاليف وخسائر مالية، لذا لجات الى سيا

  والرعاية االجتماعية الستمرار المؤسسات االقتصادية والحفاظ على استقرار الحياة االجتماعية.االقتصادي 

  لة القومية إلى وظائفها االساسيةمؤشرات عودة الدو  .1

 تدهور اقتصاديات الدول في ظل عدم تلقيها المساعدات المالية والمستلزمات الطبية لمواجه أزمتها. 

 ا.اسبانيل من جهة وبين دول التكتالت اإلقليمية مثلما حصل مع كل من إيطاليا و فشل اتفاقيات التعاون بين الدو  

ة لمتعلقافشل مقاربة األمن اإلنساني التي مفادها تامين حياة الفرد من الخوف والجوع والمرض وباقي التهديدات  

 بمحيطه.

 ار المهددة ألي من الدولتصدع الثقة فيما بين الدول وحتى بيت التحالفات في الدفاع المشترك ضد األخط 

 المتحالفة.

 العابرة للحدود.أصبحت مراقبة الحدود آلية فعالة في التصدي للتهديدات واألخطار  

دا وكن يكاوأمريكا، أمر عودة الحواجز الجمركية بين الدول المتنافسة وقد تجسد ذلك في الرب التجارية بين الصين  

 ألسواقها.في كل مرة تلجأ الدول لهذا اإلجراء كحماية 

 ية.اإلقليمتزايد بناء الجدران العازلة بين الدول والخنادق الحدودية تزامنا مع تنامي النزاعات المسلحة  

ود مثل سيادتها لعق أفقدهاتزايد االعتداء والتدخل األجنبي في الدول بمبرر عولمة األمن وحقوق اإلنسان مما  

 اليمن ...الخ. ليبيا،سوريا، 
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 العالمية ظل األزمةي الدولة العربية ف .2

رضت كشفت األزمة األخيرة على هشاشة البني التحتية للدول العربية وضعف أنظمتها االقتصادية رغم أّنها تع

 ي بذلكلعّدة هزات اقتصادية على خلفية انهيار أسعار النفط بحكم أنها معظمها دول ريعية تعتمد على عائدات النفط وه

لطاقة اهة وحبيسة الطلب على موارد الطاقة من جهة أخرى خاصة وأّن العالم يتوجه إلى فهي رهينة السوق العالمية من ج

 جنبيةالبديلة وهو ما يعد تهديدا للدول المنتجة للنفط ،هذا الوضع جعل منها محل أطماع أو ابتزاز من طرف القوى األ

د عّدة بية تشهلهذه القوى ،كما أّن المنطقة العر خاصة منها الغربية الّن الدولة العربية ال تمتلك الخيار إال في تبعيتها 

نزاعات مسلحة وانقسامات سياسية كما هو حاصل بين دول مجلس التعاون الخليجي، والخالفات حول الحرب في كل من 

اية اليمن وسوريا و ليبيا إذ وجدت الدول العربية تتصارع وتتنافس في هذه الدول لفرض وجودها أو نفوذها بداعي حم

  حها.مصال

لح ل لمصاإّن هذه الحقائق واألوضاع الحرجة في الدولة العربية إن لم يتم تداركها في إطار الوعي العربي الشام

ها دول اصة منالمنطقة وتتراجع فيه النعرات السياسية و المواقف الريادية من قبل بعض الدول التي تتبنى القيادة للمنطقة خ

ب ية بسبتعرف تصدعا في عالقاتها وتشوه في منظومتها السياسية وعالقاتها الخارج منطقة الخليج ألّن هذه األخيرة بدأت

ير تدخلها في أوضاع دول أخرى وهذا الميزات في الغالب تؤشر على عاصفة تغيير في المنطقة محتملة قد تؤدي إلى تغ

ه م تسوية المغرب العربي إن لم تتشكل الدولة ونمط الحكم مما يؤدي تغيير وجه المنطقة واألمر نفسه بالنسبة إلى منطق

  النزاع المسلح في ليبيا وبحث سبل التعاون بين دول المنطقة فأنها معرضة لخطر أزمات  معقدة يصعب تفكيكها.

قت و ها في للذا فإّن هذه األزمة أوجدت الدول العربية بمفردها في مواجه أزمة الوباء وتخلت عنها الدول الحليفة 

، 2020 -2008 متتالية خالل الفترةط تراجعا رهيبا ال يكاد تغطي تكلفة اإلنتاج له ، ونظرا لالزمات التشهد فيه أسعار النف

ذجا اد نمو بقيت ارتدادات هذه األزمة تهز المجتمعات العربية مما اثر على استقرار الدولة والمجتمع معا، لذا ينبغي إيج

ن منظور اجتماعي ويتكيف واالقتصاد الدولي من منظور اقتصادي مناسبا يتكيف و الخصوصية العربي اإلسالمية م

ج ي نماذاالقتصاد الدولي السياسي ، لذا من الممكن أن تبادر الدول المحورية في المناطق الحيوية من المنطقة إلى تبن

  اقتصادية جديدة وٕاعادة توقعها إقليميا.

افية طبيعية إستراتيجية ومؤهالت بشرية ك فالجزائر كدولة فاعلة في اإلطار اإلقليمي والدولي تزخر بثروات 

 لتصنيعللنهوض باالقتصاد الجزائري فقد شرعت في هندسة اقتصادها خاصة بحلول هذه األزمة بدءا بفتح مجال االختراع وا

تصادي للتغلب على حاجيات المجتمع واكتشاف العقد التنظيمية والمشكالت البيروقراطية التي عرقلة مسار اإلصالح االق

لدول االعقدين الماضيين ولهذا فإن مستقبل الدولة العربية لن يخرج عالم كانت عليه في الماضي إن لم تسارع هذه  في

  للخروج من دائرة الخالفات واألزمات السياسية وتتطلع إلى مصالحة شاملة إلنهاء الصراع في المنطقة.

تعاني اقتصاديا لفترة طويلة الن اقتصاديات الدول ستبقى الدولة العربية بعد انتهاء األزمة الصحية العالمية    

الكبرى والدول الناشئة متضررة وتهتم لمشكالتها االقتصادية ، لذا لن تكون لها مساعدات بالقدر الكافي إلنعاش النمو 
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على سعر االقتصادي ، ومن هذا المنطلق إما أن تبقى الدول العربية في وضعها القائم بتبعيتها للدول المصنعة وتراهن 

البترول  فتدخل مرحلة التأزم الحرج وتكون مخرجاته صعبة ومعقدة وٕاما أن تنقسم على نفسها وينظم البعض منها إلى الدول 

الشرقية بقيادة الصين وفق الطرح السابق مدعمة بذلك القطب الجديد في العالم ومن ثمة تأسيس مرحلة جديدة في التوجه 

العربية وهذا الطرح اقرب ما يكون إلى الواقع فقد بدأت بعض الدول في االنتقال إلى  السياسي واالقتصادي في المنطقة

  المرحلة الجديدة وتوطيد عالقتها بالصين أمال في تصحيح وضعها االقتصادي .

  جديد. نظام دولي تشكل فواعل ومالمح الثالث:المحور 

رزت ب ، حيثالباردةالقات الدولية منذ نهاية الحرب التحوالت العميقة في الع إثرإّن النظام الدولي الذي نشأ على 

نفردت اعظمى  متغيرات دولية جديدة والمتمثلة في تفكك االتحاد السوفييتي في مقابل بقاء الواليات المتحدة األمريكية كقوة

تلف لذي يخالجديد ابالدور األساسي في العالقات الدولية وبالتالي ساهمت بقدر كبير في وضع فلسفة وقواعد النظام الدولي 

عن سابقيه من األنظمة من حيث الخصائص ومظاهر التوظيف واآلثار المترتبة على ذلك كونه مرتبطا بالهيمنة على 

  الدولية.القواعد والنظم التي تحكم العالقات 

يطرة يتمكن القطب المهيمن من تنفيذ سياساته وٕاخضاع الوحدات األخرى إلى سياسات امر الواقع إلى جانب الس  

لدول ااديات على االقتصاد العالمي بحيث أّن اقتصاد القطب الواحد يكون في هذه الحالة محوريًا أو مركزيًا بالنسبة القتص

نطق األخرى ومن دون شك اّن منطقة القارة اإلفريقية تشكلت فيها مظاهر النظام الدولي الجديد الذي أصبحت ضمن الم

سات ت فيه الواليات المتحدة نفسها في جميع المستويات بما في ذلك سلطة المؤسالسائد في الساحة الدولية الذي فرض

  ).Charles Philippe David et Jean- Jacques Roche ,2002,p116الدولية. (المالية 

إّن هذا الوضع أوجد  نمطين من التفاعل إما نمط التعاون الذي يتكون من االتصاالت بمختلف مستوياتها   

ي تجسد فيثقافية والسياسية وحتى األمنية منها وكل شكل وهو يصب في التعاون الدولي  أو نمط الصراع فانه التجارية وال

لة في الفاع السلوكيات العدوانية التي تأخذ طابع التوتر والتهديد واللجوء إلى القوة ومن مظاهر التفاعل بين كل األطراف

يبية ورة تركصتعزيزا لمصالحها وألّن النظام الدولي ال يمكن أن يتمثل في النظام الدولي ، ما يظهر في تنامي توسع نفوذها 

في  واحدة أو تنظيمية واحدة فإّن مالمح ظهور نظام متعدد األقطاب امر منطقي وعقالني للحد من الهيمنة األمريكية

   )Gary Hart , 2004,114..( والمصالح األمريكية األهداف تحقيق في االستراتيجيات صياغةالساحة الدولية و 

إّن ظهور عّدة دول واتحادات قلصت من الفجوة بينها وبين أمريكا القطب الواحد ، بحكم أّن هذه الدول   

ت لعالقااواالتحادات تمكنت من المقدرات االقتصادية ، العسكرية والتكنولوجية وهو ما مكنها من تعديل ميزان القوى في 

لي الذي س الدو لنظام الدولي يطرح نمطا جديدا من  التفاعل بين وحداته من خالل التنافالدولية وأمام هذا التعدد للقوى في ا

ذا ما اصبح خاصية القوى الكبرى حيث تسعى كل دولة إلى فرض وجودها وتعزيز نفوذها في المناطق الحيوية في العالم وه

ة لعدة لخارجياتيجية للقوى الكبرى في سياستها اارتبط بمتغير التنافس في العالقات الدولية الذي يعبر عن التحوالت االستر 

   )36،ص.مرجع سابقهادي محمد حسين برهم ، دوافع وأسباب ، ابرزها ما يلي :(

 الصلبة.ظهور المتغير االقتصادي كمحدد رئيس في تعظيم القوة وبسط النفوذ كبديل للقوى   .أ

 تحقيق الرفاهية. التطور الكبير في العالقات االقتصادية والتجارية بين الدول بغض  .ب
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   العسكرية.التطور التكنولوجي والصناعي المحرك لالقتصاد العالمي أمام تراجع الرهانات   .ج

 ظهور التكتالت االقتصادية اإلقليمية وعبر اإلقليمية ساهمت في تقويض الهيمنة المطلقة.  .د

  لقوى المهيمنة.حضور المجتمع المدني الدولي في القضايا اإلنسانية في مواجهة التوسع الخارجي ل  .ه

ومن هنا بدأت تظهر الفرضة أمام األقطاب الفرعية في محاولة منها لزيادة قوتها بغرض االنتقال إلى قوة منافسة   

ثر في مرتبة األقطاب الرئيسية إال اّن هذه الفرص تستثني دول الجنوب بصفة عامة ومحاولة إبقائها كدول صغرى تتأ

هذه القوى  التركيز كّله على القاّرة اإلفريقية بين بينما )50.، ص2010حقي توفيق،  . (سعدالعالمبحركة وتفاعالت الدول 

ح في المصالالكبرى   وهو ما يعد إجماعا فيما بينهم حول التقاسم الغير مشروط أو التنافس الغير محدود لتحقيق األهداف و 

  عالقاتها الداخلية بين وحدات النسق وفي بيئتها.

 عالميةتغيرات في تحديد النظام الدولي في مختلف مراحله بدءا من مرحلة ما بعد الحرب الساهمت العديد من الم

اردة بين م الذي تّوج بانتهاء الحرب الب1991حيث فرض متغير القوة الصلبة منطق الثنائية القطبية لعقود إلى غاية عام 

 سة لها فقدوة منافقاألخيرة بقيادة العالم نظرا لعدم وجود االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة األمريكية وفي ظل انفراد هذه 

ساهمت بقدر كبير في وضع فلسفة وقواعد النظام الدولي الجديد الذي يختلف عن سابقيه من األنظمة من حيث 

ات القالخصائص ومظاهر التوظيف واآلثار المترتبة على ذلك كونه مرتبطا بالهيمنة على القواعد والنظم التي تحكم الع

  الدولية .

ومن البديهي أّن من يتمكن القطب المهيمن من تنفيذ سياساته ومناهجه االقتصادية واألمنية وٕاخضاع الوحدات   

 كون فيياألخرى إلى سياسات الهيمنة المطلقة إلى جانب السيطرة على االقتصاد العالمي بحيث أّن اقتصاد القطب الواحد 

في  نفسها طبعا المنطق السائد في الساحة الدولية الذي فرضت فيه الواليات المتحدة هذه الحالة محوريًا أو مركزيًا وهو

  جميع المستويات بما في ذلك سلطة المؤسسات المالية الدولية.

وفي الوقت الذي ظهرت عّدة دول واتحادات قلصت من الفجوة بينها وبين أمريكا القطب الواحد ، بحكم أّن هذه   

ام ل النظت من المقدرات االقتصادية ، العسكرية والتكنولوجية كان ذلك يبعث على ضرورة تغير هيكالدول واالتحادات تمكن

ثل مكرية  الدولي الّن هذه الدول سعت إلى تعديل ميزان القوى في العالقات الدولية من خالل المنافسة االقتصادية والعس

 لنظام الدولي من خالل التنافس الدولي الذي أصبحالصين وروسيا مما يطرح نمطا جديدا من  التفاعل بين وحدات ا

  خاصية القوى الكبرى.

  ام الدولي وتنامي أقطابه الفرعيةاختالل وظائف النظ .1

ن ثمة ُيعد تزايد الحروب والنزاعات المسلحة في العالم مؤشرا على اختالل توازن العالقات الدولية وم 

 سيطرة الدولة القومية.العودة إلى الصراع والفوضى التي شهد العالم خالل 

يه رسوخ المتغير االقتصادي كمحدد رئيس في تعظيم القوة وبسط النفوذ كبديل للقوى الصلبة راهنت عل 

 ، اليابان كوريا الشمالية...الخالهند، البرازيل االتحادية،جمهورية الصين الشعبية، روسيا 

ساهم في تعزيز نفوذ الدول الصناعية وهذا التطور الكبير في العالقات االقتصادية والتجارية بين الدول  

 يؤدي الى تقويض هيمنة أمريكا.
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دد التطور التكنولوجي والصناعي المحرك لالقتصاد العالمي أمام تراجع الرهانات العسكرية وتنامي ع 

 الدول الفاعلة في التصنيع والتصدير وهو ما يقلل من احتكار في التكنولوجية.

لمؤسسات المالية الدولية عن أدوارها التي أنشئت من اجلها من خالل انحراف الهيئات األممية وا 

من التعاطي مع القضايا بمعيار االزدواجية وهو ما دفع بالكثير من الدول تتصرف بمعزل عن قرارات مجلس األ

 خاصة في القضايا األمنية المتعلقة بالتدخالت األجنبية أو النزاعات المسلحة الداخلية واإلقليمية.

ا شعوبه زمات العالمية االقتصادية والمالية المتتالية التي أثرت سلبا على اقتصاديات الدول وأرهقتاأل 

 والتي تتسبب فيها القوى الكبرى وهذا يؤشر على غياب العدالة في توزيع الثروة في العالم. 

 نافسةال إلى قوة مبدأت تظهر الفرصة أمام األقطاب الفرعية في محاولة منها لزيادة قوتها بغرض االنتق 

غرى في مرتبة األقطاب الرئيسية إال أّن هذه الفرص تستثني دول الجنوب بصفة عامة ومحاولة إبقائها كدول ص

 .العالمتتأثر بحركة وتفاعالت الدول 

  المتناميةالتهديدات البيولوجية والبيئية  .2

تربة اء أو في المياه أو على سطح اليمكن أن تسبب المواد الخطرة كوارث بيئية أو بشرية سواء كانت في الهو 

ها ية نقلمخافة بذلك عددا كبيرا من الضحايا وهو ما يثير الجدل في مسالة تواجدها بالمناطق المأهولة بالسكان وفي كيف

ارث دة كو شهد ع وفق القيود على حركة هذه المواد الخطرة وبالرغم من توفر هذه اإلجراءات االحترازية واألمنية إال أن العالم

ة ده أزمتسبب فيها اإلنسان لكن األمر يبقى متعلق بمدى إدارة المخاطر حين وقوع الكارثة وتحقيق السالمة وهذا ما تؤك

ه ، حيث عجزت الدول المتقدمة في احتوائه منفردة أو مجتمعة مما يدل على أن قوة هذ2020"كورونا فيرس" المستجد 

  دع او الهيمنة اتجاه بعضها البعض بنفس الجنس.الدول اقتصرت على مستوى القوة الموجهة للر 

 ل دخولكما لم تأخذ في الحسبان امتالك القوة لمواجهة التهديدات الهجينة التي مصدرها االنسان وتطورت بفع  

من حيث  بات لعزا محيرا COVID-19عناصر طبيعة غير مألوفة مما يعني أن هوية "كورونا فيرس" او ما يعرف بـــــ 

ء الختفاالنهائية له وكيفية انتقاله من شخص ألخر دون ظهور إعراضه  لذا فان هذا "الفيرس" من خاصيته عدم ا التركيبة

بئة ا التعذاتيا باإلضافة إلى سرعة االنتشار وهذا ما يقلق دول العالم في المشهد النهائي النتهاء واختفائه وفي ظل هذ

ى تها علجليا أن الدولة المنتصرة والتي تحتفظ بقوتها بمختلف مستويا القصوى للدول لالنتصار على "الفيرس" فانه يتضح

ها طيلة ض رؤيتاألغلب أنها ستكون قطبا رئيسا في هيكلة النظام الدولي وانتهاء الهيمنة األمريكية بفلسفتها العالمية في فر 

  عقود من الزمن على العالم.

  هيكلة النظام الدولي بعد "كرونا فيرس" .3

ية إليه من خالل انتقال الصين إلى مرحلة العالمية نظرا لمؤهالتها الصناع أشرناي سبق أن إّن الطرح الذ

اجة إلى لتي بحاواالقتصادية باإلضافة إلى قدرتها في إدارة األزمة الحالية وباعتبارها الدولة الوحيدة تقف الى جانب الدول 

ب ها كقطمتداد استراتيجيا يسبق المرحلة األخيرة من بروز مساعدة وٕاعانات في مواجهة أزماتها وهذا في حد ذاته يعتبر ا

  .فيرس" رئيس في العالم في مقابل االستجابة البطيئة للقوى العظمى التي تتصدرها أمريكا في التعاطي مع أزمة "كورونا
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ن موهو الشأن نفسه بالنسبة لالتحاد األوربي مقارنة بالدول الشرقية التي صمدت وأبدت قدرتها بشكل أفضل 

سالمة طبعا هذا يبعث على حتمية تغير السياسية العالمية السائدة بجكم الفشل الذريعة في حفظ امن و  الغربية،الدول 

ن هة وبيالمجتمعات ومن بين مظاهر بروز النظام الدولي الجديد تنامي التنافس االمني والتجاري بين القوى العظمى من ج

  ا المستويات التالية:جهة ثانية ويمكن عرضه الصاعدة منالدول 

 الصينية – األمريكيةالحرب التجارية   .أ

دف لتي تهاقدمت امريكا على مرحلة جديدة من االجراءات التجارية بتبانيها تدابير جديدة في سياستها التجارية ا

د التحاالى  فرض رسوم جمركية على الواردات من الصين بل وتعدى االمر ذلك فقد استهدفت ايضا إضافة عدة شركات كا

 10بين  مليارا دوالر واستمرت في زيادة الرسوم الجمركية لتصل إلى ما 283األوروبي والمكسيك وكندا حيث بلغت قيمتها 

رية  ، تتخذ امريكا عّدة مبررات في اعالن الحرب التجارية على الصين من بينها عدم احترام العالمات التجا%، و  50و

سوق " وسحبها من الرها مقاطعة منتوجات شركة " هواويألمن القومي األمريكي واخوحقوق الملكية الفكرية، و تهديد ا

ا مما االمريكية وقد جارتها بريطانيا في ذلك بنفس االجراء تحت ذريعة اّنها تتجسس على مؤسسات حساسة وتنقل بيناته

% على  25% إلى 10ية من دفع بأمريكا الى ممارسة  ضغوطًا متزايدة على الجانب الصيني  برفع الرسوم الجمرك

لمقابل، افي المائة على األلمنيوم المستوردين من الصين. في  10مليار دوالر)، و 50كالفوالذ (ما قيمته واردات صينية 

  .أعلنت الصين عن ردها بفرض رسومًا مقابلة على وارداتها من أمريكا

ن الصين تتبنى  مزيجًا من السياسات وترجح االسباب في ذلك الى عوامل اقتصادية في نظر امريكا منها ا

، وتدخلها المية)التجارية، والصناعية، والنقدية، التي تعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في األسواق األمريكية (والع

لي لمااالمباشر في النشاط االقتصادي باإلضافة الى استخدام السياسات الحمائية  للمنتجات الوطنية وتقديمها  الدعم 

يكي ي األمر تنامي العجز التجار للشركات الناشئة واتهامها ايضا  بالتجسس الصناعية ونقل التقنية بينما يرجعه البعض الى 

  كيفي المائة من إجمالي العجز التجاري األمري 65، بما يشكل 2018مليار دوالر في عام  378.6مع الصين الذي بلغ 

 المتوسط  الصراع الجديد في شرق  .ب

مها فقد دخلت عدة دول على الجبهة أه التقليدية فقطنافس الدولي لم يعد مقتصرا على القوى الكبرى إّن الت

شمل إنما ي ة)(العسكريكما اّن معيار القوة ال يقتصر على القوة الصلبة  روسيا) تركيا، إيران، إسرائيل،البيابان،  الصين،(

ي قوية هثالثة أو موازيا ألّن الدولة القوية عسكريا بالضرورة أضحت بديال في عصر األلفية ال االقتصادية التيالقوة 

  العسكري.اقتصاديا ليكفل لها اإلنفاق 

تحظى منطقة شرق المتوسط بأهمية كبيرة بالنسبة لالستراتيجية العالمية، فيعتبر موقعها واسطة اتصال رئيسية 

ل الطاقة، وسعة أسواقها، ويعتبر النفط متغير من واألكثر تنافسا عليها من طرف الدول الكبرى، كونها تتوفر على عام

متغير الطاقة ثابتا في أجندة التنافس الدولي مهما تغيرت طبيعة  لذا يبقىالمتغيرات الكبرى التي تحكم التنافس بين القوى 

عي على الساحل األخيرة للغاز الطبي ظل االكتشافاتخاصة في  البديلة،في ظل االنتقال إلى الطاقة  حتىاإلنتاج الطاقوي 

  )21.، ص2013 أوريد، للمتوسط. (حسنالشرقي 
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لصراع كما يشهد تغييرات كبيرة من حيث نوعية الالعبين وموازين القوى بدخول كل من تركيا وروسيا على جبهة ا

ن يواتسع نطاق الصراع ليشمل العديد من الدول مصحوبة بتهديدات وصلت إلى حد التلويح بالتدخل العسكري كما جرى ب

ذ تركيا ومصر وقبرص اال اّن هذا المشهد يوحي بتراجع الهيمنة االمريكية في حوض المتوسط من جهة وانحصار النفو 

  االوربي الذي يعتبر امتداد تاريخيا في المنطقة 

لنشاط اعن تدخلها ومعاملتها لحل النزاعات المحلية في الشرق األوسط. مع تضاؤل  امريكا تدريجياً تخلي وامام 

با نها حر عملياتي لألسطول السادس بشكل كبير، يسمح هذا الوضع لروسيا وتركيا تغير التوازنات في المنطقة وقد تنجر عال

ية وى تعديلمما يعني اّن تنامي هذا التنافس يوحي ببروز ق المتوسط،تغير توازنات القارة االفريقية وليس فقط منطقة حوض 

ه تغير وجلالسائد وأّن اجتماع عّدة متغيرات مختلفة المستويات شكل دافعا كبيرا ستساهم في اعادة هيكلة النظام الدولي 

   العالم.السياسة الدولية بين الدول من خالل اعادة ترتيب مصالحها في المناطق الحيوة من 

  الخاتمة

 لدوليالنظام وفق التجارب السابقة العالمية عقب كل حرب عالمية أو أزمة اقتصادية حادة يعقبها تغير في شكل ا

ة او تعديال في موازين القوى وفي ظل هذه االوضاع المضطربة اقتصاديا وامنيا لم تقوض جائحة كورونا فيرس من حد

و على أالصراع والتنافس بين القوى العظمى  وهي تعمل على تطوير امكانياته لمشاركة في خارطة طريق السياسة الدولية 

في  ألمنية، لذا ال نتوقع نهاية الهيمنة األمريكية بشكل مطلق ولن تتغير عقيدتها ا األقل التحرر من الهيمنة المفروضة

  المناطق الحيوية من العالم وٕاّنما سيأخذ العالم وجها جديدا بناء على السيناريوهات التالية:

ارية فتكون حرب تج دم اقتصاديلصيني حيث يتجسد في صاا -يتمثل في التصادم األمريكي :األولالسيناريو   .أ

وى معلنة تستخدم فيها كل اآلليات االقتصادية المتاحة لكل دولة وهنا تتشكل جبهات داعمة لكل دولة على المست

 العالمي وتنتقل إلى الحرب الباردة الثانية وتنتهي بالثنائية القطبية.

دي إلى مما يؤ  تلتف الدول العظمى حول ضرورة تجديد النظام الدولي بالضغط على أمريكا :الثانيالسيناريو   .ب

 لتوازنالتفاوض المباشر حول مضامين النظام الدولي الجديد وتعيين أطرافه الرئيسة من الشرق والغرب بهدف إحداث ا

 في العالم وهنا ينتهي إلى نظام عالمي متعدد األقطاب.
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