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 يم:تقد

  أزمة  بصف��ا  �ورونا،  جائحة  أزمة  من  انطالقا  الدو��  السيا��ي  للنظام  ا�حتمل  الوضع  ��  النظر  املقالة،  هذه  ��  ارتأيت

 نظام  محددات  �شكيل  ع��  كب��  ا�ع�اس  لها  �ان  ال�ي   املعاصر،  عاملنا  ��  تار�خية،  أزمات  عن  مخلفا��ا  تختلف  ال  ك��ى،  عاملية

 األيديولوجيات   عودة،  أو  هيمنة،  من   �عا�ي  النظام  ذلك  أم��ى  أن  و�عد   ونيف،  الزمن  من   قرن   خالل  واالقتصادي  السيا��ي   العالم

  التوافقات  قواعد  عن  يختلف  توج��ا  الدولية  العالقات  لتوجھ  العاملي؛  النظام   ع��  مؤثرة  ك��ى   دول   ساحة  إ��  املتطرفة  القومية

  الناتج  وآلياتھ،  هيئاتھ  بجميع   القديم،  الدو��  النظام  أض��   فهل  ما.  حد  إ��  الباردة  ا�حرب   مرحلة  ��  الدولية  العالقات  سادت  ال�ي

ُفھ  وكذا   الثانية،  العاملية  ا�حرب  �عد   ما   ملرحلة  العالم  وضع   عن
َ
ل

َ
  ��   السوفيا�ي  االتحاد   ا��يار   عن   النا��ئ  ا�جديد،  العاملي  النظام   خ

 آخر؟   تجديدا  أو  �غي��ا  يتطلب ،1990

  ��ا  حبلت   وتلميحات  إرهاصات  ع��   بناء   جديد،  عاملي   نظام  ظهور   احتمال  إ��   �ش��   ما  ع��   أساس  �ش�ل  ال��ك��  سي�ون 

  إ��   أخرى   وتحول   متقدمة،  مراتب  إ��  أخرى   دول   بصعود   الدولية  التوازنات  تبدل  حول   ا�حالية،  واإلعالمية  السياسية  ا�خطابات

 �ان   ال�ي  الدول،  قبل  من  مواجه��ا  وطرائق  كرونا  جائحة  ساهمت  وقد  القومية؛  الذات  ع��  باال�غالق  وصفها  يمكن  سياسية  أحوال

 ر�ما. توافقية وأك�� فاعلية، أك��  جديد دو�� نظام عن  والبحث  التفك�� �� �سهولة، هزمها ع��  القدرة ف��ا ُ�عتقد

 وسط   أقل،  ب�لفة  التفاهمات  شاطئ  إ��  أنفاقا  �شبھ  ما  لشق  خططا  األغلب،  ��  تتطلب،  العالم  قيادة  هندسة  بأن  و�عتقد

 الضوضاء  ووسط  والتكنولو��،  العل�ي  التفوق   ع��  والتسابق  االقتصادي،  النفوذ   ع��  والصراع  السيا��ي،  ا�جدل  من  كث��

  األخبار   من   الفيض   هذا  نظرنا،  ��  ذلك،  ع��   وكمثال  م��ا.  والغاية  املستقبل   خطط  أسرار  إخفاء  ��دف  الفرقاء،  ب�ن   اإلعالمي

  �ل   ��  عاملنا  ويعيشها  عاشها  ال�ي  ا�خ�خلة  �شأن  املتعارضة  والتعليقات  املتعاكسة،  والتحليالت   املتباينة،  واآلراء  املتداولة،  املتضار�ة

 ال�ي   �القشة  �اإل�  وُ�نظر،  ُنظر،  ما  فغالبا  �ورونا  جائحة  أما  والثقافية.  واالجتماعية،  والسياسية،  واالقتصادية،  املناخية،  مجاالتھ

  ال�ي البع��، ظهر قصمت
ُ
ل سع ست �ّجِ

ُ
 الدو��.   السيا��ي للنظام ا�حا�� الوضع  بتجاوز  و�

 راسموها،   هم  ومن  ا�جائحة،  �عد  ما  ملرحلة  ا�حتملة  العاملي  النظام  صورة  ��  ما  هو:  للمقالة  ا�حوري  السؤال  فإن  هنا  ومن

  أن   أم  القائم،  الدو��  النظام   يتغ��  أن  الضروري   من  وهل   وُم�ونا��ا؟  ُبنا��ا  هم  ومن   فرقاؤها؛  هم  ومن  صوغها،  ��  الشر�اء  هم  ومن 

 اإلصالح؟ من  أك�� يتطلب  ال األمر

 العشر�ن  القرن  �� العاملية األنظمة  مرجعية :األو�� الفقرة

 عام   مائة  خالل  الراهن،  عاملنا  أنظمة  صورة  ��جالة  نتذكر  أن  بنا  يجدر  وتفرعاتھ  السابق  السؤال   يطرحھ  فيما  النظر  قبل

  �ش�ل  ولو  �ساعدنا،  التار�خ   وقائع  فهم  بأن  جازم�ن  �عتقد  ألننا  اآلن؛  إ��  1918  -  1914  األو��  العاملية  ا�حرب  منذ  أي  الزمن،  من

 املتالطمة.  الدولية العالقات يّم  أمواج �� بوصلتھ واتجاه املنتظر، الغد وجهة توقع ع��  �س�ي،

  إ��   أورو�ا  النقسام   التمهيد  أي  روسيا،  ��  البلشفية  الثورة  قيام  األو��،  العاملية  ا�حرب  ا�ع�اسات  أو��  أن   اليوم  �عرف

ل��ا  االستعمار�ت�ن،  الدولت�ن  قيادة  لتجاوز   كمنطلق   غر��ا،  ��  رأسما��  ومعسكر  شرقها،  ��   شيو��  معسكر  معسكر�ن:
َ
 وفر�سا،  إن�

 السياسية   العالم  بأحداث  أك��  سياسيا  اهتماها  ��تم  بدأت  املتحدة  الواليات  أن  كذلك  و�عرف  األو��.  العاملية  ا�حرب  قبل  ما  لعالم

  "الغرب"،   هو   مش��ك   عنوان   تحت   تتحر�ان  وأمر��ا  أورو�ا  أ�حت   و�ذلك  . 1919  ف��ساي  مؤتمر   ��  القوي   حضورها  منذ   ومص��ه، 

  اإلسالمية  با�خالفة  املوصوفة  �كية،ال�  لإلم��اطور�ة  1924  سنة  ال��ائي  اال��يار  �عد  خاصة  العالم.  قيادة  ��  مهما  طرفا  وأصبحتا

  الرأسما��   املعسكر   قطبيھ:  بثنائية  العالم،  جميع  أمام  تدر�جيا  تت�ح  ا�جديد  العاملي  النظام   مالمح   بدأت  ثمة  ومن   العثمانية.
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  أو   االجتماعية  الديمقراطية  إ��   الدا��  االش��ا�ي  أو   الشيو��  واملعسكر  ا�حر،  واالقتصاد   السياسية  الديمقراطية  إ��  الدا�� 

   املوجھ. واالقتصاد  ال��وليتار�ا دكتاتور�ة

ل��ا  فر�سا  احت�ار  أدى  أخرى،  جهة  ومن
َ
 ��   تمثلت  أورو�ية،  انتقامية  فعل  ردة  ظهور   إ��  يومذاك،  االستعماري،  للريع  و�ن�

 أزمة   الوقائع  تلك  وش�لت  .1929  سنة  منذ  االقتصادي،  الكساد   وحدوث  أملانيا،  ��  الناز�ة  وتنامي  إيطاليا،  ��  الفاشية  الن�عة  تف��ي

  الدو��   النظام  بزحزحة  )1945  –  39(  الثانية  العاملية  ا�حرب  و�جلت  جديد؛  دو��  سيا��ي  نظام  لتأسيس   مدخال  و�التا��  عاملية،

نزلت  �ان.   الذي 
ُ
ل��ا  وأ

َ
  و���   األطل��ي،  شمال  وحلف  الغرب   باسم  املتحدة  الواليات  إ��   وتحو�لھ  القيادة،   كر��ي  ع��   من   وفر�سا  إن�

 الثانية،   ا�حرب  قبل  �انت  ال�ي  الدولية  املنظمات  إلغاء  وتم  وارسو.  وحلف  الشرقية  أورو�ا  زعيمة  (روسيا)  السوفيا�ي  االتحاد 

 املتحدة  األمم هيئة مقدمها  �� جديدة، هيئات  وتأسيس

  الفضاء،  وغزو   والهيدروجي�ي،  النووي  التس�ح  مجال  ��  و�خاصة  العسكري،  تفوقهما   بإظهار  للعالم،   ا�جديدان  القطبان  بدأ

ر   الر�اضية،  امليداليات  ج�ي  ��  ح�ى  تفوقهما  أظهرا  بل ج  ا�جاالت،  مختلف  ��  تنافُسهما  وتطوَّ  أطلق   ما  إ��   أدى  الذي  صراُعهما  وتأجَّ

  ليس  "من  سوفيا�ي  -  رو��ي  و�شعار  ضدنا”،  فهو  معنا  ليس  “من  أمر��ي  �شعار  مناصر�ھ  قطب  �ل  فجند   الباردة".   "ا�حرب  عليھ

   معروف. هو  كما معنا"، فهو ضدنا

  فاصل،   جدار  ببناء  برل�ن  عاصم��ا  بتقسيم  ي���خ  أن   قبل   املنتصر�ن،   املعسكر�ن  ب�ن  املانيا  بتقسيم   العالم  انقسام  تأكد

  تا�عة  الغر�ية أملانيا ودولة موس�و،  بقيادة  الشيو�� وارسو  ملعسكر  تا�عة الديمقراطية أملانيا دولة أملانيت�ن: دولت�ن  ب�ن  ،1961 سنة

  واشنطن. بقيادة  األطل��ي شمال  حلف ملعسكر

  ما   أو   االنحياز،  عدم   ودول   الثالث   العالم  لدول   االستقطابية  و�منا�جها   الباردة،  بحر��ا  القطبية  الثنائية  القيادة  هذه   دامت 

م   ا�جدار  سقوط  ح�ى  النمو،  طر�ق  ��  السائرة  بالدول   �عرف  �ان  االتحاد   ا��يار  ثم  ؛1989  سنة  املعسكر�ن  ب�ن  األملانية  ل��ل�ن  املقّسِ

 لشعو�ھ،  واملعي��ي   االقتصادي   التطور   تحقيق   من  وارسو   معسكر   دول   استطاعة  عدم   �سبب  ، 1990  سنة  نفسھ  السوفيا�ي

  الذي   الوقت  ��  والرؤ�ة.  الرأي  ��  معها  ا�ختلف�ن  وقمع  ا�حر�ات،  خنق  ع��  عملت  ال�ي  أنظمتھ،  قبل  من  املعلنة  للوعود   تنفيذا

  وساكن��ا   ملواطن��ا  ليس  وا�حر�ة  والرفاه  التقدم  لتحقيق  بھ،  يقتدى   كنموذج   نفسها  تقدم  أن  املتحدة  الواليات  فيھ  استطاعت

ك   كذلك   اال��يار  نتائج   ومن  الواسع.  مفهومهما  ��  والدكتاتور�ة  االستبداد   بطش   من  اال�عتاق  إ��  يتوق   من  ل�ل  بل  فقط،
ُّ

 حلف   تفك

    .السوفياتية روسيا ممتل�ات ضمن  �انت دولة، 15 واستقالل وارسو،

 ثنائية  من  اإل�سانية  عرفتھ  ما  عكس  واحد،  بجناح   تط��  أن  تحاول   �خمة  بطائرة  أشبھ  ذلك،  �عد   بدا،   الدو��  النظام  لكن

  و�اختالل   السياسية،  و�الفو��ى   التدب��ية،  بالعبثية  حقيقيا  ��ديدا   مهددا   العالم  وأض��   طو�لة.  قرون   منذ  وسياسية،  ثقافية

  النظام   يجا��ھ  ما  إ��  1991  خر�ف  ��  عمليا،  تفطنت  أمر��ا  بأن  و�عتقد  امل��ار.  القطب�ن  نظام  بناها   ال�ي  والتوازنات  املرجعيات

  عبثية   ��  ا�جميع   سقوط  من  ومنقذ  كمالذ  إياها  مق��حا  العوملة،  األب  بوش  جورج  رئيسها  فأعلن  وصعو�ات،  تحديات  من   العاملي

 وهيئاتھ.  ومنظماتھ الدو��  ا�جتمع توافقات ا��يار سيجنب من  �� العوملة بأن ووعد السياسية، األهواء

  تلك   مظاهر  أهم  من   السياسية  الديمقراطية  واعُت��ت  كرها.   أو   طوعا  للعوملة  األمر�كية  الدعوة  مع  وتفاعل  الكث��   تجاوب

  �عد  فقط،  سنوات  عشر  خالل  السيا��ي  الديمقراطي  النظام  أش�ال  من  ش�ل  إ��  إضافية  دولة  80  من   أك��  تحولت  ولذلك   العوملة.

  (NED)  للديمقراطية  األمر��ي  الوط�ي  الصندوق   �شره   ملا  وفقا   دولة؛  40  يتجاوز   ال  وارسو  حلف  معسكر  ا��يار   قبل  عددها  �ان   أن

    . 2003 سنة العشر�ن ذكراه ��
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   القومية  األيديولوجية إ��  العوملة من  الثانية: الفقرة

  إ��  خاصة،  بصفة  اش��اكي�ن  ومنظر�ن   الدولية،  العالقات  ��  وخ��اء  مفكر�ن،  قبل   من  املوجهة  االنتقادات   من  الرغم  ع��

 زعزعة  األك��  الضر�ة  تأ�ي  أن  تنتظر  تكن  لم  كث��ة  جهات  فإن  باملتوحشة،  املوسومة  ا�جديدة"،  "اللي��الية  ��  املمثلة  وآلي��ا  العوملة

  أو  املتشدد، األمر��ي  اليم�ن  بأيديولوجية املتشبع  ترامب، دونالد   الرئيس بزعامة نفسها أمر��ا أي  األول، مصدرها من العوملة  لنظام

  �ان  إذا   ما  يو�ح  أن  دون   أوال"،  "أمر��ا  باستمرار  شعارها   يردد   أن  ترامب  للرئيس  يحلو  ال�ي  ا�جديدة،  األمر�كية  القومية  عقيدة

  هو   والعالم  العالم  ��  "أمر��ا  إ��  مفهومها  تحو�ل  أو  العوملة،  عن  التخ��  ذلك  �ع�ي   وهل  والعوملة؛  أوال  أمر��ا  شعار  ب�ن   رابط  هنالك

 رسال��ا. عن تخلوا الذين  السابق�ن أمر��ا رؤساء أخطاء سي�حح أنھ تردد  بدون  ترامب الرئيس أعلن  عندما خاصة !أمر��ا"

مع   درجة  إ��  يتعارض  أوال  أمر��ا  شعار  أن  و�ظهر   تدخل  �ون   من  ا�خارجية،  أمر��ا  سياسة  ��  يروج  �ان   ما  التناقض 

  وع��  لكن،  .1القومية"  املص�حة  من  دافع  "أي   يمثل  ال  مختلفة،  أحداث  ��   نفوذها  وممارسة  العاملي  النظام   ��   املتحدة  الواليات

  .2بالبد��ة" عاملية الداخلية "مباد��ا  �عت�� أن  اعتادت أمر��ا فإن العبارة، هذه   من الرغم

 عظم��ا،   ألمر��ا  سيعيد  من  هو  أنھ  ترامب  الرئيس   و�إعالن  مباد��ا،  �عاملية  األمر��ي  االعتقاد  هذا   عالقة  عن   سائل  ورب

 املهمة   ��ذه  للقيام  املؤهل  ا�ختار"  ال�خص  "أنا  القول   ��   ي��دد   لم  أنھ  خاصة  اإلنجيل؟  وعن  عظم��ا  عن   تخلوا  من  أخطاء  وت�حيح 

  بواشنطن  يوحنا  القد�س  كنيسة  أمام  يظهر  أن  ع��  أصر  املقدس)،  (الكتاب  باإلنجيل  األمر�كية  القومية  ارتباط  ولتأكيد  التار�خية.

  ��  للعنصر�ة  مر�كي�ن األ   مواجهات  ف��ا  تجددت  �حظة  ��   والدينية  القومية  عقيدتھ  عن  نفسھ،  الوقت  ��  �اشفا،  اإلنجيل،  رافعا

   دول��م. 

  ��   العنصري   التمي��  وملناه��ي  والثقافية،  السياسية  االتجاهات  جميع  من  ملعارضيھ  وا�ح  تحد  ��  ذلك   ا��  �جأ  أنھ  و�بدو

  إ��   2020  نون��  رئاسيات  ��  لھ  للتصو�ت  واإلنجيلي�ن  للمحافظ�ن  مبطنة  دعوة  بمثابة  كذلك  ت�ون   أن   و�مكن  خاصة.  بصفة  أمر��ا

   األمر��ي. القومي مشروعھ يكمل ل�ي ا�جدد،  القومي�ن جانب

  عام.   100  عن  يز�د  ما  خالل  العاملي،  النظام  عرفها  ال�ي  والتطورات  التحوالت  عن  ببانوراما،  أشبھ   جدا،  موجزة  صورة   هذه 

 ي��:  ما خالل  من وذلك أيضا. وتفرعاتھ املساهمة هذه مدخل  �� املطروح السؤال إليھ يحيل ما  إ�� اآلن  فلننظر

   ا�جائحة  �عد جديد عاملي نظام قيام  احتماالت أوال:

  �عد  والوجود،  االنبثاق   ضروري   ي�ون   قد  ا�جائحة  وأزمة  العوملة  �عد  ما  ملرحلة  العاملي  النظام  إن  البداية:  منذ  القول   يمكن

  مركبة،  �حية  كمش�لة  �ورونا  جائحة  م��ا  كث��ة،  مستجدات  مواجهة  عن  العوملة  ��جز  واملتوجة  العالم،   عرفها  ال�ي  األحداث

 تلك   وتجاوزت   العالم.  أزمات  مواجهة  ��   العوملة  فاعلية  مدى   عن   جادة  أسئلة  وطرحت  اإل�سانية،  ا�حياة  منا��  �ل   سلبا  مست 

  عدم   عن  بدال  للعالم،  اجتياحها  مسؤولية  يتحّمل  بمن  تتعلق   بمطارحات  العاملي   العام  الرأي  بھ  �شغل   أن   البعض   حاول   ما  األسئلة

  الشرخ  أو  ا�خلل،  �عميق  إ��  أدى  الذي  األمر  وت�لفة.  خسارة  و�أقل  وقت  أسرع  ��  هزمها  ع��  (العوملة)  ا�جديد  العاملي  النظام  قدرة

 املالي�ن،  ملئات الكر�م للعيش  الضامن  الشغل  وفقدان  خط��، اقتصادي تقهقر  عنھ نجم مما  الدولية. العالقات �� ا�حاصل الكب��،

  الدول   ب�ن  العالقات  تدهور   من  تز�د  قد  وثقافية،  واجتماعية  سياسية  أزمات  عنھ  نجمت  كما  البشر،  مالي��  ليشمل  يتطور   ور�ما

  ألن   وفاعل.  توافقي   دو��  كنظام  العوملة  فاعلية  قلة  بتأكيد   بل   ،1991  خر�ف   ��   بوش  الرئيس   عنھ   أعلن   الذي  املالذ  ضعف   �سبب 

  هذه   عن  تتخ��  أن  يمكن  "ال  املتحدة  الواليات  وأن  الديمقراطية"،  اللي��الية  بانتشار  يقوى   الدو��  "النظام  أن  ترى   �انت  ال�ي  أمر��ا

 
 189 ص ،2015 طبعة القاهرة كنوز، منشورات را��ي، أشرف وعرض  ترجمة التار�خ،  ومسار األمم طبيعة حول  أف�ار العاملي النظام كيسنجر، هن�ي  1
 والصفحة. نفسھ املرجع  2
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  دون   املتطرف   األمر��ي  واليم�ن   لإلنجيلي�ن  ممثال  رئيسها  وأض��  ��يء،   �ل  وقبل   أوال  أمر��ا  بمص�حة  ��تم  أصبحت  3املبادئ"

  ب�ن   واسعا  انتشارا   الف��وس  بانتشار  وخسارة  لها  �عرضا  الدول   أك��  القومية  أمر��ا  أمست   �ورونا  �جائحة  بالنسبة  وح�ى  غ��هم؛

   السيطرة.  تحت الف��وس موضوع أن البداية، �� ترامب، الرئيس  إعالن من  الرغم ع�� شع��ا، صفوف 

  مسؤولية   يتحمل  من   �شأن  اإلعالمي  التالسن  وتجاوز   تداعيا��ا،  ومن   ا�جائحة،  آثار  من  يتعا��  لن  العالم  بأن  و�عتقد

ھ،  تختلف  عاملي  نظام  بوجود   إال  كذلك،  انتشارها
ُ
ھ،  م�ونات

ُ
ھ،  و�نيات

ُ
 ونتساءل:   السابق.  أو  القائم  العاملي  النظام  عن  وأ�عاُده  وآليات

 ازدادت   كرونا  جائحة  لهزم  وحلول   منافذ  إيجاد   ��  ُ�ساهم  محتمل  عاملي  نظام  إ��  الولوج   ع��  العالم  �ساعد  قد  الذي   الباب  هل

  ومعروفا؟ منتظرا  �ورونا ف��وس يكن ألم لكن، غلقھ؟ �� مزا�جھ

  دافيد   �شر  2014  سنة  ��  فمثال  ا�حالية؛  ا�جائحة  سبق  البشر�ة  ا�حياة  ع��  ا�خط��  �ورونا  ف��وس   عن  ا�حديث  إن  الواقع،

  . 4�ورونا  ف��وس   م��ا  األ�سان؛  �حياة  املهددة  الف��وسات  من  أنواعا  فيھ  ذكر  كتابا  عل�ي،   �اتب  وهو  ،Qwammne David  �وامن

 الواليات   ��  ُعلماء  أّن   يفيد  ما  2015  سنة  أعدادها  أحد  ��  جان��ا،  من  ،األمر�كّية  Medicine Nature  مجلة  �شرت  نفسھ  االتجاه  و��

نوا  املتحدة
ّ

  إ��   �ش��  مزاعم  تظهر  أن   قبل   ،.اإل�سان  حياة  ع��  خط�ٌ�   تأث�ٌ�   لھ  �ورونا  ف��وس  من  جديٍد   نوٍع   ع��  ا�ُحصول   من  تمك

  إعالم   وسائل  ��   �شره  تم  ملا  وفقا   بتصنيعھ،   جورجيا  ��   األمر�كية  ا�خابرات  ومخت��ات  أفغا�ستان،  ��   األمر�كية  ا�خت��ات   قيام

   الصي�ي. مصدره  �شأن قيل ما �ل  قبل متعددة

  ال�وارث  �عد  اآلن،  يوظف  فهل  خاصة،  دوائر  ��  ومعروفا  خط��،  كف��وس  متداوال  �ان  �ورونا  ف��وس  أن  تقدم  مما  و�ظهر

  وهل   �افة؟   للعالم  شافية  حلول   تقديم  ��  وأنجع   �ائن،  هو   مما  أفضل  عاملي  نظام  إ��   بحاجة  العالم  أن  ع��  لل��هنة  أحد��ا،  ال�ي

  أواخر   إ��  �عود  الكث��ة  آلياتھ  ألن   أصال،  توازنھ  فقد   حاليا  القائم  الدو��   النظام   أن   أم   تحقيقھ؟  ُيراد   ما  لتحقيق  �اف  سبب  ا�جائحة

 وتقو�ة   العالم،  ع��  أمر��ا  اقتصاد   هيمنة  لت��ير  وسيلة  مجرد   العوملة  ترقيعات  ت�ون   وقد  العشر�ن.  القرن   من  األول   النصف

 الدوالر؟  ��  ا�جسد شر�انھ

 جديد   دو�� نظام قيام وعوامل  ممهدات ثانيا:

  الدول،  لبا��  ت��ك   ولم  الدو��،  األمن   مجلس  قرارات  ��  شامل  شبھ  تحكما  تتحكم  تزال  وال   �انت  أمر��ا  أن  املعلوم   من

   النقض،  حق  تملك  ال  ال�ي  تلك  وخاصة
ّ
  شب��ة   منصات  و��  أخرى،  أممية  هيئات  ��  أو  العامة،  ا�جمعية  ��  ا�خطابة  منصات  إال

 الديبلوماسية  و�لغة  بالغية،  �عبارات   للتباري   لندن،   ��  املعاصرة  بارك  هايد  منصات  أو  القديمة،  القرشية   ع�اظ  سوق   بمنصات

 ا�جدالية.  التأو�الت ل�ل القابلة

  االتحاد  ا��يار  �عد  العالم  ع��  ال�املة  هيمنتھ  إح�ام  أجل  من  أع��،  مستوى   إ��   الواقع  ��  انتقل  األمر��ي  التوجھ  أن  ونالحظ

  واثقة   لها،  يروق  ما  فعل  ع��  حر�ة  األك��  "  الدولة  بأ��ا  �عتقد  أل��ا  حسيب،  بدون   تتصرف  املتحدة  الواليات  وأ�حت  السوفيا�ي.

  ترامب،  الرئيس  وعند   األمر��ي،  اليم�ن  عند   االعتقاد  ذلك   وتر�خ  �شومس�ي.  �عوم  �عب��   حسب   ،5�سوء"  تصاب  لن   صور��ا  بأن

 
 . 183 ص  السابق، املرجع  3
  ""عالم   مؤسسة  ترجمة  القادم،  البشري   والو�اء  ا�حيوانية   العدوى   ،Pandemic Human Next the and Infection Spillover,Animal  عل�ي،  �اتب  �وامن،  دافيد   4

  .2014 طبعة ال�و�ت املعرفة"

  ص  2007  طبعة  القاهرة   مصر،   ��ضة  منشورات   ا�حميد،  عبد  معتمد  عاطف  ترجمة  وا�جديد،   العاملي  النظام   �شومس�ي،  �عوم   5

333 . 
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  الدولية  االتفاقيات  نحو  ا�جديدة   أمر��ا  سياسة  �عكس  وهل   . 2017يناير  20  ��   األبيض   البيت  إ��   وصولھ  منذ   خاصة،  بصفة

 االنتقال؟ ذلك من مهما جزءا  وا�جديد القديم العاملي النظام أوجدها  ال�ي وآليا��ا  العاملية والهيئات واملنظمات 

  عمالقة   بطائرة  �شب��ھ  يمكن  توازنھ،  فقدان   درجة  إ��  القائم،  العاملي  النظام  أصابت  ال�ي  ا�خ�خلة  أن  فيھ  شك  ال  مما

 نفسها،  أمر��ا  مواقف  القناعات  تلك  مظاهر  ومن   استبدالھ.  بوجوب  قناعات  تتش�ل  بدأت   ولذلك  واحد،  بجناح  تط��  ان  تحاول 

  عن   ترامب  الرئيس  أعلن   فقد  وا�حا��.  القديم  الدو��  النظام  أوجدها  وهيئات  منظمات  من  واال��حاب  ا�خروج  قرارات  ��  املتمثلة

  األبيض   البيت  ��  الرئيس  كر��ي  ع��  ترامب  جلس  أن  فبمجرد  دولية.  واتفاقيات  وهيئات   منظمات  من  بالده  ا��حابات  سلسلة

  بدعوى   دولة،  195  قبل   من  2015  سنة   املوقعة   املناخ  حول   باريس  اتفاقية  من  بلده  ا��حاب  عن  أعلن  ، 2017  سنة   بواشنطن،

  الهادي،  ا�حيط  ع��  االس��اتيجية  االقتصادية  الشراكة  اتفاقية  من  كذلك  وا��حب  ألمر��ا،  االقتصادية  املصا�ح  مع  �عارضها

  سنة   املوقعة  "نافتا"  اتفاقية  �شأن   جديدة  مفاوضات  بدء   ترامب   وطلب  . 2015  سنة  أمر��ا  مقدمها  و��   دولة  11  قبل   من   املوقعة

  من   كذلك  وا��حب  حولها.  التفاوض  إعادة  يتم  لم  إذا  االتفاقية  من  ��ائيا  باال��حاب  وهدد   واملكسيك؛  وكندا  بالده   ب�ن  1994

 سنة   باإلجماع  الدولية  املنظمة  أقرتھ  وقد   دولة؛  193  يضم  الذي  واملهاجر�ن،  لالجئ�ن  نيو�ورك  إعالن  أو  لل�جرة"،  العاملي  "امليثاق

2016 .   

  فلسط�ن   دولة  عضو�ة   قبول   إثر  ع��  اليونيس�و،  دولية،   ثقافية  منظمة   أهم  من   أمر��ا  ا��حبت  فقد   2018  سنة  ��   أما

  والص�ن،   ،روسياو   املتحدة،  الواليات  قبل  من  املوقع  النووي،   االتفاق  من  بلده  ا��حاب  ترامب  الرئيس  وأعلن  املنظمة.  ��  ال�املة

  ��   مقره  ال�ائن  املتحدة،  لألمم  التا�ع  اإل�سان"  حقوق   "مجلس  من  واال��حاب  )، 1  +  5(  إيران.  مع  وأملانيا  ،�ر�طانياو   ،فر�ساو 

  ترامب  الرئيس  قرر  نفسھ الوقت  و��  أو�اما. الرئيس  عهد  ��  إليھ  انضمت قد األمر�كية اإلدارة  و�انت  ،2006 ��  تأسس الذي جنيف، 

 ا�خاص   1994  اتفاق  من  باال��حاب  وهدد  (األونروا)،  الفلسطيني�ن  الالجئ�ن  و�شغيل  غوث  و�الة  �لتمو   ��  إدارتھ  مساهمة  توقيف

   .1995  أواخر �� العاملية التجارة منظمة بإ�شاء

  العاملية،   ال�حة  منظمة  م��انية  ��   املالية  بالده  مساهمة  �عليق  2020  –  4  –  15  ��  ترامب   الرئيس   قرر   نفسھ  السياق   و��

  األجواء   "  اتفاقية  من  ا��حابھ  أعلن  نفسها  السنة  من  مايو  21  و��  شهر،  بحوا��  ذلك  �عد  م��ا  ��ائيا  ا��حابھ  �علن  أن  قبل

  الدولية،  العدل محكمة معاقبة هو  )2020 – 6  –  11(  ترامب  إدارة قررتھ ما وآخر  دولة.  34 قبل من  1992 سنة املوقعة املفتوحة"، 

  دخول   من  بمنعهم  ا�حكمة،  ��  العامل�ن  أسر  أفراد   العقاب   و�طال  جنودها.   قبل  من  املرتكبة  ا�حر�ية  ا�جرائم  محاكمة  قررت  إذا

  يحق  لذا  وُ�ناتھ.  مؤسسيھ  أهم  أحد  قبل  من  أساسا  يتم  القائم  الدو��  النظام  خ�خلة  أن   نرى   وهكذا  تأ�ي.  والبقية  األمر�كية.  األرا��ي

  يتعطل   نظام   أي  أن  ا�جميع  ويعلم  أوال".  "أمر��ا  الدائم  ترامب   شعار  يتضمنھ  أن   يمكن  إليھ  اإلشارة  سبقت   ما  �ل  بأن   االعتقاد   لنا

 آلياتھ. بتعطيل

 يوم   العالم،  ��  إيجابيا  حضورا  أك��  �انت  بلدهم  بأن  قناع��م  خ�خل   قد  أوال،  أمر��ا   شعار،  بأن  األمر�كي�ن  من  كث��   ويشعر 

  هن�ي   �عب��   حسب  املتحدة"  الواليات  مثل   املعاصر  العاملي  النظام  �شكيل  ��   دورا  لعبت  العالم  ��  دولة  توجد  "لم  بأنھ  �عتقدون   �انوا

 توماس   دعا  ما  هو  العالم،  ��  ورائدة  شع��ا،  بثقة  تتمتع  كدولة  موقعهم  ��  األمر�كي�ن  ثقة  زعزعة  أثر  من  ا�خوف  ولعل  .6كيسنجر

  من  تخوفھ  عن   فيھ  ع��   )، 2020-06-10(  تايمز،  "نيو�ورك  بجر�دة   مقاال   يكتب  أن  الشه��،   والسيا��ي  ال�حا��  ال�اتب  فر�دمان،

  عدم   ع��  مخاوفھ  عن  ع��  كما  لين�ولن،  أبراهام  يقودها  ال  أمر��ا  ألن  ثقافية،  أهلية  حرب   نحو  تتجھ  األم��كية  املتحدة  الواليات  أن

  املقبل. نوفم�� ��  ونز��ة حرة انتخابات و�جراء للسلطة، سل�ي انتقال تحقيق  ع��  األم��كي�ن قدرة

 
 . 189 ص سابق، مرجع ...، العاملي النظام كسنجر، هن�ي   6
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  املتطرف   األمر��ي  اليم�ن  أيديولوجية  وفق  إما  ترامب،  عهد  ��  تتجھ،  ف�ي  ألمر��ا:  بالنسبة  احتمال�ن   أمام  إذن،  نحن،

  �ستعيد   ل�ي   ا�حا��،  العوملة  لنظام  مخالف  جديد  عاملي   نظام   نحو  ستتحرك   أ��ا   و�ما  العالم،  ع��  منفردة  الهيمنة   نحو  واإلنجيلي�ن،

 األزمة  ��   التحكم   عن  املنتظر،   غ��  �جزها،  �عد  فيھ،  الر�ادية  م�ان��ا  استعادة   من   بالتا��   وتتمكن  العالم،  قيادة   ��  املسؤول   دورها

   �ورونا. جائحة عن الناجمة

  التوافق   من  نوعا  معها  وتتقاسم  أمر��ا،  مع  وندية  توازنية  عالقات  ملمارسة  املؤهلة   الدول   أو  الدولة  ��  من  ذلك،   مقابل  و��

  اآلخر   ا�جناح  ت�ون   أن   ع��  قادرة  الص�ن  ت�ون   أن  يمكن   فهل  واحد؟  بجناح  تط��  أن   �ستطيع  ولن  لم  العالم  طائرة  ل�ون   العاملي،

 العالم؟ طائرة توازن  �خلق

 الدو��؟  النظام ��  جديد  كجناح  الص�ن  مؤهالت ثالثا:

  انتقلت  فقد  األخ��ة،  سنة  الثالث�ن  خالل  عمالقة،  وتكنولوجية  وعلمية  اقتصادية  خطوات  خطت  الص�ن  أن   ا�جميع  �علم

  ا�ح��   الناتج   من   %27  تمثل  ا�خارجية  صادرا��ا  وأصبحت  2004  سنة  %  9  إ��  1980  سنة%  1  من  العالم  ��  الصناعية  صادرا��ا

ل  .8اإللك��ونية  التجه��ات  صادرات  ��  عامليا  األول   املركز  تحتل  أ�حت  2004  سنة  و��  .7اإلجما��
ّ
شغ

ُ
  عامل،   مليون   100  صناع��ا  و�

  إ��   ذلك  إ��  باإلضافة  تحولت،  قد  و��  .9الصناعة  ��  فقط  عامل  مليون   53  �شغل  ال�ي  مجتمعة  السبع   الصناعية  الدول   ضعف

 استمارا��ا،  عن   االستغناء  الشمالية  وأمر��ا   الغر�ية  أورو�ا  �ستطع   ولم  ا�جنو�ية.  وأمر��ا  و�فر�قيا  آسيا  ��  استثماري   dragon  تن�ن

  صدارة   بوأها   الذي  األمر   معروف.   هو  كما  املتجمد   الشما��   القطب   وصل  حضورها  أن   بل   العمالقة،  شر�ا��ا  استقطاب  مقاومة  أو

   األورو�ي. واالتحاد  أمر��ا قبل من  حصارها محاولة من الرغم ع�� العالم، ��

  والسيا��ي   ال�اتب  نبوءة  أن  و�بدو  الصي�ي.   االقتصادي  الزلزال  تأث��  من   بقوة  ����   وحلفاؤها)   (أمر��ا  إذن،  الغرب،   بدأ

Chine la Quand الص�ن"(   �ستيقظ  يوم  ����  العالم"  كتابھ  ��ا  عنون   الذي  )، Peyrefitte Alain،  +)  1999  ب��فيت  أالن   الفر���ي

tremblera monde le .. ras'éveille("   والتكنولو��،   العل�ي  وتطورها  االقتصادي،  الص�ن  زلزال  من   الغرب   يقف  ولم  .10تحققت  قد  

  ��يء  �ل  توظيف  إ��  �جأ  لذلك  العالم؛  ��  م�انتھ  ��دد   من  أمام  متضامن،  كمعسكر  أو  مستقلة،  دوال  بصفتھ  إما  ا�حركة،  مكتوف

 "اللي��الية  ��   توجد  الدو��  النظام   أسس   أهم  أن  يرى   أمر��ا،  مقدمھ  و��  فالغرب،  اإل�سان؛  حقوق   موضوع   ذلك   ��  بما  الص�ن،   ضد

  �حقوق  تصوره يحقق  أن ... عليھ ا�جتمع "أن  ترى  نفسھ، كيسنجر   يورد كما  الص�ن، أن  ح�ن   �� .11كيسنجر  بتعب�� الديموقراطية"،

  �ل  استغالل  عن  يتوا�ى  ال  الغرب  لكن  .12اإل�سان  �حقوق   الغر�ية  الرؤ�ة  إذن   ترفض  ف�ي  الدو��"،  العمل   خالل  من  اإل�سان

  مكيافي��  مبدأ  ألن  !!!الص�ن  ��  اإل�غور   مسل�ي   مع  وتضام��ا  �عاطفها  ) 2020  (يونيو  األمر�كية   اإلدارة  إبداء   ذلك   ��   بما  الثغرات،

Machiavel Nicolas  +)1527 (  :األزمان. ل�ل صا�ح أنھ يبدو الوسيلة" ت��ر "الغاية القائل   

 رفع   عن  بإعالنھ  األمر�كية  اإلدارة  قيادة  إ��  ترامب  دونالد  وصول   منذ  تضاعفت  فقد  الص�ن  ع��  ال�جومات  تصعيد  أما

  أمام   لها،  ��اية  وال  بداية  ال  وصعو�ات،  عراقيل  ووضع  املتحدة،   الواليات  إ��   الص�ن   صادرات   ع��  ا�جمركية  والتعر�فات  الرسوم

 
  ، 2010  طبعة  دمشق  للكتاب،  السور�ة  الهيئة  منشورات  كعدات،  ممدوح  صباح  ترجمة   الصي�ي،  االقتصاد   لوموان،  فرا�سواز  -7

 . 96 ص
 .97 ص نفسھ، املرجع 8
 7 ص نفسھ، املرجع 9

 . 1973  سنة الكتاب صدر 10
 . 183 ص سابق،  مرجع ...، الدو�� النظام كسنجر، هن�ي  11
 والصفحة. نفسھ املرجع  12
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  تجار�ة  حرب   بأ��ا  الص�ن  نحو  املتحدة   الواليات  رئيس  سياسة  ت�خيص  و�مكن  العالم،  �ل   ��  و�نما  فقط   الغرب  ��  ليس  اقتصادها 

  ليس  تخليص   ع��  القادر  الرئيس  بأنھ  يتبا��  حكمھ،  من  السنة  ونصف  سنوات  ثالث   طيلة  ترامب،  الرئيس  راح  وهكذا   مفتوحة.

  22  بتار�خ   �حافية،  ندوة   ��  وردد  الصي�ي،   االقتصادي   األخطبوط   من  تخليصها  و�نما  السابق�ن،  رؤسا��ا   أخطاء  من   فقط  أمر��ا

  "أنا  توراتية  رة عبا  و�قتبس  السماء  إ��  و�ديھ  رأسھ  يرفع  أن  قبل   قدري"،   وهذا  الص�ن،  ملواجهة  هللا  "اختار�ي  عبارة  ،2019  غشت

 ا�ختار".  ال�خص

ر  من�ج  اتبعت  فقد   الص�ن   أما 
ّ

ك
َ
 ثقة   ع��  ا�حصول   الدائمة  محاوال��ا  خالل  من  األهداف"  تحقيق  بقوة  واعمل  ��دوء  "ف

  ارتفعت   الصينية  الصادرات  أن   الفر�سية  األنباء  لو�الة  تقر�ر   و�ورد   القارات.   �ل   ��   لها  جديدة   أسواق  واكتساب   معها،  املتعامل�ن

 �أك��   أمر��ا  تتخطى  قد  "الص�ن  يناير  10  بتار�خ   لها  مقاال  عر�ي  NEWZ C B B  عنونت   2014  سنة  و��  ،%7،913   إ��   2013  سنة

 ��   دولة  80  من  ألك��  الطبية  املساعدات  تقديم  إ��  العالم،  �ورونا  جائحة  اجتياح  أثناء  نفسھ،  باملن�ج  وسارعت،  تجار�ة".  دولة

  الطبية   املساعدات   عن   2020  مارس  24  ��   تقر�را  �شر   قد   ) DW(  األملا�ي   التلفز�ون   و�ان  .202014  مارس   شهر   أواخر  منذ   العالم

  بلده،   ��  �ورونا  ف��وس  مواجهة  عن  عاجزا  ترامب  �ان   الذي  الوقت  ��  كمنقذ"؟  نفسها  تقديم  ��  الص�ن   تنجح  "هل  عنوان  تحت

  القاتل. الف��وس  انتشار  مسؤولية و�حملها  للص�ن ال��م يكيل راح ذلك   عن و�دال

  املستجدة؟  التحديات  ملواجهة  وخارجيا  داخليا  األمر�كية  السياسة  فاعلية  وغياب  العالم،  ��  الصي�ي  ا�حضور   يقود  أين   فإ��

  ذلك   عن  ع��  كما  ترامب،  للرئيس  محتوم   كقدر  والص�ن  أمر��ا  ب�ن  املواجهة  إ��  أم  جديد،  توافقي  دو��   نظام  ميالد   إ��  يقودان  هل

  عقود  ��  جري   ما  ع��  وس��ا   تقليدا   واإلعالمي،  الدبلوما��ي  التالسن   حدود  عند  األمر  سيتوقف  وهل  مناسبة؟  من  أك��   ��  بنفسھ

 العالم؟  مجددا  ستسود التناحري  التار�خ  حركة  أن أم  الباردة، ا�حرب

  األمر   لكن  ا�حتملة.  الثانية  الباردة  ا�حرب  ولقيادة   ا�جائحة،  �عد  ما  ملرحلة  ا�حتمل�ن   الكب��ين  الالعب�ن  �عرف  أصبحنا  إننا

 وثقافية،   عرقية  ألسباب  ستبقى،  بر�طانيا  أن  و�بدو  ذاك.  أو  ا�جناح   لهذا  مؤ�دين  ومعاضدين  مشارك�ن  إ��  م��ما  يحتاج

 التوجھ  وأن  خاصة  األقل.   ع��   األو��  العاملية  ا�حرب  منذ   مسلكها  ذلك  �ان  وقد   مظلومة؛  أو  ظاملة  ألمر��ا  مؤ�دة  كذلك  واس��اتيجية 

  املتطرفون   اليمينيون   ال��ما  ينضم  أن  املنتظر  ومن  األمر��ي.  للتوجھ  كب��  حد  إ��  مماثل  ا�عزا��  قومي  يمي�ي  توجھ  إلنجل��ا  الراهن

  التن�ن   من  خوفا  أمر��ا،  معسكر  ضمن  تموقعها  "اضطرارا"  األورو�ي   االتحاد   دول   ستختار  وحينئذ  ا�جدد)؛   (القوميون   األورو�يون 

 األصفر. 

نّ�ي   الشغل   تخلق  ال�ي   باستثمارا��ا  الدول   و�غري   للعالم،  األر�ع   ا�جهات  ��   كب��   �جيج  بدون   تتغلغل   ال�ي   الص�ن   أما
ُ
  وت

 تأييد  تجلب  أن  بذلك  فستستطيع   واالزدهار،  التقدم  آفاق  ارتياد  إ��  املؤدية  والتكنولوجية  العلمية  بمشاريعها  و�ساعدها  ال��وة،

 خاصة  التار�خ.  ��  جديد  شرق   لفجر   فرصة  إ��ا  ا�جديد.   الشر��  املعسكر   معها  ستش�ل  ال�ي   روسيا  مقدمها  و��   كث��ة  وشعوب   دول 

 انتظاره. طال الذي ا�حضاري  زمنھ استعادة اآلن �عيش الشرق  وأن
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 ا�خاتمة 

 توازناتھ  تجديد  عتبة  ع��  األشياء،  حتمية  بقوة  يقف،  اليوم  والعالم  والتغ��،  ا�حركة  والسيا��ي  العام  التار�خ   مسلمات  من

  من   مز�د  حدوث  انتظار  أو  لألزمات،  املالئمة  ا�حلول   إيجاد   ��   اإلخفاق  وتجاوز   الدولية،  العالقات  توتر  من   ملز�د   تجنبا  وتوافقاتھ

  الدو��   النظام  وأفق  احتماالت  �شأن  التأملية  املقالة  هذه  من  املستخلصة  االحتماالت  ��  فما  الدو��،  النظام  ��  االنت�اسات

 ورهاناتھ؟ 

 أو  السابق،  العاملي  للنظام  ناجحا  بديال  ي�ون   أن  ع��  يقدر  لم  العوملة  نظام  أن  ع��  والدالئل  القرائن  من  كث��  أكدت  أوال،

  هذا   من   والتكنولوجية  والعلمية  والعسكر�ة  االقتصادية  الهيمنة  تتوزعھ   عالم  ��  الضرور�ة  التوافقات  لتحقيق  مقبوال  نظاما

 العالم.   �سود   بأن  واألجدر  األس�ى  القومية  املص�حة  واعتبار  القومي  التفوق   ومشاعر  عواطف  انتشار  إ��  إضافة  ذاك،  أو  ا�جانب

  السياسية.  قبل العرقية الدوافع  بقوة واملتنامية وهناك،  هنا  املنبعثة القومية الن�عات تمثلھ أن يمكن  ما وهذا

 أمر��ا،  ��  خاصة  العوملة،   نظام  من   األفضل  بأنھ  القومية   ع��  القائم  السيا��ي   النظام   العتبار   ما   قابلية  وجود   نالحظ  ثانيا،

  الصعود   إ��   إضافة  ألمر��ا.  واملرج��   الثقا��  ا�حليف  بر�طانيا،  ��   ا�حافظ�ن  حزب   وعند   بالذات،  وحلفائھ  ا�جمهوري   ا�حزب  وعند

  والتار�خ   القوميات  تار�خ   أخ��  ال�ي  املدمرة  ا�حروب  عودة  احتمال  يقفز   وهنا  أورو�ا.  �ل  ��  القومية  السياسية  للنوازع   املتنامي 

   مجتمع�ن  أسالفھ   يفعلھ  لم  ما  بالص�ن  ليفعل  هيأه  قدره   بأن  ترامب  الرئيس  إعالن  وما  ��ا،  اإل�سا�ي
ّ
  زمن   عودة  باحتمال  نذيرا  إال

   والثبور؟ بالو�ل ال��ديد سياسة ظل ��  الدولية العالقات ووئام للتوافق حظ  فأي  القوميات.

  ��   التأث��  ع��  القادر�ن  وا�حكماء  ،العقالء  السياسي�ن  الفاعل�ن  بفضل  بالعالم،  ا�حدقة  ا�خاطر  تدارك   يتم  أن  يمكن  ثالثا،

  تراكمت   إ�سانية  سياسية  ثقافية  بمن�جية  جديد،  ثنائي  دو��   نظام  قيام   عن  البحث  إ��  ضرورة   التوجھ  فيتم  العاملية؛  القرار   مراكز 

  أجل   من  املستجدة  العالم  ألزمات  ا�حلول   إيجاد   ��  األمم   قدرات  إلظهار  للتنافس  ا�جال   وُ�فتح  التار�خية.  اإل�سانية  مس��ة   ع��

 أفضل.  بتوافقية الدولية العالقات وتدب�� شعو�ھ، وتقدم تطوره

 ا�حالية. �ورونا جائحة أزمة انفراج �عد �س��، غ�� اختالفا ستختلف، العالم صورة فإن أمر من يكن مهماو 
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