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 تقديم:

  �عيد  ك��ى   حرب  بمخرجات  ترتبط  ما  عادة  معينة  مرحلة  ��  العالم  ��  السائدة  العالقات  �سق  ع��  الدو��  النظام  يحيل

 وفق   الدولية  الساحة  ع��  الفاعل�ن  ب�ن  العالقات  تنظم  ال�ي   القواعد   �سن   ف��ا  املنتصرون   و�قوم   الدو��،  الصعيد  ع��   القوة   توزيع

 نتاج  �ان   حيث  "سلمية"،  أجواء  ��  الوجود   إ��  وخرج  القاعدة  عن  شذ  ا�حا��،  الدو��  النظام  أن  غ��  سلفا.  محددة  قيمية  منظومة

  الداخل،  من   النظام  بانفجار  دفعت   مختلفة  اجتماعية  ديناميات   إنضاج  ��  ساهمت  قرن،  نصف  �حوا��  امتدت   "باردة"   حرب  ان��اء

  ال�ي  املتحدة،  األمم  منظمة  املم��ة؛  مؤسساتھ  أع�ى  إحدى   سابقھ  عن   النظام  هذا  ول��ث  فاصلة،  حرب   دونما  اإلحالل  عملية  لتتم

  أتاحها. ال�ي الفرص واقتناص ا�جديد النظام مع  التكيف  حاولت

 الدولة   و��اية  ا�حدود  و��اية  التار�خ  ��اية  ال��ايات،  من   مجموعة  بإعالن  ا�حا��   للنظام   القيمية   املنظومة  ارتبطت   ول�ن

 الدولة،  عوض   الفرد  ع��   املتمركز  النيولي��ا��،  التوجھ  ذي   النظام  لهذا   العر�ضة  ا�خطوط  لتصوغ  ا�جتمعات،  ��اية  إ��   وصوال

 سيعرفها   ال�ي  ا�جائحة  فإن  تطرأ،  أن  يمكن  ال�ي  واألزمات  األسئلة  مختلف  ع��  اإلجابة  ع��  وقدر��ا  للسوق   ا�خفية  لليد   واملنتصر

  الذي   الهلع  �حجم  بالنظر  النظام  لهذا  بالنسبة  واالستمرار  االستقرار  سؤال  الواجهة  إ��  أعادت  قد  الثانية،  عشر�تھ  متم  مع  العالم

  النجدة   نجم  وصعود   الوطنية،  للدولة  قو�ة  عودة  األبرز   عنوانھ  �ان  األزمة  هذه   تدب��  طرق   ��  االرتباك  من  نوعا  أحدث  والذي  أثارتھ،

  كما   صغ��ة  قر�ة  وليس  السيادة   ذات  الدول   من  مجموعة  ب�ونھ  العالم  �عر�ف  أعادت  ال�ي   الصلبة  وا�حدود  ،self helpالذاتية

 معزولة. جزر  إ�� وتحولها القر�ة هذه �شظي  أمام العالم �ان  لقد ا�جما��.  ا�خيال إ��  �سلل

  سؤال  املشهد  يخ��ق   أن  مشروعا  �ان  الفجائية،  تأث��  وتحت  ال�حظة  مستوى   ع��  ولو  املسلمات،  من  مجموعة  ��اوي   أمام

 ثالثة  ع��  ير�و  ما  قبل  أملانيا  توحيد  �حظة  إنتاج  بإعادة  كفيل  للقوة  توزيع  إعادة  إ��  تف��ي  أن  ا�جائحة  شأن  من  هل   بد��يا:  يبدو

 مختلف؟  نحو ع�� �ش�لھ إعادة  أو جديد  دو�� نظام النبثاق سببا ا�جائحة �ش�ل  هل  بمع�ى؛ عقود؟

  لن�ى   دمھ،  تجديد  �عيد  ع��ها  ال�ي  ا�حا��  الدو��  النظام  أزمات  إحدى  �ش�ل  التاجية  ا�حمة  جائحة  أن  فرضية  من  سننطلق

  لم   املرة  هذه   "العدو"  أن  غ��  الثالثة.  األلفية  مطلع  نيو�ورك  ��  التجارة  بر��  تحطم  أثارها  ال�ي  األسئلة  نفس  �عيد  أ��ا  حد  أي  إ��

  يجدد  الدوري  للتنفيس   �حظة  ا�جائحة  يجعل   بما  لألبحاث،  مخت��ات   من   أقلع  ب�ونھ  التلميحات  صوت  �علو  و�نما   مطارات  من  يقلع

  الدو��   للنظام  العر�ضة  ا�خطوط  فحص  يتطلب،  ما  أول   الفرضية،  هذه  فحص  و�تطلب  هيا�لھ.  و�ثبت   آلياتھ  ا�حا��  النظام  ف��ا

  يرتبط   إنما  استمراره   و�التا��   نظام   أي  استقرار   مقياس  ألن   ثان)   (محور   ا�جائحة  مع  �عاطيھ  طر�قة   ثم   أول)،  (محور   وسماتھ  الراهن

  إيجاد  ع��   قدرتھ  فعدم   و�القياس  األزمات.  قل��ا  و��   عليھ  املطروحة   لألسئلة  املناسبة  األجو�ة  إيجاد   ع��   وظائفھ  أداء  ع��   بقدرتھ

 و�غ��ه.  النظام ا��يار  فرص  من يز�د واالستجابات اإلجابات هذه 

 الباردة  ا�حرب ُ�َعيد أطروحات إنتاج و�عادة الثالثة لأللفية الدو�� النظام األول: ا�حور 

  �ونھ   أو  استقراره  عدمھ،  من  وجوده  حيث  من  الباردة،  ا�حرب  �عد  ملا  الدو��  النظام  طبيعة  حول   املستمرة  النقاشات  رغم

 أنواع  من   نوع  أيضا  هو   تطرفا  النظر  وجهات  أك��   ��  الالنظام  اعتبار  ع��   -  نظام  أمام  أننا  الثابت  فإن  وقيمھ،  بنيتھ  التش�ل،  قيد

 ��يء   ��  األمر  من   ذلك  �غ��  ال  ملضايقات؛  فيھ  تتعرض  أو  بارتياح  فيھ  ت���ع  ف�ي  املركز.  األمر�كية  املتحدة  الواليات  فيھ  تحتل  -النظام

  من   غ��ه  حساب  ع��  للفرد   واالنتصار  الفردانية  قوامها  قيمية  بمنظومة  ومؤطرة  امل�انة  بنفس  تحتفظ   الساعة  �حد  أ��ا  طاملا

  االعتماد   حالة  ر��   الذي  ذاتھ  النظام  وهو   النظام.  هذا  ظل  ��  كب��ا   انحسارا  وأدوارها  وظائفها  عرفت  ال�ي   الدولة  خاصة  الوحدات،

 اندالعها  بمجرد  إذ  التطو�ق،  ع��   عصية  غدت  حيث   كب��ة،  لألزمات  حساسيتھ  جعلت  وال�ي   العالم  عل��ا   أصبح  ال�ي  الكب��  املتبادل

   املتبادل. االعتماد  من ا�حالة هذه بفعل األنحاء با�� تداعيا��ا تمس بالعالم ما م�ان ��
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 بلغ��ا  إشباع  حالة  إ��  بدورها  تحيل  ال�ي  ال��ايات  من  مجموعة  عن  با�حديث  ا�حا��   الدو��  النظام  عن  ا�حديث  ارتبط  و�ذلك

 جداالت  عرفت  ال��ايات  هذه  أن  ومع  ا�جتمعات...  و��اية  ا�جغرافيا  و��اية   التار�خ   و��اية  اإليديولوجيا  ك��اية  املفاهيم،  من  مجموعة

  استدعاؤهما  يمكن  للعالم  تصورهما  ��  ا�جدد   با�حافظ�ن  ارتبطتا  أطروحت�ن  هناك  أن   نزعم  أننا  إال  ،1كب��ة  مراجعات  بل  واسعة،

  صدام   وأطروحة  (أوال)،  فو�و�اما  لفرا�سيس   التار�خ   ��اية  أطروحة  ��ما:   ونقصد  ا�جائحة،  أو  التاجية،   ا�حمة  أزمة   لقراءة

 ذلك؟ فكيف (ثانيا). هنتغتون  لصمو�ل ا�حضارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حول   كتابھ  ثم  ،"الطرق   مف��ق   ��  "أمر��ا   كتابھ   بإصدار  2006  و��  ،2002  اإل�سان"  ��اية  �عد  "ما   كتابھ  خالل  من  التار�خ،  ��اية  ألطروحتھ  فو�و�اما   مراجعات  أهمها   -1

 . 2018 الهو�ة
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 املعدل  االع��اف عن والبحث ار السيّ  التار�خ  أوال:

  بل   ا�جدل،  من  الكث��   التار�خ   ��اية  أطروحة  أثارت  ، 1989  سنةInterest National The  مجلة  ��   مقال  ��   صدورها  منذ 

َسقف   باعتبارها  الغر�ية  املركز�ة  أنفاس  �عكس  نظر  وجهة   ��   تبسيطها  تم  ول�ن   أيضا.  الفهم  وسوء
ُ
  نموذج   ��  اإل�سانية  التجر�ة  �

  أي   إ�سا�ي،  حكم  ألي  ال��ائي  والش�ل  لإل�سانية  اإليديولو��  التطور   منت�ى  فعال  �ش�ل  أن  "بإم�ا��ا  ال�ي  الديمقراطية،  اللي��الية

 التجر�ة   هذه  سيحيا  الذي  الفرد،  لإل�سان/  تصورها  هو  م��ا  تبئ��ه  يتم  ال  الذي  الشق  فإن  ،2التار�خ"  ��اية  الزاو�ة  هذه  من  أ��ا

لها  املمتلئة،
ُّ
َمث

َ
  توفر   ال�ي  والسياسية  االجتماعية  املؤسسات  ظل  ��  االع��اف   عن  الباحث  األخ��"،  "اإل�سان   باعتباره  صفاتھ  ألهم  وت

 متبادال.  اع��افا أو عاما اع��افا �ان سواء نيلھ، شروط لھ

 املتجا�سة   العامة  "الدولة  ش�ل  تتخذ  وال�ي  والعشر�ن  ا�حادي  القرن   دولة  طبيعة  الفو�و�امي،  التصور   وفق  إذن،  تتحدد

  دو��   نظام  سينشأ  العالم  ع��  بتحققها  وال�ي  ،3واالع��اف"  االقتصاد   أساس�ن:  ع��  قائمة  باعتبارها  التار�خ   ��اية  ��  ستظهر  ال�ي

  �سبب   ا�حروب  �شوء  احتمال  وسيقل   االم��يالية،  ��اية  الدول...أي  ب�ن  بالعبد  السيد   "عالقة  ستنت�ي   حيث  جديدة   بمعاي��

   الدول. ب�ن والتمايزات ال��اتبيات تنتفي و�التا��  املوعودة، الدولة نموذج عوملة أمام  سي�ون  العالم ألن ،4االم��يالية"

  جي�ي   منح�ى   وفق   تر�سم   أن  اإل�سانية  التجر�ة  �ستطيع   وهل  ا�حرب؟  عن   التخ��   اإل�سان   �ستطيع   هل   ولكن،

sinusoïdalوصفھ   ��  خلدون   ابن  والتقطھ  أفالطون   لھ  نظر  كما  الدورات  ملنطق  باالستسالم  مح�ومة  أ��ا  أم  الر�اضي�ن،   بمنطق  

  الدول؟ حياة  دورة 

  القواعد   أهمية  تتضاءل  ح�ن  ��   الدول،   ب�ن  للتفاعل   الرئي��ي  "ا�حور   هو  سي�ون   االقتصاد   أن   الصدد  ��ذا   فو�و�اما  يد�� 

 ال   ذاتھ   اآلن  ��  لكنھ  .5العسكري"  ا�جال  ��  محدود   ولكنھ  االقتصادي،  ا�جال  ��  كب��  تنافس  ثمة  القوة...سي�ون   لسياسات  العتيقة

 الديمقراطية   التار�خ"  "��اية  دولة  بمقومات  االل��ام  مرجعھ  للعالم  جديدا   تقسيما  أطروحتھ  ثنايا  ��  نجد  إذ   بالتعميم،  يجازف

  والدول   والرفاه،  األمن  �شروط  املتمتعة  التار�خ،  �عد  ما  دول   متمايز�ن،  معسكر�ن   أو  فئت�ن  من  عالم  إ��  �عود  وهكذا  اللي��الية.

 "سياسة  ألن   ا�خارجية  والصراعات  الداخلية  التوترات  بفعل  م��كة  دول   غالبا  و��   النموذج،  هذا  مالمسة  �ستطع   لم  ال�ي  التار�خية

 .6اللي��الية" بالديمقراطية تأخذ ال ال�ي الدول  ب�ن  السائدة ��  القوة

  الدينية   الصراعات  �ختلف  "فريسة  سيبقى   ،التار���"  "العالم  سماه  ما  أن  يؤكد   وهو  ،استباقيا  فو�و�اما  يبدو 

 لسياسات   العتيقة   القواعد  وستظل   التنمية،  سبيل   ��  شوط  من   فيھ  ا�ختلفة  البالد   قطعتھ   ما   قدر  ع��   والقومية   واأليديولوجية

  �عد   ما   دول   فيھ  تنعم  ال�ي  الوقت  ��  ،7دامية"  معارك  وتخوض  ج��ا��ا  ��اجم  ستظل  وليبيا  العراق  مثل  فبالد   فيھ.  قائمة  القوة

  و�صالح   وتنظيمها  ا�جماعية  باملص�حة  الفردية  املص�حة  مالءمة  ع��  القادرة  للسوق   ا�خفية  اليد   ظالل  تحت  والرفاه  بالسلم  التار�خ 

  ذاتيا.   اختالال��ا

  االعتماد  حالة  و��   الباردة   ا�حرب  �عد  ملا   الدو��  ام النظ  سمات  أهم   من   واحدة   أغفل   قد  الفو�و�امي  الفصل  هذا  لكن

 يمكن   ال  ،لذاو   مع�ن.  جغرا��   معطى  وفق  واألزمات  املشا�ل   وتثبيت  العوالم  ب�ن  الفصل  معها  يتعذر   ال�ي  املسبوقة،  غ��  املتبادل

 
 . 8 ص ،1993 ،1ط مصر، القاهرة، والنشر، لل��جمة األهرام مركز أم�ن، أحمد حس�ن ترجمة البشر، وخاتم التار�خ ��اية فرا�سيس، فو�و�اما  -2
 . 184ص نفسھ، املرجع -3
 . 217ص نفسھ، املرجع -4
 . 242  ص نفسھ، املرجع -5
 . 292ص نفسھ، املرجع -6
 نفسھ.  املرجع -7

https://fr.wikipedia.org/wiki/The_National_Interest
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  من   وزاد   هشاشة  من  أصا��ا  بما  ا�حا��  الدو��  النظام  �حايا  أول   �انت  ال�ي  با�حدود   مح�ومة  بمشا�ل  الثالثة  األلفية  عالم  تصور 

 والسياسية  ا�جغرافية  والقيود  ا�حدود  فيھ  تزال  "وضع  عن  �عب��  من   عليھ   تن�حب  بما  العوملة  أنفاس  تلتقط   و��   نفاذي��ا

  ذات   و��  صداه،   �سمع  الغرب   ��  يحدث  ما   أن   إذ  والعادات،  القيم  وح�ى  واملعلومات   وا�خدمات  للسلع  ا�حر   االنتقال  أمام  والثقافية

 .8�حيح"  والعكس  الشرق، �� ال�حظة،

  للعلم   �انت   إذا  إال  ��اية  لھ  ت�ون   أن   يمكن   ال   "التار�خ   أن   ويعلن   أطروحتھ   ل��اجع  لفو�و�اما  �افيا  �ان  الزمن   من  عقدا   أن   غ��

  االع��اف   مطالب   يلغ  لم   كفرد،  بھ  االع��اف   عن   اإل�سان  بحث   وأن  الو�ج،   من  الكث��  فقدت  قد   اللي��الية  الديمقراطية  وأن   ،9��اية"

  ع��   بناء  هو�ا��ا  تتش�ل  مجموعات  عند   االستياء  مشاعر   �غذ��ا  وال�ي  الهو�ات،  ع��   املبنية  االع��اف  مطالب  إطار  ��  ا�جماعية

لصقت  ال�ي  للتيارات  القوي   الصعود   ولعل  متفردة.  كيانات  م��ا  يجعل  الذي  املش��ك
ُ
 العالم،   بقاع  مختلف  ��  الشعبو�ة  صفة  ��ا  أ

 خطاب   خالل  من  ضيقة  هو�اتية  مضام�ن  ع��  خطا��ا  بنت  وال�ي  الدولية،   ا�جغرافيا  سائر  إ��  العاملية  املهيمنة  القوة  من  ابتداء

 ومشروع  اللي��الية  للديمقراطية   حقيقية  "انت�اسة"  ش�ل   قد  أوال"،  "أمر��ا  قبيل   من  ا�عزالية  وسياسات  األجانب  اتجاه  كراهية 

 لعقود.  بھ املبشر العاملي املواطن

   ا�حضارات صدام أطروحة استدعاء �� ثانيا:

  أو  صر�ح   �ش�ل  السهام   وتصو�ب  ا�حمة  انتشار  عن  املسؤولية  �شأن   املتبادلة  اال��امات  ��  ا�جائحة  واكب   ما  أهم  من  لعل

  ا�حضارات   من  واحدة  نذكر   الص�ن،  و�ذكر  عامليا.  فيھ   �سببت  الذي  الضرر   عن  الدولية  مسؤولي��ا  تحر�ك  يتيح   بما  للص�ن،  ضم�ي

  ولكن  الدول   ب�ن  ت�ون   لن  القادمة  ا�حروب  أن  اف��اضھ  من   انطالقا  الغر�ية،   ل�حضارة  وعدوا  خصما  ت�ون   ألن   هنتغتون   ر�حها  ال�ي

  من  جماعات  ب�ن  الصدام  ي�ون   سوف  الناشئة،  ال�ونية  السياسة  ��  خطورة  واألك��  الرئي��ي  "البعد  أن  حيث  ا�حضارات،   ب�ن

 .10مختلفة"  حضارات

  اإليديولو��   الصراع  أورثھ  ا�حضارات  ب�ن  كصراع  الباردة  ا�حرب  �عد  ملا  العاملي   الصراع  صورة   بذلك  هنتغتون   رسم  لقد

  ما   أو   -  ا�حضاري   التماس  مناطق  اعت��   كما   الباردة.   ا�حرب   من  قرن   نصف  حوا��   امتداد  ع��  الدولية   العالقات  غلف  الذي 

  الثقافية   القر�ى  عالقات  توحدها  جماعات  ب�ن   تفصل  دامت  ما  توترا،  األك��  املناطق  -ا�حضاري"  التقسيم  أسماها"خطوط

 ��  تار�خها  ش�ل  ما  و�ل   االجتماعية  واملؤسسات  والقيم  والعادات  واللغة  �الدين  �حم��ا  تضمن   عوامل  ع��   املستندة 

  خارج   تتموقع  ال�ي  األخرى   ا�جماعات  إزاء  تم��ها  وخلق  ا�حضارة،  هذه  أفراد   لدى  عصور،  ع��  تبلور،  ملش��ك  س��ورتھ،وأسس

 العاملية  ��  الغرب  "مزاعم  أن  الرجل  يرى   حيث  �عي��ا،  حضارات  ب�ن  الصدام  حد  يصل  التمايز  وهذا  هنتغتون.  تقسيم  خطوط

 .11والص�ن" اإلسالم  مع وأخطرها األخرى  ا�حضارات  مع صراع  �� م��ايد  �ش�ل تضعھ

  سقوط   منذ   العالم  ظاللھ   تحت  �عيش  الذي   املهيمنة  القوة   نظام  �ح�حلة  املر�حة  القوى   إحدى  الص�ن  �ش�ل   و�الفعل 

  �ساؤل:   عن  12م��شايمر  يجيب  الصدد   و��ذا  األمر�كية.  القرار  دوائر  مؤرقات  أحد  صي�ي   ��وض  فكرة  و�ش�ل  السوفيا�ي.  االتحاد 

  ال�ي   املناطق  إ��   الصي�ي   النفوذ   بتمدد  �سمح   لن   األمر�كية  املتحدة  الواليات  ألن   بالنفي،  �سلمية؟"  ت��ض   أن  للص�ن  يمكن   "هل 

 
 اإلسكندر�ة   ا�جامعية،  الدار   العظيم؟  بالكساد  األو��  موج��ا   ��  ا��ارت  كما   املعاصرة  العوملة  وت��ار  نفسھ  التار�خ  �عيد  حقا   هل  !العوملة  ا��يار  السالم،  عبد  رضا   -8

 . 17 ص ،2003
 .18 ص ،2002 القاهرة، سطور، إصدارات ،1ط مستج��، أحمد ترجمة البيوتكنولوجية، الثورة وعواقب اإل�سان ��اية فرا�سيس، فو�و�اما  -9

  .29 ص ،1999 القاهرة، والنشر، للتوزيع سطور  ،2 ط الشايب، طلعت  ترجمة العاملي، النظام  صنع إعادة ا�حضارات:  صدام صمو�ل، هنتغتون  -10
 .37 ص  السابق، املرجع -11
 34WkUJ5w-https://www.youtube.com/watch?v=Dk الرابط: ع�� م�جلة محاضرة -12

https://www.youtube.com/watch?v=Dk-34WkUJ5w
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 مواجهة  الندالع  رديفا  الصي�ي   ال��وض  مطمح  لي�ون   نفسھ""،   بإظهار  ملنافسك  �سمح   أن  يجب  "ال  األمنية:   للقاعدة  وفاء  تصلها،

 مخاطر.  من تحملھ ما  ب�ل ا�جانب�ن ب�ن عسكر�ة

  ��ديدا   ويش�ل  القائمة،  القوى   مواز�ن  لقلب  مدخل   ألنھ  ألمر��ا  املؤرقة  العوامل  أحد  الصي�ي   االقتصادي  االنتعاش  و�مثل 

  االستبدادي   النظام  من   الرغم  لكن"ع��   بالديمقراطية،  ضئيال  اهتماما  الص�ن   تبدي  جهة،  فمن  املنشودة.   العاملية  ل�حضارة  حقيقيا 

  ذلك  أن  رغم  الرأسمالية  تتب�ى  ف�ي  ثانية،  جهة  ومن  .13والتوازنات"  بالضوابط  نظامها  يتم��  مؤسسية  دولة  أيضا  ف�ي  الص�ن،  ��

   الصينية. با�خصوصية مقيدة  مادامت ،14ال�حظة" هذه  ح�ى  مقنع غ�� "أمر 

  املباشرة   األجنبية  االستثمارات  "�انت  إذ   االستثمار�ة،  قو��ا  خالل  من  الدولية  السياسة  معادالت  ��   كب��  مؤثر  اليوم  والص�ن

  ما   2011  عام  أمر��ي  دوالر   مليار   74  إ��  وصلت   أ��ا  إال   العشر�ن،  القرن   من   الثمانينيات   ��  بالفعل  صفرا  الص�ن   من   ا�خارج  نحو

 ، 16دوالر  مليار  40  يناهز   بما  2014  سنة  إفر�قيا  ��  استثمارا��ا  وتقدر  ،15بر�كس"  مجموعة  ��  مستثمر  أك��  مركز   ��  الص�ن  وضع

 اثنان.  عليھ يختلف ال مما العاملية التجارة دينامية  ع�� الص�ن فتأث�� التجاري، املستوى  ع�� أما

  تؤكد   اآلسيو�ة  ا�جتمعات  ��  املتغلغلة  ال�ونفوشية  "الروح  أن  حيث  تفردها  الصينية  التجر�ة  تؤكد   القي�ي،  املستوى   وع�� 

 الوجھ"،  ماء  و"حفظ   املواجهة  وتحا��ي  اإلجماع،  وأهمية  الفردية،  واملصا�ح   ا�حقوق   وتا�عية  الهرمي  والتسلسل   السلطة،  قيم  ع��

  الغر�ي   للنموذج  جاذبية،  �أك�  تصبح   وقد  مغايرة،  صورة  يقدم   أنھ  أي  الفرد   ع��  وا�جتمع  ا�جتمع،  ع��  الدولة  سيادة  عام:  و�ش�ل

  تطو�ر   ��   التفك��   إ��   يميلون   اآلسيو��ن  أن  االعتبار"  ع�ن  ��  نأخذ  عندما  الطرح  هذا  و�تعزز   .17الذاتية  واملص�حة  للفرد   املمجد

 ا�حر�ة  سيادة   مع   تتعارض  التوجهات  هذه   املدى.   �عيدة   امل�اسب  لتعظيم   أولو�ة  ويعطون   السن�ن،   و�ألوف   بالقرون   مجتمعا��م

  "األمركة"،   مع  املتما��  مفهومها  ��  للعوملة  �ابحا  تمثل  بذلك  و��  .18األمر�كية"  املعتقدات  ��  والفردانية  والديمقراطية  واملساواة 

 ثقافات  و�ستوع��ا  تتمثلها  سوف  العالم  ثقافات  أن  "اف��اض  ألن  القائم  الدو��  النظام  الستقرار   ��ديد  ومصدر   قلق  عنصر  و�التا��

  مستقبال   الدولية  الن�اعات   إن   بحيث   جدا   كب��ة  ا�جتمعية  الفوارق   أن   ذلك   عرقية.  ومحور�ة  نظر  قصر  عن   نا��ئ  وهم  هو   الغرب

  أن  نن��ى  أال  يجب  ألنھ  ،19املا��ي"  ��  �انت  مثلما  سياسية  أو  اقتصادية  نزاعات  إ��   م��ا  املنشأ  ثقافية  نزاعات  إ��  أقرب  ست�ون 

 محور�ة. أك�� ا�جتم�� األمن مفهوم غدا  بل االقتصادي، أو السيا��ي أو  العسكري  األمن ع�� مقتصرا  �عد  لم األمن مفهوم

  "قدرة   ع��  -األمنية  للدراسات  �و���اجن  مدرسة  بھ  جاءت  ما  أهم  ب�ن  من  �عت��  الذي-  ا�جتم��   األمن  مفهوم  و�حيل

  شروط   ظل  ��  والتقاليد   والوطنية   الدينية  والهو�ة  والتجمع  والثقافة  باللغة  املتعلقة  التقليدية  نماذجها  إنتاج   إعادة  ع��   ا�جتمعات 

 �سود،  أن  إحداها  تحاول   عندما  ا�ختلفة  ا�حضار�ة  ا�جموعات  ب�ن   االل��ابات  بالفعل  يؤجج  أن  شأنھ  من  وهذا  .20للتطور"  مقبولة

 
 . 233ص ،2016 والتوزيع، للنشر سما السعيد، أحمد مراجعة:  شبانة، وماجد م�اوي  محمود ترجمة: متحضرة، دولة ��ضة الصي�ي: الزلزال �شا�غ، وي  وي  -13
 الوط�ي   ا�جلس  املعرفة،  عالم  سلسلة  جالل،  شو��  ترجمة:  مختلف...وملاذا؟   نحو  ع��  واآلسيو�ون   الغر�يون   يفكر  كيف  الفكر:   جغرافية  إي،  ر�تشارد  نيسبت  -14

 . 202  ص ،2005 ،312 العدد ال�و�ت، واآلداب، والفنون  للثقافة
 . 9ص: ،2016 ،1ط: الر�اض، العبي�ان، مصطفى، محمد ا�جليل  عبد ترجمة: العالم، ضد الغرب حرب حرب: التجارة ياش، تاندون  -15
 .9ص:  نفسھ، املرجع -16
 .364 ص: هنتغتون، -17
 . 364  ص: نفسھ، املرجع -18
 الوط�ي  ا�جلس  املعرفة،  عالم  سلسلة  جالل،  شو��  ترجمة:  مختلف...وملاذا؟،  نحو  ع��  واآلسيو�ون   الغر�يون   يفكر   كيف  الفكر:   جغرافية  إي،  ر�تشارد  نيسبت  -19

 . 199 -200  ص ،2005 ،312 العدد ال�و�ت، واآلداب، والفنون  للثقافة

20-BUZAN Barry, «New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century»,  International Affairs,  Vol : 67, N ° : 3, Juillet 1991.(pp. 

431-451), p :433. 
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  الوضعية   هذه  ظل   ��  فلكھ.  ��  تدور   هوامش   عداها  وما  املركز  ت�ون   أن  تحاول   عنما  أي  شا�ل��ا،  ع��  األخرى   ا�جموعات  تنمط  أو

 �ان  مما  أك��  م��ما،  �ل  وداخل   والهامش،  املركز  ب�ن  األهم  القضية  يصبح  ألن  "مر�حاBUZAN   حسب  ا�جتم��،  األمن  سي�ون 

 .21الباردة" ا�حرب ��  األمر عليھ

 وتداعياتھ ا�جائحة تدب��  مفارقات الثا�ي:  ا�حور 

  وكيف   لها،  األخ��  اإل�سان   تمثل  وكيفية   ل�جائحة  التار�خ   ��اية  دولة  تدب��  كيفية  حول   التساؤل   يحق   سبق،  ما   ع��   بناء

  و��   ا�حا��،  الدو��  النظام  عليھ  �ستند  الذي   املؤسسا�ي  اإلطار  استطاع  التدب��؟وهل   هذا   ��  ا�حضاري   التقسيم   خطوط   تدخلت

  النظام؟  قيم �عكس بما ال�حظة مواجهة  املتخصصة، وو�اال��ا  املتحدة األمم منظمة قلبھ

  عمر   ��   عاما   وسبع�ن   خمسة   طوال   مثيل   لها   �سبق   لم   عاملية   �حية   أزمة "  ا�جائحة  ب�ون   املتحدة  لألمم  العام  األم�ن  إقرار  إن

  البشر  حياة  وتقلب  مقتل  ��  العاملي  االقتصاد  وتصيب  اإل�سانية   املعاناة  �شيع  أزمة  - املتحدة  األمم 
ً
  أمام   العالم  أن  �ع�ي  ، 22عقب"  ع��  رأسا

  لالهتمام   املث��   أن   غ��   عيشهم.   ونمط   البشر   حياة   العام،   األم�ن   �عب��   حسب   �س��دف،   مادام   عسكر�ة،   طبيعة   ذي   غ��   الدو��   لألمن   ��ديد 

  مع   التعاطي   أن   كما   (أوال).   الوطنية   باملستو�ات   الدو��   املستوى   عن   استعاضت   األمننة   هذه   �ون   هو   -ا�جائحة   أمننة   خطاب   نرصد   عندما -

 (ثانيا).   القائم   النظام   لقواعد   تثبيت   إعادة   ��   ما   بقدر   جذر�ة   ت�ون   ألن   تر��   ال   الدو��   النظام   ��   بتحوالت   يو��   م��ا   األو��   األشهر 

   ا�جائحة   أمننة   مخرجات   أوال: 

  ��   النيولي��الية   وللمنظومة   للعوملة   املناهضة   القوى   آمال   أحيت   كما   الضوء،   دائرة   إ��   أعاد��ا   ب�و��ا   التاجية   ل�حمة   الدولة   تدين 

  ما   و�قدر   للدولة.   الفر�دما�ي   والتصور   ا�جديدة   اللي��الية   طوفان   وأدها   ال�ي   الكين�ية   والعقيدة   التدخلية   الدولة   إحياء   إ��   العودة   إم�انية 

  عليھ   قام   ال�ي   األسس   ع��   أسئلة   طرحت   الدو��،   النظام   ع��   ل�حدود   العابرة   األزمات   وتدب��   الص��   األمن   إش�االت   التاجية   ا�حمة   طرحت 

  الذي   األساس   باعتبارهما   املتبادل   واالعتماد   الدو��   التعاون   براد�غم   هو   اال��ام   قفص   ��   وضعت   ال�ي   األسس   هذه   أهم   ولعل   النظام.   هذا 

  الصلبة   للمفاهيم   القو�ة   العودة   أمام   األساس   هذا   ب��اوي   القول   يمكن   فهل   الدو��.   األمن   لتحقيق   ومدخال   الدو��   للسلم   أمان   صمام   اعت�� 

   واملواطنة...؟   وا�جنسية   واإلقليم   والسيادة   ا�حدود   قبيل   من nation Etat   الوطنية   بالدولة   املرتبطة 

  ع��   طفا   وكيف   بدولتھ،   املرتبط   املواطن   لصا�ح   العاملي   املواطن   وتوارى   بجنسيتھ   مرتبطا   الفرد   أصبح   كيف   ا�جائحة   كشفت   لقد 

  إ��   اللي��الية   الديمقراطية   فضائل   ظل   ��   االع��اف   عن   الباحث   الفرد   تحول   وكيف   اتجاهھ،   الكراهية   خطاب   وتولد   األجن�ي   مفهوم   السطح 

  ��  خاصة  وغطرس��ا  الدولة  الستبداد   مرتدة،   حركة  ��  العنان،   إطالق   تم   وكيف   ا�جائحة،   بمقت��ى   وحر�اتھ   حقوقھ   لتعليق   مستسلم 

 وال   قوة  يقل   ال   �ش�ل  العالم  امتداد  ع��  املعلنة  الطوارئ   مخرجاتحاالت  ع��   موار�ة  بال  ُيرصد   الذي   اإل�سان  وحقوق   ا�حر�ات  مجال

  ��ا   �شر   ال�ي  اللي��الية  للديمقراطية  انت�اسة  �عت��  مما  األخ��ين،  العقدين  ��  العالم  عرفها  ال�ي  اإلرهاب  قوان�ن  مخرجات  عن   عنفا

 الفو�و�امية.  التار�خ  ��اية  قبل ما لدولة وعودة  الراهن، الدو�� النظام

  الشمولية   الدولة   نموذج   حضر و�   التاجية  ا�حمة  انتشار  محاصرة  ��  النجاعة  �سؤال   يق��ن   عندما  استش�اال  األمر   و�ز�د 

  النظم   قيم   محورها   صينية   أمر�كية   جديد   توتر   دائرة   يفتح   ألنھ   ا�جائحة،   لتدب��   كنموذج�ن   الشمالية   ال�ور�ة   أو   الصينية   ا�حالة   ��   متمثال 

  شاملة   رقابة   املعروفة؛   وأدواتھ   النظام   آليات   وظف   إذ   لألزمة،   تدب��ه   ��   ا��جاما   أك��   الصي�ي   النموذج   بدا   فقد   املعتمدة.   السياسية 

  و��  األمنية،  أولو�ا��ا  ترتيب  ب�ن  محتارة   ووقفت  املا��ي،  من  اعت����ا  بآليات  الديمقراطية  الغر�ية  النظم  استنجدت  فيما  مركزي،  وتخطيط 

  ا�جمع،   بصيغة   املتحدة،   لألمم   العام  األم�ن   يقر   حيث   "عاملية"   �انت   ا�حرب   أن   رغم   الوطنية   حدودها   ��   ا�جائحة،   مع   حر��ا   �حايا   تح��ي 

 
21- Ibid, p :447 . 
22-https://www.un.org/ar/authors/antonio-guterres-ar 

https://www.un.org/ar/authors/antonio-guterres-ar
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  تكييف   أن   غ��   . 23مؤكدة"   إصابة   حالة   ألف   100  إ��   للوصول   أشهر   ثالثة   العالم   استغرق   لقد   بھ.   نفوز   وال   الف��وس   مع   حرب   حالة   "��   أننا 

  مع   أصال   اه��   الذي   ذاتھ،   ا�حرب   مفهوم   وأهمها   الدولية   العالقات   حقل   ��   استقرت   مفاهيم   ع��   للقفز   مقدمة   �عت��   حر�ا   بوصفها   ا�جائحة 

   ا�حا��.   القرن   مطلع   اإلرهاب"   ع��   "ا�حرب   مفهوم   سك 

  طائرت�ن   اصطدام   حادث   رحم   من   -الزمان   من   لعقدين   ووجهها   الدولية   العالقات   حكم   �إطار   -  اإلرهاب   ع��   ا�حرب   خرجت   لقد 

  الزمان   مفهومي   ع��   تتعا��  آثارها   جعل   بما   التعقيد   من   �انت   مال�سا��ا   لكن   وامل�ان   الزمان   ��   محددة   بحادثة   أي   نيو�ورك،   ��  التجارة   ب���� 

  ب�ن  جديدا  دوليا  استقطابا  ولد  قد  ا�حدث  مادام  التار�خ،  هذا  �عد  وما  2001 شتن�� 11 قبل   ما   جديدا،   تحقيبا  العالم   ع��  وتفرض   وامل�ان، 

  هو   �عينھ،   بدين   ُر�ط   أنھ   املؤكد   من   لكن   مفهومھ   تحديد   يتم   لم   الذي   اإلرهاب   لهذا   الداعمة   الشر   ومحاور   اإلرهاب   ع��   ا�حرب   تحالف 

  ال�ي   املنطلقات   بضبابية   ارتبط   أنھ   كما   اإلسالم،   أي   الغر�ية،   با�حضارة   لالصطدام   املر�حة   ا�حضارة   يؤطر   أنھ   هنتغتون   أكد   الذي   نفسھ 

   عل��ا.   استند   ال�ي   والفرضيات   عل��ا   ب�ي 

  قبل   ما   أي   جديد،   تحقيب   أخرى   مرة   العالم   ع��   سيفرض   فهل   "ا�حر��ن"،   أو   ال�حظت�ن   �شابھ   من   ا�حرب   هذه   ضار استح   ينبع 

  اعت��   ال�ي   الثانية   ا�حضارة   إ��   السهام   لتوجيھ   والفرضيات   املنطلقات   وضبابية   الاليق�ن   أنفاس   ستستعاد   وهل   �عدها؟   وما   التاجية   ا�حمة 

 "نظر�ة  أن  جهة،  من  استحضرنا،  إذا   خاصة  ، 2020و   2001  تجر�ة   ب�ن   الفوارق   اح��ام   مع   الغر�ية   با�حضارة   ستصطدم   أ��ا   هنتغتون 

  التحذير   إ��   واالندفاع  ��دده   ما  �ل   إزاء   الشديد   ا�حذر  ثم   ومن  تكريسھ  ��  العارمة  والرغبة  الغر�ي  التفوق   عقدة   تحركها  الصدام 

  ��  القوة  حركة  محور   هو  األسيوي   الشرق   "ي�ون   أن  إم�انية  إثارة  إعادة  إ��   التحليالت   من   العديد   انجراف   أخرى،  جهة   ومن   ،24منھ"

   صينيا؟  قرنا ا�حا�� القرن  ي�ون  وأن ،25الدولية" العالقات

  يتسم  أن   يمكن  ال   العاملية  الشؤون  ��  ونفوذها  الك��ى   للدول   النسبية   "القوة  أن   أهمها  دروسا  التار�خية  التجر�ة   �عطينا 

 "تتم   قائال:  كندي   بول   يو�حھ  الذي  النحو  ع��بالسياسي  باالقتصادي  العسكري   ف��ا  يتداخل   متعددة  ألسباب  ،26األبد"  إ��  بالثبات

  أخرى   قوة  ا��يار   أو  ا�حقبة  هذه  ��   الك��ى   القوى   من  أي  فانتصار  االقتصادية".  "التغ��ات  سياق   ��  دائما  العسكري   الصراع   دراسة

 االقتصادية   الدولة  ملوارد   الفعال  لالستخدام   نتيجة  كذلك  �عد  أنھ  إال  املس�حة،  قوا��ا  مستخدمة  الطو�ل  لقتالها  نتيجة  �عد

  العقود  ��   أخرى   ك��ى   بدول   مقارنة  كسادها  أو  الدولة  اقتصاديات  انتعاش  أسلوب  إ��  باإلضافة  هذا  ا�حرب،  أوقات  ��   اإلنتاجية

  بقدر   هاما   أمرا  �عد  السالم  زمن  ��  مطردة  بصورة  الك��ى   القوى   من  أي  وضع  تحول   كيفية  فإن  لهذا  الفع��.  الصراع  �سبق  ال�ي

  .27ا�حرب" زمن �� القتا��  أسلو��ا أهمية

  عن   �عيد،  حد   إ��   �ع��،  الص�ن  ضد   متعددة  شهور   منذ  األمر�كية  املتحدة  الواليات  �ش��ا  ال�ي  االقتصادية  "ا�حرب"  ولعل

  يمكن   ال   ما  وهو   ممتدة،  جغرافيا  و��  ا�جاالت  ش�ى  ��   قوي   حضور   ع��   تبصم   ال�ي  للص�ن  "السل�ي"  الصعود   من  التوجس  مدى

  استقطاب  عن   كشفت   ال�ي   التاجية  ا�حمة  أزمة  مع  كب��   �ش�ل   ذلك  و�عزز   األحوال.  من   حال   بأي  بھ  القبول   األمر�كية  للعقيدة 

 
23-https://www.un.org/ar/authors/antonio-guterres-ar 

 .18 ص: ،2004 ،1 ط: القاهرة، األ�اديمية، املكتبة الهيمنة، ونزاعات ا�حضارة.. عقدة ب�ن والغرب: إلسالما سالم، صالح -24
 . 8 ص ،2015 أبر�ل ،200 عدد الدولية،  السياسة "،21 القرن  �� الدو��  النظام �� القوة هي�ل مستقبل األسيوي؟ "القرن  مصطفى، علوي  -25
  ال�و�ت،  الصفاة،  الصباح،  سعاد  دار  ،1ط  علوب،  الوهاب  عبد  ترجمة  ،2000  إ��  1500  من  العسكري   والصراع   االقتصادية  التغ��ات  العظ�ى،  القوى   بول،  كندي  -26

 .8 ص ،1993 مصر، القاهرة،

 . 8-7 ص السابق، املرجع-27

https://www.un.org/ar/authors/antonio-guterres-ar
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 "ديبلوماسية   �سميتھ  يمكن   ما  وانتعاش  العاملية  ال�حة  ومنظمة  والتكنولوجية  العلمية  اإلم�انات  توظيف  فيھ  تم  أمر��ي  صي�ي 

 .28األزمات"

  والقدرة  الرق�ي العالم ��  الفعل مساحة و�� للدول  بالنسبة  القوة  عناصر  أحد السطح ع��  سيطفو  التدافع هذا   خضم ��و 

رض  الذي القسري"  الرق�ي  "التحول   هذا �ان ا�جائحة مخرجات  أهم ب�ن  من  ألن أدواتھ، تملك  ع��
ُ
  من   العديد تب�ي  مع  العالم ع��  ف

ل   الص��   ا�حجر  إلجراءات   الدول   حقبة  إ��  الدخول   �عد"   "عن ـال  هذا  ��  و�ت�خص   �عد".  "عن   مجر�ات  إ��   ف��ا  ا�حياة  مجر�ات  وتحوُّ

 ت�ون   أن  يقت��ي  بمتاحها  والتمتع   إل��ا  الدخول   دام  ما  بطبيع��ا،  املستبدة   الرقمية  اإلم��اطور�ة  حقبة  ��  البشر�ة  تار�خ   من   جديدة 

  ند��  و�التا��   .29منھ"  اإلفالت   �ستطيع   أحد   ال  شامل  رقابة  "نظام  إال  ليست   ال�ي  ،data big  الشاملة  املعطيات  مدونة  "مواط�ي"  من

 املتجدد.  الدو�� النظام مالمح  أحد ستش�ل  الرقمية" "ا�حرب أن

   متجددة  بقيم دو��  نظام ثانيا:

  متفاوتة،   بدرجات  و�ن  جديدة  أخرى   و��شاء  ب�ى  تفكيك  ��  وساهمت  وفرصا،  مخاطر  التار�خ،  مر  ع��  األزمات،  حملت

  منذ  املتسائل�ن،  َمجَمع  إ��   االنضمام  املشروع  من   ولذلك  أخرى.   وتخ�خل   �عضها  تكرس  أخرى،  وتنسف  �عضها  فتعدل  قيما  �سائل

  بفعل   الدو��   النظام  ��   إحدا��ا  املرتقب  التحوالت  حول   وا�جتمعات،  للدول   اليومي  واملعاش  ا�خطاب  التاجية  ا�حمة  دخول 

  ا�جائحة.

  األمر  لكن  لإلجابة.  �عناصر  بمدنا  الكفيلة  املعطيات  خاللھ  تتجمع  زمنيا  ح��ا  �ستد��  السؤال  هذا  ع��  اإلجابة  أن  املؤكد  من

  وجوهرها   ا�حا��،  الدو��  النظام  أزمات  من  أزمة  السطح   ع��  طفت  �لما  تثار  بإش�الية  يتعلق  ما  بقدر   �سيط  �سؤال  يتعلق  ال

 املفكر�ن،   من  الكث��  أعمال  ��  السؤال  حضر  فقد  جديدة.  أخرى   قوى   أو  قوة  لصا�ح  تنح��ا  أو  للعالم  األمر�كية  القيادة  استمرار�ة

  ع��  قدرتھ  أثبت  النظام  لكن  املاضية.  الثالث  العقود   امتداد   ع��   الدو��  النظام  عرفها  ال�ي  األزمات  �ل  مع  السؤال  ذات   طرح  كما

  اآلن –  يحول   ال  معتمدة   ترتيبات  جملة  مشروعية  ع��  إجماع   "أي  ألن  التفاعالت،  �خب  بلغ  مهما  ذاتية  استجابات  و�نتاج  التكيف

ف  وألوان   �عديالت   بوصفها  حصولها  ضمان   ع��  �ساعد  أنھ  إال  وا�جا��ات،  املنافسات  حصول   دون -املا��ي  ��   أو يُّ
َ

ك
َ
  النظام   داخل  ت

 . 30النظام" لهذا أساسية تحديات �ش�ل أن من بدال القائم

  حيث   قوة،  من  أو�ي  ما  ب�ل  ا�حا��  النظام  رعاها  وال�ي  واألم�ي  االقتصادي  ب�ن  العس��ة  املعادلة  تلك  التكيفات  قلب  ��  و�أ�ي

  أن   يبدو   وال  التنمو�ة.  إش�اال��ا  لتجاوز   تكد   الزالت   ال�ي  الهامش  لدول   ذاتھ  با�حال  و�شر  النظام  ��  املركز   لدول   الرفاه  مطالب  عزز 

 رأسماليا   اقتصادا  ب�ونھ  يوسم  اليوم  اقتصاد  ألن  م��ا،  �عا�ي  ال�ي  ال��ديدات   مختلف  من  ا�عتاقھ  بقرب  تبشر   الهامش  مجهودات

  طفي��   آخر  واقتصاد   وا�خدمات،  السلع  إنتاج  ع��  يقوم  إنتا��  "اقتصاد  االقتصاد؛  من  نوع�ن  �عا�ش  ع��  قائما   معلوماليا

  ذلك   رغم   ولكنھ  منتج،   غ��  أنھ  والثانية  املضار�ة  ع��  قائم  أنھ  إحداهما  بصفت�ن،   يتم��   واملعلومالية  املالية  ع��  يقوم  امتصا��ي

 اإلنتاجية  عدم  ع��  القائم  االقتصاد   هذا   عل��ا  �عتمد  ال�ي  الرك��ة  أما  ال��وة.   من  املنتج   العالم  يحققھ  ما  وان��اع  امتصاص  ع��  قادر

 �ل   مع  تكريسها  يتم   وال�ي  والغرب،  الشرق   ثنائية  محل  حلت  ال�ي  والهامش  املركز  ثنائية  إ��ا  :31"العوملة""  ف�ي  اآلخر�ن  ثروات  وان��اع

 املركز.  عن  �عدها بفعل األزمات  لهذه "ارتدادات"  إال تنال ال أ��ا رغم الهامش خسارات تتعمق حيث النظام، هذا  أزمات من أزمة

 
 العالم.  ع�� البلدان من للعديد الصينية الطبية املساعدات حضور  خالل من -28
  لبنان،   املغرب،  البيضاء،  الدار  للكتاب،  الثقا��  املركز  ،1ط  بنكراد،  سعيد  ترجمة  للرقمية،  ا�خفية  الديكتاتو�ة  العاري:  اإل�سان  كريستوف،  وال�ي   مارك  دوغان  -29

 . 13ص  ،2020
 . 18ص  ،2015 لبنان، ب��وت، العر�ي، الكتاب دار جتكر، فاضل ترجمة:  التار�خ،  ومسار األمم طالئع حول  تأمالت  العاملي:  النظام هين�ي، كيسنجر -30
 . 19 ص  ،1999 لبنان، ب��وت، والنشر، للدراسات العر�ية املؤسسة ، 1ط العوملة، نذر ال��، عبد يحيى زلوم -31
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  عادة"إ  محاولة  إ��   األخ��ة  عمدت  بأن  األمر�كية،  املتحدة   للواليات  سانحة  فرصة  شتن��،  11  �جمات  واقعة  ش�لت  ل�نو 

 فإننا  ،32ا�خاصة"   العسكر�ة  للشر�ات  ذهب  منجم  بمن�لة  ذلك  و�ان  ساحقة.  قوة  استخدام  ع��  األوسط   الشرق   منطقة  �شكيل

 الشر�ات   أو  ا�خاصة  األمن   شر�ات  ع��  املهي�ل   االقتصاد   إطار   ��  سواء  "العنفية"،   املقاوالت   وازدهار   ا�حرب   خوصصة  أمام  كنا

  للعنف   سوقا  أنتج   بما  وغ��هما،  والنصرة  كداعش  مختلفة  مسميات  تحت  املقاتلة  القوى   ع��  املهي�ل  غ��  أو  ا�خاصة،  العسكر�ة

 أر�احا   األزمة  حصيلة  ف�انت  .33األمن"  أو  ا�حروب  �سي��  مجاالت  ��  �شتغل  ال�ي  التجار�ة  للشر�ات  جدا  وسريع  قوي   "صعود   عنوا��ا

  النظام. أقدام لتثبيت فرص إ��  تتحول  ال�ي األزمات إ��ا الهوامش؛  مستوى  ع��  خسارات مقابل املركز ع�� وافدة

 "الدولة   صل��ا  و��   وأدها،  ع��  قام  بمفاهيم   استنجاده   خالل  من   مرونتھ  الدو��  النظام  أثبت  ،2008  لسنة  املالية  األزمة  ومع 

 وعمليات  plan de relance  اإل�عاش  "خطط   و�نجل��ا  األمر�كية  املتحدة  الواليات  طليع��ا  و��  الدول   معظم   تبنت   إذ   التدخلية"،

  املا��   النظام  إصالح  ومشاريع  االس��اتيجية  للصناعات  العمومي   والدعم  االس��الك  دعم   و�جراءات   تأميمها  أو   الك��ى   األبناك   إنقاذ 

 املا��ي.  القرن  ��اية اآلسيو�ة النمور  أزمة خالل بمباشرتھ آسيا لدول   �سمح  لم ما وهو ،34أقوى" تنظيم  اتجاه �� العاملي

  وترسم   العاملية"   "األزمة  تدب��  ��ا   و�ناط  الوطنية"  "الدولة  استدعاء  يتم  حيث   التاجية،  ا�حمة  جائحة  مع  ذاتھ  األمر   و�تكرر 

  لقد   ا�حك.   ع��   وا�حر�ات  وا�حقوق   مروعا،   شلال  �عا�ي  واالقتصاد  أنظف،  هواء   تتنفس  األرض   حيث  األزمة   ظالل  ��  العالم  لوحة

  ا�حضور   عن  فاستعاضت  -ممكنا  القصوى   با�حلول   قبولها  يجعل  مما-  ا�خـوف  ظالل  تحت  كب��  أسر  ��  ا�جتمعات  ُوضعت

  ع��   بناء  �عر�فھ  يتم  بدولتھ؛  مرتبط   فع��   مواطن  إ��  العاملي   املواطن  تحول   مزدوجا،  التحول   �ان   لقد   االف��ا��ي:   با�حضور   الفز�ائي

  ��   العاملية  هو�تھ  لھ  �عيد  لوغار�تمات  ع��   بناء  �عر�فھ  يتم  رق�ي"  "مواطن  إ��   ذاتھ  املواطن  هذا  تحول   ثم  يحملها،  ال�ي   ا�جنسية

  املواطن   مفهوم  وتقادم  ال�ونية،  قيمها  تقادمت  كما  داتا،  البيغ  تصور   ��  الديمقراطية  "تقادمت  حيث  الرقمية  اإلم��اطور�ة  كنف

 األمام؟  إ��  خطوت�ن  للقفز الوراء إ�� بخطوة األمر يتعلق فهل .35اليونانيون" اخ��عھ الذي

  �عيش   ال�ي  التحول   س��ورة  عن  منفصال  يبدو   ال  أنھ  كما  الوراء،  إ��  لالرتداد   قابل  اليوم  وضعھ  ��  الرقمية  مسار  أن  يبدو  الو 

  يمكن   ثانية،  جهة  ومن  ا�خامس.   ل�جيل  بالنسبة   للر�ادة  ا�حموم   التسابق  إ��   وصوال  لألن��نت،  األول   ا�جيل   منذ  العالم  إيقاعها  ع��

  ��   "أصبحت  حيث  الدولة؛  و��  إزعاجا  األك��  االجتماعية  املؤسسات  إحدى  صياغة  إعادة  ��  جديدة  مرحلة  املسار  هذا  اعتبار

  إ��   الوادي  هذا   ويش��  .36عليھ"  القضاء  يجب  عائقا  ا�حا��  ش�لها  ��  Valey Silicon  السيلي�ون   وادي   مقاو��   أغلب   تصور 

  ب�ن  محموما   صراعا  �عكس   بما  37لغوغل"  تا�عة  و��  األمر�كية،  املتحدة  الواليات  ��   �اليفورنيا  ��  املتمركزة  املتطورة  "الصناعات

  ��   للتار�خ   ��اية  فال  مراجعاتھ،  ��  محقا  فو�و�اما  يبدو  ثّم،  ومن  الثانية.  خدمة  ��  ت�ون   اأ��م  تطويع؛  صراع  والسياسة،  التكنولوجيا

  سوى   تحتفظ  ال  ل�ي  املواطن  بتحييد  "تحلم  للمعلومات  الك��ى   فاملدونة  االع��اف  عن  الباحث   اإل�سان  أما  !للعلم  ��اية  غياب

 
 عالم   سلسلة  ا�حميد،  عبد  أحمد   ترجمة:  البشر�ة،  ومصائب  ا�حروب   و�الت  من  العاملية  والشر�ات  ا�ح�ومات  تج�ي  طيف  ال�وارث:  رأسمالية  أليو�ي،   لو�نشتاين  -32

 . 49 ص ،2019ال�و�ت، واآلداب، للفنون  الوط�ي  ا�جلس  ،478 عدد: املعرفة،
33 - TROTHA Trutz von, « Mondialisation violente, violence mondialisée et marché de la violence : Jalons d'une sociologie 

criminologique de la guerre », Déviance et Société, n°3,  Vol :29, 2005.(pp : 285- 298), p :293. 
34 - DELCOURT Laurent, «  Retour de l’Etat. Pour quelles politiques sociales ? », In Retour de l’Etat. Pour quelles politiques sociales ? : 

points de vue du sud ( coordinateur :DELCOURTLaurent),  Collection: Alternatives Sud, Vol.XVI , Ed : CETRI, Syllepse, 2009, p :7.  
 . 39 ص: السابق، املرجع مارك، دوغان -35
 . 35  ص: نفسھ، املرجع -36
 امل��جم).  من (توضيح ،35  ص: نفسھ، املرجع -37
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 مناجم   العالم؛  ��  املناجم  أغ�ى  ع��   التوفر  من  اليوم   الرقمية  مال�ي  مكنت   ال�ي  املعلومات  هذه  .38للمعلومات"  املنتج  باملس��لك

  حيث   ،entreprise-État  الشركة-الدولة  إ��  التقليدي   بمفهومها  الدولة  لتحو�ل  الطامح�ن  ا�جدد،  العالم  ح�ام  تفرز   ال�ي   املعلومة،

du et l’entreprise de pouvoir de techniques les إدار��ا  وتقنيات  الشركة  سلطة  تقنيات  السيا��ي  يتب�ى  النجاعة،  "باسم

management"39. ال�ا�حة؟   القوة هذه مال�و إذن  هم فمن 

  ب�ن   املتبادل  والتوجس  ا�حالية  األمر��ي  الصي�ي  االستقطاب  طبيعة  الرقمية  مجال  ��  العاملية  الشر�ات  قائمة  استقراء  �عزز 

  �سن  ارتباطھ  و�التا��  األو��،  �شأتھ  منذ  االستخبارات  �عالم  الرق�ي  العالم  ارتباط  �غفل  أال  يجب  ألنھ  الرقميت�ن،  القوت�ن

  وهو   امللفات.  تدب��  ��  الصفقات  مفهوم  سيخ��قها  ال�ي  بلد  ل�ل  ا�خارجية  السياسة  رأسها  وع��   ا�ختلفة  البلدان  ��  السياسات

 ا�حوار  أجل  من  التصعيد  اس��اتيجية  "تبنيھ  خالل  من   األمر�كية  املتحدة  الواليات  ��   ترامب  الرئيس  إدارة  مع   ازدهر  الذي  املفهوم

 اقتصادية  عقو�ات  فرض  ثم  اآلخر،  بالطرف   السياسي�ن  واملسؤول�ن  الرؤساء  ضد  ا�خطاب  وتصعيد  ��ديدات  إطالق  تتضمن  وال�ي

  سبق   ال�ي  القضايا  من  التفاوض  موضوع   �ان  إن  ��م  وال  ،40التفاوض"  إ��  ال�جوء  إ��  قاد��م  سيدفع  ما  الدول   هذه  ع��  صارمة

  أك��. لر�ح  مدرة ت�ون  أن يمكن الصفقة أن طاملا  التفاوض إلعادة قابل فال�ل ال، أو السابقة األمر�كية اإلدارات مع ف��ا وحسم

  

 
 . 95  ص: نفسھ، املرجع -38

39 -  PIERRE MUSSO, « LA POLITIQUE DEPOLITISEE : L’ère de l’État-entreprise ».  

https://www.monde-diplomatique.fr/2019/05/MUSSO/59844. 
 . 158 ص ،2019 يوليوز  ،217 عدد الدولية،  السياسة األمر�كية"، ا�خارجية للسياسة ترامب عقيدة  "مرتكزات العاطي،  عبد عمرو  -40

https://www.monde-diplomatique.fr/2019/05/MUSSO/59844
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 خاتمة

  جعلت  ال�ي  اال�عزالية  من  املسبوق   غ��  والواقع  التاجية  ا�حمة  �حظة  ولد��ا  ال�ي  الاليق�ن  حالة  ظل  و��  سبق،  ما  ع��  بناء

  العامة   ال�حة   مجال   ��   الطوارئ   حاالت   من   حالة   "ليست  ب�و��ا  املتحدة  لألمم  العام  األم�ن  إقرار  ظل  و��  �عيشھ،  الدو��  ا�جتمع

  �حقوق   أزمة   إ��   �سرعة   تتحول   أخذت   إ�سانية   وأزمة   اجتماعية،   وأزمة   اقتصادية،   أزمة   إ��ا   بكث��.   ذلك   من   أك��   ��   بل   فحسب، 

  املستو�ات   ع��   توليدها   ا�حتمل   الديناميات   بفعل   الدولية   العالقات   �سق   ع��   ا�جائحة   هذه   تأث��   عن   التغا��ي   يمكن   ال   ، 41اإل�سان" 

  ال�ي   والسياسية   االجتماعية   وا�خاطر   مسبوق   غ��   اقتصادي   بكساد   التوقعات   ضوء   ��   الدو��   املستوى   ع��   تداعيا��ا   وامتداد   الوطنية 

  ع��  قدرتھ   ومدى   وقيمھ   القائم   الدو��  النظام   بنية   ع��   العوامل   هذه   �� تأث   بمدى   يرتبط   ا�جواب   عن   الع��ي   السؤال   لكن   يولدها.   أن   يمكن 

  املنظومة   عمق   مست   إجراءات   بمجموعة   ا�جائحة   �حظة   الق��ان   أمر�كيا،   قرنا   والعشر�ن   ا�حادي   القرن   ع��   وا�حفاظ   والتكيف   البقاء 

  املرتبطة   املفاهيمية   املنظومة   تذو�ب   وصل��ا   شي�اغو،   مدرسة   سك��ا   كما   ا�جديدة   اللي��الية   أسس   ع��   بنيت   وال�ي   النظام   لهذا   القيمية 

  الوط�ي،   وفوق   الوط�ي   ع��   باملستوى   الوطنية   املستو�ات   عن   واستعاضة   الغر�ية،   للمركز�ة   وتكريس   وغ��ها،   وحدود   سيادة   من   بالدولة 

   ا�جتمع.   تنظيم   ع��   السوق   ولقدرة   البقاع   �ل   ��   اإل�سان   حقوق   ملنظومة   وانتصار 

 مع   عاشها  مستعادة   �حظة  و��  الدو��،  النظام  �عرفها  ال�ي  التحول   فرضية  نحو  بنا  تدفع  املالحظات  هذه  أن  املؤكد  ومن

  ابتداع   بفضل  و����خ  دمھ  يجدد   أن  ع��ها  واستطاع  الدولة،  إقالة  ��  النظر  إعادة  خالل  من  تطوره  س��ورة  فراجع  2001  "أزمة"

  ��   عنھ"   املؤدى   و"األمن   الغاز   واحتياطات   النفط   آبار   ع��   السيطرة   خالل  من  العاملية  القوة  تثبيت  تم  ع��ها  ال�ي  اإلرهاب  ع��  ا�حرب

  املالية   املؤسسات   دور   و���سيخ   الكين�ية،   بالدولة   باالستعانة   ويسمح   املراجعة   نفس   ليعيد   2008  أزمة   مع   عاشها   أنھ   كما   املناطق.   من   العديد 

  لك��ا   �حية   أزمة   خاص،   نوع   من   أزمة   يواجھ   ، 2020  ��   جديد،   من   وهاهو   ا�ختلفة.   للدول   االقتصادية   السياسات   ع��   الرقابة   ��   العاملية 

 املعلومة.   بمناجم   االستئثار   سيتيح   والذي   فرضتھ   الذي   القسري   الرق�ي   التحول   ال�حة،   مجال   عن   �عيد   بتحول   ارتبطت 

  وتحميل   العاملية،   القيادة   أعباء   عن   التخ��   من��   األخ��ة   السنوات   ��   تنحو   األمر�كية   املتحدة   الواليات   أن   االعتبار   ع�ن   ��   أخذنا   و�ذا 

  إلدارة  تجاري  لوسيط  املهيمنة  القوة  تحول   �شبھ  بما  نظم  واستقرار  مناطق  أمن  تدب��  خالل  من  الدو��  النظام  استمرار  �لفة  أخرى  أطراف 

ع  املعلومة،  مناجم  ع��   واحت�امها  التجارة   عالم  من  الصفقة  ملفهوم  باستعار��ا  أنھ،   القول   أمكن   الدولية،   األعمال 
ّ
  ع��   الدول   توق

  ما   جديد،  بآخر  استبدالھ  مستوى   إ��   تر��   ال  ا�حا��   النظام  ��  مراجعات  ع��  بقوة   يؤشر  ما  وهذا  الدو��.  القوة  سلم  ع��  تموضعها

  بدل   املص�حة  ل��اد�غم  وعودة   جديدة،  بصيغة  ولكن  الدولة  من  مز�د  محورها  جديدة  دماء  ت�خ  ما   بقدر   قطائع  تحدث   ال  دامت 

  من   دؤوب   وعمل  اآلخر،  و��ميش  أجهز��ا،  �عض  من  اال��حاب  خالل  من  وأدوارها  املتحدة   األمم  منظمة  موقع  ومراجعة  التعاون، 

 الرقمية. القوة  و��  والعشر�ن ا�حادي  القرن  �� القوة عناصر أهم  باستثمار النظام استمرار  أجل

  

 
41-https://www.un.org/ar/authors/antonio-guterres-ar 

https://www.un.org/ar/authors/antonio-guterres-ar
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