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 مقدمة:       
غ�                               وضعا  العالم  ومالي�ن  يواجھ  منعزلة،  و�لدانا  متع��ا،  عامليا  واقتصادا  عادي،   �

جما��.   �ش�ل  العمل  ع��  قدرتھ  عدم  يواجھ  دوليا  ومجتمعا  الص��،  ا�حجر  �عا�ي  ال�ي  العائالت 

أن   �ستطيع  أحد  ال  ولكن  العميقة،  التغي��ات  من  جملة  سيعرف  العالم  أن  املراقب�ن  أغلب  و�ؤكد 

 ووجهات النظر حول طبيعة التغي��ات ا�حتملة. يم��، من حيث الصلة، العالمات 

بما   ا�جاالت  �ل   �� ا�خسائر  �جمل  وجرد  والذعر،  الهلع  من  حالة   �� الزال  العالم  أن  ف��ا  أكيد 

النفسية، وسوف تت�ح الرؤى بجالء �� مرحلة ما �عد �ورونا، ومن ثمة تتش�ل النوايا االس��اتيجية  

للدول. إال أن جائحة ف��وس �ورونا املستجد، بدأت تؤثر ع�� التوازنات اإلقليمية والدولية، وتحفز 

تر  ع��  مؤشرات  بروز  مع  الدو��،  النظام  ومستقبل  واقع  تطال  ال�ي  الواليات  التساؤالت  م�انة  اجع 

املتحدة األمر�كية �� الساحة الدولية �� ظل السياسات العديدة ال�ي اتخذ��ا إدارة ترامب قبل وخالل 

 أزمة �ورونا.  

واألجندات   الدولية  األمنية  السياسات  بالتأكيد  وس���ج  صادما  �عد  يحدث،  يزال  وما  حدث  ما  إن 

أوقات    �� اإلدارة  اختالف طرق  ظل   �� أمام  العاملية  ا�ح�ومات  كث�� من  أظهرت �جز  وال�ي  األزمات، 

بأن   لالعتقاد  وجيھ  سبب  يوجد  حد  أي  إ��  ولكن  ��ا،  التنبؤ  يمكن  ال  ال�ي  وتداعياتھ  �ورونا  ف��وس 

 النظام الدو�� سيعرف �غي��ات وشيكة، كما قد يزعم �عض املراقب�ن؟ 

ص�ن كما يتنبأ البعض؟ وهل سيشهد  وهل �حيح ستتغ�� مواز�ن القوى والتوازنات العاملية لصا�ح ال

ال�ي   �� ظل السلوك املضطرب  ان��اء جائحة �ورونا، خاصة  الدو�� �عد  النظام  بنية   �� العالم تحوال 

الرئيس ترامب مع هذا ا�خطر وحجم  ظهرت عليھ الواليات املتحدة األمر�كية من خالل سوء �عاطي 

ولألمر�كي للعالم  يثبت  مما  طالتھ،  ال�ي  الواليات  االنتقادات  لقيادة  أهال  ليس  الرئيس  هذا  أن  �ن 

الدو��" النظام   �� األوحد  "القطب  أ��ا  ع��  تصنف  ال�ي  سيشهد  1املتحدة  �ورونا  �عد  ما  عالم  وأن   ،

وليس نظاما   -الذي �ان غائبا-�غ��ات عدة، وأنھ سيتش�ل نظام جديد �عرف بالنظام الدو�� اإل�سا�ي  

د، حيث إن الص�ن ومجموعة شرق آسيا ستحتل م�انة كب��ة �� هذا النظام الدو��  دوليا ذا قطب واح

 
 أنظر - 1 

-Gideon Rachman,  (2020), « Coronavirus and the threat to US supremacy, Two questions serve as a reality check on excessive 

American declinism », The Finantial Times, April 13 

https://www.ft.com/content/2e8c8f76-7cbd-11ea-8fdb-7ec06edeef84 

https://www.ft.com/gideon-rachman
https://www.ft.com/content/2e8c8f76-7cbd-11ea-8fdb-7ec06edeef84
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األورو�ي. واالتحاد  أمر��ا  حساب  "�وفيدو   ع��  و�اء  الغد  مؤرخو  سيتذكر  ا�حدث  19-هل  باعتباره   "

 الذي سرع من ظهور الص�ن كزعيمة للعالم ع�� حساب أمر��ا؟  

� هذا السؤال �� خضم هذه األزمة ال�حة العاملية، دون  و�التا��، فإذا �ان من املستحيل اإلجابة ع�

الضرر  قيمة  أو  فعال)،  لقاح  إيجاد  بتار�خ  (املرتبطة  ملد��ا  بالنسبة  سواء  دقيقة،  معطيات  أو  رؤ�ة 

 �� التسبب  دون  سابقا،  املمكن  غ��  التساؤل،  هذا  طرح  مجرد  فإن  عامليا،  ستخلفھ  الذي  ا�حقيقي 

 رة عن حجم التغي��ات ال�ي يمكن أن �شهدها مستقبال.موجة من االستغراب، �عطينا فك 

 األمر��ي -املبحث األول: �شكالت النظام الدو�� وأ�عاد التنافس الصي�ي 

دول    ب�ن  والسلطة  القوة  توزيع  خالل  من  وتجاذباتھ  الدو��  النظام  طبيعة  ع��  التعرف  يتم 

توازن جديد يتش�ل، ومن ثمة نظام  و�عد �ل حرب ك��ى، �ان هناك    قومية أو تكتالت أو أحالف بي��ا.

  �� اآلخر�ن  الفاعل�ن  وسلوك  ودور  وموقف  اقتصادي  نظام  يتحدد  كما  جديد.  نموذج  وفق  عاملي 

لدمجھ  تبذل جهودا  أو  �عارضھ،  أو  النظام،  مع  تتكيف  أن  إما  وال�ي  العالم،  أنحاء  �� جميع  النظام 

 2.واالندماج معھ

�انت بر�طانيا العظ�ى، إم��اطور�ة ال �غيب ع��ا الشمس،    وهكذا، عرف العالم القطب الواحد حينما

وفرضت ع�� العالم ما �س�ى بالسالم ال��يطا�ي. كما عرف العالم نظام األقطاب املتعددة ب�ن ا�حر��ن  

األو�� والثانية، حينما �انت هناك أقطاب دولية عديدة، بر�طانيا، فر�سا، الواليات املتحدة، روسيا، 

اليابا االتحاد  3نأملانيا،  ب�ن  القطبية  الثنائية  نظام  العالم  عرف  الثانية،  العاملية  ا�حرب  و�عد   .

 السوفيا�ي والواليات املتحدة.

النظام الدو�� ملا �عد ا�حرب العاملية األو��، فقد ، قد رسمت معالم  1919و�ذا �انت معاهدة فرساي   

، ع�� رسم ا�حدود األور�ية �عد ا�حرب العاملية الثانية، وأفرزت 1945عملت معاهدة يالطا �� ف��اير  

 وضعا دوليا يتسم با�حذر واملنافسة وكذا بالتوازن.

اال فقدان   �� تمثل  الدولية،  العالقات   �� كب��  �غي��  سنوات  منذ  وقع  (روسيا  وقد  السوفيا�ي  تحاد 

ثمة   ومن  الدولية،  الزعامة  دور  ع��  وحدها  املتحدة  الواليات  واستولت  عظ�ى،  قوة  وضعية  حاليا) 

 
  أنظر- 2

-Murat Yesiltas, « Le nouvel ordre mondial après le coronavirus », 18.04.2020 

https://www.trt.net.tr/francais/programmes/2020/04/18/le-nouvel-ordre-mondial-apres-le-coronavirus-etude-1399528  

مطبعة النجاح ا�جديدة الدارالبيضاء، الطبعة الثالثة  "العالقات الدولية، مق��ب �� دراسة النظر�ات والفاعل�ن وأنماط التفاعلمحمد �شطاوي، "- 3

    240 ص 

https://www.trt.net.tr/francais/programmes/2020/04/18/le-nouvel-ordre-mondial-apres-le-coronavirus-etude-1399528


-والصراع الصي�ي كورونا""  النظام الدو�� ملرحلة ما �عد

 األمر��ي

 

 

 

4 

أصبح النظام الدو�� أحادي القطب، رغم أنھ بقي ثنائيا اس��اتيجيا وعسكر�ا، ومتعدد األقطاب ع�� 

 .4يا واليابانالصعيد االقتصادي بتأكيد قوة �ل من االتحاد األور�ي وأملان

�حيح أن النظام العاملي ا�حا�� �عتمد ع�� التفوق األمر��ي من حيث توازن القوى، ولم تكن هناك 

يمكن   فاعل  أي  يظهر  لم  املثال،  سبيل  فع��  األخ��ة.  السنوات   �� القوى  م��ان   �� جذر�ة  �غي��ات 

قوى الك��ى لم تقم بز�ادة قوا��ا تصنيفھ ع�� أنھ "قوة متوسطة" إ�� مرتبة "القوة العاملية". أو أن ال

تتغ��   لم  املتحدة، و�� قوة عظ�ى،  الواليات  أن  "قوى عظ�ى". واألهم من ذلك،  أن تصبح  إ�� درجة 

م�ان��ا، باإلضافة إ�� أن الالعب�ن اآلخر�ن مثل الص�ن لم يصبحوا �عد قوى عظ�ى. ومن الوا�ح أننا  

حد   إ��  الكب��ة  التغي��ات  أن  القول  �ستطيع  ومع ال  ثابتة.  طبيعة  لها  العاملي�ن  الالعب�ن  وضع   �� ما 

 ذلك، لم تحدث �غي��ات هي�لية رئيسة �� النظام العاملي، بما �� ذلك �� النظم الفرعية اإلقليمية. 

، لكن ذلك سيش�ل 20الواليات املتحدة ست�ون قوة عسكر�ة عظ�ى �� القرن  و�رى ثورو ليس��، بأن "

، ع�� اعتبار أنھ إذا �انت الواليات املتحدة 5أهم عائق لها إذا ما أرادت أن تبقى قوة اقتصادية عظ�ى" 

من الناتج القومي ا�خام للكرة األرضية عقب ا�حرب العاملية الثانية، فقد   52قد احتكرت أك�� من %  

%. كما ارتفع اس��الكها الداخ�� ع�� الكماليات، وزاد   25نخفض هذا الناتج �� ��اية الثمانينات إ��  ا

ضعفها �� األسواق ا�خارجية أمام املنافسة اليابانية أوال ثم الصينية ثانيا. وأصبحت الواليات املتحدة 

% 100بنسبة    أي دين،  2017ة  ترليون دوالر من الدين العمومي سن  20املدين األول �� العالم بحوا��  

 984. كما أن الواليات املتحدة �عا�ي من �جز �� امل��انية يقدر ب6من الدخل اإلجما�� الفردي األمر��ي

 7 .% من ناتجها الداخ�� اإلجما��4.6مليار دوالر أي 

 
  …انظر - 4

- El Ouali (Abdelhamid), (1993), « Nouvel ordre international ou retour à l’inégalité des Etats ? Approche globale de la nouvelle 

configuration stratégique, économique et Juridique mondiale », les éditions maghrébines, Casa, pp 14-15. 

  أنظر- 5

- Thurow ( lester), (1992) , « La maison Europe », Paris , Calman Lavy ,  p 47                                   

   أنظر- 6

- La dette publique US franchit la barre des 20.000 mds USD https://fr.sputniknews.com/economie/201709121033007602-dette-

publique-usa 

 أنظر - 7

- Véronique Le Billon, « Etats-Unis : le déficit budgétaire dérape et frôle les 1.000 milliards de dollars », Les Echos, 25 oct. 2019 

https://www.lesechos.fr/@veronique-le-billon
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املالية واالقت  �� ا�جاالت  الغر�ية  الهيمنة االقتصادية االمر�كية والهيمنة  صادية والتجار�ة،  وملواجهة 

وضم �ل من روسيا والهند، وال��از�ل، وجنوب إفر�قيا، وال�ي   8قامت الص�ن بتأسيس منظمة ال��يكس

اتفقت ع�� إلغاء التعامل بالدوالر �� التجارة ا�خارجية، مما سيضع حدا لهيمنة العملة األمر�كية ع��  

  التجارة الدولية.  

االقتصادي الدو�� السائد، وتأسيس نظام اقتصادي دو��    وستعمل هذه السياسة ع�� �غي�� النظام

�عادل   العاملي  اإلجما��  ا�ح��  الناتج   �� ا�جموعة  هذه  وزن  وأن  خصوصا  عام    25.5جديد،   ��  ٪

  3.1ترليون يورو ولد��ا ما يقارب    20يبلغ إجما�� الناتج ا�ح�� اإلجما��، واليوم، ما يقرب من    ،2018

 من س�ان العالم.   ٪42.1أو  �سمة،مليار 

ولعل قوة هذه املنظمة ترجع باألساس للوضع الذي تحتلھ حاليا دول ال��يكس �� ترتيب أقوى الدول 

�� العالم، وفق التقر�ر الذي يصدره صندوق النقد الدو�� �ل سنة ع�� أساس الناتج ا�ح�� اإلجما��، 

٪، ووصلت   23قتصاد العاملي �سبة  ٪ من عدد الس�ان �� العالم، وتجاوز نصي��ا من اال40حيث تضم  

�سبة   العاملي  النمو  من  عام  9٪  50حص��ا  و��  ع�� 2018.  اقتصاديا  الثانية  املرتبة  الص�ن  احتلت   ،

الثانية   (املرتبة  وروسيا  التاسعة)  (املرتبة  وال��از�ل  السا�عة)،  (املرتبة  الهند  تل��ا  العاملي،  املستوى 

إ�شاء بنك  أك�� من ذلك عملت هذه املنظمة ع��  10 .32ملرتبة  عشرة)، �� ح�ن تحتل جنوب أفر�قيا ا

) وصندوق نقدي للمنافسة مع مؤسسات بر�تون وودز  New Development Bankالتنمية ا�جديد ( 

 11.(البنك الدو�� وصندوق النقد الدو��)، حيث �عت�� نفسها ممثلة تمثيال ناقصا للغاية

ا�خطوات    هذه  السنوات   -وتأ�ي  هذه  وتحديات    -األخ��ة  خالل  وصراعا  تنافسا  عرف  وقت   ��

يوال��ا خصوصا روسيا من جهة أخرى،  املتحدة من جهة والص�ن ومن  الواليات  ب�ن  اقتصادية كب��ة 

والشر�ات   املنتوجات  ع��  ترامب  دونالد  األمر��ي  الرئيس  ش��ا  ال�ي  التجار�ة  ا�حرب  ظل   �� السيما 

 
 أنظر - 8

-Raquel Paiva, Fernando Paulino, Muniz Sodré,)  2017 ), « Données générales sur les BRICS », La Revue Hermès,  /3 (n° 79), pages 19 à 

20  

 أنظر - 9

- Ram Etwareea, « Les BRICS insistent sur la réforme du FMI »,  Le Temps,  4 septembre 2017  

 أنظر - 10

-https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economie-mondiale/brics/  

 أنظر - 11

-https://placement.meilleurtaux.com/bourse/actualites/2014-juillet/les-brics-vont-creer-leur-propre-fmi-18184.html  

https://www.cairn.info/publications-de-Raquel-Paiva--674862.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Fernando-Paulino--674863.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Muniz-Sodr%C3%A9--22267.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2017-3.htm
https://www.letemps.ch/auteur/230
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economie-mondiale/brics/
https://placement.meilleurtaux.com/bourse/actualites/2014-juillet/les-brics-vont-creer-leur-propre-fmi-18184.html
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فقدان من  أمر�كية  مخاوف  ظل   �� غ��    الصينية  تجار�ة  حر�ا  ترامب  شن  وقد  االقتصادي.  تفوقها 

 12.مسبوقة ع�� الص�ن وا��مها ب�ل املشا�ل ال�ي عا�ى م��ا األم��كيون، وم��ا ال�جز التجاري 

عام    �� بي��ما  التعاون  وصل  فقد  األمر�كية،  املتحدة  والواليات  الص�ن  ب�ن  التوترات  هذه  حدة  ورغم 

املتحد  2009 "الواليات  أن  والرا�ع من  لدرجة  التصدير،  حيث  للص�ن من  الرئيس  الشر�ك  اعت��ت  ة 

٪ من 7حيث االست��اد. كما أن الصيني�ن هم أهم حام�� سندات ا�خزانة األمر�كية إذ تمتلك الص�ن  

الديون    ٪ من17٪ ". كما تمتلك الص�ن وحدها  12إ��    2011جميع هذه السندات، وال�ي وصلت سنة  

مليار   6500(بحوا��  ) من مجمل الديون اململوكة لبقية العالم واملقدرة  13رمليار دوال   1112األمر�كية (

  10. باإلضافة إ�� أن الشر�ات الصينية واألمر�كية وقعت �� تلك السنة عقودا مبدئية بقيمة  14دوالر)

�ا  مليارات دوالر. ومن ناحية أخرى، توترت العالقة ب�ن الطرف�ن، مع ا��ام الص�ن للواليات املتحدة بأ� 

�انت   عندما  ح�ى  أو  التبت  أو  تايوان   �� اإل�سان  �حقوق  واشنطن  واستحضار  املالية،  األزمة  أصل 

 . 2009مارس  11القوات البحر�ة للبلدين ع�� وشك املواجهة بالقرب من جز�رة هاينان �� 

سنة   الص�ن  إعالن  ا�حر�ر"  2013و�أ�ي  حزام  أو  ا�حر�ر  "طر�ق  مشروع  أ�خم  15عن  �عت��  الذي   ،

والشرق  م األق�ىى،  الشرق  ب�ن  س��بط  بحيث  تنفيذه   �� والبدء  والعشر�ن،  الواحد  القرن   �� شروع 

األوسط، وأورو�ا عن طر�ق مجموعة من املمرات البحر�ة وال��ية، وذلك لتنفيذ العديد من املشاريع ��  

التعا سيعزز  �ش�ل  التكنولوجيا…)،  الب��ول،  الغاز،  التجارة،  (الطرق،  القطاعات  ون  مختلف 

االقتصادي ب�ن الدول املشاركة فيھ، أحد أهم املشاريع ال�ي ستمكن الص�ن من أن تتوفر ع�� ممرات 

 
  08/03/2020،"ما األسباب؟.. تحّول ا�حرب ب�ن أم���ا والص�ن من تجار�ة إ�� تكنولوجية- "12

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2020/3/8/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-  

 أنظر - 13

- E. Moyou, (2019), « Principaux détenteurs étrangers de titres du Trésor américain juin 2019 », Statista, 30 août  

https://fr.statista.com/statistiques/563903/principaux-detenteurs-etrangers-de-titres-du-tresor-americain-en/  

 أنظر - 14

 -Denis Ferrand, « Si vous pensiez que la dette américaine détenue par la Chine met Washington à la merci de Pékin, ce graphique 

pourrait vous surprendre »,  

https://www.atlantico.fr/decryptage/3576420/si-vous-pensiez-que-la-dette-americaine-detenue-par-la-chine-met-washington-a-la-

merci-de-pekin-ce-graphique-pourrait-vous-surprendre-dennis-. 

 أنظر  15 

- Nashidil Rouiaï , (2018), « Routes de la soie, nouvelle route de la soie », Géoconfluences, septembre  

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2020/3/8/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://fr.statista.com/a-propos/notre-engagement-pour-la-recherche
https://fr.statista.com/statistiques/563903/principaux-detenteurs-etrangers-de-titres-du-tresor-americain-en/
https://www.atlantico.fr/fiche/denis-ferrand-1501077
https://www.atlantico.fr/decryptage/3576420/si-vous-pensiez-que-la-dette-americaine-detenue-par-la-chine-met-washington-a-la-merci-de-pekin-ce-graphique-pourrait-vous-surprendre-dennis-ferrand#:%7E:text=La%20Chine%20a%20elle%20seule,des%20titres%20du%20Tr%C3%A9sor%20am%C3%A9ricain.
https://www.atlantico.fr/decryptage/3576420/si-vous-pensiez-que-la-dette-americaine-detenue-par-la-chine-met-washington-a-la-merci-de-pekin-ce-graphique-pourrait-vous-surprendre-dennis-ferrand#:%7E:text=La%20Chine%20a%20elle%20seule,des%20titres%20du%20Tr%C3%A9sor%20am%C3%A9ricain.
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9oconfluences
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بحر�ة �� مختلف قارات العالم، وسيوفر لها وضعا اس��اتيجيا مهما، ومن ثمة إم�انية �سط نفوذها  

 ع�� العالم. 

األمر  السياسة  ملواجهة  استباقية  آلية  املشروع  هذا  سيش�ل  ��  و�التا��  احتوا��ا  إ��  الهادفة  �كية 

فاعلية   أك��  وضع   �� تجعلها  جديدة،  جيواس��اتيجية  قواعد  تضع  أن  تر�د  أ��ا  أي  األق�ىى.  الشرق 

 وتأث��ا ع�� العالم، تمهيدا لوضع قواعد النظام الدو�� ا�جديد.  

ناعمة    ومن أجل ذلك، �ستخدم فإن الص�ن االقتصاد كديبلوماسية تمك��ا من �سط هيمن��ا بطر�قة

ومن ثمة، ستحاول، باعتبارها منافسا كب��ا للواليات املتحدة األمر�كية، أن �ش�ل بديال    ع�� العالم،

اقتصاديا ع��ا �� العالم، كما أن روسيا تحاول بدورها أن �ش�ل بديال عسكر�ا عن الواليات املتحدة. 

ل قوة قادرة تدر�جيا ع�� مما سيمكن التحالف العسكري (الرو�ىي) واالقتصادي (الصي�ي) من �شكي

 مواجهة الكتلة الغر�ية، والعمل ع�� إعادة �شكيل نظام دو�� جديد متعدد األقطاب. 

هو ،  16لقد �ان هاجس آالن ب��فيت �� كتابھ "اليوم الذي �ستيقظ فيھ الص�ن، سوف ترتجف األرض" 

التحذير من ا�خطر القادم من الشرق، لكن يبدو أنھ أصبح �� الوقت ا�حاضر حقيقة مؤكدة دون أي  

املتحدة،   الواليات  لرئاسة  ترامب  دونالد  وصول  أن  غ��  لھ غموض.  مجر�ات    سي�ون  ع��  كب��  تأث�� 

والتجاري ، عندما وضع برنامجھ االقتصادي  2016يونيو    28األمور، إذ أعلن خالل خطاب حملتھ ��  

حيث  ا�خارجية  التجار�ة  سياستھ  أولو�ات  رأس  ع��  الص�ن  سيضع  إنھ  انتخابھ،  تم  إذا  أنھ  الدو�� 

بأنھ   وصرح  العمالت.  بأسواق  تتالعب  األخ��ة  هذه  أن  يرى  ألنھ  الشعبية،  الص�ن  جمهور�ة  سيعاقب 

ثم أوال.  الص�ن   �� العادلة  غ��  التجار�ة  املمارسات  ضد  قانونية  إجراءات  رسوما    سيتخذ  سيطبق 

من الص�ن وسيستخدم جميع السلطات الرئاسية املشروعة لتسو�ة الن�اعات   جمركية ع�� الواردات

 17.التجار�ة معها

 ، ستقوم الواليات املتحدة بز�ادة رسوم جمركية ع�� �عض املنتجات الصينية2018وابتداء من يناير  

مليار    200ت قائمة �سلع صينية قيم��ا  %، السيما وأن واشنطن قد أعلنت أ��ا أعد  25% إ��10من  

�عق��ا   أن  قبل  سنو�ا،  ثنائيةدوالر  "ز�ادة    محادثات  أن  اعت��ت  تصر�حات  �عد  الز�ادة،  هذه  أجلت 

 
 أنظر  - 16

- Alain Peyrefitte, « Quand la Chine s'éveillera… le monde tremblera , 1, regards sur la voie chinoise»,  Paris : Fayard, 1973 

 أنظر - 17

- Philip S. Golub, « Entre les États-Unis et la Chine, une guerre moins commerciale que géopolitique », Le Monde diplomatique, 

No 787, Octobre 2019, p  9-8 . 

http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Fayard
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إ��  ستؤدي حتما  املتحدة  والواليات  الص�ن  ب�ن  واسع  نطاق  متبادلة وع��  ا�جمركية بصورة  الرسوم 

 18.األمر�كية"-تدم�� التجارة الصينية

ا ��اية املطاف رسوما ع�� سلع ترامب  دونالدلرئيس األم���ي  و�ان   �� ، قد صرح ان بالده ر�ما تفرض 

وهو ما �عادل تقر�با إجما�� واردا��ا من الص�ن العام املا�ىي، ثم   مليار دوالر،  500صينية بأك�� من  

معدات الشب�ات إ�� الواليات املتحدة. و�عد ذلك، بحظر �عامل    أعلن عن حظر لشركة هواوي لبيع

للواليات   الثالث  التجاري  الشر�ك  الص�ن  أصبحت  لذلك،  ونتيجة  هواوي.  مع  األمر�كية  ا�جموعات 

 19.ز األول الذي �انت تحتلھاملتحدة بدال من املرك

ل�خ��ة  املو���م   إلك��ونية  سرقة  ع��  الصناعية  هيمن��ا  ببناء  بك�ن  املتحدة  بالواليات  سؤولون 

واالستحواذ عل��ا من قبل شر�ات تا�عة للدولة.    الفكر�ة  امللكيةبفرضها نقل   التكنولوجية األم��كية،

محتملة   أضرار  من  أشهر  منذ  ا�خ��اء  ع��   ، و�ك�ن  نواشنط  ب�ن  تجار�ة  �حربو�حذر  فقط  ليس 

الطرف�ن، اقتصاد  االقتصادي   صعيد  النمو  بوقف  ��دد  الذي  األمر  العاملي،  املستوى  ع��  أيضا  بل 

 20.املستمر منذ سنوات

العام    16و��     من  الصينية  2018أبر�ل  الشركة  �انت   ،ZTE   ا�حمولة الهواتف  لصناعة 

لعقو�ات أمر�كية تمنع عل��ا استخدام سلع أو خدمات من أصل أمر��ي ملدة   ومعدات الهاتف، عرضة

سبع سنوات، �سبب تصر�حات �اذبة �شأن صادرا��ا إ�� إيران. و�� سلسلة العقو�ات األمر�كية ع��  

اإلدارات    الص�ن  استخدام  يحظر  قانون  ع��  األمر��ي  ال�ونجرس  تصو�ت  أيضا  يأ�ي  العام  هذا 

الصينية   الشر�ات  من  عدد  من  ملواد  ا�ختلفة   Dahuaو    ZTE Hikvisionو  Huaweiاألمر�كية 

Technology  ...وغ��ها 

ه ا�جائحة  �ان انتشار و�اء �ورونا فرصة ل��وز الص�ن كقوة �حية، تمكنت من القضاء ع�� هذ  وقد

أراض��ا وداخل حدودها ملا تد��-  21فوق  أية رؤ�ة    -ع�� األقل وفقا  وأنھ ال توجد ح�ى اآلن  خصوصا 

 
   2018تصر�حات نائب وز�ر التجارة الصي�ي �� شينغا�غ خالل منتدى �� بك�ن بتار�خ 11 يوليو  -18

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2018/07/11/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-  

 أنظر - 19 

- Ali Lahrichi « La chine, ce jour où… »,  

https://www.ecoactu.ma/chine-covid-puissance-economique-2/#_ftnref16 

 أنظر - 20

https://www.aljazeera.net/news/international/2018/7/11/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-  

 يتم ا�حديث حاليا عن موجة ثانية من ف��وس �ورونا اك�� خطورة وتدم��ا إنطلقت أيضا من الص�ن. أنظر - 21

https://www.aljazeera.net/icons/politicians/2015/8/26/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
https://www.aljazeera.net/icons/politicians/2015/8/26/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
https://www.aljazeera.net/icons/politicians/2015/8/26/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/law/2016/3/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/law/2016/3/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/law/2016/3/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/4/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2018/07/11/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.ecoactu.ma/chine-covid-puissance-economique-2/#_ftnref16
https://www.aljazeera.net/news/international/2018/7/11/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9
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يمكن   ال�ي  السرعة  أن  كما  سيسببھ.  الذي  للضرر  ا�حقيقي  املدى  حول  أو  الو�اء  بقاء  مدة  حول 

 بواسط��ا التغلب ع�� الو�اء، ست�ون املفتاح األساس لتقييم أثره االقتصادي.

إنقاذ     �� طبي�ن  ومساعدين  أطباء  من  فرقها  مع  املساهمة  إ��  الص�ن  �سارع  ل�ي  مناسبة  �ان  لكنھ 

أورو�ا املضطر�ة ال�ي ما تزال تواجھ عدوا غ�� مرئي يكت�ح مناطق جديدة �ل يوم، بينما أمر��ا دونالد  

العا ثقة  زعزعت  ال�حية  األزمة  لهاتھ  للغاية  السيئة  إدار��ا  �سبب  ال�ي  ع�� ترامب،  وانكمشت  لم، 

نفسها وأغلقت ا�حدود �� وجھ األور�ي�ن خاصة والعالم أجمع، بل و�سارع ا�خطى للتوصل للقاح لهذا  

  �� السبق  قصب  ع��  ل�حصول  األملانية  ا�خت��ات  �عض  ع��  الضغط  األمر  تطلب  ولو  الف��وس 

 استخدامھ.

ا  و�ذا �عض  وا��يار  سقوط  إ��  التار�خ  ع��  أدت  قد  األو�ئة  �غ��ات  �انت  و�حداث  إلم��اطور�ات، 

ا�جيو والتوازنات  والتحالفات  ا�خرائط  �شكيل  إعادة  وع��  عدة،  أنظمة  ع��  اس��اتيجية  -جوهر�ة 

للنظام   مرتقبة  �غي��ات  الستشراف  محاوالت  �ورونا  جائحة  ظهور  مع  العالم  شهد  فقد  السائدة، 

ال م�انة  ومعھ  القائم  النظام   �� النظر  إعادة  ثمة  ومن  يمكن  الدو��،  حد  أي  فإ��  املتحدة،  واليات 

 استشراف مثل هذا التغي��؟ وما�� دوافعھ وأبرز مالمحھ؟ 

  املبحث الثا�ي: جائحة كورونا ومالمح ام�انية �غي�� توازنات النظام الدو��

متفوقة   واشنطن  �انت  فقد  األمر�كية.  للقوة  ذهبية  ف��ة  الباردة  ل�حرب  التاليان  العقدان  �ان 

نتشرت املمارسات واملؤسسات الديمقراطية ع�� نطاق أوسع من أي وقت م�ىى. كما جيوسياسيا، وا

 دفعت دينامية االقتصاد األمر��ي العالم إ�� عصر من العوملة أك�� تجدرا وأك�� ر�حا. 

وكذا   وأفغا�ستان،  العراق   �� وم�لفة  قذرة  حرب  األفق:   �� الغيوم  �عض  هناك  �انت  أنھ  �حيح 

سية وصينية لل��وض، ومع ذلك، فقد �انت "�حظة القطب الواحد" أمر�كية  عالمات ع�� محاوالت رو 

لسنة   املالية  األزمة  أن  إال  النموذج 2008بامتياز.  تألق  أزالت  أوال،  األ�عاد:  ثالثية  صدمة  أحدثت 

وأثارت أسئلة عميقة حول الكفاءة األساسية للقادة   -نموذجھ االقتصادي �� املقام األول    -األمر��ي  

كي�ن. ثم فرضت ثانيا اح��اما للفرضية القائلة بأن ا�ح�ومات األوتوقراطية يمكن أن تتفوق �� األمر�

الواقع ع�� نظ��ا��ا الديمقراطية من حيث النمو املستقر و�دارة األزمات. وأخ��ا أعطت حافزا للم�انة  

 
- Frédéric Lemaître, « Coronavirus : la Chine confrontée à une deuxième vague » Le Monde du 15 juin 2020  

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/15/pekin-confrontee-a-une-deuxieme-vague-de-covid-

19_6042855_3210.html 

https://www.lemonde.fr/signataires/frederic-lemaitre/
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/15/pekin-confrontee-a-une-deuxieme-vague-de-covid-19_6042855_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/15/pekin-confrontee-a-une-deuxieme-vague-de-covid-19_6042855_3210.html
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ر�كي�ن قد حرضا  . "فخسارة م�انة وقوة األم22ا�جيوسياسية للص�ن، وأثارت مخاوف من تراجع أمر��ي 

. واليوم، فإن الدولة ال�ي تد�� أ��ا تقود العالم تتعامل 23الص�ن بالفعل ع�� تحدي الواليات املتحدة" 

 مع أك�� أزمة عاملية �� هذا القرن بطر�قة مخيبة لآلمال �ش�ل خاص.

اعت�� �عوم �شومس�ي ان الواليات املتحدة �� خطر �ار�ي �سبب عدم وجود رؤ�ة أو اس��اتيجية  لقد  

فعالة للتعامل مع الو�اء، وغياب التأم�ن الص�� ل�جميع، وتجاهلها للتغ��ات املناخية وأ�عادها. فعند  

وقطع التمو�ل عن   وصولھ إ�� السلطة، قام ترامب (دونالد) بتفكيك جهاز الوقاية من األو�ئة بال�امل،

الف��وسات   لتحديد  الصيني�ن  العلماء  مع  التعاون  برامج  وأل��  األمراض،  من  الوقاية  مراكز 

 24 .ا�حتملة

و�ضيف، "لقد �انت الواليات املتحدة غ�� مستعدة �ش�ل خاص �� ظل خ�خصة ا�جتمع األمر��ي، 

اللو�يات. كما ال يوجد نظام رعاية  الذي رغم ثرائھ الفاحش(...)، لكن ��يمن عليھ املصا�ح ا�خاصة و 

ا�جميع" منھ  �ستفيد  ترامب   25.�حية  دونالد  األمر��ي  الرئيس  إدارة  استجابة  فإن  ذلك،  من  أك�� 

املتأخرة لكيفية التعاطي مع الو�اء، وال�ي أدت �� ��اية املطاف إ�� تكبد األمر�كي�ن تر�ليونات الدوالرات  

اآلال  وعشرات  االقتصادية،  ا�خسائر  من  من  بظالل  أرخت  تفاد��ا،  يمكن  �ان  ال�ي  الوفيات  من  ف 

من   العديد  ثقة  وزعزعت  العالم،  قيادة  ع��  الراهن  الوقت   �� املتحدة  الواليات  قدرة  حول  الشك 

 الدول وا�حلل�ن لقدرا��ا ع�� التعامل مع هذه األزمة.

ف مبالغ  ت�ون  ر�ما  األخطار  هذه  بأن  القائلة  النظر  وجهة  أن  تب�ن  لو  البيانات  وح�ى  نقص  �سبب  ��ا 

الدقيقة، فإن ن�ج ترامب بأكملھ �� ا�حكم واالستجابة غ�� املنتظمة لإلدارة الفيدرالية ملواجهة األزمة، 

 
 22 

- Hal Brands, « Coronavirus Is China's Chance to Weaken the Liberal Order. The democratic world order survived the crash of 2008. It 

may not be so fortunate this time ». Bloomberg Opinion, Mars 17 /2020 https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-

17/coronavirus-is-making-china-s-model-look-better-and-better 

 أنظر - 23

- Hal Brands, Op Cit.   

 أنظر - 24

- Noam Chomsky, (2020), « Coronavirus : les Etats-Unis "courent au précipice"». Interview donné au SudOuest.fr avec AFP Publié le 

25/05. 

  أنظر- 25

- Noam Chomsky,  Op Cit. 

- https://www.sudouest.fr/2020/05/25/coronavirus-les-etats-unis-courent-au-precipice-avertit-le-philosophe-noam-chomsky-

7509691-10618.php 

https://www.bloomberg.com/opinion/authors/ATKjVpkXko4/henry-brands
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-17/coronavirus-is-making-china-s-model-look-better-and-better
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-17/coronavirus-is-making-china-s-model-look-better-and-better
https://www.bloomberg.com/opinion/authors/ATKjVpkXko4/henry-brands
https://www.sudouest.fr/2020/05/25/coronavirus-les-etats-unis-courent-au-precipice-avertit-le-philosophe-noam-chomsky-7509691-10618.php
https://www.sudouest.fr/2020/05/25/coronavirus-les-etats-unis-courent-au-precipice-avertit-le-philosophe-noam-chomsky-7509691-10618.php
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الضرر  ليس  هذا  لكن  عامليا.  القيادة  مركز  تبوؤ  ع��  أمر��ا  قدرة   �� والعالم  األمر�كي�ن  ثقة  تبدد 

�عيد املتحدة.  الواليات  منھ  ستعا�ي  الذي  هذا  الوحيد  فإن  أخرى"،  مرة  عظيمة  "أمر��ا  جعل  عن  ا 

التعامل  لم �ستطع  املتحدة، كدولة  الواليات  سمعة  من �شو�ھ  السياسة، س��يد   �� امل�ح�ي  الفشل 

بفعالية مع و�اء أثبتت الص�ن أ��ا قادرة ع�� ا�حلول محلها �� مثل هذه األزمات، بل واملسارعة لتقديم 

  املساعدة ملن هو �� حاجة إل��ا.

براندز هال  األمر��ي  املؤرخ  قالھ  ما  استحضار  إ��  الوضع  هذا  لعام   26و�دفعنا  املالية  األزمة  عقب 

سمعة  2008 �شو�ھ  ع��  أخرى  مرة  الصيني�ن  سي�جع  التا��  الف��وس  أن   �� شك  هناك  "ليس   ،

 27.األمر�كي�ن وأك�� من ذلك، ا�حلول محلهم �� إدارة الشؤون العاملية"

الو�اء اال يواجھ عدوا مش���ا،  لقد أصاب  العالم  ل�خطر. وأصبح  الناس  العاملي وعرض حياة  قتصاد 

حالة    �� األرضية  الكرة  ساكنة  نصف  حوا��  وأصبح  شديدة،  لضائقة  الدول  اقتصاديات  و�عرضت 

اعتقال قسري، مع ارتفاع كب�� �� �سب البطالة �سبب فقدان الوظائف، حيث توقفت الشر�ات عن  

االستثمارات �� معظم القطاعات. كما تراجعت التجارة الدولية، حاملة معها  العمل بينما تم تجميد  

إ��ا   قياسية.  مستو�ات  إ��  الب��ول  أسعار  با��يار  النفط  صناعة  وا��ارت  والسياحة.  النقل  قطا�� 

  حرب ضد ف��وس غ�� مرئي مع تداعيات عابرة ا�حدود.

دم الذي أحرزه ا�جتمع الدو�� منذ سنوات عديدة  وفيما يتعلق بالتعاون اإلنمائي، أثر الو�اء ع�� التق

�� الشق املرتبط بالتنمية وا�حد من الفقر، وال سيما لصا�ح البلدان النامية. إذ تحطمت املعتقدات  

مع  الدول  �عامالت  طبيعة  و�غ��ت  جدا،  قص��ة  زمنية  ف��ة   �� ا�حالية  والسلوك  العمل  أساليب   ��

يدة طاملا تم إهمالها بحجج اقتصادية و�� ال�حة والتعليم،  مشا�لها ال�حية، وظهرت أولو�ات جد

وأصبح من الضروري علينا أن ندرك املع�ى العميق لهذه التحوالت، وأن �ستعد لعالم ما �عد جائحة 

 �ورونا، ح�ى و�ن �ان الوقت مازال مبكرا لتحليل نتائج هذه األزمة بدقة. 

لعالقات الدولية، �ش�ل عام، لسبب �سيط هو أن هذه من املؤكد أن للو�اء آثارا خط��ة للغاية ع�� ا

العالقات تقوم ع�� مبدأ العوملة. حيث تحول العالم �لھ إ�� قر�ة عاملية، أصبحت حساسة تجاه أي  

 
 - أنظر26

- Hal Brands, (2020), « Coronavirus Is China's Chance to Weaken the Liberal Order. The democratic world order survived the crash of 

2008. It may not be so fortunate this time ». Bloomberg Opinion, Mars 17 https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-

17/coronavirus-is-making-china-s-model-look-better-and-better 

 أنظر  - 27 

- Philippe Bernard, (2020), « Entre la Chine et les Etats-Unis, la guerre froide du coronavirus », Le Monde, 25 mars  

https://www.bloomberg.com/opinion/authors/ATKjVpkXko4/henry-brands
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-17/coronavirus-is-making-china-s-model-look-better-and-better
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-17/coronavirus-is-making-china-s-model-look-better-and-better
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جميع  ب�ن  التفاعل  عالقة  إيقاع  ع��  �عيش  أصبحت  وال�ي  مناطقها،  من  م�ان  �ل   �� حركة 

و  الدو��.  ا�جتمع  م�ونات  وجميع  بكث��  االقتصاديات  أقوى  أصبحت  العالقة  هذه  أن  الوا�ح  من 

اليوم مما �انت عليھ �� القرن العشر�ن. و�التا�� فال يمكن أن تقتصر آثار و�اء مثل الف��وس التا��  

ع�� حدود بلد واحد أو عدد قليل من البلدان. كما أن التأث��ات األك�� أهمية لن تقتصر ع�� املستوى  

ستؤثر أ��ا  إذ  والص��،  ا�جيو  الط�ي  وح�ى  واالجتماعية  والتكنولوجية  االقتصادية  ا�خطط  -ع�� 

 .سياسية

وسيخت�� العالم من الناحية السياسية، مرحلة جديدة من توازن القوى العاملية، سي�ون للص�ن ف��ا  

دور مهم، �عد أن عاش العالم طيلة أز�د من ثالثة عقود نظاما أحادي القطب، احتلت فيھ الواليات  

نة قيادية ع�� املستو�ات االقتصادية والتكنولوجية وح�ى العسكر�ة. إال أن هذا الوضع املتحدة م�ا

بدأ يتغ��، والحظ عديد من ا�حلل�ن أن العالم أصبح �عتمد نظاما آخرا متعدد األقطاب، بالنظر إ��  

ل الناجح  طبيعة �عامل الدول مع و�اء �ورونا، باعتبار أن هناك دوال معينة أثبتت قدر��ا ع�� التعام

مع الو�اء، وخرجت منتصرة من هذا الوضع مثل الص�ن و�ور�ا ا�جنو�ية وسنغافورة. لكن هل تتوفر  

 ع�� اإلم�انيات واملؤهالت ال�ي قد تصنفها ضمن خانة الكبار؟

يطرح هنا �ساؤل مهم، هل سنصل إ�� مرحلة املواجهة ب�ن الواليات املتحدة والص�ن؟ وهل ستتم هذه 

يقول البعض، من خالل حرب عاملية ثالثة أو مجرد الهيمنة خارج اإلطار العسكري ع��  املواجهة، كما  

ا�حرب الكالسيكية �� مجاالت متعددة �ال�حة والسيطرة ع�� التكنولوجيا وما إ�� ذلك؟ وهل نحن 

 بصدد �غي�� ع�� مستوى النظام الدو��؟

اسيا واقتصاديا وتكنولوجيا وح�ى  و�� هذا الصدد سيتطلب األمر من الص�ن أن تلعب دورا هاما سي

نظام   ول�ي يظهر  لكن  الدو��.  ا�جتمع  تحول   �� املستقبل، مما قد �ش�ل عنصرا أساسيا   �� إ�سانيا 

القوى  م��ان   �� �غي��ا  الو�اء  يوِلد  أن  يجب  �ورونا،  ف��وس  ف��ا  �سبب  ال�ي  األزمة  �عد  جديد  عاملي 

تصادي، وكذلك الفاعل أو الفاعلون الذين يتحكمون ا�حا��، و�صورة متواز�ة، أن يدرك الهي�ل االق

و�شكيل   النظام،  �شغيل  آليات   �� �غي��ا  �سبب  أن  يمكن  ال�ي  ا�جذر�ة  التعديالت  الهي�ل،  هذا   ��

 أنظمة عاملية جديدة ع�� محور املعاي�� ا�جديدة. 

سنة    سارس  و�اء  أن  املؤكد  سنة    2003ومن  ا�خناز�ر  أنفلوانزا  لهم2009وو�اء  �ان  وا�ح  ،  تأث��  ا 

الو�اء أطول من حيث املدة، ولكن ال   الوقت. وقد ي�ون هذا  اقتصاديا ولك��ما �انا محدودين بمرور 

لكن إذا �ان ال�ل يجزم أن آثاره ست�ون وخيمة و�� �ل ا�جاالت،   .أحد �عرف حقا تداعياتھ تحديدا

� جذري �� م��ان القوى العاملية.  ع�� اعتبار أن البيانات االقتصادية ا�حالية تظهر أنھ ال يوجد �غي�
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�عد  ملا  العاملي،  باالقتصاد  �حقت  ال�ي  األضرار  فإن  السينار�وهات،  أسوأ  تحققت  و�ن  ح�ى  وأنھ 

٪ منھ. فإنھ إذا لم يحدث تطور غ�� متوقع �� االقتصاد، فلن ت�ون هناك 5ف��وس �ورونا، ستش�ل  

ذا لم يكن هناك أي �غي�� �� م��ان القوى، فهل  �غي��ات جذر�ة �� االقتصاد العاملي ا�حا��. وعليھ فإ

 من املمكن أن يظهر نظام عاملي جديد؟

�غي��ات   هناك  ست�ون  أنھ  للقول  أسباب  عدة  لدينا  ذلك،  ومع  باإليجاب.  اإلجابة  يمكننا  عاملية.  ال 

سيحدث هذا التغي�� �� ا�حياة اليومية وكذلك �� عملية التنشئة االجتماعية، �� ا�خدمات العمومية  

 ولكن أيضا �� عديد من ا�جاالت مثل ا�حر�ة والديمقراطية والقومية.

"�وفيد   أو  املستجد"  كـــورونـــا  "ف��وس  جائحة  كشفت  القديمة 19لقد  العاملية  التوازنات  ا��يار   "

و ا قديمة،  حروب  ع��  األزمات، لقائمة  أوقات   �� اإلدارات  طرق  اختالف  ع��  العالم  أع�ن  فتحت 

 وأظهرت �جز كث�� من ا�ح�ومات أمام ف��وس مستجد وتداعياتھ ال�ي ال يمكن التنبؤ ��ا. 

فا��ا ع��  إن الـنظام العاملي الذي تــم إ�ـشاؤه �ـعـد ا�حرب العاملية الثانية من قبل الواليات املتحدة وحل

وأن   السيما  ال��ديد،  تحت  اآلن  أصبح  واملفتوحة،  ا�حرة  التجارة  فـي  املتمثلة  األساسية،  مبادئھ  أحد 

الدول الغنية �� ال�ي تضررت �ش�ل كب��، بحكم أ��ا اس����ت بالف��وس �� البداية، كما أن املنظمة 

تحسم لم  الدول  هذه  أن  بحكم  ذلك،   �� بدورها  ساهمت  لل�حة  خطورة   العاملية   �� البداية  منذ 

الف��وس، ولذلك يمكن أن �عرف ملاذا �� اآلن �� مرمى االنتقادات، فالدول املتضررة �ش�ل أك�� لم  

الف��وس �ش�ل غ��   انتشار  الذي عل��ا فعلھ إال �عد  �� ما  ا�جائحة، ولم تفكر  �ستعد ملواجهة هذه 

 متحكم فيھ.

اإلم�انات الالزمة ملواجهة أي طارئ، ولن يصي��ا ما حدث    فقد اعت��ت اإلدارة األمر�كية أ��ا تتوفرع��

�� الص�ن، كما رأت �� و�اء �ورونا فرصة جيدة لتدم�� االقتصاد الصي�ي. لكن عندما تحكمت الص�ن  

�� الو�اء، أصبح هذا يث�� قلق اإلدارة األمر�كية، ال�ي أصبحت �علق فشلها �� التعامل مع الو�اء ع�� 

أن هذه األخ��ة لم تخ�� العالم حقيقة و�اء �ورونا. الذي �انت اإلدارة األمر�كية    ، تحت ذريعة28الص�ن

 ��خر منھ منذ بداية انتشاره.  

أك�� قوة   فيھ  �عيش  الذي  التخبط  للعالم مدى  تب�ن  املتحدة  الواليات  إ��  و�اء �ورونا  انتقل  وعندما 

اإل  الو�اء، بفضل   �� التحكم   �� الص�ن  نجاح  �� مقابل  تتوفر عل��ا، حيث قامت عاملية،  ال�ي  م�انات 

تحت  نفسها  ع��  وانكفاءها  املتحدة،  الواليات  كفاءة  ضعف  مقابل   �� أسابيع.   �� مستشفيات  ببناء 

 
 الزال الرئيس األمر��ي �� تدو�ناتھ وخطبھ يطلق ع�� ف��وس �ورونا لقب الف��وس الصي�ي   -28
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الساحة  مستوى  ع��  فراغ  إ��  أدت  وال�ي  ترامب،  األمر��ي  الرئيس  أعل��ا  ال�ي  أوال”،  “أمر��ا  سياسة 

نف لبسط  املناسبة  الفرصة  للص�ن  منحت  املساعدات  الدولية،  ديبلوماسية  ع��  العالم،   �� وذها 

 29.الطبية

» قانون  تب�ي  إ��  األمر��ي  ال�و�غرس  دفع  ما  ذلك  �حاسبة  COVID-19 Accountability Actولعل   «

ثمين�ن".   العالم حياة ووقتا  الذي �لف  وانتشاره  الف��وس  الصي�ي عن "خداعھ" �شأن أصل  ا�حزب 

ترامب   التشريع  للو�اء ألي تحقيق يوما لطمأ  60و�منح  الص�ن قدمت شرحا �امال  بأن  ال�ونجرس  نة 

تقوم بھ الواليات املتحدة وحلفا��ا، أومن قبل و�الة تا�عة لألمم املتحدة مثل املنظمة العاملية ال�حة  

(منظمة ال�حة العاملية). كما يتع�ن ع�� ترامب أن �شهد ع�� أن الص�ن قد أغلقت أسواقها عالية  

 .ن �شطاء هونج �ونج الذين اعتقلوا خالل حمالت م�افحة ف��وس �وروناا�خاطر وأفرجت ع

و�مقت�ىى هذا التشريع، سي�ون ترامب مفوضا لفرض عقو�ات مثل تجميد األصول أو حظر الدخول 

إ�� البنوك األمر�كية وأسواق رأس  أو   إلغاء التأش��ات. كما يمكن أن يقيد وصول الشر�ات الصينية 

املال. وت��م إدارة ترامب السلطات الصينية بالتأخر �� تنبيھ العالم إ�� الو�اء، و�خفاء حجمھ. و�التا��  

واألز  الناس  من  اآلالف  مئات  ومقتل  العاملي،  انتشاره  عن  "مسؤولة"  غ��  اعتبارها  االقتصادية  مة 

 املسبوقة ا�حالية.  

كما �شتبھ الرئيس األمر��ي ووز�ر خارجيتھ مايك بومبيو صراحة �� أن بك�ن أخفت حادثة مخت��ية ��  

حول  والصراع  التجار�ة،  ا�حرب  �عد  وهكذا،  الو�اء.  هذا  تف�ىي   �� املباشر  السبب  �انت  ووهان 

ا�جيل   �و   5منظومة  هو�غ  ومسألة  النقال،  خلق��ا للهاتف  ال�ي  والتوترات  التجسس  وأعمال  �غ، 

األ�شطة العسكر�ة لبك�ن �� بحر الص�ن ا�جنو�ي، أصبح الف��وس التا�� اآلن �� قلب حرب باردة ب�ن  

الواليات املتحدة والص�ن، لك��ا ما زالت مقتصرة اليوم ع�� "حرب كالمية" و�جراءات طرد "متبادلة".  

قرارا لواشنطن بتخفيض عدد ال�حفي�ن الصيني�ن ا�خول�ن    بل مست حدة اإلجراءات االنتقامية،

للعمل �� الواليات املتحدة نيابة عن وسائل اإلعالم �� بالدهم، منحت بك�ن مراس�� "نيو�ورك تايمز" 

ال�حفية   "بطائقهما  إلعادة  أيام  عشرة  مدة  جورنال"،  س��يت  و"وول  بوست"  و"واشنطن 

� الصينية  السلطات  إ��  �� "(االعتمادات)  "بالفعل  ثالثة �حفي�ن من" وول س��يت جورنال  عد طرد 

 30.أواخر ف��اير

 
    13/06/2020 أحمد أهل السعيد، "و�اء �ورونا والنظام الدو�� ا�جديد" الصباح، - 29

 ظر أن- 30

-Nabil El Bousaadi, « La Pandémie ravive la guerre froide… »Al Bayane  26 mars, 2020  
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قيادة   ع��  وح�ى  بل  الدو��،  النظام  طبيعة  ع��  ا�حالية  املرحلة  ورهان  خطورة  البعض   ��� ال  وقد 

من   واستفادت  األمر�كية،  االقتصادية  العقو�ات  درس  استوعبت  ال�ي  فالص�ن  مستقبال.  العالم 

ف��وس   آثار  إ�� تبعات  وسارعت  بل  ا�خسائر،  بأقل  مواجهتھ  من  الرأس  مرفوعة  وخرجت  �ورونا، 

أن   ع��  اليوم  تراهن  ال�ي  املتحدة،  الواليات  عكس  محار�تھ،   �� الدول  من  للعديد  املساعدة  تقديم 

، و�� ذلك إشارة قو�ة أن زمن 19ت�ون سباقة للوصول إ�� إنتاج املصل ا�حيوي لعالج ف��وس �وفيد  

تحدة �� السيطرة ع�� العالم قد و�� أو �� طر�قھ لالنحسار، من خالل ضرب أو إن �ح  الواليات امل

باحتياجاتھ،  العالم  تزو�د  �سهيل  ع��  قدر��ا  عن  الناتجة  األم��كية،  الشرعية  محل  ا�حلول  التعب�� 

 والقدرة ع�� االستجابة الفور�ة ل�حاجيات الدولية للتصدي لألزمات.

دائم      عدو  "ال  سياسة  عامة،  إن  األمر��ان  الساسة  شعار  دائمة"،  مصا�ح  و�نما  دائم،  صديق  وال 

وسياسة الرئيس ا�حا�� ترامب خاصة، وال�ي جعلت ا�جميع يتوجسون منھ ومن رعونة �عض قراراتھ،  

العلماء   إغراء  املتكررة  ومحاوالتھ  بل  للف��وس،  لقاح  إليجاد  الدولية  ا�جهودات  ع��  بظاللها  أرخت 

ءة االخ��اع لألمر�كي�ن بأي ثمن، ح�ى تبقى الواليات املتحدة رائدة للطب العاملي وملا ال  األملان منح برا

 االستفادة ماديا من احت�ار �سو�قھ. 

  �� نو��  تحول  بصدد  أننا  ع��  دليل  اللقاح،  هذا  إيجاد  أجل  من  سباق  من  حاليا  �شهده  ما  إن 

درة ع�� مواجهة مثل هذه التحديات، ال�ي  العالقات الدولية، وأن الزعامة الدولية أصبحت ملن لھ الق

تتطلب اس��اتيجيات طو�لة األمد وحلوال ابت�ار�ة ملواجهة األزمات. فهل ينت�ي مسلسل ف��وس �ورونا  

"أمر��ا قو�ة من جديد" قد  للعالم ا�حر، وأن شعار ترامب  املتحدة م�ان��ا كرائدة  الواليات  بخسارة 

شرق، ارتكب الغرب خطأ عندما أيقظھ من سباتھ؟ السيما وأن يذهب أدراج الر�اح لتن�ن قادم من ال

التغي��، وأنھ سيظهر نظام   العاملي ا�حا�� سيواجھ ضغوطا من أجل  النظام  عديد ا�خ��اء �عتقد أن 

النظام   أننا سندخل حقبة جديدة ع�� نطاق عاملي. ومع ذلك، ال يمكننا أن نقول أن  جديد. ال شك 

  .جعة فيھ �عد و�اء الف��وس التا��العاملي سيتغ�� جذر�ا وال ر 

لقد �ان و�اء �ورونا بمثابة اختبار لقدرات الواليات املتحدة، وأثبت أن أك�� دولة �� العالم عاجزة ع�� 

التعامل مع الو�اء. ونفس ال�ىيء ينطبق ع�� االتحاد األورو�ي، الذي قامت فلسفة بنائھ ع�� الوحدة  

ف هو اآلخر عاجزا عن توحيد صفوفھ تجاه هذا الو�اء. وهذا من أجل مواجهة مثل هذه األزمات، يق

ب�ن دولھ، مما  انقسامات عديدة  املقبلة  السنوات   �� األورو�ي سيشهد  االتحاد  أن  مؤشر خط�� ع�� 

 سيؤدي إ�� ا��ياره. 
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الص�ن.   لصا�ح  سي�ون  النا�ىئ  ا�جديد  فالتوازن  الدولية،  العالقات  �شكيل  �عيد  �ورونا  و�اء  إن 

و�مكن أن يؤدي ذلك إ�� تحول 31. زمة ا�حالية هذه العملية ال�ي بدأت قبل بضع سنواتوست�جل األ 

األزمة   هذه  أن  كما  العاملي.  النظام   �� �غي��  ذلك   �� بما  مختلفة،  آلراء  وفًقا  كشفت   -�ورونا-عاملي 

والصناعة،   والتكنولوجيا  العل�ي  البحث  سوى  العالم،  إلنقاد  عليھ  �عول  أحد  ال  بأن  �حماية  للعالم 

األمن القومي للدول، وأن االس��الك واالعتماد ع�� اآلخر�ن ال يفيد �� �ىيء، إنما االعتماد ع�� الذات  

 واالستقاللية �� ال�ي تنفع �� األزمات.

قيادة   املتحدة ع��  الواليات  نفوذها، ومنافسة  لبسط  إ�� فرصة  أزمة �ورونا  الص�ن  و�التا��، حولت 

ا النفوذ  �� مناطق  (االتحاد األورو�ي، الشرق األق�ىى)، مما جعل الص�ن  العالم،  التقليدية  ألمر�كية 

ا�حرب  منذ  الدو��  النظام   �� تار�خية  تحول  نقطة  �عت��  وهذا  الدولية،  السياسة   �� فاعلية  أك�� 

 العاملية الثانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، "جيل غرسا�ي: "أزمة ف��وس �ورونا فرصة إلعادة النظر �� العالقات الدولية وجعلها أك�� توازنا ،ها�ي  طاهر- 31

https://www.france24.com/ar/20200327%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8

A  

https://www.france24.com/ar/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
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  :ا�خاتمة 
، لكن ليس إن و�اء �ورونا أصبح مظهرا من مظاهر الصراع ب�ن الواليات املتحدة والص�ن               

التجار�ة،   (االقتصادية،  املتعددة  املؤشرات  سببھ  و�نما  القطب�ن،  ب�ن  الصراع  سبب  هو 

النفوذ   ��دد  سريعة  بوت��ة  م��ايدة  اقتصادية  قوة  تحقق  الص�ن  جعلت  وال�ي  التكنولوجية…)، 

سهل، وقد األمر��ي؛ إنھ صراع ع�� قيادة العالم. لذلك لن تتخ�� الواليات املتحدة عن قياد��ا �ش�ل  

�ا�حروب   ت�ون  لن  أ��ا  الظن  أغلب  العظميت�ن  الدولت�ن  ب�ن  مرتقبة  حرب  إ��  الصراع  يتطور 

 التقليدية. 

و�التا��، فمن يتنصر �� هذه ا�حرب من خالل سرعة التعامل مع تبعات الف��وس، هو الذي سيش�ل 

للوال  يتبقى  ولن  �� �شكيلھ.  األقل سيساهم  أو ع��  ا�جديد،  العاملي  القوة  النظام  املتحدة سوى  يات 

إ��   �عد  العسكر�ة  قو��ا  ترتق  لم  ال�ي  الص�ن  ومادامت  العالم.   �� قوة  أك��  �عت��  ال�ي  العسكر�ة، 

املستوى املطلوب، فإن هذا سيجعل الص�ن تؤجل ا�حرب، ح�ى تنت�ي املرحلة االنتقالية ا�حالية، ال�ي 

ا للقوة  ندا  وتصبح  العسكر�ة،  قو��ا  بتأهيل  ف��ا  مواز�ن  تقوم  ستتغ��  حي��ا  األمر�كية،  لعسكر�ة 

 القوى، وستصبح ا�حرب وشيكة الوقوع.  

لذلك فإن القيام ��ذه التغي��ات لن ي�ون بالسرعة ال�ي نتوقعها، بل سيمتد لسنوات، حيث ستظل 

روسيا �� املرحلة االنتقالية �� من �عوض نقص القوة العسكر�ة الصينية، �خلق توازن عسكري ب�ن  

عسكر�ا  القوت�ن فاعلة  بدورها  روسيا  ستظل  القوة  هذه  و�فضل  التار�خية   -،  حليف��ا  جانب  إ�� 

 �� قيادة املنتظم الدو��.   -الص�ن

الثانية   العاملية  للعالم �عد ا�حرب  ال�ي مهدت الطر�ق للواليات املتحدة ل�ي ت�ون قائدة  إن الظروف 

اليوم عكس ظروف املا�ىي. و�االعتماد ع��  (�عد القضاء ع�� الناز�ة والفاشية) قد �غ��ت، والظروف  

مختلف املؤشرات، لن تبقى الواليات املتحدة �� القائدة للعالم، ع�� املدى القر�ب، ألن الصراع حول 

 . تقو  ةلالقيادة أصبح مجرد مسأ


