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 مقدمة

  و�حداث   بأكملها  أجيال  و�بادة  وقتل  ا�ح�ومات،  وتصدع  اإلم��اطور�ات،  �عض  وا��يار  �سقوط  التار�خ   ع��  ا�جوائح   ارتبطت

-ا�جيو  والتوازنات  والتحالفات   ا�خرائط  �شكيل  و�عادة  الرائجة،  والثقافية  العلمية  واملسلمات  الواقع  مستوى   ع��  جوهر�ة  �غ��ات

 السائدة. إس��اتيجية

  165-180(  األنطو�ي  فالطاعون   املؤرخ�ن،  فحسب  وم�جلة،  ومؤرخة  عديدة  واألمثلة  التار�خ،  مجرى   غ��ت  كث��ة  جوائح 

 أباطرة   خامس  أور�ليوس  مار�وس  حكم  ف��ة  إبان  روما  ��  تف�ىى  الذي  الرومانية  اإلم��اطور�ة  سقوط  ��  املباشر  السبب  �عت��  ق.م)

  ��   تصدر  ال�ي-  الشهر�ة  توداي  هيستوري  مجلة  وصف��ا  فقد  )،1352-1347(  األسود"  "املوت  جائحة  أما.  األنطونية  الن��فية  الساللة

 .�خص مليون  مئ�ي قرابة هو مذهال رقما املو�ى بلغ حيث اإلطالق، ع�� �ارثة  أعظم بأ��ا -لندن

  ��   تفشت   حيث  األو��،  العاملية  ا�حرب  إبان  انتشرت   ال�ي  ) 1920-1918  اإلسبانية  باألنفلونزا  �عرف   ما  إ��  باإلضافة 

   األو��  موجت�ن،
ً
صيب  .1920  عام  تنت�ي  أن  قبل   1918  عام  من  بدءا

ُ
 مليونا  خمسون   م��م  تو��   �خص،  مليون   500  زهاء  بالو�اء  وأ

 .1العامة ال�حة مجال ��  رائدة  أم��كية وطنية  مؤسسة و��  م��ا، والوقاية األمراض م�افحة مراكز  حسب العالم، حول 

  استطاع   �عدما  األخ��ة،  العقود   خالل   وا�جوائح"  األو�ئة  "  خطر   تراجع   إزاء  ومرتاحة  منتشية  اإل�سانية  ا�حضارة  بدت   وقد

 البشر�ة   عرف��ا  ال�ي  وال�وارث  املآ�ىي  جنبتھ  وأدو�ة  لقاحات  يطور   وأن   �سبيا،  الطبيعة  يطوع  أن  واملعرفة  العلم  بواسطة  اإل�سان

  19  �وفيد   و�اء  انتشر   إذ   نفسها،  والفواجع  السينار�و  نفس  سيتكرر   والعشر�ن،  الواحد  القرن   خالل  أنھ  إال  السابقة،  القرون   خالل

  األمراض  لوصف   (Pandemic)  ا�جائحة  أو  العاملي  الو�اء  وصف  ويستخدم  جائحة"،"   بمثابة  العاملية  ال�حة  منظمة  ھصنفت  الذي

 .نفسھ الوقت �� العالم �� البلدان  من عدد  �� آخر  إ�� �خص من وانتقاال لها وا�حا  تفشيا ��جل عندما املعدية

  املصاحبة   والتوترات  التناقضات  تنامى  ظل  ��  العوملة"  "ارتدادات  تقييم  إعادة  عن  ا�حديث  أصبح   الوضع،  هذا  ظل  و��

  العاملى.   النظام  م�ونات  مختلف  ع��  واالقتصادية  والسياسية  اإل�سانية  وا�ع�اسا��ا  "Covid-19"  �ورونا  ف��وس  أزمة  �خرجات

 �عملية  للبدء  التنظ��  نحو  األمر  يتجاوز   أن  بل  ا�جديد،  الواقع  استيعاب  ع��  قادرة  ومفاهيم  نظر�ة  أطر  إنتاج  بإعادة  الدفع  وكذلك

  .2ا�خاطر �جتمع  إ�ستمولوجيااألمننة مع يتوافق  بما الدو�� النظام هندسة و�عادة االرتباط"  "فك

  ر�ب   فال   اآلخر،  للبعض  وغامضة  للبعض   مفاجئة  �انت   و�ن  مهمة،   حقائق  وكشفت  الغر�ي  العالم3�ورونا  جائحة  عرت   لقد 

  التنمية   سلم  ��  الدول   بتصنيف  يتعلق  فيما  خاصة  خانةالبد��يات،  ضمن  �انتتصنف  أشياء  وت�حيح   ترتيب  أعادت  حقائق  أ��ا

 
 األزمان.   مر  ع��  العالم  حول   الوفيات  من  املالي�ن  مئات  وأوقعت  العالم  ضر�ت  أخرى   وجوائح  أو�ئة  عن  تفاعلية  مادة  األم��كية  بوست  واشنطن  جر�دة  �شرت  -1

 ��  وجائحة   و�اء  19  ال�اتب  وأح�ىى).19-(�وفيد  املستجد  �ورونا   ف��وس  جائحة  آخرها  �ان  القرون،  ع��  العالم  م��ا   عا�ى  و�اء  19  األم��كية  ال�حيفة  ورصدت

 الشرق   ومتالزمة  األسود،  املوت  وطاعون   ،1918  و�نفلونزا  ا�خناز�ر،  إنفلونزا   وجائحة  سارس،  وف��وس  ا�جديد،  العالم  وجدري   الثالث،  والو�اء  األنطو�ي،  الطاعون 

 نقص  وأعراض  اء،الصفر   وا�ح�ى  اإليطا��،  والطاعون   اآلسيو�ة،  واإلنفلونزا  جستنيان،  وطاعون   الروسية،  واإلنفلونزا  إيبوال،  وف��وس  (م��س)  التنفسية  األوسط

 التا��:  الرابط ع�� ا�جز�رة موقع ع��  م��جم املقال .19-�وفيد وأخ��ا وال�ول��ا، العظيم، لندن وطاعون  �و�غ، هو�غ  و�نفلونزا (اإليدز)، املكتسبة  املناعة

https://bit.ly/3fwGpm3 
 الرابط  ع��  املركز  موقع  ع��  �شر  ،2020  أبر�ل  07  والدراسات،  لبحوث  العر�ي  املركز  الدو��"،  النظام  هندسة  إعادة  ��  العوملة  ارتددات  ستسهم  "هل  زهران،   ايمان  -2

 http://www.acrseg.org/41565 : التا��
   الصينية،  ووهان  مدينة  ��   2019د�سم��  األول/  �انون   ��  �ان  الف��وس  ظهور   بداية  -3

ً
  ال�ي   �ورونا  ف��وسات  ساللة  ضمن  واالخطر   األحدث  الفايروس   هذا   �عت��  علميا

 األوسط   الشرق   بمتالزمة  وسميت  م��ا   الثانية  الساللة  انتشرت  2012   و��  (SARS)  ا�حاد  الرئوي   االل��اب  متالزمة  بو�اء  وس�ي   2003-2002  أنواعها   أول   ظهرت

عّد   .(MERS)  التنفسية
ُ
 اعت��ت   وقد.آخر  إ��  إ�سان  من  العدوى   تنتقل  ثم  ومن  اإل�سان  إ��   ا�حيوان  من  االنتقال  ع��  قادرة  و��  املنشأ،   حيوانية  ال�ورونا   ف��وسات  و�

  من  قليل  عدد  أو  واحدة  دولة  ��  ومحصورة   كب��ة  جغرافية  منطقة  ��  انتشاره  ي�ون   قد  فالو�اء  الو�اء،  عن  يختلف  و�التا��  جائحة،  )19  (�وفيد  العاملية  ال�حة  منظمة

  املعلومات  و�خفاء  ومصدره   الف��وس  طبيعة  حول   واآلراء  النظر  وجهات  واختلفت  الدول،  من   قليل  غ��  عددا  شامال  للمرض  عامليا  انتشاًرا  فتع�ي  ا�جائحة  أما .الدول 

http://www.acrseg.org/41565
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 باتت   ومتقدمة  نامية  ماب�ن   الدول   تصنيف  معاي��  أن  ،19  �وفيد  ف��وس  أظهر  حيث   الغر�ية،  الدول   ��   ال�حية  واألنظمة  والتقدم، 

  الذي   الدو��   النظام   أزمات  تفاقم  وقت  ��   جاء  ألنھ  الدو��،   النظام   هشاشة  كشف   كما   التنمية،   مؤشرات  وفق   األقل  ع��   متجاوزة 

 .4ال�ورونا بدون  ح�ى �غي�� إ�� و�حتاج  و�تآ�ل  يتفكك �ان  نظام وهو الثانية العاملية ا�حرب �عد تأسس

  مستوى   ع��  تكتمل   ولم  التش�ل  إطار  ��   تزال  ال   الصورة   أن  رغم  ــ  املتسارعة  التحوالت   ظل   ��   �ورونا  و�اء  تف�ىي  نتائج  ومن 

  �ع�ن   األخذ   مع   الفشل،  نحو   يكن  لم  إن   ال��اجع   نحو  يتجھ  اللي��الية   بن�عتھ   الغر�ي   النموذج  أن  ــ  املستجد  �ورونا  ف��وس  تداعيات

 .والفعالية  للتقدم عنوانا الشر��/الصي�ي، النموذ�� صار باملقابل، األملا�ي. االستثناء االعتبار

  النموذج   �ورونا:  جائحة  بتف�ىي  املرتبطة   زمة األ   هذه  مع  نفسها  فرضت  تنمو�ة/تدب��ية  نماذج  ثالث   ع��   ا�حديث   و�مكن

 مستو�ات   ع��   االشتغال  قيا�ىي،  زمن  ��  األزمة  إدارة  هائلة،  وتكنولوجيا  تنظيمية  قدرات   عن  أبانت  كدولة  الص�ن،  تمثلھ  األول،

 انتشار  الدولة  هذه   دبرت  حيث  األملا�ي،  الثا�ي،  النموذج  ...رخوة   وليست  ناجعة  ���وقراطيةو   وصرامة  حزم   إدارة،   أبحاث،  لفة،مخت

  ع��   السيطرة   من   ا�خاصة  بطر�ق��م   وج��   ظرف   ��  األملان   وتمكن  استطاع  حيث   والرصد،  الفهم  إ��   تحتاج  بطر�قة  �ورونا  و�اء

  مستشفيا��ا   فتحت  بل  )،ا�خت��ات  وفرة  طبية،  مستلزمات  نم  يلزم  ما  �ل  (توف��  عادي  �و�اء  معھ  التعامل   ومحاولة  الو�اء،  انتشار

  أصبح  الفضاء  هذا  أن  ع��   رس�ي  غ��   �ش�ل   أور�اتؤشر  من   تأ�ي  ال�ي   الصور   �انت  الذي  الوقت   ��  وفر�سا،  إيطاليا  من   للمصاب�ن

  توسيع   سريعة..)  اختبار  أجهزة   (اخ��اع  مبتكرة   اختبار  إس��اتيجية  طورت   حيث  ا�جنو�ية،  �ور�ا  فهو  الثالث،  النموذج  أما  من�و�ا.

  من  بدال  مخصصة  مرافق  ��  ��ا  املشتبھ  ا�حاالت  عزل   ثم  مختارة،  مناطق  ��  الشامل  االتصال  واختبار  وتتبع  ا�خت��ات،  سعة

 .املن�ل  ��  أو املستشفيات

  و��  العالم، اجتاحت ال�ي األزمة هذه  خالل نفسها فرضت  بل متسرعا، �ش�ل أو أوعشوائيا ظرفيا مختارة ليست نماذج إ��ا

 نفسها   تفرض  أصبحت  نماذج  ��  التكنولوجية..  العلمية،  املعرفة  من   والتمكن  التخطيط  وسرعة  التنظيم  قوة  ب�ن  تجمع  نماذج

 واملعتقدات   اليقنيات" "  ز�ف  عن  عرى   الف��وس  هذا   وأن  صةخا  العاملي،  النظام  ثقل  مركز  ستش�ل  ال�ي  القوى   مواز�ن  ضمن

  ع��   أثرها  ا�حاالت  أد�ى   ��  العادية  غ��   التجر�ة  لهذه   سي�ون "  ماس  هابر  حسب   يبدو  وفيما  اتية،ا�حي   ا�جاالت  �افة  ��   السائدة

 .5العام" الو��

 
 الطبي��   التطور   ع��  القدرة  لها   أن  باعتبار  الفايروسات   من  معينة  عائلة  ساللة  ��  حصلت   طبيعية  عوامل  بفعل  تطورت  مرضية  حالة  بأنھ  جانب  اعت��ه  إذ  عنھ،

،  األك��  وهو  آخر،  اتجاه  ذهب  بينما .والتأث��  بالنشاط  �ستمر  ل�ي  البيئية  املتغ��ات  مع  والتكيف
ً
ھ  تداوال   خطأ  بفعل  وانتشر  بيولوجية  مخت��ات  ��  تطو�ره   تّم   أنّ

 و�ن   رأي   وهو  بجائحة  �سبب  مما   حولھ  ا�حقائق  بإخفاء  قامت  الص�ن  واعتبار  وسياسية،  اقتصادية  وغايات  ألسباب  استحدث  بايولوجًيا   سالًحا   واعتباره  غ��مقصود

 من  ليس  أنھ  إال  بـ(الصي�ي)  الف��وس  بتسمية  ترامب  األمر��ي   الرئيس  أعرب  عندما   و�األخص   الدول   ب�ن  ت��ايد  اال��امات  أن  سيما   وال  الراهن  الوضع  ��  املرجح  �ان

 البيولوجية   األس�حة  وتخز�ن  و�نتاج  استحداث  حظر  اتفاقية  م��ا   الفايروسات،  وتطو�ر  استخدام  تحظر  اتفاقيات  فهناك  الدو��  القانون   إ��  واستنادا.بھ  األخذ  السهل

 أو   بيولوجية  جرثومية  عوامل  استخدام  إم�انية  عن  التام  االبتعاد  هو  اإللزام،  بصيغة  ذكرها   عدم  رغم  م��ا،  األساسية  والغاية  ،1975  النفاذ  ح��  دخلت  وال�ي  1972

 فعال  هناك  أنھ  �ع�ي  فهذا  ا�حروب،  من  النوعية  هذه  �ستعمل  من  ��م  اس��اتيجية  ألسباب  استحدث  بايولوجًيا   سالًحا   الف��وس  اعت��  ما   إذا  وعليھ  .�أس�حة  سامة  مواد

  دل�ن  :  راجع:  ا�جائحة  هذه  حول   للمز�د  .تقص��ية  أم  عمدية  أ�انت  سواء  الدولية  املسؤولية  تقر�ر  يتطلبھ  ما   وهذا  سببية.  عالقة  وهنالك  بضرر   و�سبب  وقع  قد  خطأ 

 :   التا��  الرابط  ع��  بريس  ترك  موقع  "  القومي  األمن  ع��  وتداعيا��ا   البيولوجية  وا�حرب  ا�جائحة  مفهوم  )ب�ن19  املستجد(�وفيد  �ورونا   "  ،النوري  سردار

https://www.turkpress.co/node/70683 
 //:bit.ly/2UMsi4lhttps التا��: الرابط  ع�� أوالين ا�ست ميدل موقع ع�� 15/04/2020 بتار�خ �شر ا�حك"، ع�� الدو�� النظام يضع "ال�ورونا  أبراش،  ابراهيم-4

 نظره   وجهة  عن  يورغ��ابرماس   األملا�ي  الفيلسوف  تحدث  الفر�سية"،  "لوموند  وجر�دة  األملانية  ال�حف  مجموعة  �شرتھ  حوار   ��  وا�جائحة:  هابرماس   يورغن  -5

   العصر   فالسفة  أهم  أحد  �عد  هابرماس   وحياتنا.  تفك��نا  ألسلوب   �عنيھ  وماذا  كورونا  جائحة  بتداعيات  يتعلق  فيما
ً
 فرانكفورت   ملدرسة  الثا�ي  ل�جيل  وممثال

 ع��   �عد  فيما  و�شره  ترجمتھ   وتم  ،2011  أبر�ل  11  يوم  �شر   الذي  ا�حوار   راجع  .النقدي  التنو�ر   و�رث  ا�حداثة  ومكتسبات  العقل  أولية  عن  املدافع�ن  النقدية

 https://bit.ly/3e8kmlxالتا��: الرابط ع�� " "حكمة موقع
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 اإلقليمية   واملتغ��ات  ا�جيوسياسية  التحوالت  مستوى   ع��  السيما  نفسها،  تفرض  باتت  املتنوعة  والتساؤالت  اإلش�االت  هذه

  سقف  استشراف  يمكنال   لذلك،   واجتماعية،  و�شر�ة  اقتصادية   خسائر   من  خلفھ  وما   ،19  �وفيد   و�اء  تف�ىي  بفعل   ا�حتملة

 قبيل:  من معا�ج��ا،  ومحاولة �عضاألسئلة إثارة دون  والتحوالت  املتغ��ات وحجم وحدود

  خاصة   األخرى)؟  االندماجية  األش�ال  أو  املركبة  (الدولة  الوطنية  فوق   الدولة  مستقبل  ع��  �ورونا  جائحة  تداعيات   ��  ما 

  املركزي   وش�لها  الكالسي�ي  بمفهومها  الوطنية  الدولة  إ��  العودة  صارت  وهل   عاجزا،  ظهر   األزمة  هذه   خالل  األور�ي  االتحاد   تكتل  وأن

 ا�جائحة   هذه  تدبر  أن   استطاعت  ا�حدودة  بإم�انا��ا  �املغرب   الدول   �عض  وأن  السيما  األزمات؟  إلدارة  وضرور�ا  اس��اتيجيا  خيارا

 البشر�ة. ا�خسائر  وتقليل األزمة احتواء من مكن��ا طر�قة الدول، ببعض مقارنة �سبيا أفضل بطر�قة

 �االتحاد   اإلقليمية  التكتالت  ع��  تداعيا��ا  ��  وما  الراهنة؟  الدولية  القوى   مواز�ن  ع��  �ورونا  وتأث��ات  ا�ع�اسات  ��  وما

 االنتخابات  ع��   ا�جائحة  هذه  ستؤثر  وكيف   ال�حراء؟  كملف  ا�حيو�ة  اإلقليمية  امللفات   �عض   ع��   ا�ع�اسا��ا  ��   وما  األور�ي؟

 ترامب؟  ملنافسة  مر�حهم هو�ة مبكرا حسموا الديمقراطيون  وأن خاصة القادمة األمر�كية
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 ا�جائحة  ظل ��  الوطنية والدولة االتحادات :األول  ا�حور 

  املش��ك  القاسم  ي�ون   و��اد   القارات،  جميع  ��  �ورنا  جائحة  تف�ىي   �سبب  �سبب  ودقيقة  استثنائية  مرحلة  العالم  عاش  لقد

  وأن   السيما   ال�حية،  والنظافة  السالمة  تداب��  أق�ىى  واتخاذ  املن�ل   ��   امل�وث  هو  الو�اء،  تدب��  مرحلة  خالل   األرض  س�ان  ثل�ي  ب�ن

  وأمر��ا  الص�ن   ��   ا�خت��ات   من   مجموعة  مباشرة   رغم  طو�ل،   وقت  إ��  يحتاج   يزال  ال   الف��وس  ��ذا   خاص  دواء  أو   لقاح   إيجاد 

 والتجر�بية.  السر�ر�ة االختبارات وأملانيا

  سابقا   أعطيت  ال�ي  بالهالة  يتعلق  فيما  السيما  واملراجعة،  التدقيق  إ��   يحتاج  ما  ثمة  املرحلة،أن  هذه  خالل  املالحظ   ومن

 االدعاءات  ز�ف  عن  وعرت  العكس،  ا�جائحة  كشفت   إذ   الوطنية،  الدولة  شأن  من  والتقليل   تبخيس  مقابل  االتحادات  أو  للتكتالت

  الوطنية   للدولة  �ورونا  و�اء  أعاد   حيث  بالدولة،  باألفراد   عالقة  مستوى   ع��  خاصة  وا�خالصات،  األح�ام  �عض  صوابية  وعدم

 الدولة   مالمح   ع��   والتشويش  السيادة   مفهوم  طمس  ع��  العوملة  دأبت   أن  اليعقو�ي،�عد  بالش�ل  مركز���ا  وكرس  و�ر�قها  هيب��ا

 الرس�ي  الرا��   قبل  من  التصدع  من  كث��  أصابھ  العوملة  جدار  لكن  ال�ونية؛  القر�ة  إطار  ضمن  العاملية  بالهو�ة  واملناداة  الوطنية

  ع��   وأخرى   مدة   ب�ن  األمر�كية  اإلدارة  ��ا  تقوم   ال�ي  ا�حمائية  السياسات  ع��  األمر�كية)،  املتحدة   (الواليات  ھمن  األك��  واملستفيد 

 .6العوملة عل��ا تقوم ال�ي  األسس ل��ز الغامض الو�اء هذا جاء  أن إ��  الوطنية، منتوجا��ا

  االقتصادية   الدراسات  ��  �عرف  بات  ما   و�عقيدات  إكراهات  أمام   السابق  ��   الوطنية/املركز�ة  الدولة  مفهوم  تراجع  وقد 

  هذا   واحتواء  ضبط  ��  اإلدارة  ب��وقراطية  وفشل  الشعبية  واملطالب  لالحتياجات  املهول   االرتفاع  نتيجة  الندرة"،  "تدب��  بإش�الية

 ونظر�ات   مفاهيم  بروز  مع   م��امنا  أو  مصاحبا  جاء  االجتماعية/ا�خدماتية   الوظيفية  الدولة  دور   تراجع  وأن  السيما  املطرد،  االختالل

 الوطنية.  �عد ما للدولة تؤسس

  حول   Théories de l'intégration internationale régionale  التفس��ية  النظر�ات  من  مجموعة  ظهرت   ذلك،  ع��   وتأسيسا

 ب�ن  ما  االندماج  عملية  لتفس��  أ�شئت  ال�ي  النظر�ات  هذه  اإلقلي�ي.  االندماج  نظر�ات  باسم  �عرف   ما  تحت  األور�ي  االتحاد   مسار

  الوحدة   حركية  تطور   مع  إال  تتطور   لم  ا�حديث  �ش�لها  اإلقلي�ي  االندماج  ونظر�ة  والدوافع.  العوامل  حيث  من  ا�ختلفة   الدول 

 : نوع�ن إ��  اإلقلي�ي االندماج �اتنظر  وتنقسم  األور�ية.

 ،��لالندماج  السياسية النظر�ات و�س�ى السياسة علم إطار ��  ظهرت األو 

 ،لالندماج االقتصادية النظر�ات  و�س�ى  االقتصاد، علم إطار ��  ظهرت والثانية 

 ��  األعضاء  الدول   انخرط  أي  الدو��،  املستوى   ع��  الفدرالية  الدولة  نموذج  تطبيق   ع��  ترتكز   الفدرالية:  النظر�ة  ،أوال

 االندماج.  عملية

 .7الوظيفي وا�خيار االندماج ألطروحة قعد والذي مي��ا�ي ديفيد  بإسهامات النظر�ات هذه   ترتبط  :الوظيفية نظر�ةال ثانيا،

 
  املركز:   موقع  ع��  11/04/2020  بتار�خ  �شر  والتخطيط"  للدرسات  البيان  مركز  ا�جديد"،  العاملي  النظام  ..وأزمة  �ورونا   "جائحة  املعي�ي،  �اظم  محمد  -6

https://bit.ly/2UOSzin 
 :  أهمها   النظر�ات من مجموعة توجد -7

 االجتما��  البناء وتحليل ا�جديدة الوظيفية النظر�ة-

 الدو��  الت�امل تحليل نظر�ات-

 :  راجع

 . 1999 سنة .244 العدد ال�و�ت، املعرفة،  عالم غلوم، حسن محمد ترجمة  هابرماس، إ�� بارسونز من االجتماعية النظر�ة إبان، كر�ب-
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  ��ع   وال��ك��  االندماج،   عملية  ��   الوظيفية  وا�جوانب   السياسية  ا�جوانب  ب�ن  الفصل  ضرورة  ع��  الفكرة  هذه  وتقوم

 الدولية). العمل منظمة استمرار  مقابل األو��  العاملية ا�حرب �عد األمم عصبة (ا��يار ا�ختلفة القطاعات ��  الوظيفي االندماج

 :��  مراحل  عدة ع��  ترتكز  مي��ا�ي   ديفيد طارحها يو�ح ما  حسب  تطبيقها  �� الوظائفية/الوظيفية النظر�ة

  رجال  طر�ق  عن  مع�ن   تجاري   مجال   ��  االقتصادي   التقارب  يظهر   حينما  االقتصادي،  التقارب  ببذرة  �س�ى  ألو��،   املرحلةا  -

 الدولت�ن.  كال   من والتجار األعمال

  أخرى   تجار�ة  مجاالت  إ��   االقتصادي   التقارب   ينتقل   املرحلة  هذه   خالل   التجاري،  التفرع  �عملية   �س�ى   لثانية،  املرحلة  -

 ا�جاالت. مختلف ليشمل التجاري  التبادل  وتوسيع

  خالل  من   قانو�ي  �ش�ل   تنظيمھ  التدخل   �ستد��  التجاري   التبادل  تطور   التجار�ة،  االتفاقية  مرحلة  �س�ى  الثالثة،  املرحلة  -

 األطراف. كال   من رسمية اقتصادية اتفاقية توقيع و  عقد 

  تتبع   هدفها  اقتصادية  منظمات  أو  كيانات  خلق  تطلبي  االتفاقية  وتطبيق  تن�يل  ع��  والسهر  اح��ام  إن  الرا�عة،   املرحلة

 واملبادالت.  األعمال  وتنسيق

  مرور   مع  الدول   تلك  يجعل  وتطو�رها،  الدول   ب�ن  االقتصادية  العالقات  تقو�ة  أن  النظر�ة،  لهذه  تبعا  مي��ا�ي  يرى   وعليھ، 

 ا�جديدة.  الوظيفية  نظر�تھ خالل  من النظر�ة هذه   انتقد  ها�س أر�ست إال مؤسسا�ي، �ش�ل ببعضهما ومتصلة  مرتبطة الوقت

  مي��ا�ي  أف�ار  وأنتقد  رفض  حيث   النظر�ة،  هذه   منظري   أبرز   من   هاس"   "أر�ست  �عت��   ا�جديدة:  الوظيفية  النظر�ة  ا،ثالث

 الفنية. أو  والتقنية السياسية األمور  ب�ن بالفصل  يتعلق فيما خاصة الوظيفية، �شأن

  حيث  السيا�ىي،  واالندماج   الف�ي   االندماج  عملية   ب�ن   التداخل  لتفس��  "االنتشار"  مفهوم  هو  جديدا   مفهوما  "هاس"   قدم

  أن   إ��   وتدر���  حت�ي  �ش�ل   االندماج  عملية  انتشار  إ��  الوقت   مرور  مع   سيؤدي   والوظيفية  الفنية  القطاعات  ��   االندماج  أن   يرى 

 السيا�ىي.  ا�جال ف��ا بما أخرى  مجاالت  إ�� يمتد

  النظر�ات   عن   وكبديل   االقتصادية،  العالقات  تطور   مع  النظر�ات  هذه   ظهرت  االقتصادي:   االندماج  نظر�ات   ،را�عا 

 . 8أور�ا منطقة واستقرر   ا�حروب توقف �عد  السيما السياسية،

 
 . 2008 ا�جامعية،  املطبوعات ديوان ا�جزائر: الدو��، الت�امل تحليل نظر�ات مصباح، عامر -

 ). 1891 ب��وت، والتوزيع، وال��جمة للنشر �اظمة ال��، عبد وليد ترجمة: الدولية، العالقات  �� املتضار�ة النظر�ات بالستغراف، رو�رت دور�ي، جيمس-

 .2007 ا�جزائر، والتوزيع، للنشر ا�خلدونية دار  الت�و�نية،: والنظر�ة التفس��ية  االتجاهات ب�ن الدولية العالقات �� التنظ�� جند��، الناصر عبد -

 . 2004  د�ي، لألبحاث، ا�خليج مركز و�شر ترجمة العاملية، السياسة عوملة سميث، ستيف و بيليس جون -

-Pierre de senarclens ,la politique internationale, paris : Armand colin,1992 

-King Preston, Federalism and Federation (London: Croom Helm, 1982) 

-Lindberg Leon, The Political Dynamics of European Economic Integration (Stanford: stanford university press, 1963) 

-Mitrany David (ed), The Functional Theory of Politics (London School of Economics & Political Science: Martin Robertson, 1975). 

-Beach Derek, The Dynamics of European Integration: Why and when EU institutions matter (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005), 

  :اإلطار هذا   �� راجع-8
-Alfredo Suarez ; Intégration régionale, Hachette,2009 

-Les processus d'intégration régionale, vecteurs de recomposition du système international ? 

https://www.erudit.org/en/journals/ei/1997-v28-n3-ei3070/703774ar.pdf 

https://www.erudit.org/en/journals/ei/1997-v28-n3-ei3070/703774ar.pdf


 والعشرین  الواحد القرن جائحة
 وتداعیاتھا  المحتملة اإلقلیمیة المتغیرات لفھم محاولة

 

 

 

7 

  والروتي�ي   اليومي  صراعها  ��  للدول   و�غراء  طلبا  أك��  االندماج  ومفاهيم  االقتصادية،  والتجمعات  التكتالت  منطق   صار  وقد

 ال�ي   الدركية/البوليسية  الدولة  وغدت  متجاوزة،  األول   الكالسي�ي  ش�لها   ��  الوطنية  الدولة  و�اتت  والتسي��،  التدب��  إكراهات  مع

 والتخلف.  الفشل عنوان ا�حدود  وحماية األمن  �� محصورة وظيف��ا

  خالل  من   سواء  الوطنية  فوق   الدولة  إ��   وصوال  الوظيفية/ا�خدماتية  الدولة  إ��   الدركية/البوليسية  الدولة  من   االنتقال   إن

 وأملانيا،   أمر��ا  مثل  االتحادات/الفيدرالية  ضمن  االندماج  أو  األور�ي،  �االتحاد   اإلقليمية  االقتصادية  التكتالت  ضمن   االندماج

 مقرونة   اللي��الية  واملفاهيم  التكتالت   هذه  معها  وغدت  واالقتصاد،  السياسة  حسابات  وفرضتھ  تار�خية،  وظروف   خلفيات  أملتھ

  الوطنية   الدولة  اق��ان  مقابل  وجماعية،  فردية  وحقوق   حر�ات  من   تتيحھ   وما  الفرد،   رفاهية  من   تحقق   ما   نتيجة  واالزدهار  بالتقدم 

 املستو�ات.  �افة ع�� والضعف بالتخلف اليعقو�ية املركز�ة

  املفاهيم   فشل  أو  وتراجع  باندحار  وا�جزم   واإلقرار  متسرع،  �ش�ل   التنبؤ  ألوانھ،  السابق  من   ي�ون   قد  آخر،  جانب  من

  ا�خوف،   ف��ا  �سود   ال�ي  الصعبة  الف��ات  خالل   بالدولة  الفرد   ارتباط  وأن  السيما  الدول،  وأش�ال  وظائف  حول   سادت  ال�ي  اللي��الية

 وخطورة.  فت�ا األك�� واألمراض األو�ئة انتشار مع  أو ا�جاعة أو  ا�حرب أثناء سواء عاديا، أمرا  �عت��

  ال�ي   النظر�ات  �عض   واستحضار  استدعاء  يمكن   البشر�ة،  ا�جماعة  تار�خ   ��   الدولة  ومركز�ة  محور�ة  واستقراء  ولفهم

  إ��   اإل�سان  حاجة  تفسر  ال�ي  النظر�ات  طليعة  ��  الطبي��  التطور   نظر�ة  تأ�ي  إذ   منظم،  سيا�ىي  كمتجمع  الدولة  �شوء  عا�جت

  إ��   تدر���  �ش�ل  تم  كب��ة،  أسرة   إ��  تطورت  ال�ي  البسيطة  األسرة  ��  الدولة  �شوء  ��   األصل  أن  إ��  النظر�ة  هذه  وتذهب  ا�جماعة،

  أن   النظر�ة،  هذه  منظري   أبرز   من   باعتباره   أرسطو  ويعت��  دولة،  إ��  تتحول   ا�حضري   االستقرار  عوامل   و�فضل  قر�ة،  أو   قبيلة

  العيش  إ��  تدفعھ  وال�ي  اإل�سان  لدى  املوجودة  االجتماع  لغر�زة  طبي��  نتاج  الدولة  أن   يرى   فهو  واجتما��،  سيا�ىي  حيوان  اإل�سان

 اآلخر�ن.  مع

  للسلطة   بديلة  سياسية  مؤسسات  إلقامة  البورجواز�ة  ونضال  تطلع  خضم  ��   هذه  جاءت  فقد  ،9االجتما��  العقد   نظر�ة  أما

 سلطة  يقيم  البشر،  ب�ن  م��م  اجتما��  عقد  وجود   أساس  ع��  النظر�ة  هذه  وقامت  اإلل�ي.  ا�حق  ع��  املستندة  املطلقة  امللكية

  هذه   املنظم"،  "ا�جتمع  إ��  الفو�ىى"  "مجتمع   من  ا�خروج  �غية  وذلك،  اإللھ،  تفو�ض  من  وليس  اإل�سان  صنع  من  سياسية

 النظر�ة هذه  هيمنت  االجتما��".  العقد  " كتابھ �� روسو جاك وجان  لوك، وجون  هو�ز، توماس هم: مفكر�ن ثالثة تزعمها النظر�ة،

 وشروطھ. االجتما��   العقد طبيعة �� الثالث املفكرون واختلف  عشر، والثامن  السادس القرن�ن  ب�ن

  هذه   أ�حاب  يرى   إذ   وا�جدلية،  التار�خية  املادية  ع��  القائمة  األف�ار  مجموع  ع��  تأسست  ف�ي  املاركسية  النظر�ة  أما

  لين�ن.   أنجلز،  ماركس،  �ارل   املفكر�ن:  من  العديد  النظر�ة  هذه  عن  ودافع  ا�جتمعات،  تطور   سبب  هو  الطبقي  الصراع  أن  النظر�ة

 
ك ا�ح�ام  مفهوم العقد االجتما�� إ�� أحد املصط�حات �� الفلسفة السياسية، وهو عبارة عن اتفاق يتم �ش�ل اف��ا�ىي أو فع�� ب�ن طرف�ن، بما �� ذل  -9

الة من الت�امل وا�ح�ومون، ووفًقا لهذا العقد االجتما�� يتم تحديد �افة ا�حقوق والواجبات امل��تبة ع�� �ل طرف من هذه األطراف من أجل إحداث ح

والت ال��ضة  عصر   �� تبت 
ُ

ك ال�ي  الفكر�ة  النظر�ات  أهم  أحد  روسو  جاك  جان  الكب��  للفيلسوف  االجتما��»  «العقد  كتاب  ويعت��  ا�جتمع.   �� �� نو�ر 

كم السيا�ىي وتتحدد ع�� الغرب، فبعد سقوط الشرعية الدينية �أساس ل�حكم �� أورو�ا، أصبح من الضروري البحث عن شرعية بديلة يقوم عل��ا ا�ُح 

ع� عملوا  الذين  والفالسفة  املفكر�ن  من  العديد  ظهر  لذلك  م��م.  ع�� �ل  امل��تبة  وا�حقوق  والواجبات  وا�ح�وم،  ا�حاكم  مسؤوليات  إيجاد أساسها   �

ن جاك روسو الذي طرح فكرة العقد  ميثاق شر�� جديد يحكم العالقة ب�ن الطرف�ن، و�ان من ب�ن هؤالء املفكر�ن الذين سعوا إليجاد هذا امليثاق جا

 .االجتما�� إ�� جانب مجموعة أخرى من املفكر�ن التنو�ر��ن أمثال توماس هو�ز وجون لوك

 : راجع

Jean-Jacques ,Rousseau  "Du contrat Social ou  des Principes du droit Politique", éditions sociales 1983 

Thomas hobbes. Le leviathan. Traduit par francoistricaut. éditionssierry. Paris 1971 

https://www.bol.com/nl/c/jean-jacques-rousseau/6000336/
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  ب�ن   العمل  وتقسيم  ا�خاصة،  امللكية  ظهور   مع  إال  تظهر  لم  وأ��ا  الطبقي،  الصراع  نتاج  ��  الدولة،  أن  ��  النظر�ة  هذه  جوهر  و�تمثل

  ع��   للسيطرة  البورجواز�ة  الطبقة  وأداة   املسيطرة،  الطبقات  �خدمة  جهاز  النظر�ة  هذه  بحسب  ف�ي  يملك،  ال  ومن  يملك  من

 ال��وليتار�ا.  الطبقة

  واختبار   التحوالت  فهم  ع��  �ساعد  الدولة،  مفهوم  عا�جت  ال�ي  التار�خية  والنظر�ات  املفاهيم  وتفكيك  استقراء  عملية  إن

  ا�حواجز   ورفع  السوق   اقتصاد   قيم  عوملة   خالل  من  الوطنية  �عد  ما  للدولة  أسست  ال�ي  اللي��الية  املفاهيم  وصالبة  نجاعة  مدى

 وقطاع  والتعليم   �ال�حة  ا�حيو�ة  االجتماعية  املؤسسات  عن  يدها  ورفعها  اال��حاب  أو  ال��اجع  إ��   الدولة  ودفع   ا�جمركية 

 األساسية. ا�خدمات

  �عدما  الراهن،  وش�لھ  بنسقھ  اللي��ا��  النظام  �ع��ي   باتت  وقيمية  بنيو�ة  �غرات  أو  نقائص  عن  �ورونا  جائحة  كشفت  إذ 

 اإل�سان. ورفاهية وا�حر�ة وا�حداثة  التنو�ر لقيم  الوحيد  التجسيد م�ىى، ما  �� النظام هذا  ش�ل

  وما   املغر�ي  النموذج  ش�ل   إذ   واالهتمام،  التأمل  �ستد��  �ورونا،  جائحة  الحتواء  الوطنية  الدولة  تحرك  وسرعة  نجاعة  إن

 نقطة   املوارد"،   "ندرة  فظاعة  رغم  والت�افل  والتآ��  املواطنة  لقيم  انتشارا   من   صاحبھ  وما   واألفراد،  الدولة  ب�ن  تالحم   من   خلفھ

 األنظمة   �عض  هشاشة  عن  �ورونا  أزمة   عرت   حيث   والتكتالت،   والدول   للنظم  ا�جاهزة  التوصيفات   مستوى   ع��  أساسية  تحول 

 انتخا�ي  صوت  مجرد   الفرد/املواطن  هذا  غدا  حيث  الغر�ية،  املنظومة  داخل  الفرد   وقدسية  بمركز�ة  تتشدق  �انت  ال�ي  اللي��الية

 معينة. آليات وفق معھ التعامل يمكن

 و�اء   مواجهة  عرقلة  وراء  النيولي��ا��"  "الطاعون   أسماه  ما  أن  �شومس�ي  �عوم  األمر��ي  املفكر  اعت��  كما  اإلطار،  هذا  و��

 �شروط  ا�جتمع  بناء  إعادة  أو  استبدادية  أك��  دول   أمام  سي�ون   �ورونا  �عد  العالم  أن  إ��  مش��ا  "،19-"�وفيد  املستجد   �ورونا

 .10إ�سانية

  مناعة   (نظر�ة  قطيعھ  مع   جو�سون   ال��يطا�ي  الوز�ر  رئيس  �عاطي  خالل  من  سواء  مكشوفة،  صارت  ومشاهد  حقائق  إ��ا

 االقتصاد   تدهور   مخافة  وا�حالت   األسواق  فتح  ع��   ترامي   الرئيس  إصرار   خالل   من   أو   لھ،  مناعة  ال  ملن   حياة  ال  بمنطق   11القطيع)

  البعض،  �عضها  عن  معزولة  دول   مجرد  فغدت   أور�ا،  أما،  املليون�ن.  أمر��ا  ��  �ورونا  بو�اء  اإلصابة  عتبة  تخطت  الذي   الوقت  ��

 
مؤلف، صنف �� املرتبة الثامنة ألك�� املراجع ال�ي يمكن    100، وصاحب أك�� من  �عوم �شومس�ي أستاذ اللسانيات الفخري �� معهد ماسا�شو�س-10

�أبرز �خصية ثقافية �� العالم،   2005االستشهاد ��ا ع�� اإلطالق ع�� مدى التار�خ، وتضم �ارل ماركس ولين�ن وغ��هما، والذي صوت لھ باإلجماع سنة 

و التوليدي، والذي سميت باسمھ عديد الفتوحات العلمية، م��ا: «تراتب �شومس�ي»، و«نظر�ة الرجل الذي �عد أب اللسانيات ا�حديثة، ومؤسس النح

 "DiEM 25"�شومس�ي شوتز ن��غر»، والذي �عد من مؤس�ىي نظر�ة ال��و�اغندا السياسية واإلعالمية مع إدوارد ه��ماس. راجع مضمون حواره مع قناة  

 بخصوص و�اء �ورونا ع�� الرابط التا��: 

https://bit.ly/2MY8NBu 

املية، دافع عن "مناعة القطيع" رئيس الوزراء ال��يطا�ي قبل أن ي��اجعا ع��ا تحت ضغط املعارضة، كما انتقد مدير الطوارئ �� منظمة ال�حة الع  -11

ل�ي تقت�ىي ترك الف��وس ينتشر الدكتور مايك رايان، نداءات �عض ا�ختص�ن ملواجهة ف��وس �ورونا املستجد من خالل ما �عرف بـ"مناعة القطيع" ا

مناعة القطيع هو مفهوم �� علم األو�ئة يصف كيف ."وقال رايان "البشر ليسوا قطعانا.ب�ن الناس �� حدود معينة ��دف تقو�ة املناعة البشر�ة ضده

املرض.   ضد  مناعة  الس�ان  من  معينة  �سبة  لدى  �ان  إذا  العدوى  من  أنفسهم  يقوا  أن  جما��  �ش�ل  للناس  يتعلق يمكن  فيما  القطيع  مناعة  لكن 

الواقع، خاصة بدون لقاح  �عيدة عن  التا��  ما ينطوي ع��    .بالف��وس  البيطر�ة، وعادة  نا�ع من علم األو�ئة  القطيع"  "مناعة  رايان إن مصط�ح  وقال 

 قرارات تجار�ة حول ما إذا �ان ينب�� ترك ا�حيوانات تموت من أجل �حة القطيع �ش�ل عام.

"راجع يمك:  التا�� هل  الرابط  ع��  ا�حرة،  موقع  الشروط"،  يو�حون  مختصون  �ورونا؟..  ف��وس  لتف�ىي  حدا  تضع  أن  القطيع  ملناعة  ن 

:https://arbne.ws/3d5GATY 



 والعشرین  الواحد القرن جائحة
 وتداعیاتھا  المحتملة اإلقلیمیة المتغیرات لفھم محاولة

 

 

 

9 

  مرئي،  غ��  ف��وس  إيقاع  سرعة  مجاراة  عن   االتحاد   هذا  واه��از   �جز   الفت   �ش�ل   ظهر  إذ  وحقيقة،  واقعا  االتحاد   إ��  ت�ون   ما  وأ�عد 

 والتعاون.  التضامن  قيم من قليال  ولو إبداء ع�� األقل ع��

  و�غالق   التنقل  حركية  وتوقيف  الدول،  حدود   إغالق  �عد  التار�خ،  من  جزءا  صار  األور�ي  االتحاد  أن  كذلك،  جليا  و�دا

  من   تجد  لم  بل  موا��ا،  تح�ىي  ايطاليا  �انت  عندما  واملشاهدة  بالفرجة  الدول   معظم  اكتفت  حيث  والقطارات..  واملوا�ئ  املطارات

 . 12وروسيا  �الص�ن واملف��ض�ن  التار�خي�ن أور�ا خصوم غ�� �ساعدها

  عندما   يورغ��ابرماس،  األملا�ي  الفيلسوف  األزمة  هذه  عن  ع��  وأن  سبق  وقد  الوطنية،  �عد  ما  الدولة  أزمة  ��  اليوم  أور�ا  أزمة

 (تما��  القومي  م�و��ا  ب�ن  القائم  االنفصام  ��  وتكمن  �ش�لها،  منذ  مسبوقة  غ��  أزمة   �عيش  اللي��الية  الغر�ية  الدولة  أن  الحظ

 الشاملة). املواطنة (مبدأ  واإلجرائي السيا�ىي  وم�و��ا  واألمة) الدولة

  وتحقيق   واالجتماعية،  الثقافية  التعددية  استيعاب   ع��  قادرا  اللي��ا��  التعاقدي   النموذج  �ان   إذا  سبق،  ما  �ل  ع��  عطفا

  الكالسي�ي   بمفهومها  الوطنية  الدولة  مفهوم  و�قبار  تجاوز   �ستطيع  تكتالت  بناء  عن  عاجزا  بدا  فإنھ  االقتصادية،  النجاحات  �عض

  ا�جتمع   إ��   الطبيعة  حالة  من   باالنتقال  ارتبط   الذي   واملمتل�ات  األرواح  حماية  رهان  أن   عن   �ورونا  جائحة  كشفت   حيث   األول،

 املؤسسات   �خدمة   أداة  صارت   �عدما   الفرد  تجاوزت  ال�ي   التسو�قية   اللي��الية  املفاهيم  ��  النظر  إعادة   اتجاه  ��   سيدفع   املنظم،

 الشر�ات..).  (البورصات، املصا�ح وأ�حاب الك��ى 

  

 
12-L'Union européenne et le coronavirus,Question d'Europe n°553. La Fondation Robert Schuman  

/https://bit.ly/2C35uGS 
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 ا�حتملة  ا�جيوسياسية والتداعيات ا�جائحة الثا�ي:  ا�حور 

  والفو�ىى   االضطراب  عنوا��ا  �حظة  ، 19-�وفيد  و�اء  تف�ىي  �سبب  وحساسة  وعصيبة  استثنائية  �حظة  العالم  دول   عاشت

  التار�خية  السرديات  ز�ف  عن  كشفت  حيث  الراهن،  العاملي  النظام  ��  القصور   أوجھ  عن  ا�جائحة  هذه  عرت  إذ   واالرتباك،

  وقوة   أسطورة   عن   ا�حديث  يتم   عندما  والسذاجة،  القدسية   من   بنوع  ا�جميع   و�رددها  ��ا،  يتغ�ى  �ان   ال�ي  ا�جاهزة   وال�ليشيات

 العوملة. وقيم ومبادئ   السوق  واقتصاد  والتكنولوجية  الصناعية الثورة أفرزتھ الذي  اللي��ا�� النظام

  مشاهد   الراهن،  الوقت  ��  واإلدراك   والتفس��  الفهم  ع��  عصية  ت�ون   قد  عديدة   ومظاهر  جوانب  عن  الو�اء  كشف   لقد

  خالل   وشعو�ا  أمما  أبادت  ال�ي  وال�وارث  األو�ئة  عصور   األذهان  إ��  �عيد  متعددة،   وسينار�وهات  مأزومة  بنتائج   تنذر   دراماتيكية

 .13ا�حسبان �� يكن لم ما والوفيات اإلصابات عدد تخطى ا�جائحة، هذه �سبب  حيث  خلت، قرون

  �ختلف   واالجتماعية  االقتصادية  واألنظمة  األرواح   ��  جسيمة  خسائر  خلفت  املعمور،  أنحاء  مختلف  عرف��ا  إ�سانية  �ارثة

 قاب  املتحضر"  "العالم  لدول   وال�حية  االقتصادية  األنظمة  �عض  معها  بدت  األزمة  ال�ارثة/  هذه  أن  هو  الالفت  لكن  الدول،

 قرن. نصف قرابة سادت  ال�ي الغر�ي" "التفوق  أسطورة أو سطوة  كذلك معها وأ��ت اال��يار، من  أد�ى أو قوس�ن

  ليس   الراهن  العاملي  النظام  داخل  القوى   ومواز�ن  التوازنات  خر�طة  ع��  ا�جائحة  هذه  وا�ع�اسات  تداعيات  عن  ا�حديث   إن

  12  يقارب  ملا  3/2020/ 20  بتار�خ   توقعات  �شرت   ال�ي  األمر�كية  بولي�ىي  فورن  مجلة  بحسب   إذ  التنجيم،  ضروب  من  أو  فكر�ا  ترفا

  وأقل   ازدهارا   وأقل  انفتاحا  أقل  سيصبح   العالم  أن  مجملها  ��  أقرت  خالصات  �ورونا،  �عد  ما  العالم  مستقبل  حول   وخب��ا  مفكرا

 . 14حر�ة

  واالجتماعية   االقتصادية  ا�جوانب  ومعا�جة  ��خيص   ��  محصورا  �عد  لم  ا�جائحة  هذه  نتائج   حول   فالنقاش  لذلك،

 النظام   وطبيعة  ش�ل  استشراف   ومحاولة  التفك��  ضرورة   و�تطلب  �ستوجب   بات  بل  الو�اء؛  خلفها  ال�ي   والنفسية  واالستشفائية

 والتحليل.  الدراسة موضع ا�حتملة السينار�وهات �عض  وضع  خالل من  ا�جديدة  معاملھ ورسم  ا�جديد، العاملي

  خر�طة  إن  القول   يمكن  ا�حتملة،  والتطورات  املتغ��ات  نتائج   استشراف  ومحاولة  ا�جائحة،  هذه   تداعيات  دراسة  سياق   و��

  من  مجموعة  إدارة  ع��   شك   دون   سينعكس  مما  ؛ 15والتحول   لاله��از  معرضة  الو�اء  هذا  �عد   الدول   ومواقع  واملصا�ح  التحالفات

  طبيع��ا   حيث  من  و�عت��  تدو�لها،  تم  ال�ي  وامللفات  القضايا   خاصة  لسنوات،  السطح   ع��  طفت  ال�ي  الدولية  واألزمات  امللفات

 الدولية.  القوى  ب�ن والنفوذ املصا�ح لصراع آخر أو �ش�ل امتدادا و�عقيدا��ا

  العالم،  دول   معظم  ضر�ت  ال�ي  با�جائحة  تتأثر   أن  ا�حتمل  من  وحيو�ة  إقليمية   عديدة  ملفات  ا�جانب،  ��ذا  وارتباطا

 حول   الن�اع   إ��  باإلضافة  االتحاد،  هذا  �ع��ي   باتت  ال�ي  والصعو�ات  اإلش�االت  ظل   ��  السيما  ا�حك،  ع��  األور�ي  االتحاد   فمستقبل 

  من   إذ   ،19  �وفيد  ف��وس   بتداعيات  كذلك  تتأثر  أن   ا�حتمل  من  ال�ي  واملعقدة  الشائكة   امللفات  ب�ن  من  �عت��  الذي  ال�حراء

 
 392090 : والوفيات ،6637519 : يقارب ما  العالم ��  اإلصابات عدد بلغ -13

   الوطنية ال�حية واملؤسسات هو�كن�، جونز جامعة املصدر:

 3غر�نتش+ م 6:54 2020 يونيو 5 للبيانات تحديث آخر
 التا��:  الرابط ع�� 20/03/2020 بتار�خ الصادر بولي�ىي فور�ن مجلة من  العدد هذا لتحميل-14

https://bit.ly/37uLjxo 
  صدر   امللف  �الص�ن،  جديدة  قوى   لصا�ح  االمر��ي  النفوذ  وتراجع  �ورونا،  جائحة  �سبب  العوملة  انحسار   عن  خاص  ملف  بولي�ىي  فور�ن  مجلة  أصدرت   الصدد  ��  -15

 التا��:  الرابط ع�� العدد هذا  ع�� ولالطالع ،2020 ماي 12 بتار�خ

https://bit.ly/3e7tert 
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  املرتقبة   ا�جيوسياسية  فالتحوالت  الك��ى،   االقتصادية  التحديات   إ��   تضاف  ك��ى   تحديات  أمام  نفسھ  املغرب  يجد   أن  املتوقع

  تحوالت   وقوع  اتجاه  ��  تدفع  السينار�وهات  مختلف  أن  السيما  ال��ابية،  الوحدة  بقضية  املرتبطة  التوازنات  ع��  بظاللها  تر��  بدأت

 املؤثرة. والعواصم  املناطق �عض  �� خاصة ودراماتيكية عادية غ��

  �ش�ل   أخرى   وتارة  ومفجع،  مهول   �ش�ل  تارة  جليا  ظهر  �ورونا  بو�اء  واألورو�ية  األمر�كية  الرقعت�ن   فتأثر  اإلطار،   هذا  و��

 ومواز�ن   الكيانات  �عض  م�انة  وح�ى  الدول،  �عض   قادة   مستقبل  ع��  سينعكس   الوضع  هذا   أن   ع��  يؤشر   مما  وغامض،  منفلت

  املتحدة   الواليات  من  �ل  �عت��  إذ   ال�حراء،   كملف  واإلس��اتيجية،  ا�حيو�ة  امللفات  من  مجموعة  خاللها  من  تدار  ال�ي  القوى 

  ع��   أو  األمن  مجلس  مستوى   ع��  إن  ال�حراء،  حول   الن�اع  مسار  ��  املؤثرت�ن  الغر�يت�ن  القوت�ن  األورو�ي،  واالتحاد   األمر�كية

 والقضائية. وال��ملانية السياسية ومؤسساتھ األورو�ي الفضاء مستوى 

 توف��   وصعو�ة  الوفيات  عدد   ارتفاع  مطرقة  ب�ن  ي��نح   ومتخبطا،  م��ددا   عاجزا  بدا   ترامب  فالرئيس  األمر��ي،  املستوى   ع��

  انكشاف  مع  البورصة،  ��يارو�  ،16العاطل�ن  عدد   وارتفاع  االقتصادي  الر�ود   وسندان  األمر�كي�ن  من   الكب��ة  لألعداد   االستشفاء

 وسياستھ   شعبيتھ  “ترامب”  ب�ى  ح�ن  ��   وظائفهم،  األمر�كي�ن  من  اآلالف  مئات  وفقدان  األمر�كية،  ال�حية   التحتية  البنية  ضعف

 لبالده.  االقتصادي االزدهار تحقيق  ع��

  حسم  إذ   السار،  غ��  ا�خ��  جاءه  ح�ى  االقتصادية،  ونتائجها  ا�جائحة  أ��كتھ  �عدما  أنفاسھ  �ستجمع  ترامب  يكد  فلم  هذا،

 . 2020 سنة أبر�ل شهر خالل 08 يوم ساندرز  ا��حاب �عد ملنافستھ  بايدن جو  ترشيح  مبكرا �ش�ل الديمقراطيون 

  �عا�ي  ال�ي  واالقتصادية  الو�ائية  األزمة  ظل  ��   أو�اما،  بارك  السابق  للرئيس  نائبا  عمل  الذي  بايدن،  الديمقراطي  تر�ح  إن

  اإلنجازات   بأن-ا�جائحة–  أظهرت  �عدما  الصفر،   نقطة  إ��  التنافس  أعاد   عامليا،  النفط  أسعار  انخفاض  مع   و�املوازاة  أمر��ا،  م��ا

 القر�ب.  التار�خ  من ذكرى   مجرد   ا�حا�� للرئيس السابقة والفتوحات

  تجديد  ��  حظوظھ  ع��  شك  دون   سيؤثر  الو�اء  تف�ىي  تداعيات  واحتواء  إدارة  ��  ترمب  ففشل  ال�حراء،  بملف  وارتباطا

  السنة   خالل   أنتمكن  �عد  ا�جديدة،   الديمقراطية  اإلدارة  ب��و�ض   مطالبا  نفسھ  سيجد  املغرب   أن  �ع�ي  مما  الثانية؛  للمرة  واليتھ

 اإلدارة.  هذه   مع  �جاف سنوات ثالث �عد  مواقفھ و�ل�ن  األبيض البيت شفرة  يفك أن  ترامب والية من األخ��ة

  قضية  إدارة  ��  امل�اسب  من  مجموعة  تحقيق   من  مكنھ  واليتھ،  من  األخ��ة  السنة  خالل  ترامب،  إلدارة  املغرب  اخ��اق   إن

 ضغوطات   رغم  جديد   مبعوث   �ع�ن   ولم  ،  2019  ماي  ��  �ولر  استقالة  ع��   سنة  مرت  إذ  االم�ي،  املستوى   ع��  ال��ابية  وحدتھ

  وضعية   أن  �ع�ي  مما  األمن،  مجلس  أجندة   ع��  ثانو�ا   وصار  الصفر  نقطة  إ��  الن�اع  ملف  عاد   بل  ،17اململكة  خصوم  وتحر�ات

 تندوف.  مخيمات  �� انفجار أو انفالت  وقوع بإم�انية تنذر هاتھ  ا�جمود 

 ��   العالم  أن  ع��   تؤضر  التكهنات  جل  أن  السيما  جديدة،  قوى   لصا�ح  األمر��ي  النفوذ   تراجع  احتمال  إ��  باإلضافة  هذا،

 مؤشرا  �عطي  الص�ن.ما  حول   تتمحور   ال�ي  العوملة  إ��  أمر��ا  حول   تتمحور   ال�ي  العوملة  من  االنتقال  مخاض  �عيش  الراهنة  املرحلة

 
 و�جراءات   �ورونا،  جائحة  �سبب  االقتصاد  لها   يتعرض  ال�ي  الضغوطات  ظل  ��  املتحدة  الواليات  ��  العمل  عن  العاطل�ن  عدد  ��  ز�ادة  عن  أمر�كية  بيانات  كشفت  -16

  ع��   ل�حصول   السنة  هذه  من  ماي  شهر  امن  األسبوع   خالل  تقدموا  عامل  مالي�ن  3  من  يقرب  ما   إن  األمر�كية،  العمل  وزارة  وقالت.الف��وس  انتشار  من  ل�حد  العزل 

  أمر��ا   ��  البطالة  بلوغ  إ��  التقديرات  و�ش��  أمر��ي.  مليون   36  إ��  �ورونا   جائحة  بداية  منذ  اإلعانة  ع��  ل�حصول   املتقدم�ن  عدد  يرتفع  و�ذلك.  البالد  ��  البطالة  إعانات

 : التا�� الرابط عل DW موقع راجع املائة. �� 20 �سبة

https://bit.ly/2N22EUQ 
 :  التا�� الرابط ع�� ،2020 ماي 18 بتار�خ �شر 2 لكم، موقع بال�حراء؟"،  خاص مبعوث  �ع�ن لم ملاذا" ،الزهراوي  محمد -17

https://bit.ly/3ft2F0q 
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  فالشعب   الص�ن،  حول   تتمحور   والدبلوماسية  االقتصادية  العالقات  من  جديد  نمط  وتب�ي  الشرق   نحو  القوة  النتقال  آخر  جديدا

  "جون   بر�نستون   جامعة  ��  السياسية  العلوم  أستاذ   أكده  ما  وهذا  املتوحشة،  بالرأسمالية  إيمانھ  وتزعزع  بإدارتھ  ثقتھ  فقد  األمر��ي

  أك��  نماذج عن  البحث وتحاول   قوقع��ا من ستخرج  الغر�ية "الديمقراطيات  بأن إيكين��ي"
ً
 .18املش��ك" للتعاون  أمانا

  حول   حادة   خالفات  بروز   �سبب   ورخوة   عاجزة  املتعددة   االتحاد   هذا  وأجهزة   مؤسسات  بدت  فقد  األورو�ي،  املستوى   ع��   أما

  األك��   الدول   و��   و�سبانيا،  وفر�سا  إيطاليا  طالبت  أن   �عد  ا�جائحة،  �سبب   األورو�ي  االتحاد  دول   ب�ن   واملا��   االقتصادي   الوضع

  األك��   التكتل  دول   ملساعدة  �ورونا"،  "سندات   إصدار  ع��  باملوافقة  وهولندا  والنمسا  أملانيا  من   �ل  أورو�ا،  ��  الف��وس  من  تضررا

را
ّ
  بدعوى   بالرفض  قو�ل  الطلب  هذا  أن   غ��  الو�اء؛  لهذا   السليبة  االقتصادية  التداعيات  لدرء  جهودها  تمو�ل  ع��  بالو�اء  تأث

 السيادية. الديون  ��  التشارك من ا�خوف

  خاصة   الدول   من  العديد  أقرت  و�نما  ا�حد،  هذا  عند  األمر  يتوقف   فلم  الفضاء،  هذا  داخل  ا�حدود  إغالق  إ��  و�اإلضافة

  اإلغاثة   طلبات   وتجاهلت  تصديرها  منعت   حيث   والطبية،  الغذائية  مواردها   �حماية  الصارمة  اإلجراءات  من   مجموعة  وفر�سا   أملانيا

 وصر�يا. �إيطاليا املتضررة الدول  من  العديد من

  االزمة  خالل  اليورو   منطقة  مالية  لوزراء  مؤتمر  قبيل  لل�حافي�ن،  األملانية  املستشارة  فتصر�ح   االتحاد،  ومستقبل  ش�ل  أما

  منذ   لھ  اختبار   أك��   "يواجھ  بأنھ  أقرت  حيث   االتحاد،  واقع   عن   ومع��ا   صر�حا  جاء  التكتل،  اقتصاد   إنقاذ  �خطة  اإلعداد   ��دف 

 تأسيسھ".

  �افة  تظل  لكن  �شاؤما؛  األك��  الفرضيات  بحسب  التفكك   أو  التحول   مخاض  �عيش  املرحلة  هذه  ��  االتحاد   أن   املؤكد  من

  االتحاد   هذا   يتعرض  أن   الشع�ي  العام  واملزاج  االقتصادية  املؤشرات  بحسب  والراجح  ا�حتمل  من  حيث  مفتوحة،  السينار�وهات

 والسيا�ىي.  االقتصادي مستو��ن،  ع�� السيما  ك��ى، لتحوالت

  الشهور   ��  رابحة  انتخابية  ورقة  �ش�ل  قد  واجتماعيا  نفسيا  األفراد   وضعية  ع��  الو�اء  هذا  وا�ع�اسات  تداعيات  أن  كما

  أن   ا�حتمل  من  وأملانيا  �إيطاليا  األور�ية  البلدان  �عض  ��   الشعبو�ة  التيارات   أو  املتطرف  اليم�ن  صعود   مع   حيث   املقبلة،  والسنوات

 .19االتحاد  واستمرار�ة  وحدة  تمس قد  عميقة بنيو�ة تحوالت وقوع إ��  يؤدي

 االتحاد   علم  إحراق   فمشهد   العام؛   ا�خيال  و��  شعبيا   األقل  ع��   مواتية  االتحاد   من   ا�خروج  شروط   صارت  إيطاليا،  ��

 السياقات  وفق  اإليطاليون   بات  حيث  الكيان،  هذا  ع��  والغضب  ال�خط   مشاعر  عن   �ع��  2020  مارس  شهر  خالل   األورو�ي 

 روح. بدون  فارغ �إطار األورو�ي التكتل هذا إ�� ينظرون ومآس معاناة من سببتھ  وما ا�جائحة �سبب البالد عرف��ا ال�ي والظروف 

  ظل   ��  إليطاليا  بالنسبة  االتحاد   من  ا�خروج  مطلب   أو   مشروع  من   ستجعل   وشوفيني��م   الساسة  فحسابات  آخر،  جانب   من

  الروسية  الناعمة  التدخالت  كذلك  استحضار  تم  ما  إذا  ا�حتملة  السينار�وهات  أحد  األوساط  مختلف  ��  شعبية  حاضنة  وجود

 والصينية. 

  إ��   و�النظر   عدمها،   من   االستفادة  أوجھ  ب�ن  واملفاضلة  املوازنة  بحسب   ممكن  ال��يطا�ي  السينار�و  فتكرار  أملانيا،  أما

  أن   املؤكد  من  حيث  ونفوذا،  موقعا  قبلها،  عّما  مختلفا  سي�ون   �ورونا  �عد  ما  أن  ��  شك  فال  األملانية،  املاكينة  وقوة  براغماتية

 
18- G. John Ikenberry, How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic, PredictionspaperForeign Policy, 20 March 2020. 

 ا�حدود  خلف  التم��س  إ��  األور�ي  االتحاد  أنحاء  �ل  ��  تدعو  ال�ي  اليم�ن  شعبو�ة  آثار"  أن  إ��  أشار  حيث  الن�عة،  هذه  يفسر  أن  ماس  هابر  األملا�ي  الفيلسوف  حاول   -19

  ��  ا�حد�ىي  الدفا��  الفعل  رد  من  ونوع  السيا�ىي،  الفعل  ع��  قدر��ا   فقدت  القومية  الدولة  أن  حقيقة  عن  الناجم  الغضب   :  أمر�ن  ��  األول   املقاوم  ��  تنعكس  القومية،

 السابق.  املرجع ا�حوار، نص راجع ا�حقيقي" السيا�ىي التحدي مواجهة
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 أسس  وفق  االتحاد   قيادة   خالل  من  سواء  أفضل  �ش�ل   بالتموقع  مشروطا   بات  األورو�ي   الفضاء  داخل  الدولة  هذه   استمرار

 األمن.  مجلس  داخل الدائمة العضو�ة  ع�� ل�حصول  الراهنة التحوالت استثمار محاولة خالل من أو جديدة،  وشروط

  وسياسيا   اقتصاديا  سواء  داخليا  أوراقها  ترتيب  إلعادة  كب��  وقت  إ��  تحتاج  ف�ي  للمملكة،  التقليدي  ا�حليف  فر�سا،  أما

  ��   املنتشر�ن   جنودها   ��حب   أن   2020  مارس  شهر  أواخر  قررت  حيث   الدو��،   املستوى   ع��   وح�ى  األور�ي   االتحاد   مستوى   وع�� 

 جندي.   200  حوا�� عددهم  والبالغ العراق،

  القول   إ��  الفر��ىي  واملالية  االقتصاد   وز�ر  دفع  مما  ا�جاالت،  مختلف  ��  النمو  �جلة  توقف  ��  اقتصاديا  ا�جائحة  �سببت

  أد�ى   سي�ون   السنة  هذه  الفر��ىي   االقتصاد   نمو  �سبة  وأن  الثانية،  العاملية  ا�حرب  منذ   اقتصادي  تراجع  أسوأ  نحو  تتجھ  بالده   إن

 الف��وس.  أزمة قبل  % 1.3 تبلغ أن متوقعا �ان فيما %،1  من

  خلفتھ  وما  ا�جار�ة،  السنة   من   األول   النصف   خالل  أورو�ا  عاش��ا  ال�ي   واألحداث   التحوالت   مختلف  واستقراء  جرد   عملية   إن

  االتحاد   ��   عضو���ا  مواصلة  ��   الدول   �عض  إقناع  من   يجعل  وسياسيا،  واقتصاديا  مؤسساتيا  األورو�ي،  الفضاء  ع��  �ورونا  جائحة

 واقتصادية   سياسية  ألسباب   األورو�ي   االتحاد  ��  االندماج  وترفض   �عادي   �انت   ال�ي  اليمنية   التيارات  صعود  ظل  ��   صعبا   راهنا

 وعرقية. وثقافية

  ال   ا�خارجية  العوامل  أن  إال  �ورونا،  أزمة  �عد  االتحاد   تفكك  ��  مهما  دورا  تلعب  أن  ا�حتمل  من   الداخلية  الشروط  �انت  و�ن

 محاولة   إ��  باإلضافة  هذا،   الشرقية،  أورو�ا  ع��  السيطرة  ومحاولة  املا�ىي   أمجاد   اس��جاع   إ��   روسيا  س��  خاصة  أهمية،   تقل

 لالتحاد. االقتصادية الوحدة ضرب إ�� املستمر وسع��ا األورو�ية األسواق اخ��اق الص�ن

 سلبا   يؤثر   أن  املتوقع   من  تفككھ  احتمال  أو  األورو�ي  االتحاد   فضعف   ال�حراء،  بقضية   وارتباطا  السينار�وهات،  هذه   أمام

  مع   وسياسيا  واقتصاديا  تجار�ا  تتعامل  املغر�ية  اململكة  أن   السيما  الن�اع،   ومسارات   �عقيدات   املغرب  ��ا   يدير   ال�ي  الطر�قة  ع�� 

 مؤسساتھ.  أجهزتھ خالل  من موحد ككيان  األورو�ي  الفضاء

  هذا  تحقق   لكن  ا�جائحة،  هذه  �عد  قائما  أو  مستبعدا  �ان  و�ن   األورو�ي  االتحاد   تفكك   سينار�و  فإن  واستباقا،  استشرافا

  فقد   والتكتيكية؛  اإلس��اتيجية  وا�حسابات  االعتبارات   من   �جموعة  نظرا   للمغرب،  بالنسبة  م�لفا   سي�ون   أنھ  املؤكد   من  السينار�و

 اقتصاديا  كشر�ك   األورو�ي  الفضاء  مع   املكتسبات   من   مجموعة  تحقيق  من   وا�جذب،  الشد  من   طو�ل   مسار  �عد   املغرب،   تمكن

  واإلرهاب   ال�جرة  كملفات  مهمة،  ضغط  أوراق  ع��  باالعتماد  وذلك   اململكة،  ملصا�ح  معاٍد   غ��  مروض  سيا�ىي  وحليف  وتجار�ا،

 وا�خدرات.. 
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 خاتمة

  مستوى   ع��  إن  خلت،  ال�ي  القرون   خالل  البشر�ة  عرف��ا  ال�ي  األخرى   ا�جوائح   عن  تختلف  ال  )19(  �وفيد  جائحة  أن  يبدو

  ع��   وا�ع�اسا��ا  تداعيا��ا  مستوى   ع��  أو   والنفسية،  االجتماعية  اإلعطابو   واالقتصادية  البشر�ة  وا�خسائر   وال�حايا  املآ�ىي

 أساسية: خالصات أر�عة إ�� الصدد  هذا ��  اإلشارة و�مكن وا�جيوساسية. الدولية التوازنات

  كشفت   إذ  املوجودة،  والتكتالت   االتحادات  ونجاعة  فاعلية  ��   التشكيك  أو  ال��اجع  مقابل  الوطنية  الدولة  إ��   العودة   ،أوال

  من   التكتالت  حققتھ  ما  رغم   حيث  ا�جتمعات.  داخل  ومنتشرة   قائمة  تزال  ال  القطر�ة  الدولة  داخل   القومية   الن�عة  أن   ع��  ا�جائحة

    ا�حلية. الهو�اتية الن�عة طمس �� فشلت أ��ا إال لألفراد، مغري  معي�ىي  ومستوى   مادي رفاه

  األمر�كية  الر�ادة  تراجع  نتيجة  وذلك  األحادية،  عوض  الدولية  القطبية  إ��   العودة   مخاض  مرحلة  �عيش  العالم  ،ثانيا

  دور   تراجع  عن   املستجد  �ورونا  ف��وس  أزمة  كشفت   حيث  وروسيا،  �الص�ن  التحالفات  �عض  مع  الزعامة  تقاسم  نحو  واالتجاه

   األمر�كية. ا�حقبة ��اية بداية تؤكد  مؤشرات  و�روز  العالم، �� القيادي أمر��ا

  وذلك   أمر��ا،  ت��عمھ  الذي  القائم  العاملي  للنظام  وصعب  عس��  اختبار  تحديات  من  أفرزتھ  وما  ا�جائحة  هذه  ش�لت  وقد

  الوضع   هذا   الو�اء.  لهذا  التصدي  ��  والتخبط  األزمة  إدارة   ��   مسؤولية  تحمل  عدم   �سبب   ظاهرا  بات  الذي  القيادة  فراغ  إثر   ع��

 ال�ي   اللي��الية  واملبادئ  القيم  تتجاوز   جديدا  وقيم  مش��كة  قيادة  ع��   يقوم  جديدا  دوليا  هيكال  �شكيل   يفرض  بات  أو  �ستد��

   الثانية. العاملية ا�حرب ��اية  منذ الغر�ية باملنظومة ارتبطت

  غدت  ال�ي  الشعبو�ة  التيارات   صعود  ظل   ��  خاصة  السينار�وهات،  �افة  ع��  مفتوحا   بات  األور�ي  االتحاد   مستقبل   ،ثالثا

 حقيقية.   و�رامج   أف�ار  تقديم ��  الغوص دون   املشاعر  لتأجيج السط�� العاطفي ا�خطاب �عتمد منتشرة  �أيديولوجية

  القارة   عرف��ا  ال�ي   الطاحنة  ا�حروب   فان��اء  السياقات،  اختالف  رغم   يتكرر   ر�ما  السينار�و  ونفس   نفسھ،  �عيد   التار�خ 

  و�شوء   وظهور   والصناعة،  ال��ضة  عنصر  و�داية  اإلقطاع  عصر  ل��اية   مهدت  ال�ي  )،1648(  ويستفاليا  معاهدة  نتيجة  جاء  األورو�ية

 اإلم��اطور�ات تفكك مع خاصة  القومية، الدول 

  من   وجودها  و�ستمد  تتغدى   �انت   جديدة  كيانات  ظهرت  عشر،  التاسع  القرن   خالل  أورو�ا  ��   القومية  األف�ار  انتشار  ومع 

  أ�عادا   أخذت  املفاهيم  هذه  الوطن"،  العر��""   التم��  و"   "األمة"  جديدة،  مفاهيم  بروز  إ��  أذى  مما  والتم��،  واملالح   واالنتماء  الهو�ة

 العاملية   ا�حرب  �عد  إيطاليا  ��  الفا�ىي  وا�حكم  أملانيا  ��   النازي   ا�حكم  ووصول   عنصر�ة  حر�ات  �شوء   ��  ساهمت  عرقية/شوفينية

 .األو��

 Théories de l'intégration  التفس��ية  النظر�ات  من  مجموعة  ظهرت  الذكر،  سبق  وكما  العشر�ن،  القرن   بداية  مع  لكن

internationale régionale   اإلقلي�ي.   االندماج  نظر�ات  باسم  �عرف  ما  تحت  النظر�ة  الناحية  من  األور�ي  االتحاد   مسار  حول  

 والتقدم.   واالزدهار النجاح  مفاتيح  أهم النظر�ات هذه وش�لت

  القومية  الدولة  إ��  العودة   ع��  م��ايد   طلب  هناك  أن  يالحظ  ، 19  �وفيد   جائحة  ومع  والعشر�ن،   الواحد  القرن   خالل   أنھ  غ��

  وصعود   الوسط  أحزاب  تراجع   مع   خاصة   األور�ية،  الرقعة  مستوى   ع��   السيما  القومي/الهو�ا�ي  الشعور   "   منسوب   ارتفاع   ظل   ��

  ��   االتحاد   فشل   �عد  خاصة  العوملة،  وع��  اليورو،  منطقة  وع��  األور�ي،  االتحاد   ع��  انتقادات  لها  ال�ي  واليمينية  الشعبو�ة  األحزاب

  أن   ا�حتمل  من  حيث  االتحاد،  مستقبل   ع��  ش�ل  دون   سيؤثر  التحول،  هذا  ا�جائحة،  خالل  األور�ي"  "للمواطن  األمان   تحقيق

 املهاجر�ن..  تدفق مثل  كث��ة وأزمات  مشا�ل من  السابق �� استفاد كما �ورونا أزمة الصاعد التيار هذا �ستثمر 
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  14  األحد   ليوم  ماكرون  الداخلية(خطاب  األوضاع  إلصالح   الذات  ع��   االنكفاء  سياسة  ع��  مقبلة  ا�جائحة  �عد  االتحاد   دول 

  ن�ج   حيث   الكب��،  الكساد   أزمة  �عد  أملانيا  إلدارة  هتلر  بھ  قام  ما  األذهان  إ��  �عيد   التوجھ  وهذا  التوجھ)،  هذا  أكد  2020  يونيو

 .املنظمة هذه وا��يار  األمم عصبة من اال��حاب ذلك �عد  ليقرر  الداخلية، ا�ج��ة  وتقو�ة  التس�ح صناعة  ع��  يرتكز خاصا اسلو�ا

 السياسية   ا�خر�طة  و�غ��  األمر�كية  اإلدارة  داخل  التحوالت  ظل  ��  خاصة  واإلقليمية،  الدولية  بالتحوالت  املغرب  تأثر  را�عا،

  ا�جيواس��تيجية   فالتحوالت  والتوجهات،  السياسيات  مستوى   ع��   موحدا   مؤسساتيا  ككيان   االتحاد   مع   التعامل   فعوض   أور�ا.  ��

 طواقم   لتغ��  إدارتھ  غرار   ع��   أور�ا  ��   الصاعدة  الشعبو�ة  التيارات  واحتواء  للتأقلم  سياساتھ  مراجعة  إ��  املغرب  ستدفع  ا�حتملة

 وأملانيا   الص�ن  مثل   القرار  صناعة  ��  املؤثرة   الدولية  القوى   ع��   أك��  االنفتاح   ومحاولة  جهة،  من  انتخابات  �ل   �عد   األبيض   البيت 

 أخرى.  جهة من ا�حيو�ة املصا�ح وحماية ال��ابية الوحدة عن للدفاع وروسيا
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