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 : قدمة امل

طو�لة األمد �سبيا من الهيمنة أو توازنات القوة االس��اتيجية. غ�� أن القاسم املش��ك  ا�حديث ف��ات منتظمة و                  

واإلهانة   اإلم��يالية  أنجبت  فكر�ة  مرتكزات  وع��  الغر�ية  املركز�ة  ع��  القوة  م��ان  قيام   �� يتجسد  املتتالية  الف��ات  هذه  ب�ن 

االستعمار  واالستعباد  ثم  الدول    واملعاهدات  والوصاية،  �اهل  و�ثقال  للعمل  الدو��  والتقسيم  التبعية  إ��  وصوال  املت�افئة،  غ�� 

 عامة بالديون.  والشعوبالنامية 

التناز��   العد  بدأ  وقد  القطبية،  التعددية  انبثاق  بوادر  مع  جديدا  منعطفا  الدو��  النظام  دخل  الباردة،  ا�حرب  ��اية  منذ 

ال للعراق سنة  ل��اية األحادية  الغزو األمر��ي  ال�ي أعقبت سقوط جدار برل�ن مع  الرو��ي �� شرق أوكرانيا   والتدخل  2003قطبية 

مع اعتالء الص�ن من�لة القوة االقتصادية األو�� �� العالم. مع انتخاب دونالد   و�املوازاة،  2014وضم شبھ جز�رة القرم سنة    وسور�ا

نون��    �� ألمر��ا  رئيسا  الواليات 2016ترامب  تراجع  أبرزها  �ان  عدة  تطورات  خالل  من  القطبية  التعددية  مالمح  تتحدد  بدأت   ،

 الص�ن.  و��نبي��ا  والتجار�ةاملتحدة األمر�كية عن ر�ادة النظام الدو�� اللي��ا��، و�شوب ا�حرب االقتصادية  

ل�ي يمر م��ا العالم وال�ي يمكن �سمي��ا �عوملة  �� هذا السياق، تأ�ي جائحة �ورونا ل��يح الستار �ش�ل ك�� عن عمق األزمة ا

ال�ي بدورها ال تنفصل عن طبيعة الصراع السيا��ي الذي يجري    وتمثلاألزمة،   العابرة ل�حدود  ال��ديدات  ا�ع�اسا مباشرا لعوملة 

� العالقات الدولية حسب  �عدها، و يلقي بظاللھ ع�� السياسة الدولية وع�� الصراع من أجل القوة �  وماداخل مجتمعات ا�حداثة  

 �عب�� ها�س مورغانتاو.

بأزمة   األزمة  ارتباط عوملة  املقال حول  بالتداعيات االجتماعية    العوملة،يتمحور هذا  باألحرى  العوملة    والثقافيةأو  لنموذج 

 الذي �سود منذ انحسار وظائف الدولة االجتماعية منذ منتصف سبعيينيات القرن املا��ي.

ملن�ج البنيوي، سنعمد أوال إ�� الكشف عن األسباب البنيو�ة املسؤولة عن عوملة األزمة ع�� مستوى النظام  باالعتماد ع�� ا

  و��، سنقوم بالكشف عن التوظيف السيا��ي لعوملة األزمة داخليا و خارجيا.  صرفةالدو��، ثم بناء ع�� مقار�ة وصفية تحليلية  

الدولية    والسياسةخالل سينار�وه�ن تتقاطع �� جوهرهما السياسة الداخلية    األخ��، سنقف ع�� استشراف مستقبل املواجهة من

ا�جدد الذي �س�� إ�� إعادة    وا�حافظ�نانطالقا من استقطاب ب�ن منظور�ن متعارض�ن؛ األول يتش�ل من خليط من اللي��الي�ن  

إقامة ح�ومة   وتصور   Mondialisteلوجية العاملو�ة  بناء املؤسسات الدولية ع�� أساس سردية التعاون املثا�� و�� العمق ع�� إيديو 

عاملية؛ أما املنظور الثا�ي فيلتف حول ا�حدود الوطنية و�نكمش ع�� مشاريع وطنية من أجل �عث نفس جديد �� مفهوم السيادة  

 وما يقتضيھ من مراجعات ك��ى.
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 ا�حور األول: عوملة األزمة وأسبا��ا البنيو�ة

ا�ع�اسات العوملة كما سبق ألنطو�ي جيدنز أن أشار إ�� ذلك �� كتابھ «عالم جامح» عن ظاهرة    �ش�ل عوملة األزمة أحد   

نتيجة ملا �سميھ    Ulrich Beckالعوملة �ش�لها ا�جديد الذي ساد منذ سبعينيات القرن املا��ي. و�عد عوملة األزمة حسب ألر�خ بيك  

 ».Risk Societyعوملة ا�خاطر أو مجتمع ا�خاطر «

القول إذن أن العوملة �� جوهرها تنتج مخاطر م��ايدة وهو ما تحاول أن تجد لھ النظر�ات ا�جديدة لألمن إجابات ع��  يمكن 

ال�ي   والقيم  واملصا�ح  اإليديولوجيات  حول  مطروحا  السؤال  يبقى  لكن،  األمنية.  وا�ح�امة  اإل�سا�ي  �األمن  مفاهيم  استحداث 

عض األدبيات النقدية أن هذه ال��ديدات ا�جديدة ليست مستقلة عن أزمة ا�حداثة و  تتوارى خلف هذا النوع من ا�خطاب. ترى �

، بينما يرى البعض اآلخر أ��ا محاولة �جلب االنتباه �عيدا عن مخاطر حقيقية  Rhétorique du progrèsمساءلة سردية التقدم  

�ش� ال�ي  ثراء  األك��  النخبة  ب�ن  الهوة  وا�ساع  االجتما��  بالظلم  % مرتبطة  �سبة  ال�ي    1ل  الساحقة  واألغلبية  العالم  س�ان  من 

 الفردي. �عيش انخفاضا عاما و مطردا �� دخلها 

ظاهرة العوملة، يحق التساؤل إن �ان من األ�سب النظر إل��ا وتحليلها بدل رؤ�ة هذه ال��ديدات �أجزاء متفرقة من مخلفات 

�� شمولي��ا باعتبارها أحد أضالع وم�ونات العوملة �� القرن الواحد والعشر�ن. توالت ع�� مدى العشر�ن سنة املاضية أر�عة أزمات 

مع ما    2020وأزمة ا�جائحة لسنة    2008ية العاملية لسنة  عاملية ك��ى تتمثل �� التغ��ات املناخية واإلرهاب الدو�� واألزمة االقتصاد 

 تحملھ من تداعيات اقتصادية واجتماعية، وأيضا من ا�ع�اسات ع�� طبيعة وتطور الصراع السيا��ي داخل الدول وفيما بي��ا. 

األزمات   أزمة  بمثابة  األزمة  عوملة  اعتبار  معMeta-Criseيمكن  يتوافق  فكري  فراغ  من  النبثاقها  نظرا  التفكي�ي    ،  املشروع 

الرأسمالية والذي يمس اإل�سان   أداة    والبناءللعوملة  إ��  االجتما��. لقد أفرغ هذا املشروع الدولة من أدوارها االجتماعية وحولها 

�عيدا عن جوهر األزمة االجتماعية وأزمة  اليوم  الفكري  يبدو االستقطاب  ة. 
َ

عومل
ُ
امل الرأسمالية  القوى  لتنفيذ أجندة  رة  تخ��    ميّسِ

الدول تدر�جيا عن تحقيق العدالة االجتماعية وشروط العيش الكر�م. �� املقابل، ي���خ ع�� ساحة األف�ار والسرديات استقطاب  

االقتصادية  القومية  وأنصار  جهة  من  ل�حدود  التدر���  وا�حو  العوملة  أنصار  ب�ن  نفسها  النيولي��الية  علبة  داخل  يدور  مز�ف 

ية. إن الغائب األك�� �� هذا االستقطاب هو املشروع البديل ألن كالهما ال يمكن أن يتقدم و�حقق منطقھ  والسيادو�ة من جهة ثان

 ا�خاص إال بناء ع�� هيمنة السوق املتحررة من القيود. 

تمخض عن هذا االستقطاب، صراع مضلل واكبتھ وألهبتھ وسائل اإلعالم، ب�ن من ُيطلق عل��م اللي��اليون ا�جدد من جهة،  

ال يختلفان كث��ا حول األهداف والنتائج بالرغم من تباين السياسات االجتماعية   وكالهماالشعبو�ون السيادو�ون من جهة ثانية،  و 

الواليات املتحدة األمر�كية دونالد ترامب مثال،    ورئيسواالقتصادية ال�ي يدعوان إل��ا. إن الفرق ب�ن رئيس فر�سا إيمانو�ل ماكرون  

ن اختالفا �� ا�خطاب ألن سياس��ما موجهة بالدرجة األو�� لفائدة الرأسمال والشر�ات الك��ى واأل�خاص األك��  ال �عدو أن ي�و 

بايار   فرا�سوا  جون  اجتماعيا.  األثر  ا�حدودة  اإلجراءات  �عض  اتخاذ  مع  ا�خليط    Jean François Bayardثراءا،  هذا  وصف 

  وجسد مستعمال استعارة «ا�خفاش» بأجنحة قومية    اللي��ا��» القومي    «املأزق ابھ  �� كت  National-Libérauxبالقومي�ن اللي��الي�ن  

 لي��ا��. 

والنيولي��اليون.    �ع�� املعوملون  يحملھ  الذي  املشروع  بديل عن  العوملة وعن غياب مشروع فكري  أزمة  املعوملة عن  األزمات 

لم وما يرافقها من أزمات مواز�ة نجد أن التدخالت األجنبية واألطماع ع�� سبيل املثال، إذا ما عدنا إ�� أزمة الدول الفاشلة ع�� العا

الرأسمالية �غذي صراعات داخلية و�ساهم مجتمعة �� إضعاف السلطة السياسية �� عدد م��ايد من الدول �� إفر�قيا والشرق  

أزمة املديونية �� دول جنوب أورو�ا، سنجد    وما تالها من  2008األوسط. أما إذا عدنا إ�� األزمات االقتصادية العاملية وخاصة أزمة  
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�خ  إ��  األورو�ي  املركزي  والبنك  األمر��ي  الفيدرا��  االحتياطي  طر�ق  عن  �جأتا  األورو�ي  واالتحاد  األمر�كية  املتحدة  الواليات  أن 

ا سياسات  فرض  تم  فيما  اإلفالس،  من  إلنقاذها  الك��ى  العاملية  واملصارف  األبناك   �� النقدية  ومطرقة السيولة  املا��  لتقشف 

األرثودوكسية املالية ع�� البلدان ال�ي �انت ترزح تحت عبء املديونية �� مقابل خطة إنقاذ مالية استفادت م��ا املؤسسات املالية 

 الدائنة وخاصة األبناك التجار�ة واملستثمر�ن تحت إشراف ومباركة صندوق النقد الدو�� واالتحاد األورو�ي. 

العاملي �عد هذه األزمة ش�لت فرصة جديدة لألسواق املالية واملؤسسات املالية    د يت�ح أن ا�خسائر ال�ي �حقت باالقتصا

 الك��ى ملضاعفة أر�احها وتحف�� حصصها �� الوقت الذي تكبدت فيھ طبقة العمال واملقاوالت الصغ��ة أضرارا بالغة. 

غ��ات املناخية، إذ يدفع النظام االقتصادي العاملي نحو سياسات تخفيف  تنطبق نفس املعادلة ع�� أسباب وتداعيات الت 

تتما��ى مع التقسيم الدو�� للعمل موازاة مع ضعف املوارد املوجهة لسياسات التأقلم ملساعدة الدول األك�� تضررا من التغ��ات  

مواجهة   يطبع  الذي  العام  التوجھ  إن  آسيا.  وجنوب  اإلفر�قية  القارة   �� املتحدة  املناخية  األمم  منظمة  إشراف  تحت  األزمة  هذه 

وضغط الشر�ات متعددة ا�جنسية يحكمھ منطق السوق ا�حرة والبحث املستمر عن القيمة الر�حية ع�� تحو�ل االستثمارات إ��  

 ما ُ�عرف باالقتصاد األخضر. 

نبعث من فوهة بر�ان األزمة الباطنة األزمات ال�ي تأخذ طا�عا عامليا منذ الثالث�ن سنة األخ��ة ليست سوى الدخان الذي ي

االقتصاد العاملي، وما ي��تب ع��ا من ��ميش م��ايد يطال فئات واسعة من    Financiarisation  ورسملةأزمة فشل اللي��الية والعوملة  

وم �ش�ل وا�ح انقسام يتكرس الي  وهوساهم ذلك �� حدوث شرخ عميق ب�ن النخب وعموم الشعب    وقدا�جتمع، و�ثراء األثر�اء.  

ع�� صعيد عاملي ونراه متجسدا �� االحتجاجات ال�ي تمأل شوارع متفرقة ع�� العالم مع��ة عن �خطها وغض��ا من تآ�ل حقوقهم 

عوملة  عن  ا�حديث  يمكننا  الصدد،  هذا   �� ا�ح�ومات.  تن�جها  ال�ي  النيولي��الية  السياسات  جراء  االجتماعية  أنظم��م  وتدم�� 

االجتما� موران،  االحتجاج  إدغارد  �عبارة  االقتصاد   �� ِ�لت 
ُ
اخ� ال�ي  للسياسة  الرافض  بالعوملة    واالقتصاد �  ِ�ل 

ُ
اخ� الذي  اللي��ا�� 

 جاعال من الر�ح غايتھ ومن��اه. 

من هذا املنطلق، يمكن اعتبار أن البحث �� ما وراء عوملة األزمة وعوملة ا�خاطر يضعنا أمام إصرار االجتما�� ع�� الصمود  

ة تركيب تطلعات متفرقة ومفككة أو محاولة إحياء مفهوم «الطبقة االجتماعية» �� تحّدٍ غ�� منظم و غ�� قائم ع�� مشروع و�عاد 

الرعاية   دولة  ف��ا  تتال��ى  مرحلة  إ��  تحيلنا  األزمة  لعوملة  االجتماعية  األسباب  صبغ��ا    وتتج��فكري.   �� العوملة  إخفاقات  ف��ا 

 الرأسمالية املتطرفة. 

عن دور السياسي�ن؟ فليس باستطاع��م إ�عاش الدولة االجتماعية ألن أغل��م انخرط �� املنطق اللي��ا�� أو �� تيارات    ماذا

ا�حكم،   إ�� كر��ي  الوصول  هو  املطلق  الهاجس  بات  لقد  طبيعة    ولمرادي�الية.  تحديد   �� يذكر  دور  اإلنتاج  تنظيم  لعالقات  �عد 

فقدت تجا�سها مع �شظي سالسل اإلنتاج بفعل العوملة ع�� مستوى الشر�ات والدول ع��    الصراع السيا��ي، ل�ون هذه العالقات

 حد سواء.

ا�خ��ة   �عقيدة  املتشبع�ن  الب��وقراطي�ن  نجم  يصعد  الفراغ،  تخ��ى  الطبيعة  وألن  األزمة،  عوملة  التقنية    وا�حلول أمام 

مجال إلقحام   والزمة، كما لو أن �ل ��يء يتوقف ع�� التقنية  تدب�� و�دارة األ   استخدام مصط�حاتيدل ع�� ذلك    وكما للمشا�ل.  

لعوملة  السيا��ي  التوظيف   �� متورط�ن  السلطة  كرا��ي  وراء  ا�جري  إال  للسياسي�ن  يتبقى  لم  واالجتماعية.  السياسية  االعتبارات 

 األزمة.
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 ا�حور الثا�ي: التوظيف السيا�ىي لعوملة األزمة 

اتخ  �� ا�حاسمة  ال�حظة  قبل  باعتبارها  من  سواء  السيا��ي  التوظيف  بقابلية  األزمة  تتم��  اللغوي،  ملعناها  وفقا  القرار  اذ 

العميقة   بالدولة  �عرف  وما  التكنوقراطية  سطوة  خلفت  لقد  العالم.  ع��  األحزاب  أو  القرار   Deep Stateا�ح�ومات  صناعة  ع�� 

بخطاب ا�جوهر�ة  السياسية  ال��امج  استبدال  نحو  السياسية  القوى  وللمشروع وتوجھ  اإليديولو��  للعمق  تفتقد  تبسيطية  ات 

 الفكري. 

من   األزمات  استغالل  إ��  السياسية  األحزاب  اتجهت  انتخابية،  م�اسب  لتحقيق  فرص  من  تتيحھ  وما  األزمة  عوملة  ظل   ��

�كيون �� غزو��م  . لقد رأينا كيف ذهب األمر وتنفيذهاأجل الدفع بأجندات ومصا�ح �انت تنتظر التوقيت املناسب لإلفصاح ع��ا  

العسكر�ة بالعراق و أفغا�ستان ألهداف جيواس��اتيجية رسمها ا�حافظون ا�جدد و خدمة للو�يات السالح و النفط القو�ة وفقا 

بزمام    وأمسك، فقد أبرزت أن ا�حكم التكنوقراطي أحكم سيطرتھ  2008لدراسات متعددة . أما األزمة االقتصادية العاملية لسنة  

املفلسة �خمة للغاية   واملصارف» وهو ما �ع�ي «األبناك  Too big to failق ما �عتقده تدب��ا عقالنيا لألزمة تحت شعار «األمور ليطب

ل�ي ال �سمح �سقوطها». هذا النوع من التدب�� يندرج ضمن منظور منف�� صرف، إذ استفادت األبناك اآليلة للسقوط من طا�عة 

خزائ��ا  �� السيولة  �خ  وتم  ع��  النقود  الفاتورة  و�عليق  الك��ى  الرساميل  و�نقاذ  األثر�اء  أر�اح  تأم�ن  يرادف  العقال�ي  التدب��   .

 الضر��ي.  والضغط سياسات التقشف املا��  ون�جأغلبية املواطن�ن الذين تضرروا من خفض النفقات االجتماعية 

املتوسطة موجة من الغضب الشع�ي ضد    ع�� إثر ذلك، بدأت تتصاعد �� أوساط الرأي العام الشع�ي وأوساط الطبقات

القوى السياسية الذين أصبح ُينظر إل��م كموظف�ن تقنوقركراط تلبسوا برداء سيا��ي فارغ من �ل مضمون فكري ما عدا التأكيد  

الرأسمالية   العوملة  هيمنة  ماكين   والرسملةع��  مجرد  املفكر�ن  من  م��ايد  عدد  منظور  من  ا�ح�ومات  أصبحت  لقد  ة  املالية. 

 » إسم  تحمل  ال�ي  النظر�ة  بتحقق  مبشرة  و  العالم  ع��  الر�حية  القيمة  عن  البحث  ال�سيابية  ضامنة  و  ميسرة  ب��وقراطية 

ال�ي ال �ع��ف   �� مقدمة األف�ار ا�خاطئة  التدر��� »  وال�ي يدرجها بول كروغمان عالم االقتصاد األمر��ي  اال�سياب االقتصادي 

«ا�ج األخ��  كتابھ   �� العبمو��ا  إيديولوجية  إ��  تحولت  العوملة  فإن  البعض  نظر   �� أن  بل  األحياء».  األموات  مع   ة �و ملاادلة 

Mondialisme    با�ح�ومة شبيھ  ش�ل  إلقامة  �س��  بأ��ا  االعتقاد  «أطلس   العاملية. و  مؤلفھ   �� هيالر  بي��  يرى  الصدد،  هذا   ��

 تحمل مؤشرات ع�� تبلور حوكمة عاملية. والبشر�ةلعالم العاملو�ة» أن االضطرابات ا�ختلفة واألزمات ال�ي ��ز ا

اإل�حاد  يتغذى ع�� حالة  أن  و  املقيت  امل��مت  بمفهومھ  الشعبوي  الفكر  الف��ة  يتقوى خالل هذه  أن  املستغرب  ليس من 

اإلي  التيھ  و  العارم  ال�خط  هذا  تقن�ن  يتم  أن  بالتا��  و  االجتماعية،  الشرائح  مختلف  ع��  املنتشر  تيارات السيا��ي   �� ديولو�� 

التداعيات   تحو�ل  ع��  ا�حكم  إ��  الوصول  استطاعوا  شعبو��ن  زعماء  صعود  أفرز  مما  اليم�ن  أق��ى   �� خاصة  تقع  متطرفة 

االجتماعية و النفسية لألزمة االقتصادية العاملية إ�� حصان طروادة لنيل أصوات الناخب�ن �� عدة بلدان سواء تلك ال�ي تصنف  

 �الواليات املتحدة األمر�كية و الهند، أو غ��ها �الفليب�ن و تركيا و هنغار�ا و الالئحة تطول.ضمن الديمقراطيات 

بالرغم من اختالفا��م اإليديولوجية و تباين تحالفا��م، يبدو أن ما يوحد هؤالء هو قدر��م ع�� الرفع من رصيد املقبولية 

طاب مبسط و متمركز حول محاور أفقية ومطالب نا�عة من إحباطات والتعاطف الشع�ي إزاءهم وسهولة �عبئ��م باالعتماد ع�� خ

 ومخاوف ثقافية وهو�اتية تجاه التكثالت الك��ى وموجات املهاجر�ن و طال�ي ال�جوء وسياسات هدم األسرة ا�خ.. 

يديولوجيات و من هذا املنطلق، يمكن القول أن ما تضمره عوملة األزمة �� العمق هو �سطيح و تنميط األف�ار، و�شو�ھ اإل 

بدور   سيفوز  من  حول  دور�ة  انتخابية  صراعات  مجرد  إ��  الهيغي��  باملفهوم  املادي  وللتطبيق  للمع�ى  املنتج  االستقطاب  تحو�ل 

مشهد    �� املواطن�ن  ��واجس  الصراعات  هذه  تتالعب  العميقة.  النخب  ب�ن  الصراع  ��ي�ل  ال�ي  واملصا�ح  اللو�يات  عن  الوكيل 
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ت من جهة  يؤثثھ  انتخا�ي،  سيا��ي  استحقاق  الطلب عند �ل  تحت  يتسوقون طروحات سياسية مرحلية  لي��اليون    ومن كنوقراط 

جهة ثانية شعبو�ون ينظرون إ�� السياسة بمفهومها الشمي�ي �سبة إ�� �عر�ف السياسة عند �ارل شميث ب�و��ا التحديد القب�� و  

 ا إيديولوجيا متجا�سا و وا�ح املعالم. الدائم لألصدقاء و األعداء، مع العلم أ��م ال يمثلون تيار 

ا�خفي  العالم  �عد ذلك  لم  العوملة  أن  الديمقراطية ع�� نطاق عاملي واسع وال يخفى  أزمة  أعيننا  أمام  ت��اءى  �� ا�حصلة، 

�ش� ال  م��ا  املستفيدين  أول  ألن  ديمقراطية  غ��  أ��ا  عل��ا  �عاب  ال�ي  الوطنية  السياسات  �ل   �� تتج��  بل  سوى وا�جهول،  لون 

فقط   بالديمقراطية  تؤمن  نخب  لعوملة  كنتاج  ت��ز  الديمقراطية  أزمة  عوملة  الفق��ة.  األغلبية  م��ا  املتضرر�ن  وأول  الغنية  األقلية 

 عندما توصلها إ�� ا�حكم وتكفر ��ا عندما يتعلق األمر بتطبيقها �� ممارسة ا�حكم.

يا��ي �ستغل ذهول عموم الشعب أمام ��ديدات �عرَّف أ��ا  أسفر التوظيف السيا��ي لعوملة ا�خاطر عن إنتاج خطاب س

تقليدية   «   و�أ��امرئية    وغ��غ��  واملفروضة  ا�جاهزة  با�حلول  مدججة  نخب  تحملھ  السائد  ا�خطاب  هذا  العالم.  ب��اية  منذرة 

�ا �� إر�ست دو�ور �� مؤلفھ الشه��  بدكتاتور�ة » ا�خ��ة و التقار�ر التقنية ومطرقة اإلعالم الرس�ي و �لها وسائل سبق أن أشار إل�

 «مجتمع االستعراض» ور�طها بن�عة تبديد أو تزو�ر العالم  

  »Déréalisation du monde, le devenir-falsification du monde و يمكن أن �ستقي هنا العبارة املقتبسة من خطاب ،«

يوم   ماكرون  إيمانو�ل  الفر���ي  تصا  2018نون��    27الرئيس  الس��ات  �� سياق  احتجاجات حركة  عن    الصفراء:عد  أحدثكم  «أنا 

 ��اية العالم و أنتم تحدثون�ي عن ��اية الشهر». 

يرفض هؤالء التكنوقرطيون أو السياسيون املتشبع�ن بإيديولوجية العوملة االع��اف �عوملة األزمة االجتماعية وما يرافقها 

االجتماع القطاعات  و�سليع  الفردي  الدخل  ا��يار  �وفيد  من  أزمة  أبانت  اإلطار،  هذا   �� الكيل    19ية.  ن�ج   �� فجة  مفارقة  عن 

بمكيال�ن �� استدعاء ا�خ��ة من أجل تدب�� األزمة ال�حية، إذ أن تقار�ر اليقظة الو�ائية واستشعار مؤشرات ا�حالة الو�ائية قد  

اصطدمت   عندما  �ورونا.  جائحة  ملواجهة  األورو�ية  الدول  استعداد  ضعف  من  العقالنية حذرت  مع  ال�حية  ا�خ��ة  عقالنية 

تبقى م�خرة  �خدمة   ذا��ا  العقالنية  أن  �ع�ي  أورو�ية وهو ما  بلدان  �� عدة  بداية االمر،تم تفضيل هذه األخ��ة   �� االقتصادية، 

ا�� أو بيئي  أهداف نفعية لصا�ح نخب أو لو�يات حيث تصبح العقالنية الرأسمالية أرفع رتبة من معاي�� عقالنية من منظور اجتم

 أو ص��.  

الفر���ي   ال��وفيسور  اعتمده  الذي  العال��  ال��وتو�ول  كقضية  الطرح  هذا  تثبت  أمثلة  تقديم  يمكن  املنوال،  نفس  ع�� 

ال�ي واجهها بالرغم من نجاعة العالج باسم عقالنية بروتو�والت الدراسات السر�ر�ة املفصلة. �� املقابل،    واالنتقادات ديديي راوولت  

باستقاللية الدولة   و�نادون العوملة وعقيدة التبادل ا�حر    Les Souverainistesالشعبو�ون أو ما �عرف كذلك بالسيادو��ن  يناهض  

الوطنية.   فوق  التكثالث  �ل  عن  قدرة    و�ساهمالوطنية  و�عز�ز  للشعبو��ن  السياسية  باألجندة  الدفع   �� �عيد  حد  إ��  األزمات 

املناصر�ن   �عبئة  ع��  أزمة   وكسب خطا��م  استغل  الذي  ا�جر  وزراء  رئيس  أور�ان  فيكتور  مثال  ذلك  ع��  يدل  كما  أصوا��م، 

سنة   حز�ھ،    للرفع  2015الالجئ�ن  وشعبية  شعبيتھ  وارتفاع    وكمامن  األورو�ية  الهو�ة  أزمة  جراء  املتطرف  اليم�ن  أحزاب  فعلت 

 أعداد املهاجر�ن نحو أورو�ا.

�وفيد  ال�حية  باألزمة  نزع  19عالقة  وحصافة  ،  �حة  ع��  ك��هان  األزمة  توظيف  إ��  القومية  األحزاب  هذه  زعماء 

. �� نفس  رؤ�تنا»ال�حية تثبث �حة    «األزمةإيديولوجي��م كما صرحت بذلك زعيمة حزب التجمع الوط�ي الفر���ي مار�ن لو��ن:  

السياسي�ن ع�� عدة ج��ات مستعين�ن  االتجاه، تحاول القيادات الشعبو�ة تحو�ل األزمة إ�� فرصة سياسية لضرب �ل خصومهم  

اإلسبا�ي  القومي  ا�حزب  اإلجرامي» حسب  «التدب��  قبيل  النخب مستعمل�ن مصط�حات من  و مساءلة مسؤولية  املؤامرة  بنظر�ة 
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VOX أورو  �� الرادي�ا��  اليم�ن  العوملة ومؤسسا��ا خاصة االتحاد األورو�ي املسؤول حسب أحزاب  إ��  اللوم  �ا  ، عالوة ع�� توجيھ 

ا�خارج   إ��  اإلنتاج  تحو�ل  أو  ا�خار��  التعاقد  مثل  مالية  و  اقتصادية  سياسات  فرض  ع��    Délocalisationعن  التشديد  و 

 . Pression socialeاألورثودوكسية املالية و البحث عن خفض األجور 

ملة ال��اك�ي، و�� �ل �حظة من  لقد ش�لت إذن األزمات �� صور��ا املعوملة خالل الثالث�ن سنة األخ��ة جزءا من مسار العو 

أزمة  من  �عمق  سياسات  وضع  إ��  ا�حكم،   �� توجد  ال�ي  السياسية  األطياف  عن  النظر  �غض  الدول  تتجھ  األزمة  �حظات 

الديمقراطية وتضعف رصيد الشرعية لدى ا�ح�ومات املتتالية، و�� بالتا�� فشلت �� إضمار األزمة االجتماعية ذات البعد العاملي.  

صلة، سواء �انت تيارات لي��الية أو سيادو�ة فإن السياسة تبعا لكالهما ال تتجاوز السقف االقتصادي الذي يحدده منطق  �� ا�ح

 نفس الباراد�غم �� تدب�� األزمات. واستمرار�ةالر�ح وخفض ت�لفة اإلنتاج 

ت االمتدادات العابرة ل�حدود، أثر غ��  �� مجال السياسة الدولية، �ان أيضا للفراغ الفكري ووهن التيارات اإليديولوجية ذا

اإلقليمية   الن�اعات  مستوى  ع��  عوملة   وع��،  والدوليةمحمود  إن  بل  العوملة.  مشكالت  مواجهة   �� الدو��  التعاون  روح  إضعاف 

عن ِعال َّت منظمة   األزمة بدأت �عصف تدر�جيا بالنظام املؤسسا�ي الليب��ا�� ملا �عد ا�حرب العاملية الثانية إذ كشفت هذه األزمات

األمم املتحدة �� مواجهة تحديات عالم جديد و�جزها عن إرساء أسس ح�امة النظام الدو�� كما ينظر إ�� ذلك ماي�ل بارنيت ��  

َيُقم أبدامقالتھ: « دة،  مواز�ن القوى و�روز األقطاب املتعد   تحول ���� عالم �عيش مرحلة    ».��اية النظام الدو�� اللي��ا�� الذي لم 

أمر   العمق، وهو   �� ولتسو���ا ومعا�ج��ا  األزمات  لرصد  إطار  �� �جزه عن خلق  النظام  كفاءة هذا  وأزمة  أزمة مشروعية  تتجسد 

ا�ع�اسات  من  ستحدثھ  وما  أ�عادها  �ل   �� األزمة  عوملة  هو  ا�جديد  املتغ��  لكن  الوستفا��،  النظام  طبيعة  إ��  بالنظر  طبي�� 

 سياسية.

 Le sens�� ا�حياة االجتماعية بمفهومها الواسع. �عيدا عن االعتقاد بحتمية وجهة التار�خ    وكذلك غ،  تخ��ى الطبيعة الفرا

de l’histoire و حول ،  الثالث  املبحث   �� نتساءل  جد��،  بطبيعتھ  التار�خ  من��  بأن  الهيغيلية  الفلسفة  منظور  من  سلمنا  ما  �ذا 

جوهرها    �� األزمة  عوملة  و سينار�وهات  بي��ا  االجتما��  فيما  و  (داخليا)  الدول  داخل  السيا��ي  الصراع  مستقبل  ع��  ا�ع�اسا��ا 

مشهد    �� مختلفة  بأدوار  السيادو��ن  و  اللي��الي�ن  تموقع  و  ا�جتمع  عن  السياسية  القوى  انزواء  و  األف�ار  فجوة  ظل   �� (دوليا) 

 أحيانا الدينية.  سيا��ي ��ي�لھ من ا�خلف الصراعات ب�ن نخب الدول االقتصادية و العسكر�ة و 

 والدوليةا�حور الثالث: استشراف مستقبل املواجهة السياسية الداخلية 

واملراجعات   �ورونا  أزمة  تداعيات  حول  النقاش  سياق  أفق  ��   �� تر�سم  واالقتصاد،  السياسة  حقول  تنتظر  ال�ي  الك��ى 

ع��   تجاهلھ  من  بالرغم  والفكري  السيا��ي  ا�خطاب   �� تجلياتھ  �عض  وظهور  االجتما��،  املطلب  مؤشرات  السيا��ي  الصراع 

أزما تمخض عن  الذي  االجتما��  والبؤس  الهشاشة  مع  يتطابق  توجھ عام  يندرج ذلك ضمن  السيا��ي.  الفعل  العوملة مستوى  ت 

 املتتالية، وتراجع الرعاية االجتماعية عموما.  

ال�حية و االقتصادية مح�ا للدولة الوطنية، وقد يرى البعض أن �حظة الدولة االجتماعية ال    19لقد ش�لت أزمة �وفيد  

اآل  البعض  يحاجج  فيما  االجتماعية  للمنظومة  ك��  ا��يار  من  التوجس  يمل��ا  مؤقتة  فعل  ردة  ت�ون  أن  قد  �عدو  ا�جائحة  أن  خر 

ت�ون  نقطة تحول باراد�غ�ي �� االختيارات والسياسات املوجهة نحو ا�جتمع و نحو تقليص التفاوتات مبشر�ن �عودة السيا��ي و  

 عودة الدولة إ�� وظائفها االجتماعية والتوزيعية. 

للنمو  واالجتماعية  السياسية  ا�حدود  حول  الفكري  ال�جال  من  زخما  �وفيد  أزمة  كما  أعادت  املهيمن،  االقتصادي  ذج 

واملهمشة   الهشة  الفئات  أن  دامغة ع��  ي��ز   وماقدمت حججا  بدأ  األزمة.  األك�� تضررا من  املتوسطة ��  بالطبقة  ُيصط�ح عليھ 
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توجھ عام ع�� مستوى الصراع السيا��ي نحو معا�جة األزمة وما �عدها �ش�ل تتموقع فيھ الدولة �ش�ل يحتم أن ت�ون معھ حاملة 

ِد . و�تج�� أن اال��مام بالوضع الص�� Etat Protecteurوقائمة بمسؤولية حماية مواطن��ا   Etat Stratègeس��اتيجية  ال  شروط    وتفقُّ

السيادة   و  الذا�ي  الغبار عن خطاب االكتفاء  السيادة ونفض  إ�� توسل مفهوم  الدول  األزمة دفع  القدرة ع�� مواجهة  استقاللية 

، بل أن ح�ى فكرة ا�حمائية Réindustrialisation/Relocalisationحدات التصنيع و اإلنتاج �� دول الشمال  االس��اتيجية و�عادة و 

 التجار�ة كسبت مناصر�ن جدد وأصبح لها �عض الصدى �� ا�خطاب السيا��ي. 

وا�حامية   االجتماعية  الدولة  �حظة  ب�ن  التطابق  جهة،  هذا  حاجيا��ا    والدولةمن  تأم�ن  بضرورة  شعرت  ال�ي  السيدة 

األمن   ضمان   �� املتبادل  االعتماد  نظر�ة  محدودية  ع��  عكسيا  دليال  �ش�ل  ثانية  جهة  من  الداخلية  مواردها  ع��  باالعتماد 

واملالية    واالقتصادياالجتما��   االقتصادية  ال��ابطات  من  املعقدة  الشبكة  هذه  بأكملها.  ما  لشعوب  إذا  للكسر  معرضة  تبقى 

 �عطلت �عض سالسل اإلنتاج عالوة ع�� منطق املنافسة والبحث الالمحدود عن خفض �لفة العمل. 

قبل حوا�� قرن من الزمن، كتب املفكر اإليطا�� أنطونيو غرام��ي �� دفاتر ال�جن أن «األزمة �� ح�ن يموت عالم قديم  

بع ��اية    وا�جالء  العتمة  و��نا�جديد لم يولد �عد،    والعالم
َ
تظهر الوحوش». �� عالم اليوم ومن صلب «الفراغ اإليديولو��» الذي ط

القوة، تحاول الواليات املتحدة   الغر�ي ع�� م��ان  الرأسما��  اللي��ا�� و  العالم الذي ودعناه �سقوط جدار برل�ن وهيمنة املعسكر 

تصاد العاملي وا�حاملة ملشعل املركز�ة الغر�ية، و�دل سلوكها الدو�� عن  األمر�كية أن تحتفظ فقط بم�ان��ا كدولة مهيمنة ع�� االق

ث   عدم رغب��ا �� تحو�ل قو��ا إ�� القدرة ع�� قيادة العالم أو إ�� تحقيق دافعية جديدة إلعادة بناء املؤسسات الدولية، وقد تحدَّ

السيطرة ع�� العالم أم قيادة العالم». يبدو أن الواليات ز�يغنو بر�جينس�ي عن مسألة االختيار االس��اتي�� �� كتابھ: «االختيار…

املتحدة األمر�كية قد اختارت السيطرة عن طر�ق تكريس سياسة ملتبسة تتضمن مز�جا من اال�عزالية والتدخلية مع تبلور هدف  

 قتصادي العاملي.صر�ح يتمثل �� منع الص�ن من ال���ع ع�� هرم االقتصاد العاملي أو �غي�� قواعد إدارة النظام اال

�ل   يحاول  تيار�ن  ب�ن  مهيمن  استقطاب  السيا��ي  الصراع  ساحة  ع��  ي��ز  بجديد،  وال  بقديم  هو  ال  الذي  العالم  هذا   ��

و   اللي��الي�ن  يجمع  مختلط  بتيار  أوال  األمر  يتعلق  و  ا�حكم،  دفة   �� يبقيھ  أو  السلطة  إ��  يوصلھ  سيا��ي  خطاب  �شكيل  م��ما 

ا�جدد وتقوم   بزعامة ا�حافظ�ن  الفكر االقتصادي ملدرسة شيغا�و  ي��ل من  الذي  العمود االقتصادي  سياسا��م ع�� عمودين، 

ميلتون فر�دمان، وال�ي تبنت أطروحة فر�دير�ك هايك النيولي��الية ، والعمود السيا��ي املتجسد �� فكر ا�حافظ�ن ا�جدد الذي  

لها كغطاء نظري (ا�حافظ ون ا�جدد �� الواليات املتحدة األمر�كية) ملغامرة التدخل العاملي الشامل.  استلهم أف�ار ليو س��اوس وأوَّ

 وجد هذا التيار كذلك ضالتھ �� نظر�ة صامو�ل هانتيغتون «صراع ا�حضارات».  وقد

االقتصادي   شقها   �� التيار  هذا  عقيدة  العوملةتقوم  ع��    ع��  السيا��ي  شقها  و��  والسالم،  التجارة  ب�ن  النظري  والتالزم 

 الديمقراطي.تصدير الديمقراطية ونظر�ة السالم 

السياسية   األطياف  �ل  من  سياسي�ن  و�ضم  االجتماعية  الن�عة  ذوي  السيادو��ن  من  فيت�ون  الثا�ي،  التيار    وتصاعدأما 

االعتماد    ورفضحضورهم �� املشهد السيا��ي و�حملون أف�ارا يمكن ت�خيصها �� التشبث بحدود الدولة الوطنية و�مفهوم السيادة  

 العاملو�ة، والتمسك بقدر �اف من ا�حمائية التجار�ة. املتبادل و 

�وفيد   وأزمة  العوملة  أزمات  أن  الوا�ح  وتمت�ن    19من  لتطو�ر  فرصا  السيادو�ة  لتيار  منحت  العاملية  االجتماعية  واألزمة 

مؤثرة   نخبة  انخراط  وكسب  إليديولوجي��م،  الفكري  برنامجهماألساس  سهولة    السيا��ي.  لدعم   �� تكمن  ضعفهم  نقطة  أن  إال 

 �عرضهم لال��ام ب��و�ج ما �عرف «بنظر�ة املؤامرة» حسب زعم منتقد��م ومعارض��م. 
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إذا ما استطاع هذا االستقطاب التأث�� �� مخرجات الصراع السيا��ي، فإن األثر املتوقع سيتحدد حسب سينار�وه�ن اثن�ن  

 ملواجهة ع�� املستوى الداخ�� للدول وع�� املستوي الب�ن دو��، وذلك ع�� النحو التا��:  يمثالن �� الوقت ذاتھ استشرافا ملستقبل ا

 السينار�و األول، االستقطاب الرخو: -

ا�جدد   وا�حافظ�ن  اللي��الي�ن  تيار  ب�ن  ظل    وتيار التعارض   �� عنھ  يتولد  قد  الرخوة  صيغتھ   �� االجتماعي�ن  السيادو��ن 

بالعمق الثقا��، وحصول �غي��ات    بالهو�ة أومي الشعور السي�ولو�� بال��ديدات ال�ي ت��بص بما ُ�ع�� عنھ  تراكم األزمات وعومل��ا تنا

حافظة �� نفس الوقت. 
ُ
 مهة �� السياسات العمومية بما �سمح بدمج االعتبارات االجتماعية وا�

بل سيسعيان املتطرفة،  وال��امج  الرادي�الية  تجنب  إ��  التيار�ن سين�عان  أك��    كال  جذب  ما سيمك��م من  ال��ك�� ع��  إ�� 

وم��ا   التوافق،  من  نوع  حولها  ينشأ  أن  األمر  ��اية   �� يمكن  ال�ي  ا�حاور  من  صلبة  بنواة  االحتفاظ  مع  لكن  األصوات،  من  عدد 

املتبادل أو ��خ��ه �خدمة أهداف سيادو�ة، وان��اج سياسة خارجية حذرة وأك�� اح��اما ل سيادة وتطلعات  التقليل من االعتماد 

الدول األخرى، كما ��جع الدول ع�� مراجعة عالقا��م السياسية واالقتصادية، و إعادة النظر �� البناء املؤسسا�ي الدو�� بالش�ل 

 الذي س��ا�� املطالب السيادية و االجتماعية ع�� حد سواء.

ن ع�� ال
ّ

بيئة الدولية إذ سيط�� ع�� العالقات الدولية  ع�� مستوى التحالفات الدولية، سي�ون لهذا االستقطاب أثر ُمَسك

الس�� نحو تثبيت املراكز وامل�اسب دون محاولة إحداث تحول قسري �� عالقات القوة ب�ن القوى الك��ى. هذا التوازن ا�حتمل  

ا املدرسة  عن  انبثقت  ال�ي  القوى  توازن  نظر�ة  ضوء  ع��  تفس��ه  و�مكن  األقطاب،  متعدد  عالم  توقعات  مع  لواقعية  ين�جم 

األمر�كية»:    والقوة تحت عنوان «العوملة    2000الذي سبق أن كتب �� مقال لھ سنة    Kenneth Waltzوالنيوواقعية مع كينيث وال��  

 "إن الوضع ا�حا�� للسياسة الدولية غ�� طبي��...من الوا�ح أن شيًئا ما قد �غ��".

األمر�كي املتحدة  الواليات  انكفاء  ع��  مؤشرات  اليوم  نحو  ت��ز  باألحرى  أو  اال�عزالية،  من  نوع  نحو  وتوجهها  ذا��ا  ع��  ة 

ثل والقيم (ا�حر�ة، البحث  2008و    1990تقليص هيمن��ا األحادية �� الف��ة �ي سن�ي  
ُ
، و يمكن ا�حديث أيضا عن تبخر سردية امل

هيمنة انحسار  فرضية  يدعم  ما  وهو  ا�حميدة…)،  األخالقية  الهيمنة  الفردانية،  السعادة،  األمر�كية    عن   Declineاالم��اطور�ة 

rhetoric   النظام  �� واألسواق  الشر�ات  تحكم  من  قصوى  حالة  بلوغ  و�سبب  العالم،  حول  جديدة  ك��ى  أقطاب  صعود  ظل   ��

وتأث��  االن�لي�انية  الكنيسة  نفوذ  رقعة  وتنامي  وعنصر�ة  اجتما��  بؤس  من  يواز�ھ  أو  ذلك  عن  ينتج  وما  األمر��ي،  السيا��ي 

 . White supremacyجية تفوق البيض   إيديولو 

ناومي   حسب  الصدمة»  «عقيدة  ع��  أو  العسكري  والتدخل  ا�خشنة  القوة  ع��  فقط  األمر��ي  الهيمنة  مشروع  يقوم  ال 

كالين، لكنھ �ستمد قوتھ أيضا من موارد القوة الناعمة ال�ي طور��ا الواليات املتحدة األمر�كية خالل املائة سنة املنصرمة، بالرغم 

(جوز�ف ناي).  مع تال��ي جاذبية النموذج األمر��ي وارت�اس صورة أمر��ا،    1990  م فقط لعامن أن صياغة هذا املصط�ح ترجع  

ستعمل هذه األخ��ة جاهدة ع�� إعادة تدو�ر أو التخلص من فائض القوة ا�خشنة املنتشرة ع�� العالم كما يظهر اليوم من خالل  

واملتفق   أفغا�ستان  ا�حتمل من منطقة  اال��حاب من  العراق، واال��حاب  عليھ مع حركة طالبان، واال��حاب من سور�ا ومن 

بال��اجع   والتلو�ح  حمايةالساحل،  عن    عن  اإلعالن  االتجاه  هذا   �� القرارات  آخر  و�ان  األطل��ي،  شمال  مظلة  تحت  أورو�ا  أمن 

 تقليص الوجود العسكري األمر��ي �� قاعد��ا األملانية إ�� النصف.

�� الصعيد الداخ��، و�� سياق التدب�� السيئ ألزمة �ورونا واالحتجاجات ال�ي أعقبت مقتل املواطن األمر��ي من أصول  ع

أمر��ي،   شرطي  يد  ع��  فلو�د  جورج  مأسسة   و�لإفر�قية 
ُ
امل العنصر�ة  رأسها  وع��  األمر�كية  الديمقراطية  تمس  ال�ي  االه��ازات 
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�� ا�جتمع األمر��ي وصعود ا�حر�ات األصولية.. سيدفع الواليات املتحدة األمر�كية ال محالة إ��  والظلم االجتما�� والعنف املتجذر  

 التمركز ع�� مشا�لها الداخلية و�عادة بناء ديمقراطي��ا ع�� أسس جديدة. 

لرفع مشعل العوملة،  �� املقابل، ال ينب�� ال��و�ل من صعود الص�ن طاملا أ��ا ال تحمل أي مشروع للهيمنة العاملية وال تطمح  

صارع الص�ن من أجل أن ُ�ع��ف لها بالقوة  
ُ
كما أنھ ال توجد دوافع داخلية يمكن أن تم�� سياسة �جومية باملفهوم االس��اتي��. ت

األمن   أهداف  �خدمة  أولوي  �ش�ل  موجھ  ا�حر�ر»  «طر�ق  االس��اتي��  برنامجها  وح�ى  اآلسيو�ة،  القارة  مستوى  ع��  اإلقليمية 

 لصي�ي و�فتقر إ�� مقومات جيواس��اتيجية يمكن أن تجعل منھ منصة ألطماع هيمنة شاملة.القومي ا

الشيو�� ا�حاكم   ينظر ا�حزب  ��ا أو هزمها ألن ال    والرئيس ال  إ�� أمر��ا �إم��اطور�ة يجب اإلطاحة  بينغ  الصي�ي ��ي ج�ن 

القوت�ن، ب�ن  التجار�ة  ا�حرب  إ��  نظرنا  ما  إذا  ذلك.   �� للص�ن  الص�ن    مص�حة  بحر  جزر  وعسكرة  ا�جيوسيا��ي  التوتر  إ��  أو 

ب�ن  العالقة  تتحول  بأن  التكهن  ا�جازفة  من  فسي�ون  األمر�كية،  ا�حليفة  تايوان  الستقالل  الشديدة  الص�ن  ومعارضة  ا�جنو�ي، 

��    والص�ن� ا�حرب: أمر��ا  ا�خصم�ن إ�� َعداء أو إ�� مواجهة مفتوحة كما يتنبأ بذلك غراهام أليسون �� كتابھ األخ��: «الطر�ق إ�

 فخ ثيوسيد�س».

التعددية القطبية الذي �س�� �ل من    القوى إاللن يكتمل توازن   الرو��ي الذي من املنتظر أن يؤثث مشهد  بإدراج الدور 

وجهة أورو�ا من    الص�ن وروسيا إ�� إقامتھ �� عالق��ما بالواليات املتحدة األمر�كية. لن ي�ون من املستغرب أن تنظر روسيا غر�ا إ��

ع��   الن�وص  عالمات  بروز  مع  خاصة  إل��ا،  روسيا  استمالة  إ��  أيضا   �� ستتجھ  ال�ي  األورو�ية  الدول  سياسات   �� التأث��  أجل 

 املشروع األورو�ي �عد األزمات املتتالية ال�ي عرفها. �� اتجاه الشرق، تقوم االس��اتيجية الروسية تجاه آسيا ع�� توليفة من العالقات

الدول ال�ي �ش��ك معها   التعاون مع �� إطار �عز�ز    وكذلكلثنائية أو متعددة األطراف �� إطار منظمات إقليمية كمنظمة شنغهاي،  ا

  2014األمر�كية والتطلع إ�� عالم متعدد األقطاب وخاصة الص�ن. لكن، التناغم الرو��ي الصي�ي ا�حاصل منذ    منازعة الهيمنة��  

، فإن و�التا�� ن يصل إ�� درجة التحالف االس��اتي��، بل ال يتعدى تنسيق املواقف وتجميد أو تجنب ا�خالفات.  ُيتوقع أ  واليصل    لم

الواليات املتحدة األمر�كية ال تنظر إ�� هذا الوضع بامتعاض شديد، و�مكن القول بأنھ مرٍض بالنسبة لها طاملا أ��ما تكتفيان ��ذا  

 موس�و».-ل آسيو�ة ك��ى �� مقدم��ا اليابان والهند حليفة لها وقادرة ع�� إزعاج «محور بك�نتظل دو  وطاملاالنسق من التعاون،  

 السنار�و الثا�ي، االستقطاب ا�حاد:   -

ينطلق هذا السينار�و من احتمال تمدد الوضع االستثنائي الذي فرضتھ جائحة �ورونا ع�� صعيد عاملي، وا�ع�اساتھ ع��  

الديمقراطية   السلطو�ة وا�حر�اتاملكتسبات  من  جديدة  صيٍغ  لظهور  تمهد  قد  منتظمة  حالة  إ��  عابرة  حالة  من  يتحول  وأن   ،

Autoritarisme . 

ا�حافظ�ن -تداعيات أزمة �ورونا تياري اللي��الي�ن  أن تدفع انطالقا من التالزم النظري ب�ن األزمة والن�عة السلطو�ة، يحتمل  

الرغ إ��  االجتماعي�ن  والسيادو��ن  توجههما ا�جدد  مع  مطلق  �ش�ل  تتما��  ال�ي  السياسات  و�قرار  بالسلطة  االنفراد   �� بة 

اإليديولو��. سيقوي من احتمال حدوث هذا السينار�و أزمة الديمقراطية التمثيلية وتف��ي أش�ال ا�حراك االجتما�� غ�� املنظم  

 �� الكث�� من البلدان، باإلضافة إ�� استفحال األزمات.  

و  ذو  سينار�و  ا�جهول.  إنھ  من  وا�خوف  الصدمة  من  مزمنة  وحالة  االجتماعية  الفو��ى  مالمح  يحمل  األول  الوجھ  جه�ن، 

ر وسائل  طّوِ
ُ
ُيطل علينا هذا الوجھ من نوافذ متفرقة و�ش��ك �� ن�ج لي��الية جديدة تتما�� مع جوهر فكر ا�حافظ�ن ا�جدد، وت

افع واملكتسبات االجتماعية واالقتصادية ال�ي حصلت عل��ا منذ القرن  ضبط ومراقبة أشد وطأة تجاه مجتمعات تفقد تدر�جيا املن

ا�ح�ومات،  دور  تراجع  مقابل   �� وقوانينھ  ملعاي��ه  السوق  تكثيف  أولها  و  مستوفاة،  تبدو  املوضوعية  الشروط  �ل  عشر.  التاسع 
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قرار و�شكيل النخب وصناعة الرأي العام  ع�� العالم عن نفسها ظاهر�ا من خالل التحكم �� صناعة ال  العميقة»  «الدولةو�فصاح  

 وتوجهات الناخب�ن. 

حول   التحذير�ة  نبوءتھ   �� توكفيل  دو  ألليكسيس  ا�جتمعات   الديمقراطي»  «االستبداد سبق  خصائص  بأن  اعت��  أن 

نضاج ش�ل جديد  ت�يء أرضية مواتية إل    Individualismeو الفردانية     Conformismeالديمقراطية، االنصياع وراء الرأي الغالب  

باعتباره   نقدي  أيضا من منظور  املوضوع  تناول ميشيل فو�و هذا  الناس و�شاطا��م. و قد  �� حياة  الدول  من االستبداد وتحكم 

-. فهل سيفتح حكم اللي��الي�نترو�ضهم»الوا�ح أننا ال �ستطيع تحر�ر األفراد دون    «من وضعا قائما و ليس نبوءة عندما كتب أنھ  

ا�جدد �� السياق الراهن عهدا جديدا من ال��و�ض والتدج�ن؟ �� هذا الصدد، يذكرنا خطاب بنجام�ن �و�ستان حول ا�حافط�ن  

القدامى   حر�ة  ب�ن  العدد    وحر�ةاملقارنة  ومشاركة  واحد  �ل  مسؤولية  تف��ض  إ��ا  ��ائيا،  مكتسبا  ليست  «ا�حر�ة  بأن  ا�حداثي�ن 

 األك�� من الناس».

ينار�و اجتما�� ألن حالة التوجس وا�خوف والصراعات الداخلية ال�ي �عيشها عدة دول و��دد دوال  الوجھ الثا�ي لهذا الس

أخرى ومن ضم��ا دول الشمال �ش�ل خطرا حقيقيا يك�� شبحھ يوما �عد يوم. صعود السيادو��ن االجتماعي�ن إ�� ا�حكم يحمل  

يف��ض االجتما��  الرفاه  دولة  اس��جاع  أن  مؤداه  إضافيا  فوق    متغ��ا  التجمعات  من  وا�خروج  للسيادة  صلب  ملفهوم  العودة 

توصيفھ   يمكن  ما  ُيصّوِغ  مكتوب  غ��  جديد  �عاقد  إ��  يحيل  لكنھ  النسبية    سيادو�ة»  «�سلطو�ةالوطنية،  تجاوز  األقل  ع��  أو 

Relativisme  السلطة باسم السيادة �� مقابل عودة األمن االجتما�� ومراجعة توزيع ا�خ��ات وتوكيد . 

الدولية أوضاعا قابلة لالشتعال  إن املشهد السيا��ي الذي يمليھ هذا السينار�و من شأنھ أن يفرز ع�� مستوى السياسة 

و�التا��    الدو��، والتصعيد نظرا لسياسات القوة و�ذ�اء نزعة الهيمنة لدى القوى الدولية ال�ي ستتجرد مما تبقى من �وابح النظام  

 الك��ى �� سياسات خارجية عدوانية ت�ون مرآة عاكسة للسياسات الداخلية.  فمن املتوقع أن تنخرط القوى 

األزمات واستثمارها �� �غذية االستقطاب الداخ��، ستصبح عوملة  مع تنامي الصراع السيا��ي �� مناخ دو�� يتسم بتوظيف  

األزمة �� جميع أ�عادها بما �� ذلك السياسات وا�خيارات املصممة ملواجه��ا عنصرا رئيسيا �� تحديد طبيعة النظام الدو�� ومحددا  

األقطاب ضامنا لتوازن القوى، وسيعمد صناع  ثابتا �� العالقات ب�ن القوى الك��ى. بناء ع�� هذا املعطى، لن ي�ون نظام �عددية  

�� �ل أزمة عن ذرائع للتقدم ��    والتنقيبالقرار إ�� ن�ج مقار�ة اللعبة الصفر�ة ال�ي قد تتحول أحيانا إ�� مواقف عدائية صر�حة  

 �عبارة ز�ينغيو بر�جينس�ي. الدولية»الشطرنج  «لعبة

  وكرست ،  Multilatéralismeتبقى من شعارات التعاون متعدد األطراف  �� مواجهة جائحة �ورونا، سقطت ورقة التوت عما  

الو�اء،   امتدادا ألوضاع جيوسياسية متوترة    وهوبجالء غياب رؤ�ة مستقبلية وجماعية �حاصرة  �� واقع األمر    وتأكيدا ما �ش�ل 

صف هذا الو�اء بأنھ ��ديد لألمن الدو�� أم ال، ع�� فجوة القيادة �� النظام الدو��. انقسمت القوى الك��ى حول ما إذا �ان ينب�� و 

 ع�� الرغم من أن األم�ن العام لألمم املتحدة أنطونيو جوت���س قد دعا إ�� تصنيفھ ب�ونھ أك�� ��ديد دو�� �� تار�خ األمم املتحدة. 

ت �ش�ل فا�ح عن نزوع  19غ�� خفي أن مجلس األمن الدو�� �عرف أزمة وجودية، لكن أزمة �وفيد   �عض الدول نحو    عرَّ

استغالل ��ديدات عابرة لألوطان ألغراض جيوسياسية أو لتعز�ز القدرة ع�� املساومة �� السياسة ا�خارجية، كما أبانت عن الدور  

�� تدب�� األزمات العاملية وعدم    G7ومجموعة السبع    G20ا�حدود الذي يمكن أن تلعبھ مجموعات دولية مثل مجموعة العشر�ن  

 وتقادمها �� سياق جيوسيا��ي وجيواقتصادي متوتر.كفاء��ا، بل  

األورو�ي   االتحاد   �� التضامن  آليات  تفعيل  ع��  قادر�ن  غ��  أنفسهم  األورو�يون  القادة  وجد  األورو�ي،  الصعيد  ع�� 

مجرد   املش��ك  املص��  و  االندماج  حلم  و  األورو�ي  الصرح  أن  األورو�يون  كماواكتشف     أوهام 
ُ
امل العبارة  ذلك  عن  غاِلطة �ع�� 
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«السيادة األورو�ية». من املتوقع أن تفرز األزمة مز�دا من عدم اليق�ن والتساؤل حول جدوى االتحاد األورو�ي لدى مواط�ي الدول  

 األورو�ية.
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 ا�خاتمة: 

  منطلق أن بناء ع�� �ل هذا، يمكننا تحليل عوملة األزمة باعتبارها عامال حاسما �� ار�سام مالمح النظام الدو�� ا�جديد، من  

الر�ادة سُتحول �حظات األزمة إ�� فرص جديدة لتشكيل عالم متعدد األقطاب �� مرحلة �عرف    وغيابضعف املؤسسات الدولية  

، وتال��ي القدرة ع�� تصميم حلول جماعية للمشكالت العاملية. املالحظ أن صعود الص�ن  وخصائصهاتحوالت ك��ى �� م��ان القوة  

الهيئات  ا�  وا�حضور االقتصادي   توجھ نحو اال��حاب من  األمر�كية  املتحدة  الواليات  يقابلھ من لدن  لروسيا  القوي  جيوسيا��ي 

ما �ش�ل ا�خط    وهذاواالتفاقيات الدولية، والنأي بالنفس عن رعاية النظام الدو�� اللي��ا�� وعن توف�� الدعم ل�حلفاء التقليدي�ن،  

الدو��   السلوك  وفقھ  �س��  الذي  منذالعام  أو�اما،    األمر��ي  باراك  األسبق  للرئيس  األو��  الوالية   وقدالوالية  إبان  وضوحا  ازداد 

 ا�حالية للرئيس دونالد ترامب. 

سواء تحقق السينار�و األول أو الثا�ي، فإن عوملة األزمات �� مرحلة �ش�ل عالم جديد متعدد األقطاب سيف��ي إ�� �سريع  

��    واملواجهةالتصعيد    و�احتمالف با�خاطر  محفو   نھ تحول لكوت��ة التحول الراهن،   الدولية والتأخر  �� ظل ارت�اس املؤسسات 

القواعد ال�ي تحكم النظام الدو�� مع ما تقتضيھ هذه التحوالت. هذه ا�خالصة تؤ�د الطرح القائل بأن التحدي    ومالءمةإصالحها  

إ�� توافق حول  التوصل   �� اليوم يكمن  لتدب�� الشروط    األك�� الذي يواجهھ عالم  العاملي    األساسية  النظام  االنتقال السل�ي نحو 

 ا�جديد. 
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