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األممية الليربالية النموذج السائد للتعامل مع األزمات الدولية منذ هناية احلرب الباردة عىل وجه
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يرسع يف إضعاف اآلليات اجلارية التي ّ
تشكل النظام الدويل ،وتقدّ م احللول
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حل األزمات الدولية.
*جامعة ابن
خلدون ،تركيا

Global Governance and Crisis Management
in the Post COVID-19 World
*TALHA KÖSE
ABSTRACT The idea of internationalism is one of the fundamental pillars of
international order. Liberal internationalism became the predominant paradigm for
dealing with global problems since the end of the Cold War. Liberal internationalism
is in decline since the 2008 Global Financial Crisis. COVID-19 Pandemic is expected
to accelerate the dissolution of the existing liberal order further. Three alternative
scenarios are mentioned to replace the current order. Revised internationalism,
China-centric or regional power centric, and chaos are the alternatives discussed
here.

* İbn Haldun
University,
Turkey

)2020-(3/9
84- 63

DOI:10.36360/1560-009-003-006

�صيف 63 2020

الأبحاث  -الدرا�سات طلحة كو�سا

مدخل :

1

يصف عدد من خرباء العالقات الدولية الوباء العاملي لـكوفيد 19-بأنه أزمة كارثية
يمكنها أن تؤثر يف االقتصاد والسياسة العامليني بأكثر الطرق جذرية وسلبية منذ احلرب
العاملية الثانية 2.فهذه األزمة ستؤدي إىل حتريك التحوالت يف جماالت خمتلفة ،أو إىل ترسيع
عمليات التغيري اجلارية يف عدد كبري من القضايا .وتقديم تفسريات هنائية لالجتاهات التي
ستتشكل وفقها مثل هذه العملية التي مل نشهد هلا ً
مثيل من قبل -لن تكون مقاربة واقعية.
والنظر يف التجارب السابقة ومراعاهتا تب ًعا ملسار وشدة التغيري ستساعدنا يف املقرتحات
وإسقاطها عىل املستقبل.

تعكف هذه الدراسة عىل االجتاهات التي يمكن أن تسلكها أزمات عامل ما بعد كورونا.
وتتوقف عند األصول التي يمكن اعتامدها يف تناول هذه األزمات يف الفرتة اجلديدة ،وطرق
ّ
احلل التي يمكن اتباعها يف هذا االجتاه .إذ تُق َّيم يف ضوء التجارب األخرية االجتاهات التي
العاملي.
تتغري وفقها حلول األزمات املحلية والعاملية يف السياسة العاملية بعد وباء كوفيد19-
ّ
كام حتاول الدراسة الرتكيز عىل منظور املستقبل ،وتعمل عىل تقديم السيناريوهات البديلة.
واملسوغ الرئيس للدراسة بيان خطأ التمسك بالسيناريوهات املتشائمة أو املتفائلة يف بيئة
ّ
الغموض القائمة حال ًّيا .فهناك خطوات يمكن ّاتاذها فيام يتعلق بتطوير ّ
كل سيناريو.
والتنبؤ بالسيناريوهات املحتملة ،وختطيط اخلطوات يف إطار االحتامالت املحدّ دة-
سيكونان اخلطوة األكثر صحة يف هذه املرحلة.

ستتطور األزمة التي ظهرت مع كوفيد 19-يف اجتاهها داخل النظام العاملي احلايل.
ويف هذا السياق ،يمكن ذكر ثالثة سيناريوهات أساسية .السيناريو األول وربام األكثر
املؤسسة النظام الدويل احلايل أوجه
إجيابية هو أن ترى السلطات واجلهات السياسية
ّ
القصور يف النظام احلايل ،وتقوم بتطوير ٍ
أكثر شمولية وتشاركية .ويمكن وصف هذا
هنج َ
ٍ
ٍ
أيضا ،وهو ما يعني مراجعة
مراجعة شاملة
حماوالت إلجراء
األمر بأنه
ٌ
وإصالح للعيوب ً
ً
شمول لألممية الليربالية .والبديل اآلخر هو أن تبدأ سلطة سياسية جديدة بتشكيل
أكثر
نظام جديد من خالل التعامل مع االضطراب وفراغ السلطة الذي ظهر يف ظروف
دورا أكثر نشا ًطا يف
األزمة .وهناك توقعات بأن القوة الصاعدة للصني يمكن أن تؤ ّدي ً
4
هذا الصدد 3.وهناك يف املقابل دراسات تزعم أن دور الصني مبالغ فيه .ويمكن كذلك
ٍ
أدوار إقليمية .والسيناريو األكثر تشاؤ ًما هو أن
أن تتجرد اجلهات الفاعلة املختلفة ألداء
وتتحول إىل فوىض شاملة لفرتة معينة يف ظل غياب ٍ
هنج مشرتك.
تتعمق األزمة القائمة،
ّ
باإلضافة إىل هذه السيناريوهات الثالثة ،هناك احتامل كبري ألن تظهر نامذج هجينة
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ٍ
ٍ
خمتلفة لكل من اخليارات الثالثة .وكل خيار سيظهر قد يتطلب مناهج خمتلفة
برتكيبات
إلدارة األزمات العاملية واإلقليمية.

يمكن هلذه األزمة أن تزعزع استقرار أجزاء كثرية من العامل ،وتقدح فتيل احلروب
فيها .وال تزال الصورة التي تبني السيناريو األقرب غامضة يف الظروف احلالية ،ولكن
تعزز احتامل سيناريو الفوىض .ويبدو
هناك من يتحدث عن اإلشارات املنذرة التي ّ
أن السيناريو األكثر واقعية يف كل هذا املشهد الذي يفرضه التغيري هو إمكانية ظهور
نموذج هجني من تقاطع السيناريوهات الثالثة .وتركيا بدورها جيب أن تكون مستعدة
لآلثار املحتملة هلذه السيناريوهات ،وللخطوات التي جيب أن تتخذها يف هذه األوضاع.
فاجلهات الفاعلة املستعدّ ة للتغيري ستسهم بنشاط يف تشكيل النظام ً
بدل من االنجراف يف
دورا أكثر نشا ًطا يف
مثل هذا التغيري .وستؤ ّدي اجلهات الفاعلة املؤ ّثرة يف تشكيل النظام ً
الفرتة اجلديدة .لذلك فإن املنافسة حتمية يف تشكيل الفرتة اجلديدة .وكذلك االستعداد
أمرا بالغ األمهية يف
الذهني للعملية وحتليل أرضار وفوائد السيناريوهات املحتملة ُي َعدّ ً
إدارة العملية بشكل صحيح.
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�أزمة النظام الدولي:
يبدو أن أهم ميزة لألزمات يكمن يف الشكوك التي تثريها يف القضايا احلساسة ،ومحلها
الفاعلني السياسيني عىل اختاذ قرارات بشأن هذه القضايا .فاألزمات تفسد النظام البيئي
الذي اعتاد عليه الفاعلون وترتيبهم احليايت الذي يمكن التنبؤ به يف هذا النظام ،وجتربهم
عىل ّاتاذ قرارات جديدة؛ أي أنه ال يعود باإلمكان احلفاظ عىل الوضع الراهن املعتاد يف ظل
أيضا .ويبقى إدارة هذا التغيري أو
الظروف اجلديدة .لذلك فإن فرتات األزمات تأيت بالتغيري ً
االنسحاق حتت اهتزازات التغيري من السيناريوهات املحتملة .فردود الفعل عىل األزمات
عملية مفتوحة ،يمكن هلا أن حتد من آثار األزمة وتنحو هبا يف اجتاه أكثر إجيابية ،ويمكن أن
تزيد من عمق هذه اآلثار .واحلركة األكثر خطورة من بني احلركات التي يمكن القيام هبا
يف حلظات التغيري هي إسرتاتيجية حماولة احلفاظ عىل الوضع الراهن كام هو .ففي الظرف
عاجل أم ً
ً
آجل .وهلذا السبب،
الذي يضطر النظام فيه إىل التحول ،سيفرض التغيري نفسه
فإن اخلطوات التي يمكن اختاذها وموقف القيادة يف مثل هذه اللحظات التارخيية يكتسبان
أمهية أكثر من األوقات التي يكون فيها كل يشء عىل حاله 5.واالنجراف وراء التغيري؛ أي
أن ترتك نفسك جتري مع التغيري بدون ضابط هو موقف متطرف آخر .وإن جرى التغيري
جيري بطريقة منهجية ،فإن النتائج التي سيح ّققها ّ
كل فاعل ستكون خمتلف ًة عن نتائج فاعل
آخر .وترك الفاعلني أنفسهم ملجرى التغيري يمكن أن يؤدي إىل عواقب غري مرغوبة ،مثل
عدم قدرهتم عىل االندماج مع النظام بشكل كاف.

يف فرتات التحول واألزمات النظامية يتحمل الفاعلون السياسيون مسؤولية أكرب
من أي وقت آخر .وستكون هناك مناهج متنافسة يف وسائل اإلعالم الدولية بني خمتلف
اجلهات الفاعلة بشأن إدارة األزمة وما جيب أن يكون عليه النظام التايل .ومع ذلك،
فإن هذا ال يعني أن املنافسة ستقيض عىل إمكانية التعاون متا ًما .وباملثل ،ستخرج خمتلف
الرشائح االجتامعية والسياسية وجمموعات املصالح داخل الدولة بأساليب خمتلفة حول
كيفية االستجابة للتغيري .وهناك احتامل كبري يف الواقع أن حتدث عمليات مواجهة بني هذه
الرشائح واجلهات الفاعلة .واملقاربات القائمة عىل تنبؤات الفوىض يف هذا السياق مفرطة
بعض اليشء 6.ومع ذلك ،فإن ّ
فرصا جديدة للغموض واملنافسة،
كل أزمة حتمل يف طياهتا ً
فرصا حللول إبداعية وتعاون جديد .وكذلك االجتاه الذي ستتطور فيه هذه
وحتمل كذلك ً
البيئة اجلديدة يرتبط بخيارات الفاعلني .ويمكن للموقف القيادي أن يدير األزمة والتغيري
يف جهة مصالح األغلبية ،من خالل النظر يف كل من التوازنات الداخلية واخلارجية.
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سيكون لتفيش كوفيد 19-عواقب يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية
والنفسية والثقافية وغريها .وختتلف اآلراء حول كون هذه العواقب ستدعم التغيري
والتحول الدائمني ،أم أهنا ستكون مؤقتة .ويزعم بعض املفكرين ّ
أن وباء كوفيد 19-سيزيد

من تسارع موجة التغيري املتواصلة يف العامل 7.ويزعم آخرون أن آثار هذه األزمة لن تكون
عميقة كام ُيعتَقد .8ويذهب رأي آخر إىل أن عملية التغيري والتحول هذه بأكملها ستؤدي
أمورا كثري ًة لن تكون كام كانت .9وال ختلو هذه اآلراء من البيانات
إىل عدم االستقرار ،وأن ً
واملسوغات النظرية والتجريبية اخلاصة التي تدعمها .ويبدو أن املسألة املتّفق عليها واألكثر
ّ
10
شيو ًعا هي الزعم ّ
بأن وباءكوفيد 19-سيزيد من رسعة التغيري املتسارع يف العامل .واألمر
املؤكّد أننا سنتطور يف مكان ما خارج السياسة العاملية ،والنظام العاملي القائم املعتاد.
تتفق هذه الدراسة مع الفكرة القائلة ّ
بأن وباء كوفيد 19-مع نتائجه املع ّقدة سيكون
له آثار نظامية عىل مستوى السياسات الدولية ،وسيثري بعض التغيريات البنيوية .فالنظام
ٍ
ٍ
عادلة للمشكالت اجلامعية الكربى،
دائمية
قادرا عىل إنتاج حلول
الدويل احلا ّيل مل يعد ً
واحلروب واملشكالت البيئية والظلم االقتصادي يف العامل 11.ويف ّ
ظل ارتفاع عدد املشكالت
التي تُدَ ار من دون حس ٍم سيكون هناك تشكيك يف رشعية وأداء النظام احلايل من قبل عدد
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كبري من اجلهات الفاعلة .وسيبدأ املزيد من الناس بالتعبري عن رضورة وجود نموذج ونظام
12
تغيريا منهج ًّيا يف هناية املطاف ،واجلهات الفاعلة ليست
جديدين .وسيتطلب هذا املوقف ً
خاملة متا ًما يف هذا النظام.

عاجزا عن تلبية االحتياجات اليومية
فالنظام الذي اعتدنا عليه يفسد عندما يصبح
ً
ومتطلباهتا ،لكن إنشاء النظام اجلديد ال يمكن أن يكون إال عندما تقرر اإلرادة السياسية
اجلديدة وتبادر إىل إقامة نظام طموح .وال شك أن هناك جهات فاعلة ستدعم هذه اإلرادة
واملقاربة وأخرى ستعارضها .ومع تو ّقعنا جلهة حدوث التغيري ،فإن السبب الرئيس الذي
هنجا أكثر تر ّد ًدا يف مسألة إنشاء نظام جديد ،هو أن مثل هذه اإلرادة السياسية
جيعلنا نعرض ً
مل تظهر بشكل واضح بعد .فلم ّ
تتخل املؤسسات األمريكية والغربية عن أدوارها يف النظام
العاملي متا ًما من جانب ،وال توجد جهة فاعلة جديدة خطت خطوة رائدة يف حماولة إنشاء
ّ
نظام جديد يسدّ الفراغ الناشئ من جانب آخر .هناك تو ّقعات بأن الصني ستمأل مثل هذا
الفراغ؛ غري ّ
عضوا ّ
مرش ًحا ملثل هذا الدور حتى اآلن.
أن الصني مل تقدّ م نفسها
ً

تفكّك الم�ؤ�س�سات الدولية الحالية:
أيضا .فعىل سبيل املثال،
التغيريات اجلارية حال ًّيا تلقي الضوء جزئ ًّيا عىل الفرتة التالية ً
رصح الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي يزعم ّ
بأن منظمة الصحة العاملية ال تتّخذ
ّ
وتترصف حتت تأثري الصني -أن بالده ستوقف
خطوات ف ّعالة وش ّفافة يف مكافحة الوباء
ّ
العمل مع منظمة الصحة العاملية ،وستقطع مساعدهتا املالية ملنظمة الصحة العاملية 13.إن
اختاذ مثل هذه اخلطوة من طرف قوة عظمى مثل الواليات املتحدة األمريكية التي هلا دور
حاسم يف إنشاء ومتويل منظمة الصحة العاملية -ستكون هلا آثار وعواقب بعيدة املدى 14.فال
يمكن للمؤسسات واملعايري وأعامل التعاون أن تستمر بدون وجود إيامن ودعم من اجلهات
15
الفاعلة التي أنشأت هذه املؤسسات واملعايري.

الصحة العاملية التي ازدادت احلاجة إليها يف مكافحة الوباء أكثر
إن تشويه سمعة منظمة
ّ
من أي وقت مىض هبذه الطريقة ،وحرماهنا من املوارد -سيعودان باألثر السلبي يف السيطرة
عىل تفيش فريوس كورونا الذي جيري العمل عىل مكافحته .وستكون مكافحة تفيش
األمراض واملشكالت الصحية أكثر صعوبة ،والس ّيام يف البلدان الفقرية نسب ًّيا 16.أضف إىل
حتل ّ
ذلك أنّه ال توجد مؤسسة دولية بديلة يمكن أن ّ
حمل منظمة الصحة العاملية يف هذه
املرحلة .ومن التطورات املثرية للقلق أنه بدل إعادة تأهيل مثل هذه املؤسسات وما شاهبها،
والقضاء عىل أوجه القصور فيها ،وجعلها أكثر فعالية يف مثل هذه الظروف -جرى التغافل
املرجح أن ينعكس هنج مماثل عىل جماالت أخرى .فإن مل حيصل الوقوف
عنها متا ًما 17.ومن ّ
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الحوكمة الدولية و�إدارة الأزمات في عالم ما بعد كوفيد19-

يف وجه هذا النهج ،فإن ّ
حل العديد من املشكالت العاملية التي حتتاج إىل تطوير موقف
مجاعي سيكون أكثر صعوبة .كام أن الثغرات التي قد حتدث يف مناطق معينة من العامل يف
مكافحة الوباء يمكن أن تؤثر من جديد يف املناطق التي ُت َعدّ ناجحة يف فرتات الحقة .هناك
أيضا ،مثل البيئة ،واالحتباس
هنج مماثل يتعلق بالقضايا املشرتكة من حيث احلوكمة العاملية ً
احلراري ،واالحرتار العاملي ،واهلجرةّ .
إن حماولة جتنب املشكالت العاملية بمنظور انعزايل
بدل ح ّلها بفهم مشرتك ال جتلب إال الراحة اجلزئية.
العثرة األخرى يف مسألة إدارة األزمات العاملية هي وضع جملس األمن الدويل .فالقناة
الوحيدة التي لدهيا سلطة التدخل ضمن الرشعية القانونية يف منع الرصاعات واحلروب
حق
يف العامل هي جملس األمن الدويل .غري أن املواقف املتناقضة للدول اخلمسة التي متلك ّ
الفيتو يف جملس األمن الدويل خالل األزمات املختلفة جتعل هذه املؤسسة غري ف ّعالة يف
منع ّ
وحل املشكالت الدولية .ويشكّل خطاب تركيا بقيادة رئيس اجلمهورية رجب طيب
أردوغان "العامل أكرب مخسة" ضاغ ًطا عىل هذه املؤسسة واجلهات الفاعلة فيها .وقد كان
عاجزا خالل العقد املايض يف منع املشكالت الدولية وح ّلها .وقد أ ّدى
جملس األمن الدويل
ً
هذا العجز إىل عرقلة إدارة األزمات يف سوريا واليمن وليبيا ومجهورية الكونغو الديمقراطية
وأفغانستان والسودان وغريها .وسيكون من املناسب التطرق إىل هذه العيوب والنواقص
عند احلديث عن النهج اجلديد إلدارة األزمات يف العامل بعد كوفيدّ .19-
إن هذه األزمة
حدثت يف ظرف يواجه بالفعل أوجه قصور وحتدّ يات خطرية ،وعلينا أن نتوقع أن األزمة
ستعمق هذه التحديات.

مقاربات مختلفة ونتائج مختلفة في الم�شكالت العالمية:
ّ
إن الشكل الذي تُن َّفذ به إدارة األزمات الشمولية مثل احلروب يف السياسات
واالقتصادات العاملية ،والطريقة التي جيري هبا ّ
دورا مؤ ّث ًرا يف
حل هذه األزمات ،يؤ ّديان ً
حتديد (كودات) النظام الذي يظهر يف فرتات الحقة 18.وبيئة الفوىض التي تتولد يف ّ
ظل
غياب التغلب عىل هذه األزمات يمكنها أن تنترش تدرجي ًّيا إىل املناطق املختلفة .ومن َث ّم ،ال
يمكن لل ُبلدان واملناطق التي ال تتعامل مع هذه املشكالت يف املقام األول أن تعزل نفسها عن
آثار األزمات الدولية .واملشكالت من هذا النوع يمكنها أن تكون حملية باعتبار جذورها،
وانتشارا باعتبار نتائجها .وبام أهنا تؤ ّثر بجوانبها املختلفة يف بلدان
لكنها تكون أكثر شيو ًعا
ً
خمتلفة ورشائح جمتمعية خمتلفة ،يعمل مجيع الالعبني الفاعلني عىل التغلب عىل أوساط
ٍ
بخطوات تتامشى مع أولوياهتم ،وتناسب إمكاناهتم.
الغموض واألزمة ،وحياولون القيام
تأثريا فيهم ،ولكن حتدث فجوات ال يمكن
فيتناول الالعبون األزمات بأكثر جوانبها ً
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معاجلتها يف بعض النقاط .فاألزمات واالنكسارات املمنهجة يمكن إدارهتا بشكل ف ّعال
من خالل الوعي والتعاون اجلامعي .ويف غياب هذا الوعي جتري حماولة جتاوز األزمات من
ٍ
حلول دائمة.
دون ح ّلها ،وجيري التصدي هلا بخطوات حم ّلية ،لكنها تكون قارصة عن توفري

إن إخفاق جتربة عصبة األمم التي جرى العمل عىل تأسيسها بعد احلرب العاملية األوىل،
واألسباب الرئيسة الكامنة وراء هذا اإلخفاق ،يشكالن خطو ًطا عريضة تس ّلط الضوء عىل
القضايا العاملية احلالية 19.فمن األسباب الرئيسة الكامنة وراء هذا اإلخفاق أن عصبة األمم
دعم من املؤسسات الترشيعية للواليات املتحدة التي كانت يف البدايات من الداعمني
مل جتد ً
الكبار لفكرة تأسيس هذه العصبة 20.يرى املؤرخ مارك مازوفري الذي أجرى دراسات
مهمة حول احلوكمة العاملية ّ
أن عصبة األمم مل متت ،وأن األمم املتحدة بمثابة امتداد لعصبة
ّ
األمم .فالقضايا والنقاشات السياسية التي جرى تناوهلا يف أثناء مناقشة عصبة األمم شكّلت
مصادر لبناء فكرة تأسيس عصبة األمم 21.وقد أدى عدم وجود تفاهم مشرتك بني القوى
الدولية املؤ ّثرة يف تلك الفرتة إىل إخفاق جتربة عصبة األمم .فمن املعروف أن الفرتة بني
احلربني العامليتني كانت فرتة غياب االستقرار لدرجة يمكن أن نستخلص منها العرب .فقد
أراد بعض الالعبني زيادة نفوذهم مستفيدين من حالة عدم االستقرار هذه وحتويلها إىل
وس ِحق آخرون حتت وطأة هذه املشكالت والقضايا .ثم إن غياب املؤسسات التي
فرصةُ ،
حل القضايا العاملية ،وندرة التنسيق ،وانعدام الضامنات األمنية ،حال دون ّ
تسهل ّ
حل قضايا
ّ
22
ومهد ذلك الطريق إىل اندالع احلرب العاملية الثانية .وهذه الفرتة
العامل بالطرق السلميةّ ،
نموذجا قري ًبا من سيناريو الفوىض الذي ذكرناه آن ًفا.
من هذه الناحية تشكّل
ً
يف احلاالت التي يغيب فيها هنج احللول املشرتكة وتبقى أساليب احلل ضعيفة تربز
ّ
للحل ،وحتديد مسار التغيري بشكل دائم .وقد ّ
جتل هذا السيناريو
احلروب بوصفها وسيلة
مرات عديدة .يف النهاية ،كان الفاعلون هم الذين أعطوا لونًا للنظام ،وكانوا أصحاب الفكر
ّ
يف هذا املوضوع ،وبذلوا جهو ًدا كبرية لبناء هذا النظام عرب استعامل مزيد من املوارد .ومن
غري املستبعد أن حيدث وضع مماثل هلذا يف عامل ما بعد كوفيد .19-فالفاعلون الذين يبذلون
أقىص اجلهود للتخ ّلص من آثار األزمة وبناء نظام جديد سيكون هلم تأثري أكرب يف تشكيل
علم أن هؤالء الفاعلني ال يقترصون عىل الدولة أو املنظامت الدولية ،بل
الفرتة اجلديدةً ،
املجتمع املدين العاملي كذلك ،واجلهات الفاعلة الدينية ،وعامل األعامل التجارية ،بل املنظامت
اإلجرامية كذلك؛ يمكن أن يكون هلم مجي ًعا تأثري أكرب يف تشكيل الفرتة اجلديدة.

بعد احلرب العاملية الثانية ،مل يقع املنترصون يف اخلطأ الذي وقعوا فيه بعد احلرب العاملية
حتروا سبل بناء استقرار
األوىل .فالالعبون الغربيون بقيادة الواليات املتحدة األمريكية ّ
مؤسسات ومن ّظامت دولية يمكنها أن توفر االستقرار يف هذه
وأسسوا ّ
مؤسسايت دائمّ ،
ّ
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الفرتة 23.فتل ّقت األمم املتحدة واملنظامت الدعم يف هذه الفرتة حتت مظ ّلة األمم املتحدة
بقيادة الواليات املتحدة ،وأسهمت يف بناء حقبة مستقرة جزئ ًّيا ،بفعل التوازن النسبي
مهمة هلا وزهنا يف
الذي جلبه نظام احلرب الباردة 24.حتولت هذه املؤسسات إىل ّ
منصات ّ
إدارة األزمات حول العامل يف إطار مصالح الدول الغربية لسنوات عديدة .وبفضل هذه
املؤسسات اكتسب النظام الذي جرى العمل عىل إنشائه بعد احلرب العاملية الثانية صفة
االستقرار والديمومة ،وجرى العمل عىل التغ ّلب عىل املشكالت السياسية واالقتصادية من
خالل هذه املؤسسات .وإدارة االقتصاد العاملي هبذه الطريقة أنتجت االستقرار بشكل عام،
وكانت البلدان املركزية لالقتصاد العاملي أكثر البلدان استفادة من هذا االستقرار.

شكّل الوضع اجلديد الذي ظهر بعد احلرب العاملية الثانية ً
مثال للبلدان املنترصة يف
حول احلرب الباردة إىل بنية ثنائية القطب،
احلرب من أجل إقامة نظام جديد .هذا النظام ّ
وتك ّلل ببناء نظام عاملي ليبريايل أمريكي املركز بعد اهنيار الكتلة الشيوعية ،وظل هذا النظام
مستقرة
قائم حتى األزمة املالية العاملية  .2008وقد شكّل هذا النظام العاملي صورة
ّ
الليربايل ً
نسب ًّيا من حيث السياسة العاملية ،سواء يف احلرب الباردة وعامل ثنائي القطب ،أم يف النظام
العاملي الليربايل ذي املحور األمريكي الغريب.

عند حتليل املشهد العام للسياسة واالقتصاد العامليني بعد احلرب العاملية الثانية ق َّلام
ٍ
أزمات زعزعت البنية السياسية واالقتصادية للعامل ،وال نرى خالل سبعني عا ًما
نصادف
املاضية حصول موجات شاملة من عدم االستقرار ،مثل احلربني العامليتني األوىل والثانية،
والكساد االقتصادي العاملي  ،1929ووباء اإلنفلونزا اإلسبانية  .1918وجرت إدارة
آثار األزمة املالية العاملية لعام  2008بقيادة الواليات املتحدة وأوربا ،وحت ّققت السيطرة
عىل هذه األزمة إىل حدٍّ ٍ
املنسقة لدول
كبري نتيجة تشكيل آلية جمموعة العرشين والتدابري ّ
خصوصا أن هذه السيطرة حت ّققت عرب اآلليات املالية ،فلم تظهر آثارها
جمموعة العرشين،
ً
بشكل ٍ
ٍ
كبري يف املجاالت غري االقتصادية .فاستقرت األوضاع االقتصادية تدرجي ًّيا ،لكن آثار
األزمة التي جرى جتاوزها عىل الصعيد املايل واالقتصادي ظهرت يف الصعيدين السيايس
واالجتامعي عىل شكل حتريض احلركات السياسية اليمينية واليسارية والشعبوية املتطرفة
وصعودها يف الغرب عىل وجه اخلصوص .وعىل الرغم من أن هذه التطورات تسببت
يف موجة من عدم االستقرار والغموض وعدم اليقني يف السياسة الغربية -فإهنا مل ختلق
رصاعات ساخنة بشكل مبارش أو غري مبارش.

ّ
يتجل املوقف من األزمة املالية العاملية لعام  2008بمثابة صورة معدلة عن النظام
القائم .وسعت الصني وروسيا وأملانيا والعديد من البلدان األخرى إىل القيام بأدوار أكثر
فعالية يف هذا النظام املعدّ ل الناشئ حدي ًثا .وهذا املسعى مكَّن القوى اإلقليمية من أداء
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دور أكثر نشا ًطا يف الساحة الدولية .فأخذت تركيا بني األعوام  2012-2007تؤ ّدي أدوار
أكثر فعالية من ذي قبل يف املنطقة ،إىل جانب عضويتها يف جمموعة العرشين ،لكن احلرب
قوضت
األهلية السورية وحالة عدم االستقرار يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ّ
قدرة تركيا يف أداء املزيد من األدوار .وأسفرت فرتة ما بعد عام  2008عن تعديل النظام عىل
نطاق معني ،إثر املبادرات واجلهود الشاملة للواليات املتحدة األمريكية وأملانيا حتديدً ا .لكن
عدم اختاذ اخلطوات املتو َّقعة يف املجالني السيايس واالجتامعي ،والرتدد احلاصل يف مواقف
الواليات املتحدة بقيادة دونالد ترامب بشأن احلفاظ عىل االستقرار العاملي واستمرار النظام
الدويل الليربايلّ -
كل ذلك أدى إىل حتييد عمل وتأثري آليات إدارة األزمات .لكن العامل عاد
تفش
إىل موضع اخلطاب يف البيئة التي ولدهتا حتديات أزمة كورونا .ففي العام الذي سبق ّ
وباء كوفيد ،19-اندلعت أعامل الشغب واالحتجاجات يف عرش دول أو يزيد ،وتفاقمت
تفش وباء
حدة هذه االحتجاجات بعد موجة البطالة وعدم االستقرار التي ظهرت بعد ّ
كوفيد ،19-وعقب مقتل املواطن األمريكي جورج فلويد ذي األصول اإلفريقية عىل يد
رجل الرشطة يف مينيابوليس األمريكية .وتزداد املخاوف بشأن إدارة األزمة بسبب غياب
التنسيق والفهم املشرتك بني قادة العامل رغم استمرار حالة الغموض وحالة عدم االستقرار
تفش هذا الوباء.
النامجتني عن ّ

�إدارة الأزمات في عالم ما بعد كوفيد:19-
قد يكون ألزمة كوفيد 19-مزيد من التداعيات التي تزعزع االستقرار يف السياسة
مهمة يف السياسة العاملية متنع أو
العاملية بآثارها عىل املدى القصري واملتوسط .وهناك آليات ّ
تكبح النزاعات وتسهم يف حلها ،وهي :املنظامت واجلمعيات الدولية ،مثل األمم املتحدة،
واالحتاد األورويب ،وجمموعة العرشين ،وجمموعة الثامنية ،ومنظمة األمن والتعاون األوريب،
تعزز املصالح
والضوابط والقواعد واالتفاقيات الدولية ،والتفاعالت التجارية واملالية التي ّ
املشرتكة والتنسيق بني البلدان ،وتشكّل احلس والتصور املشرتك لتهديد مجاعي ،وريادة
العب مهيمن أو رؤية القيادة الدولية .وهناك عنارص أخرى يمكن إضافتها إىل قائمة هذه
اآلليات التي تساعد يف حل األزمات الدولية ،ولكن اآلليات املذكورة ثبت أهنا تأيت يف
الصدارة يف ّ
أي
حل املشكالت املشرتكة .تتمثل املشكلة الكربى يف أزمة كوفيد 19-يف أن ّ
واحدة من هذه اآلليات مل تربز يف الواجهة ،ومل تسهم يف إدارة األزمات .واألنكى من ذلك
نظرا
أنه يبدو أن هذه اآلليات واملن ّظامت املوجودة ستُصاب بمزيد من التآكل واالهرتاء؛ ً
مؤخرا فيام بني خمتلف الالعبني الدوليني.
للمناقشات واملواقف املتباينة
ً
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إن املنظامت الدولية القائمة باستمرار تعرضت النتقادات شديدة اللهجة يف ّ
ّ
حل
ِ
مؤخرا باضطرابات أعمق من ذي قبل بسبب إخفاقها
األزمات العاملية ،ولكنها ُأصيبت
ً
يف إدارة أزمة كوفيد .19-فتو ّلدت احلاجة إىل إنشاء بنية جديدة يف جمال احلوكمة العاملية،
مرشح فاعل ّ
ولكن مل يتوفر بعدُ ّ
لتول مثل هذه املسؤولية .ويف هذا السياق ،هناك بعض
املعايري التي ستحدّ د ماهية الفرتة املقبلة وإدارة األزمات .ويمكن رسد األسئلة املتعلقة
بكيفية تشكيل هذه املعايري عىل النحو اآليت :يف حال اندالع أزمة عاملية يف الفرتة املقبلة:
* ما القنوات التي سيجري عربها تناول هذه األزمة وجيري من خالهلا تقيص احللول؟

* ما املؤسسات واجلهات الفاعلة التي ستحدّ د أجندة التعاون والتنسيق يف املحافل
الدولية؟
ربم االتفاقات؟ وما العمليات واآلليات التي سيجري من خالهلا رصد
* كيف س ُت َ
امتثال األطراف هلذه االتفاقات؟

* هل ستكون هناك جلنة حتكيم ووساطة تتدخل يف القضايا التي تبقى عالقة ،وال يمكن
االتفاق عليها؟

* من سيؤ ّمن الغطاء املايل هلذه املؤسسات واآلليات التي تعمل بوصفها متشاركة؟ وما
طرق تأمينه؟
* ما تو ّقعات اجلهات الفاعلة التي تؤ ّمن الغطاء املايل وتضطلع بدور قيادي يف هذه
املؤسسات؟

أما الذي سيحدّ د اإلجابات عن هذه األسئلة فهو كيفية معاجلة األزمات والرصاعات يف
السياسة العاملية القادمة .وقد حتدثنا آن ًفا عن االهرتاء الرسيع الذي أصاب املنظامت واآلليات
التي تسهم يف ّ
حل األزمات والقضايا الدولية ،ويمكننا تلخيص مصري هذا االهرتاء عىل
النحو اآليت" :أممية معدّ لة"" ،نظام مركزه الصني أو العب آخر جديد"" ،سيناريو الفوىض
اخلاضعة للرقابة".

المعدلة:
نهج الأممية
َّ
يدعم هنج األممية الليرباليةّ 25
حل املشكالت العاملية اعتام ًدا عىل منظور مشرتك ومبدأ
انعكاسا لنموذج العالقات الدولية الليربالية 26.أصبحت
تعدّ دية األطراف ،باعتباره
ً
العمليات الشمولية لصنع القرار ،واملؤسسات واجلهات الفاعلة الشفافة واخلاضعة
للمساءلة ،وهنج احلل الذي حياول احلصول عىل موافقة مشرتكة من اجلهات الفاعلة،
شعارا لنهج احلوكمة
واملنظور الذي حياول تقليل الغموض من خالل التنسيق واالتصال-
ً
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أيضا يستلهم هذا النهج .وهنج
العاملية .وينبغي اإلشارة هنا إىل أن تأسيس االحتاد األوريب ً
احلوكمة العاملية هيدف إىل معاجلة األزمات من منظور مشرتك يمكن التنبؤ به ،فاألزمات
تتعمق يف األوساط التي تغيب فيها قنوات االتصال السليمة بني األطراف ،وينظر فيها
ّ
ٍ
هنج يتضمن توفري
كل طرف إىل خطوات األطراف األخرى بطريقة متشائمة .واحلوكمة ٌ
االستقرار ّ
وحل املشكالت والقضايا بالتعاون مع اآلليات التي تركز عىل الضوابط التي
تضعها واملصالح املشرتكة ،واملنظامت واملؤسسات التي تضمن الشفافية ،وإمكانية التحكم
والرقابة بجميع هذه اآلليات.

هذا النهج الذي يتمثل هدفه الرئيس يف إنتاج آليات شفافة وتشاركية وقابلة للمساءلة
والرقابة ويمكن التنبؤ هبا يف الغالب -هياكل بريوقراطية مرهقة .والعمليات البريوقراطية
تزيد بالتأكيد من القدرة عىل التنبؤ .لكن قدرة هذه العمليات واآلليات عىل العمل يف
السياسة العاملية ال تتأتى إال بموافقة الالعبني عىل هذه البنية .فالالعبون الذين يرون أنفسهم
واعتبارا هلذه اآلليات .وهذا
فوق هذه القواعد وآليات الرقابة ال يراعون وال يعطون قيمة
ً
أمر له صلة باالهنيار الرسيع للمنظامت واآلليات التي ُأ ِ
نشئت بعد احلرب العاملية الثانية،
ومؤسسوه يقتنعون بأن اآلليات يمكن أن
وضعف هنج احلوكمة العاملية .مل يعد بناة النظام
ِّ
تؤدي إىل خمرجات ختدم مصاحلهم من جانب .وتزايد الالعبني الفاعلني اجلدد يو ًما بعد
يوم ،ومطالب الشفافية القادمة من اخلارج؛ يص ِّعبان الطريق عىل هذه املؤسسات يف حتقيق
املؤسسني .وهذا هو السبب الذي يقف وراء عزوف اجلهات الفاعلة يف
مصالح الالعبني ِّ
حتمل تكاليف املؤسسات واملن ّظامت التي كانت تقوم هبا من
الواليات املتحدة وأوروبا عن ّ
قبل .واملفارقة الرئيسة هنا هي أن املؤسسات واملعايري التي خترتقها مجيع اجلهات الفاعلة
ستكون أكثر تشاركية وشمولية ،ولكن مثل هذه اآلليات تص ِّعب عملية صنع القرار ،وتق ّلل
من دعم اجلهات الفاعلة التي ترى نفسها فوق نظام هذه القنوات.
فرصا إلصالح النظام الذي أصابه اخللل ،ومل يعد
تقدّ م الصعوبات التي نعيشها اليوم ً
يعمل بشكل صحيح .إن كان الالعبون مثل الواليات املتحدة األمريكية والدول األوربية
وروسيا والصني يرغبون يف تعديل النظام بطريقة أكثر تشاركية اعتام ًدا عىل ٍ
هنج من هذا
جاهزا للعمل مرة
القبيل فالوعي واإلدراك من أجل ذلك موجو ٌد .فالنظام حتى يكون
ً
أخرى ،جيب إصالحه بنا ًء عىل ٍ
هنج يتمتع بتعدّ د الثقافات وبمزيد من التشاركية بقيادة
الالعبني األمريكيني واألوربيني .وهناك عدد كبري من اخلرباء الليرباليني والواقعيني يف
العالقات الدولية يف الواليات املتحدة يزعمون أن مكانة الواليات املتحدة الرائدة يف النظام
العاملي لن تستمر إال هبذا النهج 27.وفهم احلوكمة العاملية الذي هو امتداد لنهج األممية
ّ
الليربالية ،هيدف إىل معاجلة األزمات من منظور مشرتك يمكن التنبؤ به.
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قد ختتار الواليات املتحدة متديد عمر هنج احلوكمة الليربالية من خالل تطبيق خيار
تقاسم األعباء واملسؤوليات مع حلفائها احلاليني حفا ًظا عىل دورها يف النظام الدويل.
ويمكن هلذا اخليار أن يفتح أمامها أبواب بناء عالقة عميقة وثنائية االجتاه مع حلفائها ،وقد
تعمل يف الفرتة اجلديدة عىل إعادة تشكيل دورها يف النظام الدويل ليس من خالل قوهتا
واملؤسس للقواعد بنا ًء عىل
العسكرية وقوهتا اخلشنة ،ولكن من خالل دورها املعياري
ّ
املوارد املالية .وهذا النهج إسرتاتيجية حمفوفة باملخاطر للغاية من حيث التحكّم بالالعبني
الذين تتنافس معهم .ولكن بفضل هذه اإلسرتاتيجية ،قد يكون باإلمكان السيطرة عىل
اجلهات املتنافسة مع ائتالف أوسع.

وهبذه الطريقة ،يمكن للقنوات الدولية كاألمم األمتحدة ويف مقدمتها الالعبون
الغربيون تقديم مزيد من الدعم للمبادرات األمريكية .لكن هذا يعني أن الواليات
املتحدة ستق ّيد سلطتها بمعايري معينة ،وستق ِّيد نفسها يف العراق وأفغانستان ويف عالقاهتا
مع "إرسائيل" ،ويف عملياهتا الدولية األكثر حيوية .إن إعادة النظر يف النظام الدويل القائم
عىل اإلمجاع ستمكّن هذا النظام الذي يتعرض النتقادات من قبيل أن "العامل أكرب من مخسة"
من زيادة رشعيته .والنهج الذي يتمتع بمزيد من التشاركية وتقاسم الصالحيات من ناحية
أخرى يعني تقاسم املسؤوليات واألعباء املالية.
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هناك بعض الثغرات واألسئلة البارزة يف سيناريو تعديل األممية الليربالية ،نذكر منها :كيف
سيتح ّقق ضامن اختاذ القرارات الفعالة وتنفيذها يف بيئة معقدة وتشاركية؟ كيف سيجري احلدّ
من البريوقراطية املتآكلة؟ هل سيكون هناك فراغ يف السلطة يف املجاالت التي ينسحب منها
الالعبون األمريكيون والغربيون؟ يف حال حدث فراغ يف السلطة ،هل سيسدَ الفراغ الالعبون
ِ
الرصاعات يف
املتنافسون أو سيحصل التحكم به من خالل هنج مشرتك؟ وإذا ما أثار التوتر
أثناء ملء هذا الفراغ؛ فكيف سيكون التعامل مع هذه املشكالت؟ كل هذا الغموض عامل
جيعل سيناريو تعديل األممية الليربالية صع ًبا .والقضية األخرى هي كيف سيكون التعامل مع
املؤسسات واملعايري التي تأيت بالقيم الديمقراطية والتشاركية إىل الواجهة من قبل البلدان التي
ال تؤمن هبذه القيم؟ إن هنج الالعبني الذين يعتقدون ّ
أن احلَوكمة واألممية الليربالية هي امتداد
ِ
للهيمنة الغربية ،مثل روسيا والصني وغريمها إزاء هذا التغيري -قضي ٌة حساسة .إذ ُأدرجت
عززت الصني دورها ومكانتها داخل
الصني تدرجي ًّيا يف النظام بعد السبعينيات ،وبعد ذلك ّ
هذا النظام ،لكنها مل تقبل بشكل كامل أيديولوجية هذا النظام ومنطقه .والوضع ال خيتلف
كثريا بالنسبة لروسيا؛ فالسوفييت ع ّطلوا النظام يف فرتة احلرب الباردة ،ثم ّاتذت روسيا موق ًفا
ً
أي حال ،إصالح الفهم احلايل للحوكمة الليربالية واملن ّظامت
واضحا ضدّ األممية الليربالية .عىل ّ
ً
الدولية ذات املحور الغريب ليس ً
سهل كام يبدو.

من اجلدير بالذكر هنا أن حتقيق التغيري ٌ
حمال طاملا بقي الزعامء الذين ال يؤمنون هبذه القيم
واملنظامت مثل دوالند ترامب يف الواليات املتحدة يف سدّ ة احلكم ،وطاملا بقي هذا النهج
املهمة .إن األزمات العاملية مثل كوفيد19-ستوفر
بعيدً ا عن دعم القنوات الترشيعية للدول ّ
بعض الفرص إلصالح املؤسسات واملنظامت التي تعاين اخللل أو املشكالت ،هذاصحيح،
لكن تنفيذ مثل هذا السيناريو اإلجيايب يتطلب من الالعبني الكبار إظهار إرادهتم السياسية،
واختاذ مبادرات جديدة.
ٍ
أوساط
سيزداد األمر صعوبة حني يتعلق األمر باحلفاظ عىل نظام احلوكمة الليربالية يف

تضعف فيها السياسة الليربالية حتديدً ا ،وتفتقر فيها الديمقراطية الليربالية املحافظة
والديمقراطية االشرتاكية واألحزاب السائدة أرضيتها وقاعدهتاً ،
وبدل من ذلك ،تربز فيها
القومية والشعبوية اليمينية واليسارية .وال ننسى أن البلدان والقادة عند نشوب األزمات
يس ّلطون الضوء عىل املقاربات التي تؤكّد مصاحلهم وتتجاهل املسؤوليات الدولية .من
جانب آخر ،ال يمكن احلدّ من األزمات السياسية احلالية من خالل تدابري فردية أو خطوات
اقتصادية أولويتها األسواق ،ولكن من خالل هنج جديد يركز عىل التضامن االجتامعي
واملصالح املشرتكة واالحتياجات البرشية .وسيقوم الفاعلون السياسيون املؤ ِّثرون يف
العرص اجلديد إما بتطبيق هذا النهج يف سياساهتم الداخلية أو أهنم سيتحدثون بصوت ٍ
عال
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هبذا اخلطاب الشعبوي .ويبدو هنا أن املقاربات الليربالية واألممية الليربالية ستجعل التعاون
والتنسيق الدويل أكثر صعوبة.

كل هذه العوامل الداخلية واخلارجية ،وتوازنات القوى املتغرية يف السياسة العاملية جيعل
أمرا صع ًبا .فالنظام املذكور
احلفاظ عىل فهم األممية الليربالية واحلوكمة العاملية وإصالحه ً
استقرارا نسب ًّيا يف السياسة العاملية لسنوات ما بعد احلرب العاملية الثانية ،ولكن مل يعد
ح ّقق
ً
واملهم هنا هو ماذا ستكون عليه مواقف ومقاربات
احلفاظ عليه بح ّلته وبنيته احلالية ممكنًا.
ّ
الالعبني الذين يقودون إنشاء وتشغيل هذا النظام إزاء قضية التعديل؟ إن منظومة األمم
املحسنة واملحدَّ ثة ،ومقاربة األممية التي ُيعاد تعريفها عىل أساس املصالح املشرتكة
املتحدة
َّ
تبعثان األمل بشكل أكرب من مقاربة السيناريوهات األخرى .ويف مثل هذه البيئة ستتزايد
قدرة تركيا يف تقلد دور أكرب ،واإلسهام يف ّ
حل األزمات اإلقليمية الناشئة.

�سيناريو الفو�ضى:
ستظهر آثار وباء كوفيد 19-والتغريات التي ستحدث بعده يف جمال االقتصاد ً
أول.
وسيؤ ّدي عدم االستقرار يف جمال االقتصاد فيام بعد إىل إعادة تشكيل السياسةّ .
إن عدم
االستقرار ،واهنيار األسواق الذي تشهده أوربا وأمريكا والعديد من اقتصادات العامل
ستكون هلام عواقب سياسية ،وستؤدي التوترات بسبب زيادة البطالة وانحراف توزيع
الدخل إىل حدوث موجات جديدة من االحتجاجات والرصاعات يف املدن األوربية
والواليات املتحدة األمريكية .فموجة االحتجاج التي بدأت بحركة أصحاب السرتة
الصفراء يف فرنسا لدهيا القدرة عىل التوسع واالنتشار يف املدن والبلدان الكثرية األخرى
بسبب زيادة البطالة والفقر والغموض االقتصادي .أضف إىل ذلك أن هذه االحتجاجات
لن يقترص تأثريها عىل املهاجرين واألقليات القومية والدينية والعرقية وحدها ،بل ستؤثر يف
أيضا .فإن مل حتصل إدارة املخاطر
األغلبية املطلة من نوافذ البطالة وانحراف توزيع الدخل ً
احلالية بشكل صحيح ،فقد يؤ ّدي ذلك
إىل أزمة اقتصادية وسياسية عميقة يف
�س��تظهر �آث��ار وب��اء كوفي��د19-
قلب السياسة العاملية واالقتصاد العاملي.
والتغي��رات الت��ي �س��تحدث بع��ده ف��ي
ويمكن آلثار هذه األزمة كذلك أن تنترش
مج��ال االقت�ص��اد � ًأول .و�س��ي�ؤ ّدي ع��دم
إىل بقية العامل.
سيناريو الفوىض له عالقة بغياب
اإلرادة عند اجلهات الفاعلة الرائدة يف
ٍ
مبادرة بنّا َء ٍة
السياسة العاملية ،وجتنبها اختاذ

اال�س��تقرار ف��ي مج��ال االقت�ص��اد فيم��ا
بع��د �إل��ى �إع��ادة ت�ش��كيل ال�سيا�س��ة.
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بشأن ّ
احلل .ولكن بعض املؤسسات العاملة يف النظام الدويل احلايل ال تزال عامل ًة عىل الرغم
من أوجه القصور فيها .ورغم أن هذه املؤسسات ال تستطيع ّ
حل املشكالت الدولية بشكل
كامل ،غري أهنا تسهم يف التخفيف من آثار هذه األزمات ،وبفضلها تبقى قضايا كثرية ،مثل
الصحة واإلمدادات الغذائية ،واملساعدات اإلنسانية ،وتلبية االحتياجات اإلنسانية
بقاء
ّ
األساسية ،والدعوات يف قضايا حقوق اإلنسان ،وتغري املناخ العاملي -عىل قيد احلياة يف
جدول أعامل القنوات الدولية .وتشاركها يف ذلك بعض املنظامت األهلية فوق الوطنية ،إذ
تقوم البلدان الغنية بشكل خاص بنقل املوارد من خالل هذه املؤسسات واملنظامت األهلية.
وبقاء هذه املؤسسات واجلهات الفاعلة مع ّطلة متا ًما أو تقييد وصوهلا إىل املوارد سيجعالن
الوضع اإلنساين أكثر سو ًءا.

إن احلدّ من أنشطة هذه املؤسسات واملنظامت يف النظام العاملي ،واحلدّ من نقل املوارد
يعمقا األزمة اإلنسانية العاملية .ووباء كوفيد19-
هلذه املؤسسات واملن ّظامت من شأهنام أن ّ
يعمق ظاهرة غياب عدالة توزيع الدخل يف العامل بشكل عام ،وخيلق الظروف التي حتدّ
من فرص العمل 28.من خالل مراجعة األوبئة السابقة مثل سارس واإليبوال وأنفلونزا
اخلنازير  H1N1ومتالزمة الرشق األوسط التنفسية  MERSوزيكا -وجدَ فورسريي
وآخرون ( )2020أن الفئات ذات التعليم املنخفض بشكل خاص تأ ّثرت نسب ًّيا سل ًبا من
تفش املرض .كام أن دراسة أخرى أجريت يف الواليات املتحدة
تق ّلص فرص العمل بعد ّ
األمريكية كشفت أن الفئات االجتامعية املحرومة اجتامع ًّيا واقتصاد ًّيا بشكل خاص تتأثر
بمعدالت غري متناسبة من تفيش كوفيد 29.19 -والدول غري القادرة عىل تلبية آمال الرشائح
االجتامعية املحرومة يف الصحة واالقتصاد عىل وجه اخلصوص ستواجه أزمات خطرية من
حيث رشعيتها .ومن املحتمل جدًّ ا أن يكون تأثري موجة االحتجاجات العاملية يف فرتة ما
تأثريا من مثيالهتا يف عا َمي  2018و ،2019حيث وقفت احلكومات يف
بعد كوفيد 19-أكثر ً
العديد من البلدان عاجزة أمام األزمة يف جوانبها الصحية واالقتصادية.

التطور اآلخر الذي من شأنه تعزيز ديناميكيات الرصاع يف السياسة العاملية هو أن
الوباء سيزيد الدول الضعيفة ضع ًفا وهشاشة 30.فالدول التي تعيش رصاعات داخلية
حال ًّيا ،مثل العراق ولبنان واليمن وجنوب السودان وأفغانستان وسوريا وليبيا ومجهورية
الكونغو الديمقراطية والصومال وماالوي ،وكذلك دول أمريكا الوسطى -ال متلك البنية
التحتية والقدرة الالزمة ملكافحة هذه األزمة .وسيؤدي هذا الوضع إىل تعميق هشاشة هذه
البلدان التي تشهد رصاعات بالفعل .فإن مل تتمكن من مواجهة الوباء واألوضاع املشاهبة،
فإن الدراما اإلنسانية وموجات اهلجرة ستزداد .وقد تكون إمكانيات هذه البلدان عاجزة
عن توفري اخلدمات الصحية ،واألمن الغذائي ،وتوفري االحتياجات األساسية .والسيناريو
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املحتمل يف مثل هذه الظروف هو مواجهة موجات جديدة من االحتجاج والنزاع ،أو
حدوث الوفيات اجلامعية .وهناك قضية أخرى ،هي إمكانية حدوث موجة هجرة جديدة
31
تبدأ بعد األزمات اإلنسانية ،التي قد تزداد بعد األزمة والس ّيام يف البلدان منخفضة الدخل،
ويمكن هلذه املوجة أن ِ
تفسد استقرار البلدان األخرى .كل هذه التطورات يمكن أن تؤدي
إىل انتشار عدم االستقرار بشكل أوسع يف العامل.

يمكن للمشكالت االقتصادية ،وزيادة اهلشاشة السياسية ،واالضطرابات يف هياكل
الدولة ،واآلليات األمنية التي قد تتفاقم بسبب وباء كوفيد 19-أن تدفع املشكالت
ٍ
مستويات ال يمكن التغلب عليها .وفراغ القوة الذي قد حيدث يف
السياسية واالقتصادية يف
الفرتة اآلتية سيؤدي إىل زيادة املنافسة السياسية والعسكرية ،بل ر ّبام يؤدي إىل الرصاع بني
انعكاسا للتغيري لفرتة وجيزة،
خمتلف اجلهات الفاعلة .وقد يسود سيناريو الفوىض باعتباره
ً
لك ّن املسألة األساسية هنا ،هي مدّ ة بقاء الفوىض ،ومدى اتساع نطاقه ،واخلطوات التي
ستتخذها اجلهات السياسية الفاعلة يف العامل ملواجهة هذه املشكالت.

فاجلهات الفاعلة يف السياسة العاملية التي تتخ ّلف عن اختاذ املبادرة ،وتتجنّب مواجهة
املشكالت تفتح الطريق لنرش سيناريو الفوىض إىل املناطق املختلفة ،وزيادة ديمومتها عىل
شكل طبقات .فإن ّ
تعذر التعاون والتنسيق بني اجلهات الفاعلة احلاسمة يف مواجهة األزمات
الناشئة تصبح األزمة بنيوية دائمة .وأمام عجز اجلهات الفاعلة العاملية أمام سيناريو الفوىض
ستحاول اجلهات الفاعلة املحلية واإلقليمية سدّ الفجوة التي تظهر يف هذه احلالةَ .
وت ُّول
آليات ّ
حل املشكالت إىل املستوى املحيل واإلقليمي يمكن أن يؤدي إىل إضعاف إمكانية
إجياد حلول عادلة ودائمة ،وحتويل املشكالت إىل عنف بنيوي .يمكن لفرتة سيناريو عدم
االستقرار والفوىض أن تطول كالفرتة التي امتدت بني  .1939-1919وكلام امتدت هذه
املرحلة جيب أن نتوقع أن املشكالت ستصبح أكثر تعقيدً ا.

الإدارة العالمية للأزمة في عالم متمركز حول ال�صين:
التو ّقع اآلخر للتغيري يتم ّثل يف انزياح السياسة العاملية نحو القوة العاملية بمركزية الصني.
وضوحا عىل مدى العقد املايض .فإذا كان هذا االنزياح رسي ًعا
كان هذا االنزياح يف القوة أكثر
ً
ٍ
عوملة بمركزية آسيا .وجيب أن نتوقع أن هذا السيناريو
ممهد ملوجة جديدة من
جدًّ ا ،فإن الطريق ّ
تغيريا ً
نموذجا
شامل .وستكون العوملة املتمركزة يف آسيا
ً
ّ
سيغي إدارة األزمات العاملية يف العامل ً
حتل عوملة األمن واالستقرار حملّ
خمتل ًفا متا ًما عن العوملة الليربالية التي اعتدنا عليها .ويمكن أن ّ
عوملة احلرية واالنفتاح .سيجد القادة واملجموعات التي تعد باالستقرار يف العديد من البلدان
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مثل أفغانستان والعراق وإفريقيا الدعم من الصني واجلهات الفاعلة األخرى .ويف مثل هذه
الظروف ستنتقل أجندة احلرية يف العامل إىل اخلطة الثانية.

تتّخذ الصني خطوات أكثر ثقة وأكثر استفزازية يف السياسة الدولية مقارن ًة بالفرتات
رئيسا للصني يف عام  .2013وقد ازدادت
السابقة ،والس ّيام بعد انتخاب يش جني بينغ ً
سيرسع هذا التحول .إن إمكانية أن ترتاجع الصني
التو ّقعات بأن وباء كوفيد 19-العاملي
ّ
إىل قوقعتها بعد هذه املرحلة خيار ضعيف للغايةّ .
أي خطوة إىل الوراء يف ظروف
واتاذ ّ
انترشت فيها رشكاهتا وبنوكها ومؤسساهتا الصحفية ومرشوعاهتا الضخمة ،مثل مرشوع
مبادرة احلزام والطريق يف مجيع أنحاء العامل ،ودخلت يف التنافس مع الرشكات متعددة
اجلنسيات القائمة -سيخلق مشكالت أكرب بكثري بالنسبة للصني .من جانب آخر ،ختلق
إسرتاتيجية احلفاظ عىل نموذج التنمية القائمة عىل التصدير بعض املسؤوليات املرتتبة عىل
ٍ
ٍ
عدوانية -لن
انتشار
الصني .ويف ظل جتاهلها هذه املسؤوليات جزئ ًّيا ،واعتامدها إسرتاتيجية
يكون من املستغرب أن نرى الواليات املتحدة األمريكية قد ّاتذت خطوات أكثر فعالية
لتقييد الصني.

إن التحوالت يف القوة العاملية تكون يف الغالب متوترة ،بل وتصادمية .يف الفرتة القادمة،
قد تزداد املنافسة بني الصني والواليات املتحدة األمريكية يف بحر الصني اجلنويب وإفريقيا
وبعض املناطق األخرى ،وقد يزداد هذا الرصاع مع انضامم جهات فاعلة أخرى .واملتو ّقع
أن تزداد معاداة الصني (فوبيا الصني) يف بلدان كثرية يف بيئة تتوجه فيها التهم إىل الصني،
ُ
وت َّمل املسؤولية عن وباء كورونا.

يف ضوء هذه التطورات ،يمكن احلديث عن ثالثة مناهج خمتلفة يمكن للصني أن تتبناها:
33
يمكن للصني أن تساعد اقتصادات العامل عىل التعايف من خالل تقديم مساعدات التنمية.
وقد تنغلق عىل نفسها أو تزيد من منافستها للواليات املتحدة والغرب .ويف هذا الصدد،
سيكون هنج الواليات املتحدة وأوروبا جتاه الصني هو املعيار األسايس الذي سيحدّ د
الصني
موقف الصني .ويف كل األحوال ستحاول الواليات املتحدة األمريكية التي حددت
َ
منافسا يف كفاح اهليمنة العاملية -منع حتول القوة العاملية نحو الصني أو موازنتها.
بوصفها
ً
وسيزيد هذا النهج بال شك التوترات بني الصني والواليات املتحدة األمريكية يف املسائل
احلرجة .ويتوقف احتامل حدوث النزاع عىل نوع رد الفعل الذي سرت ّده الصني يف مواجهة
أيضا أن القرار التدرجيي لسالسل
إمكانية تطويقها وإقصائها .ومع ذلك ،فمن احلقيقة ً
التوريد العاملية والبنى التحتية لإلنتاج الستبعاد الصني سيحدّ ان من املشاركة البناءة للصني
يف النظام احلايل ،ويزيدان من انتقادها.
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صيني املركز سيكون أكثر هرمية وتعدّ دية يف املستويات من النظام
إن النظام العاملي
ّ
العاملي الليربايل .وسيتقدم أمن الدولة واستقرارها عىل أولوية احلرية واالزدهار .وستعمل
الصني عىل تفعيل املنظامت الدولية ،وتعمل عىل أن تكون ف ّعالة يف هذه املن ّظامت .ومع ذلك،
مؤسسية
فإن تو ّقع تطبيق هنج التعدّ دية املرنة واملشاركة عىل قدم املساواة بني الدول يف بنية ّ
هتيمن عليه الصني بعيدان عن الواقع .إن النهج الصيني العام قائم عىل حتييد أو جتاهل
املؤسسات التي ال تستطيع اخرتاقها وتوجيهها .واملسألة األساسية هنا هي أن الصني ال
تزال تُعرف من قبل العديد من اجلهات الفاعلة بأهنا صندوق مغلق ،أو جهة فاعلة غامضة.
وموقع الصني هذا يثري الشكوك يف موقفها الذي يمكن أن تتّخذه فيام يتعلق ّ
بحل املشكلة
وضوحا مع التقدّ م يف مراحل السياسة العاملية يف
العاملية .وسيصبح الواقع الصيني أكثر
ً
دورا بنا ًء وأكثر نشا ًطا يف ّ
حل األزمة
فرتة ما بعد كوفيد .19-وإذا ّقررت الصني أن تؤ ّدي ً
العاملية ،فسيبدأ النظر إىل هذا الواقع بشكل أكثر إجيابية ،وسيفتح الباب أمام نظام جديد
التحول إىل املواجهة أو سيناريو الفوىض.
متا ًما ،وإال فإنه سيسهم يف سيناريو
ّ

الخاتمة:
يشكّل وباء كوفيد 19-أشمل مشكلة واجهتها األرض منذ احلرب العاملية الثانية،
أي كيان نشط يف السياسة العاملية من استبعاد نفسه من اآلثار املبارشة أو غري
فلم يتمكن ّ
املبارشة هلذه األزمة ،ونحن يف مرحلة ال تزال فيها األزمة خارج السيطرة .وست ّعجل
األزمة احلالية عملية التغيري يف العامل ،وتزيد من حالة الغموض .إن ا َمل ْع َلم الرئيس
التحول يف النظام العاملي هو ترصف اجلهات
الذي سيحدّ د اجتاه هذه األزمة ،واجتاه
ّ
الفاعلة احلالية ،وموقفها يف هذا الصدد .فإذا كان هذا املوقف مبن ًّيا عىل أساس التعاون
والتنسيق والتشارك فسيزداد احتامل النجاح يف مكافحة العوامل الكامنة وراء األزمة
استقرارا عىل املدى املتوسط
احلالية ،وستكون هناك إمكانية للوصول إىل نظام عاملي أكثر
ً
والطويل .والسيناريو اآلخر هو سيناريو بروز الفاعلني يف آسيا أو املحليني واإلقليميني يف
الصف األول .ويمكن ملثل هذه السيناريوهات أن يكشف عن نظام تكون فيه املؤسسات
تغيريا يف نموذج
املحلية بجوانبها اإلجيابية والسلبية وقيمها املحلية أكثر ً
بروزا .وهذا يعني ً
احلوكمة العاملية الذي اعتدنا عليه.
ويكشف خيار العوملة املتمركز يف آسيا عن خيال يعكس تأكيد السياسة العاملية عىل
املرجح
األمن واالستقرار .وقد حيمل هذا السيناريو نقاط القوة والضعف اخلاصة به ،لكن ّ
أن جيري التعامل مع املشكالت العاملية بطريقة أكثر هرمية وسلطوية يف مثل هذه احلالة .ويف
هذا النظام يمكن لعنارص النظام الدويل الليربايل ،مثل أجندة حقوق اإلنسان ،وتعزيز القيم
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ف .ويمكن أن
الر ّ
الليربالية ،وإرساء النظام من خالل املؤسسات واملعايري -أن ت َ
ُوضع عىل ّ
يربز ً
بدل من ذلك نظام يعتمد اختاذ القرار وفق التسلسل اهلرمي للسلطة ،وجيري يف الوقت
نفسه تأكيد املصالح املشرتكة من خالل اإلنتاج والتجارة .إن قيام الصني بتمويل التنمية
العاملية وعملية التطبيع بعد كوفيد 19-بدور بناء يمكن أن يؤدي إىل نتائج بناءة وإجيابية
أكثر ّ
لكل من الصني والدول التي ستدعمها الصني .وينبغي ّأل ننسى هنا أنّه إذا مل تكن
هناك قوى أخرى موازنة للصني ،فستعمل الصني عىل تشكيل السياسة العاملية يف الفرتة
اجلديدة بخطوات ترتكز عىل القوة ،وستكون أكثر عدوانية .وصيغة االستقرار يف نظام دو ّيل
صيني املركز هي التوازن.
ّ
والسيناريو األكثر إثارة للقلق هو هيمنة سيناريو الفوىض بسبب الالمباالة واختالفات
الرأي واملنافسة بني اجلهات الفاعلة يف السياسة العاملية .يف مثل هذا السيناريو ،سيكون
هناك حتييد العنارص الضعيفة يف النظام الدويل احلايل برسعة أكرب .ورغم بروز هذا السيناريو
إىل الواجهة مؤقتًا ،فمن املحتمل أن يتس ّبب يف أرضار دائمة .أما تركيا ،فإن النهج األكثر
صحة هو قراءة الوضع مع اإلمكانات البديلة بشكل جيد ،وتقديم اإلسهامات البناءة
ّ
لتشكيل رموز النظام اجلديد.

الهوام�ش والمراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

.8

82

أشكر ًّ
كل من مروة ديلك وخليل إبراهيم أالغوز إلسهامهما في إنجاز هذا البحث.
Acharya 2020; Blackwill & Wright, 2020; Summers, 2020.
Campbell ve Doshi, 2020.
Allen vd., 2020; Green & Medeiros, 2020; Rapp-Hooper 2020.
Ikenberry, 2018, p. 22; Boin, Hart, Stern & Sundelius, 2016.
Rudd, K. (2020). The Coming Post-COVID Anarchy: The Pandemic Bodes Ill for
Both American and Chinese Power—and for the Global Order. Foreign Affairs.
Access: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/202006-05-/comingpost-covid-anarchy
Haas, R. (2020). The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape
It: Not Every Crisis Is a Turning Point. Foreign Affairs. Access: https://www.
foreignaffairs.com/articles/united-states/202007-04-/pandemic-will-acceleratehistory-rather-reshape-it
Drezner, D. W. (2020, Mart 30). The Most Counterintuitive Prediction about World
Politics and the Coronavirus: What If Nothing Changes? The Washington Post.
Access: https://www.washingtonpost.com/outlook/202030/03//most-counterintuitiveprediction-about-world-politics-covid19-

19-الحوكمة الدولية و�إدارة الأزمات في عالم ما بعد كوفيد

Allen, J., Burns, N., Garrett, L., Haass, R. N., Ikenberry, G. J., Mahbubani, K., ..
Walt, A. M. (2020). How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic.
Foreign Policy. Access: https://foreignpolicy.com/202020/03//world-order-aftercoroanvirus-pandemic/

.9

.10
Ikenberry, G. J. (2018). The End of Liberal Order? International Affairs, 94(1), .11
Haas, 2020; Nye Jr., 2020.
p. 723-.

Mazarr, M. J. (2018). Building a Sustainable International Order Project. Santa
Monica, CA: RAND Corporation. Access: https://www.rand.org/pubs/research_
reports/RR2397.html

.12

.13
Krisch, N. (2020). COVID, Crisis and Change in Global Governance. .14
Hoffman & Vasquez , 2020; Picheta & Yeung, 2020

Verfassungsblog. Access: https://verfassungsblog.de/covid-crisis-and-change-inglobal-governance/

Patrick, S. (2020a). When the System Fails: COVID19- and the Costs of Global
Dysfunction. Foreign Affairs: Access: https://www.foreignaffairs.com/articles/
world/202009-06-/when-system-fails

.15

.16
Simpson, E. (2016). This is How the Liberal World Order Ends. Foreign Policy. .17
Allen vd., 2020

Access: https://foreignpolicy.com/201619/02//this-is-how-the-liberal-world-orderends/

.18
Eloranta, J. (2011). Why did the League of Nations Fail? Cliometrica, 5(1), 2752-. .19
Bailey, T. A. (1945). Woodrow Wilson and the Great Betrayal. New York: .20
Ikenberry, 2019

Macmillan.

Mazorver 2009; 2012.

Fenwick, C. G. (1936). The "failure" of the League of Nations. American Journal of
International Law, 30(3), 506509-.

.21
.22

.23
.24
.25
Dunne & McDonald, 2013; Beate, 2013; Ikenberry, 2009; 2018.
.26
Blackwill & Wright, 2020.
Kissinger, H. A. (2020). The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World .27
Ikenberry, 2011; 2019.

Gilpin, 1975; Ikenberry, 2011; Krasner, 1976.

Order. WSJ Opinion. Access: https://www.wsj.com/articles/the-coronaviruspandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005

Furceri, D., Loungabi P., Ostry, J.D., & Pizzuto. P. (2020). COVID-10 Will Raise
Inequality If Past Pandemics are a Guide. CEPR Policy Portal. Access: https://
voxeu.org/article/covid19--will-raise-inequality-if-past-pandemics-are-guide
Van Dorn, A., Cooney, R. E., & Sabin, M. L. (2020). COVID19- exacerbating
inequalities in the US. The Lancet, 395(10232), 12431244IMF Country Focus, 2020; United Nations, COVID19- Response, 2020

83 2020 �صيف

.28
.29
.30

 الدرا�سات طلحة كو�سا- الأبحاث

.31
Mahbubani, K. (2020). Has China Won? The Chinese Challenge to American .32
European Asylum Support Office, 2020
Primacy. PublicAffair.

-Kaplan, R. D. (2020). Coronavirus Ushers in the Globalization We Were .33
Afraid Of. Bloomberg Opinion. Access: https://www.bloomberg.com/opinion/
articles/202020-03-/coronavirus-ushers-in-the-globalization-we-were-afraid-of

84

