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م�ستقبل تناف�س القوى العظمى
العالمية بعد كورونا
*

برهان الدين �ضوران

ّ عامليا بعد كورونا يف
ظل إعادة تأميم
ًّ  يتناول هذا البحث مستقبل تنافس القوى العظمى:ملخص
ً دورا أكثر
 وقد استجابت البرشية للوباء عىل املستوى،بروزا
ً  حيث تو ّلت الدولة،السياسة الدولية
 فالدول وحدها لدهيا القدرة اإلدارية الالزمة لتقديم املساعدة التي تشتدّ احلاجة إليها،الوطني
ً .ملواطنيها
. من املتو ّقع أن ينترش االضطراب يف فرتة ما بعد الوباء،وبدل من والدة نظام عاملي جديد
 وبدون اقتصاد،ال يمكن أن يكون هناك نظام جديد عىل الساحة الدولية بدون توزيع جديد للسلطة
 لن تنخرط الدول الفردية يف عمليات إعادة تقييم جذرية ما مل تكن يائسة.ومعايري سياسية جديدة
.بام يكفي من التحالفات اجلديدة
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 تركيا،خلدون

The Future of Global Superpower
Competition after Corona
BURHANETTİN DURAN *

*İbn Haldun
University,
Turkey

ABSTRACT This paper examines the future of global superpower competition
after Corona in light of the nationalization of international politics, as the state
assumed a more prominent role, and humankind has responded to the epidemic at
the national level. Only countries have the administrative capacity to provide the
most needed assistance to their citizens. Rather than the birth of a new world order,
the turmoil is expected to spread in the post-epidemic period. There can be no new
order on the international scene without a new distribution of power, and without
new economy and political standards. Individual states will not engage in radical
reassessments unless they are desperate enough about new alliances.
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المدخل:
مهد عام  2019الطريق أمام التطورات الرئيسة يف السياسة العاملية والشؤون الداخلية
ّ

الرتكية .ورغم أن هذا العام بدأ بمناقشة عامة ساخنة حول قرار الرئيس األمريكي دونالد
ترامب االنسحاب من سورياّ ،
فإن السياسة الداخلية أصبحت مركز االهتامم يف تركيا؛
بسبب االنتخابات البلدية يف  31آذار (مارس) ،وعملية إعادة االنتخابات البلدية يف

إسطنبول يف  23حزيران (يونيو) .2019

دار النقاش العام يف تركيا قبل االنتخابات البلدية حول مسألة "البقاء الوطني" ،مع

اإلشارة إىل وجهات نظر األطراف املختلفة بشأن مكافحة اإلرهاب ،ودعوة الرئيس رجب

طيب أردوغان إىل فكرة "حتالف تركيا" ،يف حني برزت انتصارات حزب املعارضة الرئيس
حزب الشعب اجلمهوري يف إسطنبول وأنقرة بشكل واضح يف أعقاب االنتخابات.

يف الوقت نفسه ،ظل النزاع يف سوريا املجاورة حمور عمل أجندة السياسة اخلارجية

الرتكية .وقد أ ّدت هذه األزمة إىل أبعاد متعددة؛ لتشمل تعاونات تركيا وتوتراهتا مع
وأيضا دبلوماسية الزعامء ،وسلسلة من االتفاقات.
الواليات املتحدة وروسياً ،

كام أن مجل ًة من القضايا تركت بصمتها عىل العالقات الرتكية األمريكية ،مثل التوترات

حول قرار تركيا رشاء نظام الدفاع اجلوي

S-400

من روسيا ،والتهديد بالعقوبات

االقتصادية ،ورفع تركيا من برنامج املقاتالت النفاثة  ،F-35والتكهنات حول تطبيق

عقوبات  CAATSAضد تركيا ،واالتفاق الرتكي األمريكي عىل منطقة آمنة يف الشامل
سوريا ،وعملية "نبع السالم".

املهمة األخرى املدرجة يف أجندة تركيا الدبلوماسية مؤمترات قمة
وشملت البنود
ّ
جمموعة العرشين ،واألمم املتحدة ،وحلف شامل األطليس ،وكذلك االتفاقات مع ليبيا يف
رشق البحر األبيض املتوسط.

يف األيام األخرية من شهر كانون األول (ديسمرب)  ،2019ظهر فريوس كورونا
َ
تفش
 COVID-19يف ووهان ،يف الصني ،لينترش يف
العال ،ويس ّبب وبا ًء عامل ًّيا ،وأثار ّ
وأخريا ،الواليات املتحدة -أزمة اقتصادية
الفريوس ،الذي رضب الصني وإيران وأوروبا،
ً

عاملية يمكن أن يمتدّ تأثريها إىل ما بعد عام  ،2020وهذا جيعله واحدً ا من أكثر التطورات
تأثريا يف القرن احلادي والعرشين ،إىل جانب اهلجامت اإلرهابية يف  11أيلول (سبتمرب)
ً
 ،2001واألزمة املالية لعام .2008
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ويف هذا الصدد ،ليس هناك ّ
شك يف أن وباء كورونا سيدخل التاريخ باعتباره أكرب كارثة
األويل حول الوباء ،الذي أجرب البرشية مجعاء
يف القرن احلادي والعرشين .وقد كان التقييم ّ
غي حياتنا بشكل دائم 1.وح ًّقا ،فإن التمييز بني الفرتات
عىل "التباعد االجتامعي" هو أنّه ّ
حل بالفعل ّ
بمصطلح ما قبل "كورونا" وما بعدها قد ّ
حمل فكرة أو مصطلح ما قبل وما بعد
أيلول (سبتمرب).
ّ
إن هذا الوباء الذي نشأ يف الصني رضب بعض أغنى دول العامل يف غضون فرتة زمنية
قصرية .وشهدت الواليات املتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا أعدا ًدا أكرب يف الوفيات من
أجزاء أخرى من العامل.

إن املقارنة الشائعة بني كورونا واإلنفلونزا اإلسبانية يف الفرتة  ،1919-1918التي أودت
بحياة حوايل  50مليون ضحية -تبدو منطقية؛ بسبب التأثري السلبي السابق يف احلياة اليومية
واالقتصادات الوطنية واملؤسسات الدولية 2.إن اضطرار االقتصادات الرائدة يف العامل إىل
الكشف عن حزم اإلنقاذ التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدوالرات يف األشهر األوىل
من عام  2019وحده يشهد عىل خطورة األزمة االقتصادية املستمرة/املتوقعة.
�صيف 23 2020
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المقدر لوباء
�إن الأث��ر االقت�ص��ادي
ّ
كورون��ا �أكث��ر خط��ورة م��ن الأزم��ة
المالية لعام  ،2008وحتى الك�س��اد
الكبير ،والتوقعات في النواحي غير
االقت�صادية هي � ً
أي�ضا �س��لبية تما ًما

إن األثر االقتصادي املقدّ ر لوباء
كورونا أكثر خطورة من األزمة املالية لعام
 ،2008وحتى الكساد الكبري .كام أن هناك
مهمة ،وهي أن التوقعات يف
نقطة أخرى ّ
أيضا سلبية
النواحي غري االقتصادية هي ً
متا ًما ،مثل :إنشاء سالسل إمداد بديلة،
واالضطرابات السياسية ،واهنيار الدول
ّ
اهلشة ،وتعميق املأساة اإلنسانية يف مناطق

الرصاع ،وموجات جديدة من اهلجرة
غري النظامية ،وصعود القومية الشعبوية ،وظهور كتل جديدة ،وانتشار التقنيات الرقمية،
وصعود االستبداد عىل حساب الديمقراطية.
ِ
بروزا ،حيث استجابت البرشية
دورا أكثر ً
ُأعيد تأميم السياسة الدولية ،وتو ّلت الدولة ً
للوباء عىل املستوى الوطني ،فالدول وحدها لدهيا القدرة اإلدارية الالزمة لتقديم املساعدة
3
التي تشتدّ احلاجة إليها ملواطنيها.

رغم أنه جرت إدارة الوباء عىل املستوى ّ
السلبي حول العامل أ ّدى إىل
املحل ،إال أن تأثريه
ّ
وصفه بأنه "معلم تارخيي" بني املرحلتني األوىل والثانية من العوملة .يف هذه املرحلة اجلديدة،
يسميها روبرت د .كابالن "العوملة  ،"2.0س ُي َعدّ كورونا "ظاهرة سياسية واقتصادية
التي ّ
توجه معظم التوترات اجليوسياسية .سيؤدي الوباء إىل اختبار "االعتامد املتبادل"
ونفسية" ّ
لتشجيع الدول عىل حتقيق االكتفاء الذايت يف القطاعات اإلسرتاتيجية 4.ولكن هذا ال يعني
أن العوملة تقرتب من هنايتها.

ً
بدل من ذلك ،سيجري ترسيع التقدم نحو "عوملة جديدة وخمتلفة وحمدودة أكثر"5.مرة
ِ
العامليتني
املتصورة بني حقبة ما بعد الوباء وفرتة ما بني احلربني
أخرى ،ترتبط أوجه التشابه
ّ
األوىل والثانية بتو ّقع حدوث شكوك طويلة املدى ومتعدّ دة األبعاد ،مع األخذ يف االعتبار أن
فرتة ما بني احلربني ّ
غذت القومية والعنرصية ،وهذا أ ّدى إىل الكساد الكبري ،ويف هناية املطاف،
يف احلرب العاملية الثانية ،وصلت "الفوىض" املتوقعة إىل مستوى ينذر باخلطر فيام يتعلق بمنافسة
القوى العظمى والسالم العاملي.
وجتدر اإلشارة إىل أن النظام العاملي ملا بعد الوباء لن يكون هو نفسه .ومع ذلك ،هذا ال
يعني بالرضورة أن عا ًَلا جديدً ا سينشأ بعد كوروناً .
وبدل من ذلك ،كام جتادل هذه الورقة،
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للقوة يف ّ
ظل النطاق العاملي
فإن النظام الدويل سيدخل فرتة جديدة ،حيث التوزيع العاملي ّ
بني الواليات املتحدة والصني ،ويف ّ
ظل عملية احلوكمة العاملية وهيكلتها س ُيعاد تشكيل
النظام الدو ّيل.

(نظام /النظام) عالمي جديد!
تؤ ّدي حماوالت استيعاب التأثري املحتمل لوباء كورونا عىل الفور إىل التساؤل عام
وز ِعم
إذا كان سيجري استبدال النظام العاملي الليربايل ،الذي ظهر بعد احلرب الباردةُ ،
أنه تراجع يف السنوات األخرية .من حيث توزيع القوة ،فإن النظام العاملي احلايل هو
ّ
تفوق الواليات املتحدة .إن ظهور الصني بوصفها قوة
حالة تعددية األقطاب
متجذرة يف ّ
لتحل ّ
ّ
حمل الواليات املتحدة بعد جائحة كورونا عىل املدى القصري أو املتوسط
عظمى
ال يبدو واقع ًّيا .مرة أخرى ،بالرغم من أن الواليات املتحدة أسهمت يف تآكل املعايري
الليربالية ،التي صاغتها يف املقام األول ،من خالل سياساهتا اخلاصة ،فإنه ال يمكن القول
إن الصني لدهيا القدرة عىل إقامة نظام جديد من حيث معايري االقتصاد السيايس العاملي
�صيف 25 2020
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والدويل التي يقوم عليها النظام الدويل احلايل 6.يف غضون ذلك ،يمكن القول إن االحتاد

نقصا يف السياسة والقيادة ،بسبب اعتامده املستمر عىل الواليات املتحدة،
األورويب يعاين ً
أيضا تفتقر إىل القدرة
عندما يتع ّلق األمر بدعم النظام الليربايل.
أخريا ،يبدو أن روسيا ً
ً
عىل إنشاء نظام بوصفها قوة عظمى.

أيضا أن فكرة جائحة كورونا التي تؤدي إىل "نظام عاملي جديد"
يؤكد جوزيف س .ناي ً

مبا َلغ فيها .وهو ال يعتقد أن العوملة ،التي بدأت حتت القيادة األمريكية بعد عام ،1945
ستحل ّ
ّ
َ
لتكون قوة عاملية .وبحسب ناي ،ال
حمل الواليات املتحدة
ستنتهي ،أو أن الصني

جترد الواليات املتحدة من قيادهتا من حيث القوة الصلبة أو الناعمة،
يمكن للصني أن ّ
ويزعم أن الوباء يمكن أن يؤ ّدي إىل َ
سيعزز التعاون،
عال أفضل إذا كان الرئيس األمريكي
ّ
ّ
الترصف بالعكس سيؤ ّدي إىل أن تكون الشعبوية
وحيذر من أن
ويلجأ إىل القوة الناعمة،
ّ

القومية واالستبداد أقوى.

7

إن التأثري اجليوبوليتيكي لوباء كورونا هو "الترسيع" ً
بدل من "إعادة تشكيل التاريخ"  ،كام
يفرتض ريتشارد هاس ،وبحسب هاس ،من املتو َّقع أن يؤدي هذا الوباء إىل عرص من عدم
اليقني ،مثل الذي ساد يف فرتة ما بني احلربنيً ،
بدل من التعاون بعد احلرب العاملية الثانية.

8

وهذا يعني استمرار تراجع القيادة األمريكية ،وزيادة إضعاف التعاون العاملي ،وحتويل العديد

من األنظمة السياسية إىل دول (فاشلة) ،وتعميق التنافس عىل القوى العظمى.

ويف الوقت نفسه ،ستشارك الواليات املتحدة والصني ،بوصفهام الالعبني اللذين هلام
أكرب تأثري عىل مستقبل النظام الدويل ،يف منافسة رشسة ومتعدّ دة األبعادً ،
بدل من التعاون،

بعد الوباء ،ويمكن أن يمتدّ ذلك إىل ش ّن حرب فريوسات ،إضافة إىل احلروب التجارية
اجلارية ،وبعبارة أخرى ،سيزداد االضطراب.

شجعت الدول عىل محاية قطاعاهتا
أ ّدى الوباء إىل طفرة حتولية يف املخاوف األمنيةّ ،

اإلسرتاتيجية لتصبح مكتفية ذات ًّيا ،وللتوضيح ،لن تقترص هذه السياسة عىل االستثامرات
التوسل إىل بلدان أخرى للحصول
اجلديدة يف قطاع الرعاية الصحية؛ لتجنب االضطرار إىل
ّ

عىل الكاممات الطب ّية ،أو أجهزة التنفس الصناعي يف األوبئة املستقبلية .ففي جمموعة واسعة
من القطاعات ،بام يف ذلك االتصاالت السلكية والالسلكية والصناعات ذات التقنية
العالية -ستضطر مجيع احلكومات الوطنية إىل مضاعفة جهودها؛ لتأمني قدرات مؤسساهتا

الوطنية.
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توسع هذه الطفرة األمنية املنافسة القوية عىل السلطة إىل املجاالت اجلديدة ،بام يف ذلك
ِّ
"مناقشة النموذج" .يف الواقع ،يشري روبرت د .كابالن إىل أن الوباء كشف عن الطبيعة ّ
اهلشة
للعامل الغريب ،وجيادل بأن األنظمة االستبدادية يف الصني وروسيا أجربت بريوقراطياهتا
ورشكاهتا عىل العمل بوصفها أذر ًعا حلكوماهتا الوطنية 9.ووف ًقا لكابالن ،فقد أعاد هذان
البلدان حتديد منافسة القوة العظمى ،واملعنى الكالسيكي/الغريب للحرب ،وهذا جيعل
األمر األكثر أمهية هو كيفية رد الغرب ،أي الواليات املتحدة .وأشار إىل أن الوباء خلق
وع ًيا عامل ًّيا ،وأوىص بأن يستجيب الغرب من خالل تعزيز حتالفاته ،وهتدف هذه التوصية
أيضا دفا ًعا عن الديمقراطيات الغربية إىل أن تكون التحالفات بمثابة درع ضد األنظمة
ً
االستبدادية ،التي يمكن أن تزداد قوة.

هل يكمن أن يتّسع االستقطاب القائم عىل التحالفات يف املستقبل ،كام يقول كابالن؟
أم ستستمر املنافسة ،من خالل قيام كل قوة عظمى ببناء عالقات ثنائية حول نفسها؟ من
الصعب التحديد ،ولكن الواضح هو أن تو ُّقع التعاون الدويل أضعف بكثري من تكثيف
الرصاع عىل السلطة .ويرتبط هذا مبارشة بانحسار القيادة األمريكية ،وتصعيد احلرب
الباردة بني الواليات املتحدة والصني ،واستمرار مشكالت االحتاد األورويب.

تراجع القيادة الأمريكية:
إن السؤال عن كيفية تأثري دونالد ترامب ،الذي تنازل عن القيادة العاملية للواليات
املتحدة بنا ًء عىل شعار محلته" ،أمريكا ً
أول" -يف النظام الدويل ،والسؤال عن التنبؤات
حول التأثري املحتمل للوباء -مرتابطان .يف الواقع ،إن تراجع القيادة األمريكية حيمل معه
مسؤولية بشكل مبارش عن اجلهود التي تبذهلا احلكومات الوطنية لإلصالح يف مواجهة
جائحة كورونا .ظهر إخفاق الرئيس ترامب يف قيادة املعركة ضد الفريوس ،وإخفاقه يف
ّاتاذ أي خطوات دبلوماسية ،باستثناء إلقاء اللوم عىل الصني ،وهذه عالمات جديدة

تؤكد االدعاء بأن النظام العاملي الليربايل كان يف حالة اهنيار ،وهو األمر الذي كان شائ ًعا
يف السنوات األخرية.
تعرض ر ّد فعل إدارة ترامب جتاه الوباء النتقادات؛ لسببنيً :
أولّ ،اتم الن ّقاد
ّ
الرئيس ترامب بالتقليل يف البداية من األزمة ،وجرت املجادلة بأن نظام الرعاية الصحية
األمريكي كان أداؤه ضعي ًفا خالل الوباء .ثان ًيا ،أكّدت االنتقادات أن الواليات املتحدة
أخفقت يف قيادة العامل ضد فريوس كورونا -وهي قضية أعمق بكثري ،ويذكر الن ّقاد أن
ِ
الرئيسني األمريكيني السابقني :جورج دبليو بوش وباراك أوباما كانا قادرين عىل تنسيق
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االستجابة الدولية لألزمة املالية لعام  2008من خالل تعبئة جمموعة العرشين ،بالرغم
من تراجع تأثري واشنطن العاملي .وجيادل املنتقدون ّ
بأن السياسة اخلارجية إلدارة ترامب

أرضارا بالغة بالبالد خالل الوباء ،وستستمر يف
مسرتشدة بمبدأ أمريكا ّأو ًل ،أحلقت
ً
إحلاق الرضر بمصالح الواليات املتحدة يف فرتة ما بعد الوباء .ووف ًقا للمنتقدين ،فإن
السبيل للخروج من األزمة احلالية أن تدرك الواليات املتحدة أن التعاون العاملي أسايس
لكسب احلرب ضد فريوس كورونا وقيادة هذا اجلهد 10.يعتقد املحللون ،ومنهم هنري

كيسنجر ،وكولني هـ .كال ،وأريانا بينجوت ،أن خيار "بناء مؤسسات ومعايري وحتالفات
دولية" متاح للواليات املتحدة اليوم ،كام كان بعد احلرب العاملية الثانية .بدعوة الواليات
القلق من أن الصني
املتحدة إىل تويل القيادة العاملية ضد الوباء ،يساور اخلرباء األمريكيني ُ

ستكون هلا اليد العليا يف رصاع القوة العاملي .حيذر كريت كامبل وراش دويش من أن
سمى
بكني تتقدم خطوة نحو القيادة العاملية ،وجيادالن بأن الواليات املتحدة ستخترب فيام ُي ّ
يف األدبيات "حلظة السويس" ما مل تستجب لألزمة احلالية من خالل تعبئة دول جمموعة
السبع وجمموعة العرشين 11.وبعبارة أخرى ،يعتقدان أن الواليات املتحدة تواجه حتدّ ًيا

قد حيرمها من قيادهتا العاملية ،عىل غرار ما حدث للمملكة املتحدة بعد أزمة السويس يف

عام .1956

م�ستقبل التناف�س بين الواليات المتحدة وال�صين:
صب وباء كورونا الوقود عىل نار اجلدل حول املنافسة بني الواليات املتحدة والصني،
ّ

زعيم يؤمن بتفوق
حيث أصبحت الصني ،حتت قيادة يش جني بينغ ،أكثر
ً
طموحا بوصفه ً
نموذج رأساملية الدولة ،الذي يقرتن مع االستبداد الرقمي ،وهو األمر الذي أصبح حجة
شائعة يف السنوات األخرية .وتغذي نفس احلجة املخاوف يف واشنطن من أن أوجه القصور
املحلية والدولية للرئيس ترامب عىل خلفية الوباء ستؤدي إىل ّ
تول الصني زمام املبادرة يف

املنافسة.

يف واقع األمر ،أشار مقال رأي ظهر يف صحيفة واشنطن بوست يف  8نيسان (إبريل)
 2020إىل أن رد الفعل ضد بكني مل يقترص عىل ترامب ومؤيديه 12.ووف ًقا الستطالع رأي،
است ِ
ُشهد به يف هذا املقال ،كانت هناك فجوة بني السياسة احلزبية يف واشنطن وتصور الشعب

األمريكي للصني .وهبذا املعنى ،بدا أن اجلمهوريني والديمقراطيني عىل حدّ سواء تغلبوا
عىل خالفاهتم إللقاء اللوم يف مسألة تفيش فريوس كورونا يف بكني ،وعالوة عىل ذلك ،اتّفق
28

م�ستقبل تناف�س القوى العظمى العالمية بعد كورونا

أنصار احلزبني السياسيني الرئيسني عىل أن الواليات املتحدة بحاجة إىل "سياسة أقوى وأكثر

واقعية جتاه الصني".

أرص عىل اإلشارة إىل فريوس كورونا باعتباره فريوس
من الواضح أن الرئيس ترامب ّ

ووهان؛ إلرساء أسس مواجهة مع الصني ،مع الرتكيز عىل االنتخابات الرئاسية األمريكية

لعام  .2020مع ترك السياسة احلزبية جان ًبا ،سيكون من غري الواقعي أن نتوقع من الشعب
مؤخرا أن اجلنود األمريكيني جلبوا الفريوس
األمريكي التوقف عن لوم الصني التي ا ّدعت
ً
أيضا ،عىل نحو ال رجعة
إىل ووهان .وقد يؤ ّثر التأثري املحتمل للوباء يف االقتصاد األمريكي ً

حتولت الصني (أو احلزب
فيه ،يف حتويل الرأي العام األمريكي فيام يتعلق بالصني .إذا ّ

الشيوعي الصيني) إىل سياسة "اآلخر" يف التعامل مع األمريكيني العاديني ،فإن فكرة "حرب
باردة جديدة بني قوتني عظميني" ،التي سبقت الوباء ،يمكن أن تتجذر ،وعىل أرضية أكثر
صالبة .حتى إذا أصبح املرشح الديمقراطي هو الرئيس املقبل للواليات املتحدة ،فقد يبدو
أن املنافسة بني الواليات املتحدة والصني عىل القيادة العاملية واهليمنة ستكون شديدة.
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أيضا ِمن مسألة َمن سيكون أداؤه أفضل ضد جائحة فريوس
وقد حتولت املنافسة ً
نجاحا" .أصبح الرصاع،
كورونا ،إىل نزاع أيديولوجي حول "القيادة والنموذج األكثر
ً
الذي بدأ بخالف حول الوصف الصحيح للفريوس ،منذ ذلك احلني منافسة بني األنظمة
الديمقراطية والسلطوية من حيث األداء والقيادة .تنافس وسائل اإلعالم األمريكية ضد
بعضها البعض لتحميل الصني وحكومتها الشيوعية "املسؤولية" عن الوباء وإعالهنا دولة
"غري صاحلة للقيادة العاملية" .وجرى اإلعالن عىل الفور عن ّ
أن بكني "رجل آسيا املريض"،
و ُأ ِلقي باللوم عليها "باالفتقار إىل الشفافية كحكومة استبدادية" يف مسألة الوباء .وقد
استجابت الصني بدورها لألزمة من خالل بناء مستشفيات كبرية ،وفرض حجر صحي
عىل ووهان الحتواء الفريوس .ويف الوقت الذي أدارت فيه الدول ذات الوزن الثقيل يف
االحتاد األورويب ظهورها إليطاليا املنكوبة بالوباء ،س ّلمت احلكومة الصينية اإلمدادات
حولت بكني صورهتا الدولية،
الطبية إىل إيران وإيطاليا وبلجيكا ورصبيا .ونتيجة لذلكّ ،
وحولت نفسها إىل بلد يساعد العامل يف التعامل مع فريوس كوروناً -
بدل من النظر إليها
ّ
كأصل الوباء فحسب .ور ًّدا عىل وصف اإلدارة األمريكية بأنه فريوس الصني ،أكدت بكني
أن جمموعة من األفراد العسكريني األمريكيني ،الذين زاروا ووهان يف أكتوبر  ،2019جلبوا
الفريوس إىل الصني .من خالل تأكيد أمهية التضامن يف مكافحة الفريوس ،عزت احلكومة
الصينية "نجاحها" وربطته بتفوق نظامها االستبدادي.

بالرغم من اجلهود اإلنسانية التي تبذهلا الصني خالل جائحة كورونا ،ال تزال البالد
تواجه انتقادات يف الواليات املتحدة وأوروبا .ويشدّ د منتقدوها عىل أن الوباء نشأ يف ووهان،
وجيادلون بأن بكني أبقت املجتمع الدويل يف الظالم ،مستشهدين بالبيان األويل ملنظمة الصحة
العاملية بأن الشخص املصاب ال يمكن أن يصيب اآلخرين 13.يف واقع األمر ،فإن االدعاء بأن
بروزا يف السياسة العاملية بعد جائحة كورونا يزداد شعبية .وال شك
الصني تعتزم أداء دور أكثر ً
ويطور سياسة إدارته حول هذا االهتام .وقد ع ّلق ترامب
أن الرئيس ترامب يقود هذا التغيري،
ّ
الذي ّاتم منظمة الصحة العاملية بالتحيز املؤ ِّيد للصني والفشل يف التحقيق بشكل صحيح يف14
كيفية انتشار الفريوس يف ووهان -إسهامات واشنطن املالية لتلك املنظمة.

إضافة إىل الواليات املتحدة واململكة املتحدة ،ظهرت فرنسا بوصفها منتقدة للحكومة
الصينية .يف مقابلة مع الفاينانشيال تايمز ،شدّ د الرئيس الفرنيس إيامنويل ماكرون عىل أنه مل
يكن من السذاجة بام يكفي االعتقاد بأن الصني تدير األزمة بنجاح أكرب من اآلخرينِّ ،
حمذ ًرا
من أن املجتمع الدويل ال يعرف ّ
كل ما حيدث يف الصني 15.من املمكن القول ،مع ذلك،
إن ماكرون وجد نفسه يف مأزق بسبب اعتامد بالده عىل املصانع الصينية ألطقم االختبار
30

م�ستقبل تناف�س القوى العظمى العالمية بعد كورونا

واألقنعة الط ّبية .لذلك ،سيكون من غري
المهم مالحظة � ّأن عد ًدا غير قليل
من
الواقعي تو ّقع أن ينتقد الرئيس الفرنيس
ّ
بكني بقوة مثل دونالد ترامب .يف الواقع،
من الخب��راء ي�ؤكّدون �أن المناف�س��ة
أ ّيد ماكرون مرشوع مبادرة احلزام والطريق
بي��ن الوالي��ات المتح��دة وال�صي��ن
الصيني بإخبار الصحفيني بعد اجتامعه
ال ت���ؤدي بال�ض��رورة �إل��ى مواجه��ة
يف  26مارس  2020مع يش جني بينغ أن
حتمي��ة؛ ح��رب ب��اردة جدي��دة.
رشاكة أوروبا مع الصني كانت ً
مثال عىل
التعددية 16.والسبب وراء ترصفات فرنسا
هو حاجة دول جنوب أوروبا إىل االستثامرات الصينية للتغلب عىل األزمة االقتصادية.

يف أعقاب جائحة كورونا ،كان هناك ارتفاع ملحوظ يف عدد التعليقات األمريكية
التي تدّ عي أن الصني لدهيا طموح لفرض نظام عاملي جديد عىل املجتمع الدويل .يبدو أن
خطريا ،واستغلت فريوس
خصم إسرتاتيج ًّيا
معظم املراقبني يتفقون عىل أن الصني برزت
ً
ً
كورونا بوصفه فرصة 17.ومن األمثلة عىل ذلك الرأي القائل :إن بكني سيطرت عىل
وكاالت األمم املتحدة ،بام يف ذلك منظمة الصحة العاملية؛ لتقويض نظام األمم املتحدة
املهم مالحظة ّ
أن عد ًدا غري قليل من اخلرباء يؤكّدون أن
من الداخل .ومع ذلك ،من
ّ
املنافسة بني الواليات املتحدة والصني ال تؤدي بالرضورة إىل مواجهة حتمية؛ حرب
باردة جديدة .يعرتف جوزيف ناي ،من بني آخرين ،برضورة معاقبة الصني بسبب
االعتداءات السيربانية واملامرسات التجارية غري العادلة ،ولكنه يدعو إىل التعاون ضد
تغي املناخ ،بني الواليات املتحدة
املوجات املستقبلية لوباء كورونا ،جن ًبا إىل جنب مع ّ
والصني بالرغم من رصاع القوة التقليدي .كام َّ
حث البلدين عىل وقف تصعيد احلرب
الدعائية ،وتقديم إسهامات سخية لصندوق األمم املتحدة ملواجهة كورونا ،وتبادل
املعلومات ملكافحة الفريوس 18.لتوضيح األمر ،ليس هناك سبب الفرتاض أن دعوة
ناي ستظل ذات مغزى إذا فاز دونالد ترامب يف نوفمرب  .2020ولكن إذا فاز املنافس
ّ
ستظل جتد صعوبة يف التغلب عىل
الديمقراطي يف االنتخابات ،فإن الواليات املتحدة
التحديات اهليكلية ،بد ًءا من حالة اقتصادها ،من أجل عكس اجتاه تراجع قيادهتا العاملية.

�أزمة االتحاد الأوروبي المتفاقمة:
رغم صعوبة التنبؤ بمستقبل تنافس القوى العظمى ،إال أنه من السهل نسب ًّيا القول :إن
االحتاد األورويب ،الذي تأ ّثر سل ًبا باألزمة املالية لعام  ،2008وقضية "بريكست" ،وأزمة
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الالجئني ،ال يمكنه امليض قد ًما دون إجراء تغيريات معينة بعد الوباء .ظهرت األزمة داخل
االحتاد ألول مرة عندما رفض أعضاء االحتاد األورويب إرسال اإلمدادات الطبية إىل إيطاليا
وإسبانيا ،حيث أودى الوباء بحياة الناس أكثر من أي مكان آخر 19.ومع ذلك ،ال تقترص
مشكالت االحتاد عىل أزمة الرعاية الصحية املستمرة .إن مسألة االنتعاش االقتصادي بعد
الوباء ،التي متثل البعد الثاين لألزمة األوروبيةّ -
تغذي خماوف أكثر خطورة يف جنوب
أوروبا .دعا رئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي كونتي أملانيا وهولندا إىل االبتعاد عن طرق
وموحدة باستخدام
تفكريمها القديمة ،ودعا االحتاد األورويب إىل تقديم "استجابة قوية
ّ
أدوات استثنائية" لوباء كورونا .وشدّ د كونتي عىل أن أزمة الفريوس مت ّثل حتدّ ًيا تارخي ًّيا
ألوروبا ،وأكّد أن "الروح األوروبية القوية" هو مفتاح التغلب عىل املشكالت امللحة،
ّ
وحذر رئيس الوزراء اإليطايل من أن اإلخفاق يف اختاذ إجراء مناسب سيؤدي إىل فقدان

الثقة الكاملة بني مواطني بالده يف االحتاد األورويب ،وزيادة متكني احلركات اليمينية املتطرفة
يف أوروبا 20.وبعبارة أخرى ،كان السؤال احلقيقي هو َمن سيدفع فاتورة جائحة كورونا
يف أوروبا؟ وباملثل ،جادل رئيس الوزراء اإلسباين بيدرو سانشيز بأن أوروبا نفسها كانت
مهدّ دةّ ،
حمذ ًرا من أن "احتادنا سينهار" يف غياب التضامن 21،وشدّ د الرئيس الفرنيس إيامنويل
أيضا عىل أن الشعبويني سيخرجون منترصين يف إيطاليا وإسبانيا وربام يف فرنسا إذا
ماكرون ً
أخفق أعضاء االحتاد األورويب األكثر ثراء يف دعم البقية .وأشار إىل أن األغنياء يف االحتاد
األورويب يتحملون مسؤوليات أكرب من غريهم يف إدارة أزمة كورونا ،وجادل بأن الوقت
ليقرر ما إذا كان مرشو ًعا سياس ًّيا أو سو ًقا مشرتكة" :أعتقد أنه مرشوع
قد حان لالحتاد ّ
سيايس .إذا مل نتمكن من دفع االحتاد األورويب إىل األمام ،فستكون جمموعة اليورو وفكرة
22
ِ
ضتني خلطر االهنيار".
معر
أوروبا ّ

تتطلع دول البحر األبيض املتوسط -كإيطاليا وإسبانيا -التي مل يكن أداء اقتصاداهتا الوطنية
أيضا ،وحتى فرنسا -إىل دول شامل أوروبا ،بد ًءا من أملانيا وهولندا،
جيدً ا قبل جائحة كورونا ً
ِ
للحصول عىل ّ
راغبني يف معاجلة األثر االقتصادي للوباء
حل .إذا ثبت أن هذين البلدين غري
عىل أوروبا ،فمن املحتمل حدوث انقسام خطري بني دول القارة الشاملية واجلنوبية.
بالرغم من أن قرار وزراء مالية االحتاد األورويب يف  7نيسان (إبريل)  2020باملوافقة عىل
حزمة إنقاذ بقيمة  500مليار يورو كان خطوة إجيابية ،إال أنه من الواضح أن هناك حاجة إىل
مزيد من التضامن .وقد أكّد رئيس املفوضية األوروبية أورسوال فون دير لني ،وهو يشهد
األزمة املتفاقمة لالحتاد األورويب -أن الدول األعضاء بحاجة إىل ختصيص املزيد من املوارد
23
لالنتعاش االقتصادي ،ودعت إىل "خطة مارشال ألوروبا".
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بالرغم من أن هذه الفكرة تبدو رائعة عىل الورق ،إال أنه من غري الواضح َمن الذي
سيدفع مقابل خطة مارشال اجلديدة؟ هناك  3دول ّ
مرشحة واضحة :الواليات املتحدة
والصني وأملانيا .إذا فاز دونالد ترامب باالنتخابات الرئاسية األمريكية لعام ،2020
فينبغي أن ُيتو َّقع منه تعزيز القومية والعزلة ً
حتمل هذا العبء الثقيل .أ ّما إذا فاز
بدل من ّ
الديمقراطيون فسوف يمكنهم إطالق جهد متجدد يف القيادة العاملية للواليات املتحدة.
املرجح أن االقتصاد األمريكي ،الذي من املتوقع أن يعاين خسارة
ومع ذلك ،يبدو من غري ّ
املهمة.
حوايل  47مليون وظيفة بحلول هناية هذا الوباء ،سيكون لديه القوة الكافية إلنجاز ّ

إذا حاولت َّ
املرشحة الثانية ،الصني ،مساعدة اقتصادات جنوب أوروبا عىل الوقوف
التحرك سيشكل حتدّ ًيا للقيادة األمريكية العاملية .لتوضيح األمر ،من
عىل قدميها ،فإن هذا
ّ
املرجح أن تضع الدول التي تعاين انخفاض النمو وتواجه مشكلة خلق فرص العمل-
غري َّ
لتحمل االحتاد األورويب متا ًما إذا ُن ِّفذت خطة مارشال
ستتطوع أملانيا
أخريا،
ّ
ّ
خطة جريئةً .
بوصفها قوة أوروبية .يبدو من غري املحتمل أن تتعامل احلكومة األملانية مع عبء مايل بحت
من دون احتامل حصوهلا عىل كريس القيادة السياسية.
وف ًقا لبعض املحللني ،سيشهد االحتاد األورويب شي ًئا يشبه السنوات األخرية لإلمرباطورية
الرومانية املقدّ سة إذا أخفق يف التغلب عىل أزمة التضامن 24.مع اهنيار "املرشوع األورويب"،
ستصل احلركات اليمينية املتطرفة إىل السلطة يف العديد من الدول األعضاء .سينطوي أحد
السيناريوهات املحتملة عىل تقلص االحتاد األورويب عىل طول املحور بني الشامل واجلنوب،
وهذا يعني أن األوروبيني الشامليني والغربيني سيظهرون عىل شكل احتاد جديد حتت القيادة
أي حال ال تنطوي فيها أوروبا
األملانية ،بينام سيقرتب جنوب ورشق أوروبا من الصني .ويف ّ
معرضة لتأثري روسيا.
فإنا ستتحول إىل منطقة ّ
عىل تضامن أقوىّ ،

خاتمة:
سيغي العامل من نواح عديدة موضوع نقاش ساخن.
يبقى موضوع ما إذا كان كورونا
ّ
وسيكون أحد أكثر القضايا أمهية يف عامل ما بعد الوباء هو التصورات األمنية .يف هذا
األمني خطا ًبا وممارس ًة ورقمن ًة -خماطر جديدة
الصدد ،يمكن أن يشكّل صعود النموذج
ّ
عىل احلرية .وبوصف املراقبة جز ًءا من النموذج األمني اجلديد ،فإهنا ستصبح مصدر قلق.
وهذا ال يقترص عىل خطر صعود األمن ،فهناك خطر جدّ ي آخر يتمثل يف اعتبار األنظمة
نموذجا ،التي منها الصني وروسيا ،وجيادل بعض املراقبني بأن الديمقراطيات
االستبدادية
ً
25
يمكن أن تتبنى القدرات التأديبية للمراقبة الرقمية والقيود اجلديدة باسم األمن .ويشعر
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آخرون بالقلق بشأن املستقبل ،حيث اختذ العديد من الديمقراطيات الغربية إجراءات
قاسية ،انتهكت حقوق اإلنسان واحلريات؛ الحتواء الوباء.

إضافة إىل تأثري الفريوس عىل إدراك األمن عىل النطاق العاملي ،س ُيعاد تشكيل االقتصاد
واحلياة اليومية يف السياسة العاملية ملا بعد الوباء .يمكن القول :إن الوباء سيعيد تشكيل
الرتاكم االقتصادي العاملي الذي سيغيِّ يف هناية املطاف طريقة احلياة والتفكري االقتصادي.
يرسع
إن النموذج اجلديد الذي سيجري التعبري عنه حول فكرة اهليكل االقتصادي سوف ِّ
التاريخ نفسه .واألهم من ذلك ،سيكون التعاون العاملي حتت حتدِّ أسايس؛ حيث إن
االستجابة الوطنية للوباء كانت الفكرة السائدة؛ لذا سيتشكل العامل بدون التعاون العاملي،
من خالل التنافس العاملي عىل السلطة.
ً
عاملي جديد ،من املتو ّقع أن ينترش االضطراب يف فرتة ما بعد
وبدل من والدة نظام
ّ
الوباء .ال يمكن أن يكون هناك نظام جديد عىل الساحة الدولية من دون توزيع جديد
للسلطة ،واقتصاد ،ومعايري سياسية جديدة .لن تنخرط الدول الفردية يف عمليات إعادة
تقييم جذرية ،ما مل تكن يائسة من التحالفات اجلديدة.

قبل حدوث عمليات احتواء للفريوس كانت األزمة االقتصادية الناجتة بالفعل عىل
رأس أولويات القادة السياسيني يف مجيع أنحاء العامل .وبالرغم من أن العلامء ّ
حذروا من
موجات ثانية وثالثة من العدوى ،كان السياسيون خيشون من أن االهنيار االقتصادي
ّ
سيغذي حالة جديدة من عدم اليقني .يف الوقت الذي كان فيه كورونا يقتل حوايل 5000
ضحية يوم ًّيا ،أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن بالده متفائلة بشأن عدد القتىل
مشريا إىل ّ
أن إغالق االقتصاد األمريكي لفرتة طويلة من الزمن
املقدّ ر ونزول املنحنى.
ً
هو مسار عمل غري مستدام ،وكشف ترامب النقاب عن خطة من  3خطوات لتخفيف
26
التدابري.

كان هناك ميل مماثل يف الدول األوروبية ،بام يف ذلك أملانيا ،حيث أعلنت املستشارة
األملانية أنجيال مريكل أن حكومتها ستخفف تدرجي ًّيا من التدابري ،التي كانت سارية منذ
 21آذار (مارس)  .202027تشري هذه اخلطوات إىل أن القادة القوميني كانوا قلقني للغاية
بشأن فرتة ما بعد الوباء ،وكانوا عىل استعداد لتشديد وختفيف التدابري بشكل دوري
ملحاربة فريوس كورونا من دون ّ
شل اقتصاداهتم .من الواضح أن االقتصاد سيكون
ساحة املعركة األوىل ملنافسة القوى العظمى ،التي من شأهنا أن تزداد حدّ ة بعد جائحة
كورونا.

34

م�ستقبل تناف�س القوى العظمى العالمية بعد كورونا

:الهوام�ش والمراجع
لالطالع على مزيد من االنطباعات األولية من كبار الخبراء في مختلف التخصصات حول
 انظر، رقمنة الطب واتساع فجوة الدخل،استعادة سلطة العلم:
“Coronavirus Will Change the World Permanently. Here’s How,” POLITICO,
19 March 2020, https://www.politico.com/news/magazine/202019/03//
coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579.
Colin H. Kahl and Ariana Berengaut, “Aftershocks: The Coronavirus Pandemic
And The New World Disorder”, War on The Rocks, 10 April 2020, https://
warontherocks.com/202004//aftershocks-the-coronavirus-pandemic-and-thenew-world-disorder/
Tod Lindberg, “The Return of the State,” Commentary, 15 April 2020, https://
www.commentarymagazine.com/tod-lindberg/the-return-of-the-state-coronavirus/.
Robert D. Kaplan, “Coronavirus Ushers in the Globalization We Were Afraid
Of,” Bloomberg, 20 March 2020.
Richard Fontaine, “Globalization Will Look Very Different After The Coronavirus
Pandemic,” Foreign Policy, 17 April 2020.
Murat Yeşiltaş, “Yeni Dünya Düzeni Beklentisi Gerçekçi mi?” [Is the expectation
of a new world order realistic?] Sabah, 11 April 2020.
Joseph S. Nye JR, “No, the Coronavirus Will Not Change the Global Order,”
Foreign Policy, 16 April 2020.
Richard Haass, “The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It,
Not Every Crisis Is a Turning Point,” Foreign Affairs, 7 April 2020.
Robert D. Kaplan, “Why the pandemic should transform the way America thinks
about war” Washington Post, 8 April 2020.
Philip H. Gordon, “America First” Is a Dangerous Fantasy in a Pandemic, Foreign
Aid and Global Leadership Will Be Integral to Any Solution,” Foreign Affairs, 4
April 2020.
Kurt M. Campbell and Rush Doshi, “The Coronavirus Could Reshape Global
Order,” Foreign Affairs, 18 March 2020.
“The coronavirus crisis is turning Americans in both parties against China,”
Washington Post, 8 April 2020.
For the debate on the World Health Organization, see Kılıç Buğra Kanat, “Why is
there a debate about WHO today”, Daily Sabah, 18 April 2020.
“Trump halts funding to World Health Organization,” Politico, 14 April 2020.
https://www.politico.com/news/202014/04//trump-world-health-organizationfunding-186786
“Emmanuel Macron says it is time to think the unthinkable,” Financial Times, 16
April 2020. https://www.ft.com/content/3ea8d7907-fd111-ea-8fdb-7ec06edeef84

35 2020 �صيف

.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

 الدرا�سات برهان الدين �ضوران- الأبحاث

Tung Chneg-Cia and Alan H. Yang, “How China is Remaking the UN in its Own
Image,” The Diplomat, 9 April 2020.
Joseph, S. Nye Jr., “Why the Coronavirus Is Making U.S.-China Relations Worse,”
The National Interest, 3 Nisan 2020.

“Beat the virus first, then say 'goodbye to EU' if necessary, Italy’s Salvini says,”
Daily Sabah, 27 March 2020. https://www.dailysabah.com/world/europe/beatthe-virus-first-then-say-goodbye-to-eu-if-necessary-italys-salvini-says
“İtalya'dan Kovid-19'a karşı 'ekonomik dayanışma' göstermeyen AB'ye tepki”
[Italy reacts against the European Union for failing to show ‘economic solidarity’
against COVID-19], Anadolu, 30 March 2020.
“İspanya Başbakanı: Avrupa’nın geleceği tehlikede” [Spanish Prime Minister:
Europe’s future is at risk], Hürriyet, 05 April 2020.
“Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler
oldu” [French President Macron: Something we don’t know happened regarding
COVID-19 in China], Anadolu, 17 April 2020.
“EU's von der Leyen calls for 'Marshall Plan' for Europe”, Deutsche Welle, 05
April 2020.
John Gray, “Why this crisis is a turning point in history,” New Statesman, 1 April
2020.
Nicholas Wright, “Coronavirus and the Future of Surveillance: Democracies Must
Offer an Alternative to Authoritarian Solutions,” Foreign Affairs, 6 April 2020.
“ABD'de virüs önlemlerinin 3 aşamalı olarak gevşetilmesi planı” [In the United
States, a three-step plan to ease virus precautions], Anadolu, 17 April 2020.
In Germany, some businesses resumed operations on 20 April and schools reopened
on 4 May. See: “Almanya’da Kovid-19 tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek”
[Germany to gradually ease COVID-19 precautions], Anadolu, 15 April 2020.

.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

36

