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  كورنا هل نحن أمام نظام عالمي جديد؟
 

مازالػ  ىػح ر ػة اسسػاس  لمػدوؿ فكػة  اليػيا   تبػدو" ذ القانؾف والعالقات الدولية:استايقؾؿ الدكتؾر عالء أبؾ طو 
اسف  .كؾرونػا زمػةأو  لبناء العالقات الدولية، ميما بدى تةاخييا فح بعض اشكاؿ انييابية الحدو  فح زمؽ العؾلمػة،

بػدى اليػـؾ  الدولحىداؼ التةابط أ بشكل يؾازي ر ؼ الؾباء، واختبار يتؼ التعاطح معيا ب يؾ  قؾمية وليي  عالمية 
لػللػ نقػؾؿ . تةقى لميتؾى التحدي ومازال  النزعة القؾمية ىح الغالبػة فػح سػمؾؾ الدولػة المعا ػة انيا كارتؾنية س 

مػػازاؿ . الميبةاليػؾف ال ػػد  البشػةةة واسنيػػانية كمػا كػاف يػةو العؾلمػة كػاف ىػدفا الػةبط فقػػط ولػي  عؾلمػة الم ػالط 
 ت الػػى أتزايػػد، والعؾلمػػة بشػػكميا الفقػػافح عػػالؼ اليػػـؾ اكفػػة تاتتػػا وانا ػػاس، وعػػد  الكيانػػات مػػؽ الػػدوؿ و يةىػػا فػػح 

 ."ارتدا ات اسرتماء بيؾةة قؾمية تمفم  بعؾ   اليميؽ وىؾةة  ينية تمفم  فح التظةؼ والظائفية

  بيتكامل االتحاد األور اختفاء مفهوم 
 اخػػل عمػى نايػػيا الػػح التقؾقػػ  استحػػا  وقيقتػو التسسييػػية البا ػػة بالتتػامؽ وقػػ  الكػػؾار  وعمػدت ت اىمػ   وؿ 

  .شنغؽ م ية معاىد الشكؾؾ رؾؿ ردو ىا القؾمية، فح ت ةؼ يشية 

لمؾرػد  فػػح أي تؾجػو و عػػؾ   خظابػو وسػػمؾكو أوربيػة فػػح  لػػؼ يتظػةؽ أي رئػػي   ولػة ،وتحػ  شػعار رمايػػة اليػكاف
 .مؾاجية الاايةوس

يؾمػا فػح  02، عؽ إ الؽ الحدو  م  أوروبػا لمػد   0202مارس  61فح  الةئي  الاةنيح إيمانؾةل ماكةوف،أعمؽ  
وقػاؿ مػاكةوف فػح خظابػو: "نحػؽ فػح رالػة رػةط  ػحية خظيػة ..  عل  انتشار فيةوس كؾرونػا الميػت د بالمنظقػة.

 وعمى الشعب والميؤوليؽ أف يتحدوا لمؾاجية فيةوس كؾرونا الميت د".

رتػى أن ػػيال ميةكػػل التػػح اعتبػػةت نايػػيا أكبػػة المػػدافعيؽ عػػؽ سياسػػة الحػػدو  انوربيػػة الماتؾرػػة وجػػدت نايػػيا فػػح 
 .رؾ والنميا وسؾةيةا ولؾكيمبؾرغخظابيا انخية تنعح مؾقايا ىلا باةض اإل الؽ الحدو ي م  فةنيا والدنما

بػدأت سػمؾفينيا بػق الؽ جزئػح لممعػابة مػ  إيظاليػا  ،التيميػميةلمحماية مػؽ الاػايةوس الدومينؾ  وتح  تيارع سياسة
آذار بسنيػا ستيػمط فقػط لممػؾاطنيؽ  60كػللػ بؾلنػدا، أعمنػ  فػح  باللات، بما فييا شبكة اليػكػ الحديديػة الحيؾةػة،

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?source=feed_text&epa=HASHTAG


والمقيميؽ بدخؾؿ أراضػييا، وقػاؿ رئػي  الػؾزراء مؾرافيتيػكح "إف الدولػة لػؽ تتبمػى عػؽ مؾاطنييػا"، مؤكػدا أنػو "فػح 
 نا  اسجةاءات.  انوربيةؽ الدوؿ مواتبلت العديد الؾض  الحالح س يمكننا أف نبقح الحدو  ماتؾرة لألجانب"، 

 

 األوروبي يتخمى عن إيطاليا ويتركها وحيدة  االتحاد
قانح  ولػة فػح العػالؼ لؼ تيب فيو الى انقاذ ايظاليا،  الدوؿ انوربية لؼ تكتاح بيياسة اسنغالؽ الحدو ية، بل أيتا،

قامػػ  ألمانيػا مػفال بمنػػ  ت ػدية المعػػدات الظبيػة، وفعمػ  فةنيػػا انمػة نايػػو، ، يةوس كؾرونػاافػػ بانتكاسػة  أ ػيب
ينما كان  المياعد  انمةةكية ىح اتياـ إيظاليػا وأوروبػا بسنيػا خظػة عمػى انمػؽ القػؾمح ال ػحح انمةةكػح، كمػا ب

 .جاء فح ت ةةحات الةئي  انمةةكح  ونالد تةامب

وةعتبة قظاع ال ػحة فػح استحػا  انوروبػح مػؽ ضػمؽ الم ػاست التػح تقػ  تحػ  سػمظة و ػالريات  ولػو، ور ػؼ 
أنو س تؾجد سياسات  حية مشتةكة لعمـؾ استحا  انوروبح إس أنو يتعي ؽ عمى  ولػو التحػةؾ فػح إطػار التتػامؽ 

رػػاؿ وقػػؾع انزمػػات. كمػػا ي ػػب عمػػى الماؾضػػية انوروبيػػة التػػح تعػػد بمفابػػة ال يػػاز التنايػػلي باستحػػا   والتنيػػي 
  انوروبح أف تتؾلى ميمة التنيي  فح مفل ىله الحاست.

عػػدـ التػػزاـ الػػدوؿ انوروبيػػة بمبػػدأ رو  التتػػامؽ، كمػػا أعيػػة ضػػعاا   الؾضػػ  الػػةاىؽ فػػح استحػػا  انوروبػػح أعيػػة
سػػػاية إيظاليػػػا لػػػدى استحػػػا  انوروبػػػح وقػػػد عمػػػ   اؾضػػػية انوروبيػػػة التػػػح لػػػؼ تقػػػؼ بالتنيػػػي  كمػػػا ينبغػػػح.بػػػدور الم

 يػػػة  مممؾسػػػة مػػػؤقة  وعاجمػػػة  تيتبػػػل خظػػػؾالػػػؼ استحػػػا  انوروبػػػح  عمػػػى ىػػػله الغػػػةوؼ ماورةتيػػػؾ ماسػػػاري،
د  وريػ كمػا تةكػ  ،أف إيظاليػا ترةكػ  وريػد  فػح مؾاجيػة فيػةوس كؾرونػاأكػد  و”اسجتماعات وتبا ؿ وجيات النغػة

سبيػتياف كػؾرز الػلي قػاؿ  فعػل مشػابو مػؽ رئػي  الػؾزراء النميػاوي وكان  ىنػاؾ ر    فح مؾاجية أزمة الالجئيؽ. 
تحػػةؾ  وؿ استحػػا  انوروبػػح  ."الؾضػػ  البظيػػة مبػػدأ التتػػامؽ والتكػػاتم س يعمػػل فػػح أوروبػػا فػػح عػػل ىػػلا"إف 

 .  سياسات العزؿوتظبمناة    وف تنيي  فيما بينيا، 

وأرسػػػم  فةةػػ  طبػػح متب ػػػ ،  تقػػدم  ال ػػيؽ بػػػدعؼ كبيػػة إليظاليػػافػػح اطػػار سياسػػػة التبمػػح واسنغػػالؽ ىػػػله 
 ألم لباس واقح.  02ئة وجياز لتيؾةة الة  مميؾنح قناع طبح )كمامة(، وألم الى  باإلضافة

 نهاية العولمة كما نعرفهاكذبة المجتمع الدولي ، و  

مةاكمػة ربحيػة  وف ولح رأس الماؿ م ة  وىػؼ و  ، ىؾ كلبة كبية كممة "الم تم  الدولح" لقد كشا  أزمة كؾرنا أف 
اقبتػػ  عبفيتيػػا  ا ػػظاافاتتحالاػػات و اتااايػػات و تتػػامؽ و  .اإلنيػػانية القيميػػة المعػػاييةن نػػى انخالايػػات و  راعتبػػا

بػاخة  كانػ  قا مػة ىنػاؾ ، ةطبيػ سػةقة اعانػاتبحةةة و  عمميات سظؾ ياسات.بم ة  أزمة جدية كشا  عؾرات الي
شػػحنة  مؾاىػػاجوم يػؾليؽ مػػؽ التشػيػ  إلػى تػػؾن  محم مػة بكحػػؾؿ طبػح تػػؼ قة ػنتيا فػػح البحػة مػػؽ قبػل إيظػػالييؽ.

المةاقبػؾف الحػد  أنػو  عمييػا كمػا ياعػل قظػاع الظػةؽ، و ػم وسائل طبيػة قا مػة مػؽ ال ػيؽ إلػى إيظاليػا لميػيظة 

https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%91%d9%81-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%91/


دار انخالقح لمدوؿ التح أخلت تتحةر مؽ التؾابط والقؾانيؽ فح زمؽ البظة، لمحااظ عمػى نايػيا فػح حبداية اسن
المؤشػةات نحػػؾ اسنحػدار قميمػػة، لكنيػا بػػدايات  التػح يبحػػي فييػا كػػل وارػد عػؽ نايػػو.ريػا  تقتػةط مػػؽ ريػا  الغابػػة 

 .المةاكز والحدو  ما خمقتو العؾلمة مؽ إلى بداية تاكػافية لتؤشة ك
قػػد يكػؾف الايػةوس ىػؾ القشػػة  بػسف ( Chatham Houseايػلي لشػةكة يتاػ  روبػؽ نيبميػ  )المػدية والػػةئي  التن 

والشػػػػةكات  الحكؾمػػػػاتسػػػػؾؼ ي ػػػػةط  وأف فػػػػايةوس كؾرنػػػػا  التػػػػح ق ػػػػم  عيػػػػة البعيػػػػة لمعؾلمػػػػة اسقت ػػػػا ية.
 والم تمعات عمى تعزةز قدرتيا عمى التعامل م  فتةات طؾةمة مؽ العزلة اسقت ا ية اللاتية.

يبدو مؽ  ية المحتمل إلى رد كبية فح ىلا اليياؽ أف يعؾ  العالؼ إلى فكة  العؾلمة المايد  لمظػةفيؽ التػح رػد ت 
 أوائل القةف الحا ي والعشةةؽ. وبدوف رافز لحماية المكاسب المشتةكة 

التكامػػػل  الػػػلي تناسػػػب عكيػػػيا مػػػ المتزايػػػد لتحقيػػػ  أىػػػداؼ خاػػػض انبعاقػػػات الكةبػػػؾف تػػػغط العػػػاـ لم كاسسػػػت ابة
قػةف العشػةةؽ سػتتدىؾر بيػةعة. اسقت ا ي العالمح، فقف بنية الحؾكمة اسقت ا ية العالمية التح تػؼ إنشػاؤىا فػح ال

وسيتظمب انمػة عندئػلا انتػباط ا ىػائال  لمقػا   اليياسػييؽ لمحاػاظ عمػى التعػاوف الػدولح وعػدـ التةاجػ  إلػى المنافيػة 
 ال يؾسياسية العمنية.

سيشػػػتةي اليياسػػػيؾف بعػػػض رأس المػػػاؿ  COVID-19وعنػػػدما يفبتػػػؾا لمػػػؾاطنييؼ أنيػػػؼ قػػػا روف عمػػػى إ ار  أزمػػػة 
 لكؽ أولئػ الليؽ فشمؾا سي دوف  عؾبة فح مقاومة إ ةاء إلقاء المـؾ عمى اآلخةةؽ لاشميؼ.اليياسح. و 

 عولمة أكثر تتمحور حول الصين
كيشؾر محبؾبانح )زميل متميز فح معيػد آسػيا لمبحػؾ  ب امعػة سػنغافؾر  الؾطنيػة، ومؤلػم كتػاط "ىػل فػازت يةى 

لػػػؽ تغيػػػة بشػػػكل أساسػػػح است اىػػػات  COVID-19ئحػػػة أف جا"ال ػػػيؽا" التحػػػدي ال ػػػينح لألولؾةػػػة انمةةكيػػػة( 
اسقت ػػا ية العالميػػة. وسػػؾؼ تيػػةع فقػػط مػػؽ التغييػػة الػػلي بػػدأ بالاعػػل: اسنتقػػاؿ مػػؽ العؾلمػػة التػػح تتمحػػؾر رػػؾؿ 

لمػاذا سييػتمة ىػلا است ػاها لقػد فقػد الشػػعب  وةتيػاءؿ  الؾسيػات المتحػد  إلػى العؾلمػة التػح تتمحػؾر رػؾؿ ال ػػيؽ.
والت ػػار  الدوليػػػة. واتااايػػات الت ػػار  الحػػة ، سػػؾاء مػػػ  أو بػػدوف الػػةئي  انمةةكػػح  ونالػػػد  انمةةكػػح ققتػػو بالعؾلمػػة

تةامب. وفح المقابل، لػؼ تاقػد ال ػيؽ إيمانيػا. لمػا سا ىنػاؾ أسػباط تارةبيػة أعمػ ، ريػي يعػةؼ القػا   ال ػينيؾف 
ا اآلف أف قػػةف اإلذسؿ الػػلي عاشػػتو ال ػػيؽ مػػؽ عػػاـ  نتي ػػة لتياونيػػا وجيؾ ىػػا كػػاف  6181إلػػى عػػاـ  6480جيػػد 

 يػػة الم ديػػة مػػؽ قبػػل قا تيػػا لقظعيػػا عػػؽ العػػالؼ. وعمػػى النقػػيض مػػؽ ذلػػػ، كانػػ  العقػػؾ  القميمػػة الماضػػية مػػؽ 
اسنتعػاش اسقت ػػا ي نتي ػػة لممشػاركة العالميػػة. كمػػا شػػيد الشػعب ال ػػينح انا ػػار الفػؾر  الفقافيػػة، وةعتقػػدوف أنيػػؼ 

 ."قا روف عمى المنافية فح أي مكاف

ر ؼ كل ما رد  ور ػؼ اتتػا  خظػة و  .الاايةوسليلا اجية المؾرد  طغى ال ةاع اليياسح والقؾمح عمى المؾ لقد 
ىلا الؾباء عمى البشةةة وانتشاره بيؽ أ مب  وؿ العالؼ وتيديده بالؾ ؾؿ إلػى تمػػ الػدوؿ التػح لػؼ ي ػميا بعػد، فػقف 

سف وفقػػا لمتظمبػػات كفيػػةا مػػؽ إجػػةاءات الػػدوؿ ىػػح إجػػةاءات خائاػػة ومةتعشػػة ولػػؼ تتعامػػل مػػ  ىػػله ال ائحػػة رتػػى ا
 .العمؼ وبعيدا عؽ اننانية والم الط اللاتية



. اف النكيػةف استمة ىلا التعامل اسنانح والاة ي مػ  ىػله إتنت ة البشةةة عمى ىله ال ائحة  لؽ ين ؾ العالؼ ولؽ
آليػػػػة  وليػػػػة تت ػػػػدى ليػػػػله ال ائحػػػػة، ولكػػػػل نتائ يػػػػا اسقت ػػػػا ية  إلي ػػػػا العػػػػالؼ وخا ػػػػة الػػػػدوؿ الكبػػػػةى مػػػػدعؾه 

واسجتماعية، بةو  الؾرد  والتعاوف والتتامؽ اإلنيانح، س يمكؽ اسنت ار عمى ىػلا الايػةوس  وف القتػاء عميػو 
 .يافح كل  وؿ العالؼ، فقيةىا قبل  ني

قػاؿ: "نحػؽ بحاجػة إلػى إنيػاء مػةض الحػةط عنػدما  ش،انمػيؽ العػاـ لألمػؼ المتحػد ، أنظؾنيػؾ  ػؾتيةة ىلا مػا أكػده
مؽ أجل اسنت ار فح الحةط عمى المةض اللي يدمة عالمنا، ي ب أف يبدأ اآلف وقم القتاؿ فح كل مكػاف، ىػلا 

 .ما تحتاجو عائمتنا البشةةة، اآلف أكفة مؽ أي وق  متى

ف أ الؾاضػط أيتػا ،االعػالؼ قبػل الكؾرونػ حتبقػى عمػى راليػا فػلػؽ  لاػايةوسما بعػد ا ف البةةظة اليياسيةأمؤكد  مؽ
مبتبػػةات البحػػي رانيػػـؾ بػػل نغػػاـ الةعايػػة ال ػػحية و تب ػػيب اليؾ ـ اليػػـؾ لػػي  اسسػػتعةاض العيػػكةي و معيػػار التقػػد

 .مدى الؾعح الؾطنحاستةاتي يات م ابية اسزمات و البحي العممح و ميزانية التعميؼ و و 
مؽ الدوؿ التػح ر ػؼ التحػديات اسقت ػا ية رافغػ  عمػى اإلر   ؼ سييظ  فح الميتقبل مؽ الشةؽ و ف النأيبدوا  

 القيمح يبقى  يما راضة.جتماعح و لبعد اسوااإلنيانح 

 

 


