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Abstract 

          Novel Corona virus crisis and the political & security & economic repercussions 

have retrieved the discussion and the debate about the relations of globalization and the 

position of the national state within it.  

Although the relations of globalization that prevailed in the pre-epidemic stage have 

greatly reduced the interventionist role of the state in favor of broader groupings or blocs of 

the state, the nature of the crisis facing the world today necessitated the adoption of treatments 

led by the national state through imposing isolation measures, and Social distancing and 

providing the available resources to deal with the economic effects and realigning the 

priorities so that the internal issues occupy the first rank in the scale of concerns. 

This research seeks to explain the nature of the role played by the national state in light 

of the Corona crisis, which was associated with a noticeable decline in the mechanisms and 

relationships of globalization by adopting the narratives of the descriptive and analytical 

approach in dealing with the phenomenon of the topic of research, which was divided into 

three paragraphs, the first examines globalization and difficult testing, and the second deals 

with the state Patriotism is the tax of staying or forced attachment. As for the third, it deals 

with globalization and the Corona crisis through analyzing the repercussions that resulted 

from this pandemic and represented by the political, security and economic repercussions. 

Keywords: globalization, national state, relationships of globalization, Corona crisis 
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 ملخصال

منياااة واصاعياااادية العاااه نجلاااش عنهاااا النالاااا  مجاااددا  اااو  ع ااااا  كوروناااا والعاااداعيا  ال ياساااية واأ زماااة حا  اااةأ أعااااد 

 .العوللة ومواع الدولة الوطنية فيها

ور العاااد له لااا  اااد كبياار مااال الاادإاااد اليااش  وعلااا الاارنم مااال أت ع ااااا  العوللااة العااه ساااد  فاااه مر لااة مااا اباا  الوباااا 

لاااش علاااا تبناااه معالجاااا  زماااة العاااه يواحههاااا العاااالم الياااو   ع  طبيعاااة اأ ص أتإو كعااا  أوساااع ماااال الدولاااة  ألح تجلعاااا  للدولاااة لياااا

ثااااار للعلجااااة اآحاااارا ا  العولااااة والعباعااااد اصحعلاااااعه وت اااا ير اللااااوارد اللعا ااااة إمااااال  اااا   فاااار   تالودهااااا الدولااااة الوطنيااااة

 .ولا فه سلم اصهعلاما الدا لية اللرتبة اأ ع  الالضايا ولويا  لععادة ترتيب اأإواصاعيادية 

إت هااااا الب ااا  ي اااعا لبياااات طبيعاااة الااادور الااااي تضااا لع بااا  الدولاااة الوطنياااة فاااه  ااا  أزماااة كوروناااا  والااااي ترافااا  ماااع 

تراحاااع مل اااو  فاااه قلياااا  وع ااااا  العوللاااة باععلااااد طرو اااا  اللااانها الوراااوه الع لبلاااه فاااه تنااااو  ال ااااهرة مو اااو  الب ااا  

اأولاااا تب ااا  فاااه العوللاااة واص عباااار الياااعب  وال انياااة تعاااالا الدولاااة الوطنياااة  اااريبة البالاااا  أو  :فالااارا  إلاااا ثااا  والااااي ا ااام 

اصل اااا الال ااري  أمااا ال ال ااة فععناااو  العوللاااة وأزمااة كورونااا مااال  اا   ت لياا  العاااداعيا  العااه نجلااش عااال هااا  الجا  ااة واللعل لاااة 

 .يةبالعداعيا  ال ياسية واأمنية واصاعياد

 91كوفيد العوللة  الدولة الالومية  الن ا  العالله  الع اا  الدولية  : الكللا  اللوعا ية
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 :المقدمة

ها  الع اا  بشأت العضاد بيال مريادي  ت الجد  الاي هيلال علا م يرةأك ير مال دارسه الع اا  الدولية ل  ثة عالود  لش  ال ال

الوري  منه وبيال اللدافعيال عال بالا  الدولة الوطنية كعنير فاع  فه الن ا  الدوله  اد   م نها يا ليالح اأ –ن انه بلوهومها اإل العوللة

 .و اأ

الااي سااد فاه أعالااح ال ارح العاللياة   اا وملا عوز مال الالناعة بهاا اصنعيار حللة العغيرا  الجوهرية العاه م اش بنياة هااا الن

ال الع لييال الوصيا  اللع دة واصت اد ال وفيعه لي   م لا  انواراد الوصياا  اللع ادة باالعربع علاا الاة هااا ال انية والالا م علا ثنا ية الال بي

(الن ا  العالله الجديد)اامة إرسليا عال إنعها  ال رح الباردة وع ت واإلالن ا  
)*(

 .لضامينها ال ياسيةبوالولوج فه ع اا  العوللة  

واصاعيادية والعالنية
  

.دارة شؤونها الدا ليةإدة الدولة وايد  مال سل عها فه ر  سلبا علا سياوالعه أث  
 
[9] 

وناا الل اعجد زمة الناحلة عاال توشاه وباا  كورص أت اأإ  ت تعيف بآليات  وايل أكاد  زما  أوت هاا الن ا  اد شهد   فا  أومع 

ؤثر بشااك  حااوهري علااا ياتوشاه الوبااا  سااو  ت أاصععالاااد باالاا إ وهااو ماا دفااع هنااري ك ااينجرو  ت اادي حادي لاا  أم لااش (  91 –كوفياد )

.لال يكوت شبيها للا ابل فعالم مابعد الوبا  ت أو  الع اا  الدولية
 
[2] 

تب   فه طبيعة العداعيا  العه تل ضش عال توشه هاا الوبا  علا الن ا  الدوله ومواع الدولة الوطنياة منهاا ماال  لدراسةت ها  اإ

 :    الوالرا  العالية

 :العولمة واالختبار الصعب: أوال

ااماة عاالم  االه ماال الياراعا  والعاوترا  إماا  بوتراحع اليارا  الادوله انععشاش اآ ولا صنهيار ال رح الباردةمنا الل  ة اأ

ووكاصتهاا والعأكياد علاا مم اللع دة سل ة النووية والعالليدية ودعم اأوت ويض ترسانة اأزما  الالا لة تعويو الععاوت الدوله للواحهة اأو

فادة مال العالنية اللع ورة واللواحهة الجلاعية للع ديا  الالا لة واللعل لة بل اطر العلو  البيئاه والالضاا  علاا واإلن انه إلو دة الليير ا

نلبياة دو  الجناوح والعلا  لع اليا  العنلياة الل اعدامةأوالوالر اللادي العه أرهالش  مشاك  العوز
 

ماال البشاري وت اليا  وتاوفير مع لباا  اأ

  ]3]. الشراكة اصاعيادية العاللية وتال يم منيف للعل  الدوله

ماال الجلااعه وتوسايع ن ااا برزها العل  علا توعيا  ن اا  اأأا وااع  ه إلريغ عديدة مال أح  ترحلعها ما  واد ات ا  تلك اآ

الياا  اأن اات و لاياة اإلوله ومواحهاة  ااص  انعهااق  الاوا العد   الدوله صسيلا فه موااف الع العدوات وال واا  علاا اصساعالرار الاد

 [4] .(اللواطال العالله) ـ يعر  ب يضا وروص لع الي  ماأمم اأوالدعوة لع الي  الل اواة ليس فالط بيال مواطنه الدولة الوا دة ب  بيال 
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و  يش اللشاك  البيئية اللعل لة بازدياد معدص  العلو  وات ا  م ا ا  العي ر وانعشار الجوا  وندرة اللوارد اللا ية وارتواا  

نهااا ترافالاش مااع تواااام أ ارااة ووزوت باهعلاا  مل ااو  مااال ابا  داعلااه الن ااا  الجدياد اللناااا العاالله وا اال    طبالااة اأدرحاة  اارارة 

.نلب مناط  العالمأن ات فه صاعيادية الل ععيية العه هدد   ياة اإلصحعلاعية وااللشاك  ا
 
[5] 

فاه  وللواحهة ها  الع ديا  طور الن ا  العالله ريغ اللواحهة الجلاعية ماال  ا   تبناه اللعالجاة الل ولياة واللاؤتلرا  الدولياة

الالاااهرة )ومااؤتلر ال ااكات العااالله ( 9112دي حااانيرو ريااو)ر  مااؤتلر  لايااة اأماار الاااي تل اا  بانعالاااد تهيئاة الجهااود الدوليااة وهااو اأ

 [ 6]  .ونيرها مال اللؤتلرا  (9115بكيال )اللرأة العالله ومؤتلر( 9114

هام ركاا و الع او  ن او الن اا  الجدياد الااي تل ا  بععلايم فل اوة الن اا  الرأسالاله واصاعيااد ال ار أوم   اللعغير اصاعيادي أ اد 

عاادة هيكلااة اصاعياايا  الوطنياة لعااع  م ماع الشاروط اليااارمة العاه فر ااعها إوتبناه سياساة الباااح اللوعاو  وكيااة وازالاة ال اواحو الكلر

فااادة مااال واإل  من لااة العجااارة العالليااة ورااندوا النالااد الاادوله والعااه اععباار  مالياسااا للاادخ ااادرة الاادو  علااا اصن ااراط فااه هاااا الن ااا 

 .صسيلا فه برناما اللعونا  اصاعيادية وتالديم الع هي   اللالية للدو  الواليرة اللليوا  العه يالدمها الكبار

يديولوحيااة والع ااكرية العااه ت اللناف ااة اصاعيااادية فيلااا بينهاا اااد  لااش م اا  اللناف ااة اصإااق نااقدراق الوواعاا  اللااؤثرة ونعيجاة إل

لااا اصن ااراط فااه إ  مناف اايها الجاادد  لجااأ  كا  منهااا امااأاتها الااتيااة صتالااوخ علااا اليالود ت الدولاة بالاادرإو  ثنااا  ال اارح الباااردةأسااد  

 .و الدولية العابرة لل دود الوطنيةأو الالارية أاليلية العه ات ا  ريغ الكع  اإلاالوضا ا  اصاعيادية 

  اايم الوضااأو  ر  اتوااياة النافعاا وتأس اش من لاة ساارقأااسايات وت اور  من لاة اآورباه  وصت ااد اأعلال عاال اياا   اأوهكاا 

 .اليلية والالارية الالا لةه وتعوز دور اللن لا  اإلالباسويك

اارار العل اك بوار  سال انها الادا له واإلوحا  ال واا  علاا مكانعهاا أ  العاراوة كاناش الدولاة تكاباد ماال  اداضم تلك اأوفه  

 .بش ييعها الدولية

 لحاق القسريأو اإل ضريبة البقاء: الدولة الوطنية : ثانيا

العه م ش هيك  الن ا  الدوله بعد ال ارح البااردة الدولاة الوطنياة فاه موااف ص ت  اد عليا  فالاد سابب اصنهياار و عش العغيرا  

الوراغ ال اوفيعه وانادفا  الوصياا  اللع ادة ن او فار  ال اي رة   ل ال وفيعه وتراحع دور ومكانة روسيا عالليا وعد  اسععداد الييال ل

ماا  أعلاا اليالود منياا وتراحاع مالادرتها ألاا انكشاا  الدولاة الالومياة إدخ أكا  هااا  واصاعياادية  منياةلوحية واأالكونية بييغها اصيديو
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و أ( ماع توااع ال  اا ر الل عللاة) ما ال واا  علاا سال عها الدا لياة وفار  هيبعهاا الدولياة وفالاا ل ياراتهااإوكات عليها الضغوط ال ارحية 

 .اصن راط فه الن   الدوله

) و تجو عهاا سياسايا أ( العاراا)ا ا اع   بعضاها ع اكريا لاإو  ثلناا باهضاا أدخ ال ياار اأ   العاه تبناشولالك دفعش بعاض الادو

الرنباة فاه ال ياو  علاا  الانا  )ا أو تجريدها مال اادراتها النووياة طوعا(.   كوريا الشلاليةيراتإ)أو  يارها ااعياديا (   فيا يون

 (.لعوادي العالوبا  الدولية م للا  ي  مع ليبيا)و كرها أ( وكرانياأ منية كلا هو ال ا  معأ

عاادة الن ار باالك ير ماال ثوابعهاا الوطنياة إماا  الضاغوط الدولياة  اعم عليهاا أت انكشاا  الدولاة الوطنياة إعلا اليعيد ال ياسه ف ماأ

ت ألياة اصنع ااح وتاداو  ال ال ة رنام علاا ق برللانه الالا مياسية الع ل ية لععبنا الن ا  الن لعها ال أعادة بنا  إبلا فه ذلك واصيديولوحية 

 .وسع مال  جلها الجغرافهأدولية  وأاليلية إ يادة اللرنة وان رطش فه فضا ا  هو  الوبلش بلوبعضها لم يكال مهيئا لالك  كلا ا

الال اعااا   فااه كاا وعلااا اليااعيد اصاعيااادي كااات لوامااا علااا الدولااة الوطنيااة  بعااد عالااود مااال العد ليااة اللوياالية العااه مارسااعها 

  ص م الااة  مااع ال ريااة عرافاا نشاا ة اصاعيااادية  رفااع الاليااود العااه تععااار  مااع الول ااوة اصاعيااادية للعوللااة فاللبراليااة الغربيااة تواأ

ال اا  ال ااو وفاعح عاادة بناا  هيكلهاا اصاعياادي وال الا  باللشااركة اصاعياادية وتنشايط دور الإيادية بلا يعني  ذلاك ماال الالباو  باصاع

 [7].ساسية والوبو  بععويم العللةحنبه ورفع الدعم عال ال لع اأبواح ل سع لار اأاأ

و ألا تراحع سل ة الدولة واليش ك يرا مال دورها وو ا وها ساوا  علاا الياعيد الادا له إد  أت ها  اللعغيرا  إ  رة الالو  

عاادة الن ار باالك ير ماال ثواباش ومعغيارا  إلاا إااد يوضاه  ة كوروناا  وبوع  تأثير حات عالم اليو  إمع ذلك ف .علا رعيد مكانعها الدولية

 .عالم ما بعد ال رح الباردة

 :العولمة وأزمة كورونا: ثالثا

وبئااااة الوعاكااااة والعااااه را   اااا يعها ماااارا  واأ اااارخ انعشااااارا لأأالبيئااااة الدوليااااة تشااااهد باااايال فعاااارة وعلااااا الاااارنم مااااال أت 

اليااااينية وت ولاااا    اااا   ماااادة ص أت  هااااور فااااايرو  كورونااااا فااااه مدينااااة ووهااااات إيال مااااال البشاااار علااااا امعااااداد اللعلااااورة  الل ياااا

لالاااا بعداعياتااا  علاااا مجلااا  أوحااا  الع ااااا  الدولياااة وماااال ذلاااك أم تالريباااا ااااد لاااا حا  اااة عاللياااة انعشااار  فاااه كااا  دو  العاااالإايااايرة 

 .بنية وهيك  الن ا  الدوله ودور الدولة الالومية في 

ت تععامااا  أللجاااا  اليااا ه  يااا  ت اااع يع كااا  دولاااة  اااد حواناااب هاااا  الع ااااا  وهاااو اأت هااااا الواااايرو  يععلااا  بأرااا يح 

ال ياساااه العااااالله اااااد يكااااوت  ت ا علاااا  م اساااا  بالن ااااا إوبالعاااااله فاااا  معااا  بلااااا تلعلكاااا  ماااال ااااادرا  و باااارا  ومؤس اااا  راااا ية
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رااا أو نيااار معوااااع أ اااعيوا 
 

ة عاللياااا ماااع هااااا الواااايرو  ت تعااااطه الااادو  اللاااؤثرأيضاااا أص أت اليااا يح إ  [ 8]  كلاااا يااارخ الااابعض

الاااط باااايال الاااادو  و ااااعف الااااروابط ال ياساااية الكعلويااااة لاااايس ف [ 1]  ونيااااح اصسااااعجابة الجلاعيااااة كشاااف هشاشااااة ع اااااا  العوللاااة

وهاااو  ورباااهال اااا  بااايال دو  اصت ااااد اأياااديولوحيا بااا   عاااا بااايال الااادو  اللعجان اااة سياسااايا وااعيااااديا كلاااا هاااو إو أاللعبايناااة حغرافياااا 

 .لا العيدي بلوردها لهاا الوبا  اللليشإدولة  ما دفع ك 

 : زمة كورونا علا الن ا  الدوله ودور الدولة في  وفالا لللع يا  العاليةأما يلكال تناو  تداعيا  وعلو

 :التداعيات السياسية -1

لااااد بالضاااارورة  ااارخ منهااااا صتععأوااااا  ال ياساااية الالا لااااة و هااااور راااايغ مكانياااة انوااااراط عالااااد الع الإتناااار حا  ااااة كورونااااا ب

 .يدولوحه  كلا حر  علي  الللارسة الدولية اب  توشه الوايرو و اصنعلا  اإلأعلا الالرح الجغرافه 

ولااام   ي ااساااعجابة حلاعياااة لااادر  الواااايرو أم ت هااار ت الع ااااا  الكعلوياااة الالا لاااة لاااأمباااررا  هااااا اللشاااهد عديااادة أبرزهاااا و

ها بالكامااا  ت كااا  دولاااة منهااا أنلالاااش  ااادودأك ااار ماااال ذلااك الكعلااة الوا ااادة  واأبااايال دو  ي ماااال سياساااا  للعن ااي  أو العضاااامال أتع ااا 

 . رخ وفر ش ايود حديدة علا  ركة الل افريالبوح  مواطنه الدو  اأ

وربيااة الع اااا  فيلااا باايال الاادو  اأك اار علااا أناا  ين باا  أص إدو  باا  اساا نا  ت هاااا اللشااهد شاال  كاا  الااأوعلااا الاارنم مااال 

 .ة بالوصيا  اللع دة يروع اا  ها  اأ

ك اااار تضاااااررا مااااال توشاااااه ورباااااه لاااام تنالاااااا الاااادو  اأالعااااه درحاااااش عليهااااا دو  اصت اااااد اأ ت الع اااااا  اصندماحياااااةأذلااااك 

لععبيااار لااا اإ كومااة وشاااعبا    الماار الااااي دفااع اصي اااالييوهااو اأ  ي الياااا العااه تركاااش و اادها تكاااافح هاااا الوباااا إلوااايرو  وب ارااة ا

الاااي اععباار مع اااذص فاااه  ورباااهاأ راااوا  طالبااش باصن اا اح مااال العكعاا ت بعااض اأأا  ااد إلااورباااه اأعااال اسااعيا هم مااال اللواااف 

 [91] .ي اليا فه م نعهاإدعم 

راااابة علاااا ولاااا  ااااص  اإلأ باااا ماااال ال عاااال واصنعالااااد  فلاااع  هاااورورألع الوياااة بااايال الوصياااا  اللع ااادة وولااام ت ااالم الع ااااا  ا

ليهاااا عاااال إت الواااايرو  انعالااا  أاريعاااة وربياااة بر بينهاااا وبااايال الااادو  اأيالاااا  ر ااا   ال اااوإ لااااإرا ااايها ساااارعش الوصياااا  اللع ااادة أ

اعااارا  تشاااريعا  صيالاااا  نااا  بيااادد اأعلاااال ر ي اااها أو  والجنوبياااة ماااع اللك ااايكنلالاااش  ااادودها الشااالالية ماااع كنااادا أو  وربااااأطريااا  

 [99] .ا الوصيا  اللع دةإلالهجرة 
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لاااا إالياااو   ألاااش سياساااا  العوللاااة واصنوعاااا  تلجاااهناااا هاااو أت الوصياااا  اللع ااادة وهاااه الدولاااة العاااه توع وملاااا ي يااار اصنعباااا 

ا تاام بالوعاا   ياا  ات ااا  وهااو ماا   اارخ صت اااذ ااارارا  ملاثلااةللاادو  اأوهااو مااا يشااك  دافعااا اويااا   سياسااا  اصناا ا واصنعااوا 

علاااااد علااااا الالاااادرا  الااتيااااة مااااال الل ااااعلوما  الياااا ية فااااه را ا  نلاااا   ال اااادود وايالااااا  ر اااا   ال ياااارات واصعإحااااأنلبيعهااااا 

 . العيدي لهاا الوبا 

ماااال الباااروز مجاااددا فاااه اللشاااهد ال ياساااه الااادوله وفع اااش اللجاااا  واساااعا  حااارا ا  مكناااش الدولاااة الوطنياااةت هاااا  اإلأوالواااااع 

 ااال ة وامااار الياااادرة ماااال اللأ  ضاااا  الكااا إوت دياااد ال ااالوق البشاااري و ن اااانيةنشااا ة اإلاأل ياساااا  العاااد   الياااار  فاااه تاليياااد 

ة ن لاااناااوا  حديااادة ماااال اأأعاااادة انعااااج إمااار الااااي ااااد يااانجم عنااا  وهاااو اأ  ماااا  ال ااال ة العشاااريعيةأالعنوياياااة العاااه رح اااش كوعهاااا 

 [92] .زما  للورو  وال ي رة علا دفة ال كمالدكعانورية العه تععا  علا اأ

زماااة اللعيااااعدة لعع ااايم مكاسااابها ال ياسااااية ع لار هاااا  األااااا اساااإمريكاااه ي  اااا ساااعه اليااايال وعلاااا عكاااس ال ااالوق اأ

.دوا  الدبلوماسية العامةأو مكانعها الدولية بالععوي  علا وتعوي
 
[93] 

وتلكنااااش   وسااااعألااااا مناااااط  إب ااااو  لل يولااااة دوت امعااااداد الوبااااا  نهااااا تعاملااااش أص إت الياااايال هااااه بااااؤرة الوااااايرو  أفااارنم 

  ياااة وااعااادتها اصاعياااادية اللعالدماااةرنامدواتهاااا اإلأم اااعويدة ماااال   ال اااي رة علاااا الوباااا حرا اتهاااا ال اااريعة وال اسااالة ماااال إبوضااا  

ورباااا وأفريالياااا ودو  أو اراااة فاااه   ة اللوباااولاااا الااادو  إم ااااعدا  طبياااة وفنياااة راااب ش الدولاااة الو يااادة تالريباااا العاااه تالاااد  أ يااا  

مريكاااه ااااد ت النلاااوذج اأأصسااايلا و هال ياسااا ثيرهااااوهاااو ماااا يلكنهاااا ماااال تعوياااو مكانعهاااا الدولياااة وات اااا  ن ااااا تأ  وساااطالشااارا اأ

.بدأ بوالدات بريال   عا اب   هور حا  ة كورونا
 
[8] 

مريكياااة لااايس فالاااط ب ااابب اصتهاماااا  اللعبادلاااة اأ –تيااااعد ال  فاااا  الياااينية  وملاااا يعاااوز ماااال رااا ة هااااا اللشاااهد هاااو

تورياااد العجاااارة العاللياااة والع اااور الها ااا  فاااه ولكاااال ب ااابب هيلناااة اليااايال علاااا س سااا     اااو  الل اااؤولية عاااال توشاااه الواااايرو 

رح ياااة فاااه ع ااتهاااا أيااايال وهاااو ماااا يع اااه لل  (G5) اااادراتها اصاعياااادية والعكنولوحياااة وب اراااة اصساااع لار فاااه الجيااا  ال اااامس

.العناف ية مع الوصيا  اللع دة
 
[49[ 

علاااا الااارنم مااااال   الجواناااب اصاعيااااديةعاااد تالعيااار علاااا لاااا ذلاااك أت اهعلاماااا  ال ياساااة ال ارحياااة الياااينية لاااام تإ اااف 

ساااعلعلك   2025نااا  ب ااادود عاااا  أ رخياااوهنااااق ماااال  .منياااةضاااايا ال ياساااية واصساااعراتيجية واأنلاااا تلعاااد لعؤكاااد علاااا الالإوهليعهاااا  أ

مااار الااااي ااااد يناااار باااد و  الع ااااا  بااايال ال ااارفيال فاااه  ااارح   وهاااو اأريكياااةمنة ع اااكرية تعواااوا علاااا ن يرتهاااا اأاليااايال ترساااا

 [93] .حديدة اد ي اهم توشه الوبا  واسعو ا  تداعيات  فه الععجي  باندصعهاباردة 
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شاااه الواااايرو  وهاااو ماااا ت مالبولياااة اليااايال ااااد تواحاااة بلوااااف دولاااه رافاااض ب ااابب اتهامهاااا بالل اااؤولية عاااال توإماااع ذلاااك فااا  

اتها العدا ياااة  اااد الرعاياااا وكاااالك موااااف بعاااض العياااارا  العنيااارية اللع رفاااة العاااه وحهاااش شااا ن  مريكياااةدارة اأتركاااو عليااا  اإل

الومياااة كبااادي  عاااال  علاااا  راااعود هاااا  العياااارا  الاله أراااوا  هاااؤص  هاااو مؤشااار ق ااار علاااا ت تعااااأناهياااك عاااال   [95] الياااينييال

م لاااة علاااا هكااااا أورباااه ال ااادي   افااا  بوالعااااريل اأن لاااة الليبرالياااة  اراااة فاااه الااادو  العاااه توشاااا فيهاااا الوباااا  بشاااك  كبيااار اأ

 . [16]  اص 

 (:م دولة الرفاة أة يالعسكر) منية التداعيات األ -2

ت ألااااا إ  يانااااا أشااااك  ا عااااه وب  لااااا اصععالااااادإالوكر ال ياسااااه باااا اللاااارتبطمااااال انشااااغلش الدولااااة الالوميااااة بالضااااية اأمنااااا أت 

ااااإالوساااايلة الع ااااكرية وال اااعه الاااادا م الوسااايلة الل لااااا لبنااااا  الدولااااة اآمناااة هااااه  ااااا لااااا تعويااااو العرساااانة الع اااالي ية كل  كااااوت   اونوع 

ت مجااارد إثااام   و نيااار مباشااارأوساااا   الع اااكرية ساااوا  بشاااك  مباشااار   اااار الل دااااة بالدولاااة نالباااا مااااتن وي علاااا اساااع دا  الاأ

 . ريال مال العوكير باصععدا  عليهاال    اللع ور كوي  بأت يرد  اآامع ق 

نلبياااة رااااانعه الالاااارار اسااااية اللشااااعركة أ ااااد اللااادركا  ال ي اااارخ فهااااو يل ااا  أأدراق دولااااة عاااال ولااام ت علااااف فاااه هاااااا اإل

.ال ياسه رنم ا ع   انعلا اتهم ال ياسية وال بالية
 
[91] 

ساااب  مريكاااه اأاأت هااااا اصععالااااد شاااهد تراحعاااا مل و ااا فاااه ساااعينا  الالااارت اللا اااه باااـعأثير مااال أفكاااار وزيااار الااادفا  أومااع 

الوعليااااة ت الللارسااااا  أص إالع ااااكري واصاعيااااادي واصحعلاااااعه  مااااال بلعنااااا  الشااااام  هليااااة اأأروباااار  مكنلااااارا الاااااي أكااااد علااااا 

اب  فاااه الع ااالح ساااوا  علاااا م اااعوخ إذ اساااعلر  الااادو  علاااا الع ااا  نلبياااة الااادو   لاااش تااارحح البعاااد الع اااكري علاااا ماااا ساااوا أفاااه 

ماااال ماااال  ااا   دة لأشااااعة موااااهيم حدياااإو مااام اللع ااادة الاااا العاااد  مااار الااااي  واااو من لاااة اأاأ  و علاااا الل اااعوخ الااادولهأاااااليم اأ

ودفعهاااا   مااال وال ااا  ا مااع اضاااايا اأنلاااط تعاملهاااأل اا  الااادو  علااا تغييااار ( الل اااعدامةالعنليااة )و( العنليااة البشااارية ) العركيااو علاااا 

 .ن ات و ال  فه ال ياة الكريلةساسية لإلية واصسعجابة صشبا  ال احا  اأن انه للعنلن و اصهعلا  أك ر بالبعد اإل

دبيااا  ال ياساااة الدوليااة مناااا ت ااعينا  الالاارت اللا اااه مواااهيم حديااادة تركااو علاااا أالجهاااود ونيرهااا  هااار  فااه يجااة لهااا  ونع

وكلهاااااا ( اللجعلاااااع اللااااادنه)هلياااااة أو( تااااارابط اللجعلاااااع العاااااالله)لاااااا وع( ماااااال البيئاااااهاأ)  علاااااا وال واااااا [16] (دولاااااة الرفااااااة)

 .مالدور الدولة ال ارسة فه  لات اأا و الععوي  علأيم  تالف بالضد مال سياسا  الع لح مي ل ا  ومواه

ت ت ال  اووا  معالدمة فه هاا اللجا أت بعض الدو  اسع اعش أوعلا الرنم مال 
 
ت أنلبية دو  أص إ  [316 – 314  98]

ة فهيلنش علا الجنوح  لش تعانه الوالر وال رمات والعناز  الدا له واسعأثر  الة مال الدو  بلا ت ال  مال منجوا  وابعكارا  تالني
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مم اللع دة فه تالريرها عد العوازت البيئه وهو ما دفع اأربا ها وانعهكش اواأسل ة لعع يم واسع وذ  علا تجارة اأ  اصاعياد العالله

لا الع اير مال ترسل  الة عد  الل اواة العه ميو  اللجعلع الدوله فه الالرت ال ادي إ   2191اليادر عال العنلية اليشرية لعا 

.والعشريال
 
[98]

                   
 

ت أمنااااه وهااااه يؤكااااد  اليالااااة حدياااادة علااااا الل ااااعوخ اأو ااااا   هاااار فااااايرو  كورونااااا الل ااااعجد لوفااااه  ضاااام هااااا  اإل

لاااا تهديااادا  إاصلعواااا  نلاااا صباااد ماااال إو  العهديااادا  الجوهرياااة العاااه تهااادد الااادو  واللجعلعاااا  صتالعيااار علاااا العهديااادا  الع اااكرية

وبئاااة الوعاكاااة العاااابرة واأمااارا  والوايروساااا  اأوالعاااه تعل ااا  بانعشاااار    ن اااانيةبال يااااة اإلك ااار فعكاااا أراااب ش أحديااادة   –اديلاااة 

  [91] .لل دود

مكانياااا  تالنياااة إا بيئاااة ن يواااة وإلاااانة ع اااكرية للواحهعهاااا بااا  ت عااااج وم ااا  هاااا  الل ااااطر اللهاااددة لل يااااة ص تع لاااب ترسااا

العااايي فاااه بيئاااة نو اااية واحعلاعياااة وااعياااادية  ن ااااتنياااة العاااه تكوااا  لإلناااب ال دمياااة اللدعاااادة توزياااع اصنوااااا ن اااو الجواإوبشااارية و

 .ص الة

إت العاااالم ااااد يشاااهد فاااه الل اااعالب    وااااد  اااار  دراساااة  دي اااة للجلوعاااة ماااال العللاااا  اللهعلااايال بال واااا  علاااا العناااو  البيئاااه

مليااوت   1.7ذ يوحااد مااا يالااارحإ  بيئااةذا لاام يااعم العواااف عااال اصسااعغ   الجااا ر للإ 91أك اار فعكااا مااال فااايرو  كورونااا   هااور أوبئااة

م علاااا حلياااع الااادو  وهاااو ماااا ي اااع   [21]ن ااااتإللاااا اإوات والالااااادرة علاااا اصنعالاااا  ماااال ال يااانيااار اللعروفاااة ناااو  ماااال الوايروساااا  

نهااااا راااا ة )) حرا اتهااااا اللضاااارة للبيئااااة وال وااااا  علااااا العااااوازت البيئااااه واععلاااااد إالكااااف عااااال صساااايلا الاااادو  اليااااناعية الكباااارخ 

  فااااه علليااااة راااانع الالاااارار العاااه تععاااار  بالعراب ااااا  اللعالاااادة باااايال رااا ة النااااا  وال يوانااااا  والنباتااااا  وبيئعنااااا اللشااااعركةوا ااادة 

              [21]. ((ودعم أن لة الرعاية الي ية فه أك ر البلدات  عوا   ي  تعانه اللوارد مال  غوط والة العلوي 

وهاااه الدولااااة العاااه تلعلاااك أكبااار ترسااااانة ع اااكرية وأك ااار اصاعياااااديا  ت نجاااد اليااااو  الوصياااا  اللع ااادة أ اللوارااااا  وماااال 

الضااارورية للكاف اااة كلياااا  كافياااة ماااال اللعااادا  وتواحاااة عجاااوا فاااه تاااوفير   مواحهاااة توشاااه الواااايرو  مرتبكاااة فاااهت اااورا تالاااف 

   [29] .حهوة العنوس اصر ناعهأانعة والالوازا  والوبا   م   اأ

 (:م العودة لالقتصاد القوميأعولمة االقتصاد ) التداعيات االقتصادية: ثالثا

و علااااا رااااعيد أد اصاعياااااديا  الوطنيااااة تشااااك  العااااداعيا  العااااه نجلااااش عااااال توشااااه وبااااا  كورونااااا الل ااااعجد علااااا رااااعي

عااااادة الن ااار بال ياسااااا  اصاعيااااادية العااااه راحااااش فااااه مر لااااة مااااا اباااا  إ ااااد أهاااام اللبااااررا  العااااه تاااادفع ن ااااو أاد العااااالله اصاعيااا

 . الوايرو 
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ص أت وساااا   اللعالجاااة هناااا انعك اااش إ  حااا  الع وياااف ماااال هاااا  العاااداعيا أالجهاااود ماااال نلبياااة الااادو  تباااا  م علاااف أت أورنااام 

لااااا إالعباعاااد اصحعلااااعه  حااارا ا  نلاااا  ال ااادود واصنكواااا  ن اااو الاااادا   وفااار إد  أعلاااا مجلااا  اصاعياااااد العاااالله  فالاااد سااالبا 

 [22]. ن انية ال دمية و ارة فه اللجا  الي هعياحا  اإلتوفير اص تع ي  النشاط اصاعيادي ليالعيرعلا 

ت ماااا أص إواناااب ثاااار اصاعياااادية للجان اااة كونهاااا مععاااددة الجا  الورااااة الب  ياااة تغ ياااة كافاااة اآذا كاااات ماااال الياااعب علاااا هاااإو

 .الدولة الوطني  في ثار العه ترتبط بلو وعها وبالع ديد الع اة بيال ااعياد العوللة ومكانة يهلنا هنا هو منااشة اإل

علاااا العبااااد  ال ااالعه ال ااار واصنوعاااا  علاااا ال اااارج ورفاااع ياااد الدولاااة عاااال   فاااه أ اااد ركاااا و  ذا كاااات ااعيااااد العوللاااة يالاااو إفاا

لوماااش حلياااع الااادو  بلاااا فاااه ذلاااك ماااال يل لاااوت اصاعيااااديا  أ اااة  و اااا  فاااه  ااا  الجات اأإياااادية  فاااالعاااد   فاااه العللياااة اصاع

ت أ يااا  ي  اااا   ال  ااااح اللعاااولم اا  العلويااا  الااادوله بعبناااه موااااهيم وسياساااا  مغاااايرة تلاماااا لهااااالرأسااالالية الكبااارخ ومؤس ااا

ن اااانية وصسااايلا فاااه ولاااة فاااه كااا  حواناااب ال يااااة اإل ياااا  الااادور العاااد له للدإلاااا إو  العاااه توشاااا فيهاااا الوباااا  ساااارعش حلياااع الاااد

 .الجانب اصاعيادي

كا  اصاعياااادية الياااغرخ الااانلط اصساااعه كه لللجعلعاااا  وعجاااو الشااار وأماااا  تراحاااع  ركاااة اللباااادص  العجارياااة وتغيااار 

لوماااة بالعاااد   ماااال يااادي العاملاااة وتوااااف اللشااااريع الوردياااة وانغااا ا الااادو  علاااا نو اااها أراااب ش الدولاااة مص  ماااال اأوت اااريح اآ

 [23] .زمة كوروناأثار قمكات مال واتها اصاعيادية للع ويف ادر اإلدأ    

ا  عاناااا  اصحعلاعياااة ساااووالالااارو  واإلاللعوناااة اللالياااة  اما للع وياااو اصاعياااادي عبااار تالاااديمالااادو  بااارنلبياااة أ ولهااااا تبناااش

 .و ا  اصاعيادية اللعردية بوع  توشه الوبا واحهة اأال هؤص  مال موبلا يلك    فرادو لإلألللؤس ا  اصاعيادية اليغيرة 

ا للو اااع اصاعياااادي يعناساااب طردياااا ماااع مواردهاااا اللعا اااة  ماااع ذلاااك فاااإت اااادرة الدولاااة علاااا اص ااا    بهااااا الااادور اللنالااا 

نااا ا ال ااادود وتراحاااع اللباااادص  العجارياااة وتااادنه العوا اااد الضاااريبية وال احاااة اللالياااة نعيجاااة إلوفاااه  ااا  تاللاااا واردا  الااادو  

 ااارخ ألاااا إة ماااال دولااات اساااعجابعها لهاااا  الع اااديا  هاااه اساااعجابة فردياااة ومعبايناااة إفااااللعوايااادة ل نوااااا فاااه مجاااا  الرعاياااة اليااا ية 

ساسااااه للواحهااااة تااااداعيا  كورونااااا علااااا اليااااعيد أك اااابي  (( اصاعياااااد الااااوطنه))هليااااة أعااااال نهااااا تعيااااد ال اااادي  مجااااددا إكلااااا 

للرتكااااوا  ااعياااااد  ة ااااعا  حدياااادأو  ااااافية ليااااالح الدولااااة الوطنيااااةإنال ااااة وهااااو مااااا يعنااااه علليااااا ت ااااجي   [5, 23]اصاعيااااادي

 .سل ة الدولة وادرتها علا العد   فه العللية اصاعيادية العوللة الاي  او  علا الدوا  تالييد

 ااااعوش الجانااااب العكااااامله صاعياااااد العوللااااة والاااااي يالااااو  علااااا اصسااااع لار العااااابر لل اااادود أت الجا  ااااة ألااااا ذلااااك إأ ااااف 

  ال لاااب العاااالله ؤلياااة وفاااه مالاادمعها الااانوط ن ااارا لعضااااوتجاااارة اللاااواد األاااا  اااد كبيااار س سااا  العورياااد الدوليااة و اراااة إواليااش 
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دناااا م اااعوخ وهاااو ماااا يلالاااه علاااا ألاااا إاعه العاااه الياااش النشااااط اصاعياااادي حااارا ا  العاااو  اصحعلاااإو وتوااااف  ركاااة ال يااارات

  . [24] الدولة العد   للعالجة ها  العداعيا 

  :الستنتاجاتا

و ااا  العااه نجلااش عااال حا  ااة والعوللااة فااه  اا  اأ الوطنيااةلااا منااشااة وااااع الع اااة باايال الدولااة إ الدراسااةلالااد سااعش هااا  

لكانعهاااا لوطنياااة لاكوروناااا  ويعضاااح ماااال  ااا   اللع ياااا  العاااه تلاااش منااشاااعها تراحاااع ع ااااا  العوللاااة فاااه مالابااا  اساااععادة الدولاااة 

يجااااد بااادا   إا إلااات ال ياساااا  العاااه ساااعش أو  ساساااية للن اااا  ال ياساااه الااادولهالو ااادة اأنهاااا أحدياااد علاااا ت تبااارهال ماااال أالدولياااة و

 . رخ سو  لال تكوت مجديةأ يات إو ل سعغنا  عن  فه أ يانا ألععويض هاا الدور 

حاااارا ا  العااااه ساااااد  فااااه زمااااال العوللااااة بلااااا فااااه ذلااااك دور الع اااااا  كاااا  اللؤس ااااا  واإلوربلااااا لهاااااا ال اااابب لاااام تولااااح 

 .لدولة الوطنية ذلكالكعلوية وسياسا  اللعونة ال ارحية فه ت ل  كلف مواحهة الوبا  فه  يال ت للش ا

زمااااا  والع ااااديا  الجديااااة العااااه تهاااادد فااااه مواحهااااة اأ هليااااة ودور الدولااااة الوطنيااااةأثبعااااش مااااال حديااااد أت حا  ااااة كورونااااا إ

للااادو   الوطنياااةالعاااه ااااد ص تن اااجم بالضااارورة ماااع اللياااالح  الوطنياااةت هااااا الااادور ين لااا  ماااال اععباااارا  الليااال ة إو  ميااايرها

ابة للواحهاااة الوباااا  وتداعياتااا  عاللياااا كاناااش فاااه الغالاااب اساااعجابة فردياااة ولي اااش حلاعياااة كلاااا ت اصساااعجأولهااااا ي  اااا    ااارخاأ

  .روج لالك   اح العوللة
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