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 الملخص: 
ف ررو  التررش درر دلا المجتمررل الرردولش  ألوبئررةُيعتبررر وءرراو ونورومرراو مررأ وخ ررر ووارروو ا

د العالم فش جميل المجاالت  الايااية واالقتصرادية واالجتماييرة. لر  لر ا وقرد ت رقمرا   ي د ِّ
 يلر  صرعيد العاقرات الدوليرة  الموضوع مأ وجل تبياأ ولم اآلثار الترش خل ه را لر ا الوءراو

  لجائحرةفرش مواج رة لر   اءغية ندف ولم األاءاب التش ود ت  ل  ضعف التعراوأ الردولش 
 وتقديم ءعض االقتراحات التش تاايد يل  تعزيز التعاوأ الدولش فش مثل ل   األزمات.

المصلحة الدخصية لءعض الدو:  نامت مأ ولم ش ءحثما ل ا  ل  وأ  ولقد خلصما ف
ى  لر  حردوش درري فرش العاقرات فحة الوءاو  مما ود  واءاب ت ب ب التعاوأ الدولش فش منا

نمررا وأ  وزمررة وءرراو . الكارثررةالدوليررة ءارربب اآلثررار الايااررية واالقتصررادية الماجمررة يررأ لرر   
  نما ندهت ويضرا ريات فش العاقات الدوليةونوروماو ندهت يدم صحة ءعض واس المظ

 مما يمجم يمه حتما تغي رات فش العاقات الدولية ماتقءًا.  لدادة المظام الدولش الحالش
 .11-العاقات الدولية  وءاو ونوروماو  فيروس نوفيدالكلمات المفتاحية: 
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Summary: 

The Corona epidemic is considered as one of the most serious 

and worst epidemics that the international community has ever seen, 

as it threatens the world in all fields such as politics, economy and 

social. We have covered this topic to show the most important 

effects of this epidemic on the level of international relations, in 

order to reveal the main causes which led to the weakness of 

international cooperation to face  this pandemic, and to suggest 

some issues  that help to strengthen international cooperation in 

such crises. 

We have concluded in our research that the personal interest of 

some countries was one of the main cause  for the fluctuation of 

international cooperation in combating the epidemic, which led to a 

rift in international relations due to the political and economic 

effects of this disaster. The corona epidemic crisis has also revealed 

the invalidity of some fundamental theories in international 

relations, as well as the fragility of the current international order, 

inevitably resulting in changes in international relations in the 

future.  

Key words: international relations; Corona epidemic; Covid-19 

virus. 

 مقدمة
قد وصرء  فناأ لتداييات يصر العولمة  األثر الكبير فش التغيير ال ي  ا: العاقات الدولية  

العالم نقرية مظرًا للت ور العلمش والتكمولوجش  ويليه  فإأ  وي  حدش يقل فرش وي  ءقعرة مرأ لر ا العرالم  
و: تءق  يل  ياقات ممتظمة يمنأ وأ ينوأ له تأثير مءادر يل  ءقية وجزاو المعمورة  ول  ا فإأ  الد

 مل ءقية الدو: األخرى  مما وي   ولمية نبرى لدرااة العاقات الدولية. 
ولقرد در د المجتمررل الردولش يرد ة وحررداش ممر  ظ ررور الدولرة ءمه وم را الحررديش  فنامرت الحررروب 

ءاق محررو والمزايررات لررش وبرررز األزمررات التررش درر دلا العررالم مظرررا للصررراع برريأ الرردو: يلرر  المهررو  والارر
حل را  واللجروو  لر التال   ومل بداية التمظيم الدولش  بدوت الدو: تعمل يل  التقليل مأ ل   المزايرات 
 .ءال رق الالمية  ءالمقابل نامت لماك وزمات تظ ر مأ حيأ  ل  آخر ءابب األوبئة

 رايوأ مرأ ودر رلا    71لاممر  القررأ  ظ رت ءعرض األوبئرة فرش العديرد مرأ الردو:قد لو  
واألمهلرومزا اإلارءامية يرام   دخص 711.111ال ي ودى  ل  وفاة حوالش  7661أ يام لمد
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مليوأ دخص فرش وقرل  11والتش امتقلت  ل  العديد مأ دو: العالم  ف لكت حوالش  7171
والتش امتقلت  ل  ءعرض الردو: وللكرت حروالش   7111  واألمهلومزا اآلايوية ياممأ ياميأ

الر ي  7116يرام  اإليبوالفيروس و   7161يام  نومغ لومغ ومهلومزا وربعة ماييأ دخص 
 الاررارس وفيررروس  دررخص 2211ظ ررر فررش ءعررض الرردو: األفريقيررة ووودى ءحيرراة حرروالش 

 1ل ي ظ ر فش ءعض الدو: اآلايوية...ا 2112 يام
وكبر ت ديد واج تره الءدررية ءعرد وزمرات الحرروب ممر  الحررب العالميرة ُتعتبر األوبئة ف

 لتضررامأل تكرروأ ارربءا  رراوم المهترررض فمررأ م ررا ت رردد المجتمررل الرردولش برمترره الثاميررة  وءمررا و
لمواج ت ا  وتعزز قيم اإلماامية  وتدفل الدو:  ل  وضل خافات ا جامءا   الدولييأ والتعاوأ 

  .المدمرة لاوتوجيه االلتمام  ل  نيهية  يجاد الحلو: للتغلب يل  آثار 

 الدولش التمظيم لمدأة ألاءاب الرئيايةلش وحد ا واألمراض  األوبئة مواج ة  أ  
 للتءاحش األوروبية للدو: مؤتمر امعقد  7117 فهش يام الدولش  التعاوأ  مأ وجل الحديش

 العامة الصحة ومظمة مدأة ثم بدوت الصهراو  والحم   وال ايوأ  للكوليرا التصدي فش
 تجارب ا مل امتقلت ثم تقدما األكثر البلداأ فش الماضش القرأ  مأ العدريميات فش الحديثة
التش ظ رت فش المجتمل الدولش  ثم تم  التعاوأ  ف    وول  آليات األخرى  البلداأ  ل 

 ترصد فش م اية المصف األو: مأ القرأ العدريأ  والتش العالمية الصحة ممظمة  مداو
 الدولش فش ل ا المجا:. لتجايد التعاوأ  المعايير وتضل وتوجه

ت تظ ر فش فترات متهرقة  ظ ر اابق  نرلا  والتش نامويل  غرار األوبئة ال  
 وخ ر -حاب المتخصصيأ –وال ي ُيعتبر  و71-نوفيدو فيروسونوروماوالماتجد فجأة
 وكبر ءأمه ُوصف مان الثالثة  األلهية فش الدولية العاقات فش مابوقة غير وءائية وزمة
 مديمة فش اكتدافه بدايات فمم  الدولش  المظام ماتوى  يل  التاريخ فش  بش ااتمهار حالة

 يام مأ د ر وفريل م اية وحت   2171 ديامبر وواخر الصيمية وWuhanو ووولاأو
 .العالم ومحاو معظم  ل  الصيأ  مأ الهيروس امتد  2121

 تحاو: التش األخرى  والدو: الهيروس   لي ا امتد   التش الدو:ُ  جميل تعاملت قدلو  
 ووقف الحدود  غلق تضممت والتش مداب ة  بإجراوات زمةاأل ل   مل  لي ا  امتداد  ممل

لغاو الدرااة وتعليق الصحش  والعز: ال يراأ  رحات  العامة  والهعاليات التجمعات وا 
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ءعض اإلحصائيات غير  ودارت  2121ماي  71إل  غاية ف  الديمية الدعائر وحت 
دولة  ووصاب حوالش  711 ل  وأ  الوءاو امتدر فش  (wikipedia.orgموقل ) الرامية
 ولف.711ماييأ دخص  توف  مم م وكثر مأ وربعة 

الكدف يأ اآلثار التش خل ه ا ل ا الوءاو  و معرفة   ل درااة ل   ال م دف مأ خا:
  وتقرديم ءعرض االقتراحرات  ترهمعظرم الردو: فرش مواج  مميت ءره  يال التعاوأ  واءاب فدل

ءغيرة تحقيرق لردو: لمجاب رة مثرل لر   األزمرات تعزز روح التعاوأ بيأ ا وأ التش مأ دأم او 
 ومأ صحش وفضل.

 أ نو ِّ نمُ  واألخاقية اإلماامية القيم تدم  مما ابق  وفش ظل ما يد د  العالم مأ
 ياتغلوأ  األقوياو جعلت التشو المصلحة قايدةو لصال  الدولية للعاقات واااش

ل مأ مدارق األرض  ل  يل  م اق واا ونوروماوالضعهاو  وفش ظل وزمة امتدار وءاو 
مغارب ا  م رح اإلدنالية التالية  ما لش آثار امتدار وءاو ونوروماو يل  العاقات 

 الدولية؟ 
لإلجاءرة يلر  لر   اإلدررنالية  اتءعرت المرم ي الوصرهش والمررم ي التحليلرش  لتبيراأ ولررم 

ءاربب لر   اآلراو حو: مظريات العاقات الدولية  ومدى اآلثار الترش  الرت لر   العاقرات 
  وتبيررراأ آراو المهنرررريأ والاياارررييأ حرررو: مارررتقبل العاقرررات الدوليرررة ءعرررد امت ررراو الجائحرررة

 الوءاو. التش اب ب ا ل ا زمةاأل
ولقد يالجت الموضروع فرش مءحثريأ اثمريأ  ت رقرت  لر  مه روم العاقرات الدوليرة فرش 

فرررش  ونورومررراو وزمررة وءررراوالمءحررش األو:  ثرررم واقرررل ومارررتقبل العاقررات الدوليرررة يلررر  ضررروو 
 المءحش ال ي يليه.

 مفهوم العالقات الدولية -المبحث األول
يرررى فريررق مررأ الءرراحثيأ وأ  مه رروم العاقررات الدوليررة حررديش الع ررد مارربيًا  فلررم يظ ررر 

و Jeremy Benthamفرش الهنرر الغربررش  ال  يلر  يرد الهيلارروف اإلمجليزيوجيرمرش بمثرامو و
يل  يدة  قُ المص ل  داع ءعد  لك  ووصء  ُي ب   فش م اية القرأ الثامأ يدر  ولكأ ل ا

مجرراالت نالقرراموأ الرردولش  والتجررارة الدوليررة  والممظمررات الدوليررة  ثررم العاقررات برريأ األمررم 
 2والدعوب.
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  األسس التي تقوم عليها وخصائص العالقات الدولية تعريف -المطلب األول
دررناليات التررش تواجرره الءرراحثيأ ُتعتبررر  دررنالية تعريررف العاقررات الدوليررة مررأ وبرررز اإل

فش لر ا المجرا:  ويلر  الررغم مرأ المحراوالت المتعرددة الترش ُبر لت ممر  ومرد  ويرل   ال  وم ره 
يصعب اإلجماع يل  تعريف جامل ل ا. فقد وثبت الواقل قديما وحديثا وأ  العاقات الدولية 

د  رررق درااررت ا وف م ررا  ا يمنررأ معرره وأ تتعررد  رغررم يرردم وجررود و  3قررد بلغررت مررأ التعقيررد حررد 
تعريرررف دررررامل وجررررامل للعاقررررات الدوليررررة يتهررررق حولرررره جميررررل الءرررراحثيأ والمختصرررريأ  فررررإأ  

لما وأ  العاقات الدولية ظالرة وااعة مأ المءادالت  بي أاال اع يل  مختلف التعاريف  ي
 4المتداخلة التش تجري يبر الحدود الو مية.

 تعريف العالقات الدولية -الفرع األول
يدة مهاليم للعاقات الدولية فش   ارلا العام  ويختلف تعريف ل ا المص ل  لماك 

ررُف ءأم ررا مجمويررة مررأ األمدرر ة والتهررايات مررأ مؤل ِّرر ف  لرر  آخررر  فالعاقررات الدوليررة ُتوصا
وردود األفعرررا: بررريأ مختلرررف دو: العرررالم  ويبرررر الحررردود القوميرررة. وتررررتء  دراارررة العاقرررات 

قررات برريأ الجمايررات الايااررية الممظمررة فررش   ررار  قلرريم مررا  الدوليررة بتحليررل وتهاررير العا
 5يعمش العاقات بيأ الدو:.

لدوليرة  ومرأ بريأ ف ماك مأ يرتكرز يلر  الهررد نوحردة للتحليرل فرش تعريهره للعاقرات ا
و  الرررر ي يرررر ف العاقررررات Nicolas Spykmanومينرررروالس اررربينماأو ولرررؤالو الءررراحثيأ 

د يمتموأ لدو: مختلهة  ولماك يدد نبير مأ الءاحثيأ يروأ الدولية ءأم  ا العاقات بيأ وفرا
ءأأ  الدولة لش ال رف الوحيد فش العاقات الدولية  ووأ  الهايليأ اآلخريأ ال يمثلوأ اوى 
نيامات تترجم  رادة الدولة مأ خرا: واج رات وخررى  ومرأ وبررز المردافعيأ يرأ لر ا الرروي 

، وVirallyووفيرالرررشو و وQuincyمارررشو  ونويوHans Morgenthauوولرررامز مورغرررامتوو

 6.وغيرلم
يررى الرءعض اآلخررر ءأم را ياقرات درراملة  تدرمل مختلرف الجمايررات فرش العاقررات و 

الدوليررة  اررواو نامررت ياقررات راررمية وو غيررر راررمية  ولمرراك تعريهررات مختلهررة ومتمويررة  
غالررب والتررش لررش فررش ال  وفررش مجمل ررا ترنررز يلرر  موضرروع التهايررل برريأ الوحرردات الدوليررة

دو:  ألم  ا لش التش تصمل القرارات المؤثرة يل  الحرب والالم. ولكأ فش الوقت الحاضر 
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م مرررا دخلرررت نيامرررات وخررررى  لررر  المجتمرررل  لرررم تعرررد العاقرررات مقتصررررة فقررر  يلررر  الررردو:  وا 
الررردولش  وصرررء  ل رررا ترررأثير فايرررل مثرررل الممظمرررات الحنوميرررة وغيرررر الحنوميرررة  نالدررررنات 

وصررء  التهايررل برريأ لرر   الوحرردات يلرر  م رراق وواررل مررأ التهايررل متعررددة الجمارريات  لرر ا  
 7بيأ الدو:  ووصء  ل ا تأثير وكبر ءنثير مأ تأثير الدو:.

العاقرررررات الدوليرررررة ءأم  رررررا يلرررررم ي رررررتم  وJohn Burtonوُيعرررررر ُِّف وجررررروأ بورتررررروأو و
وم  را  وReynoldsوءالماحظة والتحليل والتمظير مرأ وجرل التهارير والتمبرؤ  ويررى وريمولردزو

دارة التأثير يل  العاقات بريأ األفرراد والجمايرات العاملرة فرش ميرداأ  ت تم بدرااة  بيعة وا 
تمافس خاص ضمأ   ار مأ الهوض   وت رتم ء بيعرة التهرايات بيرم م والعوامرل المتغيررة 

ءأم  را دراارة التهرايات بريأ  وMcClellandو وُيعر ُِّف را وماكيامردو  المؤثرة فرش لر ا التهايرل
مرررواع معيمرررة مرررأ الكيامرررات االجتماييرررة  ءمرررا فرررش  لرررك دراارررة الظرررروف المائمرررة المحي رررة و

 8ءالتهايات.
 العالقات الدولية في الحضارة المعاصرة أسسخصائص  -الفرع الثاني

تميرز بخاصريتيأ تيلر  وارس   فش الحضارة الغربية المعاصررةتقوم العاقات الدولية 
   لما وااايتيأ

 س األخالقي الذي يرتكز عليه المنهجهشاشة األسا -أوال
قوايررد األخرراق الدوليررة مجمويررة مررأ المءررادت الاررامية التررش يملي ررا الضرررمير ُتعتبررر 

العررالمش  وُيقي ِّررد ب رررا تصرررفات الرردو: وفقرررًا لمعررايير األخرراق الهاضرررلة والمرررووة والدررر امة  
الترش تقضرش ءاارتعما:  وليس وفقا اليتءارات اإللزام القامومش  ومأ ومثلة ل   القوايرد  تلرك

الروفرررة فرررش الحرررروب واالبتعررراد يرررأ الكررر ب والخرررداع فرررش العاقرررات الدوليرررة  وتقرررديم العررروأ 
 9والغوش  ل  الدو: الممنوءة.

ولكأ الواقل ُيثبِّرُت وأ  القروة اإللزاميرة للقريم األخاقيرة فرش مجرا: العاقرات الدوليرة فرش 
ع األخراق بوجرره يرام  ألم ره يمررزا الغررب تعرامش مرأ يوامررل ضرعف  ولر ا ءارربب مظرتره  لر  

رررل ُِّم ءرررأأ  للقررريم ز   لررر  اارررتخدام الاياارررية للتمهررريس يرررأ ما  ياتررره الاوخاقيرررة  وحتررر  يمررردما ُماا
الرر ي األخاقيرة وثرررًا مرا فررش العاقررات الدوليرة  تواج مررا مدرنلة وخرررى  تتمثررل فرش الغمرروض 

  مرررا لررش يليررره مرررأ ومرررا يجعررل األخررراق الدوليررة يلررر( 10)تحديرررد األخرراق الدوليرررة.ينتمررف 
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رريأ يلر   غموض  لو يدم تحديد معمالا بوضروح  نمرا وم ره لرم ُيوجرد ءعرُد اتهراقل بريأ المهنِّ 
العاقة بيأ قوايد األخاق الهردية وقوايد األخاق الدولية  فش حيأ لماك ءعض المدارس 

 11  متءعة فش  لك الهنر المنيافيلش.ةً الهنرية ُتمنُِّر األخاق الدولية نلي  

األخررراق تررررديم وتزيررررد مررررأ ماررررتوى الررررتاحم والتعرررراوأ برررريأ الرررردو:  بيممررررا يررررؤدي   أ  
الصررراع  لرر  زيررادة الترروتر يلرر  ماررتوى العاقررات الدوليررة  فقرروة المعررايير  والقرريم األخاقيررة 

خيرررر ووءقررر  مرررأ القررروة الماديرررة ومظرررم تررروازأ  -المثررراليوأ  -ءالمارررءة ألصرررحاب لررر ا االتجرررا  
ويرررى وولبرررت ويمدررتايأو وأ  المخررري ينمررأ فررش  12رارية والثءررات.القرروى  ألم  ررا تتاررم ءاالاررتم

 13اإليماأ ءالقيم اإلماامية  وو ءالعودة  ل  موع مأ الديأ...
مررم ي اإلاررام فررش العاقررات الدوليررة   -الملتزمرروأ ءاإلاررام –ولقررد  ب ررق الماررلموأ 

يرل يلر   مناميرة ءالرغم مأ وأ  ل ا المم ي ناأ دائما ُي بق مأ جامب واحد  ول ا وكبرر دل
ت بيقره يمليرا. ولررو نامرت الرردو: الغربيرة متحضررة فعررًا  الرتضرت االلتررزام بت بيرق القرراموأ 

وحترر  التررأثير الثقررافش ال رراغش للحضررارة الغربيررة يلرر  العررالم   ومعررايير األخرراق اإلماررامية
اإلارررامش  جعررررل الررردو: اإلاررررامية فرررش نثيررررر مرررأ األحيرررراأ  ُت ب ِّرررُق المررررم ي الغربرررش فررررش 

الغررررب   وغابرررت فرررش نثيرررر مرررأ  وبررريأ  رررابيممرررا في وولعاقرررات الدوليرررة  ارررواًو فيمرررا بيم رررا ا
   14األحياأ يأ الهنر اإلاامش المعاصر مءادت المم ي اإلاامش.

 عدم فاعلية قواعد القانون الدولي -ثانيا
  المرررراك يرررردة قوايررررد قاموميررررة جديرررردة وفرزت ررررا ظررررالرة العولمررررة لتتمادرررر  مررررل ولررررداف 
  جعلررت قوايررد القرراموأ الرردولش ُتوصررُف ءال دررة  حيررش مجررد وأ  االتهاقيررات الدوليررة التواررعية

ُم حاررررب رغءررررة القرررروى الكبرررررى  ويلرررر  روارررر ا الواليررررات المتحرررردة  التررررش تصررررء  مافرررر ة  ُتبرررررا
ُأ الخ ر  حيش وصءحت العولمة تُ  ما أثر يل  القراموأ الردولش نموضروع األمرينية  ولما مان 

ش دررقه القررامومش  فالقرراموأ الرردولش وصررء  يمثررل البميررة الضررعيهة رئياررش لاتجررا  المعيرراري فرر
للعاقات الدولية  ألم ه قاموأ مأ صمل األقوياو  وياتخدم فق  لخدمة مصال  لرؤالو يلر  

 15حااب الضعهاو.

ض المتقررادات دررديدة  وقررد  لبررت ءعررض االمتقررادات فالقرراموأ الرردولش المعاصررر تعررر   
فرش  16 فرش نومره قامومرا نغيرر  مرأ فرروع القراموأ األخررى   ل  التدرنيك فرش فعاليتره  ووحيامرا



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
373 - 343 ص          0909السنة  04العدد:  90المجلد:  

 

355 

 

وم رررره رفررررض  وRooseveltيررررأ وروزفلررررتو و وKissingerلرررر ا الصرررردد  يرررر نر ونياررررمجرو و
الترررأثير المهترررراض للقررراموأ الررردولش  حيرررش يررررى وأ  الررر ي ال تارررت يل الدولرررة حمايتررره ءقوالرررا 

ة التررش تعررر ض ل ررا القرراموأ لرر   االمتقررادات الدررديدمعظررم و  17ال اتيررة  لررأ يحميرره اآلخررروأ.
 الدولش  نامت ءابب يدم امتثا: الدو: لمبدو حظر ااتخدام القوة فش العاقات الدولية.

 أهم النظريات في العالقات الدولية -المطلب الثاني
المظري ررة ءأم  ررا مجمويررة مررأ القررواميأ  وKenneth Waltz ُيعررر ُِّف ونيميررش والتررزو و
وفش   ار العاقرات الدوليرة المقصرود ب را وضرل افتراضرات المتعلقة ءالوك ظالرة معيمة  

وفليرررب بريرررارو  حرررو: الظرررالرة الاياارررية الدوليرررة مثرررل الحرررروب واألزمرررات واألحررراف  ويررررى 
Philippe Braillard و وأ  مظريرة العاقرات الدوليرة لرش مجمويرة متجامارة ومم جيرة مرأ

ترررش مارررمي ا ءالدوليرررة  ولرررش االفتراضرررات  لررردف ا توضررري  مجرررا: العاقرررات االجتماييرررة وال
موج ررة وصررا لتهاررير لرر   العاقررات ولينل ررا وت ورلررا  والارريما تحديررد العوامررل الحااررمة 

 فما لش ولم ل   المظريات؟ 18 التش تؤثر في ا
 النظريات الكالسيكية في العالقات الدولية -الفرع األول

قرات الدوليرة يرددا تدمل وغلب الكتاءات الترش تماولرت ءالدررح والتحليرل مظريرات العا
مررأ المواقررف المظريررة والررمظم الهنريررة الم يممررة تاريخيررا يلرر  لرر ا الحقررل المعرفررش  ءحيررش 
تدررترك جميع ررا فررش ولميررة المظريررة فررش ف ررم العررالم وتهاررير العاقررات برريأ الرردو:  وتاررع  

وولررررررم لرررررر   المظريررررررات لررررررش المظريررررررة  19رواءرررررر  مم قيررررررة برررررريأ التمظيررررررر والواقررررررل. مدرررررراوإل
(  والمظريرررة الواقعيرررة)ثاميا(  والمظريررررة الليبراليرررة)ثالثا(   ضرررافة  لررر  المظريررررات المثاليرررة)ووال

 المعاصرة األخرى.
 النظرية المثالية -أوال

ُتعتبرررر  حرررردى المررردارس الهنريرررة فرررش مجرررا: درااررررة تبم ت رررا المدرارررة المثاليرررة  والترررش 
ي ءره صرامعو القررار فرش العاقات الدولية  وتمثرل وفنرار المدرارة المثاليرة   رارًا فنريرًا ي ترد

رام وتمهي  ولداف الاياارة الخارجيرة  وتارتمد المدرارة المثاليرة يمومرا يلر  وفنرار تقليديرة 
مجردة ماتمدة واااا مأ مءادت مثالية للايااة الخارجية  ولش مءادت تعنرس فرش الغالرب 

رة  ويلرة  ولقد اي رت المدرارة المثاليرة لهتر 20وجود معايير وخاقية وقوايد قامومية دولية.
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يجراد مجتمرل دولرش مثرالش تحنمره معرايير وخاقيرة  ونامت تديو  لر  تغييرر الواقرل الردولش وا 
 21تاتمدُّ ج ورلا مأ فنرة الحقوق ال بيعية والقاموأ ال بيعش.

ولكررأ آمررا: المثررالييأ ام ررارت ءعررد امرردالع الحرررب العالميررة الثاميررة  وظ رررت مهرراليم 
وتغي رررر مع رررا اتجرررا  العاقرررات الدوليرررة    والمصرررلحةجديررردة يلررر  المارررتوى الررردولش  نرررالقوة 

           وآروأ  ريمرررررررروأ ووتبلررررررررورت مررررررررل لرررررررر   التحرررررررروالت المظريررررررررة الواقعيررررررررة مررررررررأ خررررررررا: وفنررررررررار
  وقد جراوت لر   المظريرة لدراارة يامرل القروة مرأ ولامز مورغامتووو وRaymond Aronو

ضررهاو الدررريية يلرر  الترردخات غيررر الم  وقعررتدررروية التررش خررا: الحررروب والمزايررات  وا 
 22وثماو الحرب العالمية الثامية وءعدلا  ولم تات ل يصءة األمم  يجاد حل ل ا.

 النظرية الواقعية -ثانيا
لش المدراة األكثر تأثيرا فش العاقات الدولية يل  حاب و   المدراة الواقعية تبم ت ا

قعيرررة  لررر    وتعرررود جررر ور المدرارررة الواوWill Wilkinsonو تعبيرررر وويرررل ويلكيماررروأو
ولقررد جرراوت نرررد فعررل يلرر   23 وNiccolò Machiavelli اإلي ررالش ومينرروال منيررافيلشوو

المدراة المثالية ءابب الخلل ال ي وصاب العاقات الدولية فرش الثاثيميرات حيممرا تعررض 
ل  خيءة ومل نبيرة.  24المم ي القامومش المثالش  ل  امتكااة دديدة وا 

  برل م لقرةمظررة  لر  العرالم  ال تقروم يلر  مثاليرة ويم وي اام الواقعيرة ضرمما يلر  
ويؤنررد  25 يلرر  تصررور واقعررش   اتررش الوصررف لكيهيررة يمررل الايااررة الدوليررة ءصررورة فعليررة

الواقعيوأ وأ  الدو: تمثل ال رف األاااش وو مرنز القروة فرش القضرايا الدوليرة  ولر ا يعمرش 
 و ولميررة  ُيعتابارررُ ايرردا  لررك  وأ  لغررة وايااررة القرروةو تاررايدما يلرر  ف ررم تصرررف الدولررة  وم

ويررى  26ندرااة الممظمات اإلقليمية والدولية وو الممظمات االقتصادية وو القامومية.  ثاموية
الواقعيرروأ وأ  الدولررة لررش الهايررل األاااررش فررش العاقررات الدوليررة  بررل الهايررل الوحيررد  ووأ  

 27ت الدولية الهعلية.اإلاتراتيجية بيأ الدو: لش لب العاقا -العاقات الدبلومااية
فالمظريرة الواقعيررة  الزالررت اررائدة فررش الواقررل الرردولش  ألأ  ومصررار لرر   المظريررة يررروأ 

التمامات رررا األمميررة وفقررا لمصرررالح ا الخاصررة  ولررر    دُ حررد ِّ وأ الرردو: اررتظل فرررش الماررتقبل تُ 
ش لررش الهرضررية تجررد ل ررا تعبيرررات قويررة فررش القررراوة المتدررائمة ل بيعررة العاقررات الدوليررة الترر

صرررراع مرررأ وجرررل القررروة  ويرررأ ت رررتم الدولرررة ءأمم رررا الررر اتش ءعيررردا يرررأ ومرررأ اآلخرررريأ لتحقيرررق 
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ب رررررِّ يم ررررا ءررررالقوة  ولرررر ا مررررا يؤنررررد     ءقولرررره   أ  المرجررررل  ولررررامز مورغررررامتوومصررررلحت ا الُمعا
دة بماًو يل  القوة.  28الرئياش للواقعية فش الايااة الدولية  لو مه وم المصلحة المحد 

فيخررالهوأ الررواقعييأ الكااررينييأ        و نيميررش والتررزو عيرروأ الجرردد مررأ ومثررا:ومررا الواق
د الحاارررم فرررش ارررلوك الدولرررة  لررريس ال بيعرررة اإلمارررامية ءايتءرررار وأ  القرررادة  يرررروأ وأ  المحرررد ِّ

ويهتررررض  29الاياارررييأ يهتررررض وم رررم و رررراف و ميرررة فايلرررة  برررل لرررو بميرررة المظرررام الررردولش.
تكوأ م تمررة ءالمناارررب الماررربية مررأ التعررراوأ  وي ءمررردى الواقعيرروأ الجررردد وأ  نررل دولرررة اررر

ترنيرز  عمرشالكاب ال ي تحققه الدو: األخرى ومدى الكاب ال ي تحققه لش  ات ا  ولر ا ي
 30الواقعية الجديدة يل  توازأ القوى.

 وولم االمتقادات التش ُوج ِّ ت ل    المظرية تتمثل فيما يلش 
دًا وحيرررداً  - دات  الواقعيرررة جعلرررت القررروة ُمحرررد ِّ فرررش ارررلوك الدولرررة الاياارررش  بيممرررا لمررراك ُمحرررد ِّ

دات الديميررة واأليديولوجيررة  وخرررى قررد تاررالم فررش تدررنيل اررلوك الدولررة الايااررش  مثررل الُمحررد ِّ
 واالجتمايية.

رؤيرررة الواقعيرررة تجرررا  المظرررام الررردولش  لرررش امعنررراس للرؤيرررة الغربيرررة تحديررردًا  حيرررش تدرررتد   -
المصررال  خرراري الحرردود الجغرافيررة  وتعزيررز ال يممررة الممافاررة برريأ الرردو: يلرر  توارريل رقعررة 

 31وال قوة ومام األ ماع الغربية. حو: ل ايل  دو: الجموب التش ال 

دة للعاقررات الدوليررة وفررق ممرر   - المظريررة الواقعيررة  تقرروم قبررل نررل دررشو يلرر  رؤيررة محررد 
وجرود مظرام العاقات الدولية التش نامت قائمة فرش القررميأ الثرامأ يدرر والتاارل يدرر مرل 
 دولش متجامس مابيا   ال  وم ه ال يمنأ ت بيق ا يل  المظام الدولش المعاصر.

مصرر ل  المصررلحة الو ميررة الُمعررر ف وفقررًا لمصرر ل  القرروة  تعررر ض لررو اآلخررر لامتقرراد   -
فالمصرررلحة الو ميرررة ال يمنرررأ تحديررردلا وقيااررر ا ءاررر ولة وءدرررنل موضرررويش  ألم  رررا مه ررروم 

 32ق يل  فترة لم ينأ في ا المظام الدولش متجاماا. اتش ءدنل نبير  ويم ب

 النظرية الليبرالية -ثالثا
صررمودًا  -التررش مءعررت مررأ التمرروير األوروبررش -ُتعرردُّ الليبراليررة وكثررر التقاليررد الهلاررهية 

وتررأثيرًا  ولررش مظريررة ترردافل يررأ العقاميررة العلميررة  والحريررة وحتميررة التقرردم اإلماررامش  نمررا 
ربِّ ا القرديم  يمنرأ قيراس مهرو  تعتبر ويضا ممو جا  للتمظريم االقتصرادي  ويلر  الررغم مرأ مااا
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الليبرالية اليوم مأ خا:  متاج ا أليمق اتجاليأ فش الايااة الدولية الرالمة  ولما امتدار 
الديمقرا ية يقب الحرب الءاردة  ويولمرة االقتصراد  ولمراك العديرد مرأ التيرارات فرش الهنرر 

 33اة العاقات الدولية.الليبرالش تؤثر يل  درا

ومررا الليبراليرروأ الجرردد  فيهترضرروأ وأ  الرردو: ت ررتم ءدررنل واااررش ءالمنااررب الم لقررة 
التش ُتجما  مأ التعاوأ  ومادامت الدو: راضية يأ وضع ا  فإم  ا لأ ت تم نثيرا ءأوضراع 

منااررب   أ القضررية األاااررية برريأ الررواقعييأ والليبرررالييأ الجرردد  تتعلررق ءال  الرردو: األخرررى 
 34الم لقة مقابل المنااب المابية الماجمة يأ التعاوأ.

 ومأ وبرز االمتقادات الموج ة للمظرية الليبرالية ما يلش 
الليبراليرررة تجرررم   لررر  االيتقررراد المثرررالش الررر ي ال يجعرررل الواقرررل العملرررش ُيدرررن ُِّل جرررزوًا مرررأ  -

ُ: تعويًا ناما يل  القاموأ الدولش   تصوراته ور الممظمات الدولية  دوأ دو ف ش مثا ُتعو ِّ
 وأ تلتهت التهاتا نافيا  ل  ولمية يمصر القوة ودورلا فش تدنيل الالوك الدولش الايااش.

الليبرالية ال تعتمش ء بيعرة الردو: الترش تقروم يلر  يردم قبرو: وجرود يمصرر يزيرد قرو ًة فرش  -
ا  ولر ا الم لرب المظام الدولش يلي ا  فنل دولة تءحش يأ تحقيق توازأ القوى فش محي  ر

ال يتحقرررق مرررأ خرررا:  يمرررا: القررراموأ الررردولش وج رررود الممظمرررات الدوليرررة  برررل مرررأ خرررا: 
تعرري أ يلرر  المدراررة الليبراليررة وأ يتضررخيم دور القررو ة الرر ي ُت ملرره المدراررة الليبراليررة  فنرراأ 

 35ش يمايًة الئقًة لماألة القوة ودورلا فش توجيه الوك الدو: الايااش.ولِّ تُ 
 النظريات المعاصرة في العالقات الدولية -نيالفرع الثا

 أ  التعرردد فررش مرردارس العاقررات الدوليررة  يجعررل مررأ الصررعوءة ءمنرراأ  غهررا: الرردور 
اإليجابش لكل مدراة فش ف م الظرالرة الدوليرة وتهاريرلا ودراارة تحوالت را وت ورلرا  وتعمرل 

 ا التررش ال تتوافرررق نررل مدراررة يلرر  تهنيررك جامررب م ررم مم رررا  وتعيررد ترنيءرره وفقررًا لهرضرريات
ءالضرورة مل مرا تم لرق ممره المدرارة األخررى  لر لك ير لب ءعرض الءراحثيأ فرش العاقرات 
رررش وكثرررر مرررأ مظريرررة ءغيرررة تكرررويأ ف رررم موضرررويش وتهارررير مم قرررش  الدوليرررة  لررر  ضررررورة تبم ِّ

  36للظالرة موضوع الدرااة.
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 النظرية الوظيفية السوسيولوجية -أوال
التجا  الوظيهش فش تحليل الظوالر اإلماامية فرش يلرم لقد نامت وول  بدايات ظ ور ا

االجتمرراع  وءالتررالش نرراأ الهضررل لعلمرراو االجتمرراع األوائررل فررش صررياغة المهرراليم الوظيهيررة 
التررررش اتخرررر ت نوحرررردات تحليررررل البمرررراو الرررروظيهش  وفررررش بدايررررة القرررررأ العدررررريأ  لرررر  غايررررة 

مهرراليم المظريررة الوظيهيررة  الاررتيميات ممرره  قررام يرردد مررأ يلمرراو االجتمرراع بت رروير وصررياغة
الاوايولوجية فش خضرم در رة المظريرة المارنارية  فاالتجرا  الروظيهش فرش تحليرل العاقرات 
الدوليرررة يبررردو بتمررراو: نرررل مرررأ الوظيهرررة الاواررريولوجية  ثرررم الوظيهرررة التقليديرررة فرررش العاقرررات 

حرررد وكبرررر و  وDavid Mitranyالدوليرررة  ثرررم الوظيهرررة الجديررردة  وُيعتبرررر ودافيرررد ميترامرررشو و
رِّيأ لاتجا  الوظيهش فش مجا: مظرية العاقات الدولية  والر ي حراو: وأ يعرالي فنررة  الُمماظ ِّ

  37الايادة  وتبياأ مدى يمل ا نوظيهة للتكامل الوظيهش.
 نظرية التالقي -ثانيا

للعاقررررات  وHuntingtonو أ  التهارررير الحضرررراري الررررديمش الررر ي يقدمرررره ولمتمغترررروأو 
ة  لررر  ال يممررررة  يتصرررل ءمرررا ماررررميه ومظريرررة التاقررررشو نمررردخل لتحليررررل الدوليرررة مرررأ العولمرررر

العاقرررات الدوليرررة فرررش ظرررل التحررروالت العالميرررة الرالمرررة  والهنررررة األااارررية فرررش   رررار لررر   
المظريررة ترردور حررو: التمييررز برريأ مراحررل ثرراش رئياررية فررش ت ررور الحضررارات ام اقررا مررأ 

مأ)ُارررمأ اله ررررة فرررش اإلماررراأ والمجتمررر رررمأ مررردخل الاُّ رررمأ الكوميرررة  والاُّ ل والحضرررارات  والاُّ
ومعيرار التمييررز بريأ تلرك المراحررل لرو العاقرة برريأ الحضرارة والدولرة والايااررة  تدرريعية( ال

 38مأ ماحية  والديأ واألخاق والثقافة مأ ماحية وخرى.
 النظرية الكونية -ثالثا

مجتمعرررررات أ  مررررأ برررريأ مررررا ت رررررتم ءرررره العولمررررة لررررو تمرررررامش درجررررات التماثررررل برررريأ ال 
والمؤاارررررات فرررررش نافرررررة مجررررراالت الحيررررراة  ء ريقرررررة تعمرررررل يلررررر  تحهيرررررز لررررر   المجتمعرررررات 
والمؤااررات مررأ وجررل  قامررة حنومررة يالميررة موحرردة تكرروأ خاضررعة لررمم  حنررم واحررد  وفررش 
ل   العملية تقترأ العولمة ءاألمامة  ونأم را ديروة صرريحة  زاو العمايرة ءرالممظور المعيراري 

مما األخاق ويضا.للعاقات الدولية  مما    39يعمش وأ  مصدر العولمة ليس القوة فحاب  وا 
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ءمجمويررررررة مررررررأ تتميررررررز العاقررررررات الدوليررررررة فررررررش ظررررررل الظررررررالرة الكوميررررررة والعولمررررررةو ف
 الخصائص  يمنأ تحديد مامح ا فيما يلش 

ُل العولمة يل  زيادة التعاوأ يبر الحدود بيأ مقا عات الحنومات المختلهة. - ج ِّ  ُتدِّ
لمررة تواررعا نبيرررا للتمظرريم فرروق الدولررة  بواارر ة الونرراالت اإلقليميررة والعالميررة تحمررل العو  -

المارريرة نوميررا  مثررل ممظمررة التجررارة العالميررة والمؤااررات العالميررة األخرررى الراررمية وغيررر 
 الرامية. 

وجرررود تمررروع نبيرررر فرررش األدرررنا: التمظيميرررة العالميرررة والقضرررايا المرنزيرررة الم روحرررة يلررر   -
يررررة  والتمررروع فررررش ال رررررق والتكتينرررات الخاصررررة ءالعمرررل الرررردولش ومعالجررررة المؤاارررات العالم
 40المداكل الدولية.

ومدير فش األخير  ل  وأ  لدف العاقات الدولية  لو الاعش للحصو: يلر  معرفرة 
ررة حررو: اررلوك الجمايررات الايااررية واررلوك األفررراد  والماررايدة يلرر  ف ررم األحررداش وو  يام 

اقرررات الدوليرررة يلررر  وارررائل و رائرررق تحليرررل االفتراضرررات القضرررايا الاياارررية. وتدرررتمل الع
واختيرار البردائل   والوقائل الايااية يأ  ريق  جراو االارتمءا  وتصرميف األلرداف القيميرة

 41وبياأ متائج ا المحتملة واختيار ال ريقة األكثر مائمة للوصو:  ل  الغاية الم لوءة.

 وباء "كورونا" أزمةعلى ضوء  واقع ومستقبل العالقات الدولية -المبحث الثاني
يررة ومعقرردة  تدرر د العاقررات الدوليررة العديررد مررأ األحررداش والقضررايا التررش تكرروأ مرو ِّ 

ويررأ  ريررق المظريررات  ياررت يل المراقبرروأ التهنيررر ءدررنل مقرردي ومم قررش ومتمااررك  ولرر ا 
يرررأ  ريرررق ترتيرررب لررر   الظررروالر وفرررق فئرررات قابلرررة للرررتحنم  ءحيرررش يمنرررأ اختيرررار وحررردات 

ف يل  االرتءا ات واألمما  الءارزة  حيثمرا ينروأ  لرك مة  والتعر  ات التحليل المائِّ وماتوي
ممنمررا. ويعتمررد تأويررل الواقررل دائمررا يلرر  االفتراضررات المظريررة ءغيررة تهاررير وف ررم األحررداش 
والقضرايا الترش تؤلرف العاقرات الدوليرة ءرالرجوع  لر    رار مهراليمش فقر   وتقردم لمرا مظريرة 

 42ة اختيارًا مأ وحد تلك األ ر.العاقات الدولي
 "كرونا"واقع العالقات الدولية في ظل أزمة وباء  -المطلب األول

توقيف العمل ءالعديد مأ االتهاقيات الدوليرة الثمائيرة والمتعرددة  د دت الااحة الدولية
مة للعاقات الدولية فش دقي ا الايااش واالقتصادي  فقرد ترم توقيرف العمرل  األ راف الُمماظ ِّ
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ءمقتضرريات االتهاقيررات الدوليررة  ات األلميررة القصرروى  نحريررة امتقررا: األدررخاص باررر ًا وءحرررًا 
وجو ًا  واتخ ت جميل دو: العرالم تردابير غلرق حردودلا فرش وجره الوافرديأ مرأ خراري الحردود 

التش تمجم يأ اإلقليمية للدولة  ءالرغم مأ التكلهة االقتصادية والايااية وحت  االجتمايية 
 43ثل ل   التدابير الصارمة.اتخا  م

 واقع العالقات السياسية واالقتصادية -الفرع األول
 أ  وزمررة االمتدررار الوااررل الم رراق لهيررروس ونورومرراو  ترنررت آثررارًا وخيمررة يلرر  جميررل 
األصررعدة  ارررواو يلرر  المارررتوى الررو مش وو الررردولش  ولررز ت رواءررر  العاقررات الدوليرررة بررريأ 

ق  لرر  واقررل العاقررات الايااررية)ووال(  ثررم واقررل العاقررات العديررد مررأ الرردو:  ويليرره  اررمت ر 
 االقتصادية)ثاميا(.

 واقع العالقات السياسية -أوال
لقد ظ رت الصيأ نألم فايل مؤثر فش الااحة العالمية فش ظل تهدش امتدار 
جائحة ونوروماو  و لك بت وير قدرت ا يل  التحنم والاي رة يل  المخا ر واآلثار 

ا الوءاو  مما دفل العديد مأ دو: العالم لااتهادة مأ تجربة الصيأ فش الماتجة يأ ل 
مواج ة الهيروس و لب الماايدة مم ا  وءالتالش فت  ياقات جديدة للصيأ يل  
الماتوى العالمش  فقد وبديت الصيأ فش وأ تكوأ صاحءة الدور اإلماامش فش مقل 

راا: وفودلا  ل  الدو: التش تهد  في ا الهيروس  وءالتالش يمنأ وأ تكوأ  تجارب ا وا 
  44الهرصة المواتية لصعود الصيأ للتحنم فش ءعض القضايا العالمية.

 تجميد يأ اآلأ حت  المتحدة الواليات ويل  المقيض مأ  لك  فقد امتمعت
 ضد  جراوات ا ةد  حِّ  مأ رفعت بل والتش تهرض ا يل  ءعض الدو:   لغائ ا  وو يقوءات ا
 تهل  فلم  الوءاو لخ ر تعرضا الدو: ودد مأ ل   األخيرة ُتعتبر وأ   أم الرغم يل   يراأ
ب ِّرُ  شرالت  يراأ يأ تخهيهه وو الحصار ءهك األمرينية لإلدارة الدولية المماددات نل  ُتعا

ه الرئيس نما 45والصحية. ال بية المجاالت فش معامات ا يأ ءااتمرار  الهرماش وج 
د حيش الوءاو  وقل يل  لبري اميا ت ديداً  وEmmanuel Macron ماكروأو و يمامويل  لد 
 Borisجوماوأو و وبوريس وزرائ ا رئيس تقايس   ا مع ا  ءاد  حدود بإغاق

Johnson46الهيروس. تهدش الحتواو صرامة وكثر  جراوات اتخا  يأ و 
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 فقد ويلأ الهيروس  امتدار خلهية يل  وووروءا المتحدة الواليات بيأ وزمة مدبت نما
 ووروءا  ل  الاهر حظريأ  وDonald Trumpو ترامبو ودومالد األمرينش رئيسال

القرار  رفضه ويلأ ال ي األوروبش االتحاد داخل الصدمة وقل فناأ بري اميا  ءااتثماو
ولمامية  لدرنة دوالر مليار تقديم يأ تصريحه وأ   نما. االقتصادية لتدايياته مظراً  األحادي
 وأ   درجة  ل  القارتيأ  بيأ نامية حرباً  ودعل قد الهيروس  مأ ت وير العاي مأ وجل
 47للبيل. ليات ولماميا قائا  األمرينش الرئيس يل  رد   ولماميًا  ماؤوالل 

فرضت الال ات الصيمية قيودا صارمة ردا يل  التردفق المهراج  ومأ ج ة وخرى  
الصيأ ألو: مرة مأ روايا خا: األد ر الثاثة التش تلت دخو:  COVID-19لحاالت 

وولررراأو  وفرررش األيرررام الترررش تلرررت بررردو  غررراق الحررردود بررريأ ويررردوى الهيروارررات التاجيرررة فرررش 
 48البلديأ  وصءحت حاالت الهيروس التاجش الجديدة مصدرا للتوتر بيأ الصيأ وروايا.

رُ  الماتجد  ونوروماو فيروس جائحة وأ   مأ الءعض نما ح ر ق ُتم ِّ  فش  اهيأ بد 
 نتءه ال ي المقا: فش وجاوواإلمارات   الاعودية مل خاصة الخليجية  نيةير األم العاقات
 بجامعة الدولية الايااات فش المتخصص الءاحش وJames Droseyدوراشوو وجيمس
 الهتاك الوءاو ءأأ   تمب  األولية المؤدرات وأ   امغافورة  فش التقمية وNanyangووماميامغو 

  ةً ل  با  األوا  الدرق  فش وال ائهية والايااية رقيةوالع الجيوايااية الصرايات  يأ يزيد
 49.المم قة دو: بيأ الثقة وبماو الجاور إلقامة وداة ينوأ  وأ   مأ بدالً 

 واقع العالقات االقتصادية  -ثانيا

ًا فررش االقتصرراد  والرر ي  فررش ظررل امتدررار الهيررروس  اررجل الممررو العررالمش لبو ررا حرراد 
نررود  فلقررد توقعررت  لجمررة األمررم المتحرردة االقتصررادية واالجتماييررة لغرررب اقترررب مررأ حافررة الر 

و ءأأ  توال امتدار رقعة الوءاو  ايتاب ب فرش خارائر تزيرد يرأ ESCWAآايا واإلانواو و
  و لك ءابب توقرف الحرنرة التجاريرة 2121مليار دوالر فش العالم العربش خا: امة  22

التررش تمررر  ب ررا المم قررة  التحررديات رغررموالصررمايية وفرررض حظررر التجررو: يلرر  المرروا ميأ  
  50حالة يدم االاتقرار. ءاببالعربية 

 ل   ماالمة ماءة وأ    ل  ءعض الءاحثيأ يدير االقتصادية  التداييات حيش ومأ
 مثا فأفريقيا وتكاد تكوأ ممعدمة  للغاية ءاي ة تزا: العالمش  ال االقتصاد فش الدو:
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  2171لعام  الدولش البمك قديراتت حاب العالمش االقتصاد مأ %12 مابته ءما تاالم
 الجاامة بمهس تؤثر لم العالم  فش الكبرى  االقتصادية الدو: وصابت التش فاألضرار ول لك

 51.الجموب) دو: العالم الثالش( دو: التش تعرضت ل ا

 الا و لقد وصل األمر  ل  ما ال يناد يصدقه العقل ءابب ل   األزمة  فقضيةف
 تحمل نامت التش الءاخرة وقرصمة ولماميا   ل  موج ة امتن التش الكمامات دحمة يل 
الواليات المتحدة  ويجز (52)  ي اليا  محو وج ت ا وتحويل تومس   ل   بية نحولية مواد

األمرينية  ولش وكبر دولة صمايية فش العالم يأ توفير نمامات يازلة للعامليأ فش 
 لخيُر دليل يل  53 حداً تبلغ دوالرًا واالمجا: ال بش  رغم وأ  تكلهة الكمامة الواحدة ال 

 ما مقو:. صحة
 مدى التعاون الدولي لمكافحة الوباء -الفرع الثاني
 الحرب م اية مم  تقريءاً  العالم ل ا يتعرض لم يالمية وزمة خل ف ونوروماو وءاو  أ  
 الج ود نل وااتمهار والتدارك  والتراء  التهايل ضرورة فرضت الثامية  العالمية

 رصد وتم دعءًا  وو دولة تاتثأِّ  لم التداييات ألأ   مواج ت ا  فش والقدرات منامياتواإل
 مأ 2121مارس ممتصف د ر حت  دوالر تريليوأ  الخماة تجاوزت للمواج ة ميزاميات
 54.داخل ا المتوقل الخ ر لحجم  دراكاً  واألكثر تضرراً  األكثر الدو: جامب

 والصيأ روايا مثل الوءاو امتدار لوقف ءالماؤولية العالم دو: ءعض ولقد دعرت
ي اليا  هِّ  فش والوءاو الصيأ لديم روايا  ب تف وا  ثم  الدشو  مهس  ي اليا وفعلت واواج ِّ

وويلمت . العوأ  يد مد    منامية لدي ا ءأأ   دعرت وأ   ءمجرد إلي اليا الجميل الصيأ رد ت
 مقاومة فش خبرت ا ووأ   اصةت لءه  خ دولة لكل العوأ  يد لمد ااتعدادلا يأ الصيأ ويضاً 

 55.األخرى  الدو: خبرات مأ ووال الوءاو

 قويررة  ندولرة للعررالم مهاره ليظ ررر الهيرروس معرنرة حاررم ءعرد ااررتيق  المرائم فرالعماق
 نامررت التررش الرردو: لماررايدة  لررك ءعررد يرردلا ولتقرردم ودررعءًا  حنومررة الموقررف تقرردير وحاررمت
 بر لك الصريأ فمارارت ءالظرة  ءنلهرة ءراوالو  تصرارع اليروم وصرءحت والتش ءالقوي ة  توصف

 تجربت ررا  لرك ومثرا: الدوليررة  الاراحة فرش منامت ررا لتعزيرز  الصرحية ءالدبلومااررية يارم  مرا
 االتحراد دو: يم را تخلرت الر ي الوقت فش جامب ا ل   واقهة الصيأ وجدت التش  ي اليا مل
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 العلارم ورفرل األوروبرش  اداالتح يلام  مزا:  ل  موا مش  ي اليا ءعض دفل مال ا  األوروبش 
 56منامه. الصيمش

الجزائررررري مررررر ة وخرررررى مرررردى تمااررررك  -وفررررش مهررررس الاررررياق  وثبررررت التعرررراوأ الصرررريمش
االاررتجاءة الجزائريررة والصرريمية  وفضررت  لرر  تءرراد: قررات برريأ البلررديأ  حيررش وأ  ارررية العا

يرد: يلر  الماايدات ءمختلف ومواي ا بريأ ال ررفيأ مرأ وجرل منافحرة وءراو ونرومراو  ولر ا 
مارامية   يمق العاقات بيم مرا  ولرو مرا يمردري ضرمأ وءعراد متعرددة  تاريخيرة ودبلوماارية وا 
مما يجعل مثل ل ا التعاوأ مثاال ُيقتدى ءه  خاصرة فرش زمرأ الكروارش واألزمرات اإلمارامية 

 57ءعيدا يأ االيتءارات الايااية.

 ماايدات تقديم رب  قد وترامب ودومالد الرئيس ويل  العنس مأ ل ا  مجد وأ  
 يالميا الهيروس لتهدش بؤرة وكبر ثامش تعتبر فش بداية األزمة نامت والتش -إليراأ  ماامية
 يلي ا الحصو: فش فدلت قد  دارته نامت ايااية  ءدرو  مقابل التزام ا -الصيأ ءعد
 ومويية الرجل وخاق ماتوى  يندف مما العانرية  حت  وو الدبلومااية ءال رق   يراأ مأ
 58.ب ا يتحل  التش لقيما

فررررش  ارررررائيل معررررالم العمصرررررية  ظ رررررت ويلرررر  غرررررار الواليررررات المتحرررردة األمرينيررررة 
  ات الضررورية لمنافحرة الهيرروسيروالتمييز ضد الهلا يمييأ والاعش لحرمام م مرأ اإلمنام

 اررائيل برداًل مرأ مارايدة الهلار يمييأ فرش مواج رة الوءراو  وو يلر   الغريب والمهراج  وأ  و 
 وزيررر الحرررب راررمياويلررأ قررل  زالررة حصررارلم فررش لرر ا الظرررف اإلماررامش العررالمش  فقررد األ

  ررررراق ارررررراح الجمرررررود وم ررررره يجرررررب  وNaftali Bennettو ومهترررررالش بيميرررررتو اإلاررررررائيلش
مارامية لق راع  مقابلاإلارائيلييأ األارى لدى حماس فش غزة  تقرديم وي مارايدات  بيرة وا 

 59.ونوروماوغزة لمواج ة وزمة 

ر األوروبش مأ االتحاد فش العضو يامت صربيا  ة وخرى ج ومأ  دو: االتحاد تمن 
 مما ونوروماو  فيروس لمواج ة  بية ولوازم ءمعدات بتزويدلا المتكررة ل لءات ا وتجالل ا

األوروبش  التضامأ وأ   القو: و  ل Aleksandar Vučićفوايكوو والكاامدر رئيا ا دفل
 وصدر ونوروما وءاو لمواج ة الازمة ال بية ءالمعدات دماتزوي ممل قرار موجود  ووأ   غير
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رُ  نامت ج اتيأ  دِّ  الرئيسوفوايكو وختم الماضية  األيوام  يلة األوامر لما ُتص 
  60فق . الورق  يل  لقد ناأ االتحاد حبراً   قائا األوروبش لاتحاد امتقاداً  موج ِّ ا تصريحه
رئيارة  يل   ثر ل ا  قدمتولقد اليا ويضا  ماايدة  ي  يأاالتحاد األوروبش  تلكأنما  

 ءارببيتر ار الا وUrsula von der Leyenو وووراروال فروأ ديرر اليرأوالمهوضرية األوروبيرة 
 71.61-نوفيدتأخر رد فعل اإلتحاد ءدأأ تهدش وءاو 

مخلررص  لرر  وأ  التعرراوأ الرردولش لمواج ررة الوءرراو نرراأ محرردودا  ءااررتثماو الماررايدات 
وءعررض الرردو: العربيررة نررالجزائر  وروارريا  لرردو: ويلرر  روارر ا الصرريأالتررش قرردمت ا ءعررض ا

ومصرررر وق رررر واإلمارات...ومرررا يلررر  مارررتوى الممظمرررات الدوليرررة فلرررم تكرررأ فرررش المارررتوى 
فش ل   األزمرة  ال مرأ  ررف الممظمرات الدوليرة وو اإلقليميرة  رغرم وأ  آخرر قررار  مدودالم

عامرررة ل مرررم المتحررردة نررراأ فرررش دررر ر ءدرررأأ التغ يرررة الصرررحية الدررراملة اتخ تررره الجمعيرررة ال
  والر ي ولرم مرا جراو فيره  محرأ رؤاراو وممثلرو الردو: والحنومرات  مؤنرد مرأ 2171وكتوبر

  62جديد وأ  الصحة در  واااش وحصيلة ومؤدر لتحقيق وءعاد التممية الماتدامة.
 ءالواليات نولومبيا جامعة فش األاتا  وRobert Jervisجيرفيسوو وروبرت وك د ولقد

ُص  يمدما وم ه متحدة ال  اتتمثل الحقيقية المدنلة وأ   امجد الوءاو  امت او ءعد الوضل ُملاخ ِّ
 يرى  نما الدو:  بيأ فع ا: دولش تعاوأ  تدنيل يل  فوري  ءدنل العمل فش اإلخهاق فش

 اإلاتراتيجية التممية صمدوق  خبراو لجمة رئيس  وIgor Chatrovداتروفو و و يغور
 فإأ   العولمة  قضية ءدأأ ووحادي ماتقل لموقف الدو: ءعض اتخا  مل ومه الرواش 
 فش يصب   لأ األزمات مواج ة فش الدو: بيأ والتعاوأ  المتءادلة الماايدة  ل  االفتقار

 63.ءابب ل ا الموقف  رف مصلحة وي  
 بعد أزمة وباء "كورونا"ما مستقبل العالقات الدولية  -المطلب الثاني

وجب را التعررف يلر  جميرل األبميرة والحرنيرات الرئيارية ليس لمراك مظريرة مارت يل ءم
للعاقررات الدوليررة وو تهارريرلا وو ف م ررا  ويؤنررد فررش لرر ا الاررياق المؤرخرروأ الرردوليوأ ومثررا: 

مأ التقاليد الكبرى فش المظرية الدولية قرد تمءرأ ءارقو   ويا  و  وم ه ال يوجد Gaddisوغاديسوو
التررراريخش ءعرررد  لرررك يلررر  ووروءرررا وءقيررررة دو:  االتحررراد الاررروفييتش  وترررداييات لررر ا الحررردش

  64العالم.
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 األلرام درااات ءمرنز الخبير روي حاب مظريات العاقات الدولية ورغم وأ  
 المتغيرات مل والتأقلم التعايش وجل مأ ءااتمرار تت ور ماجش  يءاس محمد الدنتور
 فإأ  وزمة وءاو  اقتصادياً  وو ايااياً  اواو  الدولية الااحة يل تظ ر  التش الجديدة
 بدورلا المظريات تلك وأ   ويعتقد  الصميم فش األاااية الهرضيات ضربت ونوروماو
وزمة  ءابب رئياية تغييرات اتد د تقريءاً  ل   المظريات ءالهيروس! فنل مصاءة وصءحت

 رئياي اً  تحدي اً  اتواجه الواقعيةو المدراةبو تام  ما وأ   يرى  الاياق  ل ا ونوروماو. وفش
 ءعد اتظ ر التش األاااية القوة ما لش  ويتااو: القوة  ولش الرئياية فرضيت ا ي ا:

 قوة وم وغيرلما  واقتصادياً  يانرياً  الواال ءمه وم ا الدولة قوةلش  لل ونوروماو؟
 65 وممايت ا؟ المجتمعات
 مستقبل العالقات السياسية  -الفرع األول

 ي م  لل والدعوب  الدو: بيأ تالعاقا يل  ءالخ ر الجمايش الدعور فش ظل
 وااتعادة الجمايش التضامأ مأ ويل  ءقدر اإلماامية الكارثة ل   مأ  ل  الخروي العالم
 العاقات ومامةو مأ ءالمزيد مأمل لل وي الدو:؟ بيأ العاقات لتحنم اإلماامية القيم

 التضامأ خاصة  الراقية اإلماامية القيم تعود ووأ    ماامية  وكثر جعل ا وي ؟والدولية
 فش الحنم ايااات امهات ضء  عيدلتُ   هت اكالوءاو ال ل ا خ ر مواج ة فش المدترك
 بيأ المتءادلة الثقة مأ والمزيدو الحنم ومامةو مأ المزيد محو ءاالتجا  الدو: مأ نثير

 66 والمحنوميأ؟ الحاكميأ
ونوروماو  ف مراك  تضاربت اآلراو حو: ماتقبل العاقات الدولية ءابب وزمة وءاولقد 

فريررق يرررى ءررأأ  لرر   الكارثررة ومررا مجررم يم ررا مررأ متررائي اررلبية فررش العاقررات الدوليررة اررتؤدي 
حتما  ل  تغيير فش العاقات الدولية ويل  الماتوى الداخلش ويضا  فش حيأ يرى الرءعض 

 يلر  األقرل خرا: العقرد الثالرش مرأ القررأ  اآلخر وأ  المظرام الردولش اريءق  وحرادي الق بيرة
 الحالش.
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 الرأي المؤيد لتوقع حدوث تغيير في العالقات الدولية -أوال
و وأ  جائحرة ونورومراو ارتغي ر المظرام نيارمجر ويرى وزير الخارجية األمرينش األاربق 

العررالمش ل بررد  ووأ  األضرررار التررش ولحق ررا تهدررش الوءرراو ءالصررحة  قررد تكرروأ مؤقتررة   ال  وأ  
 67ة التش خله ا  قد تاتمر  ألجيا: يديدة.االض راءات الايااية واالقتصادي

نامت  نما تكوأ  لأ ءعض الدو:  وخاصة األوروبية مم ا  ياقات وأ   المرج  مأف
 المراقبيأ  مأ الكثير يرى  نما ونوروماو فيروس قبل نارثة األوروبش االتحاد دو: ءقية مل
 المدترنة لمصال ا لتحقيق والتعاوأ  التضامأ وااس يل  تقوم الايااية التكتات ف   
 فش ال ريل فدله يل  خا: ل   األزمة األوروبش االتحاد برلأ وقد األيضاو  للدو:
 ااتمرار  جدوى  حو: التااؤالت مأ الكثير ايثير مما والتضامأ  التعاوأ  ل ا مثل تحقيق
 68.اآلأ يليه لو ال ي الدنل يل 

 األوروبش االتحاد اأبلد اتقف ونوروماو  ويرى الءاحش محمد يزيز وم ه ءعد وزمة
 غياب وا  ووحدته االتحاد ديائم تا ز وأ التحديات التش مأ دأم ا مِّأ مختلف موع ومام

لِّه بيأ التضامأ مظالر  الايااات حدود شوتاجل ِّ  الداخلية حدودلا ضمأ وامنهائ ا ُدو 
 وBrexitو وبريناتو تداييات تجاوز اات اع ال ي االتحاد وأ   يتبي أ ورب ما الميوليبرالية 

 مأ وضعًها لدادة وكثر ءات  2111 لعام العالمية االقتصادية واألزمة الاجئيأ ووزمة
 القومية  وي وأ  الدولة لش الدولة  ل  االيتءار الوءاو ويادت وزمة امتدار ءعدما قبل   ي

 69.الكبرى  األزمات وقت فش للدعوب األخير الما 

ا  العاقات  أ   حلواأ  فيقو:  بجامعة اياايةال العلوم واتا  يودة  ج اد الدنتور وم 
 فتداييات ونوروماو  وءاو وزمة ءعد ما مرحلة فش يديدة  ج رية راتتغي   اتد د الدولية
ة وووض  جديد  دولش مظام بماو إليادة اامحة فرصة واالقتصادية الصحية الهيروس  ُيودا

 الايما العظم   القوى  صرايات ودنل  بيعة فش جلياً  اتظ ر التغييرات  مقدمة فش وأ  
وروايا مأ ج ة  المتحدة والواليات ج ة  مأ والصيأ المتحدة الواليات بيأ التمافس
 70وخرى.

   مناميررة يررودة العررالم ءعررد وRobin Niblettنمررا ياررتءعد األاررتا  وروبررأ ميبليررتو و
وحارب  وزمة وءاو ونوروماو  ل  فنرة العولمة التش بدوت فرش ووائرل القررأ الواحرد والعدرريأ 
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و  فإأ  الواليات المتحردة األمرينيرة  لرأ ُتعتبرر الرزييم Kori Schakeونوري داكووالدنتورة 
األو: للعرالم ءعرد الجائحررة  و لرك متيجرة رد فعل ررا الر ي  ءعتره المصررلحة الضريقة للحنومررة 

ش رى ءأأ  الواليات المتحدة األمرينية لرم ترفِّ ءالتزامات را الترتاألمرينية ويدم نهاوت ا  حيش 
نامررت مررأ الممنررأ وأ تخه ِّررف اآلثررار العالميررة للوءرراو  لرر  حررد ل نبيررر  و لررك مررأ خررا: قيررام 

 71الممظمات الدولية بتقديم التح يرات والمعلومات الماءقة.
 مدترنة زمة ألا ألأ   األمم مختلف بيأ الدولية العاقات ترتقش وأ المتوقل مأولكأ 

 المم ق يل  الدولية العاقات تقام وأ روضالمه فمأ والق يلو  يجمل يادة الخوف وألأ  
 يل  األحياأ وغلب فش ت غ  المصال  ألأ    المتءاد: التعاوأ  فش والرغءة والعقامية
 72.والمخاصمات التوترات فتمدب العقل 

ويررررى وغلرررب المتخصصررريأ فرررش مجرررا: العاقرررات الدوليرررة حتميرررة ال ررراءل التدرررارنش 
تدرررنل ءعرررد الجائحرررة  فقرررد وثبترررت لررر   األزمرررة وأ  والتعررراومش للعاقرررات فرررش المظرررام الررر ي اي

األمرينية  -العمل األحادي فش المظام الدولش لأ يحقق الم لوب  ولعل  العاقات الصيمية
رديًا فرش العرالم الجديرد  فعلر  الردو: التعراوأ  خير دليل يل  وأ  الصراع والتمافس لم يعد ُمج 

 73ة.وتحمل ويءاو المظام الدولش ءالتدارك ال ءالق يع

 الرأي المخالف لتوقع حدوث تغيير في العالقات الدولية -ثانيا 
 الدولية العاقات يل  وتداييات ا ل وبئة التاريخية الخبرات ونوروماو  وفق وءاو

 المظام ودنل الدولية العاقات بمية فش ج ري  تحو: يمه يترتب لأ العدريأ  القرأ  خا:
 المتحدة الواليات يليه ت يمأ الق بية  وحادي الممظور المدى يل  ايظل وال ي الدولش 
المتءادلة  االت امات ظل فش الدولية التهايات يل  الصراع  اءل ااتمرار مل نيةير األم

يراأ الصيأ الهيروس بيأ مدر حو: ماؤولية  المتحدة األمرينية والواليات ماحية  مأ وا 
 74ثامية. ماحية مأ

 واآلثار االمعنااات ءأأ   القو: يمنأ ش وم هاله يا اعيد بأ نما يرى األاتا  محمد
أ   الدولية  العاقات ماتوى  يل  ونوروماو فيروس خل ه ا التش  واضحة آثارلا نامت وا 
ل  -  لك وأ  ال   الدولية  الايااية ال لمية فش واضحا درخا ووحدثت للغاية  وقوية  وا 
 يل  حت  وو العالمش المظام فش ج ري  ءدنل يؤثر وأ يمنأ ال -تقدير وقل يل  اآلأ
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 الواليات رواه يل  تقءل ال ي العالمش المظام فإأ   آخر وءمعم  الدولية  العاقات ماتوى 
 ووأ   والعدريأ  الواحد القرأ  مأ الثالش العقد خا: لو نما اياتمر نية ير األم المتحدة
 مأ عليج لأ يحدش ما ووأ   الدولش  الماتوى  واحد يل  رقم القوة اتءق  األخيرة ل  

 العالمش المظام فش نيةير األم المتحدة الواليات منامة تحتل روايا حت  وو الصيأ
 75.القائم

يتوقعوأ حدوش تحرو: جر ري ف ماك   أ مءالغة نبيرة مأ قبل ءعض المحل ليأ ال يأ 
  ورغرم مرا تتعررض لره الواليرات المتحردة األمرينيرة خرا: لر   األزمرة فش الايااات الدوليرة
اوو تقدير  دارة وترامبو لخ ورة امتدار الوءاو  ورغرم الخارائر الءدررية  مأ ضغو  ءابب

 76فلأ ُتزاح يأ قيادة العالم. واالقتصادية التش اتتعرض ل ا 
  مستقبل العالقات االقتصادية  -الفرع الثاني

األمرينيرررة  لررر  حررردوش مرحلرررة فارقرررة فرررش العاقرررات -ودت الحررررب التجاريرررة الصررريمية
يأ  وحالررة مررأ الترروتر الدررديد والتمررافس القرروي  وترردلورت العاقررات ءعرردما الثمائيررة برريأ البلررد

نامرررت تتميرررز ءالثءررررات والتوافرررق  األمرررر الرررر ي ُيرررؤثر اررررلءا لررريس فقررر  يلرررر  العاقرررات برررريأ 
ممررا يررؤثر ويضررا يلرر  األمررأ العررالمش. ومررل وجررود مؤدرررات يلرر  حرررب ءرراردة  ال رررفيأ  وا 

مرينية  جعلت ظرالرة فيرروس ونورومراو األمرور تكمولوجية بيأ الصيأ والواليات المتحدة األ
وكثررررر ارررررووًا  وقرررررد اتضررررر   لرررررك فرررررش المررررؤتمر األممرررررش الارررررموي األخيرررررر  حيرررررش صرررررر حت 

وأ  وزمررة  وElizabth Economyالمتخصصررة فررش الدررؤوأ الصرريمية و ليزابيررش  كومررومشوو
رينيررة ونورومرراو مررأ المحتمررل وأ تررؤثر يلرر  العاقررات برريأ الصرريأ والواليررات المتحرردة األم

يلرررر  المرررردى المتوارررر  والءعيررررد  ومررررأ المتوقررررل وأ ُتعيررررد وزمررررة ونورومرررراو تدررررنيل العاقررررات 
  77التجارية بيأ الصيأ والواليات المتحدة األمرينية.

ولقرررد وصررردر صرررمدوق المقرررد الررردولش تحررر يرا توقرررل فيررره وأ  تتراجرررل معظرررم اقتصررراديات 
  ووضراف الصرمدوق وم ره 7191م   ولو ح ءأاوو رنود يعرفره العرالم ممر  يرا%1الدو: بماءة 

ر ءرررأأ  معرررد: الء الرررة %6مرررأ المتوقرررل وأ يرررمنمش وكبرررر اقتصررراد فرررش العرررالم بمحرررو    وقرررد 
  ويتوقرل التقريرر 9191خرا: يرام  %0101 لر   9102خرا: يرام  %9.1ايرتهل مرأ 
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الصررادر يررأ صررمدوق المقررد الرردولش ويضررا وأ  االقتصرراد العررالمش ارريممو ءعررد يررودة المدررا  
 78.%805بمحو  9190ي خا: ياماالقتصاد

 الو مية امغافورة بجامعة للءحوش آايا مع د محبوءامش الءاحش فش وم ا نيدور
 وأ   نية  فيرى ير األم لل يممة الصيأ تحدي حو:و الصيأ؟ فازت للو نتاب ومؤلف
 تاريل فش اتا م ولكم ا العالمية  االقتصادية االتجالات يل  نثيرا تؤثر لأ الجائحة
 المتحدة الواليات حو: تتمحور التش العولمة مأ االمتقا: ولو ءالهعل  بدو قد أنا تغيير
 79.الصيأ حو: تتمحور يولمة  ل 

ويررررى الرررءعض وأ  فيرررروس ونورومررراو مرررا لرررو  ال  جرررزو مرررأ مظريرررة المرررؤامرة  وآخرررروأ 
يعتبرومه يقاب  ل ش للصيأ متيجة األيما: الوحدية التش قامت ب را تجرا  األقليرة المارلمة 
و األيغررورو  فررش حرريأ رو ي آخررروأ ءأمرره ارراح بيولرروجش تررم تصررميعه فررش المختبرررات بتقميررة 

ءحرررب بيولوجيررة قادمررة  ينرروأ في ررا العلررم والءحررش العلمررش مررأ ودوات ررا   رُ  ِّ ياليررة  ولرر ا ُيم رر
والتررش تررؤدي  لرر  ترردمير االقتصرراد دوأ اللجرروو ألاررءاب الحرررب التقليديررة التررش تعتمررد يلرر  

  80العانرية.األالحة والقوة 

 الخاتمة

 ودائررررة يالميررة وزمرررة فررش ودخررل العرررالم ونورومرراو فيرررروسمخلررص فررش الخترررام  لرر  وأ  
ووأ  واقررل العاقررات  الايااررية مم را واالقتصررادية  الدوليررة العاقررات فرش مارربوقة غيررر خ رر

الدوليرررة الرررر الأ  ي ررررح تحرررديا نبيررررا يلررر  العديرررد مرررأ دو: العرررالم حاضررررا ومارررتقءًا. ونمرررا 
مررررت لتررررداييات األزمررررة اررررلبيات يديرررردة  فقررررد تكرررروأ لمرررراك مررررأ دوأ دررررك  يجابيررررات فررررش نا

 الماتقبل فش مجا: العاقات الدولية  وداخل الدو: ويضا.
 ومأ ولم المتائي المتوصل  لي ا فش ل ا الءحش  و نر ما يلش 

 ويجرفت ا وجدع ا ايااات ا يأ التخلش تات يل ال الدو: ءعض وأ   ندهت ل   األزمة -
 .الون ا فش  متأصلة ألم  ا ويدواميت ا 

 الممتصرة الدو: ومدأته ال ي الحالش العالمش المظام لدادة ويضا األزمة ل   ندهت -
 ينهل ءما لمخ  ات ا وفقا وتايير  العالم فش للتحنم نأداة الثامية العالمية الحرب فش

 فق . مصالح ا تحقيق
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 وومرأ ارامة لتحقيرق الدولية الممظمات ظفتو  التش الدو: ادياوات الهيروس وء ل ل ا -
 .الءدرية

العاقات الدولية  ووبرزلرا المظريرة مظريات  ءعض واسوظ رت ل   األزمة يدم صحة  -
 .الواقعيةو المثالية 

ضعف التعاوأ الدولش ءابب ايااة االمعزا: خوفا مأ امتدار العدوى مأ  رف معظم  -
 للدو: المتضررة. وأ الدو:  وامتماع دو: وخرى يأ مد ِّ يد الع

رررردت األزمررررة ازدواجيررررة المعررررايير فررررش التعامررررل الرررردولش  فالعررررالم لررررم ينترررررش للدررررعوب  - وك 
التمييرز فرش نرل مرأ اروريا والعرراق والريمأ وفلار يأ  اياارة المض  دة ءاربب الحرروب و 

  لكمره ويلرأ حالرة اارتمهار ءاربب وحت  داخل الصيأ مها ا التش تضر  د األقليرة المارلمة
 وس ونوروماو.وزمة فير 

الحونمرررة الهعالرررة تهررروق مرتءرررة القررروة الماديرررة  األزمرررة الحاليرررة حقيقرررة مهادلرررا وأ   وكررردت -
 .االقتصادية وو العانرية فش التعامل مل الت ديدات العالمية

مغراق وتعزيرز المر لب التجراري المعتمرد ع محو االجعل الهيروس الدو: تمزا ي وأيمنأ  -
 .التعاوأ المتءاد: يل  ال ات وكثر مأ مزوي ا محو

ز الردو:  المهر ة  ءابب تداييات لر   األزمرة  العولمة يأ تراجعاً  العالم ايد د - وارتعز 
ال رررح القررومش  ءارربب تحاررأ منامررة الحنومررات فررش مظررر دررعوب ا متيجررة تبمي ررا  جررراوات 
 ارئة فش مواج ة ل ا الوءاو  ولااأ حا: ل   الحنومات يقو: لدعوب ا  ال تدرنروما  برل 

 !دنروا ونوروماوا
 ووأ   خاصة األق اب  متعدد وليس المراكز  متعدد مظاماً  اينوأ  الجديد العالمش المظام -

 الصيأ. وبيأ بيم ا فيما الدولية الق بية يل  تهاوض نية ير األم المتحدة الواليات
 الدولش المظامفش  ج رية تغييرات فش ابءاً  ونوروماو فيروس وزمة تكوأ  وأ   ااتءعاد -
 رالأ.ال

 الجمرررايش العمرررل يلررر  ترنررز الترررش اإلمارررامية القررريم اررتأخ  الررردو: ءعررريأ االيتءرررار ولميررة -
  حياته. يل  والمحافظة اإلمااأ قيمة وتقدير واحترام المتءاد:  والتعاوأ 
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 خ لت ا وتلك الترش التش الدو: مل الدولية ياقات ا فش المظر بإيادة الدو: ءعض اتقوم -
 زمة.ل   األ ظل اايدت ا فش

 وعليه، ومما سبق ذكره، أقدم االقتراحات التالية:

فررش مثررل  الدوليررة الخافررات   ومبرر  نررلالرردولش يجررب العمررل يلرر  تعزيررز وواصررر التعرراوأ  -
 ل   الظروف.

فهيررروس ونورومرراو ويقرر  العمرراق المررائم  فمترر  يجررب فضرر  ايااررات الرردو: االمت ازيررة   -
 ياتيق  الضمير العالمش؟

ز القروة االقتصرادية ألم  را ُتعتبرر األاراس األو: لقروة الردو:  خاصرة فرش العمل يل  تعزي -
 ظل مثل ل   األزمات.

تكترررل والبررررينسو مثرررل اللجررروو  لررر  التكرررتات االقتصرررادية اإلقليميرررة بررردال مرررأ العالميرررة   -
 .وBRICSو

وأ  فيرررروس نورومرررا نررراأ المحرررك  الررر ي ندرررف يرررورة  يجررردر بمرررا القرررو: وفرررش األخيرررر 
يره  يجرب الرجروع  لر  مءرادت األخراق والرديأ والقريم اإلمارامية  ف رش األاراس العولمة  ويل

ومأمرررل وأ    فررش نرررل دررشو  ارررواو يلرر  المارررتوى المحلررش وو فرررش مجررا: العاقرررات الدوليررة
 ر ِّبررةو يلرر  ترقيررة القرريم اإلاررامية فررش تعامل ررا مررل دررعوب ا ومررل تعمررل العرررب وال ارِّبررة والمُ 

 ءقية دو: العالم.
 ير الدعراو وحمد دوقش القائل وهلل در  وم

مُ  م مااواا ِّ   اقُ  اأُلما اُقُ م    الابات   ُلمُ  ءاقِّيات  فاإِّأ   ماا األاخ    الاُبوا. واخ 

 الهوامش والمراجع المعتمدة:

                                                           

د/ يصام يبد الدافش  وءاو ونوروماو وبمية الماق الدولش  األءعاد والتداييات  مظر ا (1)
 .9  ص2121المع د المصري للدرااات  مصر 

د/ ومامش صال   د/ يبد الخبير ي ا محروس  العاقات الدولية  الءعد الديمش  (2)
 . 11  ص2111والحضاري  دار الهنر  دمدق 
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د/ ومور محمد فري  مظرية الواقعية فش العاقات الدولية  درااة مقدية مقارمة فش  (3)
ضوو المظريات المعاصرة  مرنز نرداتاأ للدرااات اإلاتراتيجية  الاليمامية  

 .22  ص2111العراق
      د/ اعد حقش توفيق  مءادت العاقات الدولية  ال ءعة الخاماة  المنتءة القامومية   (4)

 .79  ص2171د ءغدا
د/ محمد خيتاوي  الدرنات المه ية متعددة الجمايات وتأثيرلا فش العاقات الدولية  ( 5)

 .722  ص2171دار مؤااة رااأ لل ءاية والمدر والتوزيل  دمدق 
 .21-26د/ ومور محمد فري  مرجل اابق  ص (6)
المدر  األردأ لايل يبد المول   د وش  مقدمة فش العاقات الدولية  دوأ دار ( 7)

 .72،79  ص2171
 .72د/ اعد حقش توفيق  مرجل اابق  ص (8)
د/ يلش خليل  اماييل الحديثش  القاموأ الدولش العام  المءادت واألصو:  دار  (9)

 .79  ص2171الم ضة العربية  القالرة 
صاح الحصي ِّأ  العاقات الدولية بيأ مم ي اإلاام ومم ي الحضارة المعاصرة  ( 10)

 .76  ص2111تءة العبيناأ  الرياض من
جوزيف فرمنيل  العاقات الدولية  ترجمة غازي يبد الرحمأ القصيبش  ال ءعة ( 11)

ة  الاعودية    .761  ص7112الثامية  م بويات ت امة  جد 
د/ مص ه  يبد هللا خديم  مواوية يلم العاقات الدولية  مهاليم مختارة  ال ءعة  (12)

اليرية للمدر والتوزيل واإلياأ  بمغازي  الجماليرية العربية الليبية الثامية  الدار الجم
 .271  ص2112

 .12صاح الحصي ِّأ  مرجل اابق  ص (13)
 .11مهس المرجل  ص (14)
د/ يبد الماصر جمدلش  المظريات التهايرية للعاقات الدولية بيأ التكيف والتغير  (15)

جامعة   1العدد  1المجلدجلة المهنر  فش ظل تحوالت يالم ما ءعد الحرب الءاردة  م
 .727،722ص  2171ءانرة  الجزائر
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د/ محمد خليل الموا   ااتخدام القوة فش القاموأ الدولش المعاصر  دار وائل  (16)
 .010ص  2112للمدر والتوزيل  يماأ  األردأ 

الثروة  الديأ  القوة  مأ الحرب  امير مرقس  اإلمبرا ورية األمرينية  ثاثية (17)
 .19  ص2119ابتمبر  منتءة الدروق الدولية  القالرة  77األللية  ل  ما ءعد 

 .17د/ اعد حقش توفيق  مرجل اابق  ص (18)
وحمد قاام حايأ  مظريات العاقات الدولية  التخصص والتموع  مجلة ايااات  (19)

 .722  ص2176  ق راة الاياااتالمرنز العربش ل ءحاش ودرا  21يربية  العدد
 . 271د/ مص ه  يبد هللا خديم  مرجل اابق  ص (20)
محمد وحمد يلش مهتش  العاقات الدولية فش الهنر الايااش الغربش  درااة تحليلية  (21)

 .2  ص7111  جامعة األانمدرية 2ع  21ميمجلة نلية التجارة للءحوش العلمية  
ليماأ وادي  ملخص حو: المظريات فش العاقات الدولية  مرنز د/ يبد الحنيم ا (22)

 راديل لحقوق اإلمااأ  مأ الموقل اإللكترومش 

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=4437   

 .91/12/2121تاريخ اإل اع   
 يف بأ م ار  مقدمة فش يلم العاقات الدولية  دار يقل للمدر والترجمة د/ ما (23)

 .22  ص2176دمدق 
 .12د/ اعد حقش توفيق  مرجل اابق  ص (24)
بو: روبماوأ  قاموس األمأ الدولش  درااات مترجمة  مرنز اإلمارات للدرااات  (25)

 .221  ص2111والءحوش اإلاتراتيجية  وبو ظبش
 لياس  د/ بيتر اتش  وااايات العاقات الدولية  ترجمة د/ محيش  د/ جواميتا (26)

 .61  ص2176الديأ حميدي  دار الهرقد لل ءاية والمدر والتوزيل  دمدق 
 دبش نريس براوأ  ف م العاقات الدولية  ترجمة ومدر مرنز الخليي ل ءحاش  (27)

 .21  ص2112
األحادية الق بية  درااة فش جما: ممصر  التدخل العانري اإلماامش فش ظل ( 28)

 .721  ص2177-2171جامعة ءاتمة المه وم والظالرة  و روحة دنتورا   

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=4437
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 221بو: روبماوأ  مرجل اابق  ص (29)
 .11نريس براوأ  مرجل اابق  ص (30)
 .21د/ مايف بأ م ار  مرجل اابق  ص (31)
 .11د/ اعد حقش توفيق  مرجل اابق  ص (32)
انوت بورتديل وآخروأ  مظريات العاقات الدولية  ترجمة محمد صهار  المرنز  (33)

 .17  ص2172القومش للترجمة  القالرة 
 .11نريس براوأ  مرجل اابق  ص (34)
 .21د/ مايف بأ م ار  مرجل اابق  ص( 35)
 .722وحمد قاام حايأ  مرجل اابق  ص (36)
ش تحليل العاقات الدولية  ال ءعة الثامية  د/ يامر مصءاح  المظرية المعاصرة ف( 37)

 . 79،11  ص2177ديواأ الم بويات الجامعية  الجزائر
 .761د/ يبد الخبير ي ا محروس  مرجل اابق  ص د/ ومامش صال   (38)
 .727( د/ يبد الماصر جمدلش  مرجل اابق  ص39)
 .271،276د/ يامر مصءاح  مرجل اابق  ص (40)
 .72رجل اابق  صد/ اعد حقش توفيق  م (41)
 .97انوت بورتديل وآخروأ  مرجل اابق  ص (42)
ومقتضيات القاموأ الدولش  مجلة القاموأ  ونوروماومحمد اوءاالك  الوءاو العالمش  (43)

 .912  ص2121  جامعة الحاأ األو:  المغرب 21واأليما: الدولية  العدد
رصة لتحقيق العدالة ف ونوروماود/ محمد محمد يبد ربه المغير  جائحة فيروس  (44)

دارة الهرص  المجلد   1العدد  2اإلماامية  مجلة الدرااات اإلاتراتيجية للكوارش وا 
 .71  ص2121المرنز الديمقرا ش العربش  برليأ  ولماميا 

 مأ الموقلواإلماامية   الدولية العاقات يل  ونوروماو قاام  تداييات الاتار يبد (45)

   om/index.php/%D8%https://www.raialyoum.c اإللكترومش 

 .12/11/2121تاريخ اال اع  
 الدولية  مأ الموقل اإللكترومش  العاقات يل  ونوروماو تداييات (46)

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88/
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https://www.nile.eg/%D8%   22/12/2121  تاريخ اال اع. 
  مهس المرجل. (47)
ت ِّر العاقات بيأ الصيأ وروايا  مأ الموقل  (48) م دي نريم  وءاو نوروما ُيوا

 اإللكترومش 
 % https://www.akhbaralaan.net/news/world/2  تاريخ اال اع  2121/11/11. 

  واإلماراتنا وبيأ الاعودية ير  اهيأ فش العاقات بيأ وم ق ِّ ي دد بدا  ونوروماو فيروس (49)
   https://www.aljazeera.net/news/politics/7% مأ الموقل اإللكترومش 

  .11/11/2121تاريخ اال اع  
 .71د/ محمد محمد يبد ربه المغير  مرجل اابق  ص (50)
ماتقبل؟ مأ الموقل  ووي تأثير؟ وي الجموب  ودو: ونوروماوبودلاأ   ياايأ (51)

 اإللكترومش 
https://arb.majalla.com/node/84476/%  10/10/0101  تاريخ اال اع. 

 نوفيد“ نوروما فيروس ظل فش الدولية العاقات اله ياش  ماتقبل اعيد بأ محمد (52)
   http://alwatan.com/details/379395و  مأ الموقل اإللكترومش 71

 .01/10/0101تاريخ اال اع  
د/ واماو حايأ ملكاوي وآخروأ  وزمة نوروما وامعنااات ا يل  يلم االجتماع ( 53)

والعلوم الايااية والعاقات الدولية  مرنز ابأ خلدوأ للعلوم اإلماامية واالجتمايية  
 .61  ص2121ق ر جامعة

 . 11  صمرجل اابق د/ يصام يبد الدافش  (54)
 قاام  مرجل اابق. الاتار يبد (55)
 بودلاأ  مرجل اابق. ياايأ (56)
الصيمش المدترك فش منافحة وءاو نروما  -وميرة وحمد حرزلش  التعاوأ الجزائري  (57)

   dz.com/%d8%-https://www.politics مأ الموقل اإللكترومش 
 .10/10/0101تاريخ اال اع  

https://www.nile.eg/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.akhbaralaan.net/news/world/2020/04/14/%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7
https://www.akhbaralaan.net/news/world/2020/04/14/%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/30/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://arb.majalla.com/node/84476/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%C2%AB%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%C2%BB-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%9F-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F
https://arb.majalla.com/node/84476/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%C2%AB%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%C2%BB-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%9F-%D9%88%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F
http://alwatan.com/details/379395
https://www.politics-dz.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%80%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%80%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d9%80%d8%b1%d9%8a-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%80%d9%8a%d9%80%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%80%d8%b4/


ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
373 - 343 ص          0909السنة  04العدد:  90المجلد:  

 

377 

 

 

 والتكتات الدولية العاقات يل  تداييات له اينوأ    للونوروماوالددا   امير د/ (58)
 الايااية؟ مأ الموقل اإللكترومش 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/516733.html  
 .01/10/0101اال اع  تاريخ  
فيروس نوروما يندف الوجه العمصري اإلارائيلش تجا  يدماأ وبو يامر   (59)

  https://www.trtarabi.com/opinion/%D9%  مأ الموقل اإللكترومش الهلا يمييأ

  .10/10/0101تاريخ اال اع  ،
 مهس المرجل. (60)
 االتحاد األوروبش يعت ر إلي اليا  مأ الموقل اإللكترومش  (76)

% -https://arabic.rt.com/world/1100013،  00/10/0101تاريخ اال اع. 
مظر قرار الجمعية العامة ل مم المتحدة فش دورت ا الراءعة والاءعيأ  المتعلق ا( 62)

ل الماتوى المعمش ءالتغ ية الصحية الداملة  وثيقة ءاإلياأ الايااش لإلياأ الرفي
 .71/71/2171  بتاريخ A/RES/74/2رقم  

 الجديد؟ مأ الموقل اإللكترومش   ونوروماو فيروس جائحة ءعد العالم ايبدو نيف (63)
c_138940554.htm04/02/-http://arabic.news.cn/2020    

 .00/10/0101تاريخ اال اع 
 .29انوت بورتديل وآخروأ  مرجل اابق  ص (64)
الدولية؟ مأ الموقل اإللكترومش   العاقات مظريات ونوروماو يعز: لل (65)

373https://www.okaz.com.sa/news/politics/2017   
 .02/10/0101تاريخ اال اع   
الدولية  مأ الموقل  العاقات ومامة وفرص ونوروماو دريس   الاعيد محمد د/ (66)

تاريخ اال اع    %/http://hadfnews.ps/post/66397اإللكترومش 
02/10/0101. 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/03/22/516733.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/03/22/516733.html
https://www.trtarabi.com/opinion/%D9%25%20%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-25058
https://arabic.rt.com/world/1100013-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/
http://arabic.news.cn/2020-04/02/c_138940554.htm
http://arabic.news.cn/2020-04/02/c_138940554.htm
https://www.okaz.com.sa/news/politics/2017373
https://www.okaz.com.sa/news/politics/2017373
http://hadfnews.ps/post/66397/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A3%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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يالم ما ءعد الجائحة  قراوات فش تحوالت الهرد   محمد البمعيادي وآخروأ د/ ( 67)
ممدورات جمعية المبراس للثقافة والتممية  وجدة   دولية والمجتمل واألمة والعاقات ال

 .991  ص2121 المغرب
 .الددا  مرجل اابق د/امير (68)
 بودلاأ  مرجل اابق. ياايأ (69)
   %/https://m.alwafd.news مأ الموقل اإللكترومش   (70)

 .17/11/2121تاريخ اال اع  
محمد بلعيدة  نيف ايبدو العالم ءعد جائحة الهيروس التاجش؟ مجلة قضايا  (71)

 .761  769  ص2121  المرنز الديمقرا ش العربش  برليأ  ولماميا 2عآايوية  
 قاام  مرجل اابق. الاتار يبد (72)
 .761محمد بلعيدة  مرجل اابق  ص (73)
 .11يصام يبد الدافش  مرجل اابق  صد/  (74)

 اله ياش  مرجل اابق. اعيد بأ محمد (75)
 .261ص مرجل اابق   محمد البمعيادي وآخروأ د/  (76)
لالة محمود  ه دوديأ  العاقات الصيمية األمرينية ما بيأ الحرب التجارية  (77)

 ش العربش  برليأ    المرنز الديمقرا2عوفيروس ونوروماو  مجلة قضايا آايوية  
 .22،29  ص2121ولماميا 

يالمية فش األفق ءابب فيروس نوروما  مأ الموقل  بوادر وزمة اقتصادية (78)
 اإللكترومش 

  https://www.politics-dz.com/%d8%  تاريخ اال اع  0101/10/01.
 الصيأ   وصعود نشير األم المهو  م اية ...نوروما ءعد العالم يبدو لن ا (79)

   https://www.aljazeera.net/news/politics/2-%مأ الموقل اإللكترومش  
 .00/10/0101تاريخ اال اع  

 .21لالة محمود  ه دوديأ  مرجل اابق  ص (80)

https://m.alwafd.news/%25%20D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.politics-dz.com/%d8%25%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d9%82-%d8%a8%d8%b3/
https://www.politics-dz.com/%d8%25%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d9%82-%d8%a8%d8%b3/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2%20-%25

