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ملخص:
حتاول هذه الدراسة استكشاف التأثريات احملتملة جلائحة الفريريو
(كوفيد  )19على تطوّر الدراسات األمنية املعاصرة ،عرب اسريتعرا

الترياي
التريداعيات

الري ميكري أن حتريريدث ا اجلائحرية علريريى توزيعريريات القريوة يف النظريريا الريريدول  ،وعلريريى
فلسريريفة احلك ري احملل ري والعريريامل  ،م ري الرتكي ري علريريى أه ري األينريريدات البحثيريرية يف
جمريريال األمريري كريرياألم اإلنسريريان واألمننريرية ،وعالقت ريريا مبسريريارات السريرييناريوهات
املفرتضة أله اإلجتاهات البحثية يف دراسة موضوع األم .
الكلمات املفتاحية :يائحرية كورونريا  -الدراسريات األمنيرية  -النظريا الريدول -
األم اإلنسان – األمننة.
Abstract:
This study attempts to explore the possible effects of the
corona virus pandemic (Covid-19) on the development of
contemporary security studies. This may be achieved by
reviewing the repercussions of the pandemic on power
distributions in the international system, and its impact on the
philosophy of local and global governance, with a focus on the
most important research agendas in security such as human
security and securitization, and its relationship to the presumed
scenarios pathways for the most important research directions in
the security studies.
 -1المؤلف المراسل
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مقدمة:
تعترب سنة  2020سنة استثنائية يف جمريال الدراسريات األمنيرية بامتيرياز ،كيري
ال وقريريريد شري ري د العريريريام يف غضريريريون ا يائحريريرية عامليريريرية اسريريريتوت يف مواي ت ريريريا القريريريو
الدولية ،عظيم ا وصغريها ،ووض مف و القوة يف حد ذاته على حمك حقيق .
لقريريد أثب ري فريريريو

كورونريريا املسريريت د ع ري التضريريمن التقليريريد لقريريوة الدولريرية

وسلطت ا ع استيعاب ح

اخلطر والت ديد الذ يشريكله علريى حيرياة األفريراد،

وعلريريى قريريدرة الدولريرية يف ضريريمان اخلريريدمات األساسريريية ال ري ويريريدت أليل ري ا ،وال ري
تت ريريرياوز اخلريريريدمات الصريريريحية إىل تريريريوفري شريريريرو العريريريي

يف ظريري شريريريل النشريريريا ات

اإلقتصريريادية واحلكوميريرية ونضريريوب مريريوارد الكريريثري م ري األفريريراد والعريريائالت ،فريريأن
تكريريريون الدولريريرية نوويريريرية ال يعريريريي أن ريريريا علريريريى اسريريريتعداد تريريريا لضريريريمان أمريري موا ني ريريريا
ومحايت ضد ك املخا ر ،سيما املخا ر غري العسكرية.
كما أثبثت اجلائحة م ي ة أخر احلايرية امللحرية لتفسريريات وحلريول أمنيرية،
دأبريريت البحريريو األمنيريرية منريريذ فريريرتة علريريى تضريريمين ا يف نطاق ريريا البحثريري  ،وإيالئ ريريا
مكانريرية معتريريربة ضريريم اهتمامريريات وانشريريغاالت البريرياحثن واخلريريربا األمنريريين علريريى
السوا .
يكتسري البحري يف تريريأثريات يائحرية كورونريا علريريى الدراسريات األمنيرية أهميريرية
علمية م زاويرية استكشرياف إسري امات ا احملتملرية يف الديناميكيرية التنمويرية الري
يش دها هذا الفرع م الدراسة ،وكذا م زاوية إثريرا النقريا
ختصريري

القطرياع ضريم

العالقريريريات الدوليريريرية حريريريول األحقيريريرية اإلبسريريريتمولويية يف اإلسريريريتحواذ علريريريى

دراسة القضايا املؤمننة.
أمريريا م ري الناحيريرية العمليريرية ،ف ري ن هريريذا البح ري يتطلّ ري إىل حماولريرية ف ري أسريري
اخريريتالف إدارة الريريدول لألزمريرية الري أفرزت ريريا اجلائحريرية ،والريريتغريات الري ميكري أن
تطرأ على فنون وأصول ممارسة حك الدولة.
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يف حن تست دف هذه الدراسة ف الكيفية ال يعلت م يائحة كورونريا
تكتس أهمية بالغة يف احلياة اإليتماعية احمللية والعاملية ،وكذا انعكاسريات ا
علريريى النظريريا الريريدول وأينريريدة البحريريو يف جمريريال األم ري  ،كمريريا ت ريريدف إىل معرفريرية
اإلجتاهريريات املسريريتقبلية ال ري ميك ري أن تأخريريذها الدراسريريات األمنيريرية حتريريت تريريأثري
اجلائحة.
على ذلك ،يا ت إشكالية هذا البح

كاآلت :

مريا هري التريريداعيات احملتملريرية جلائحرية كورونريريا (كوفيريريد  )19علريريى الدراسريريات
األمنية؟
 .1يائحة كورونا (كوفيد  )19والنظا الدول :
ك تقدير تداعيات يائحرية الفريريو
يش ّ

الترياي (كوفيريد  )19علريى النظريا

الدول أحد املريداخ امل مرية الستبصريار التطريور احملتمري للدراسريات األمنيرية بسريب
الفريريريريو  ،نظريريريرا لكريريريون هريريريذا التقريريريدير ميكّري ري مري ري دراسريريرية إمكانيريريرية حريريريدو
تعريريديالت يف توزيعريريات القريريوة العامليريرية ،أو ريرير اإلفرتاضريريات املتعلقريرية ب مكانيريريات
املواي ة العاملية بن القو الدولية ،وم مثة أثرها على األم والسل الدولين.
لقد أثب انتشار وبريا كورونريا املسريت د مثلريه مثري األوبئرية احلديثرية يف العريام
زي اإلعتقاد بأن التطور العلم يف جمريال حبريو الصريحة العموميرية وعلري األوبئرية
حتديريريدا ب مكانريريه إجيريرياد لقريريا فريريور للفريوسريريات اجلديريريدة ،ناهيريريك ع ري تطريريوير
لقاحات ألوبئة حمتملة الظ ور واإلنتشريار (ووكرير ،2007 ،صريفحة  )56وأليري
ذلك م يعد م املعقريول اإلسريتناد إىل قريوة الريدول مبف وم ريا التقليريد القريائ علريى
العناصريريرير املاديريريرية (اجلريريريي

واإلقتصريريرياد واجلغرافيريريريا السياسريريريية والسريريريكان وحتريريريى

التطريريريور التكنولريريريوي والعلمري ري ) لتحليري ري فعاليريريرية السياسريريريات احلكوميريريرية جتريريرياه
اجلائحة ،سوا كانت سياسات صحية ،أو سياسات أمنية باملف و الشام .
وعلى أسا

ع

مف و توزي القوة التقليريد يف تقريدي التفسريريات املطلوبرية

للسياسات الدولية حيريال هريذه اجلائحرية ،علريت الكريثري مري األصريوات املستشريرفة
حلدو تغريريات يوهريرية يف النظريا الريدول  ،مري حيري شريكله ،وبنرياه ،وأمنريا
توزيعات القوة فيه...اخل.
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يشريريري عصريريا عبريريد الشريريايف إىل أن اجلائحريرية احلاليريرية ب مكان ريريا التريريأثري علريريى
النظا الدول م أربعة أويه( :عبد الشايف ،2020 ،الصفحات )9- 6
 الويه األول هو التداعيات على الوحدات الدوليرية ،حيري مري املنتظرير أنتتع ّز الدولة الو نية يف ظ إيرا ات األمننة ال باشرت ا معظ دول العام ،يف
ظ ري انكشريرياف هشاشريرية الفعاليريرية احلكوميريرية ألقريريو الريريدول يف النظريريا الريريدول ،
وتضرّر صورة الواليات املتحدة كقائدة للعام.
 الويريريه الثريريان هريريو التريريداعيات احملتملريرية علريريى البنيريريان الريريدول  ،حي ري م رياملتوق أن حتقري القريو الشريرقية بعري

املكاسري الدوليرية دون التسريب يف تغرييري

يذر لطبيعة توزيعات القوة.
 الويه الثال يتعلّ بتأكيد أهمية الدور الذ تلعبريه املؤسسريات الدوليريةيف عمليريريات رصريريد الوبريريا والتحليري وتقريريدي اخلطري والبريريدائ  ،وضريريمان فضريريا ات
التعاون الدول ضد هذا "العدو املشرتك".
 الويريريه الراب ري يريريرتب بالعمليريريات الدوليريرية ،وال ري أصريريبحت سريريلبية بسريريباجلائحريرية ،حيريري أدّت إىل م يريريد مريري اإلنع اليريرية واإلحتقريريان الريريداخل  ،وأضريريحت
تطر حتديات حقيقية على التعاون الريدول ودور الدبلوماسريية الصريحية والتنظريي
اإلقتصاد العامل .
وكريريثرية أيضريريا ه ري القريريرا ات ال ري استشريريرفت حريريدو تغريرييريات يوهريريرية يف
النظا الدول  ،وإمكانية استفادة الصن م الوض الريذ خلفريه الوبريا لتحقيري
مكاس يف سبي اإلرتقا يف سريل القريو الريدول

ف ري ميكري أن يريؤد الوبريا

إىل تغري موازي القو الدولية لصاحل الصن؟
تتع ّز هذه القرا ات بفش الواليات املتحدة يف التعا

م الوبا والذ أضرير

بشريريك كريريبري بصريريورة الواليريريات املتحريريدة ومكانريرية قوت ريريا ،مقابري حتويري الصريرين
ملشكلة الوبريا إىل دعايرية سياسريية لتسريوي صريورة حسرينة وناعمرية عن ريا ،كدولرية
متكّنريريت مريري الريريتحك يف انتشريريار الوبريريا داخليريريا عريريرب فريرير

سياسريريات صريريحية

وايتماعية وأمنية صارمة تروّج لقدرات ا يف السيطرة السياسية الداخلية ،وكريذا
عريريرب املسريريرياعدات الطبيريريرية وتقريريريدي اخلريريريربات الطبيريريرية يف اخلريريريارج ،والتشريريريكيك يف
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خمتل ري السياسريريات الدوليريرية (سريرييما األوربيريرية) املنت ريرية ملواي ريرية اجلائحريرية كمريريا
اسريريتفادت الصريرين كريريثريا مري تعاون ريريا مري منظمريرية الصريريحة العامليريرية يف متريريرير هريريذه
القريريوة الناعمريرية مقاب ري دخريريول الواليريريات املتحريريدة يف يريريدل غريريري مثمريرير مريري املنظمريرية
العامليريرية ،والريريذ كريريان تعليري الريريدع املريريال األمريكري هلريريا أحريريد اإليريريرا ات الري
ساهمت أكثر فأكثر يف اإلضريرار بصريورة الواليريات املتحريدة عريرب العريام ،كمريا
ازدادت الصريريورة الدوليريرية للواليريريات املتحريريدة سريريو ا م ري شريريعبوية اخلطريرياب السياس ري
األمريك الرمس الذ ركّ علريى توييريه اإلت امريات أكثرير مري تركيري ه علريى
إجياد احللول.
حيايج يوزي نا يف تصريري لريه جمللرية "فريوري بوليسري " يف كريون الريتغريات
العاملية الكرب على صعيد النظريا الريدول حريدثت تارخييريا بسريب حريروب ولريي
بسب أمرا  ،وبأن خمتل اإلستشرافات بتعاظ قوة الصرين وتع يري مكانت ريا
يف سل القو الدول تريرتب بالسياسريات العريريا للواليريات املتحريدة بعريد أحريدا
احلاد عشر م سبتمرب وال أدت إىل حروب ويلرية وغريري مثمريرة يف أفغانسريتان
والعريريريرا  ،كمريريريا تريريريرتب بالسياسريريريات اإلقتصريريريادية الشريريريعبوية يف الريريريدميقرا يات
الغربيريرية ،ال ري أعقبريريت الركريريود اإلقتصريرياد بعريريد أزمريرية  ،2008وال ري سريرياهمت
بطريقة غري مباشرة يف تع ي احلركات اإلستبدادية يف خمتل دول العام.
ويعتقد نا أن اإلت امات املتبادلة برين السريلطات يف الصرين والواليريات املتحريدة
بالتسريريب يف الفريريريو

عملريريت علريريى تقريريوي

التعريرياون الريريدول وسريرياهمت يف تشري ي

إنكفريريا الريريدول علريريى ذات ريريا ،ينضريرياف إليريريه انقسريريا اإلحتريرياد األوربريري سريريوا إزا
اإلت امريريريات املتبادلريريرية هريريريذه ،أو يف حتديريريريد سياسريريرية مشريريريرتكة يف مواي ريريرية الوبريريريا .
)(NYE, 2020, p. https://bit.ly/35i6HVw

ويريريرير وليريريريد عبريريريد احلري ري يف السريريرييا ذاتريريريه ،أن اجلائحريريرية سريريريتحد تغريريرييريات
حمسوسة يدا علريى مسريتو اإلقتصرياد العريامل  ،وعلريى التنميرية عريرب العريام وعلريى
املسريريريريتو الريريريريداخل للريريريريدول ،لكريريري اجملموعريريريرية الدوليريريريرية ال متلريريريريك غريريريريري اآلليريريريريات
واملؤسسات ال توفّرها العوملة ملباشرة عملية التعريايف مري اجلائحرية ،ثري الن ريو
اإلقتصريرياد العريريامل دون نف ري الريريدور الريريذ يُنتظريرير أن تلعبريريه التيريريارات السريريلمية يف
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العالقات الدولية ،والتيارات املناهضرية للعوملرية( .عبريد احلري  ،2020 ،الصريفحات
)14- 10
ويريريذه يوزيريري نريريا يف حتلي ري آخريرير لريريه إىل أن فريريريو

كوفيريريد  19أظ ريرير

قصور اإلسرتاتي ية اجلديدة لألمري القريوم األمريكري املرتكري ة علريى منافسرية
القو العظمى ال أعلن ا الرئي

دونالد ترام يف عا  ،2017حي أنريه حتريى

لو سادت الواليات املتحدة العام كقريوة عظمريى ،ف ن ريا ال تسريتطي محايرية أمن ريا
م خريالل التصريرّف مبفردهريا ،علريى اعتبريار أن تقنيريات القريرن احلرياد والعشريري
ليسريريت عامليريرية فق ري يف توزيع ريريا ،ولك ري أيضًريريا يف عواقب ريريا وميك ري أن تصريريب
األمرا

وأنظمة الريذكا االصريطناع وفريوسريات الكمبيريوتر الري قريد يطلق ريا

اآلخريريريرون بقصريريريد أو عري ري

ريري ري اخلطريريريأ مشريريريكلة اجلميري ري وال يكفري ري حين ريريريا

الريريتفكري يف تفريوّ القريريوة األمريكيريرية علريريى ال ريدول األخريرير  ،وإمنريريا م ري الضريريرور
معرفريرية أهميريرية القريريوة م ري االخريريري م ري دفريرياع ك ري دولريرية علريريى مصريريلحت ا الو نيريرية.
)(NYE, 2020, p. https://bit.ly/2SmcZ0W

تشريريري األفكريريار الري

رح ريريا العديريريد مري أسريرياتذة العالقريريات الدوليريرية مثري نريريا

وستيف والت وعبد احل إىل أن التعام اجليّد للحكومات مري يائحرية كورونريا
ميكري أن حيق ري هلريريا بع ري

املكاس ري املعنويريرية ،كمريريا ميك ري أن حيريريد بع ري

التغريريرييريات الطفيفريريرية علريريريى صريريريعيد النظريريريا الريريريدول  ،لكنريريريه ال يرقريريريى إىل مسريريريتو
إحدا تغيريات يوهرية على بنية النظا الريدول  ،وال يُتوقري أن تريدف التريداعيات
النامجة ع اجلائحة إىل مواي ريات دوليرية ،علريى األقري علريى الصريعيد العسريكر
وعلى مستو املف و العا للقوة .وعليه ف ن مدخ النظريا الريدول قريد يؤشرير إىل
تأثري اجلائحة على حبو التنميرية واإلقتصرياد السياسري العريامل أكثرير مري تريأثريه
على البحو األمنية.
 .2يائحة كوفيد  19ومسعى توسي الدراسات األمنية:
ك األوبئريرية والتحريريديات الصريريحية عمومريريا ركنريريا أساسريرييا يف اإليت ريريادات
تش ري ّ
النقدية الرامية إىل مرايعة مف و األم وتضميناته ومواضيعه وأهدافريه ،وأليري
ذلك تعترب يائحة كورونا الراهنة ح ة ودفعا إضافين هلذا املسعى ،الذ ويريد
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التربيرير الريواقع للريدفاع عري أ روحاتريريه وميكري استشريفاف تريأثري اجلائحرية علريريى
مسريريعى توسريريي الدراسريريات األمنيريرية عريريرب أينريريدتن حبثيريريتن رئيسريرييتن ،تتمريريثالن يف
األم اإلنسان واألمننة.
 1- 2يائحة كورونا واألم اإلنسان :
لعري مري اجملح ري القريريول بريريأن أهميريرية األوبئريرية يف جمريريال األم ري وليريريدة العالقريريات
الدولية املعاصرة ،فكثرية ه األوبئة واجلائحريات الري شري دها العريام علريى مريرّ
العصور ،وال أثرت بطريقة أو بأخر على اسريتقرار دول وأقريالي  ،وكانريت هلريا
تريريداعيات سياسريريية وايتماعيريرية واقتصريريادية مفصريريلية يف مسريريار التطريريور اإلنسريريان ،
كما أن ا شكّلت موضوع عديد الدراسات والبحو مث دراسرية شرييلدون واتري
(وات  ،2010 ،الصفحات  )643- 1حي كريثريا مريا آذنريت يائحريات كونيرية
حبريريريدو أزمريريريات اقتصريريريادية وسياسريريريية عامليريريرية ،تالهريريريا تغيّريريرير يريريريوهر يف النظريريريا
العريريامل  ،ولرمبريريا تكريريون يائحريرية إنفلريريون ا  1918ال ري تلت ريريا األزمريرية اإلقتصريريادية
العاملية  2019أحس مثال.
وم أن األوبئة شكلت تارخييا موضوع عديد الكتابريات والبحريو التارخييرية
والصريريريحية وحتريريريى العسريريريريكرية ،ف ن ريريريا م تتمتّريريري مبركريريري خريريريا

إال يف إ ريريريريار

الدراسريريات األمنيريرية املعاصريريرة م ري تنريريام اإلجتاهريريات البحثيريرية يف األم ري اإلنسريريان
أساسا ،سيما م صدور التقريرير األممري للتنميرية لسرينة  1998والريذ ربري برين
األوبئة والتنمية عرب العريام ،ثري ّ قريرار جملري
املعنون" :مسؤولية جمل

األمري رقري )S/RES/1308(2000

األم ع صون السريل واألمري الريدولين :فريريو

املناعة البشرية/متالزمة نق

نقري

املناعة املتكس (اإليدز) وعمليات حفظ السريال

مت الرب الصري بن األوبئة  -ال سيما وبا اإليريدز  -بالسريل واألمري
الدولية" أي ّ
الدولين( .جمل

األم  ،2000 ،الصفحات )4- 1

لقد فت تناول وبا اإليريدز ك شريكالية أمنيرية عامليرية اجملريال لت رياوز التعريا
م األوبئة كمعضلة صحية فحس  ،ب كعائ للتنمية الشاملة نظرا الرتبا ريا
باالقتصريرياد والرتبيريرية واألمري واالسريريتقرار السياسري واإليتمريرياع للريريدول ،ومري مثريرية
أصريريبحت األمريريرا

املعديريرية عمومريريا تشريريك نوعريريا يديريريدا م ري املشريرياك األمنيريرية
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املرتبطرية باإلنسريريان ،ذات الطريرياب عريريرب الريو ي ،والري ال تتقيّريريد بسريرييادة أو حبريريدود
الدولريرية ) (HECHT, ADEYI, & SEMINI, 1998, pp. 36-39وه ري
مريعيريريرية رئيسريريريية يف حتديريريريد مكانريريرية فريريريريو

كوفيريريريد  19يف دراسريريريات األمري ري

اإلنسان ال تعتدّ باألم الصح كأحد أه أركان ا.
وعلى الرغ مري تبريو مف ريو األمري اإلنسريان مكانرية املبريدأ املويّريه للعالقريات
الدولية منذ تسعينات القريرن املاضري نترياج ايت ريادات الفكرير السياسري النقريد ،
إال أنه بق خاضعا ملقاربات دولتية متباينة برياختالف مقاربريات الريدول ملريا يت ريدّدها
فعليريريا ه ري وجمتمعات ريريا وأفرادهريريا ،وألي ري ذلريريك ال تركّ ري ك ري املقاربريريات علريريى
قضايا األوبئة يف صياغة تصورات وتعاري األم اإلنسان

فري ذا كانريت املقاربرية

اليابانية مثال ترتكري أساسريا علريى خمريا ر أسريلحة الريدمار الشريام نترياج جتربت ريا
الذاتيريرية م ري السريريال النريريوو  ،ف ري ن املقاربريرية الكنديريرية تبريريدو األكثريرير اتسريرياقا م ري
خمريا ر األوبئرية وأثرهريريا علريى األمري اإلنسريان

وقريريد يعري

ذلريريك إىل عريد تعرضري ا

لت ديدات مباشرة على حريدودها بقريدر تأثرهريا باالسريتقرار العريامل نترياج اعتمادهريا
الكبري على الت ارة العاملية الذ قادها إىل تبي مف و "الريدفاع املتقريد " ،حيري
ال يرتك املف و الكند للحماية على العن املسل فقري  ،بري يشريم كريذلك
الوقايريرية مريري األوبئريرية إضريريافة إىل تريريدهور البيئريرية وخريرير منظومريرية حقريريو اإلنسريريان،
واإلرهاب واجلرميرية املنظمرية ،وكريذا مري التمييري العرقري

(HEINBECKER,

) ،printemps 2000, pp. 15-18ويف هريذا الصريدد يرير بيريار بيتقريرو Pierre

 PETTIGREWأن األمريريري اإلنسريريريان يتمثريريري يف "احلقريريريو اإلنسريريريانية ،والرفريريرياه
االقتصاد  ،والتنمية احملرتمة للبيئة" ،إذ يتضم هذا التعري ثالثة أبعاد لألم
اإلنسان تتمث يف البعد احلقوق والبعد االقتصاد والبعد البيئ أيري تتمركري
األوبئريرية كمكريريوّن رئيسريري للبعريريريد البيئريري يف األمريري اإلنسريريان (محريريريو ،2004 ،
صفحة .)45
ويضريريي لنكريريوم شريريان  Lincolm CHENثالثريرية عناصريرير لتحديريريد مف ريريو
األمري اإلنسريريان وهري " :بقريريا اإلنسريريان ،رفريرياه اإلنسريريان وحريريرية اإلنسريريان Human

 " survival, human well-being and human freedomحيري عريالوة علريى
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احلرب ،يرتب بقا اإلنسان باألوبئة والفقر ،وكذا األخطريار البيئيرية الري ت ريدد
البقا البشر كك (محو  ،صفحة .)46
نتي ة لذلك ،م املنتظر أن تتع ّز حبو األم اإلنسريان بشريك كريبري بعريد
يائحريرية كورونريريا (كوفيريريد  ،)19سريرييما م ري فش ري الكريريثري م ري احلكومريريات يف
التعريريريا

األمثريري مري ري اجلائحريريرية ،ويف محايريريرية حيريريرياة املريريريوا نن وتقريريريدي اخلريريريدمات

الصريريريحية واالقتصريريريادية الضريريريرورية ،وتسريريريب الفريريريريو

يف شري ري معظري ري قطاعريريريات

النشا اإليتماع كاإلنتاج والرتبيرية والتعلريي ...اخل حيري أظ رير الفريريو

مري

يديريريريد أهميريريرية اإلعتريريريداد مبكانريريرية اإلنسريريريان يف تعريريري األمريري القريريريوم وبضريريريرورة
اعتبريرياره املوضريريريوع واهلريريريدف مريري السياسريريريات األمنيريريرية الو نيريريرية والعامليريريرية ،وبأهميريريرية
القطاعات غري العسكرية كرياألم الصريح يف عمليريات حتديريد املخريا ر وسريب
معاجلت ا أو الوقاية من ا.
 2-2يائحة كورونا وبرنامج األمننة:
يعترب مف و األمننة منوذيريا مفسريرا للقضريايا األمنيرية وإ ريارا لتحليلري ا ،حيري
تنق القضايا األمنية م اجملال غري السياس إىل السياس

(Emmers, 2007,

) ،p. 169حيريري تكريريون األمننريرية يف حريريال األوبئريرية مريري خريريالل حتديريريد املخريريا ر
الصحية وتداعيات ا على برياق القطاعريات ،واقريرتا تريدابري اسريتثنائية قريد تكريون
عسريريريكرية يف بعري ري

أوي ريريريا (كري ري يرا ات احل ريريرير القسريريرير  ،وإعريريريالن حظريريرير

الت ريريوال أو حتريريى إعريريالن حالريرية الطريريوار؛) فاألمننريرية تعريريي تأسريريي

تريريذات لت ديريريد

ويريريريود والريريريذ يتطلري ري اهتمامريريريا ملحريريريا وفوريريريريا ،فضريريريال عري ري اسريريريتخدا تريريريدابري
اسريريريريريريريريريريريتثنائية ملواي ريريريريريريريريريريرية هريريريريريريريريريريريذا الت ديريريريريريريريريريريريد (موسريريريريريريريريريريريى ،2007 ،صريريريريريريريريريريريفحة
.)https://bit.ly/2SoPRir
ك تعريريريريا
ويشريري ري ّ

احلكومريريريريات مريري ري الت ديريريريريدات اجلديريريريريدة ألمريري ري األفريريريريراد

واجملتمعريات والريريدول كقضريايا اهل ريريرة واإلرهرياب واألوبئريرية ،وكيفيرية حتويلري ا إىل
قضايا أمنية حيوية مدرية ضم يوهر سياسات ا العامة أسا

ايت ادات برامج

البح ري يف األمننريرية ،حي ري اهتمّريريت مدرسريرية كوبن ريرياغ بريريرب األمننريرية بالسياسريرية
العامة ،والكيفية ال يت عربها حتوي بع
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السياس ري العريرياد إىل حي ري العم ري السياس ري احلسريريا  ،وال ري تقتض ري التعريريا
مع ا يف إ ار خيتل ع األ ر السياسية املعتادة( .زقاغ ،2011 ،صفحة )68
وميك تتبّ املسار الذ حنته عملية أمننرية وبريا كورونريا (كوفيريد )19عريرب
اإلعتريريداد باإل ريريار العمل ري الريريذ وضريريعه رالري إميريريري
حبي

يف حتديريريد مسريريار األمننريرية،

يصيغه يف وي ن(Emmers, p. 174) :

الويريريريريه األول :يتعلريريري باخلطريريريرياب السياسريريري  ،أ عنريريريريدما يسريريريريتعم الفريريريرياعلون
األمنيون لغة ومفاهي أمنية عنريد حريديث عري قضريايا معيّنرية ليسريت ذات مضريمون
أمي يف أصل ا أو بيعت ا ،ويقدمون ا على أن ا ت ديريد حقيقري ألهريداف حمريددة
ترتب باألم الو ي للدولة أو األم مبف ومه املوس وهو مريا أمكري مالحظتريه
يف عمو النصو

مت تقدي
واخلطابات السياسية عرب الدول واحلكومات ،أي ّ

اجلائحة كت ديد حقيق للتنمية واإلستقرار ،ناهيك ع حياة املوا نن ،بري أن
تصريريرحيات بع ري

رؤسريريا الريريدول واحلكومريريات بريريأن دوهل ري دخلريريت يف حالريرية حريريرب

تعترب دليال قا عا على األمننة الفورية لفريو

كورونا.

الويه الثريان  :ميثّري اكتمريال مسريار األمننرية عنريد سريع الفرياعلن األمنريين إىل
إقنريرياع املريريوا نن حبقيقريرية هريريذا الت ديريريد وبشريريرعية اإليريريرا ات والسياسريريات األمنيريرية
ال سيت اختاذها م أي معاجلته ومكافحته وهريو مريا ميكري استشريفافه يف
خمتلريري احل ريريج الريري سريرياقت ا احلكومريريات لتربيريرير الل ريريو إىل غلريري الفضريريا ات
العمومية وفر

إيرا ات احل ر الصح وحتريى إعريالن حالرية الطريوار؛ يف بعري

احلاالت ،واحملاي ة ب ريا علريى حسرياب الضريرر الريذ ميكري أن يتمثّري يف تريدهور
املريداخي الفرديريرية وحقريو اإلنسريريان واحلريريات األساسريريية للمريوا نن ،وغريهريريا مري
أشكال الضرر ال حيتم أن تلح باملوا نن يرا إيرا ات األمننة هذه.
لقريريريد فسريريريحت اإليريريريرا ات املرتبطريريرية باألمننريريرية الريري اختريريريذت ا معظريري الريريريدول يف
مواي ريرية الوبريريا  ،ك ري يرا ات الع ري ل واحل ريرير الصريريح اجل ئ ري والعريريا  ،وتعلي ري
الطريان املدن  ،وفرير

إيريرا ات التباعريد اإليتمرياع  ،وتعليري الدراسرية ملختلري

األ ريريوار التعليميريرية ،وتعليري األنشريريطة اإلقتصريريادية والت اريريرية ،وجتميريريد النشريريا ات
واملنافسات الرياضية والثقافية ،اجملال لربوز الدراسات األمنية كريأه ختصري
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فرع ب مكانه تقدي التفسريات واحللول األكثر إقناعريا وح يرية مقارنرية ببرياق
التخصصات.
 .3التداعيات احملتملة جلائحة كوفيد  19على جمال الدراسات األمنية:
م ري بريرين مريريا جيع ري حق ري الدراسريريات األمنيريرية اجملريريال املعريريريف األكثريرير ياه يريرية
للتعا

النظر مري يائحرية كورونريا (كوفيريد  ،)19هريو كونريه اجملريال املعريريف

األكثريريرير ابتعريريريادا عريري احلريريريوار النظريريرير الكالنريري بريريرين اجتاهريريريات حريري املشريريرياك
واإلجتاهريريريات التأمليريريرية الطاغيريريرية علريريريى نظريريريريات العالقريريريات الدوليريريرية ،حيري ري تقري ريدّ
الدراسات األمنية منوذيريا تنظرييريا أكثرير بسريا ة يعتريد بعريدد أقري مري املريتغريات،
وبأهداف حبثيرية حمريددة (الريروي  ،2020 ،الصريفحات  )72- 70وعلريى الريرغ
مريري صريريريعوبة حصريريرير كريري التريريريداعيات احملتملريريرية جلائحريريرية كورونريريريا احلاليريريرية علريريريى
الدراسريريريات األمنيريريرية ،أحريريرياول يف هريريريذه الورقريريرية الرتكيري ري علريريريى جمريريريالن رئيسريريريين
باعتقريريرياد  ،يتمريريريثالن يف احلكريري احمللريري للدولريريرية ،ومشريريرياري إصريريريال الدراسريريريات
األمنية.
 1-3ف حك الدولة (:)statecraft
لع ّ ع

احلكومات واألنظمة السياسية عرب العام -على اختالف مشريارب ا

اإليديولويية -يف التعا

م حدة انتشار وبا كورونا هو أه مالحظرية ميكري

استشفاف ا منذ بدايات اجلائحة( ،خبو  ،2020 ،صفحة  )78حي م متنري
القريريريريدرات العظيمريريريرية للواليريريريريات املتحريريريريدة مريريريريثال مريريري تذبريريريريذب تصريريريريرحيات الريريريريرئي
األمريك دونالد ترام م إنكار خطر الوبريا إىل اعتبريار الواليريات املتحريدة يف
حالريريريريريريرية حريريريريريريريرب ضريريريريريريريد عريريريريريريريدو غريريريريريريريري مرئريريريريري ري (املنشريريريريريريرياو  ،2020 ،صريريريريريريريفحة
 ،)https://bit.ly/2VPzspsبريري إىل غايريريرية تفعيريري قريريانون الريريريدفاع الريريريو ي أو مريريريا
يعريريرف بقريريانون احلريريرب الصريريادر عريريا  1950والريريذ يريرين

علريريى ختصريريي

املقريريريدرات واملريريريوارد احلكوميريريرية مبريريريا في ريريريا مريريريوارد اجلريريريي

األمريكري ري ملواي ريريرية

اجلائحريرية وكريريذا تصريريري رئريريي

الريريوزرا الربيطريريان بريريوري

موا نيريه "اإلسريتعداد لفقريدان أشريخا

ك ري

يونسريريون بريريأن علريريى

ع يري ي علريي " (Johnson, 2020, p.

) https://bit.ly/35mXdIlوهريريو الريريذ أصريريي شخصريرييا بريريالفريو
831

أو تأكيريريد

اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساني

الرئي

العدد02 :

اجمللد05 :

جويلية 2020

الفرنس ست مرات يف خطاب واحد لألمة الفرنسية بأن فرنسا يف حالة

حريرب ) ،(Fuentes, 2020, p. https://bit.ly/2WhGodNوهري تصريرحيات
توح بع

حكومات هذه القو العاملية أما اجلائحة العاملية.

لقريد أبريان واقري احلريريال عري أسريئلة يوهريرية متعلقريرية بفلسريفة احلكري  ،وبعالقريرية
إيرا ات األمننة حبقو اإلنسان (احل ر الصريح يف مواي رية احلريرية) ،وبنمريوذج
احلكري ري الليربالري ري يف مقابريري النمريريرياذج املغريريريايرة ،أو مريريريا يسريريريميه يريريريون مريشريريريامير
بري"الدكتاتوريات الناعمة" لوص السلطات السياسية يف روسيا والصن بشريك
خا .
يريرير س ريتيف والريريت أن الفريريريو

سيسريرياه يف تقويريرية مف ريريو الدولريرية ويف تع ي ري

القوميريرية وتثبيريريت قبضريرية احلكومريريات ال ري فرضريريت إيريريرا ات اسريريتثنائية للسريرييطرة
على الفريو  ،حي ل تتخلى هذه احلكومريات بسري ولة عري سريلطات ا اجلديريدة
بعريريد انقضريريا األزمريرية كمريريا تريري داد ياذبيريرية النمريريوذج الشريريرق مريري جنريريا الصريرين
وكوريا اجلنوبية وتايوان وسنغافورة يف التعريا

مري األزمرية مقابري ختريب الريدول

الغربيريرية ،والريريذ يقريريدّ النمريريوذج الغربريري بشريريك سريري

(Walt, 2020, p.

).https://bit.ly/3f70kZs
ويريريذه يريريون إيكنريريبري يف السريرييا ذاتريريه إىل التأكيريريد بريريأن يائحريرية كورونريريا
سريريتعط دفعريرية للقريريومين ومناهض ري العوملريرية وحتريريى ألعريريدا الصريرين داخ ري الريريدول
الغربيريرية أليري البح ري يف أفضري السريريب املمكنريرية حلمايريرية الدولريرية وإدارة اإلعتمريرياد
املتبريريريريادل وفريريري منريريريرياذج أكثريريريرير أمانريريريريا للتعريريريرياون املشريريريريرتك وأكثريريريرير محايريريريرية للريريريريدول
). (Ikenberry, 2020, p. https://bit.ly/3f70kZs
يف حن يذه ريتشارد ها

إىل أنه على الرغ مري التفرياؤل ب يريادة اإلهتمريا

بالصحة العاملية ،إال أن مف و العوملة سيتضرر بشك كبري ،حي مري املتوقري
أن تريريريؤد األزمريريرية إىل تريريريدهور العالقريريريات األمريكيريريرية الصريريريينية ،وإضريريريعاف البنريريريا
األورب  ،وازدياد أعداد الدول الفاشلة ،ما يريؤد بريدوره إىل انكفريا الريدول علريى
القضريريريايا الداخليريريرية وتنريريريام التيريريريارات املعاديريريرية للريري رة
).https://bit.ly/3f70kZs
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ويعتقريريد سريريريالفو يي ريريريك يف جمموعريريرية مسريريرياهمات مجع ريريريا يف كتريريرياب حتريريريت
عنريريوان  ،PANDEMIC! COVID-19 SHAKES THE WORLDأن
إيريريرا ات الريريتحك الري باشريريرت ا احلكومريريات يف مواي ريرية اجلائحريرية تنريريذر بن ايريرية
مرتقبة للنموذج الليربال الغرب الذ أضريحى يعبّرير حسريبه علريى نريوع مري الرببريرية
العاملية ،ويتفري يي ريك مري سريتيف والريت يف تقريدير رغبرية احلكومريات يف اإلبقريا
على سيطرت ا يف عام ما بعد الوبا نتاج الوض الذ أفرزتريه إيريرا ات األمننرية،
ويضي يي ك أن العام سيش د انتعا

من م "الشيوعية اجلديريدة" املختلفرية

ع الشيوعية التقليدية ،مبا يتي الفرصة الختبار الفلسفات السياسريية املعاصريرة
كنتي ة بيعيرية للحايرية إىل إعريادة بنريا الثقرية يف مؤسسريات الدولرية الغربيرية الري
فشريريريريلت يف محايريريريرية املريريريريوا نن (شريريريريبكة اجل يريريريريرة اإلعالميريريريرية ،2020 ،صريريريريفحة
.)https://bit.ly/2z3rsbd
على الرغ م اختالف اآلرا سالفة الذكر ،يتض مبا ال يدع جمرياال للشريك
بأن مف و وفلسفة حكري الدولرية بصريدد مرايعرية عميقرية ترمري إىل إعريادة ضريب
العالقريرية بريرين الدولريرية واملريريوا

 ،حي ري ينتظريرير أن ينص ري اإلهتمريريا مسريريتقبال حريريول

كيفية ضمان حضور أكثرير للسريلطات السياسريية يف احليرياة اإليتماعيرية ،وحريول
سريريريب تع يريري سريريرييطرة الدولريريرية علريريريى الشريريريع واإلقلريريريي نتريريرياج الوضريري الريريريذ أفرزتريريريه
إيريريرا ات األمننريرية املتخريريذة يف مواي ريرية اجلائحريرية ،والصريريالحيات "األمنيريرية املوسّريريعة"
ال اكتسبت ا الدول على حساب احلريات الفردية واجلماعية.
 2-3يائحة كوفيد  19ومشاري إصال الدراسات األمنية:
ك األوبئرية يف الصرين املصرينّ خمربيريريا من ريا ركنريا أساسرييا يف سياسريريات
تشري ّ
األمريري القريريوم التقليديريرية ،حيريري قامريريت سياسريريات التريريوازن اإلسريريرتاتي

ملرحلريرية

احلرب الباردة على افرتاضات قيا حريروب غريري اعتياديرية ،علريى اعتبريار إمكانيرية
جلريريريريو الريريريريدول السريريريريتخدام ا يف احلريريريريرب (احلريريريريرب البيولوييريريريرية ،الكيمياويريريريرية،
اجلرثومية  ،)...كما ازدادت أهمية اإلعتريداد ب ريا أيضريا يف رسري سياسريات األمري
والدفاع بعد مرحلة احلرب الباردة نتاج تنام املخاوف م استخدام ا مري

ريرف

اجلماعات اإلرهابية يف إ ار "إرهرياب بيولريوي " ،وهري اإلفرتاضريات الري تعري ّزت
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بعريريد ه مريريات  11سريريبتمرب  ،2001وويريريدت صريريد أكادمييريريا عنريريد اجلريريامعين
واخلربا على السوا يف إ ار احلرب العاملية على اإلرهاب.
لقد شكّلت مرحلة مريا بعريد ن ايرية احلريرب البرياردة وبدايرية اتضريا معريام نظريا
األحادية القطبية نقطرية مرايعرية عميقرية للدراسريات األمنيرية ،حيري يريذكر دافيريد
بالريريدوي أن الدراسريريات األمنيريرية ويريريدت نفس ري ا أمريريا مسريريتقب يرتس ري وف ري ثالثريرية
مشاري حبثية(BALDWIN, 1995, pp. 133-134) :

 املشريريروع األول هريريو سريريرييناريو الوضريري القريريائ  :حبيريري ترتسريري فيريريه بعريرياحلريريريدود بريريرين الدراسريريريات اإلسريريريرتاتي ية الري ري ختريريريت
وبريرياحللول العسريريكرية هلريريا ،يف حريرين ختريريت

بالت ديريريريدات العسريريريكرية

الدراسريريات األمنيريرية بالت ديريريدات غريريري

العسكرية (مثري األوبئرية) ،حيري ال ينتظرير أن حتقري يائحرية كوفيريد  19تقريدما
لصريرياحل الدراسريريات األمنيريرية يف إ ريريار هريريذا املشريريروع بريريالنظر إىل أسريريبقية الدراسريريات
اإلسرتاتي ية ع نظريت ا األمنية ضم هذا املشروع.
 املشروع الثان هو سيناريو إصالح  :مضمونه مباشرة تعريديالت فيفريةداخ الدراسات األمنية تدف باجتاه حماولة حماصرة اإلجتاه التفريعري يف األمري
بغية حتديد اجملاالت الدراسية لألم وفصل ا ع العالقات الدولية وهو مشروع
ال يستقي م الضرورات البحثية ال فرضت ا اجلائحة احلالية ،وال تريدف إىل
م يريريد مري اإلهتمريريا بالعناصريرير غريريري العسريريكرية لألمري سريرييما األوبئرية واألمريريرا ،
كمريريريا تريريريدف إىل امل يريريريد مري ري التقا عريريريات مري ري الفريريريروع املعرفيريريرية ذات الصريريريلة مثري ري
اإلقتصاد واإليتماع وغريهما.
 املشريريريروع الثالريريري هريريريو سريريرييناريو تغريريرييري يريريريذر  :يريريريدف باجتريريرياه مباشريريريرةإصريريالحات يذريريرية يف الدراسريريات األمنيريرية وهريريو املشريريروع املريريثري لإلهتمريريا  ،والريريذ
ميك أن تؤثر يف إ اره يائحة كورونا على مسار الدراسات األمنية.
علريريريى الريريريرغ مري ري التريريريداف الريريريذ شري ري دته أينريريريدة البحريريريو بريريرين أنصريريريار كري ري
مشروع/سريرييناريو حبث ري  ،ميكري القريريول أن أنصريريار اإلصريريال اجلريريذر للدراسريريات
األمنيريرية دفعريريوا إىل ضريريرورة اإلهتمريريا أكثريرير فريريأكثر باجلوانري غريريري العسريريكرية،
كقضريريريايا حقريريريو اإلنسريريريان واجلرميريرية واألوبئريريرية والبيئريريرية ،والري ري ينبغريري حبسريريريب
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إيالؤهريريا مكانريرية الصريريدارة يف البحريريو األمنيريرية ،دون إغفريريال أو جتريرياوز املواضريريي
التقليدية للبحو األمنية(SUCHY, 2003, p. 10) .

وقريريريد أبريريريرزت اجلائحريريريات الري ري شري ري دها العريريريام املعاصريريرير كري ري يبوال وسريريريار
وكوفيريد  19مريؤخرا ،احلايرية امللحّرية للتعريريا

السياسري واألمريي مري إشريريكالية

األوبئة العاملية حبي يُتوق أن ت دهر الدراسات األمنية ضريم مشريروع اإلصريال
اجلذر بتحفيري مري وبريا كورونريا وعريرب تقا عريات معرفيرية بين ريا وبرين العالقريات
الدولية ،السياسات العامة ،السياسات الصحية ،علري اإليتمرياع  ...مري إمكانيرية
التناف

م جمريال اإلقتصرياد السياسري الريدول الريذ يتقريا

بريدوره مري دراسريات

الدفاع واإلعتماد املتبادل يف التسلي ...اخل( .الروي  ،2020 ،صفحة )75
خامتة:
م املبكّرير اجلري بفرضريية التريأثري املؤكريد جلائحرية كورونريا (كوفيريد )19
على البحريو األمنيرية بالشريك الريذ جيعلري ا تتبريو صريدارة البحريو يف ختصري
العالقات الدولية ،ومري ذلريك ،فري ن املؤشريرات الريواردة يف هريذه الدراسرية ت يريد مري
القناعريرية يف كريريون الدراسريريات األمنيريرية هري الفريريرع األكثريرير قابليريرية لتريريوفري اإليابريريات
ال أضحت ملحّة حول الوبا وتداعياته على أم الدولرية وعلريى اجملتمري العريامل ،
وعملية إدارة اخلطر الذ ميثّله ،وتقوي السياسريات احلكوميرية إزا ه ،وتأثرياتريه
احملتملة علريى مف ريو الدولرية وفلسريفة احلكري  ،ومري مثرية علريى ترسريي حريدود برين
الدراسات اإلسرتاتي ية والدراسات األمنية ،وتع ي أ روحات التيريار الرامري إىل
احملافظريرية علريريى نس ري توسريريي مضريريامن وتعريفريريات األم ري القريريوم واألم ري الريريدول ،
حي ري م ري املتوق ري أن ت دهريرير اإلجتاهريريات اإلصريريالحية والت ديديريرية يف الدراسريريات
األمنية بتحفي م اجلائحة.
ومريري ي ريرية أخريرير  ،ميكريري أن حيمريري تريريأثري يائحريرية كورونريريا علريريى "اإلجتريرياه
التنمريريو " يف الدراسريريات األمنيريرية -كمريريا يسريمّيه بالريريدوي  -مجلريرية مري املخريريا ر علريريى
الدراسات األمنية (كفرع) والعالقات الدولية (كتخص ) معريا ،حيري ميكري
أن ت يد حماوالت "تروي " املواضي لصاحل الدراسات األمنية م تعتريي احلريدود
الفاصريريلة بين ريريا وبريرين العالقريريات الدوليريرية ،وتعتريريي
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باإلضريريافة إىل الصريريعوبة ال ري يطرح ريريا تريريداخ فريريروع علميريرية أخريرير كاإلقتصريرياد
السياس ري العريريامل واألنثروبولوييريريا واجلغرافيريريا وغريهريريا ،ممريريا ي يريريد م ري صريريعوبة
حصريرير اجملريريال الدراس ري لألم ري لريريد السريرياعن إىل اسريريتقاللية الدراسريريات األمنيريرية
كتخص

علم منفص .

قائمة املراي :
أوال الكت واأل روحات والتقارير:
 باللغة العربية:خبريريو  ،مصريريطفى .)2020( .انعكاسريريات أزمريرية كورونريريا احلديثريرية يف العلريريو
السياسريريريية .تريريريألي جمموعريريرية بريريرياحثن ،أزمريريرية كورونريريريا وانعكاسريريريات ا علريريريى علري ري
اإليتماع والعلو السياسية والعالقريات الدوليرية .قطرير :يامعرية قطرير  -مركري ابري
خلدون للعلو اإلنسانية واإليتماعية.
محو  ،فريدة .)2004( .األم اإلنسان مريدخ يديريد يف الدراسريات األمنيرية.
(مريريذكرة مقدمريرية لني ري ش ري ادة املايسريريتري يف ختص ري

العالقريريات الدوليريرية) يامعريرية

اجل ائر :كلية العلو السياسية واإلعال .
الروي  ،مشار محد .)2020( .أثر أزمة كورونا على العالقات الدولية برين
احل  ،التأم وإعادة اكتشرياف الريذات .تريألي جمموعرية برياحثن ،أزمرية كورونريا
وانعكاسريريات ا علريريى عل ري اإليتمريرياع والعلريريو السياسريريية والعالقريريات الدوليريرية ،قطريرير:
يامعة قطر -مرك اب خلدون للعلو اإلنسانية واإليتماعية.
عبريريريد احلريري  ،وليريريريد(.ما  .)2020مسريريريتقب املشريري د الريريريدول بعريريريد الكورونريريريا
(كوفيد  ،)19بريوت :مرك ال يتونة للدراسات واإلستشارات.
عبريريد الشريريايف ،عصريريا  )2020-03-26( .وبريريا كورونريريا وبنيريرية النسري الريريدول :
األبعريريرياد والتريريريداعيات ،سلسريريريلة تقريريريديرات سياسريريريية ،أسريريريطنبول :املع ريريريد املصريريرير
للدراسات.
جمل

األم  .)2000( .فريو

نق

املناعة البشريرية/متالزمرية نقري

املناعرية

املكتس (اإليدز) وعمليات حفظ السال الدولية .نيويورك :األم املتحدة.
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واتري ري  ،شريريرييلدون .)2010( .األوبئريريرية والتريريرياري  :املريريرير
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