
 
  كاوه حسن یحلل التأثیرات الجیو سیاسیة لفیروس كورونا

 
 في حوار مع برنامج "كورد كونیكشن" في صوت امریكا، القسم الكردي، تحدث كاوه حسن، نائب رئیس برنامج الشرق

 األوسط وشمال أفریقیا في  ایست ویست انستیتیوت ، یوم ٢٧ مارس/شهر أذار، ٢٠٢٠، عن التأثیرات الجیوسیاسیة النتشار
  وباء  فیروس  كورونا ( كوفید - 19).

 
 إضغط  هنا  لمشاهدة المقابلة باللغة الكردیة.

 
 هناك أكثر من عشرة أوبئة  التي غیرت تاریخ البشریة وأعادت من جدید تشكیل العالقات بین دول أو إمبراطوریات وداخلها،

 للسیاسة واإلقتصاد والمجتمع واألمن وعالقة البشرمع السلطة والدین. فیروس كورونا هو الوباء الحادي عشر ومثل األوبئة
 السابقة سوف یترك هذا الوباء تأثیرًا دائمًا على حاضرنا ومستقبلنا ألجیال قادمة.

 
 قد یعید فیروس كورونا تشكیل النظام العالمي من جدید. فتسعى الصین لتأكید قیادتها الدولیة، رغم أخطائها المبكرة، وإظهار
 أن نموذج تدخلها االستبدادي لمكافحة عدوى فیروس كورونا أكثر فعاًال من الحوكمة الدیموقراطیة اللیبرالیة، فیما تظهر هذه

  القوى الغربیة اللیبرالیة الدیمقراطیة عالمات االنعزال الداخلي.
 

 تطور هذه اإلتجاهات یعتمد على تطور الدینامیات في األشهر والسنوات القادمة ونتیجة أجوبة القوى الكبرى المختلفة لهذا
 الوباء، من ضمنها الوالیات المتحدة واإلتحاد األوروبي وغیرها. بشكل موجز، من المبكر القیام بتكهن إستراتیجي. علینا أن

 ننظر إلى االتجاهات االستراتیجیة ولیس مسارات قصیرة المدى.
 

 حالیًا العالم في حالة من الصدمة و حالة التعامل مع جائحة كورونا. الوباء عالمي، لكن لألسف التعامل معه متشظ. تركز كل
 دولة على مجتمعها، وهذا عكس طبیعة االعتماد المتبادل في "القریة الصغیرة" التي هي العالم المعاصر.

 
 تفتقر العالم إلى قیادة عالمیة وهناك انتشار لنظریة المؤامرة بشكل واسع. ویتهم البعض الصین مصدرًا وأنها أخترعت

 الفیروس بینما یتهم البعض األخر الوالیات المتحدة. إلى اآلن تبدو االنعزالیة الوطنیة سائدة ولكن هذه المقاربة لیست مستدامة
  وسوف تفشل.

 
 فیروس الكورونا ضرَب العولمة ضربة قاسیًة وغیر متوقعة ومع إنه سوف یترك تأثیره علیها و لكنه لن یهدمها. باختصار،

 هذه لیست نهایة العولمة. ال الصین وال الوالیات المتحدة وال االتحاد األوروبي وال أّي قوة أخرى ممكن أن تحل هذه المشكلة
 لوحدها. االقتصاد الصیني واألمریكي واألوروبي أكثر ارتباطا من ذي قبل. وسوف یحاول الشعبویون أن یظهروا أن وجهة

 نظرهم القومیة القائمة على بناء جدران وحواجز أفضل جواب على هذه األزمة (وأزمات معقدة أخرى)، ولكنها فكرة خاطئة.
 فقط التضامن الدولي والتعاون، ولیس االنعزالیة الوطنیة، یؤدیان إلى احتواء هذه العدوى الدولیة والسیطرة علیها وقد یؤدي

  إلى ظهور نظام دولي أكثر عدالًة.

https://www.facebook.com/watch/?v=244345369950701

