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مؤسسة  مكاتبمن بعض  ،فبراير من هذا العامشباط/يناير و الثاني/كانون  فياالحتفاالت  تصاعدت أصوات  

الفقاعة الجغرافية السياسية بدء انكماش هذه االحتفاالت هو سبب كان و السياسة الخارجية األمريكية. 

،  هذه الحقبةفي )الصين(  العمالقة
ً
وماَل نوٌع من . أمٍد طويٍل توقعه بعض املراقبين منذ ي وهذا ما كانأخيرا

 هوسلنتيجة ويأتي هذا  .نهاية املطافوصلت إلى دة الحزب الشيوعي الصيني قيا أن   ببعضهم إلى اعتقاد   التفكير  

بالسرية الرسمية، وأخطائها األولية في االستجابة لتفش ي فيروس كورونا الجديد، واملذابح االقتصادية  الصين

 التي تتكشف في جميع أنحاء البالد.

أبريل، تحول االبتهاج غير نيسان/مارس و آذار/، عندما بدأت الصين في التعافي وانتقل الفيروس إلى الغرب في ثم

  هناك بأن  قبل التعليق . است  عقالني   العقالني إلى يأس غير
ً
على الخروج منتصرة  أن يساعد الوباء الصين احتماال

 حول د واختالف الرواية الصينية وكان تعد  . شديد ، بغضٍب مع الواليات املتحدة الجاري  الجيوسياس ي سباقهافي 

 مساعدةل، وحملة بكين العاملية لفي احتوائه الستبدادي الصيني  الية الوحشية للنموذج اأصل الفيروس والفع  

 بخصوص وتثير البهجة، السعادةتنطوي على التعليقات الوطنية للصين . كانت قلق مصدَر  في التصدي للوباء

املفترض بين السخاء الصيني والالمباالة األمريكية: لقد تم كسب "حرب  التباين وتالحظمحنة الواليات املتحدة 

 ، وتم إثبات فضائل النموذج السياس ي الصيني.19-كوفيدالشعب" ضد 

من  هالحقيقة غير املريحة هي أنتبدو أفضل جهود املحاربين اإليديولوجيين في بكين وواشنطن،  ولكن رغم

 من تحت األنقاضولن ترتفع كبير.  بشكل منكمشتين والواليات املتحدة من هذه األزمةالصين تخرج  أناملرجح 

 من ذلك، . وال باكس أمريكانا متجددة ال باكس سينيكا جديدة
ً
 ، في الداخلستضعف كلتا القوتينوإنما، وبدال

 وستكون النتيجة انجراف ،والخارج
ً
 بطيئ ا

ً
 ولكن ثابت ا

ً
ن األمن الدولي إلى كل املجاالت م فينحو الفوض ى الدولية  ا

 املضطربةات مختلفة من القومي خذ أشكاٌل أتس، القيادة على رأسع عدم وجود أحد التجارة إلى إدارة الوباء. م

 تحذير الطبيعة الفوضوية لالستجابات الوطنية والعاملية للوباء  تمثلمكان النظام والتعاون. وبالتالي، 
ً
ملا يمكن ا

 نطاق أوسع.أن يأتي على 
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 دراكال القوة وامن 

مستقبل النظام العاملي: التغيرات في ، حال مع نقاط انعطاف تاريخية أخرى كما هو الثالثة عوامل ستشكل 

، وكيف يتم النظر إلى هذه التغييرات في جميع أنحاء االقتصادية النسبية للقوى العظمىالقوة العسكرية و 

 مناالستراتيجيات التي تنشرها القوى العظمى. بناًء على العوامل الثالثة، العالم، وما 
ً
لصين ا يتملك القلق كال

 في عالم ما بعد الوباء. بشأن نفوذهما العاملي   والواليات املتحدة

 هذا، و 
ً
عددة. ت القوة الوطنية الصينية ضربة من هذه األزمة على مستويات مت، تلق  ةائدالسللتصورات  خالفا

مبطنة أثار انتقادات  أنه ، حتىنيداخل الحزب الشيوعي الصي سياس ي كبير انشقاقإلى تفش ي املرض  ىأد  وقد 

شبه الرسمية . وقد انعكس هذا في عدد من التعليقات يادة املركزيةفي القشديد ال لرئيس ش ي جين بينغاألسلوب 

 نصف البالد منذ شهور لالقاس ي غالق القى اإل أبريل. نيسان/شهر  في علنإلى ال غامٍض  ريقها بشكٍل التي وجدت ط

 من أجل القضاء على 
ً
  ،واسع النطاق الفيروس ترحيبا

ً
. يحتدم الجدل الداخلي حول معافى لكنه لم يخرج سليما

، وعلى لثانية مع إعادة فتح البالد ببطءاملوجة ا تأثيراتحول مخاطر و  واملصابين،الدقيق للقتلى  الفعلي العدد

 االتجاه املستقبلي للسياسة االقتصادية والخارجية.

 .
ً
أي قدر من  ، لن يعوضإلى العمل املنشورة في الصين ودةالع ناتج معدالت ورغمكان الضرر االقتصادي هائال

في الربعين األول والثاني.  الفادحةادي خسائر النشاط االقتص 2020في النصف الثاني من عام التحفيز املحلي 

عرقلة خطط االنتعاش و ين يالتجاريين الرئيسالصين شركاء بين الهوة االقتصادي  التخفيضسيزيد 

من املرجح أن يكون نمو لناتج املحلي اإلجمالي. من ا %38 قطاع التجاري قبل األزمةالإذ كان يمثل االقتصادي، 

وهو أسوأ أداء منذ الثورة الثقافية قبل خمسة عقود. تبلغ نسبة –عند مستوى الصفر ، بشكل عام 2020

 ، %310 حونالدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي في الصين 
ً
على أولويات اإلنفاق الصينية األخرى،  ما يشكل عبئا

بما في ذلك التعليم والتكنولوجيا والدفاع واملساعدات الخارجية. ويأتي كل هذا عشية احتفاالت الذكرى املئوية 

القيادة بمضاعفة الناتج املحلي اإلجمالي للصين على مدى عقد من الزمان.  تعهدت ذإ، 2021ام للحزب في ع

.ن مالوباء اآلن  يجعلس
ً
 ذلك مستحيال
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 الفوضوية انطباعترامب إدارة ، تركت لقوة الواليات املتحدة بالنسبةهذا، و 
ً
أن ال يمحى في جميع أنحاء العالم  ا

الواليات املتحدة ستخرج  يبدو أنو آخر.  ش يء، ناهيك عن أي در على التعامل مع أزماته الخاصةلبلد غير قاا

 أكثر انقسام الفترة كدولةمن هذه 
ً
 من  ا

ً
؛ عادة بعد أزمة وطنية بهذا الحجم ، كما هو الحالموحدةدولة بدال

 لواليات املتحدةاقيادة على  قيوداملزيد من الللمؤسسة السياسية األمريكية يضيف هذا التمزق املستمر 

 .للعالم

في عام  %14- 6كي ينكمش بنسبة تتراوح بين وفي الوقت نفسه، ترى التقديرات املتحفظة أن االقتصاد األمري

ي قامت بها واشنطن تهدف نهاية الحرب العاملية الثانية. كانت التدخالت املالية الت منذوهو أكبر انكماش ، 2020

  الذي وصلاالنزالق  كبحإلى 
ً
الواليات في ين العام الد  نسبة ا دفع ، ممن الناتج املحلي اإلجمالي %10إلى فعليا

في زمن الحرب الذي وصل إليه من الرقم القياس ي  يقتربوهذا – %100نحو إلى الناتج املحلي اإلجمالي  املتحدة

لحكومة من االستمرار في بيع سندات لاطية العاملية للدوالر األمريكي حالة العملة االحتي تسمح. %106البالغ 

 اإلنفاق بعد  الدينسيقيد  ذلك،كية لتمويل العجز. ومع الخزانة األمري
ً
 أم آجال

ً
 االنتعاش،واسع النطاق عاجال

 رغم نجاح، دية الحالية إلى أزمة مالية أوسعأن تتحول األزمة االقتصا ويخش ىعلى الجيش.  بما في ذلك

حتى في التخفيف  وصندوق النقد الدولي العشرين،والبنوك املركزية األخرى ملجموعة  الفيدرالي،االحتياطي 

 املخاطر.من تلك  ،اآلن

ين: الجيش أساسيأمرين على  ،ةقوة الواليات املتحدالبسيطة إلى  لينينيةال الصينيينالقادة تعتمد نظرة 

ش يء آخر هو أي األمريكي والدوالر األمريكي )بما في ذلك عمق وسيولة األسواق املالية األمريكية التي تدعمها(. 

 .ثانوية تفاصيل

 إدراكتدرك جميع الدول ما يسميه اللينينيون "القوة املوضوعية" واستعداد القوى العظمى لنشرها. لكن 

 وقت. تعمل الصين اآلن بالقْدر نفسههم مالقوة 
ً
 من أجل إضافي ا

ً
إصالح األضرار الهائلة التي لحقت بمكانتها ا

مهما بكين في احتواء الوباء في األشهر األولى الحرجة.  العاملية التي نجمت عن األصل الجغرافي للفيروس وفشل

في مكانة الصين تلقت قد ف ،لبكين" ةاملحارب اب"الذئ بـ امللقبين الصينيين نالدبلوماسييالجيل الجديد من  قدم

تخفيفه(.  يساعدون في ، والهذا الضرر  يزيدون مناملحاربين ب االذئضربة كبيرة )املفارقة هي أن هؤالء الواقع 

 ما يكون مشحونوقد شوهد رد فعل معاٍد للصينيين بشأن انتشار الفيروس
ً
 ، الذي غالبا

ً
 عنصري ا

ً
، في دول ا

 ضة لخطر التمزيق.متباينة مثل الهند وإندونيسيا وإيران. إن القوة الناعمة الصينية معر  
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بخوف . لقد راقب العالم ألسباب مختلفةولكن  أفضلكل تخرج الواليات املتحدة من األزمة بش لنبدورها، 

 يرئ
ً
 سا

ً
. لقد شاهدت مؤكدةيوص ي بـ "عالجات" غير  كصيدلي مشعوذبل  ؛صرف كزعيم للعالم الحرال يت أمريكيا

  أمريكاما تعنيه "
ً
، ألنها ال مساعدة في أزمة عاملية حقيقيةأن تكون قوة  الواليات املتحدة منظر ت: ال تن"عمليا

جسر برلين منقذ برلين عندما شكلت )الواليات املتحدة  لقد تبدلت صورةحتى االعتناء بنفسها.  تستطيع

أصابها  التي (USS Theodore Roosevelt) روزفلتحاملة الطائرات تيودور صورة اآلن وحلت محلها  (الجوي 

على لقاح يتم تطويره  التي تحاول السيطرة الحصرية األمريكية بالشلل، وتقارير اإلدارة (19-)كوفيد الفيروس

 على عقب. في أملانيا، والتدخل الفيدرالي لوقف بيع
ً
 معدات الحماية الشخصية لكندا. لقد انقلب العالم رأسا

 بعد املشاركة

عودة الفي  واشنطنلنية لم تعد أي  ات األمريكية الصينية.يبدو أن األزمة قد مزقت الكثير مما تبقى من العالق

. سيعني  2017قبل عام ما إلى عالم "املشاركة االستراتيجية" 
ً
في  ترامب نجاحمع بكين قابلة لالستمرار سياسيا

 ثانيدورة انتخابية 
ً
 ، مدفوعأكبر وربما محاولة احتواءة انفصاال

ً
والغضب الشعبية بقاعدة ترامب  [االنفصال] ا

أن هذه االستراتيجية ستصبح غير متماسكة في بعض ، رغم يروسالوطني الواسع االنتشار حول أصول الف

)والفصل في بعض في إدارة بايدن، اتيجية األحيان بسبب تدخالت الرئيس الشخصية. ستستمر املنافسة االستر 

في  مع الصين املجال للتعاون  ، ومن املرجح أن يتم تنفيذها على أساس أكثر منهجية وترك بعض(املجاالت

، إعادة انتخاب ترامب بشكل عامتفضل بكين ، مثل املناخ واألوبئة واالستقرار املالي العاملي. ةمجاالت محدد

في ميله إلى كسر التحالفات التقليدية، واالنسحاب من القيادة املتعددة  مصلحةعلى البديل، ألنها ترى 

، مسارها. في كلتا الحالتينصين عن لا تجاه األطراف، وبشكل عرض ي إلخراج استراتيجية الواليات املتحدة

 ستصبح عالقة الواليات املتحدة مع بكين أكثر تصادمية.

كثفة. بدأت هذه بكين، يخضع رد الصين على موقف الواليات املتحدة املتصلب باستمرار إلى مراجعة م في

 اآلن الصين. وقد تم تكثيفهالسنة الكاملة األولى للحرب التجارية بين الواليات املتحدة وا في، 2018العملية في 

 بسبب الوباء وع أكثر
 
 عد املراجعة جزءواقبه الدولية. ت

ً
  ا

ً
في بكين حول ما إذا كانت  من نقاش داخلي أوسع نطاقا

 يةغير كاففي هذه املرحلة من تطورها االقتصادي والعسكري،  صبحتأاالستراتيجية الوطنية الصينية، 

 إصالحي
ً
 .في السنوات األخيرة على الصعيد الخارجيوحازمة بشكل مفرط  على الصعيد الداخلي ا
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تحول ارتباط القوى االقتصادية والعسكرية لصالح  لحين، هي االنتظار جين بينغ ش ي قبلكانت االستراتيجية 

بما في ذلك تايوان وبحر الصين –الصين قبل السعي إلى أي تعديالت رئيسة على النظام اإلقليمي والدولي 

  ش ي حكمظل تحت أصبحت بكين . الجنوبي ووجود الواليات املتحدة في آسيا
ً
حيث قامت باتخاذ  ،أكثر حزما

في إحداث تغييرات على األرض، كما يتضح من استصالح الجزر في  –حة حتى اآلنوناج–محسوبة  مجازفات

عتقد أنوقد  .(BRIبحر الصين الجنوبي ومبادرة الحزام والطريق ) دة د فعل الواليات املتحر  ه يمكن التعامل معي 

في عالم ما بعد الحرب، وعالم ما بعد الوباء. يمكن أن  هذا االعتقاد يتغير إال أنه من املمكن أن، على هذا النهج

الذاكرة  منالوباء  سقاط هذاإات مع الواليات املتحدة حتى يتم إلى تخفيف التوتر  جين بينغ يسعى ش ي

 ، يمكنه أن يتخذ نهجداخلية أخرى  تحديات في حال واجهته السياسية. أو
ً
أكثر وطنية في الخارج. من املرجح  ا

، وهو ة مراجعة السياسة الداخلية للصينالتجاهين في سلوك السياسة الصينية حتى تنتهي عمليأن يظهر كال ا

ما يشير نهج . ولكن 2022لعشرين في عام وقت قصير قبل مؤتمر الحزب الشيوعي ا غضون  فيما قد ال يحدث 

 داخلية. أزمةفي مواجهة أي  هو رجحان تهاويه ،اآلن ش ي إليه حتى

األكثر زعزعة  القضية، بما في ذلك في قضايا مثل تايوان ،وقف الصين تجاه الواليات املتحدةد موهذا يعني تشد

تها لتقليص مساحة تايوان من املرجح أن تشحذ بكين استراتيجي العالقات األمريكية الصينية. الستقرار

 اوإذصحة العاملية. لتأمين إعادة انضمام تايوان إلى منظمة ال، حتى مع تكثيف جهود الواليات املتحدة الدولية

لتحديث املشاركة على املستوى الرسمي بين واشنطن األخرى في أعقاب الجهود األمريكية األخيرة هذا يأتي 

سياسة "صين واحدة" هي سياسة تؤكد أن هناك ]تفاهمات "سياسة صين واحدة"  باالنهيار قد تبدأف ،وتايبيه

إذا  .1979التي عززت تطبيع العالقات األمريكية الصينية في عام  [دة ذات سيادة تحت اسم الصينة واحدول

احتمال حدوث شكل من أشكال املواجهة العسكرية حول تايوان، حتى  فقد ينتقل، انهارت هذه التفاهمات

 فجأة من التجريد إلى الواقع. ر مقصودة إلدارة األزمات الفاشلة،نتيجة غيك

 حرب باردة جديدة؟هل هي 

ية الليبرالي ما بعد الحرب قد بدأ بالفعل في التفتت. كانت القوة العسكر  ، كان النظام الدولي  مة الحاليةقبل األز 

 نالصيوسياسية التي استند إليها النظام، تتحدى ، نقطة االرتكاز الجيواالقتصادية للواليات املتحدة
ً
، أوال

 على الصعيد العاملي  
ً
 ومؤخرا

ً
 شكلإضعاف  عن طريقمشاكل النظام  تزيد من. كانت إدارة ترامب إقليميا

( ونزع نطق االستراتيجي التقليدياملوهو توازن القوى ضد بكين  يتمحور علىالتحالف األمريكي )الذي كان 
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 يخلق فراغت املتعددة األطراف بشكل منهجي )ما الشرعية عن املؤسسا
ً
 سياسي ا

ً
 ودبلوماسي ا

ً
  ا

ً
 لتمأله فعاال

 لصين(ا
ً
  . وكانت النتيجة عاملا

ً
  مختلفا

ً
  وظيفيا

ً
 بشكل متزايد. وعامليا

ح   رج  العالقة بين  كل مجاالتأن تعزز األزمة الحالية مثل هذه االتجاهات. سيحدد التنافس االستراتيجي اآلن  ي 

بشكل  حددوسي –يديولوجيةتكنولوجية واإل العسكرية واالقتصادية واملالية وال–الواليات املتحدة والصين 

العالم دخل في حرب باردة  متزايد عالقات بكين وواشنطن مع دول ثالثة. حتى األزمة الحالية، كانت فكرة أن  

ان املاليان تبدو سابقة ألوانها في أحسن األحوال. كان النظام ،2.0الحرب الباردة النسخة الثانية من  جديدة أو

 للبلدين متشابكين جد
ً
، وبدا أنه ال يوجد احتمال كبير لحروب ة أن االنفصال الحقيقي غير محتمللدرج ا

د بالوكالة الجيوسياسية أو اإليديولوجية في بلدان ثالثة، وهي سمة مميزة للتنافس بين الواليات املتحدة واالتحا

 .السوفياتي

أن  في شك]ال  1.5نسخة ها بدأت. إنها البعد، لكن 2.0حرب الباردة الالنسخة الثانية من لك تقد ال تكون 

  التيالحرب الباردة 
ً
النسخة  عن سابقتها بدأت معاملها تتبلور بين الصين والواليات املتحدة تختلف جذريا

 .الحرب الباردة بعد[ من  2.0ولم تصل لنسخة 1.0

  كل ذلك. بكوفيد،التهديدات الجديدة التي يقوم بها كال الجانبين مع تزايد التوترات املتعلقة يمكن أن تغير لكن 

 في واشنطن بإنهاء استثمارات صناديق التقاعد األمريكية في الصين، أو تقييد الحيازات قرارٍ  اتخاذ سيزيل

الصينية املستقبلية من سندات الخزانة األمريكية، أو بدء حرب عملة جديدة )تفاقمت بسبب إطالق العملة 

 لصينية الجديدة مؤخر ية االرقم
ً
  االرتباطبسرعة  (ا

ً
وباملقابل إذا اتخذت . املالي الذي احتفظ به االقتصادان معا

 كين ب
ً
شأنه أن يزيد من خطر الحروب بالوكالة. عالوة  بشكل متزايد من مبادرة الحزام والطريق لعسكرةقرارا

، بدأ النظام املتعدد األطراف والقواعد واملؤسسات جهة بين الواليات املتحدة والصينعلى ذلك، مع نمو املوا

رعليه التي تقوم 
 
 متحدة . وال يوجد مع والياتؤسسات نفسها ساحات للتنافسمن امل العديد أصبَح . بالتعث

، للحفاظ على النظام الدولي في حالة جيدة. "مدير نظام"جوزيف ناي حسب عبارة ، متضررةصين و متضررة 

 .1.5بعد، لكنها بدأت تبدو مثل الحرب الباردة  2.0قد ال تكون الحرب الباردة 
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تعديل إصالحي وأممي في نطن. مهم في واشعلى تغيير سياس ي  ا تعتمدهلكن ،هناك بدائل أفضل لهذا السيناريو

، (السوفياتيةمريكية ؛ تطوير بنية جديدة لالنفراج بين الواليات املتحدة والصين )باالعتماد على التجربة األ بكين

والتي تضع معايير واضحة حول املنافسة من أجل تجنب الكارثة العسكرية؛ وجهود الدول األخرى لتجميع 

املوارد السياسية واملالية للحفاظ على املؤسسات املتعددة األطراف األساسية للنظام الحالي كشكل من أشكال 

 حدوث ذلك يخ تار ال يمكن تحديد الفرز املؤسس ي حتى عودة االستقرار الجيوسياس ي. 
ً
لن يحدث . لكن سلفا

 ما لم يقرر القادة السياسيون في عواصم متعددة تغيير املسار. ستبدو عشرينيات القرن العشرينمن هذا  ش يءٌ 

لقرارات الصحيحة، أن تسحبنا من ل، يمكن مع ذلكلثالثينيات؛ لوكأنها عودة طائشة  ،بالقرارات الخاطئة

 الهاوية.

 


