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االتحـــاد  وســـقوط  برليـــن،  جـــدار  انهيـــار  أعقـــاب  فـــي 
فـــي  انضـــوت  الـــذي  وارســـو  حلـــف  وحـــّل  الســـوفيتي، 

إيذانًـــا  ذلـــك  ُعـــدَّ  الشـــيوعية،  الشـــرقية  الكتلـــة  إطـــاره 
الحـــرب  وانتهـــاء  االشـــتراكية،  األيديولوجيـــة  نجـــم  بأفـــول 

تاريخـــه،  مـــن  جديـــدة  مرحلـــة  الدولـــي  النظـــام  ليبـــدأ  البـــاردة 
بـــل الواليـــات المتحـــدة ونظامهـــا 

ِ
شـــهدت هيمنـــة أحاديـــة مـــن ق

القطبيـــة. أحـــادي  نظاًمـــا  الدولـــي  النظـــام  ليكـــون  الرأســـمالي، 

اْعُتبـــر الحديـــث عـــن األيديولوجيـــة ودورهـــا فـــي  الحيـــن،  ومنـــذ ذلـــك 
العالقـــات الدوليـــة مـــن الماضـــي، وبـــات الحديـــث عـــن البراجماتيـــة، وتحـــرُّك 

الدولـــة وفًقـــا لمصالحهـــا فحســـب، وهـــي مصالـــح غالًبـــا مـــا تتخـــذ منحنـــى 
ـــا أو عســـكريًّا، وتجاهـــل كثيـــر مـــن الباحثيـــن اســـتمرار الوجـــود الكثيـــف  اقتصاديًّ

لأليديولوجيـــا فـــي تفاعـــالت القـــوى الكبـــرى، وهـــو وجـــود لـــم يندثـــر أساًســـا، وإنمـــا 
ــر  ــتراكي والرأســـمالي إلـــى شـــكل آخـ ــراع بيـــن المعســـكرْين االشـ ل مـــن الصـ ــوَّ تحـ

مـــن أشـــكال الصـــراع بيـــن القـــوى الكبـــرى، وهـــو صـــراع علـــى طبيعـــة النظـــام الدولـــي 
وبنيتـــه والقواعـــد الحاكمـــة لـــه.

ـــى بغيـــر رجعـــة،  وفـــي هـــذا الصـــدد، تـــرى روســـيا والصيـــن أن عصـــر األحاديـــة القطبيـــة قـــد ولَّ
وأن العالـــم يعيـــش اآلن عصـــر التعدديـــة القطبيـــة. وفـــي المقابـــل، تنظـــر الواليـــات المتحـــدة 

–وحلفاؤهـــا األوروبيـــون- إلـــى موســـكو وبكيـــن باعتبارهمـــا تهديـــًدا حقيقًيـــا لهيمنتهـــا علـــى 
ج لهـــا مـــن قبيـــل الحريـــة، والديمقراطيـــة، وحقـــوق  النظـــام الدولـــي، ومنظومـــة القيـــم التـــي تـــروِّ

اإلنســـان، وحريـــة التجـــارة.

ـــر  ـــى اســـتمرار البعـــد األيديولوجـــي فـــي التأثي ـــي دلَّلـــت بوضـــوح عل ـــزر المؤشـــرات الت ولعـــل واحـــًدا مـــن أب
علـــى التفاعـــالت بيـــن القـــوى الكبـــرى، اتجـــاه إدارة "جـــو بايـــدن" لعقـــد قمـــة "الديمقراطيـــة" بنهايـــة عـــام 2021، 

وهـــي قمـــة قوبلـــت بانتقـــادات عديـــدة انطالًقـــا مـــن اســـتبعادها دوًلا بعينهـــا مـــن الحضـــور، وهـــذا االســـتبعاد 
فـــي حـــد ذاتـــه يتعـــارض ومبـــادئ الديمقراطيـــة، التـــي مـــن المفتـــرض أال تُقصـــي أحـــًدا.

ـــت الصيـــن وروســـيا انتقـــادات الذعـــة لقمـــة "الديمقراطيـــة" األمريكيـــة علـــى اعتبـــار أن مبـــدأ اإلقصـــاء الـــذي  ووجهَّ
انتهجتـــه القمـــة يفضـــي إلـــى تقســـيم العالـــم إلـــى معســـكرْين؛ معســـكر الـــدول الديمقراطيـــة، ومعســـكر الـــدول 

غيـــر الديمقراطيـــة، وهـــو تقســـيم يعيـــد لألذهـــان حالـــة االســـتقطاب األيديولوجـــي الحـــاد والتحالفـــات التـــي طغـــت علـــى 
ـــاردة. ـــة الحـــرب الب حقب

ـــدت الصيـــن وروســـيا أن إقصاءهمـــا مـــن القمـــة يعنـــي أنهـــا حكـــر علـــى دول بعينهـــا، وهـــذا يتناقـــض   فضـــًلا عـــن ذلـــك، أكَّ
وكـــون الديمقراطيـــة واحـــدًة مـــن القيـــم المشـــتركة للبشـــرية جمعـــاء، وليســـت "بـــراءة اختـــراع" يمتلكهـــا عـــدد قليـــل مـــن الـــدول، 

عيـــه مـــن ديمقراطيـــة إنمـــا هـــو مجـــرد غطـــاء، تســـتخدمه لتحقيـــق أهدافهـــا  وأن ســـلوك الواليـــات المتحـــدة يثبـــت تماًمـــا أن مـــا تدَّ
الجيوســـتراتيجية، وممارســـة الضغـــوط علـــى الـــدول، وتقســـيم العالـــم، وخدمـــة أجندتهـــا للحفـــاظ علـــى الهيمنـــة.

وتأسيًســـا علـــى مـــا ســـبق، تناقـــش هـــذه اإلصـــدارة مـــن سلســـلة "بقلـــم خبيـــر" األيديولوجيـــا فـــي عالقـــات القـــوى الكبـــرى، ومـــا اعتراهـــا 
مـــن خفـــوت وســـطوع علـــى مـــدار العقـــود الثالثـــة المنصرمـــة، كمـــا تتطـــرَّق إلـــى قمـــة "الديمقراطيـــة" باعتبارهـــا ذروة التصعيـــد األيديولوجـــي 

بيـــن القـــوى الكبـــرى، فضـــًلا عـــن محاولـــة استشـــراف مســـتقبل الجـــدل األيديولوجـــي بيـــن القـــوى الكبـــرى.
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مقدمة

بعـــد ثالثـــة عقـــود مـــن انهيـــار االتحـــاد الســـوفيتي، ومـــا 

أعقبـــه مـــن توهـــم تحقيـــق نصـــر نهائـــي لمنظومـــة 

فكريـــة وعقائديـــة، تحضـــر األيديولوجيـــا والقيـــم بقـــوة 

فـــي التفاعـــالت بيـــن القـــوى الكبـــرى. وقـــد شـــهدت 

األيـــام األخيـــرة تصعيـــًدا فـــي هـــذه الجبهـــة الفكريـــة 

نظمتهـــا  التـــي  الديمقراطيـــة  قمـــة  خلفيـــة  علـــى 

الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة عـــن بعـــد.

هـــذا، وقـــد تجّلـــت خـــالل الفتـــرة الســـابقة النعقـــاد 

تنامـــي  علـــى  مؤشـــرات  عـــدة  الديمقراطيـــة  قمـــة 

ــن  ــن كل مـ ــالت بيـ ــي التفاعـ ــة فـ ــاد األيديولوجيـ األبعـ

خاصـــة  وحلفائهـــا  األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

األوروبييـــن مـــن ناحيـــة وكل مـــن روســـيا والصيـــن 

ــد  ــرى. وقـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــرى مـ ــراف األخـ وبعـــض األطـ

ــي الرئيـــس  ــع تولـ ــة مـ ــة نوعيـ ــر نقلـ شـــهد ذلـــك األمـ

األمريكـــي "جـــو بايـــدن" ســـدة الحكـــم مطلـــع عـــام 

2021. وهـــو مـــا يثيـــر التســـاؤل بشـــأن كيـــف وصلـــت 

ــه بيـــن تلـــك القـــوى الثـــالث  ــا هـــي عليـ ــور إلـــى مـ األمـ

علـــى الصعيـــد األيديولوجـــي؟ ومـــا الـــذي يطرحـــه كل 

طـــرف؟ وأيـــن يلتقـــون وفيمـــا يختلفـــون؟ وهـــل العالم 

األيديولوجيـــة؟  المواجهـــة  اســـتدعاء  علـــى  مقبـــل 

نســـخة  ســـتكون  فهـــل  ذلـــك  حـــدث  حـــال  وفـــي 

ــا  ــة التـــي تجلـــت مالمحهـ ــررة مـــن تلـــك المواجهـ مكـ

فـــي القـــرن العشـــرين، ال ســـيما فـــي فتـــرة مـــا بعـــد 

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة؟ ومـــاذا عـــن باقـــي الوحـــدات 

الدوليـــة فـــي النظـــام الدولـــي فـــي هـــذا الخضـــم؟ وهـــل 

ــورة  ــي بلـ ــة فـ ــب األيديولوجيـ ــذه الجوانـ ــهم هـ ستسـ

ــا ســـتكون  ــد أم أن نتيجتهـ ــام دولـــي جديـ معالـــم نظـ

تكريســـا للوضـــع القائـــم؟

ثالثـــة  الورقـــة  هـــذه  تتنـــاول  ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي 

عالقـــات  فـــي  األيديولوجيـــا  هـــي:  رئيســـة،  محـــاور 

ـــرى.. دورة الخفـــوت والســـطوع، و"قمـــة  القـــوى الكب

األيديولوجـــي  التصعيـــد  ذروة  الديمقراطيـــة".. 

الجـــدل  مســـتقبل  وأخيـــًرا  الكبـــرى،  القـــوى  بيـــن 

الكبـــرى. القـــوى  بيـــن  األيديولوجـــي 

أوال: األيديولوجيــا فــي عالقــات القــوى 
الكبــرى.. دورة الخفــوت والســطوع:

منظومـــة  وتفككـــت  برليـــن،  جـــدار  انهـــار  بعدمـــا 

حـــزب  حـــل  وتـــم  الشـــرقي االشـــتراكي،  المعســـكر 

وارســـو، وانهـــار االتحـــاد الســـوفييتي، خـــرج الرئيـــس 

األمريكـــي األســـبق "جـــورج بـــوش" مبشـــًرا بنظـــام 

دولـــي جديـــد. وخـــرج الكثيـــر مـــن الباحثيـــن وعلمـــاء 

السياســـة بمقـــوالت ال تنعـــي فقـــط األيديولوجيـــا 

أو  لينينيـــة  ماركســـية  كانـــت  ســـواء  الشـــيوعية، 

نفســـها  تصـــف  كانـــت  التـــي  الصيـــغ  مـــن  غيرهـــا 

وإنمـــا  الوطنيـــة،  الخصوصيـــة  ذات  باالشـــتراكيات 

بإعـــالن النصـــر النهائـــي للرأســـمالية والديمقراطيـــة. 

وطـــرح "فرانســـيس فوكويامـــا" مـــا أســـماه نهايـــة 

التاريـــخ.

أ. السيد صدقي عابدين 
باحث في العلوم السياسية - متخصص في الشؤون اآلسيوية

 تصاعد األبعاد األيديولوجية

للعالقات بين القوى الكبرى
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وبعيـــًدا عـــن كل الجـــدل الفكـــري الـــذي دار حـــول تلـــك 

المقـــوالت وغيرهـــا؛ فـــإن األمـــور قـــد ســـارت باتجـــاه 

تكريـــس هيمنـــة الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة علـــى 

ــن   مـ
ٍ
ــكل ــح لـ ــع واضـ ــل تراجـ ــي ظـ ــي فـ ــام الدولـ النظـ

روســـيا تحـــت رئاســـة "بوريـــس يلتســـن". والصيـــن، 

ومـــا تالهـــا مـــن عقوبـــات فرضـــت عليهـــا. وكان مـــن 

روســـيا  فـــي  الحاكمـــة  النخبـــة  أن  تماًمـــا  الواضـــح 

قـــد انحـــازت للغـــرب. حيـــث أشـــار بعـــض المحلليـــن 

فـــي  الغربيـــة  التوجهـــات  اختـــارت  قـــد  روســـيا  أن 

التوجهـــات  حســـاب  علـــى  الخارجيـــة  سياســـتها 

باتـــت  إنهـــا  بـــل  فحســـب،  هـــذا  ليـــس  الشـــرقية. 

ـــال رضـــاه. ومـــن  طيعـــة مـــع الغـــرب؛ ممـــا جعلهـــا تن

الصناعيـــة  الـــدول  إلـــى مجموعـــة  تـــم ضمهـــا  ثـــم 

إلـــى مجموعـــة  المجموعـــة  اســـم  وتغيـــر  الكبـــرى. 

الثمانيـــة. غيـــر أنـــه عندمـــا بـــدأت التفاعـــالت تأخـــذ 

منحـــى آخـــر بعـــد ســـنوات خرجـــت مـــن المجموعـــة 

وعـــادت المجموعـــة إلـــى مســـماها القديـــم.

كانـــت  التـــي  إن روســـيا  بـــل  هـــذا فحســـب،  ليـــس 

قائـــدة المعســـكر الشـــرقي والقـــوة األعظـــم فـــي 

المتحـــدة  للواليـــات  والمكافئـــة  وارســـو  حلـــف 

األمريكيـــة فـــي حلـــف شـــمال األطلنطـــي باتـــت تدخـــل 

فـــي صيغـــة تشـــاور مؤسســـية مـــع حلـــف الناتـــو-

وهـــي الصيغـــة التـــي يحاولـــون إحياءهـــا مـــع تزايـــد 

أحـــداث  وقعـــت  عندمـــا  وحتـــى  مؤخـــًرا-  التوتـــرات 

الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2011 لـــم تســـتطع روســـيا 

إقامـــة  فـــي  الرغبـــة األمريكيـــة  فـــي وجـــه  الوقـــوف 

قواعـــد عســـكرية فـــي جمهوريـــات آســـيا الوســـطى 

االتحـــاد  مـــن  جـــزًءا  قريبـــة  لســـنوات  كانـــت  التـــي 

الســـوفييتي، ومـــا زالـــت تشـــكل حزاًمـــا مهمـــا لألمـــن 

القومـــي الروســـي ال يقـــل أهميـــة عمـــا عليـــه الحـــال 

فـــي أوكرانيـــا وبيالروســـيا وجورجيـــا.

هـــذا، ولـــم يقـــف التحـــرك األمريكـــي عنـــد هـــذا الحـــد بـــل 

طـــال مناطـــق نفـــوذ روســـية أخـــرى فـــي أوروبـــا كمـــا 

هـــو الحـــال فـــي صربيـــا. وابتدعـــت واشـــنطن مفاهيـــم 

جديـــدة مـــن قبيـــل التدخـــل ألهـــداف إنســـانية.

بنـــاء  علـــى  الخضـــم  هـــذا  فـــي  الصيـــن  عكفـــت 

فـــي  حـــدث  ممـــا  وتعلمـــت  التنمويـــة.  تجربتهـــا 

المنظومـــة االشـــتراكية. فأدخلـــت فـــي ممارســـتها 

مـــا لـــم يخطـــر يوًمـــا علـــى بـــال حتـــى أشـــد المناوئيـــن 

ـــا لهـــا. ومـــن ثـــم أصبحـــت الموطـــن  ـــا وعقائدًي فكرًي

رأســـها  وعلـــى  العالميـــة  لالســـتثمارات  األهـــم 

االســـتثمارات األمريكيـــة. ولقبـــت آنـــذاك بمصنـــع 

العالـــم. وانضمـــت لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة. 

باقتصادهـــا  باالعتـــراف  الغـــرب  تطالـــب  وباتـــت 

كاقتصـــاد ســـوق. ليـــس هـــذا فحســـب بـــل وصـــل 

ــع  ــاري مـ ــالف التجـ ــل ذروة الخـ ــي ظـ ــا فـ ــال بهـ الحـ

الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة خـــالل فتـــرة حكـــم 

بالحفـــاظ  للمطالبـــة  ترامـــب"  "دونالـــد  الرئيـــس 

علـــى حريـــة التجـــارة العالميـــة؛ بـــل والدفـــاع عـــن 

العولمـــة التـــي رأت أن إجـــراءات إدارة ترامـــب تضـــر 

المتحـــدة  الواليـــات  انســـحاب  واســـتغلت  بهـــا. 

ــات  ــدات والمنظمـ ــن بعـــض المعاهـ ــة مـ األمريكيـ

الدوليـــة لتتولـــى مفاتيـــح القيـــادة فـــي مجـــاالت مـــن 

قبيـــل التغيـــرات المناخيـــة. وبـــات الرئيـــس الصينـــي 

ومنهـــا  الدوليـــة.  المنتديـــات  فـــي  بقـــوة  حاضـــُرا 

مقوالتـــه  وباتـــت  االقتصـــادي.  دافـــوس  منتـــدى 

محـــل استشـــهاد مـــن كبـــار القائميـــن علـــى أمـــر 

هـــذه المنتديـــات. 
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وفـــي ظـــل مـــا حظيـــت بـــه الصيـــن مـــن نفـــوذ دولـــي، 

فقـــد دفعـــت الصيـــن باتجـــاه المطالبـــة بتعديـــالت 

فـــي حصـــص صنـــدوق النقـــد الدولـــي، كمـــا قامـــت 

البنيـــة  فـــي  لالســـتثمار  اآلســـيوي  البنـــك  بإنشـــاء 

األساســـية وهـــو مـــا اعتبـــر مناوئًـــا للبنـــك الدولـــي 

وبنـــوك التنميـــة األخـــرى، فضـــًلا عـــن طرحهـــا مبـــادرة 

الشـــحن  قطـــارات  لتقطـــع  والطريـــق.  الحـــزام 

الصينيـــة آالف األميـــال وصـــوال إلـــى الكثيـــر مـــن المدن 

األوروبيـــة. وعقـــدت شـــراكات وأقامـــت منتديـــات مـــع 

الكثيـــر مـــن مناطـــق العالـــم القريبـــة منهـــا والبعيـــدة 

ــكا  ــا وأمريـ ــيا وإفريقيـ ــرقي آسـ مثـــل، دول جنـــوب شـ

اســـتثمارات  العربيـــة. وضخـــت  والـــدول  الالتينيـــة 

ضخمـــة فـــي شـــرايين اقتصـــادات الكثيـــر مـــن دول 

العالـــم. وباتـــت عملتهـــا ضمـــن مكونـــات االحتياطـــات 

النقديـــة األجنبيـــة لـــدى الكثيـــر مـــن الـــدول.

ترافـــق مـــع كل ذلـــك تقـــارب متزايـــد بيـــن الصيـــن 

وروســـيا فـــي الوقـــت الـــذي اتســـعت فيـــه الهـــوة 

بينهمـــا وبيـــن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، حتـــى 

فبينمـــا  متباعـــدة.  الخـــالف  ســـاحات  كانـــت  وإن 

تشـــتبك الواليـــات المتحـــدة مـــع الصيـــن فـــي قضايـــا 

الملكيـــة  وحمايـــة  التجـــاري  التبـــادل  فـــي  العدالـــة 

الفكريـــة، ومـــا أســـمته بفـــخ االســـتثمارات الصينيـــة 

للكثيـــر مـــن الـــدول مـــن أجـــل الحصـــول علـــى النفـــوذ 

الصينيـــة،  العســـكرية  القـــوة  وتزايـــد  السياســـي، 

ــا بحـــري الصيـــن الجنوبـــي والشـــرقي، كانـــت  وقضايـ

تختلـــف مـــع روســـيا فـــي قضايـــا مـــن قبيـــل أمـــن 

وســـباق  الســـيبراني  واألمـــن  وأوكرانيـــا  جورجيـــا 

التســـلح.

لـــم تغـــب يوًمـــا عـــن كل تلـــك التفاعـــالت الجوانـــب 

ال  المتحـــدة  فالواليـــات  واأليديولوجيـــة.  القيميـــة 

الصيـــن  أســـمته  لمـــا  التـــام  الرضـــا  بعيـــن  تنظـــر 

أن  تـــرى  حيـــث  واالنفتـــاح.  اإلصـــالح  بسياســـة 

تمـــد  باتـــت  التـــي  العمالقـــة  الصينيـــة  الشـــركات 

ــتى مناطـــق العالـــم هـــي باألســـاس  ــا فـــي شـ أذرعهـ

ــنطن  ــيا فواشـ ــبة لروسـ ــة. وبالنسـ ــركات حكوميـ شـ

ال تقـــف عنـــد مجـــرد االتهامـــات الموجهـــة لهـــا علـــى 

صعيـــد الديمقراطيـــة والحريـــات وحقـــوق اإلنســـان 

بدعـــم  تتهمهـــا  وإنمـــا  الداخلـــي،  الصعيـــد  علـــى 

الخـــارج.  فـــي  األمريكيـــة  للقيـــم  المعاديـــة  النظـــم 

وتصـــدر ملـــف حقـــوق اإلنســـان أجنـــدة واشـــنطن 

ـــدة  ـــه أخـــذ أبعـــاًدا جدي فـــي تعاملهـــا مـــع الصيـــن؛ لكن

"بايـــدن". فقـــد وصـــل  الرئيـــس  إدارة  بعـــد مجـــيء 

اإلبـــادة  بممارســـة  بكيـــن  اتهـــام  حـــد  إلـــى  الحـــال 

الجماعيـــة ضـــد مســـلمي اإليجـــور فـــي شـــينجيانج. 

كمـــا أعلنـــت واشـــنطن عـــن مقاطعـــة دورة األلعـــاب 

األولمبيـــة الشـــتوية التـــي ستســـتضيفها بكيـــن 2022 

دبلوماســـًيا.

الواليـــات المتحـــدة لـــم تخـــف يوًمـــا امتعاضهـــا مـــن 

وباتـــت  الروســـية.  والمناكفـــة  الصينـــي  الصعـــود 

ألمنهـــا  التهديـــد  عناصـــر  رأس  علـــى  تضعهمـــا 

القومـــي، مـــع اقنـــاع حلفائهـــا بمخاطـــر هـــذا الصعـــود، 

الـــدول  اجتماعـــات  بيانـــات  عكســـته  مـــا  وهـــو 

الصناعيـــة الســـبع وحلـــف شـــمال األطلنطـــي. كمـــا 

ــا عملـــت علـــى تشـــكيل تحالفـــات جديـــدة تضـــم  أنهـ

إلـــى جانبهـــا دوًلا مجـــاورة للصيـــن، كمـــا حـــدث مؤخـــًرا 

خارجيـــة كل  وزراء  أصـــدره  الـــذي  للبيـــان  بالنســـبة 

مـــن الواليـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة وكنـــدا 

وأســـتراليا ونيوزيالنـــدا حـــول االنتخابـــات فـــي هونـــج 

االتحـــــــاد  انهيـــــار  عقــــب 
علـى  الصيـن  عكفـت  الســـوفيتي 
وأصبحـت  التنمويـة  تجربتهـا  بنـاء 
الموطـــــن األهــــــــم لالستــــــثمارات 
رأســـــها  وعلــــــى  العالميـــــة 
ولقبـت  األمريكيــــة.  االسـتثمارات 
وانضمـت  العالـم.  بمصنـع  آنـذاك 
ممـا  العالميـة،  التجـارة  لمنظمـة 

الدولـي. نفوذهـا  عـزز 
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ــدا  ــدة رئيـــس وزراء كنـ ــى مناشـ ــة إلـ ــج. باإلضافـ كونـ

"جاســـتن تـــرودوا" للـــدول الغربيـــة نهايـــة عـــام 2021 

بتشـــكيل جبهـــة موحـــدة ضـــد الصيـــن للحيلولـــة دون 

اســـتخدامها للمصالـــح االقتصاديـــة لشـــق صـــف 

الحلفـــاء الغربييـــن.

التصعيـــد  أن  الواضـــح  فمـــن  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

كان  والقيـــم  األيديولوجيـــا  جبهـــة  علـــى  األمريكـــي 

رفقـــة الصعـــود الصينـــي والمناوئـــة الروســـية. حيـــث 

مّكـــن هـــذا الصعـــود بكيـــن ليـــس فقـــط مـــن منافســـة 

واشـــنطن فـــي الحـــرب التجاريـــة خـــالل فتـــرة رئاســـة 

"ترامـــب"، وإنمـــا بانتقـــاد المنظومـــة األيديولوجيـــة 

والقيميـــة األمريكيـــة. فكمـــا تصـــدر واشـــنطن تقاريـــر 

عـــن الحريـــات وحقـــوق اإلنســـان وحالـــة الديمقراطيـــة 

فـــي شـــتى دول العالـــم بمـــا فيهـــا الصيـــن؛ فـــإن بكيـــن 

باتـــت تصـــدر تقاريـــر عـــن أوضـــاع حقـــوق اإلنســـان 

فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة. وقـــد جـــاءت قمـــة 

الديمقراطيـــة المنعقـــدة عـــن بعـــد يومـــي التاســـع 

والعاشـــر مـــن شـــهر ديســـمبر 2021 لتظهـــر المـــدى 

بيـــن  األيديولوجيـــة  المواجهـــة  حـــدة  بلغتـــه  الـــذي 

ناحيـــة،  مـــن  بشـــكل أساســـي  المتحـــدة  الواليـــات 

وبيـــن كل مـــن الصيـــن وروســـيا مـــن ناحيـــة أخـــرى، 

وهـــو مـــا ســـيوضحه الجـــزء التالـــي.

ذروة  الديمقراطيــة"..  "قمــة  ثانيــا: 
القــوى  بيــن  األيديولوجــي  التصعيــد 

ى: لكبــر ا

علـــى الرغـــم مـــن تراجـــع محوريـــة قضيـــة الديمقراطيـــة 

إدارة  خـــالل  األمريكيـــة  الخارجيـــة  السياســـة  فـــي 

ـــد ترامـــب"، فإنهـــا  الرئيـــس األمريكـــي الســـابق "دونال

سياســـات  كثيـــًرا  انتقـــدت  براجماتـــي  ســـياق  فـــي 

حيـــث  وممارســـاته.  الصينـــي  الشـــيوعي  الحـــزب 

واصـــل وزيـــر الخارجيـــة األمريكـــي الســـابق "مايـــك 

بومبيـــو" انتقاداتـــه للحـــزب الشـــيوعي باعتبـــاره أخطـــر 

ــاء واشـــنطن  ــذًرا حلفـ ــة، محـ ــات الدينيـ ــد للحريـ تهديـ

مـــن األهـــداف الحقيقيـــة للحـــزب. وفـــي ضـــوء ذلـــك 

ـــة حيـــال التظاهـــرات  اتخـــذت واشـــنطن مواقـــف قوي

الصينـــي  والتعامـــل  كونـــج  التـــي شـــهدتها هونـــج 

معهـــا. وأشـــار "بومبيـــو" أن القانـــون الـــذي ســـنته 

الصيـــن بخصـــوص هونـــج كونـــج -والـــذي اندلعـــت 

علـــى إثـــره التظاهـــرات- مـــا هـــو إال تصـــرف ضمـــن 

سلســـلة مـــن اإلجـــراءات التـــي تســـتهدف تقويـــض 

ــج.  ــج كونـ ــي هونـ ــات فـ الحريـ
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قـــد  "بايـــدن"  الرئيـــس  إدارة  فـــإن  المقابـــل  فـــي 

دفعـــت بالديمقراطيـــة قدًمـــا علـــى جـــدول أعمـــال 

سياســـتها الخارجيـــة، مـــع تصحيـــح أخطـــاء اإلدارة 

ــادة األمريكيـــة،  ــابقة التـــي أدت إلـــى تراجـــع القيـ السـ

ومـــن ثـــّم كان العمـــل علـــى ترميـــم العالقـــات مـــع 

الحلفـــاء، والعـــودة لقيـــادة الجهـــود العالميـــة فـــي 

مجـــال التغيـــر المناخـــي وغيرهـــا مـــن األمـــور. وفـــي 

لعقـــد  األمريكيـــة  اإلدارة  خططـــت  الســـياق  هـــذا 

ــادرة  ــة مبـ ــا بمثابـ ــي اعتبرتهـ ــة، التـ ــة الديمقراطيـ قمـ

بوضـــع  "بايـــدن"  إدارة  التـــزام  توضـــح  رئاســـية 

سياســـتها  اهتمامـــات  قلـــب  فـــي  الديمقراطيـــة 

ــز  الخارجيـــة. وتـــم تحديـــد ثالثـــة مجـــاالت رئيســـة تركـ

عليهـــا القمـــة. هـــي، تقويـــة الديمقراطيـــة، ومحاربـــة 

ــان.  ــرام حقـــوق اإلنسـ ــاه احتـ ــاد، والدفـــع باتجـ الفسـ

وقـــد أتـــى الرئيـــس "بايـــدن" ونائبتـــه هاريـــس علـــى 

للقمـــة.  فـــي خطابهمـــا  األمـــور  تلـــك  مـــن  بعـــض 

ــي بــــ  ــماه الرئيـــس األمريكـ ــا أسـ ــال مـ ــدم إغفـ ــع عـ مـ

"ضغـــوط األوتوقراطيـــات". والتـــي تســـعى إلـــى زيـــادة 

ــر العالـــم.  ــا عبـ ــيع نفوذهـ ــا وتوسـ ــا وصادراتهـ قوتهـ

معتبريـــن أن سياســـاتهم وممارســـاتهم األكفـــأ فـــي 

التصـــدي للتحديـــات العالميـــة. وقـــد اعتبـــر "بايـــدن" أن 

مثـــل هـــذا الطـــرح مـــن شـــأنه تقســـيم المجتمعـــات، 

وإحـــداث اســـتقطاب سياســـي. خاصـــة وأن كًلا مـــن 

الصيـــن وروســـيا قـــد وجهـــت نفـــس التهمـــة تقريًبـــا 

للواليـــات المتحـــدة وحلفائهـــا ومشـــاركيها فـــي تلـــك 

القمـــة كمـــا ســـيرد تفصيـــًلا. فقـــد تحـــدث "بايـــدن" 

الديمقراطـــي  الدولـــي  بالمجتمـــع  أســـماه  عمـــا 

موحـــًدا.  تجعلـــه  التـــي  القيـــم  بـــذات  يؤمـــن  الـــذي 

ـــب بالحفـــاظ  ـــي الديمقراطـــي مطال والمجتمـــع الدول

علـــى العدالـــة وحكـــم القانـــون وحريـــة التعبيـــر وحريـــة 

التجمـــع وحريـــة وســـائل اإلعـــالم، والحريـــة الدينيـــة، 

وضمـــان حقـــوق اإلنســـان. 

كمـــا أكـــد "بايـــدن" أن بـــالده ســـوف تبـــدأ بنفســـها 

ثـــّم  ومـــن  ديمقراطيتهـــا،  فـــي  االســـتثمار  عبـــر 

ــار  ــي إطـ ــم، وكل ذلـــك فـ ــول العالـ ــركائها حـ ــم شـ دعـ

التـــي  الديمقراطيـــة،  لتجديـــد  الرئاســـية  المبـــادرة 

ــة ليـــس  ــادات ماليـ ــا تخصيـــص اعتمـ ــت أيًضـ تضمنـ

فقـــط للداخـــل األمريكـــي، أو للـــدول الديمقراطيـــة 

وفـــق تصنيـــف واشـــنطن؛ وإنمـــا العمـــل علـــى مـــا 

أســـماه بجبهـــة الديمقراطيـــة عبـــر العالـــم. ومـــن 

ناحيتهـــا، اعتبـــرت نائبـــة الرئيـــس األمريكـــي "هاريـــس" 

ــى  ــتنعكس علـ ــة سـ ــة األمريكيـ ــوة الديمقراطيـ أن قـ

ديمقراطيـــات العالـــم، مشـــيرة إلـــى عـــودة بالدهـــا 

اإلنســـان،  لحقـــوق  المتحـــدة  األمـــم  مجلـــس  إلـــى 

انطالًقـــا مـــن ارتبـــاط الديمقراطيـــة بشـــكل وثيـــق 

اإلنســـان. بحقـــوق 

وعلـــى هامـــش القمـــة أعلنـــت الواليـــات المتحـــدة 

األمريكيـــة وأســـتراليا والنرويـــج والدنمـــارك مبـــادرة 

خاصـــة بقيـــود الصـــادرات فـــي مجـــال التكنولوجيـــات 

اإلنســـان،  حقـــوق  اعتبـــارات  علـــى  بنـــاء  الحديثـــة 

وال ُيســـتبعد انضمـــام دول أخـــرى لتلـــك المبـــادرة 

مســـتقبًلا، خاصـــة وأن العديـــد مـــن الـــدول أعلنـــت 

دعمهـــا لهـــا مـــن بينهـــا المملكـــة المتحـــدة وفرنســـا 

الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
لـــم تخـــف يوًمـــا امتعاضهـــا مـــن 
الصعـــود الصينـــي والمناكفـــة 
تضعهمـــا  وباتـــت  الروســـية. 
أمنهـــا  تهديـــدات  رأس  علـــى 
القومـــي، مـــع اقنـــاع حلفائهـــا 
الصعـــود،  هـــذا  بمخاطـــر 

وضـــرورة التصـــدي لـــه.
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األمريكـــي  الكونجـــرس  أقـــر  كمـــا  وكنـــدا.  وهولنـــدا 

ــد الـــواردات األمريكيـــة  ــا اعتمـــده الرئيـــس يقيـ قانونًـ

مـــن الصيـــن، وخاصـــة مـــن منطقـــة شـــينجيانج.

قمـــة  مـــع  الصينـــي  التفاعـــل  تلخيـــص  ويمكـــن 

الديمقراطيـــة فـــي اعتبارهـــا أداة أمريكيـــة تقســـم 

ـــا، وتوظـــف الديمقراطيـــة كســـالح،  العالـــم أيديولوجيًّ

عكـــس  فيـــه  تتصـــرف  الـــذي  نفســـه  الوقـــت  فـــي 

ــا كشـــعار. وأن الســـعي  ــي ترفعهـ ــة التـ الديمقراطيـ

المواجهـــة  روح  وبـــث  العالـــم  لتقســـيم  األمريكـــي 

فيـــه مقصـــود بـــه المحافظـــة علـــى الهيمنـــة واإللهـــاء 

والســـعي  الداخليـــة،  األمريكيـــة  التناقضـــات  عـــن 

لاللتفـــاف علـــى قواعـــد القانـــون الدولـــي ومنظماتـــه 

وعلـــى رأســـها األمـــم المتحـــدة عبـــر تخريـــب تلـــك 

المنظومـــة الدوليـــة. وفـــي المقابـــل اعتبـــرت الصيـــن 

أن مـــا تقـــوم بـــه الواليـــات المتحـــدة مرفـــوض دولًيـــا 

ومضـــاد لحركـــة التاريـــخ.

ــدرت  ــة أصـ ــة الديمقراطيـ ــد قمـ ــن عقـ ــام مـ ــل أيـ وقبـ

ـــة  ـــة الديمقراطي ـــًرا مفصـــًلا بعنـــوان حال الصيـــن تقري

فـــي الواليـــات المتحـــدة. تكفـــل باإلســـهاب فيمـــا 

قدمـــه المتحدثـــون باســـم وزارة الخارجيـــة مشـــيًرا 

إلـــى أوجـــه القصـــور فـــي الديمقراطيـــة األمريكيـــة. كمـــا 

أصـــدر أحـــد المراكـــز البحثيـــة الصينيـــة تقريـــًرا تضمـــن 

عشـــرة أســـئلة حـــول الديمقراطيـــة األمريكيـــة. مـــن 

ــة؟،  ــة أم لألقليـ ــة لألغلبيـ ــي ديمقراطيـ ــل هـ ــا هـ بينهـ

ــا؟،  ــز لهـ ــوة أم تركيـ ــوازن للقـ ــى تـ ــي تـــؤدي إلـ وهـــل هـ

وهـــل تـــؤدي إلـــى تحســـين ظـــروف معيشـــة النـــاس 

أم إلـــى تدهورهـــا؟، وهـــل تســـاعد فـــي حمايـــة حقـــوق 

اإلنســـان أم تســـهل ســـبل انتهاكهـــا؟، وهـــل تجلـــب 

التنميـــة والرفاهيـــة أم تـــؤدي للكـــوارث واالضطرابـــات 

ـــم تكتـــف الصيـــن بإصـــدار  ـــم؟ ول فـــي باقـــي دول العال

ـــر رســـمي حـــول الديمقراطيـــة األمريكيـــة، وإنمـــا  تقري

أصـــدرت تقريـــًرا مفصـــال حـــول الديمقراطيـــة الصينيـــة 

وكيفيـــة عملهـــا. يأتـــي ذلـــك انطالقـــا مـــن قناعـــة 

صينيـــة بـــأن الديمقراطيـــة قيمـــة مشـــتركة تمـــارس 

بطـــرق مختلفـــة والخيـــار الشـــعبي هـــو الحاكـــم فيمـــا 

إذا كانـــت بلـــد مـــا ديمقراطيـــة أم ال. فالديمقراطيـــة 

بالنســـبة لهـــا هـــدف لكـــن ليـــس شـــرًطا أن تكـــون 

يتـــم  والتـــي  الغربيـــة،  األمريكيـــة  الصيغـــة  بـــذات 

فرضهـــا تحـــت شـــعارات اإلصـــالح واالنفتـــاح وإثـــارة 

الشـــعوب.

وفـــي هـــذا الصـــدد، اعتبـــرت الصيـــن أن التحريـــض 

ديمقراطـــي  إلـــى  العالـــم  تقســـيم  علـــى  األمريكـــي 

وغيـــر ديمقراطـــي مـــا هـــو إال تحريـــض علنـــي علـــى 

"االنقســـام والمواجهـــة" ممـــا ســـيقود إلـــى "مزيـــد 

ــل  ــم تغفـ ــي". ولـ ــع الدولـ ــي المجتمـ ــى فـ ــن الفوضـ مـ

الصيـــن تذكيـــر الواليـــات المتحـــدة بضحايـــا حروبهـــا 

ــة  ــا الديمقراطيـ ــن بينهـ ــة مـ ــعارات مختلفـ تحـــت شـ

وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان. 

وفـــي المقابـــل أبـــدت الصيـــن اســـتعدادها "للتعـــاون 

المشـــتركة  القيـــم  لتكريـــس  العالـــم  دول  مـــع 

للبشـــرية المتمثلـــة فـــي الســـالم والتنميـــة والعدالـــة 

والحريـــة". والديمقراطيـــة  واإلنصـــاف 

قمـــة  روســـيا  انتقـــدت  آخـــر،  صعيـــد  علـــى 

الرئيـــس  هدفهـــا  أن  إلـــى  مشـــيرة  الديمقراطيـــة، 

فـــي  لأليديولوجيـــا  وإعـــادة  المواجهـــة،  تغذيـــة 

مواجهـــات العالقـــات الدوليـــة تحـــت الفتـــة القواعـــد 

ـــرة أنهـــا أداة للتدخـــل  ـــى النظـــام. معتب المســـتندة إل

فـــي  براقـــة،  شـــعارات  تحـــت  الـــدول  شـــؤون  فـــي 

حيـــن تكشـــف الممارســـات األمريكيـــة عـــن ســـوء 

حـــال الديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان فـــي الواليـــات 

المتحـــدة والغـــرب عموًمـــا. واعتبـــرت روســـيا أن قمـــة 

الديمقراطيـــة تنـــدرج ضمـــن اســـتراتيجية الواليـــات 

المتحـــدة. األمـــم  دور  لتقويـــض  المتحـــدة 

مـــا  ضـــوء  علـــى  أنـــه  تـــرى  روســـيا  فـــإن  ثـــم  مـــن 

ــد  ــا علـــى صعيـ ــدة وحلفاؤهـ ــات المتحـ ــه الواليـ تعانيـ

الديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان ليـــس مـــن حقهـــم 

الـــدروس  وتوجيـــه  الديمقراطيـــة  عـــن  الحديـــث 

لآلخريـــن واصفـــة تلـــك المعانـــاة بالهيكليـــة. وقـــد 
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وســـائل  حـــول  كثيـــرة  تفاصيـــل  موســـكو  ذكـــرت 

فيهـــا،  والتدخـــل  وتبعيتهـــا  الغـــرب  فـــي  اإلعـــالم 

وكذلـــك وســـائل التواصـــل االجتماعـــي والمعلومـــات 

المضللـــة فيهـــا، ومـــا تتـــم ممارســـته مـــن خـــداع للـــرأي 

ــة، ومشـــكالت  ــة اإللكترونيـ ــام. وعمليـــات الرقابـ العـ

النظـــام االنتخابـــي األمريكـــي. واســـتمرت موســـكو 

فـــي تقديـــم مؤشـــرات كثيـــرة وواقعيـــة تدلـــل علـــى 

حـــال الديمقراطيـــة المزعومـــة فـــي الغـــرب. 

الكبيـــر  الفـــارق  يتضـــح  ســـبق،  مـــا  ضـــوء  وفـــي 

وبيـــن  للديمقراطيـــة  األمريكـــي  المنظـــور  بيـــن 

فاألخيـــران  والروســـي.  الصينـــي  المنظوريـــن 

تجمعهمـــا منطلقـــات تـــكاد تكـــون متطابقـــة. ولعـــل 

هـــذا مـــا جعـــل طرحيهمـــا متفقيـــن إلـــى حـــد بعيـــد 

الســـؤال  ويبقـــى  التفاصيـــل.  وفـــي  المجمـــل  فـــي 

هـــل تصبـــح الديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان ضحيـــة 

الحديـــث  كثـــر  وإن  حتـــى  الكبـــرى  القـــوى  صراعـــات 

األطـــراف؟. كل  لـــدى  عنهـــا 

األيديولوجــي  الجــدل  مســتقبل  ثالًثــا: 
الكبــرى: القــوى  بيــن 

الكثيـــف  الوجـــود  أحـــد  علـــى   
ٍ

بخـــاف يعـــد  لـــم 

الكبـــرى.  القـــوى  تفاعـــالت  فـــي  لأليديولوجيـــا 

ــة  ــد مثلـــت قمـ ــرة. ولقـ ــى ذلـــك كثيـ ــرات علـ فالمؤشـ

الديمقراطيـــة ذروة هـــذا الوجـــود. وقـــد اســـتفاضت 

لديهـــا  مـــا  طـــرح  فـــي  الرئيســـة  الثالثـــة  األطـــراف 

كمـــا اتضـــح فـــي الخطـــوط العريضـــة لذلـــك الطـــرح 

ــال. لكـــن مـــن الواضـــح  ــزء الثانـــي مـــن المقـ ــي الجـ فـ

أن كثافـــة الطـــرح األيديولوجـــي ال تعنـــي أنـــه طـــرح 

مســـتقل عـــن مجمـــل التفاعـــالت االســـتراتيجية بيـــن 

تلـــك األطـــراف. وأن تزايـــده قـــد ترافـــق مـــع التزايـــد 

فـــي الخالفـــات الماديـــة المصلحيـــة علـــى مناطـــق 

ـــد  النفـــوذ وعناصـــر القـــوة. وإن شـــئت فقـــل مـــع تزاي

المقاومـــة الصينيـــة والروســـية للهيمنـــة األمريكيـــة 

مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة ثانيـــة مـــع التخـــوف األمريكـــي 

والممانعـــة  الصينـــي،  التمـــدد  مـــن  والغربـــي 

الروســـية. 

وعلـــى الصعيـــد الداخلـــي فشـــتان مـــا بيـــن النظـــام 

االقتصـــادي الصينـــي وذلـــك االقتصـــاد االشـــتراكي 

المجتمـــع  وكذلـــك  الزمـــن.  مـــن  ردًحـــا  قـــام  الـــذي 

الصينـــي ليـــس هـــو ذلـــك المجتمـــع الـــذي تحدثـــت 

الواليـــات  تحاربهـــا  كانـــت  التـــي  االشـــتراكية  عنـــه 

ــا  ــول إنهـ ــن تقـ ــح أن الصيـ ــرب. صحيـ ــدة والغـ المتحـ

مـــا زالـــت تطبـــق االشـــتراكية لكـــن بعدمـــا أدخلـــت 

ــر.  ــات العصـ ــع مقتضيـ ــواءم مـ ــات لتتـ ــا تحديثـ عليهـ

فـــي  أنهـــا  الصيـــن  تخفيـــه  ال  الـــذي  األمـــر  لكـــن 

سياســـتها الخارجيـــة تتصـــرف ببرجماتيـــة ولـــم تعـــد 

لالعتبـــارات األيديولوجيـــة ذات الـــوزن القديـــم فـــي 

ــا زالـــت  ــن مـ ــة. وإذا كانـــت الصيـ ــتها الخارجيـ سياسـ

تـــرى أنهـــا دولـــة اشـــتراكية، فـــإن روســـيا قـــد غيـــرت 

هـــذا النهـــج تماًمـــا مـــع "يلتســـن" ولـــم يعـــد لـــه بوتيـــن 

ـــًدا. لكنهـــا والصيـــن وضعتـــا فـــي ســـلة واحـــدة مـــن  أب

قبـــل الواليـــات المتحـــدة والكثيـــر مـــن الـــدول الغربيـــة 

التـــي بـــات محـــور طرحهـــا األيديولوجـــي يتركـــز علـــى 
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مـــا تقـــول إنـــه قيمهـــا الغربيـــة الخاصـــة بالحريـــة، 

والديمقراطيـــة، وحريـــة التجـــارة وغيرهـــا مـــن األمـــور 

التـــي انتقدتهـــا كل مـــن الصيـــن وروســـيا.

وهنـــا ُيطـــرح الســـؤال مـــرة أخـــرى، هـــل كان لروســـيا 

والصيـــن أن تقبـــال باإللحـــاق بالمنظومـــة الفكريـــة 

الغربيـــة؟، بـــل والســـؤال األهـــم هـــل همـــا قابـــالن 

ــية  ــة السياسـ ــو كانـــت التركيبـ ــى لـ ــاق حتـ ــذا اإللحـ لهـ

فـــي  قائـــم  هـــو  عمـــا  مختلفـــة  البلديـــن  كال  فـــي 

ــة  ــارات تاريخيـ ــة باعتبـ ــا مرتبطـ ــة هنـ ــا؟ اإلجابـ كليهمـ

التســـليم  مـــن  تجعـــل  واســـتراتيجية  وحضاريـــة 

بســـيناريو اإللحـــاق مجازفـــة. خاصـــة إذا كان الحديـــث 

علـــى المـــدى البعيـــد وليـــس فـــي فتـــرات انتقاليـــة. 

ـــار  فـــال يمكـــن القيـــاس علـــى ســـنوات مـــا بعـــد االنهي

الســـوفيتي علـــى ســـبيل المثـــال بالنســـبة لروســـيا. 

وحتـــى عندمـــا تكالبـــت القـــوى الغربيـــة علـــى الصيـــن 

تســـتطع  لـــم  فإنهـــا  عشـــر  التاســـع  القـــرن  فـــي 

قهرهـــا. 

الصيـــن  تهاجـــم  المتحـــدة  الواليـــات  كانـــت  وإذا 

وروســـيا مـــن نافـــذة الديمقراطيـــة والتعدديـــة فـــإن 

ــدة مـــن ذات  ــات المتحـ ــان الواليـ كال البلديـــن يهاجمـ

الداخلـــي،  الصعيـــد  علـــى  اتضـــح  كمـــا  النافذتيـــن، 

وكذلـــك علـــى الصعيـــد الدولـــي. فـــكل مـــن موســـكو 

األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  أن  تريـــان  وبكيـــن 

تســـعى إلـــى الهيمنـــة. وتريـــد أن تســـتأثر بالقـــرارات 

حتـــى لـــو كانـــت مخالفـــة لقواعـــد القانـــون الدولـــي، وال 

تقيـــم وزنًـــا لألمـــم المتحـــدة فـــي حـــال لـــم تســـير فـــي 

ركابهـــا. هنـــا قـــد يقـــول البعـــض هـــل يختلـــف الطـــرح 

الصينـــي الروســـي عـــن الطـــرح األمريكـــي؟ وهـــل همـــا 

الدولـــي  النظـــام  فـــي  لتعدديـــة حقيقيـــة  يســـعيان 

تضـــم غيرهمـــا أم أنهمـــا يريـــدان نصيًبـــا أكبـــر مـــن 

المكاســـب وقـــدًرا أقـــل مـــن الخســـائر؟

سيســـتدعي  الدولـــي  التنافـــس  أن  الواضـــح  مـــن 

القيـــم واأليديولوجيـــا كثيـــًرا لكـــن هـــل ســـتكون ذات 

القـــرن  فـــي  كانـــت  التـــي  األيديولوجيـــة  المواجهـــة 

هنـــاك  المضاميـــن  صعيـــد  فعلـــى  العشـــرين؟ 

جبهـــة  علـــى  األمريكـــي  التصعيـــد 

األيديولوجيـــا والقيـــم رافـــق الصعـــود 

الصينـــي والمناوئـــة الروســـية. ممـــا 

ســـمح لبكيـــن ليـــس فقـــط بمنافســـة 

واشـــنطن فـــي الحـــرب التجاريـــة خـــالل 

فتـــرة رئاســـة "ترامـــب"، بـــل بانتقـــاد 

المنظومـــة األيديولوجيـــة والقيميـــة 

األمريكيـــة.

وعلـــى  اإلشـــارة.  ســـبقت  كمـــا  كثيـــرة  اختالفـــات 

تقويـــض  احتمـــاالن، األول:  يوجـــد  الحـــدود  صعيـــد 

بكثيـــر ممـــا كان عليـــه  أكثـــر  العامـــل األيديولوجـــي 

لحالـــة  نظـــًرا  وذلـــك  الماضـــي.  القـــرن  فـــي  الحـــال 

الكبـــرى  القـــوى  بيـــن  الكثيفـــة  المتبـــادل  االعتمـــاد 

وليـــس كمـــا كان فـــي الســـابق. فالتعامـــالت التجاريـــة 

بعـــض  وفـــي  جـــًدا.  كثيفـــة  الغـــرب  مـــع  الصينيـــة 

المجـــاالت بـــات الغـــرب يعتمـــد علـــى الصيـــن اعتمـــاًدا 

شـــبه كلـــي كمـــا هـــو الحـــال فـــي المـــوارد النـــادرة. وقـــد 

كانـــت هنـــاك مقـــوالت لمســـؤولين أوروبييـــن فـــي 

ظـــل جائحـــة كورونـــا تشـــير إلـــى مـــا أوضحتـــه الجائحـــة 

مـــن االعتمـــاد األوروبـــي الكثيـــف علـــى مصـــادر غيـــر 

أوروبيـــة وتحديـــًدا آســـيوية وفـــي القلـــب منهـــا صينيـــة 

بالنســـبة لبعـــض المســـتلزمات الطبيـــة. أضـــف إلـــى 

ذلـــك االســـتثمارات الغربيـــة الضخمـــة فـــي الصيـــن 

مـــن  كانـــت  التـــي  اآلســـيوية  الـــدول  مـــن  وغيرهـــا 

معاقـــل الشـــيوعية، بـــل ودخلـــت معهـــا الواليـــات 

المتحـــدة حرًبـــا طويلـــة وطاحنـــة مثـــل فيتنـــام. فاليـــوم 
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ال يمكـــن الحديـــث عـــن معســـكرين تتـــم داخـــل كل 

مقابـــل  فـــي  كثيفـــة  تعامـــالت  منهمـــا  معســـكر 

تفاعـــالت عنـــد حدهـــا األدنـــى بيـــن المعســـكرين. ربمـــا 

لـــن تجـــد فـــي هـــذا الواقـــع المعـــاش إال النمـــوذج 

الكـــوري الشـــمالي، الـــذي يتنفـــس خارجًيـــا برئتيـــن 

إحداهمـــا روســـية واألخـــرى صينيـــة. يضـــاف إلـــى كل 

ذلـــك كثافـــة الحركـــة واالنتقـــال بيـــن شـــتى أرجـــاء 

العالـــم بمـــا فـــي ذلـــك بيـــن تلـــك القـــوى المتنافســـة. 

الذيـــن  الصينييـــن  الطـــالب  عـــدد  إلـــى  مثـــًلا  انظـــر 

يدرســـون فـــي الواليـــات المتحـــدة والعكـــس. وانظـــر 

أرجـــاء  شـــتى  فـــي  الصينييـــن  الســـياح  عـــداد  إلـــى 

العالـــم. وقـــارن حجـــم طلبيـــات شـــركات الطيـــران 

الصينيـــة وتوقعاتهـــا فـــي الخمســـين عاًمـــا القادمـــة. 

بغـــض النظـــر عـــن الظـــرف الطـــارئ مـــع كورونـــا. 

وامتـــالك  التكنولوجيـــا  علـــى عنصـــر  عـــالوة  وذلـــك 

بـــل تلـــك القـــوى المتنافســـة فلـــم يعـــد 
ِ
ناصيتـــه مـــن ق

األمـــر تكنولوجيـــا التســـلح وحدهـــا، ولـــم تعـــد روســـيا 

الســـوفييتي-  االتحـــاد  يفعـــل  كان  -كمـــا  تفصـــل 

العســـكرية  وتلـــك  المدنيـــة  االســـتخدامات  بيـــن 

الصينيـــة  الشـــركات  ســـبقت  كمـــا  للتكنولوجيـــا، 

الشـــركات الغربيـــة فـــي مجـــاالت تكنولوجيـــة كثيـــرة.

الثانـــي: إطـــالق العنـــان أكثـــر للمواجهـــة األيديولوجيـــة 

علـــى أن يظـــل هنـــاك حـــرص علـــى تحييدهـــا، بحيـــث ال 

ـــى التفاعـــالت  ـــرات المواجهـــة فيهـــا عل تنعكـــس تأثي

والتبـــادالت الماديـــة. لكـــن يبقـــى الســـؤال مطروًحـــا 

هـــل تســـتطيع تلـــك القـــوى المحافظـــة علـــى هـــذا 

الفصـــل علـــى طـــول الخـــط؟ ومـــاذا لـــو جـــاءت قيـــادات 

تقـــدم هـــذه االعتبـــارات األيديولوجيـــة علـــى مـــا عداهـــا 

مـــن اعتبـــارات؟

ــوم لـــيـــس كــعــالــم  ــ ــي ــ عـــالـــم ال
الــمــواجــهــة األيـــديـــولـــوجـــيـــة في 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، فـــال يــوجــد 
معسكر غربي ومعسكر شرقي. 
وال حــتــى مــعــســكــر ديــمــقــراطــي 

ومعسكر غير ديمقراطي. 

ــو أن  ــم وهـ ــر مهـ ــر آخـ ــال عنصـ ــب إغفـ ــا، ال يجـ وختاًمـ

عالـــم اليـــوم ليـــس كعالـــم المواجهـــة األيديولوجيـــة 

فـــي القـــرن العشـــرين بالنســـبة لســـائر الوحـــدات 

الدوليـــة فـــي النظـــام الدولـــي. فـــال يوجـــد معســـكر 

معســـكر  حتـــى  وال  شـــرقي.  ومعســـكر  غربـــي 

ديمقراطـــي ومعســـكر غيـــر ديمقراطـــي. وحتـــى لـــو 

التقســـيم  هـــذا  مثـــل  فـــي  يرغـــب  مـــن  هنـــاك  كان 

فـــإن الواقـــع وااللتزامـــات وخيـــارات الـــدول ال تســـير 

إلـــى  االســـتقطاب  حالـــة  تصـــل  ولـــم  ركابـــه.  فـــي 

تلـــك التـــي هيئـــت لظهـــور كتلـــة ثالثـــة تعـــرف بعـــدم 

ظهـــرت  التـــي  كتلـــك  اإليجابـــي  والحيـــاد  االنحيـــاز 

زمـــن الحـــرب البـــاردة. لكـــن هـــل مـــن الممكـــن أن 

أو  تكـــون  مـــن  يجعـــل  الـــذي  الظـــرف  ذلـــك  يأتـــي 

المؤكـــد  األمـــر  أمـــًرا ضرورًيـــا.  الكتلـــة  هـــذه  إحيـــاء 

أن المواجهـــات األيديولوجيـــة كانـــت دائًمـــا ومعهـــا 

محـــاوالت النـــأي بالنفـــس فـــي حاجـــة إلـــى قيـــادات 

ــا  ــيطرة طالمـ ــتظل تحـــت السـ ــا سـ ــة، لكنهـ كاريزميـ

ظـــل الحـــرص قائًمـــا علـــى التعايـــش، أمـــا إذا انتقلـــت 

المعادلـــة إلـــى التنافـــر التـــام فعندهـــا قـــد ال يكـــون 

لأليديولوجيـــا وال للمصالـــح وال للبشـــر وجـــود فـــي 

ظـــل امتـــالك ترســـانات أســـلحة غيـــر تقليديـــة مـــن 

شـــأنها إفنـــاء العالـــم. وربمـــا يكـــون هـــذا هـــو الحائـــل 

دون مواجهـــات مباشـــرة بيـــن تلـــك القـــوى، ومـــن ثـــم 

ـــة وغيرهـــا. ـــاردة والحـــروب بالوكال تزدهـــر الحـــروب الب
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