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األمريكية  املتحدة  الواليات  تواجه  واليوم     
وحلفاؤها صعود قوة عاملية عظمى هي الصني، 
كلتا  قدرة  لتكشف  كورونا  جائحة  وجاءت 
الدولتني العظميني عىل مواجهة األزمة وتبعاتها، 
ويبدو أن أمريكا وحلفاءها األوروبيني يعانون من 

إنهاك ويتمتعون بلياقة أقل وألق أضعف ومرحلة 
من انحسار اإللهام وتضعضع الحلم األمرييك أكرث 
التحول  هذا  مع  وبالتوازي  مىض.  وقت  أي  من 
الجيوسيايس الهائل تبدو روسيا اليوم يف لحظة من 
االنبعاث الميكن مقارنتها بأي حال من األحوال مبا 
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كانت عليه هذه الدولة عام 1999،  حيث ورثت 
النتائج  وتحملت  السوفيتي  االتحاد  إمرباطورية 

املدمرة لتفككه.
    كانت األجندة الثقافية يف صدارة برامج  وكالة 
الروسية يف فرتة  املخابرات األمريكية واملخابرات 
عاماً  أربعني  قرابة  سادت  التي  الباردة  الحرب 
تسعينيات  يف  السوفيتي  االتحاد  سقوط  حتى 
باردة  حرب  تصور  ميكننا  فهل  املايض.  القرن 
العامل  ماعرفه  غرار  عىل  صينية  أمريكية  ثقافية 
الصني  وتبدو  والغريب؟  الرشقي  املعسكرين  بني 
التي كانت عىل مدى قرون طويلة أشبه بحضارة 
من  أكرث  من  أمة  بذاتها،  مكتفية  شبه  مستقلة، 
الواليات  تفوق  جغرافية  مبساحة  إنسان  مليار 
 1949 منذ  الصني  والتزال  األمريكية،  املتحدة 
املعلوماتية   ثورة  ومع  شيوعي.  حزب  يحكمها 
نهجت الصني الشعبية االنفتاح النسبي والقنوات 
اإلنرتنت  عىل  اإلخبارية  واملواقع  الفضائية 
واملؤمترات التي تخاطب فيها الصني العامل بلغاته 
املتعددة، وتغرقه يف الوقت نفسه مبنتجاتها،  إال 
للريبة والشكوك،  وإثارة  أنها التزال أكرث غموضاً 
لجائحة  الصينية  الحكومة  إدارة  تسببت  كام 
كان  أسابيع  وصمتها  األول،  اليوم  منذ  كورونا 
ماليني الصينيني يجوبون فيها العامل، بتخوف وقلق 
عاملي إزاء الغموض والتشايف املبكر الذي عملت 

الدعاية الصينية عىل التباهي به.

أكرث  هي  اليوم  الصني  أن  من  وبالرغم         
انفتاحاً عىل العامل من أي وقت مىض يف التاريخ، 
ثقافتها  هضم  وعرس  الصني  ازدراد  عدم  أن  إال 
أن  من  االرتياح  دون  يحول  نفسياً  سوراً  يشيد 
العامل  لقيادة  مكانها  الكونية  القوة  هذه  تأخذ 
إىل  جذوره  متتد  حاجز  وهو  املقبلة،  العقود  يف 
عرشات القرون من التجربة اإلنسانية، وسمحت 

األوهام هذه الشكوك بخلق  من  ذريعة 

للعرق  االكتساح  من  طوفان  وجه  يف  تنسج 
وأمسك  اقتصادياً  العامل  أطبق عىل  الذي  األصفر 
مبفاصله ممثالً رشياناً وجودياً لعامل كسول مريض 
العارم  الصناعي  التدفق  من  وثدياً  باالستهالك، 
يبدو أن البرشية غري مهيئة بعد عىل فطامه، حتى 
لتلك املجتمعات التي ترى يف نفسها ضحية لسوء 
مع شعور  الجائحة،  مع  التعامل  يف  الصني  إدارة 
متناقض يتالطم يف مخيالها السيايس  ميثل مزيجاً 
من اإلعجاب والخوف والشعور بالخيانة، والعجز 

عن االستغناء فضالً عن املنافسة. 
تنتمي  مجتمعات  تجد  نفسه  الوقت  ويف       
إىل الفضاء اإلبراهيمي، وهو كتلة برشية تتجاوز 
إندونيسيا  من  ممتد  تقريباً،  العامل  سكان  نصف 

حتى األمريكتني صعوبة يف فهم هذه الثقافة. 
    بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية عرف العامل 
الرشقي  املعسكرين  بني  الباردة  الحرب  حقبة 
ضد  الطويلة  حربها  أمريكا  وقادت  والغريب، 
أمريكا  خرجت  السوفيتي.  واالتحاد  الشيوعية 
واقتصادياً. ولد   الحرب قوة عظمى عسكرياً  من 
والحرية“  للثقافة  الدولية  املنظمة  ”الكونجرس/ 
 ،CIA األمريكية  املخابرات  من  هائل  بتمويل 
واملفكرين  املثقفني  مئات  املرشوع  واحتوى هذا 
املجالت  عرشات  وأصدر  والفنانني،  واألدباء 
والدوريات واملعارض، بخمسة وثالثني مركزاً حول 
العامل، وتكونت شبكة محكمة من البرش 
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الذيـــــن 
يعمــلـــــون 

مــع  بالتـــــوازي 
لـ“متحـــو   «CIA»الـــ

فكــــــرة  األذهــــان  من 
فيها أن أمريكا صحراء ثقافية وتزرع 

اىل  حاجة  يف  العامل  أن  مؤداها  جديدة  فكرة 
ذلك  وأن  جديد  تنوير  عرص  واىل  أمرييك  سالم 
هذا  عاش  األمرييك“.  القرن  اسمه  سيكون  كله 
املرشوع قرابة عرشين عاماً. ولكن الحرب الباردة 
التسعينيات  أوائل  انتهاؤها رسمياً حتى  مل يعلن 
لحظة تفكك االتحاد السوفيتي. وتواجه الواليات 

من  محوَّرة  جديدة  نسخا  األمريكية  املتحدة 
اليسار تعم العامل وتنتعش يف أوقات األزمات. 

العلل كيف ميكننا  يف عامل يعاين من هذه 
الغريب  العامل  يخوض  أن  نتصور  أن 
الصني؟!  ضد  ثقافية  باردة  حربا 
ماحصل؟  تكرار  ميكن  هل 
مأساة  ذلك  ميثل  هل 

أومهزلة؟
     اليوم بعد 
ثــة  ثــال

عقود، 
تــواجــــه 
ت  لواليــــــــا ا
املتحــدة األمريكيــة 
أكرث  عظمى  قوة  صعود 

كام تحدياً اقتصادياً  وعسكرياً،  وتكنولوجياً 
بصعود  يتمثل  خطورة  أقل  آخر  تحدياً  تواجه 
حجر  مرمى  عىل  اآلن  باتت  التي  لروسيا  جديد 
املتوسط وجنوبه. عقب  أوروبا رشق  من حدود 
بأوروبا  أمريكا  نهضت  الثانية  العاملية  الحرب 

أمام  لتكون أكرث قوة وصالبة   ، وأعادت إعامرها 
االتحاد السوفيتي، غري أن املفارقة اليوم أن أوروبا 
هي اآلن يف أكرث حاالتها ضعفاً وهشاشة، وكانت 
مواجهة إيطاليا للجائحة وتخيل أوروبا عنها، ومد 
الصني وروسيا يدها إليها لحظة كاشفة معربة عن 
من  بريطانيا  خروج  مثل  كام  أوروبا،  مستقبل 

االتحاد األورويب رضبة قاصمة أكرث إيالماً.
وأكرث  خشونة  أكرث  بوتني  مع  الروس  ويبدو     
أن  غري  قومياً،  فخراً  واكرث  بأنفسهم  اعتداداً 
األهم أنهم أكرث تقارباً مع الصينيني وتنسيقاً، مع  
قناعة تزداد رسوخاً بأنهم يف حاجة ملحة لرشاكة 
يف  معهم  تحالف  وعقد  الصني  مع  إسرتاتيجية 
مواجهة الهيمنة األمريكية الغربية عىل النظام 
تقرص  سايرباين  عامل  خلق  ورضورة  املايل، 
ويف  سام.  للعم  الطوىل  اليد  دونه 
السنوات األخرية تكرث املناسبات 
روس  خرباء  فيها  يحذر  التي 
ويف  متعددة  حوارات  عرب 
محافل دولية ولقاءات صحفية بأن 
أمريكا قادرة عىل أن تشل النظام املرصيف 
الرويس، وإدراك الروس لهذا العجز يجعلهم 
عسكرياً  تنافس  أن  جدوى  ”فام  للغاية،  قلقني 
يف الوقت الذي ميكنك أن تواجه شلالً يف عصب 
خبري  حسب  املعلومة؟!“   وتدفق  االقتصاد 
روسية  صحيفة  مع  مقابلة  يف  رويس 
بشكل  مشرياً  املايض  ديسمرب  يف 
ساخر إىل أن ”روسيا قوة عظمى 
اللحظة  هذه  ويف  ضعيفة“.  ولكن 
يلقي  األمرييك  الصيني  الرصاع  فإن 
املتحدة   الواليات  حلفاء  عىل  الكئيبة  بظالله 
يف الرشق األوسط والخليج أسوة بأوروبا الواهنة، 
أمريكية  ضغوط  أمام  أنفسهم  وجدوا  الذين 
واتخاذ  الصني  من  موقفهم  لتحديد  لها  السابق 
نتائج مدمرة عىل رشاكاتهم  لها  خيارات سيكون 

االقتصادية مع الصني.
املتحدة  الواليات  بيد  أنه ليس  اليوم يبدو        
األمريكية وأوروبا  ذلك العنفوان والعلو والكربياء 
األلق  أن  كام  عقود،  سبعة  قبل  تلبسها  الذي 
دارها  وعقر  الرأساملية  مثلته  الذي  واإلغواء 
املنال  سهل  ليس  األمرييك  الحلم  يف  متجسداً 
اليوم وال من اليسري ابتكاره كرة أخرى. قبل قرابة 
غوستاف  الفرنيس  الفيلسوف  كان  عاماً  تسعني 
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لوبون اليخفي إعجابه  بالعرق األنجلوساكسوين، 
الواليات املتحدة األمريكية مثاالً عىل  جاعالً من 
وبني  بينها  مقارناً  املتوثبة،  اليافعة   األمة  عظمة 
ميوتوا  أن  ميكنهم  الذين  املهاجرين  اإليطاليني 
جوعاً وهم يواجهون التحديات الوجودية الهائلة 

للمهاجرين اإلنجليز األوائل إىل العامل الجديد.
محابياً  كرمياً  يكون  أحياناً   التاريخ  أن  ومع   
الدوام  أنه عىل  إال  الكربى،  التقليدية  للحضارات 
وزمان  زمانك  تأخذ  «أن  الميكنك  بأنه  يكاشفنا 
غرائبياً،  وعاملاً  لغزاً  لقرون  الصني  مثلت  غريك». 
نستقي الحكمة من عظامئها، مستأنسني باعتقاد 
أمة  سوى  ليست  الصني  بأن  ومتخشب  جامد 
هذا  وكان  ذاتها،  عىل  منكمشة  نائية  خاملة 
االعتقاد مبثابة اإلغواء الخاطيء الذي تدفع اليوم 
القوة العظمى وحلفاؤها مثنه.  واليوم متثل رؤية 
الصني للرشاكة العاملية عرب طريق الحرير والحزام 
ذروة التجيل لعظمة هذه األمة. ويف يونيو املايض 
قالت أوريانا سكايلر ماسرتو، األستاذة املساعدة 
يف جامعة جورجتاون التي تدرس السياسة األمنية 
إن   » جورنال  سرتيت  لوول  تعلىق  يف  الصينية 
الصني ”تحرز الكثري من التقدم؛ ألن لديها الكثري 
من  الكثري  يكسبها  مل  نهجها  لكن  املوارد“؛  من 

األصدقاء».
    كتب نيال فريجسون، أستاذ التاريخ يف جامعة 
العام  إفريز  الفورن  يف  نرشها  مقالة  يف  هارفارد 
2015   أن  كيسنجر يف سبعينيات القرن املايض 
الثوري  طابعها  من  الرغم  عىل  أنه  فهم  «قد 
الواضح، فإن جمهورية الصني الشعبية قد تدخل 
السوفييتي  الصيني  العداء  وأن  القوى  ميزان  يف 

الواليات  تقريب  خالل  من  استغالله  ميكن 
املتحدة من كل طرف من األطراف املتنافسة 

أكرث من تقاربها من بعضها البعض». 
  وبالنظر إىل خمسة عقود ترصمت، فإن الصني 
أي  من  وتنسيقاً  تفاهامً  أكرث  اليوم  هام  وروسيا 

وقت مىض.
هو  عظيم  صويف  قال  الوسطى  القرون  يف      
املتكرر  التجيل  إن   »  : عريب  ابن  األكرب  الشيخ 
الواحدة اليعول علىه». من املستبعد  الصورة  يف 
أن يستمر العامل الغريب بقيادة أمريكا مهيمنا يف 
طوداً  نفسه  خلق  يعيد  أو  القادمني،  العقدين 
شامخاً دون املارد الذي يبدو أنه يعيش لحظته، 
ة  كام أن التاريخ نفسه مينحنا دروساً كبرية وُمِمضَّ

معنى  حول  الغور  عميق  نرجسياً  جرحاً  مثرياً 
بوعينا  دروسه  مختزالً  ومجراه،  التاريخ 

يف  والغرق  الغسق  لحظات  ملعنى 
الحظ  وساعة  التاريخ،  مجاهل 

البطيء  واالجتيـاح  واالنبعاث 
أثــــره  يشـابـه  الـذي 

الهـائــــل  النفســــي 
أصيـــب  جســداً 

بالشـــلل 
مرتكــــن إىل 

تأكلهــا  منســـأة 
دابـــة األرض،  وهـي 

دروس التعرف املحاباة.
فإن  نحن،  يخصنا  وفيام      

لقرون  واملسلمني  العرب  كون 

عديدة منذ فجر الحضارة اإلسالمية وعرص الفتوح 
املناطق  يف  «أقلية  كانوا  ازدهارها  ذروة  حتى 
الفيلسوف  لهم» حسب  التي خضعت  الشاسعة 
من  إجابة  يعطينا  العروي،  عبدالله  املغريب 

وفهم  واستيعاب  االنسجام  أن  التاريخ  جوف 
ناهضة  عظمى  وقوة  صاعدة  أمة  ثقافة 

واالنجذاب إليها هو كالجهل بها أو أو 
حينام  ازدرادها  وعدم  تجاهلها 

واملجتمعات  الشعوب  تجد 
مجرى  يف  طمياً  نفسها 

طوفان هـذه القـوة  
نهـــا  وفيضـــــا

املكتسح. 


