
 أميركا، الصين والعالم بعد وباء كورونا

  بيت المستقبل

  ٢٠٢٠ابريل /نيسان ٢٣

  :التقرير

ضمن سلسلة الحوارات اإلفتراضية حول شؤون الساعة على األصعدة االقليمّية والدولّية  
ميركا، الصين أ” :التي ينّظمھا بيت المستقبل، ُعقدت أول حلقة حوار افتراضية بعنوان  واللبنانّية

. على موقع يوتيوب “بيت المستقبل” وذلك على القناة الخاصة لمؤسسة “والعالم بعد وباء الكورونا
حسن  الدكتور  ،)مونتلایر( من جامعة شيربروك سامي عون  الدكتور كل من شارك في الحوار

). بيروت(كاتب وصحافي  نديم قطيش اإلعالمي  ،)واشنطن(باحث في معھد واشنطن  منيمنة
 بيت” كاتب سياسي والمدير التنفيذي لمؤسسة منسى سام تاذأدار الحوار األس

  ).بيروت( “المستقبل

بالمشاركين، أشار الى أن الحلقة ستتناول موضوع التداعيات السياسية  منسىبعد أن رّحب  
الحاصلة والممكنة الحصول ال سيما ظاھرة صعود الصين ونجاح األنظمة التوتاليتارية المستبدة 

ھل صحيح أن الصين ” :نظمة الليبرالية الديمقراطية، وطرح اإلشكالية التاليةعلى حساب فشل األ
تمكنت من جراء ھذا الوباء من أن تحصد نتائج سياسية على حساب الدول الغربية ال سيما 

  .“الواليات المتحدة األميركية ودول االتحاد االوروبي؟

الفعل الديبلوماسية الناعمة الصينية جاءت  ذلك قد يكون موقتاً، فرّدة” قائالً إن عون أجاب الدكتور
فھي اليوم . بقوة وربما قد بدأت تخسر الصين بعض النجاحات في حملتھا الخالية من المصداقية

وبالتالي تطايرت الى حد ما معالم ھذه . تحذر من أنھاقد تكون وقعت تحت موجة اخرى من الوباء
ي انه بالرغم من ان الصين كانت قد سجلت قبل الوباء النقطة الثانية ھ. الحملة الدبلوماسية الناعمة

من الناحية الجيوستراتيجية، ما  في االقتصاد العالمي وفي مجال الھيمنة، اال أنھا وبعده صعوداً 
زالت تشكو من مكامن الضعف نفسھا وقد تكون، و بعكس مزاعمھا، تحولت الى حد ما الى 

زمة ركود أقوى أنھا تعيش أالصيني يَر  ومن ينظْر الى الداخل. الرجل المريض في آسيا
و االنتصار على أعالمي ن االنتصار اإلإوبالتالي . قل ثالثين سنةوانكماش اقتصادي منذ على األ

ميركية والقول  إن الصين تتفوق ھي الھرم الدولي قد يكون و االنتصار على القوة األأالوباء 
  “ .فيھما بعض المغاالة

 Soft) المحاولة الصينية من خالل القوة الناعمة ما إذا كانت حول منّسى رداً على سؤال
Power)  كمنح مساعدات الى الدول االوروبية ال سيما ايطاليا، تھدف الى التعويض عن الضرر

الذي يمكن ان تكون قد تعرضت له بيجينغ من جراء ھذا الوباء وما احيط من مشاكل واشاعات 



عن حقيقة المرض في بدايته؛ بمعنى انھا تحاول وعدم االداء الشفاف على صعيد الكشف 
التعويض عن امكان تراجع الدول الغربية عن االستثمار فيھا، او ان يكون ھذا التعويض جراء 

ھناك توقعات بأن الصين في طريقھا الى ” إن منيمنة ممارسة الصين للقوة الناعمة، قال الدكتور
ً  الصعود والى تبوؤ المركز ھذه التوقعات مستمرة . النفوذ والقوة والسطوة من حيث األول عالميا

منذ قرون وأعتقد أن المبالغة فيھا كبيرة، ال بل ھي تأتي في اطار الرغبة لدى من يصدر ھذه 
التأكيد أن ھذا القرن  اعتقد أن ما شھدناه من خالل أزمة كورونا ھو. التوقعات، بسقوط أميركا

وأزمة قيادة   ا اليوم بحالة أزمة صحية واقتصاديةاقول ذلك رغم أن أميرك. سيبقى قرنا أميركيا
لكن، بالرغم من كل ھذه  .مرتبكة وارتجالية وصبيانية في شخص الرئيس ترامب تحديداً 

المعطيات السلبية، تبقى الواليات المتحدة ضابط اإليقاع في العالم بما يجري اليوم وبما سيجري 
سلطات في الواليات المتحدة على طباعة الدوالر، فعندما تقدم ال. بناء على الخطوات التي تتخذھا

نتحدث اآلن عن فشل آني %. ٧٠ ھي تؤثر على اإلقتصاد العالمي الذي تبلغ فيه مستوى الدولرة
وموضعي ومرحلي على مستوى نظم معينة في الواليات المتحدة، لكننا نتحدث كذلك عن تبّين 

. ھا السياسي واألمني ال تزال أميركية بإمتيازأمر واضح ھو أن النظم العالمية واقتصادھا وترتيب
أما مسعى الصين الى محاولة زعم خالف ذلك فال يتعدى الضباب اإلعالمي الذي يزول و تلقائيا 

المراحل المقبلة سوف تشھد . الصين غير قادرة على أن تقوم مقام الواليات المتحدة. بحّد ذاته
ً . نسانية من ھذا الوباءميركية في عملية إنتشال اإلأمشاركة وقيادة  أن التوقعات بأن ھذا  فيبدو جليا

  “ .الوباء ھو نھاية القرن األميركي ھي توقعات ھوائية غير موضوعية

حول إن كانت الصين مھيأة أن تأخذ الحّيز االقتصادي األولفي العالم، وقادرة على أن تلعب دورا 
مكان انكماش اقتصادي كبير جراء ھذه اساسيا يتحول من اقتصادي الى سياسي، ال سيما تبعا إل

الصين غير مھيأة لذلك "أن  قطيش  نديمإعتبر اإلعالمي  األزمة في اوروبا والواليات المتحدة،
في  فقدرتھا النقدية استنفدت. وليست في واقع مالي نقدي يجعلھا قادرة على ان تلعب ھذا الدور

 Belt and Road) الطريق والحزاممشاريع البنية التحتية التي تقودھا، ال سيما مبادرة 
Initiative) . عندما حصلت األزمة اإلقتصادية وحتى فيروس كورونا، راقبنا  ٢٠٠٨منذ العام

  :بعض المالمح االقتصادية

كاإلقتصاد الصيني،  وھي نسبة ضعيفة إلقتصاد نامٍ % ٧٠سوق األسھم الصيني بنسبة  نما      -
  % .٢٥٠سوق األسھم األميركي بنسبة  بينما نما

  .في العالم ال تزال أميركية ١٠صل أكبر أشركات من  ٧أكبر       -

من   %٦٠وھذه الدول تمثل . الدول بما فيھا الصين، تربط عملتھا بالدوالر من  %٦٠      -
، علما أن الدوالر لم يعد مربوطا بالذھب منذ (Global GDP) الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

 –الرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك التي فصلت الرابط بين الدوالر والذھب  حرب فيتنام وسياسات
  .أصبح الدوالر ھو الذھب نفسه



. من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي %٢٥ اإلقتصاد األميركي يمثل، ومنذ أربعة عقود،      -
، ال %١٦الى  %٢صحيح أن مساھمة الصين في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي قد نمت من 

انما ھذا النمو ليس على حساب اميركا،  ،٢٠٠١الدولية عام  سيما بعد دخولھا الى منظمة التجارة
  .على حساب ضعف النمو األوروبي والياباني والروسي بل

 ٨جائزة نوبل ألميركا مقابل  ٣٨٥ھناك . ن نأخذ نوبل كمثالأأما بالنسبة للقوة الناعمة، فيكفي 
  .للصين

يم مستقبل وصحة النظام الديمقراطي والليبرالي فقط من زاوية التنافس أختم أن رؤية وتقي
التي ُتحدث اإلضطراب في وجھات النظر، ألن اميركا تأخرت في  األميركي ھي-الصيني

إنما اذا . مواجھة كورونا، وألن ھناك قيادة شعبوية ارتكبت العديد من األخطاء المھينة للعالم الحر
لصين متھمة بأنھا ھي المسؤولة األولى واألخيرة عن ھذا الفيروس نظرنا الى واقع األمر، فا

في مختبرات موثق بأنھا ال تتمتع بالحد األدنى  بسبب الكذب في األسابيع األولى، وبسبب أنه نشأ
الصين تنتحل صفة النجاح؛ فالتجارب الناجحة لم تصدر عنھا ال بل عن كوريا . من السالمة

ُ أي ع - الجنوبية وعن سنغفورة ً  ن دول ديمقراطية، مربوطة ثقافيا ً  وقيميا . بالغرب ومؤسساتيا
   ".فالصين مصدر المشكلة في بدايتھا

 ھناك حملة مبرمجة ومدروسة بدقة من جانب"إلى أن  عون الدكتور بعد أن أخذ الكالم، لفت
ذه لكن ھناك تناقضات داخلية في ھ. الصين وروسيا تجاه الديمقراطيات الليبرالية الغربية تحديداً 

ن الديبلوماسيين الصينيين يستعملونه من أجل ضخ أمثال، تويتر ممنوع في الصين، إال . الحملة
في األوساط الليبرالية، مقبولية مبدئية للنظام من : المسألة ھي التالية. معلومات، منھا كاذبة

 ً ً  الستاليني الماوي المستبد، والنظام الذي يدمج شيئا اد والتسلط، سيقبل من اإلستبد من القومية وشيئا
ھناك شيء . لكن من يرفضه في األساس، فلن ينجر اليه. الدعاية والترويج الصينيين أو الروسيين

مثال، اذا انتقد اميركي دونالد ترامب، لن يخشى على . الذاتي في الغرب، وحرية النقد من الجلد
ً أبينما في الصين، كل من انتقد اختفى اما قتال . مستقبله تالي، ھذه العملية ستضرب بال. و سجنا

ن أبالتالي، صعودھا للھيمنة يمكن . النقطة الثانية ھي أن الصين ليست دولة صغيرة. نفسھا بنفسھا
تكمن ھنا مشكلة . فالصين تسعى من ضمن اعتماد النظام الرأسمالي للضغط عليه. يسجل لحسابھا

 ً   ".لمة، ضد مصالحھاعولمته، لكنه تحّول، وبفضل العو أميركا، في أنھا انتجت نظاما

ھدف ووظيفة العداء الخارجي للواليات المتحدة المنتشر على “مشيرا إلى أن  منيمنة علَّق الدكتور
بھدف التأثير في    مستويات عديدة كما العداء داخل الواليات المتحدة في الخطاب للخارج، ھي

أنه يتسبب بضرر فادح أي أن كالم ترامب المعادي للمنظومة العالمية، بالرغم من . الداخل
: وكذلك الحال في الخارج. ھدفه األساسي ھو داخلي لإلنجاز األميركي في تأسيس ھذه المنظومة،

. ھدف سرديات روسيا والصين وإيران المعادية للواليات المتحدة ھو تعميق النفوذ الداخلي



اوروبية تعود الى  إضافة الى ذلك، ھناك سردية يسارية عربية تعود الى النشأة، وسردية يسارية
  .اوروبية) بالمعنى القومي(الظھور، ال بل سردية وطنية 

فنحن أمام العديد من السرديات، وما يجمعھا ھو أن الواليات المتحدة كانت في األمس، وال تزال 
عندما يكون طرف ما نقطة . اليوم، وستبقى على مدى القرن المقبل نقطة اإلرتكاز في العالم

نحن بالتالي أمام إنعدام تواصل بين ھذه . طة إنتكاس في السرديات المعاديةإرتكاز، يصبح نق
ألن الواقع ھو مخالف لھذا التصوير بأن . الحالة الثقافية العالمية المعادية للواليات المتحدة والواقع

فالمنطق السائد في السلوك األميركي . أميركا ھي الوحش الذي يريد امتصاص الثروات العالمية
مدى القرن الماضي ھو أنه من مصلحتھا، لتحقيق التقدم والنجاح، ان ينجح اآلخرون وأن على 

إذاً، خالفا لمنطق الحصيلة الصفرية، المنطق األميركي السائد بالرغم . يحققوا قدرا من الرفاھية
من الشعبوية الحالية والتبدل في الموقف االميركي حول المنظومة العالمية، ھو أن العالم 

  “ .بطمترا

عن مصير العالقات بين األطلسي بين الواليات المتحدة واوروبا جراء تداعيات  منّسى بعدما سأل
ھذا االتجاه قائم منذ ما قبل كورونا، الذي جاء ليؤكد “ أن قطيش أزمة كورونا، أجاب اإلعالمي

لمالي عام كل مالمح اإلشتباك ما بعد االنھيار ا. عليه وعلى المشاكل داخل اإلتحاد األوروبي
كورونا ھو . قائمة، وكورونا أضاف أدلة جديدة لسرديات معينة، لكنه لم يخلق واقعا جديدا ٢٠٠٨

   “ .امتحان لجميع السرديات التي ستتموضع على أساسه

بدأت الجلسة الثانية حول نتائج الوباء في الدول العربية وتداعياته على لبنان بتوقعات 
كورونا جاء ليسرع الكثير من األزمات “: مقبلة للمنطقةحول المرحلة ال قطيش اإلعالمي

بالنسبة للبنان، تضاعفت المشكلة . الموجودة ويضيف اليھا األعباء اإلقتصادية والصحية
وبسبب تبعات كورونا اإلقتصادية، سيكون اإلنفجار . اإلقتصادية الھائلة التي بدأت قبل كورونا

لسوريا، جودة البيانات السيئة ال تسمح بتكوين أي رأي بالنسبة . اإلجتماعي المتوقع أعنف وأسرع
ن مواجھته ستكون صعبة ألنه تم أن الوباء تفشى فيھا وأوبمعرفة حقيقة الواقع فيھا؛ لكنني أعتقد 

بالنسبة لمنطقة الخليج العربي، . تدمير الجزء األكبر من البنية التحتية خالل تسع سنوات حرب
أعتقد أن اإلنكماش اإلقتصادي في العالم سيؤثر . قبل كوروناأزمة أسعار النفط كانت قائمة 

 ً على حكومات دول الخليج السيما  بطبيعة الحال على مستوى طلب النفط، مما سينعكس سلبا
دوالراً أميركياً على األقل  ٧٥المملكة العربية السعودية التي تحتاج الى أن يبلغ سعر برميل النفط 

وما يحصل في . جتماعي واإلقتصادي الذي يقوده محمد بن سلمانلتمويل اإلنتقال السياسي واإل
في إيران، واضح أن كورونا أضاف . المملكة بھذا المعنى تحديدا له انعكاسات على كل المنطقة

تحديا ھائال وغير مسبوقللنظام اإليراني على المستوى اليقيني؛ أي أن إيران دولة تقوم على 
واذ ترك اإلمام المھدي . عدالة اإللھية واإلمام المھدي المنتظراليقين، على مسألة اإليمان بال

عالوة على ذلك، . الفيروس يأكل إيران؛ فعلينا أن نتذكر ما فعله الطاعون في الكنيسة الكاثوليكية



ظھر التفكك السياسي فيھا، بسبب التحدي السياسي والصحي واإلقتصادي الھائل واضطرار 
  “ .النقد الدولي خالفا للخطاب اإليديولوجي اإليرانيإيران لطلب مساعدة من صندوق 

عما إذا كان ھناك مساحة أو دور للحكماء العرب وللقيادات الجديدة لمواجھة تداعيات كورونا، 
كورونا لھا عامل تظھير للمشكالت دون أن يكون لھا عامل تسريع “إن  عون قال الدكتور

يد العربي غير واضحة المعالم، وليس ھناك أي والرؤية الشاملة اإلقليمية على الصع. للحلول
بالعكس، ھناك نوع من إنكفاء ذاتي والتوجه الى معالجة األمر على . مبادرة حقيقية بھذا االتجاه

وھذا االتجاه سابق لجائحة كورونا، أي أن العالقات الثنائية بين . الصعيد الداخلي وليس اإلقليمي
  “ .الخارج من الداخل العديد من الدول العربية ھي أكثر مع

الى إمكان أن تتوجس بعض الدول العربية مما يجري أو قد يجري  منيمنة ثم تطّرق الدكتور
وتشكل نوعا من التفاھم اإلقليمي لمواجھة المشاكل اإلقتصادية ولوضع حد لما تقوم به إيران في 

القائم على رابط لغوي علينا اال نخلط بين المحيط العربي “وقال إن  العديد من الدول العربية،
وثقافي الى حد ما، وبين المصالح الموضوعية التي ال تتحدث عن عالم عربي واحد ولكن عن 

مثال، المصالح المغاربية مرتبطة بالساحل . أطر تشترك فيھا بعض الدول العربية مع دول أخرى
تصاديا بوادي النيل مصر ترتبط إق. وبأوروبا شماال، أكثر مما ھي مرتبطة بمصر وبالخليج جنوبا

الشرقية - فعلينا استبدال القراءة الغربية. اليونان تحديدا - وصوال الى إثيوبيا جنوبا، وبأوروبا شماال
جنوبية حيث تتداخل في ھذا المحيط العربي عدد من العوامل مع اعتبارات وأطر -بقراءة شمالية

ادت من الوباء لتزيد قدرتھا على لكن، دول المنطقة ال تفكر بھذا البعد، حتى انھا استف. أخرى
كذلك األمر، وھنا النقطة األساسية، انفضح غياب النظم . القمع واستعادة السلطوية التي فقدتھا

مثال، فيما خص مرض اإليدز، تمكن الغرب من ضبطه، وفتك بافريقيا التي لم . الصحية فيھا
بط بسلوك وبتبدل سوائل وكورونا أسوأمن اإليدز ألنه غير مرت. تتمكن من وقف انتشاره

وعلينا أن نتوقع أن المحيط العربي الذي اطمأن . جسدية،لكنه مرتبط بوجودوھو دون عوارض
المنظومة العربية . انه تجاوز الكارثة، تعرض لتجربة كارثية ستتبعھا كوارث أخرى وأكبر

التخبط الواليات المتحدة ال تزال منشغلة بذاتھا، وسوف تخرج من أزمة . مقصرة وقاصرة
بمعالجة ھذا الوباء، ألن النظم لمعالجته موجودة وھناك قدرات ھائلة، ولو كان ھناك سوء إدارة 

والواليات المتحدة ھي األساس . ودخلنا اليوم في مرحلة إقتصاد اإلبتكار واإلبداع. وتوقع وتنفيذ
أن تعود الى قيادة فما إن تتمكن من انتشال نفسھا من ھذه األزمة، علينا أن نتوقع . في الموضوع

جميع دول المحيط العربي، حتى التي تستطيع تأسيس بنى مثل اإلمارات . االستنھاض العالمي
فعلى . وقطر والكويت، ال تزال مفعوالً به وليست فاعالً فيما يتعلق بھذه األزمة واألزمات المقبلة

لبنى التحتية لتأسيس ما من الدول العربية محاولة االنتقال من موقع المتلقي الى اإلعتماد على ا
   “.لكني ال أعتقد أن الظروف الموضوعية تسمح بذلك. شأنه أن يبني



األداء اللبناني في مواجھة كورونا، الى أن  ، فأشار في معرض كالمه عنقطيش اما اإلعالمي
. المعيار األول لقياس نجاح التجربة في مواجھة كورونا أو فشلھا ھو مسألة الحجر الصحي“

في ھذه المسألة ال يعود للدولة لكن للمجتمع المدني وتحديدا للمبادرة التي قامت بھا  الفضل
   ).MTV. (في.تي.مؤسسة إم

السلطة السياسية التي كانت ترى ان  وعندما قامت بھا، تم االعتراض عليھا ومواجھتھا من جانب
جر الصحي الناتج عن فھذا الح. الدعوة الى الحجر الصحي والى اعالن حالة الطوارئمبالغ فيھا

ما تنام “عدم ثقة اللبنانيين بالدولة وبنظام التأمين الصحي دفعھم الى تطبيق المثل الذي يقول 
األمر الثاني لتقييم نجاح . صحي ذاتي والى ممارسة حجر“ بالقبور وما تشوف منامات وحشة

التي تتيح محاصرة  التجربة أو فشلھاھو مسألة الى أي حد استفادت الدولة من النافذة المبكرة
ھنا أذِكر بالطيران اآلتي من  - كاد لبنان أن يضيع ھذه النافذة لوال الضغط الشعبي . الفيروس

النافذة المبكرة التي كدنا نفّوتھا، لم يكن . إيران وإيطاليا والذي جاء بالفيروس من ھذه الدول
فيما خص المعيارين العلميين لتقييم  اذاً،. االلتزام بھا اال بسبب الضغط الكبير من المجتمع اللبناني

مع قولي ھذا، أعتقد أن اداء . النجاح أو الفشل، كانت المبادرة بيد المجتمع المدني وليس بيد الدولة
اضيف أنه على المستوى . وزير الصحة معقول الى حد ما، لكننا نعطيه الفضل أكثر مما يستحق

ن ذلك أول امتحان له في إدارة الدولة، وللمرة السياسي، تمكن حزب هللا من إنتاج قصة نجاح، أل
األولى، المجتمع اللبناني كان على احتكاك مباشر مع تجربة إدارة شأن عام من قبل حزب هللا 

  “ .مع التحفظين المبديين أعاله. الذي تمكن من القول إنھاناجحة

ً على ما إذا كان حزب هللا يستطيع حصاد ھذا النجاح في اإلدارة س ياسيا، قال تعليقا
مارس لسنوات عديدة عملية تجويف الدولة المركزية في لبنان وساھم “إنھذا األخير  عون الدكتور

على مدى سنوات في عملية السيطرة اإليديولوجية والنفسية على البيئة الحاضنة له، وامتد ذلك 
يريد الشعب  فھو لن يفّوت ھذه الفرصة خصوصا انه في زمن الشكوك والاليقين،. عبر تحالفاته

لكن تبقى نقطة ايجابية وھي حيوية المجتمع . اللجوء الى مرجع ثقة، وسيستفيد حزب هللا من ذلك
  ”.المدني اللبناني؛ إذ أنه ھو التي سينقذ الدولة

حول قدرة حزب هللا والحكومة اللبنانية على ترجمة النجاح في مواجھة الفيروس على المستوى 
وبالتالي، قد يكون . ال أعتقد أننا شھدنا كل فصول الوباء في لبنان“ :ةمنيمن السياسي، قال الدكتور

الموضعي  من المبكر جدا الحديث عن إمكان توظيف حزب هللا بشكل منتج للنجاح النسبي الضئيل
ولكن ما ھو اسوأ من ذلك بالنسبة اليه ھو أنه وشركاءه، . في ھذه المسألة على المدى الطويل

وال يستطيع حزب هللا، ألنه أصبح جزءا . السياسية النھبوية في لبنان ال يتجزأ من الشريحة جزء
فالجشع والطمع والسعي . من ھذه المنظومة، أن يحّد من شھية ھؤالء على الفجور في االستباحة

في المقابل، ما . الى النھب سوف تنتصر على أي محاولة توظيف من جانب الشريحة الحاكمة
ھو تمكين بعض ھذه التجمعات التي تشكل المجتمع المدني من  تشرين األول ١٧أنتجته ثورة 



واالختبار ھو مدى قدرة ھذا المجتمع المدني الجديد على توظيف . المزيد من التنظيم والزخم
  “ .كورونا لم يقِض على الثورة بل يشكل لھا فرصة جديدة. الحالة من حيث التعبئة

الثورة انتھت؛ فقد تأقلم الثوار مع وضعية كورونا ال أعتقد أن : قائال  قطيش وختم اإلعالمي
  .واستغلوا آليات عمل السلطة لمصلحتھم

سبب اإلنھيار اإلجتماعي الكامل المتوقع حتى آخر ب حتى أنھا قد تأخذ أشكاال أكثر عنفا وراديكاليةً 
حزيران، على مستوى الدوالر وقدرة مصرف لبنان على تمويل المازوت وبعض المشتريات 

سية للبنانيين ما لم ُيطرح موضوعان ھما استخدام االحتياط اإللزامي لدى مصرف لبنان الرئي
لبنان فعال على حافة . دوالر مليار ١٥ الذھب الذي تبلغ قيمته بحسب أسواق اليوم وتسييل

  “ .اإلفالس، وھذا األمر جديد على اللبنانيين الذين لم يتأثروا بوجود كورونا لإلنتفاض
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