
ية أميركا المتشظِّ
الكورونا وتداعياته على وحدة الواليات املتحدة

[[[
واد ديفيس]*[

تتناول هذه املقالة لعامل االنرثوبولوجيا اإلنكليزي واد ديفيس اآلثار املدّوية التي سّببها انتشار 

وباء كوفيد 19 عىل الهيكل البنيوي لالمرباطوريّة األمريكّية. ولعّل أبرز ما ذهب إليه الكاتب يف 

مسعاه التحليل هو أثر الوباء يف توسيع الفجوات العرقّية والدينّية واالثنّية، وانعكاس ذلك عىل 

وحدة أمريكا نفسها. األمر الذي يطرح أسئلة يف غاية الخطورة حيال تفكّك أمريكا يف املستقبل.

وهذا ما يعالجه ديفيس يف مقالته هذه.

املحّرر

البرشيّة  اجتمعت  العامل،  تاريخ  يف  مرّة  ألّول  إذ  العامليّة؛  الظاهرة  هذه  مثل  حياتنا  تعرف  مل 

كلّها، مسرتشدًة بالوصول غري املسبوق للتكنولوجيا الرقميّة، وركّزت عىل التهديد الوجودي نفسه، 

واستهلكتها املخاوف والشكوك نفسها، وتوقّعت األمر نفسه بشغف حتى اآلن وعود غري محّققة 

للعلوم الطبية.

خالل موسم واحد، انكفأت الحضارة اإلنسانيّة عن طريق كائٍن طفييلٍّ مجهريٍّ أصغر مبقدار 

لحياتنا،  الثقافيّة  األسس  وكذلك  املاديّة  أجسادنا  يغزو   [9 كوفيد  راح  ملح.  حبّة  من  مرّة   [000

ومجموعة أدوات املجتمع والتّواصل التي متثّل لإلنسان ما متثّله املخالب واألسنان بالنسبة للنمر.

البيئية املعرضة للخطر يف جامعة كولومبيا  الثقافات والنظم  *ـ عامل بريطاين يف االنرثبولوجيا - ويشغل ويد ديفيس كريس القيادة يف 
الربيطانية. تشمل كتبه الحائزة عىل جوائز »Into the Silence« و »The Wayfinders« صدر كتابه الجديد »ماغدالينا: نهر االحالم« 

من قبل كنوبف.

covid-19-end-of american-era-wade-davis-1038206- :ـ العنوان األصل للمقالة

   https://www.rollingstone.com/politics/political-commentary :ـ نقالً عن
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لقد ركّزت تدّخالتنا حتى اآلن بشكل كبري عىل التخفيف من معّدل االنتشار، وتسطيح منحنى 

املراضة. ال يوجد عالج يف متناول اليد وال يقي من وجود لقاح يف األفق القريب. والنتيجة األّوليّة 

أّن فايروس كورونا قىض عىل 00000] مواطن أمرييك خالل أربعة أشهر. هناك بعض األدلّة عىل 

أّن العدوى الطبيعيّة قد ال تنطوي عىل املناعة، ما يجعل البعض يتساءل عن مدى فعاليّة اللّقاح، 

حتى عىل افرتاض إمكان العثور عىل اللّقاح فيجب أن يكون هذا اللّقاح آمًنا. وإذا مل يتّم تحصي 

سكان العامل، فإّن املضاعفات املميتة التي يتعرّض لها شخص واحد من بي كّل ألف شخص 

ستؤّدي إل موت املاليي.

الواضح أّن األوبئة هي وسيلة لتغيري مجرى التاريخ. يف القرن الرابع عرش، قتل الطاعون األسود 

ما يقرب من نصف سكان أوروبا. وأّدت ندرة العاملة إل زيادة األجور. بلغت التوقّعات املتزايدة 

ذروتها يف ثورة الفاّلحي عام ]38]، وهي نقطة انعطاف شّكلت بداية نهاية الّنظام اإلقطاعي الذي 

سيطر عىل أوروبا يف العصور الوسطى أللف عام.

سوف نتذكر جائحة كورونا باعتبارها لحظًة تاريخيًة، وحدثًا أساسيًّا لن تتكّشف أهّميته إال يف 

عام  فرديناند  األرشيدوق  اغتيال  التي شهدت  بالحقبة  أشبه  الحقبة  هذه  وستكون  األزمة.  أعقاب 

4]9]، وانهيار سوق األسهم عام 929]، وصعود أدولف هتلر عام 933]، والتي أصبحت عالمات 

مرجعيّة أساسيّة للقرن املايض، وكلّها تنذر بنتائج أكرب وأكث أهميّة.

ال تكمن األهميّة التاريخية لـكوفيد 9] فيام يعنيه يف حياتنا اليوميّة. ذاك أّن التغيري هو الثابت 

الوحيد عندما يتعلّق األمر بالثّقافة. يف العادة جميع الّناس يلتقون يف األماكن جميعها ويف األوقات 

تقلّص  أو  املركزيّة  املكاتب  تلغي  الرشكات  ألّن  ونظرًا  للحياة.  جديدة  إمكانيات  مع  جميعها 

حجمها، يعمل املوظّفون من املنزل، ويصبح الّسفر بالطائرة أكث إشكاليّة وبؤًسا، وسوف يتكيّف 

الّناس مع هذه الوضعيّة، كام فعلنا دامئًا. رمّبا تكون سيولة الّذاكرة والقدرة عىل النسيان هي أكث 

الّسامت املؤملة بي أبناء الجنس البرشي. وكام يؤكّد التاريخ، فإّن ذلك يسمح بالتّصالح مع أّي 

درجة من التّدهور االجتامعي أو األخالقي أو البيئي.

يكون  كلّها. وسوف  العامليّة  األوضاع  بظالله عىل  املايل سيلقي  اليقي  أّن عدم  املؤكّد  من 

الكرة األرضيّة  أموال دول  بأّن  إدراك واقعّي  الوقت مبثابة  العاملي لبعض  التحليق فوق االقتصاد 

جميعها لن تكون كافية أبًدا لتعويض الخسائر التي تكبّدتها عندما يتوقّف عامل بأكمله عن العمل، 

حيث يواجه العاّمل والرشكات يف كّل مكان االختيار بي البقاء االقتصادي والبيولوجي.
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تهافت سمعة الدولة العظىم
انهيار  هناك  يكن  مل  وما  االستقرار.  عدم  إل  ستؤّدي  والظروف  التحّوالت  هذه  أّن  إل  نظرًا 

اقتصادي كامل، فال ميكن ألحد أن يربز كنقطة تحّول يف التاريخ. ولكن ما يفعله الوباء بالتأكيد هو 

التأثري املدّمر متاًما عىل سمعة الواليات املتحدة األمريكية ومكانتها الدولية.

يف موسم مظلم من األوبئة، كشف كورونا وهم االستثناء األمرييك. ففي ذروة األزمة، ومع وفاة 

أكث من 2000 شخص كّل يوم، وجد األمريكيون أنفسهم أعضاء يف دولة فاشلة، محكومة من نخبة 

حكوميّة مختلّة وغري كفؤة، ومسؤولة بالتايل إل حّد كبري عن معّدالت الوفيات التي أضافت رمزًا 

مأساويًّا ملطالبة أمريكا بالتفّوق يف العامل.

لقد شعر املجتمع الدويل وللمرة األول بأنّه مضطّر إلرسال مواد اإلغاثة إل واشنطن. وألكث 

من قرني من الزمان، ذكرت اإليرلندية تاميز، أّن الواليات املتحدة أثارت مجموعة واسعة جًدا من 

الرهبة والغضب.  الحسد واالزدراء،  الخوف واألمل،  الحب والكراهية،  العامل:  بقية  املشاعر يف 

ولكن هناك عاطفة واحدة مل يتم توجيهها أبًدا تجاه الواليات املتّحدة حتى اآلن هي "الشفقة". 

تدوم  إمرباطوريّة  توجد  ال  ولكن  لتموت.  تولد  مملكة  كّل  أّن  عىل  التاريخيّة  التجارب  تدّل 

طويالً، حتى لو توقّع البعض زوالها. كان القرن الخامس عرش ملًكا للربتغاليي، والقرن السادس 

الثامن عرش وبريطانيا  للهولنديي. وقد حظيت فرنسا باملركز  السابع عرش  عرش إلسبانيا، والقرن 

باملركز التاسع عرش. كام حافظ الربيطانيون، الذين أفلسوا بسبب الحرب العظمى، عىل التّظاهر 

بالهيمنة يف أواخر عام 935]، عندما وصلت اإلمرباطورية إل أقىص امتداد جغرايف لها. وبحلول 

ذلك الوقت، بطبيعة الحال، كانت الشعلة قد مرّت منذ فرتة طويلة إل متناول أمريكا.

يف عام 940]، ومع اشتعال النريان يف أوروبا، كان جيش الواليات املتّحدة أصغر من جيش 

الربتغال أو بلغاريا. ويف غضون أربع سنوات، كان 8] مليون رجل وامرأة يعملون بالزّي العسكري، 

مع ماليي آخرين يعملون يف نوبات مزدوجة يف املناجم واملصانع األمر الذي جعل أمريكا، كام 

وعد الرئيس روزفلت، ترسانة الدميقراطية.

عندما سيطر اليابانيون بعد ستة أسابيع من بريل هاربور عىل 90 يف املئة من إمدادات املطّاط 

يف العامل، أسقطت الواليات املتحدة حّد الرسعة إل 35 ميالً يف الساعة لحامية اإلطارات، وبعد 

ذلك، ويف خالل ثالثة أعوام، استطاعت أن تبدأ من الصفر بإنتاج املطاط الصناعي الذي ساعد 
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الحلفاء يف دحر النازيي. ويف ذروتها، أنتجت رشكة Willow Run Plant التابعة لهرني فورد طائرة 

Liberator B-24 كل ساعتي، عىل مدار الساعة. كام قامت أحواض بناء الّسفن يف لونغ بيتش 

الّسجل  وكان  سنوات؛  أربع  ملّدة  اليوم  يف  اثني  مبعّدل  ليربيت  سفن  عىل  بالتعديل  وسوساليتو 

عبارة عن سفينة بُنيت يف أربعة أيام و5] ساعة و29 دقيقة. قام مصنع أمرييك واحد، وهو مصنع 

Chrysler‘s Detroit Arsenal، ببناء عدد أكرب من الدبابات مقارنة بالرايخ الثالث بأكمله.

يف أعقاب الحرب، ومع هزمية أوروبا واليابان، شّكلت الواليات املتحدة التي تضّم 6 يف املئة 

93 يف املئة من جميع السيارات.  من سكان العامل نصف االقتصاد العاملي، مبا يف ذلك إنتاج 

وقد أّدت هذه الهيمنة االقتصادية إل نشوء طبقة وسطى نابضة بالحياة، وهي حركة نقابيّة سمحت 

مدارس  إل  أطفاله  وإرسال  أرسة،  وإعالة  وسيارة،  منزل  بامتالك  محدود  تعليم  مع  واحد  لعائل 

جيّدة. مل يكن عاملًا مثاليًّا بأّي حال من األحوال، لكن الّثاء سمح بهدنة بي رأس املال والعمل، 

ومعاملة باملثل للفرص يف وقت الّنمو الرسيع وتراجع عدم املساواة يف الدخل، الذي يتميّز بارتفاع 

معّدالت الرضائب عىل األثرياء، الذين مل يكونوا بأّي حال من األحوال املستفيدين فقط من العرص 

الذهبي للرأساملية األمريكية.

ثمن الليربالية
الحريّة والغنى كان لهام مثن. مل تتخلَّ الواليات املتّحدة رغم الّنرص يف الحرب العاملية الثانية 

القرن  سبعينيات  منذ  دولة،   [50 يف  األمريكية  القّوات  تنترش  هذا،  يومنا  حتى  السالح.  إنتاج  عن 

املايض. ويف حي مل تدخل الصي يف حرب ولو مرٍّة واحدٍة. مل تِعْش الواليات املتحدة يوًما يف 

سالم. أشار الرئيس جيمي كارتر مؤّخرًا إل أنّه يف تاريخها البالغ 242 عاًما، متتّعت أمريكا بـ 6] 

عاًما فقط من السالم، ما يجعلها، كام كُتَب، »أكث الدول حروبًا يف تاريخ العامل. منذ عام ]200، 

ويف  والحرب.  العسكرية  العمليات  عىل  دوالر  تريليونات   6 من  أكث  املتحدة  الواليات  أنفقت 

غضون ذلك، بنت الصي أّمتها، حيث كانت تصّب كّل ثالث سنوات من اإلسمنت أكث ماّم فعلت 

أمريكا يف القرن العرشين بأكمله.

عندما كانت أمريكا تراقب العامل، عاد العنف إل الوطن. يف يوم الّنرص السادس من يونيو عام 

944]، كان عدد قتىل الحلفاء 4]4.4؛ يف عام 9]20، قتل العنف املنزيل باألسلحة النارية عدًدا 

كبريًا من الرجال والنساء األمريكيي بحلول نهاية أبريل. بحلول شهر يونيو من ذلك العام، تسبّبت 

البنادق التي يف أيدي األمريكيي العاديي بوقوع ضحايا إصابات أكث ماّم عان منه الحلفاء يف 
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نورماندي يف الشهر األّول من الحملة التي استهلكت القّوة العسكرية لخمس دول.

بتكريم  الحرب  بعد  ما  حقبة  يف  املتحدة  الواليات  قامت  أخرى،  دولة  أّي  من  أكث  هنالك 

الفرد عىل حساب املجتمع واألرسة. ما تّم اكتسابه من حيث التنّقل والحريّة الشخصيّة جاء عىل 

حساب الهدف املشرتك. يف مساحات شاسعة من أمريكا، فقدت األرسة كمؤّسسة أسسها. بحلول 

الستينيات، كانت 40 باملئة من الزيجات تنتهي بالطالق. ستة يف املئة فقط من املنازل األمريكية 

كان أجدادها يعيشون تحت سقف األحفاد نفسه؛ تم التخيل عن الشيوخ يف دور املسني.

مع شعارات مثل » 7/24« التي تحتفل بالتفاين الكامل ملكان العمل، استنفد الرّجال والّنساء 

أقل  العادي  املثال، يقيض األمرييك  أنفسهم يف وظائف عّززت عزلتهم عن أرسهم. عىل سبيل 

من 20 دقيقة يوميًّا يف التّواصل املبارش مع طفله. بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الشاب 8] عاًما، 

يكون قد أمىض عامي كاملي يف مشاهدة التلفزيون أو التحديق يف شاشة الكمبيوتر املحمول، ما 

يساهم يف انتشار وباء السمنة الذي وصفه رؤساء األركان بأزمة األمن القومي.

نصف األمريكيي فقط أبلغوا عن وجود تفاعالت اجتامعيّة ذات مغزى وجًها لوجه عىل أساس 

الطبقة  انهيار عائلة  إنتاج العامل من األدوية املضادة لالكتئاب. كان  الدولة ثلثي  يومي. تستهلك 

العاملة مسؤوالً جزئيًّا عن أزمة املواد األفيونيّة التي حلّت محّل حوادث السيارات باعتبارها السبب 

الرئييس لوفاة األمريكيي دون سن الخمسي.

جذور هذا التحّول واالنحدار عائدة إل هّوة آخذة يف االتّساع بي األمريكيي الذين ميلكون 

القليل أو ال يشء. توجد فوارق اقتصاديّة يف جميع الدول، ما يخلق توتّرًا ميكن أن يكون مدّمرًا مثل 

عدم املساواة وتوزيع الثوة غري العادلة. ومع ذلك، يف أّي عدد من األوضاع، يتّم تخفيف أو حتى 

إسكات القوى السلبية التي متزّق املجتمع إذا كانت هناك عنارص أخرى تعّزز التضامن االجتامعي 

– اإلميان الديني، وقوة األرسة وراحتها، وفخر التقاليد، واإلخالص لألرض، روح املكان.

ولكن عندما يتبّي أّن جميع اليقينيات القدمية أكاذيب، وعندما يتّم تحطيم الوعد بحياة جيّدة 

ألرسة عاملة مع إغالق املصانع وقادة الرشكات، الذين يزدادون ثراًء يوًما بعد يوم، ويعملون يف 

السفن يف الخارج، ينكرس العقد االجتامعي بشكل ال رجعة فيه. فعىل مدى جيلي، احتفلت أمريكا 

بالعوملة بكثافة أيقونيّة، مع أّن -كام يرى أي رجل أو امرأة عاملة- األمر ال يعدو كونه رأس مال 

يتجّول بحثًا عن مصادر عمل أكث رخًصا.
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الذين  أولئك  ذهنيّة  يحكم  املايض  القرن  من  الخمسينيات  إل  الحني  ظّل  عديدٍة،  لسنواٍت 

ينتمون إل اليمي املحافظ يف الواليات املتحدة. وهذا يعود إل تربير شعورهم بالخسارة والتخيّل، 

الستينيات،  التغيري، واستيائهم املرير، وازدرائهم املستمر للحركات االجتامعية يف  وخوفهم من 

وخصوًصا يف زمن التطلّعات الجديدة للنساء واملثليي وذوي البرشة امللّونة. يف الحقيقة، عىل 

اليوم.  الناحية االقتصادية، كانت دولة الخمسينيات تشبه الدمنارك بقدر ما تشبه أمريكا  األقل من 

التنفيذية، يف املتوسط،  الرؤساء  %90. كانت رواتب  الهامشية لألثرياء  كانت معّدالت الرضائب 

أكث من عرشين ضعًفا مقارنًة مع رواتب موظّفي اإلدارة الوسطى.

موظفيهم،  رواتب  مرّة ضعف   400 القّمة  هم يف  األسايس ملن  الرّاتب  يكون  ما  غالبًا  اليوم، 

باإلضافة إل الكثري من الكسب األكرب يف خيارات األسهم واالمتيازات. تسيطر الّنخبة التي تبلغ 

نسبتها %] من األمريكيي عىل 30 تريليون دوالر من األصول، بينام ميتلك الّنصف السفيل ديونًا 

مليون. متتلك خمس   [60 أفقر  من  أكث  أموااًل  أمريكيي ميلكون  ثالثة  أغنى  األصول.  من  أكث 

األرس  عند  باملئة   37 إل  يرتفع  رقم  وهو  سلبية،  أو  ثروة صفرية  بالكامل صايف  األمريكية  األرس 

السوداء. متوسط ثروة األرس السوداء هو ُعرش ثروة البيض. الغالبية العظمى من األمريكيي – البيض 

والسود – جرى اقتطاع أجزاء من رواتبهم من اإلفالس. ذلك عىل الرغم من أنّهم يعيشون يف دولة 

تحتفل بأنّها األغنى يف التاريخ، وهكذا بدا أّن معظم األمريكيي يعيشون عىل أسالك عالية، دون 

شبكة أمان تسمح لهم بالسقوط.

الوباء يغّذي مجتمع البطالة املفتوحة
مع اجتياح كورونا للواليات واملدن األمريكية فقد نحو 40 مليون مواطن وظائفهم، وتم إغالق 

303 مليون رشكة، مبا يف ذلك %]4 من جميع الرشكات اململوكة للسود. األمريكيون السود، الذين 

يفوق عددهم بشكل ملحوظ البيض يف السجون الفيدرالية عىل الرغم من كونهم 3] يف املئة فقط 

من السّكان، يعانون من معّدالت عالية بشكل صادم من االعتالل والوفيات، وميوتون مبا يقرب من 

ثالثة أضعاف معّدل األمريكيي البيض. القاعدة األساسيّة للسياسة االجتامعية األمريكية – ال تدع أّي 

مجموعة عرقيّة تنزل إل ما دون الّسود، أو تسمح ألّي شخص أن يعاين من املزيد من اإلهانات - 

كانت صحيحة حتى يف حالة الوباء، كام لو أّن الفريوس كان يأخذ إشاراته من التاريخ األمرييك.

إّن كوفيد9]- مل يضع أمريكا يف مرتبة منخفضة، وإمّنا كشف ببساطة ما تّم التخيّل عنه منذ فرتة 
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طويلة. ومع تكّشف األزمة، تّم تسجيل وفاة أمرييك كّل دقيقة من كّل يوم، ومل تتمّكن الدولة من 

إنتاج األقنعة الورقيّة أو املسحات القطنيّة الرضورية لدرء املرض.

مع تحرّك عدد من الدول برسعة الحتواء الفريوس، تعّثت الواليات املتحدة بسبب اإلنكار، 

كام لو كانت عمياء عن عمد. ومع وجود نسبة وفيّات تقّل عن أربعة يف املئة من املصابي يف 

العامل، رسعان ما سّجلت الواليات املتحدة نسبة تفوق الخمسة يف املئة من الوفيات. كانت النسبة 

املئوية لضحايا املرض األمريكيي الذين ماتوا ستة أضعاف املتوّسط العاملي. مل يتسبّب تحقيق 

أعىل معدل للمرض والوفيات يف العامل يف إثارة الخجل، بل أنتج املزيد من األكاذيب والتغايض 

عن كبش الفداء، والتفاخر بعالجات معجزة مشكوك فيها. 

انتهز  الفاسد،  القصدير  وعاء  دكتاتورية  مثل  لألزمة  املتحدة  الواليات  استجابت  بينام 

بشعور  مستمتعي  املرتفعة،  األرض  لالستيالء عىل  الفرصة  العامل  الحقيقيون يف  الديكتاتوريون 

فلويد، يف  مقتل جورج  أعقاب  الخصوص يف  وجه  هذا عىل  األخالقي. جرى  التّفّوق  من  نادر 

الخبيث  »انتهاكها  أمريكا عىل  قديروف، عاتب  األوتوقراطي، رمضان  الشيشان  مينيابوليس. زعيم 

يف  الرشطة«  »وحشية  عىل  الشاملية  الكورية  الصحف  واعرتضت  العاديي«.  املواطني  لحقوق 

أمريكا. وإل ذلك فقد أّدى أداء ترامب واألزمة األمريكية إل رصف االنتباه عن سوء تعامل الصي 

مع التفيّش األّويل يف ووهان، ناهيك عن تحرّكها لسحق الدميقراطية يف هونغ كونغ. عندما أثار 

الصينية،  الخارجية  وزارة  باسم  املتحّدث  رّد  تويرت،  عىل  اإلنسان  حقوق  قضيّة  أمرييك  مسؤول 

متذرًعا بقتل جورج فلويد، بعبارة قصرية واحدة، »ال أستطيع التنفس«.

قد يكون من السهل رفض هذه املالحظات ذات الّدوافع السياسيّة. لكّن األمريكيي مل يقّدموا 

ألنفسهم أي خدمة. جعلت عمليتهم السياسية من الصعود إل أعىل منصب يف األرض وصمة عار 

وطنيّة. وكام قال كاتب بريطاين ساخرًا، »كان دامئًا أناس أغبياء يف العامل والكثري من األشخاص 

السيئي أيًضا. لكن نادًرا ما كان الغباء قدًرا جًدا، أو قذًرا جًدا.

يعمل الرئيس األمرييك ليك يحفظ واليته الثانية، عىل زرع االستياء، وشيطنة خصومه، وإضفاء 

الرشعية عىل الكراهية. وأداته الرئيسية يف الحكم هي الكذب. واعتباًرا من 9 يوليو 2020، بلغ العدد 

املوثّق لتحريفاته وأقواله الكاذبة 20.055. إذ اشتهر رئيس أمريكا األّول، جورج واشنطن، بأنّه مل 

يستطع أن يكذب، وأّما الرئيس الحايل ال ميكنه التعرّف عىل الحقيقة، كام قال أبراهام لنكولن، هذا 

القزم املظلم لرجل يحتفل بالخبث للجميع، والصدقة من أجل ال يشء.
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نتاج  ما هو  بقدر  أمريكا  انحدار  السبب يف  ليس هو  ترامب  أّن  إال  الرغم من كونه سيئًا،  عىل 

انحدارها. وبينام هم يحّدقون يف املرآة وال يدركون سوى أسطورة استثنائهم، يظّل األمريكيون تقريبًا 

غرَي قادرين عىل رؤية ما حدث بالفعل لبلدهم. الجمهورية التي عرّفت التدفّق الحّر للمعلومات 

عىل أنّه دم الحياة للدميقراطية، تحتّل اليوم املرتبة 45 بي الدول عندما يتعلّق األمر بحريّة الصحافة. 

يف األرض التي رّحبت ذات يوم بالجامهري املحتشدة يف العامل، يفّضل عدد أكرب من الناس اليوم 

بناء جدار عىل طول الحدود الجنوبية بدالً من دعم الرعاية الصحيّة وحامية األمهات واألطفال غري 

الرشعيي الذين يصلون يائسي عىل أبوابها. يف التخيّل التام عن الصالح الجامعي، تُعرّف قواني 

الواليات املتحدة الحريّة عىل أنّها حّق الفرد غري القابل للترصف يف امتالك ترسانة شخصيّة من 

األسلحة، وهو حّق طبيعّي يتفّوق حتى عىل سالمة األطفال؛ يف العقد املايض وحده، تّم إطالق 

النار عىل 346 من الطالب واملدرّسي األمريكيي يف أرض املدرسة.

إنكار الفرد وتشظي املجتمع
إّن عبادة الفرد األمريكيّة ال تنكر املجتمع فحسب، بل تنكر فكرة املجتمع ذاتها. ال أحد يدين بأّي 

يشء ألحد. يجب أن يكون الجميع مستعدين للقتال من أجل كّل يشء: التعليم واملأوى والغذاء 

شاملة،  صحيّة  رعاية  ـ  أساسيّة  حقوقًا  وناجحة  مزدهرة  دميقراطية  كّل  تعتربه  ما  الطبية.  والرعاية 

والوصول املتساوي إل تعليم عام جيد، وشبكة أمان اجتامعي للضعفاء، وكبار السن، واملفككي 

ـ ترفض أمريكا صفة االنغامس االشرتايك، كام لو كان هناك العديد من عالمات الّضعف.

كيف ميكن لبقيّة العامل أن يتوقّع من أمريكا أن تهّدد أمن العامل – تغرّي املناخ، وأزمة االنقراض، 

واألوبئة- عندما مل يعد لدى البلد إحساس بالهدف الحميد، أو الرفاه الجامعي، حتى داخل مجتمعه 

الوطني؟ فالوطنية املغلّفة باألعالم ليست بديالً عن الرحمة. الغصب والعداء ال يضاهيان الحب. 

أولئك الذين يتوافدون عىل الشواطئ والحانات والتجمعات السياسية، ويُعرّضون مواطنيهم للخطر، 

ال ميارسون الحريّة؛ إنّهم يظهرون، كام الحظ أحد املعلّقي، »بضعف إرادة الشعب وافتقاره إل 

كّل من املسؤولية واألخالق لتحّمل الوباء والثبات عىل دحره«. يقودهم دونالد ترامب، محارب، 

كاذب ومخادع، رسم كاريكاتوري بشع لرجل قوي، مع العمود الفقري لثور. 

عىل مدى األشهر املاضية من العام 2020 انترشت فيديوهات ساخرة عىل االنرتنت تشري إل 

أّن العيش يف كندا اليوم يشبه امتالك شّقة فوق معمل ميثامفيتامي. كندا ليست مكانًا مثاليًّا، لكّنها 

تعاملت مع أزمة كوفيد9] جيًدا، ال سيّام يف كولومبيا الربيطانية، حيث أعيش. تبعد فانكوفر ثالث 
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ساعات فقط عن طريق الرب شامل سياتل، حيث بدأ تفيش املرض يف الواليات املتحدة. نصف 

سّكان فانكوفر من اآلسيويي، وعادة ما تصل عرشات الرحالت الجويّة كّل يوم من الصي ورشق 

آسيا. منطقيًّا، كان يجب أن يكون قد ترّضرت بشّدة، لكن نظام الرعاية الصحيّة كان يعمل بشكل 

جيد للغاية. طوال األزمة، كانت معّدالت االختبار يف جميع أنحاء كندا خمسة أضعاف نظريتها يف 

الواليات املتحدة عىل أساس نصيب الفرد، عانت كندا من نصف معدالت االعتالل والوفيات. 

مقابل كّل شخص مات يف كولومبيا الربيطانية، لقي 44 شخًصا حتفهم يف والية ماساتشوستس، 

وهي والية ذات عدد سكان مشابه. اعتباًرا من 30 يوليو، حتى مع ارتفاع معدالت اإلصابة والوفاة 

بالفريوس يف معظم أنحاء الواليات املتحدة، مع اإلبالغ عن 59629 حالة جديدة يف ذلك اليوم 

وحده، سّجلت املستشفيات يف كولومبيا الربيطانية ما مجموعه خمسة مرىض كوفيد فقط.

داء الفجوة العرقّية
املستهلك  بي  وتعليمية  وثقافية  واقتصادية  عرقيّة  فجوة  دامئًا  املتحدة  الواليات  يف  يوجد 

مختلفة  التجربة  كندا،  ردمها. يف  املستحيل  من  يكن  إن مل  يصعب  املغادرة،  تسجيل  وموظفي 

متاًما. يتفاعل املرء إن مل يكن كأقران، بالتأكيد كأعضاء يف مجتمع أوسع. والسبب يف ذلك بسيط 

جًدا. قد ال يشارك الشخص الذي يسّدد الحساب يف مستوى ثروتك، لكّنهم يعلمون أنّك تعرف 

أنّهم يحصلون عىل أجر معييش بسبب النقابات. وهم يعلمون أنّك تعلم أّن أطفالهم وأطفالك عىل 

األرجح يذهبون إل املدرسة العاّمة نفسها يف الحي. ثالثًا، واألكث أهميّة، هم يعلمون أنّك تعلم 

أنّه إذا مرض أطفالهم، فسيحصلون عىل املستوى نفسه من الرعاية الطبية، ليس فقط ألطفالك، 

ولكن ألطفال رئيس الوزراء أيًضا. أصبحت هذه الخيوط الثالثة املنسوجة مًعا نسيَج الدميقراطية 

االجتامعية الكنديّة.

عندما سئل املهامتا غاندي عن رأيه يف الحضارة الغربية، أجاب: »أعتقد أّن هذه ستكون فكرة 

اليوم كام تُرى  جيّدة«. قد تبدو مثل هذه املالحظة قاسية، لكّنها تعكس بدقّة وجهة نظر أمريكا 

من منظور أي دميقراطية اجتامعية حديثة. كان أداء كندا جيداً خالل أزمة كوفيد 9] بسبب عقدنا 

الصحية  الرعاية  ونظام  ومؤّسساتنا،  البعض  بعضنا  بي  والثقة  املجتمع،  وروابط  االجتامعي، 

للفرد،  للجامعة ال  الطبية  االحتياجات  تلبي  التي  املستشفيات  مع  الخصوص،  لدينا عىل وجه 

وبالتأكيد ليس املستثمر الخاص الذي يرى كّل رسير يف املستشفى وكأنّه عقار مستأجر. مقياس 

الثوة يف األمة املتحرّضة ليس العملة التي تراكمت من قبل القلَّة املحظوظة، بل قوى العالقات 
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االجتامعيّة وصداها، وأوارص املعاملة باملثل التي تربط جميع الّناس يف هدف مشرتك.

الحال هنا ال عالقة له باأليديولوجية السياسية، بل إّن كّل يشء له عالقة بنوعيّة الحياة. يعيش 

الفنلنديون عىل سبيل املثال،  لفرتٍة أطول وهم أقّل عرضة للوفاة يف الطفولة أو أثناء الوالدة قياًسا 

مبا هو عليه الحال يف أمريكا. يكسب الدمناركيون تقريبًا الدخل نفسه بعد خصم الرضائب مثل 

األمريكيي، بينام يعملون بنسبة 20 يف املئة أقل. يدفعون رضائب 9] سنتًا إضافيّة عن كّل دوالر 

يتّم كسبه، لكن يف املقابل يحصلون عىل رعاية صحيّة مجانيّة، وتعليم مجاين من مرحلة ما قبل 

املدرسة إل الجامعة، وفرصة لالزدهار يف اقتصاد الّسوق الحّر املزدهر مع مستويات منخفضة 

بشكل كبري من الفقر والترّشّد والجرمية وعدم املساواة. العامل العادي يحصل عىل أجر أفضل، 

ويعامل باحرتام أكرب، ويكافأ بالتأمي عىل الحياة، وخطط التقاعد، وإجازة األمومة، وستة أسابيع 

من اإلجازة مدفوعة األجر يف السنة. كّل هذه الفوائد تلهم الدمناركيي فقط للعمل بجدية أكرب، 

حيث يعمل %80 من الرجال والنساء الذين ترتاوح أعامرهم بي 6] و64 عاًما يف القّوة العاملة، 

وهو رقم أعىل بكثري من مثيله يف الواليات املتحدة.

يرفض السياسيون األمريكيون النموذج االسكندنايف باعتباره اشرتاكيًّة زاحفًة وشيوعيًّة خفيفًة، 

وهو أمر لن ينجح أبًدا يف الواليات املتحدة. يف الحقيقة، تنجح الدميقراطيات االجتامعية عىل 

وجه التحديد؛ ألنّها تغّذي اقتصادات رأسامليّة ديناميكيّة تصادف أنّها تفيد طبقات املجتمع كلّها. 

أبًدا يف الواليات املتّحدة، ولكن إذا كان  أّن الدميقراطية االجتامعيّة لن ترتّسخ  قد تكون حقيقة 

قال ساخرًا  عندما  وايلد  أوسكار  ذهن  يدور يف  كان  وما  مذهلة،  اتّهام  فهي الئحة  كذلك،  األمر 

:»إّن الواليات املتّحدة هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الهمجيّة إل االنحطاط دون املرور 

بالحضارة«.

الدليل عىل هذا التدهور الّنهايئ هو االختيار الذي اتّخذه العديد من األمريكيي يف عام 6]20؛ 

إلعطاء األولويّة لسخطهم الشخص، ووضع استيائهم فوق أّي مخاوف بشأن مصري البالد والعامل، 

التعبري عن  يتمتّع مبؤّهالٍت فريدة. كانت وظيفته هي رغبته يف  انتخاب رجل  حيث سارعوا إل 

املرء  يرتجف  املتخيّلي.  أو  الحقيقيي  أعدائهم،  واستهداف  غضبهم،  من  والتّحّقق  كراهياتهم، 

عندما يفّكر يف ما سيعنيه العامل إذا اختار األمريكيون يف ترشين الثاين )نوفمرب(، وهم يعرفون كّل 

ما يفعلونه، إبقاء مثل هذا الرجل يف السلطة السياسية. ولكن حتى يف حالة هزمية ترامب املدّوية، 
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إيجاد  أّن مثل هذه األّمة شديدة االستقطاب ستكون قادرة عىل  الواضح عىل اإلطالق  فليس من 

طريق للميض قدًما. يف الرّساء والرّضاء، كان ألمريكا وقتها.

الّشعلة إل آسيا ليست مناسبة لالحتفال، وال وقت للشامتة. يف  نهاية الحقبة األمريكية ونقل 

لحظة الخطر الدويل، رمّبا تكون اإلنسانيّة دخلت عرًصا مظلاًم يتجاوز األهوال كلّها التي ميكن 

تصّورها. أنقذت القّوة الصناعية للواليات املتحدة، إل جانب دماء الجنود الروس العاديي، العامل 

حرفيًّا. املثل األمريكية، كام احتفل بها ماديسون ومونرو، ولينكولن، وروزفلت، وكينيدي، ألهمت 

يف وقت من األوقات وأعطت األمل للماليي.

اإلشادة  بي  ترامب.  بدونالد  الخاص  اللّصوص  حكم  فقط  لدينا  الحايل،  الوقت  يف  وإًذا، 

بالصينيي عىل معاملتهم لإليغور، ووصف اعتقالهم وتعذيبهم بأنّه »اليشء الصحيح متاًما الذي 

الكيميائية للعالج، قال  الطبّيّة املتعلّقة باستخدام املطهرات  يجب فعله«، وبي تقدميه للنصائح 

ترامب برصاحة: »يوًما ما، يشبه املعجزة، ستختفي«. كان يدور يف ذهنه بالطبع فريوس كورونا، 

لكن كام قال البعض، رمّبا كان يشري أيًضا إل اختفاء الحلم األمرييك.   


