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[[[
غوستاف بالوماريس لريما]*[

تناقش هذه املقالة حالة أمريكا تحت ظل الجائحة. وفيها يبنيِّ بالتحليل والنقد، واستناداً إىل 

املعطيات العلمية، األعطاب التكوينية التي أظهرتها السلطات الصحية والسياسية حيال التعاطي 

مع االنتشار املريع للوباء يف املدن والواليات األمريكية. الكاتب الربوفسور غوستاف بالورماريس 

لريما هو مفكر إسباين ومتخصص يف العالقات الدولية بني الواليات املتحدة واإلتحاد األوروب.

املحرر

غالبًا ما كانت وال زالت الواليات املتحدة تنّصب نفسها كقائد عاملّي، وعىل استعداد ملواجهة 

يتسبّب  ماّم  املتّحدة،  الواليات  الفوىض يف  بنرش   [9 كوفيد  يستمّر  ولكن  العامليّة.  التّحّديات 

التأمي  من  نوع  أّي  بدون  يعيشون  الذين  األشخاص  من  باملئة   43 لـ  بالّنسبة  دمار، خاّصة  يف 

 )Medicaid أو Medicare( الّصّحي أو لديهم الحّد األدن من الحامية من برامج التغطية الصحيّة

الحكوميّة. إّن حالة الرفاهيّة االجتامعيّة الضعيفة يف البالد واالستجابة السياسيّة غري املنتظمة قد 

أّديا إل تفاقم األزمة الحاليّة. وقد ُوصفت أمريكا ذات مرّة بأنّها »منارة« القيم و»منوذج النامذج« 

يف كتاب »الدميقراطية يف أمريكا« يف القرن التاسع عرش لعامل السياسة الفرنيس »ألكسيس دي 

توكفيل«، إاّل أّن األزمة تلقي بظاللها عىل ما كان يتطّور منذ فرتٍة طويلٍة: اإلمرباطورية األمريكية 

آخذة يف اإلنحدار.

*ـ غوستافو بالوماريس لريما )مواليد فيالنويفا دي ال جارا، كوينكا، إسبانيا يف عام 1960( هو عامل سيايس متخّصص يف العالقات 
الدولية.

The COVID-19 crisis is another signal that the American era is ending :العنوان األصل

https://bit.ly/2CDd5fA  :النارش: كلية لندن لالقتصاد بتاريخ 2020/06/26 عىل الرابط

ترجمة: فؤاد حيدر أحمد
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السنوات األخرية، وخاّصة خالل هذه األسابيع واألشهر من املوت  أنّه يف  الواضح  يبدو من 

الواليات  يف   [9 كوفيد  أزمة  بداية  قبل  حتى  األمرييك.  املجتمع  يف  تغيريات  تحدث  والحبس، 

املتحدة، اعتقد جزٌء كبرٌي من الطبقة الوسطى أّن هناك مستوياٍت غري مقبولة من عدم املساواة، وأنّه 

من الرضوري التّحرّك نحو دولة الرفاهيّة ونظام أكث إنصافًا للحامية االجتامعيّة. يتطلّب هذا عقًدا 

اجتامعيًّا جديًدا لالستجابة لجزء كبري من املواطني الذين يشعرون بأنّهم مهجورون وغري محميي 

يف مواجهة األزمة الكارثيّة التي سبّبها كوفيد 9]. بدون أّي شك، أّدت استجابات اإلدارة الحاليّة 

مضافة إل نقاط الّضعف االجتامعيّة والصحيّة بأساليبها الحاليّة إل العديد من الخسائر البرشيّة 

واملاديّة، كام أّدت إل التشكيك يف القيادة العامليّة للواليات املتحدة.

صعود الواليات املتحدة العاملّية واحنسارها
استمرّت قيادة أمريكا للعامل نحواً من مائة وعرشين عام حتى يومنا هذا. وإذا بدأ املرء باحتساب 

التدّخل العسكري يف الفلبي عام 899]. ولكن ميكن القول أيًضا إنّها استمرّت 230 عاًما، إذا عدنا 

إل بداية القيادة أي إل فرتة ترجع إل تعيي جورج واشنطن رئيًسا يف عام 789]، عندما تّم إنشاء 

أّول حكومة وسكرتاريّة حديثة للشؤون الخارجيّة يف الواليات املتحدة. عىل أي حال، فإّن قرني من 

الزمان يفصالن قسم الرئيس ترامب عن عقيدة »جيمس ك. بولك« )James K. Polk( بشأن »القدر 

الواضح« وخطاب »جيمس مونرو« )James Monroe( يف الكونغرس بشأن وجود األوروبيي يف 

القارّة األمريكية. لقد مّر وقت أقل عىل »النقاط األربعة عرش« التي وضعها »ويلسون«، والتي تّم 

اإلعالن عنها يف نهاية الحرب العامليّة األول، لتشكيل نظاٍم عامليٍّ جديٍد، أو من »خطاب العار« 

الذي قّدمه »روزفلت« بعد »بريل هاربور« يف شهر كانون األّول من عام ]94]. لقد مّر عقدان فقط 

الحرب عىل  إعالنه  ]200، عند  أيلول   [[ بعد فرتة وجيزة من  دبليو بوش«  عىل كلامت »جورج 

بشكٍل  مسؤولًة  املتّحدة  الواليات  كانت  املحوريّة،  اللّحظات  هذه  من  لحظة  كّل  يف  اإلرهاب. 

أسايسٍّ عن تشكيل الّنظام الدويل.

بالّنظر إل كيفيّة استجابة حكومة الواليات املتحدة لـكوفيد 9]، مل يعد من املمكن التسليم 

بهذا الّنمط. فالتناقض الكبري للقّوة العامليّة السائدة هو أنّه ال ميكن ألّي العب أن يتحّكم يف كّل 

يشء يف مواجهة األزمة. وبالتايل، ال تزال الواليات املتحدة غري قادرة عىل تنسيق استجابة مشرتكة 

للوباء، وال ميكن أن تكون منقذ األبرياء - منقذ العامل - أثناء األزمة. يف حي أّن الرئيس ترامب 
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وإدارته يثبتون أنّهم غري قادرين عىل االستجابة بفعاليّة لألزمة، فتخرس الواليات املتحدة تدريجيًّا 

مكانتها كزعيم عاملّي يضع جدول األعامل.

الّسمة األساسيّة للواليات املتّحدة يف هذه الحقبة الجديدة هي مامرسة القيادة املتقطّعة و/أو 

غري املوجودة و/أو القيادة الغريبة، كام يتّضح من توصيات ترامب للتخفيف من جائحة كوفيد 9]. 

عرب األزمات، كانت استجابات السياسة الخارجيّة األمريكية األخرية سلبيّة وتتّصف بردود األفعال 

تتبّعها  إمكانيّة  وتفتقر إل  كّل حالة عىل حدة،  أساس  القرارات عىل  اتّخاذ  يتّم  فكان  وفوضويّة. 

وتحديد موضوعها. هذا السلوك يعكس املعضلة التي تواجه الدبلوماسيّة األمريكية الحديثة: وهو 

إّما العودة إل املثل والقيم التقليديّة التي أثبتت جدواها عرب الزّمن أو وضع مبادئ جديدة لعامل 

يتميّز بالعديد من القوى املختلفة والديناميكيات الجديدة مثل تفيّش األوبئة.

من  مواجهة سلسلة  قدرتها عىل  املتّحدة عدم  الواليات  أثبتت  والعرشين،  الحادي  القرن  يف 

املواجهة  وكذلك  املتطرّف،  اإلرهاب  ضد  هي  التي  تلك  بنجاح،  الجديدة  العامليّة  »الحروب« 

ضّد فريوس كورونا الجديد. كال العدوين كانا قادرين عىل رضب األرايض األمريكيّة وكشفا نقاط 

الحكومة  تتمكن  مل  الجديدة،  التحّديات  هذه  مواجهة  يف  املتّحدة.  للواليات  الكبرية  الّضعف 

األمريكية من التكيّف، بل لجأت بدالً من ذلك إل االستجابات القدمية، وكان كّل منها أكث عْجزًا 

للتحّديات الجديدة التي تواجهها البالد. بالنسبة لـ كوفيد 9]، استجابت الحكومة بغطرسة من خالل 

تقليل أو تربير عدد الوفيات التي حصلت فعليًّا. أصبح عدد القتىل اآلن أكث من 00000]، وهو أكرب 

بكثري من 60.000 الذين قُتلوا خالل حرب فيتنام، ويقرتب - ورمبا تجاوز - عدد القتىل العسكريي 

األمريكيي يف الحرب العامليّة األول. أّما يف حالة العدو اآلخر، اإلرهاب الدويل، فكانت استجابة 

الواليات املتحدة متفاوتة االنخراط يف رصاعات جديدة يف ساحات مثل أفغانستان والعراق وليبيا، 

بينام اختارت الالمباالة يف سوريا التي تشهد أكرب حرب ودراما إنسانيّة منذ الحرب العامليّة الثانية.

احلاجة إىل قيادة عاملّية يف وقت األزمة هذا
يف الّنظام الدويل املتغرّي للقرن الحادي والعرشين، ال تستطيع الواليات املتحدة، كام أنّها ال 

تريد االنسحاب من العامل، لكّنها أيًضا ال تستطيع وال تريد أن تتحّمل التكلفة السياسيّة واالقتصاديّة 

للسيطرة عليه. ال يوجد احتامل يف هذه الفوىض الدوليّة بالعودة إل اإلغراءات التاريخيّة لالنعزاليّة، 

مهام أرّص ترامب عىل القيام بذلك. ولكن ال يوجد أيًضا خيار للواليات املتحدة ملواصلة العمل 

الواضح  املنقذ  أنّها  وعىل   – الجديد  العاملي  للنظام  الفوىض  لهذه  منازع  بال  الزعيم  أنّها  عىل 
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للتدّخل يف النزاعات العديدة عىل هذا الكوكب. ألّول مرّة يف التاريخ الحديث، ال تستطيع الواليات 

املتّحدة ضامن أّي نوع من الحوكمة العامليّة.

إّن الّصدمة التي يسبّبها كوفيد 9] للّنظام الدويل ككّل مهّمة للغاية. فإّن آليات الرتابط العاملي 

يف أزمة، كام أّن االتّحاد األورويب يتأثّر كمجال للتامسك والتضامن؛ وأخريًا، العديد من املناطق 

والّنزاعات تهّدد بالتوّجه نحو الفوىض. يف مواجهة هذا التعقيد، من املحتمل أن تصبح العالقات 

الدوليّة مرّة أخرى مشابهة لنظام الّدول األوروبيّة يف كّل من القرن السابع عرش والثامن عرش والتاسع 

عرش، والتي كان يحكمها »صلح وستفاليا« لعام 648]، و»تحالفات« ما بعد الثورة يف عامي 792] 

و 798]، و»مؤمتر فيينا« لعام 4]8]، أكث ماّم هو الجمود الذي فرضه مبدأ االحتواء خالل »الحرب 

الباردة«. نحن نشهد توطيد القوى العظمى، بدعم كّل من الدول املجاورة الصغرية، وتأكيد ثالث 

كتل اقتصاديّة كبرية ستحّدد جميع العمليات يف جهودها للخروج من األزمة االقتصاديّة التي أعقبت 

الوباء، ومع استعداد الصي للربوز كقّوة عامليّة بي عامي 2050-2030.

الطريق الخطري بالنسبة للواليات املتحدة وبقية العامل هو طريق القوميّة االستبداديّة عىل غرار 

أّن  يف  يتمثّل  خطر  هناك  بينغ«.  جي  »تيش  الصيني  والرئيس  بوتي«  »فالدميري  الرويس  الرئيس 

السياسة الرتامبيّة ستصبح، عىل املدى الطويل، هي القاعدة يف الواليات املتّحدة والعامل الغريب. 

وهذا من شأنه أن يشري إل نهاية فرتة العوملة التي كّنا وال زلنا نعيشها منذ التسعينيات، وستكون لها 

تكاليف كثرية عىل الواليات املتحدة. تستلزم رؤية ترامب األحاديّة يف العالقات الدوليّة العودة إل 

القوميّة يف العالقات السياسيّة والتّجاريّة واالسرتاتيجيّة. هذا من شأنه أن يهيّئ الواليات املتحدة 

والعامل التّباع عقيدة جديدة ورجعيّة، يف محاولة عقيمة »لعزل أنفسهم« عن العمليات التي تتجاوز 

بالفعل الحدود واأليديولوجيات والحكومات.

مخطط ألمريكا ما بعد اجلاحئة 
عندما يتّم التغلّب عىل الوباء ودفن مئات اآلالف من القتىل، ومعظمهم من العاّمل وأفراد الفئات 

األزمة  ستفرض  األمريكية.  السياسة  أعامل  لجدول  مراجعة  إجراء  يجب  وتهميًشا،  ضعًفا  األكث 

حسابًا ليس فقط فيام يتعلّق بالسياسة الخارجيّة، ولكن أيًضا فيام يتعلّق بالسياسة الداخليّة. يجب 

أن يشمل هذا إصالًحا ماليًّا أساسيًّا، وضامنًا اجتامعيًّا متقّدًما بشكل كبري تقّدمه حكومة الواليات 

املتحدة. عالوة عىل ذلك، يجب مترير برنامج عام إلنقاذ الصناعات الكبرية واملؤّسسات الصغرية 

التي متّر يف أزمة أو إفالس يحايك »صفقة روزفلت الجديدة« )Roosevelt‘s New Deal(. ستكون 
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هذه هي االستجابة الوحيدة املعقولة للفشل البائن للنموذج االجتامعي الحايل يف التخفيف من 

األزمة الناجمة عن كوفيد 9].

قد يكون الوباء وآثاره بالفعل ترسيخ ملا بدا بالفعل أمرًا حتميًّا: نهاية الحقبة األمريكية. ويف هذه 

الفرتة من التغيري التي نشهدها، يتمثّل الخطر األكرب يف أّن الواليات املتحدة نفسها تشجع عودة 

القوميّة والشعبويّة يف جميع أنحاء العامل. إّن االعتقاد األسايس لآلباء املؤّسسي، وإن كان مبتذالً، 

والقائل بأّن الواليات املتّحدة لديها الدميقراطية األكث اكتامالً وأّن الّنظام االقتصادي األكث عدالً 

يف العامل يتعرّض للهجوم. كّل هذه العمليات تظهر إل أّي مدى هذا الّنظام السيايس واالقتصادي 

للعمل  األسطوريّة  الربوتستانتيّة   Weber(( »ويرب«  أخالق  هو مثرة  الذي  »املثايل«،  واالجتامعي 

الجاد، والروح الرأسامليّة، هم يف أزمة كاملة.


