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اإلسالم هو البلسم الشافي الوحيد ضد أمراض النظام الليبرالي األمريكي
الخبر:
ا ُتهمت الوالٌات المتحدة بسرقة  022222قناع طبً كانت متوجهة إلى ألمانٌا ،ووصف (أندرٌاس
جٌزٌل) ،وزٌر داخلٌة والٌة برلٌن ،عملٌة التحوٌل التً ارتكبتها الوالٌات المتحدة بأنها "عمل من أعمال
القرصنة الحدٌثة" ،وناشد الحكومة األلمانٌة مطالبة واشنطن باالمتثال لقواعد التجارة الدولٌة .وقال جٌزل:
"هذه لٌست طرٌقة للتعامل مع شركاء عبر األطلسً" ،مضٌفا" :حتى فً أوقات األزمات العالمٌةٌ ،جب
أال تكون هناك طرق بهذا التوحش ٌقودها الغرب"( ..بً بً سً)
التعليق:
تؤكد أزمة كورونا على مدى استعداد أمرٌكا للعمل على تأمٌن معدات الوقاٌة الشخصٌة الحٌوٌة
( )PPEومكافحة الفٌروس فٌها .وقد بررت إدارة ترامب موقفها العدوانً بقانون اإلنتاج الدفاعً ،حٌث
ٌجبر القانون الشركات األمرٌكٌة على توفٌر المزٌد من اإلمدادات الطبٌة لتلبٌة الطلب المحلً .وقد تم
استخدام القانون نفسه العتراض أقنعة  M3المتجهة إلى ألمانٌا ،وهً أقوى حلٌف ألمرٌكا فً أوروبا.
وكانت إدارة ترامب قد أثارت غضب برلٌن فً وقت سابق ،عندما سعى ترامب لشراء لقاح ضد فٌروس
كورونا من شركة ألمانٌة ،ومن جانب آخر اشتكت دول أوروبٌة أخرى بمرارة من قٌام األمرٌكٌٌن
بالمزاٌدة علٌهم لشراء موارد معدات الوقاٌة الشخصٌة النادرة.
وهذه األحداث تثٌر تساؤال عما إذا كان للعالقات عبر األطلسً مستقبل بعد كورونا .فقبل األزمة كانت
العالقات بٌن أمرٌكا وأوروبا مشحونة بشكل كبٌر .وقد أدت المخاوف بشأن التزام أمرٌكا باألمن
األوروبً ،والعدٌد من النزاعات التجارٌة ،واالختالفات حول تغٌر المناخ ،والسٌاسة الخارجٌة ،أدت إلى
تقوٌض الثقة تدرٌجٌا فً العالقة بٌن الطرفٌن.
وستؤدي خطوط الصدع المذكورة أعاله إلى رسم معالم الموقف الدولً ما بعد كورونا ،حٌث سٌتم
تقلٌص االستٌراد ونقل الشركات متعددة الجنسٌات إلى داخل الشواطئ المحلٌة .إن العودة إلى الشكل العلنً
من المذهب التجاري الذي تطغى علٌه النزعة القومٌة المفرطة ستحدد نهاٌة النظام اللٌبرالً بعد األزمة،
وستفسح التعددٌة المجال لالنفرادٌة ،وسٌخضع مذهب تعدد األقطاب لالستثناء األمرٌكً ،وستتالشى
العولمة.
إن شدة أزمة كورونا ستعجل فً تفكٌك النظام اللٌبرالً الذي وضعته أمرٌكا بشق األنفس على مدى
العقود السبعة الماضٌة .ومن المرجح أن ٌشبه النظام العالمً الجدٌد ،والذي سٌظهر عالمٌا ،سٌشبه ما قبل
عام  ،5491حٌث ٌكون مؤلفا من مراكز جٌوسٌاسٌة مختلفة تسود فٌها العالقات الثنائٌة.
وبٌنما ٌتحول العالم إلى نظام سٌاسً جدٌد ما بعد كورونا ،فإنه ال معنى لبقاء العالم اإلسالمً متفرجا
وصامتا .وعلى العكس من ذلك ،فإنه ٌمكن لألمة اإلسالمٌة أن تكون فً طلٌعة تعرٌف هذا النظام السٌاسً
الجدٌد ،إذا عملت إلعادة الخالفة على منهاج النبوة .حٌث ٌمكن للخالفة أن تشكل النظام الدولً الجدٌد
القائم على عدالة اإلسالم ضد مخاطر النظام العلمانً اللٌبرالً.
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