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أمريكا :أزمات تتعقد وخيارات تضيق
الخبر:
نشرت وسائل اإلعالم ومنها جرٌدة اليوم السابع بتارٌخ  5252/2/52خبرا تحت عنوان" :مستشار األمن
القومي األمريكي :الصين أطلقت فيروسا دمر ثروة أمريكا االقتصادية" ،ومما جاء فٌه" :قال روبرت أوبراٌن،
مستشار األمن القومً األمرٌكً ،إن تستر الصٌن على فٌروس كورونا ٌشبه كارثة تشٌرنوبل ،موضحا أن الصٌن
أطلقت فٌروسا دمر الثروة االقتصادٌة األمرٌكٌة ،كما أن الصٌن حالت دون حصول الخارج على المعلومات ،وذلك
بحسب تصرٌحات بثتها فضائية العربية".
التعليق:
ٌأتً تصرٌح مستشار األمن القومً األمرٌكً هذا فً سٌاق تصرٌحات كثٌرة تصدر عن كبار المسؤولٌن
األمرٌكٌٌن وعلى رأسهم الرئٌس ترامب .وٌتكرر هذا المعنى فً التصرٌحات األمرٌكٌة ٌومٌا وبشكل متصاعد .وهو
ما ٌُعد رسائل حادة وجادة إلى الصٌن ،تتحدث عن أضرار لحقت الوالٌات المتحدة تبلغ قٌمتها ترٌلٌونات الدوالرات
ُتحمِّلها مسؤولٌات كبٌرة وفً أعداد الوفٌات بسبب كورونا ،وتهدد بفرض عقوبات دولٌة تجارٌة واقتصادٌة على
الصٌن .وتتحرك أمرٌكا لحشد تأٌٌد دولً لهذا التوجه الجاد واالستراتٌجً ضد الصٌن.
تأتً هذه التهدٌدات فً حمأة انتشار فٌروس كورونا وما أدى إلٌه من خسائر ضخمة على االقتصاد األمرٌكً،
بشكل بات ٌهدد شركاتها ومؤسساتها الكبرى والعالمٌة ،وإذا استمر األمر فقد ٌهدد الدولة العمٌقة فً أمرٌكا ونظامها
المالً ،وهذا ٌهدد بدوره النظام المالً فً الغرب كله ،والنظام االقتصادي الرأسمالً برمته .وهً تأتً أٌضا فً
أوضاع باتت الصٌن فٌها تنافس أمرٌكا تكنولوجٌا وفً الفضاء اإللكترونً والسٌبرانً ،وخاصة فٌما ٌسمونه الجٌل
الخامس  ،G5وتأتً أٌضا فً خضم توسع تجاري صٌنً واعد ،ونمو كبٌر مقارنة بالنمو األمرٌكً الذي ٌتراجع
وٌنكمش بشكل خطٌر ،األمر الذي ٌجعل التنافس األمرٌكً  -الصٌنً األكبر واألهم فً العالمٌ .ضاف إلى ذلك أن
األشهر القادمة هً فترة انتخابات رئاسٌة فً أمرٌكا .وقد تأثرت أجواؤها بتداعٌات كورونا التً أدت إلى خالفات
داخلٌة ،وتحولت إلى أزمة لترامب الذي هبطت أسهمه االنتخابٌة بسبب كورونا وسوء إدارته لألزمة.
هذه األوضاع مجتمعة ،تشكل أزمة كبٌرة لترامب وللمحافظٌن ،وهً مما ٌستعصً حلها خالل األشهر القادمة
قبل االنتخابات ،وهذا ما ٌفسر هذه التصرٌحات األمرٌكٌة المحمومة ضد الصٌن ،وكأن اإلدارة األمرٌكٌة تبحث عن
تصعٌد واحتكاك عسكري خارجً ٌخرجها من هذا المأزق بحٌث ٌحصل الرئٌس ترامب على صالحٌات متمٌزة،
وٌلتف األمرٌكٌون حوله.
إن تكرار هذه الرسائل والتهدٌدات وتصاعدها ،وضخامة المسؤولٌات التً تهدد الوالٌات المتحدة بتحمٌلها للصٌن
ٌدل على أمور ،أهمها بشكل عام:
 -1إقناع الصٌن بقبول تقدٌم تنازالت ألمرٌكا تشكل رافعة لترامب فً االنتخابات .فهذه التنازالت أقل ضخامة
من التكالٌف أو الخسائر التً تهددها بها أمرٌكا.
 -5إجبار الصٌن على الحضور إلى طاولة التفاوض مع أمرٌكا ،وهً مفاوضات تستغرق وقتا ،هدفها احتواء
التقدم الصٌنً العالمً ،التكنولوجً واالقتصادي.
 -3هذا التوجه ضد الصٌن سٌستمر ألنه مطلوب بقوة لترامب وفرٌقه فً الرئاسة ،وألمرٌكا التً تجد أن مكانتها
العالمٌة ستصبح مهددة إن لم تواجه الصعود الصٌنً.
إن من أهم ما ٌعنٌه هذا التصعٌد ،أن أمرٌكا فً مأزق كبٌر ال حل له ،لذلك هو ٌشتد وٌشد الحبل على عنقها ،وقد
صارت مكشوفة لكل العالم ،الذي بات كله ٌخشاها وٌئن منها ،بما فٌه أصدقاؤها وعمالؤها ،لذلك تزداد مشاكلها
تعقٌدا ،وقد صارت تهددها فً نظامها ونفوذها ووحدتها.
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