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ترجمة :سامي كالوي

عندما أطمق االتحاد السوفيتي القمر "سبوتنيك" ،وىو أول قمر اصطناعي في العالم،
ير أن االتحاد السوفييتي لم يكن مجرد خصم
في أكتوبر ،1759أدركت واشنطن أخ ا
أيديولوجي ىائل فحسب ،بل كان أيضا منافسا تكنولوجيا وعسكريا .وبيذه الخطوة غير

المتوقعة أميركيا ،وضع سبوتنيك لفترة وجيزة االتحاد السوفياتي أمام الواليات المتحدة في
مجال تكنولوجي حاسم لو تداعياتو اليائمة عمى التنافس العسكري بين القوتين العظمتين.

لم يغير سبوت نيك الطريقة التي رأت بيا الواليات المتحدة االتحاد السوفيتي فحسب ،بل

أيضا الطريقة التي رسمت بيا أولوياتيا .وردا عمى اإلنجاز السوفيتي ،زادت الواليات
المتحدة من استثماراتيا في تكنولوجيا الفضاء ومن مساعييا في فيم األيديولوجية الشيوعية

ومن ثم تقويضيا بشكل أفضل .وقامت الجامعات األميركية بتوسيع برامجيا بالمغة

سمي بمبادرة
الروسية .وفي نياية المطاف ،وبعد ذلك بثالثة عقود تقريبا ،وضمن أطار ما ُ
الدفاع االستراتيجي ،قامت الواليات المتحدة بتصنيع نسخة أمريكية حديثة من قمر
ونسب الى تمك النسخة مساىمتيا في تفكك االتحاد السوفياتي ونياية الشيوعية،
سبوتنيكُ ،
وكان ذلك بمثابة خطوة "سبوتنيك" في االتجاه المعاكس.

واليوم ،قد تكون جائحة  COVID-19التي انطمقت ،عمى شكل غير متوقع ،من الصين

خطوة مشابية لخطوة سبوتنك السوفيتية .فباستجابتيا السريعة والفعالة لموباء ،ورىان العالم
الخارجي عمييا في إنتاج المواد الطبية ،والحاجة العالمية الواضحة النتعاشيا االقتصادي،

بمغت الصين سن الرشد في نظر النخبة الحزبية األمريكية ومعظم المراقبين في العالم.
وبذلك سيكون انطباع األميركيين وغيرىم من شعوب العالم عن الصين مختمفا عما كان

عميو قبل الجائحة.

لقد ساعدت ردود الفعل المتباينة لمواليات المتحدة والصين عمى خطر الوباء في وضع

النظامين السياسيين المتنافسين في مقارنة واضحة لمعيان .فمع التنافس الفعمي لمقوتين

العظمتين عمى النفوذ العالمي ،سيمثل نجاح أي نظام مقارنة بالنظام اآلخر مسألة عمى
قدر كبير من األىمية .وفي مقال سابق ليذه المجمة ،وصفت النيجين الصيني واألمريكي
تجاه السوق بالرأسمالية السياسية والميبرالية ،عمى التوالي .وقد أظير كل من النظامين نقاط

قوة وضعف في المعضمة الراىنة.

إن أعظم رأسمال لمحكومة الصينية في إدارة األزمة تمثل بقوتيا وقدرتيا المركزية عمى

السيطرة عمى مواردىا اليائمة .فبسبب ىذه الييكمية اليرمية ،تمكنت الصين من فرض
سياسات شديدة القسوة وبسرعة غير عادية ،وتحويل الموارد (بما في ذلك الموارد البشرية،

ك األطباء والممرضات) إلى المناطق التي كانت في أمس الحاجة إلييا .وبدون إجراءات

كيذه  ،لم يكن بوسع الصين أن تحقق مثل ىذه النتائج الرائعة .فشنغياي ،عمى سبيل
المثال ،المدينة التي يبمغ عدد سكانيا  42مميون شخص ،لم يبمغ فييا المعدل اليومي

ألعداد الوفيات بسبب الوباء اكثر من مئة شخص .أما أوىان نفسيا ،وبعد ثالثة أشير فقط

من فرض الحجر الصحي عمييا ،أصبحت ،عمى األغمب ،خالية من إصابات جديدة.

ولكن عمينا إال ننسى أن لمنظام السياسي المركزي نقاط ضعف كما لو نقاط قوة .فقد

وصف االقتصادي شو تشنغ يانغ النظام الصيني بأنو نظام استبدادي ولكنو يمنح األقاليم

صالحيات بدرجات متفاوتة .فغالبا ما تكون سمطات األقاليم أو المقاطعات عمى درجة
كبيرة من السعة طالما أن تمك السمطات توظف في السعي لتحقيق األىداف التي يحددىا

المركز .وتشمل أولويات الحكومة المركزية زيادة النمو االقتصادي إلى أقصى حد ممكن،

وجذب المستثمرين األجانب ،وفي بعض األحيان محاوالت الحد من التموث .وتتساىل

الحكومة المركزية في السماح لمسمطات اإلقميمية والمحمية بمتابعة تحقيق تمك األىداف
ترىا مناسبة .وتكافئ السمطات المركزية اإلدارات المحمية عمى
باستخدام الوسائل التي ا

حسن أدائيا في تنفيذ سياسات المركز ،وىذا ما يجعل اإلدارات المحمية تخفي عن المركز

إخفاقاتيا في تحقيق األىداف المرسومة.

وعميو ،لم تكن االستجابة المصيرية لمسمطات المحمية في مقاطعة ىوبي لمحاالت

األولى من  COVID-19استثناء من ىذه القاعدة ،بل كانت تتماشى الى حد بعيد مع
الالمركزية اإلقميمية لمنظام الصيني.

فقد أخفت سمطات مقاطعة ىوبي عن الحكومة

المركزية معمومات كبيرة وميمة تتعمق بانتشار الوباء وفقدان السيطرة عميو خشية أن تُتيم

الفعال لبكين
من قبل المركز باالفتقار الى المينية واإلخالص في العمل .ولم يأت التدخل ّ
إال بعد أن أصبح الوباء ظاىرة واضحة لمعيان.
أما النظام السياسي األميركي فانو تفاعل مع الفيروس بطريقة معاكسة تماما لمطريقة

الصينية .ففي البدء ،قدمت السمطات المركزية (الحكومة الفيدرالية األمريكية ووكاالتيا)

صورة مشوشة عن الوباء .وشيدت المحظات األولى من الوباء غيابا تاما لمحكومة

الفدرالية ،واستمر غيابيا فترة ليست بالقصيرة .وبفضل الصالحيات التي يمنحيا المركز
لمحكومات المحمية ،ساعدت تمك الحكومات في تعويض ضعف المركز .فعندما اختفت

الحكومة الفيدرالية األمريكية واستيمكتيا المؤتمرات الصحفية التي ال معنى ليا ،تولت

الواليات إدارة األزمة .ومن خالل القيام بذلك ،أظيرت حكومات الواليات قوة ومرونة
الفدرالية .وعمى عكس الالمركزية اإلقميمية الصينية ،لم تتردد تمك الحكومات في استخدام
كافة الصالحيات الممنوحة ليا دستوريا في التعامل مع الوباء وان اختمف ذلك مع سياسة

وتوجيات الحكومة الفدرالية .فقد قامت الواليات باعتماد تدابير التباعد االجتماعي ،وأمرت
بإغالق األماكن العامة ،ودعمت أنظمة الرعاية الصحية ،واشترت معدات حماية شخصية
لألطباء والممرضات  ،وطورت أنظمة خاصة بيا لالختبار ومتابعة المصابين .وتعارضت

الكثير من ىذه التدابير مع الخطط والبرامج التي أعمنت عنيا الحكومة الفيدرالية.

ما زال من المبكر البت فيما إذا كان صمود الفدرالية األمريكية وحده قادر عمى التغمب

عمى الوباء أم أن األمر بحاجة الى تنسيق وتناغم في النيج واألولويات بين حكومات
الواليات المختمفة .فخطورة ىذا الوباء تكمن في سيولة اجتيازه لمحدود الدولية ،لذا فانو من

ررات
الممكن تقويض أفضل الجيود التي تبذليا دولة واحدة ،كالواليات المتحدة ،بسبب الق ا
السيئة أو السموك غير المسؤول في دول الجوار.

يراقب العالم اليوم باىتمام بالغ كيفية تعامل نظامين :الرأسمالية السياسية والميبرالية ،أو

السمطوية الالمركزية والفدرالية مع أزمة واحدة  .سيتجاىل كثير من الناس أصل األزمة
ويقارنون الرد الصيني بشكل إيجابي بالرد األمريكي .فرغم كل شيء ،تعود الصين إلى

الحياة الطبيعية التي تثير الحسد والشوق .فقد عادت الشركات إلى العمل ،وفتحت متاجر
البيع بالتجزئة ،وعاد رعاة ستاربكس المرحون الحتساء القيوة.

حتى المحظة ،الرأسمالية السياسية المتمثمة بالصين تنتصر .إال أن ىذا االنتصار يمكن

ر كانتصار مبادرة "سبوتنيك" السوفيتية اذا ما قررت الميبرالية
ر عاب ا
أن يكون انتصا ا

األميركية االستفادة من مزاياىا الميمة  ،مثل مرونة صنع القرار ومساءلة الحكومات المحمية

والشفافية .وتنعكس فائدة الميزة األخيرة (الشفافية) في حقيقة أن األميركيين يستطيعون
الوصول الى المعمومات الكاممة والدقيقة عن أعداد اإلصابات والوفيات الناجمة عن الوباء

من خالل الكثي ر من المصادر ،في حين ال يستطيع الصينيون الوقوف عمى ما يسببو ليم
الوباء إال من خالل مصدر حكومي واحد وىو مصدر قابل لمتسييس .وىذا ما يعود بدوره
الى طبيعة االختالف بين النظامين .ىذا االختالف الذي أظيره الوباء بشكل جمي اآلن.

