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قبل 106 أعوام وجد جتمع خرج قريباً من حرب كونية راح ضحيتها 16 مليون شخص، 
على  أشرفوا  الذين  األشخاص  من  ويلسون(  )وودرو  االمريكي  الرئيس  وكان  األمم،  بعصبة  ُسي 
النقاط  استقالهلا، وكانت  الشعوب  ومنح  األقليات  أراد محاية حقوق  فلقد  التجمع،  والدة هذا 
األربع عشرة اليت جاء با تعّد مصدر إهلام لكل األمم الراغبة يف أن تصبح كيانات مستقلة يف 
العامل، وقد طالب بقانون دويل جديد، واملساواة بي األمم، لكن الرئيس ويلسون أصابه املرض، 
والكونغرس األمريكي قد رفض االنضمام إىل عصبة األمم، واجتهت الواليات املتحدة لتبين سياسة 
انعزالية مل خترج منها إال بعد بريل هاربر، وبعد عامي مرحبي اقتصادياً من احلياد يف زمن احلرب 
العظمى  القوة  يعدون  األمم، ولكوهنم كانوا  االنضمام إىل عصبة  يرغبون يف  األمريكيون  مل يكن 
املستقبلية -اليت كان بوسعها استخدام نفوذها بنحو مفيد جداً للسالم العاملي، واليت كان ميكن 
لقوهتا العسكرية واالقتصادية املتنامية أن جتعل هتلر يراجع خططه- أدارت ظهرها لعصبة األمم، 
لنشهد حرباً كونية ثانية، واآلن -يف بداية القرن احلادي والعشرين- وظهور العوملة كنظام عاملي، 
وزيادة االعتمادية املتبادلة بي الدول، كان العامل أمام قرن أكثر استقراراً، بقيادة الواليات املتحدة 
األمريكية، يف ظل نظام أحادي القطبية، وقوى عظمى واحدة تقلل من حجم الصراعات احملتملة، 
لكن ذلك مل حيصل، فجهود السالم، و)اجملتمع الدويل أو العائلة الدولية( مل تستطيع االستمرار 
بالتهدئة، إذ ابتدأ القرن احلادي والعشرون بذهاب الواليات املتحدة إىل غمار حرب أفغانستان، مث 
العراق، مث حماربة اإلرهاب من طريق حلفائها، وجهود حثيثة كانت نتائجها نظاماً فوضوياً أكثر، 

إدارة دونالد ترامب تشكل تهديدًا لألمن 
والسلم الدوليين

لينا عماد الموسوي *

*  باحثة وأكادميية مهتمة بالشأن السياسي- بغداد. 
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ومنقسماً أكثر. وأمام ختبط الواليات املتحدة األمريكية مثة ِقوى صاعدة متمثلة بالصي، واهلند، 
وكذلك وجود تكتالت اقتصادية واجتماعية بعيدة عن الواليات املتحدة مثل: )بريكس، وجمموعة 
دويل  نظام  وأخرياً،  الناتو(،  )حلف  هو  روابطه  أقوى  أورويب  واحتاد  بيكتا(،  وجمموعة  شنغهاي، 

الثابت األوحد فيه أنه )متغري(.

كانت بداية انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من التعهدات الدولية بسحب رئيس الواليات 
الثاين  اليمي يف كانون  أدى  أن  منذ  مهمة  دولية  اتفاقيات  من مخس  بالده  ترامب  دونالد  املتحدة 
2017، وتشمل االتفاقات اليت أدار ظهره هلا أحد أهم تعهدات محلته االنتخابية، أثارت القرارات 
خماوف حملية ودولية على حٍد سواء، وأدى بعضها إىل اشتباكات عنيفة، على سبيل املثال: أدَّى اعرتافه 
بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس إىل مقتل أكثر من 100 
فلسطيين وإصابة 11000 آخرين، وأغضب العديد من البلدان، وقد انتهكت هذه اخلطوة أيضاً قرار 
األمم املتحدة لعام 1967، الذي يطلب من إسرائيل إخالء مجيع األراضي الفلسطينية احملتلة والعمل 

من أجل بناء السالم يف املنطقة؛ لذا تعرض قراره لالنتقاد حىت من قبل املواطني األمريكيي.

 فيما يأيت مخسة قرارات أخرى مثرية للجدل اختذها ترامب، هي:

االنسحاب من اتفاقية باريس للمناخ1:. 1

الواليات  توليه منصبه، إذ سحب   يف حزيران من عام 2019، مل يفّوت ترامب أي وقت بعد 
املتحدة من اتفاقية باريس -وهو التزام من قبل الدول يف مجيع أحناء العامل للحد من تغري املناخ واالحتباس 
احلراري العاملي-، مربراً اخلروج بقوله “أعباء مالية واقتصادية قاسية تفرضها االتفاقية” على الواليات املتحدة.

1. Lisa Friedman, Trump Serves Notice to Quite Paris Climate Agreement, The 
New York Times,Nov,4,2019, 
https://www.nytimes.com/2019/11/04/climate/trump-paris-agreement-climate.
html?referringSource=articleShare

https://www.nytimes.com/2019/11/04/climate/trump-paris-agreement-climate.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2019/11/04/climate/trump-paris-agreement-climate.html?referringSource=articleShare
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ومع ذلك، قال إن الواليات املتحدة ستبدأ يف إعادة التفاوض إلعادة الدخول يف االتفاقية 
الراهن، لكن  الوقت  املتحدة هي اخلاسر األكرب يف  الواليات  ولكن بشروطها اخلاصة. وقال إن 
الدول األخرى ال حتمل ثقلها، وأشار حتديداً إىل الصي واهلند. وقال إنه إذا مل تنسحب الواليات 
قال   ،2025 عام  حبلول  وظيفة  مليون  وستكلفها 2.7  املعاهدة “متعثرة”  فستكون  املتحدة، 
ترفض  اليت  الدول  من  صغرية  “حفنة  إىل  تنضم  ترامب  إدارة  إن  أوباما(  )باراك  ترامب  سلف 

املستقبل” باالنسحاب من اتفاقية باريس بشأن تغري املناخ”2.

االنسحاب من الشراكة عرب احمليط اهلادئ. 2

سحب دونالد ترامب الواليات املتحدة من االتفاقية يف وقت مبكر من عام 2017، يف 
إطار سياسته “أمريكا أواًل”، وعكس سياسات التجارة منذ عقود، على أمل إعادة الوظائف إىل 

الواليات املتحدة.

بقيادة الواليات املتحدة، كان هدف الشراكة عرب احمليط اهلادئ هو ربط اقتصادات 12 دولة 
فيما كان سيصبح هذا التكتل أكرب كتلة جتارية يف العامل. أما اليابان، وفيتنام، وبروناي، وسنغافورة، 
وماليزيا، وأسرتاليا، ونيوزيلندا، وكندا، واملكسيك، وبريو، وشيلي، فهم األعضاء اآلخرون يف االتفاقية 
-وتقع مجيعها على حافة احمليط اهلادئ-. ومبوجب االتفاقية، كانت الدول األعضاء ستلغي تعريفات 

االسترياد تدرجيياً، وحبلول عام 2030، كانت السلع ستتدفق إىل موانئها دون أي قيود. 

إىل جانب ذلك تعزيز النمو التجاري واالقتصادي، كان من شأن االتفاقية أن تساعد يف زيادة األجور 
ورفع ظروف العمل للعمالة يف دول مثل فيتنام حيث كان على مجيع األعضاء اتباع اللوائح املشرتكة. وتشكل 

هذه البلدان جمتمعة 40٪ من الناتج االقتصادي العاملي وثلث جتارهتا؛ مما جيعلها أقوى شراكة اقتصادية.

2. Barack Obama Responds to Withdrawal from Paris Climate Deal, ocean 
futures, http://oceanfutures.org/barack-obama-responds-to-withdrawal-from-
paris-climate-deal.

http://oceanfutures.org/barack-obama-responds-to-withdrawal-from-paris-climate-deal
http://oceanfutures.org/barack-obama-responds-to-withdrawal-from-paris-climate-deal
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االنسحاب من اليونسكو3:. 3

 انسحبت الواليات املتحدة يف تشرين الثاين 2019 من اليونسكو، وجاء القرار األمريكي 
بأهنا “متحيزة ضد  اهتمتها  اليت  املنظمة  التوتر يف  بعد سنوات من  أُعلن عنه يف واشنطن  الذي 
إسرائيل”. لقد انسحبت الواليات املتحدة من املنظمة اليت تضم 195 عضواً من قبل حتت حكم 
املزعوم  املالية  اإلدارة  استقال يف عام 1984؛ بسبب سوء  الذي  السابق رونالد ريغان،  الرئيس 
ومزاعم التحيز املناهض للواليات املتحدة يف بعض سياساهتا. مث أعلن الرئيس جورج دبليو بوش 
عودة أمريكا يف عام 2002، لكن العالقات توترت مرة أخرى يف عام 2011 عندما سحب باراك 
أوباما املساعدة على متويل اهليئة بعد أن صوت أعضاؤها لقبول فلسطي كعضو كامل العضوية. 
تعارض واشنطن أي حترك من قبل هيئات األمم املتحدة لالعرتاف باألراضي الفلسطينية كدولة. 
ووصفت رئيسة اليونسكو، إيرينا بوكوفا االنسحاب األمريكي بأنه “خسارة للتعددية”، بينما قال 

األمي العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريس إنه “يأسف بشدة هلذا التطور”.

ترك اتفاقية إيران النووية4:. 4

أيار  يف  إيران  مع  التارخيي  النووي  االتفاق  من  املتحدة  الواليات  ترامب  دونالد   سحب 
2018، وأعاد العقوبات القاسية يف أكثر إجراءات السياسة اخلارجية حدة تبعاً لرئاسته، وأعلن 
أنه حياول أن جيعل العامل أكثر أماناً، لكنه عّمق أيضاً عزلته على املسرح العاملي وأعاد الشكوك 
حول املصداقية األمريكية، يف خطوة لتأكيد احنراف واشنطن عن إطار املؤسسات الدولية. اتفاقية 
2015، اليت مت التفاوض عليها من قبل إدارة أوباما واليت تضم كاًل من أملانيا وفرنسا وبريطانيا، 

3. Thomas Adamson, U.S. and Israel officially withdraw from UNESCO, 
Associated Press, Jan\1\2019, https://www.pbs.org/newshour/politics/u-s-and-
israel-officially-withdraw-from-unesco 
4. David Ibsen, Trump’s withdrawal from the Iran nuclear deal has been 
vindicated, NBC news May\8\2019, https://www.nbcnews.com/think/opinion/
trump-s-withdrawal-iran-nuclear-deal-has-been-vindicated-ncna1003091.

https://www.pbs.org/newshour/politics/u-s-and-israel-officially-withdraw-from-unesco
https://www.pbs.org/newshour/politics/u-s-and-israel-officially-withdraw-from-unesco
https://www.nbcnews.com/think/opinion/trump-s-withdrawal-iran-nuclear-deal-has-been-vindicated-ncna1003091
https://www.nbcnews.com/think/opinion/trump-s-withdrawal-iran-nuclear-deal-has-been-vindicated-ncna1003091
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إيران على  املقابل، وافقت  إيران. يف  العقوبات االقتصادية األمريكية والدولية ضد  رفعت معظم 
فرض قيود على برناجمها النووي، مما جيعل من املستحيل إنتاج قنبلة، فضاًل عن السماح بأجراء 
عمليات تفتيش صارمة. وانتقدت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب وروسيا والصي قرار ترامب 

باالنسحاب من االتفاقية، وأشادت إسرائيل فقط بالقرار.

االنسحاب من جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان5. 5
يف العام 2018 أعلنت سفرية الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة نيكي هايلي انسحاب 
أمريكا من جملس حقوق اإلنسان، قائلًة “ال توجد دول أخرى” لديها الشجاعة لالنضمام إىل معركتنا 
بدء جملس حقوق  من  بعد شهر  القرار  الذاتية”، وجاء  اخلدمات    وذات  “املنافقة  اهليئة  إلصالح 
اإلنسان حتقيقاً يف عمليات القتل األخرية يف غزة واهتم إسرائيل باالستخدام املفرط للقوة، ورفضت 
الواليات املتحدة وأسرتاليا قرار إرسال جلنة حتقيق، لكن أيد القرار 29 عضواً يف منتدى األمم املتحدة 
املؤلف من 47 دولة، وامتنعت 14 دولة أخرى مبا يف ذلك بريطانيا وأملانيا واليابان. وعقدت اجللسة 
اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان بعد أكثر األيام دموية للفلسطينيي منذ سنوات خالل مسرية العودة 
الكربى، عندما قتل 60 شخصاً بنريان إسرائيلية خالل مظاهرات قالت إسرائيل إهنا تضمنت حماوالت 
الخرتاق سياجها احلدودي. وتشكو إسرائيل والواليات املتحدة من أن جملس حقوق اإلنسان، الذي 
يتألف من 47 دولة ختتارها اجلمعية العامة، لديه حتيز دائم ضد إسرائيل!، وقفت الواليات املتحدة 

إىل جانب إسرائيل خالل أسابيع العنف اليت تزامنت مع افتتاح سفارة أمريكية جديدة يف القدس.

ترامب يواجه الكورونا باملزيد من الدمار

يف الوقت الذي يشق فريوس كورونا طريقه عرب الواليات املتحدة األمريكية، فمن الواضح 
للعامل بأسره أن عدم الكفاءة املذهل ورمبا عدم القيام بالعمل بصورة متعمدة من قبل إدارة الرئيس 

5. Gardiner Harris, Trump Administration Withdraws U.S. From U.N, Human 
Rights Council. June\19\2018, https://www.nytimes.com/2018/06/19/us/politics/
trump-israel-palestinians-human-rights.html?referringSource=articleShare.

https://www.nytimes.com/2018/06/19/us/politics/trump-israel-palestinians-human-rights.html?referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2018/06/19/us/politics/trump-israel-palestinians-human-rights.html?referringSource=articleShare
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ترامب جعل األزمة أسوأ بكثري مما كانت عليه قبل اسابيع، يتوقع علماء األوبئة أنه كان من املمكن 
إنقاذ عشرات اآلالف من األرواح إذا كان فريق ترامب قد اختذ التحذيرات -اليت كان هناك الكثري 
منها- جبدية وتابع مع نوع اإلجراءات اليت أوصت با منظمة الصحة العاملية. لكن ترامب -على 

ما يبدو- مل يكن يريد أن يتعامل مع أزمة ميكن أن تضر بفرص إعادة انتخابه.

مع خروج األزمة عن السيطرة، تركز انتباه ترامب وطاقاته على إقناع اجلمهور بأن أياً من هذا 
ليس خطؤه. آخر جهوده للقيام بذلك هو القرار املؤمل يوم اإلثني 7 نيسان من العامل بقطع كل 
التمويل عن منظمة الصحة العاملية6، متهماً اجلناح الصحي لألمم املتحدة بـ “سوء اإلدارة والتغطية 
الشديدة” النتشار فريوس كورونا، وحرماهنا من املوارد اليت تشتد احلاجة إليها. منذ أن بدأت أزمة 
الفريوس يف مدينة ووهان الصينية، عمل احملافظون األمريكيون والليرباليون بكل طاقاهتم على تسييس 
الشيوعي الصيين، وبقيامهم بذلك؛ جروا منظمة الصحة  الوباء وحتويله إىل الئحة اهتام للحزب 
العاملية إىل مشكالت جراء عملها يف الصي، متهمينهم مبساعدة احلكومة الصينية على “إخفاء” 
مستوى الوباء باستخدام البيانات اليت قدمتها احلكومة الصينية، ويقع اللوم حبسب متابعة هاشتاك 

)#Defund WHO( يف موقع توتري، على مدير منظمة الصحة العاملية.

وجد القانون لُيخرتق

تبذهلا  اليت  الفعالة  االحتواء  العاملية جبهود  الصحة  منظمة  مدير  أدهانوم غيربيسوس  إشاد 
الصي على وجه اخلصوص، وقد كان يشكو بقلق شديد من جهود ترامب يف الثانية األخرية -وغري 
اجملدية- حلظر املواطني الصينيي من السفر إىل أمريكا، على الرغم من أن منظمة الصحة العاملية 

6. Coronavirus Updates: Trump Halts U.S. Funding of World Health 
Organization, New York Times, https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/
coronavirus-updates.html.

https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/coronavirus-updates.html
https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/coronavirus-updates.html
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تشري ببساطة إىل أن هذه اخلطوة انتهكت اللوائح الصحية الدولية لعام 20057، اليت وضعت؛ 
من أجل تشجيع البلدان على اإلبالغ عن األوبئة دون خوف من النبذ   وفقدان املوارد االقتصادية 
ساعدت  الصحية(  )اللوائح  ه  هذ األخرى.  الدول  تفرضها  اليت  التجارية  والقيود  للسفر  الالزمة 

الواليات املتحدة بنفسها يف كتابتها.

األمم املتحدة وأجهزهتا يف خدمتهم

إن السهولة اليت تعامل با املواطنون األمريكيون على موقع توتري، إزاء اجلهود املشينة آللة 
األمريكيي  املواطني  رؤية  لكيفية  انعكاس  هي  العاملية  الصحة  منظمة  لتلطيخ  اإلعالمية  ترامب 
والرؤساء على حد سواء لألمم املتحدة ومنظماهتا؛ حيث يتعامل األمريكيون مع األمم املتحدة 
كأدوات للهيمنة جيب أن توجد فقط لتعزيز املصاحل األمريكية، وجيب أن تعاقب أو تتجاهل كلما 
العاملية تعمل على مبدأ أن كل حياة يف كل بلد هلا قيمة  فشلوا يف ذلك. لكن منظمة الصحة 
متساوية وسوف يفعلون ما حيتاجون إليه؛ من أجل إنقاذ أكرب عدد ممكن من األرواح. وإذا كان 
العداء  الصينية بشيء آخر غري  تايوان ومعاملة احلكومة  ذلك يتضمن عدم االعرتاف باستقالل 

املمكن، فسوف يفعلون ذلك، إذا اتيح هلم التعاون مع احلكومة الصينية املستمر.  

أولويتهم هي االستمرار يف مساعدة 1.4 مليار شخص يعيشون يف الصي، حىت لو كان 
ذلك يعين إثارة غضب املتطرفي الذي يسيسون أي فوضى عارمة. ولسوء احلظ فإن منظمة الصحة 
العاملية ال متتلك )السلطة( اليت يدعي منتقدوها أهنا متتلكها وجيب أن تعمل مع ما مُتنح هلا؛ مثل 
بقية بعثات األمم املتحدة، فإهنا تلتزم بتفويض صارم باحلياد، هي ليست يف وضع يسمح هلا بالطعن 

علناً يف األرقام اليت قدمتها احلكومة الصينية.

7. الوثائق األساسية، منظمة الصحة العاملية، الطبعة التاسع واالربعون ,2020. للمزيد من التفاصيل
https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-ar.pdf#page=207
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إن محلة معاقبة ترامب ملنظمة الصحة العاملية ليست أكثر من ذريعة بغيضة لفريق ترامب 
إلمهال واجبه جتاه اجملتمع الدويل ونشر محلة تشويه سعة سيئة مكرسة بالكامل إلعادة انتخاب 

دونالد ترامب عن طريق حتويل اللوم منه جتاه منظمة الصحة العاملية والصي.

منظمة الصحة العاملية خمطئة

منظمة الصحة العاملية ليست مثالية وارتكبت أخطاء، لكنها مسؤولة عن إنقاذ ماليي املاليي 
من األرواح يف مجيع أحناء العامل. كل يوم، يعملون بال كلل على إرسال اللقاحات واإلمدادات الطبية 
اليت هم بأمس احلاجة إليها ألضعف الناس يف العامل يف الدول اليت ال يعرف معظم األمريكيي وجودها 
مبيزانية 2.4 مليار دوالر فقط يف السنة. وللمقارنة، أنفقت الواليات املتحدة 117 مليار دوالر على 
مستشفياهتا يف آخر فاتورة لتخفيف فريوس كورونا؛ فهذه املنظمة تستحق أفضل بكثري من أن جترها 
يف الوحل كجزء من املنافسة املرضية بي قادة ال يعرفون شيئاً عن حق اإلنسان بتلقي العالج، وال عن 

اإلعالن العاملي حلقوق االنسان الذي يكفل البشر مساعدة بعضهم يف أوقات األزمات.

ترامب يقوض عمل األمم املتحدة

بصورة  صامتة  املتحدة  األمم  ظلت  مليثاقها،  اجلماعي  األمن  نظام  فائدة  من  الرغم  على 
واضحة، ولكن كما كان احلال يف عام 2002، قد ال تكون األمم املتحدة هي اهلدف املناسب 
لكي ننتقده، بعد كل شيء، ال ميكن للمنظمة أن تكون ذات صلة مثل أعضائها والسيما األعضاء 

اخلمسة الدائمي يف جملس األمن، واملعروفي باسم الرتبة P-5 اليت تسمح هلا بذلك.

األكثر  “األزمة  بأنه  الوباء  هذا  غوتريس  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمي  وصف 
حتدياً اليت واجهناها منذ احلرب العاملية الثانية”، واعتمدت اجلمعية العامة، يف إمجاع نادر، قراراً 
يدعو إىل “تعاون دويل مكثف الحتواء وختفيف وهزمية الوباء”، لكن جملس األمن كان صامتاً 
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ومشلواًل من قبل األعضاء الدائمي الذين لديهم حق النقض -الفيتو-.

هذه ليس كل احملاولة، فقد قام األعضاء العشرة غري الدائمي يف اجمللس )بلجيكا وإستونيا 
واجلمهورية الدومنيكية وأملانيا وإندونيسيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجنوب أفريقيا 
وتونس وفيتنام( بالرتويج ملشروع قرار يعلن أن الوباء “يشكل هتديداً لإلنسانية وللسلم واألمن 
الدوليي “، ودعت تلك الدول إىل “توفري احلماية ألكثر الفئات ضعفاً يف مناطق الصراع”، 
مكرراً نداء األمي العام العاجل بوقف عاملي إلطالق النار يسمح للمناطق اليت مزقتها احلروب 
بالرتكيز على مكافحة الفريوس. وسعت فرنسا، وهي عضو من الرتبة P-5، للحصول على 

دعم من بي دول أخرى الختاذ قرار مماثل. 

لكن الواليات املتحدة أصرت على اإلشارات إىل “فريوس ووهان- او الفايروس الصيين8” 
مث قاومت الصي وصف الوباء بأنه هتديد للسلم واألمن الدوليي بذا املسمى، وطالبت روسيا 
للسلم  برفع العقوبات لتسهيل الرد على الفريوس. إن التصميم على أن الوباء يشكل هتديداً 
واألمن الدوليي لن يؤكد فقط ما هو واضح، بل سيفتح الباب أمام السلطة الواسعة للمجلس 
الختاذ قرارات بشأن التدابري اليت تلزم مجيع الدول األعضاء، كما فعلت بعد 11 سبتمرب، عندما 

تطلب من الدول اختاذ تدابري شاملة ملكافحة اإلرهاب.

على الرغم من أن التهديد احلايل أكرب بشكل ال ميكن قياسه، نظراً للحساسيات حول حدود 
تفويض “السالم واألمن”، من غري املرجح أن يفرض اجمللس تدابري حمددة ملواجهة اجلائحة على الدول، 
ومع ذلك، فإن إظهار الوحدة يف مواجهة األزمة من شأنه أن يرسل إشارة قوية حول العامل. ولكن 

8. Valka’s Dogantekin. Trump: ‘Chinese virus’ counter-strategy against China, 
Anadolu Agency, Mar\30\2020.

https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-chinese-virus-counter-strategy-
against-china/1785215.

https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-chinese-virus-counter-strategy-against-china/1785215
https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-chinese-virus-counter-strategy-against-china/1785215
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عندما عقد جملس األمن -الذي أجربه تصويت أعضائه غري الدائمي- أخرياً جلسة مغلقة األسبوع 
املاضي، مل يربز منها أي قرار، ما مت اصداره كان فقط بيان يشري إىل احلاجة إىل الوحدة والتضامن مع 

املتضررين ويعرب عن دعم جهود األمي العام فيما يتعلق بالوباء والبلدان املتأثرة بالصراعات.

لألسف، ليست الصي وحدها، أو األمم املتحدة مبجلس األمن بأكمله هو املسؤول عن 
هذه النتيجة الكارثية للوباء، هناك الكثري من اللوم حول االعضاء الدائميي لألمم املتحدة، لكن 
إدارة ترامب تستحق اللوم كذلك. إن ازدراءها للتعددية ولعمل االمم املتحدة واضح مثل فشلها 
يف القيادة. ال ميكن أن يكون األمر خمتلفاً يف التعامل مع وباء اإليبوال لعام 2014 الذي ظهر يف 
غرب أفريقيا، عندما حشدت إدارة أوباما جملس األمن وراء قرار يعلن أن اإليبوال “يشكل هتديداً 

للسلم واألمن الدوليي”.
بقيت الواليات املتحدة بإدارة دونالد ترامب مشوهة لنفسها، وإن عدم قدرهتا على مواجهة 
الوباء حىت هذه اللحظة والتعامل معه كأزمة عاملية ستكون باهظة الثمن، ليست األمم املتحدة هي 
اليت ختاطر جبعل نفسها غري ذات صلة بالسياسة العاملية، ولكن الواليات املتحدة األمريكية والعامل 

سيكونان أسوأ حااًل مع قيادة أكرب قوة يف العامل بذِه االنعزالية، واألنانية.


