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»األفق 
اإلستراتيجي« 

مجلة دورية نصف 
شهرية مترجمة 

تصـــدر عـــن شـــركة 
المســـتقبل  أفـــق 

لالستشـــارات.

ـــة نصـــف شـــهرية مرتجمـــة  ـــة دوري مجل
مراكـــز  عـــن  يصـــدر  مبـــا  تعتنـــي 
األبحـــاث العامليـــة يف مجـــال الفكـــر 
بكافـــة  واالستشـــارات  اإلســـرتاتيجي 
أنواعهـــا. ومبـــا يصـــدر عـــن املجـــات 
قضايـــا  حـــول  العامليـــة  والصحـــف 
ـــا للقـــارئ مـــن  الـــرق األوســـط، نقدمه
خـــال ترجمـــة رصينـــة ودقيقـــة مـــع 
ـــاع  ـــن أراد االط ـــدر مل ـــط املص ـــر راب ذك

ــل. ــدره األصـ ــن مصـ ــال مـ عـــى املقـ

ــر  ــة نظـ ــن وجهـ ــرورة عـ ــر بالـ ــواردة ال تعـ اآلراء الـ
مركـــز أفـــق املســـتقبل لاستشـــارات وإمنـــا تعـــر عـــن 

وجهـــة نظـــر أصحابهـــا.
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ـــات  ـــة والحكوم ـــال اســـرتاتيجيات إدارة الدول ـــدم االستشـــارات يف مج ـــز متخصـــص يق مرك
والهيئـــات األهليـــة يف نطـــاق منطقـــة الخليـــج والجزيـــرة العربيـــة ، كـــا يقـــدم 
ـــري واإلداري  ـــر الســـيايس والفك ـــة والتطوي ـــال التنمي ـــور يف مج ـــة للجمه ـــات الازم الخدم
واالســـرتاتيجي ويقـــدم املركـــز الخدمـــات االحرتافيـــة وفقـــا للرامـــج واملشـــاريع التـــي 

يعدهـــا خـــراء متخصصـــون.

يسعى املركز لتحقيق األهداف التالية : 
1.توفري قاعدة املعلومات والبيانات واستثارها يف مجال االستشارات والدراسات.

2.تقديم املشورة العلمية للدراسات واملشاريع التنموية يف مجاالت عمل املركز.
ـــدف إىل  ـــي ته ـــية الت ـــرتاتيجية والسياس ـــة واالس ـــات اإلداري ـــة املروع ـــم ومراجع 3.تقوي

ـــة. ـــات الخليجي ـــة يف املجتمع ـــداث التنمي إح
4.تقديم االستشارات وترشيد السياسات يف نطاق الخليج والجزيرة العربية.

ــر اإلدراي  ــال الفكـ ــباب يف مجـ ــر الشـ ــة وتطويـ ــة لتنميـ ــادرات العمليـ ــر املبـ 5.تطويـ
واالســـرتاتيجي والســـيايس.

6.تطوير التعاون مع مراكز االستشارات والتفكري االسرتاتيجي يف املنطقة وخارجها.

يقدم املركز الخدمات التالية للهيئات واملؤسسات واألفراد:
1.االستشارات يف مجال عمل املركز، وأوراق تقديراملوقف .

2.التأهيل التنموي من خال الدورات املتخصصة والرامج املنهجية.
3.الدراسات والبحوث التنموية واإلصدارات ىف مجال عمل املركز.

4.إقامة ورعاية املؤمترات والندوات وحلقات البحث والتفكري وورش العمل.
ــاون  ــوار والتعـ ــة الحـ ــة وأوعيـ ــات العلميـ ــة والدراسـ ــاريع البحثيـ ــادرات واملشـ 5.املبـ

املحـــي والـــدويل.
6.يصدر املركز النرات والدوريات واملعلومات والتقارير.

مركز أفق المستقبل لالستشارات

خدمات المركز

أهداف المركز



4

8
12
15

19
21
24
26

28
31
33
37

40

43
45
48
50
53

57
59
61

63

66

69
73

الملخص التنفيذي
شؤون دولية

مالمح الفوضى القادمة بعد كورونا
خامنئي ونهاية الحركة اإلصالحية اليائسة في إيران

يمكن للعراق اآلن انتزاع سيادته من إيران
شؤون خليجية

كيف تغيرت دبلوماسية المساعدات الخليجية في زمن كورونا
كورونا يتيح فرص هائلة لدول الخليج.. رغم تداعياته السلبية

لماذا تزيل الواليات المتحدة أنظمة صواريخ باتريوت من السعودية
مان: سلطان هيثم إلى بومبيو: أزمة دول مجلس التعاون الخليجي أوال

ُ
ع

تحليل سياسي
هل ستحل الصين محل الواليات المتحدة كقوة رائدة في النظام الدولي؟

روحاني يكافح من أجل إصالح االقتصاد الذي دمرها فشل النظام  
لماذا تواجه العالقات األمريكية السعودية أزمة غير مسبوقة؟

مكاسب النصر التركي في ليبيا
تقدير موقف

تحدي السيناريوهات للعالقات بين أمريكا ودول الخليج بعد كورونا
شؤون اقتصادية

دول الخليج ستكون آخر االقتصادات التي تتعافى من كورونا 
كيف تتجنب الركود االقتصادي المزدوج بسبب كورونا؟
كورونا يدفع عمان إلى خيارات صعبة مع األزمة المالية

هل تنجح دول الخليج في استثمار التسارع باالقتصاد الرقمي؟
كيف استجابت دول الخليج لصدمات سالسل التوريد بسبب كورونا

رؤى استشرافية
هل يعيد فيروس كورونا تشكيل االحتجاجات العالمية؟

هل نحن مستعدون للوباء العالمي القادم؟
خمسة عناصر في استراتيجية الخروج من أزمة وباء كورونا

متابعات-تداعيات كورونا
»تكسير البيض وسكب الحليب«: المزارعون يهدرون الطعام أكثر من أي 

وقت مضى
أخطر4 دروس من أزمة كورونا

استشارات إدارية
كيف تدير أعمالك أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا؟

ماذا تفعل لكي ال تضيع عاًما بينما تنتظر انفراج أزمة كورونا؟



الملخص التنفيذي للعدد 
الرابع مايو 2020

لشهر  االسرتاتيجي  األفق  مجلة  من  الرابع  العدد  يصدر 

تتفاعل  كورونا  جائحة  تداعيات  التزال  بينام   2020 مايو 

يف دول العامل ، ويسلط هذا العدد الضوء عىل العديد من 

بعيون  الخليجي  باملشهد  املتعلقة  وامللفات  املوضوعات 

كيف  لرصد   ، كورونا  فريوس  تفيش  استمرار  ظل  يف  عاملية 

أثرت عىل  كيف  ؟ وكذلك  األزمة  مع  الخليج  تتعاطي دول 

سياساتها ومن أبرز املوضوعات التي نطالعها يف هذا العدد :

خمسة عنارص يف اسرتاتيجية الخروج من أزمة وباء 
كورونا 

رضورة  إىل  باتنيجي،  ورجايئ  وودذ  نجري  الكاتبان  يشري 

تجاوز  اسرتاتيجية  يف  ركًنا  باعتباره  الفّعال  الدويل  التعاون 

أزمة وباء كورونا، وتظهر أهميته يف تطوير اللقاحات وأنظمة 

اإلنذار ومراقبة األوبئة .

اسرتاتيجية  يف  اساسية  عنارص  خمسة  الكاتبان  ويطرح 

اجتياز األزمة وهي: االختبارات الجامعية ، ومراقبة املرض ، 

وانتاج اللقاحات الفعالة ، ونظام الكشف املبكر ، واالستجابة 

مطالعة  ميكنك  التفاصيل  من  وللمزيد   ، والفعالة  الرسيعة 

املقال ص62 .

هل نحن مستعدون للوباء العاملي القادم؟

تحت هذاالعنوان يطرح الكاتب »فران سانشيز بيسرييل« 

هذا السؤال بينام التزال تداعيات تفيش فريوس كوفيد 19- 

تتداعي وتتصاعد ، ويرى الكاتب أن أسوأ سيناريو قد نواجهه 

هو مسببات األمراض التنفسية عالية التأثري، ويشري التقرير 

إىل أن هذه األنواع من األمراض »تنترش يف الهواء ، وميكن أن 

تصيب أعداًدا كبرية من الناس برسعة كبرية ، وميكنها نقلها 

برسعة إىل أجزاء متعددة من البالد ، مع ما تسمح به البنية 

التحتية حاليًا.« للمزيد من التفاصيل طالع املقال ص60. 

هل يعيد فريوس كورونا تشكيل االحتجاجات العاملية ؟

يف هذا املقال االسترشايف يناقش الكاتبان توماس كاروثرز 

، ديفيد وونغ الباحثان مبركز كارينغي للرشق األوسط كيف 

أن العديد من حركات االحتجاج تكيفت مع القيود املتعلقة 

عامة  صحية  مخاوف  تُــدرج  أنها  حيث  كورونا  بفريوس 

واقتصادية جديدة يف قوائم مظامل الحوكمة.
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يف  االحتجاجات  من  العاملية  املوجة  تصاعدت  وكيف 

السنوات األخرية بشكل كبري يف مجموعة غري مسبوقة من 

مواطنيها  عىل  الحكومات  فرضتها  التي  اإلغالق  عمليات 

تنبؤات  من  الرغم  عىل  املستجد.  كورونا  فريوس  ملكافحة 

حول  التفاصيل  من  للمزيد   ، اآلن  حتى   ، املراقبني  بعض 

سيناريوهات تطور االحتجاجات العاملية بسبب كورونا طالع 

املقال ص58.

كقوة  املتحدة  الواليات  محل  الصني  ستحل  هل 
رائدة يف النظام الدويل؟

التساؤل  فيوترشز«هذا  مجلة«جيوبوليتيكال  طرحت 

األمم  وسقوط  صعود  يف  القوة  مؤرشات  السترشاف  الكبري 

هذا   عىل  فريدمان  جورج  الشهري  الكاتب  يجيب  حيث   ،

الذى طرح عليه عندما ظهر عىل محطة تلفزيون  التساؤل 

تركية وتحدث إىل مجموعة أعامل يف سويرسا. وكان السؤال 

كورونا  فريوس  ألزمة  نتيجة  املتحدثني:  تركيز  محط  نفسه 

رائدة يف  كقوة  املتحدة  الواليات  محل  الصني  ، هل ستحل 

سؤاالً  كان  فلقد  فريدمان  لجوروج  ووفقا  الدويل؟  النظام 

محريًا من وجهة نظره ، فلامذا ؟ هذا ما سنعرفه بعد قراءة 

هذا املقال ص29.

أزمة  السعودية  األمريكية  العالقات  تواجه  ملاذا 
غري مسبوقة؟

مسار  واشنطن  يف  العربية  الخليج  دول  معهد  ناقش 

العالقات األمريكية السعودية بعد أزمة هبوط اسعار النفط 

األخرية وغري املسبوقة حيث يرى الباحث حسني إبيش وهو 

كبري باحثني مقيم يف معهد دول الخليج العربية يف واشنطن 

تدعو  التي  األسباب  من  الكثري  وجود  من  الرغم  عىل  أنه 

لالعتقاد بأن الرشاكة األمريكية-السعودية ميكنها أن تصمد، 

الثقة  الطرفني إلصالح  أن كانت حاجة كال  أنه مل يسبق  إال 

أكرث إلحاًحا مام هي عليه اآلن. ، فكيف وصلت األمور إىل 

السعودية  األمريكية  العالقات  تطورت  وكيف  ؟  الحد  هذا 

من عهد أوباما إىل عهد ترامب ، وكيف أثرت األزمة اليمنية 

وأزمة مقتل خاشقجي عىل العالقات بينهام ؟ وما مستقبل 

التساؤالت  هذا  كل  ؟  الحالية  النفط  أزمة  ظل  يف  العالقة 

وغريها يناقشها هذا املقال ص37. 
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 دول الخليج ستكون آخر االقتصادات التي تتعاىف 

من كورونا

أبرز  من  كورونا  ألزمة  االقتصادية  التداعيات  أن  الشك 

التداعيات املؤثرة عىل دول العامل السيام يف دول الخليج التى 

تشهد هبوطا حادا يف أسعار النفط لتضاعف من األزمة التي 

تشهدها بسبب كورونا .

تواجه  الخليج  دول  أن  الشهرية  سرتاتفور  مجلة  وترى 

صدمة اقتصادية خطرية، حيث تعطل جائحة »كوفيد19-« 

الطاقة،  أسعار  انخفاض  بسبب  الرئيسية،  إيراداتها  مصادر 

باإلضافة إىل انخفاض الطلب العاملي.

جميع  يف  الحكومي  الدخل  يف  الحاد  االنخفاض  وينذر 

أنحاء املنطقة بزيادة العجز يف امليزانية، ووجود اقرتاض كبري 

يف األشهر املقبلة، ما يعني خلق ديون سوف تعقد اإلنفاق 

طالع  املقال  هذه  حول  للمزيد   . مقبلة  ألعوام  واالستثامر 

ص 46.

سالسل  لصدمات  الخليج  دول  استجابت  كيف   
التوريد بسبب كورونا؟ 

من منظور مغاير ملجلة سرتاتفور يف املقال السابق يناقش 

الخليج  دول  استجابت  كيف  ــدويل  ال الخليج  منتدي 

لصدمات سالسل التوريد بسبب كورونا؟ حيث يرى الكاتبان 

»جورجيو كافيريو ، بريت سودتيك« أن دول مجلس التعاون 

الخليجي تقع يف واحدة من أكرث املناطق الصحراوية يف العامل 

زراعي  وإنتاج   ، طبيعية  عذبة  مياه  موارد  وجود  عدم  مع 

محدود ، ومناخ ميكن أن تصل درجات الحرارة إىل خمسني 

درجة مئوية يف أشهر الصيف. 

التي   ، الدامئة  التحديات  هذه  من  الرغم  عىل  ولكن 

مجلس  دول  فإن   ، ألجيال  اإلقليمية  الحكومات  واجهتها 

عىل  كامل  شبه  بشكل  تعتمد  تزال  ال  الخليجي  التعاون 

واردات السلع األساسية ، مثل الغذاء واملعدات الطبية وقطع 

الغيار ملحطات التحلية والطاقة التي تحافظ عىل الحياة يف 

املنطقة .

اإلمداد  لشبكات  وتعطيلها  كورونا   جائحة   ظهور  ومع 

صعوبة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تجد  قد   ، العاملية 

متزايدة يف توفري تدفق آمن ومستقر لهذه السلع املستوردة. 

األزمة  هذه  الخليج  دول  واجهت  كيف  الباحثان  ويناقش 

الرئيسيون  التجاريون  الرشكاء  يوقف  أن  احتامل  ظل  يف 

الصادرات إىل املنطقة. للمزيد من التفاصيل طالع املقال ص 

.54
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وباإلضافة لهذه املوضوعات املهمة وامللفات الحيوية يتناول العدد الكثير 
من القضايا ذات الصلة ومنها: 

-ملــاذا تزيــل الواليــات املتحــدة أنظمــة صواريــخ باتريــوت مــن 
الســعودية؟

ــه  ــم تداعيات ــج ..رغ ــدول الخلي ــة ل ــرص هائل ــح ف ــا يتي -كورون
ــلبية الس

-كورونا يدفع ُعمان إلى خيارات صعبة مع األزمة املالية

ــن  ــة يف زم ــاعدات الخليجي ــية املس ــرت دبلوماس ــف تغي -كي
ــا؟ كورون
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وعندما بدأت الصني يف التعايف وانتقل الفريوس إىل الغرب 

يف مارس/آذار وأبريل/نيسان، تحول االبتهاج غري العقالين إىل 

يأس غري عقالين. ومل يكن ذلك مرتبطا يف البداية باحتاملية 

املسابقة  يف  منترصة  الخروج  عىل  الصني  الوباء  يساعد  أن 

الجيوسياسية الجارية مع الواليات املتحدة.

كان هناك قلق ناتج عن إعادة تشكيل الصني لرسدية أصل 

الفريوس، وفعالية النموذج االستبدادي الصيني يف احتوائه، 

وحملة بكني العاملية للمساعدات. ركزت التعليقات الصينية 

عىل التباين بني السخاء الصيني والالمباالة األمريكية، معتربة 

الرتويج  وجرى  »كورونا«،  ضد  حربه  يف  انترص  الشعب  أن 

لفضائل النموذج السيايس الصيني.

ولكن بالرغم من جهود املحاربني اإليديولوجيني يف بكني 

الصني  قوة  أن  هي  املريحة  غري  الحقيقة  فإن  وواشنطن، 

والواليات املتحدة ستتقلص نتيجة هذه األزمة بشكل كبري. 

الفوىض  نحو  ثابتًا  ولكن  بطيئًا  انجرافًا  النتيجة  وستكون 

الدولية مبا يف ذلك األمن الدويل والتجارة وإدارة الوباء.

أشكال  تتخذ  املــرور،  حركة  يوجه  أحد  وجود  عدم  مع 

مختلفة من القومية املتفشية مكان النظام والتعاون. وبالتايل، 

فإن الطبيعة الفوضوية لالستجابات الوطنية والعاملية للوباء 

متثل تحذيرًا ملا ميكن أن يأيت عىل نطاق أوسع.

القوة والتصور

كام هو الحال مع نقاط انعطاف تاريخية أخرى، ستشكل 3 

عوامل مستقبل النظام العاملي: التغريات يف القوة العسكرية 

النظر إىل  يتم  العظمى، وكيف  للقوى  النسبية  واالقتصادية 

التي  العامل، واالسرتاتيجيات  أنحاء  التغيريات يف جميع  هذه 

تنرشها القوى العظمى. بناًء عىل العوامل الثالثة، لدى الصني 

والواليات املتحدة سبب للقلق بشأن تأثريهام العاملي يف عامل 

ما بعد الوباء.

تلقت القوة الوطنية الصينية رضبة من هذه األزمة عىل 

مستويات متعددة. وفتح تفيش املرض انشقاقًا سياسيًا كبريًا 

داخل الحزب الشيوعي الصيني، حتى أثار انتقادات ألسلوب 

وانعكس  بينج«.  جني  »يش  للرئيس  املركزية  شديد  القيادة 

وجدت  التي  الرسمية  شبه  التعليقات  من  عدد  يف  هذا 

طريقها بشكل غامض إىل السياق العام خالل أبريل/نيسان. 

ولقي حظر »بينج« القايس عىل نصف البالد منذ أشهر لكبح 

الفريوس ترحيبا واسع النطاق، لكنه مل يخرج سليام. يحتدم 

واملصابني،  للوفيات  الدقيق  العدد  حول  الداخيل  الجدل 

وحول مخاطر آثار املوجة الثانية مع إعادة فتح البالد ببطء، 

وعىل االتجاه املستقبيل للسياسة االقتصادية والخارجية.

مالمح الفوضى 
القادمة بعد كورونا

كيفني رود

لفرحة  مسموع  صوت  هناك  أن  بدا  العام،  هذا  بداية  يف 

الفقاعة  انكاش  الخارجية األمريكية بسبب رؤية  السياسة  مؤسسة 

الجيوسياسية الصينية العماقة للمرة األوىل منذ فرتة طويلة. وراجت فكرة 

يف  األولية  وأخطائها  بالرسية،  هوسها  نتيجة  الصني،  يف  الشيوعي  الحزب  قيادة  تفكك 

االستجابة لتفيش فريوس »كورونا« املستجد، والكارثة االقتصادية التي تتكشف يف جميع أنحاء الباد.

https://fam.ag/2SPdSQ6 الكاتب:

املصدر

الرابط

شؤون دوليةشؤون خليجيةشؤون خليجية

9



كان الرضر االقتصادي هائالً. بالرغم من البيانات املنشورة 

يف الصني، لن يعوض أي قدر من التحفيز املحيل يف النصف 

يف  االقتصادي  النشاط  يف  الخسائر   2020 عام  من  الثاين 

يعاين  الذي  االقتصادي  االنكامش  إن  والثاين.  األول  الربعني 

الرئيسيون للصني سيزيد من عرقلة  التجاريون  منه الرشكاء 

التجاري  القطاع  أن  إىل  بالنظر  االقتصادي،  االنتعاش  خطط 

قبل األزمة كان ميثل %38 من الناتج املحيل اإلجاميل.

بشكل عام، من املرجح أن يكون منو 2020 عند مستوى 

الصفر، وهو أسوأ أداء منذ الثورة الثقافية قبل 5 عقود. تبلغ 

نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل للصني حوايل 310%، 

مام يشكل عبئًا عىل أولويات اإلنفاق الصيني األخرى، مبا يف 

الخارجية.  واملساعدات  والدفاع  والتكنولوجيا  التعليم  ذلك 

عام  للحزب  املئوية  الذكرى  احتفاالت  قبل  هذا  كل  ويأيت 

2021، حيث التزمت القيادة مبضاعفة الناتج املحيل اإلجاميل 

للصني عىل مدى عقد من الزمان. إن الوباء اآلن يجعل ذلك 

مستحيالً.

الفوضوية  اإلدارة  تركت  املتحدة،  الواليات  لقوة  بالنسبة 

إلدارة »ترامب« انطباًعا ال ميحى يف جميع أنحاء العامل لبلد 

غري قادر عىل التعامل مع أزماته الخاصة، ناهيك عن أي بلد 

آخر. واألهم من ذلك، يبدو أن الواليات املتحدة ستخرج من 

هذه الفرتة كدولة نظامية أكرث انقساًما بدالً من الوحدة، كام 

هو الحال عادة بعد أزمة وطنية بهذا الحجم. ويضيف هذا 

التمزق املستمر للمؤسسة السياسية األمريكية قيوًدا أخرى 

عىل القيادة العاملية للواليات املتحدة.

ويف الوقت نفسه، تشري التقديرات املتحفظة إىل انكامش 

االقتصاد األمرييك بنسبة ترتاوح بني 6 و %14 يف عام 2020، 

الثانية.  العاملية  الحرب  نهاية  انكامش فردي منذ  أكرب  وهو 

بهدف  واشنطن  بها  قامت  التي  املالية  التدخالت  كانت 

املحيل  الناتج  من   10% إىل  بالفعل  تصل  االنزالق  إيقاف 

املحيل  الناتج  إىل  العام  الدين  نسبة  دفع  مام  اإلجــاميل، 

اإلجاميل إىل %100 بالقرب من الرقم القيايس يف زمن الحرب 

البالغ 106%.

متكن حالة »العملة االحتياطية العاملية« للدوالر األمرييك 

األمريكية  الخزانة  سندات  بيع  يف  االستمرار  من  الحكومة 

لتمويل العجز. ومع ذلك، فإن الدين واسع النطاق عاجالً أم 

آجالً سيقيد اإلنفاق بعد االنتعاش، مبا يف ذلك عىل الجيش. 

الحالية  االقتصادية  األزمة  تتحول  أن  خطر  أيًضا  وهناك 

الفيدرايل،  االحتياطي  أن  من  بالرغم  أوسع،  مالية  أزمة  إىل 

والبنوك املركزية األخرى ملجموعة العرشين، وصندوق النقد 

الدويل نجحوا حتى اآلن يف التخفيف من تلك املخاطر.

لدى القادة الصينيون نظرة لينينية بسيطة لقوة الواليات 

األمرييك  الجيش  أساسيتني:  نقطتني  عىل  تعتمد  املتحدة 

والدوالر األمرييك )مبا يف ذلك عمق وسيولة األسواق املالية 

التي تدعمها(. وكل يشء آخر هو تفاصيل.

»القوة  اللينينيون  يسميه  ما  الــدول  جميع  ــدرك  ت

تصور  لكن  لنرشها.  العظمى  القوى  واستعداد  املوضوعية« 

إضايف  لوقت  اآلن  الصني  تعمل  القدر.  بنفس  مهم  القوة 

إلصالح األرضار الهائلة التي لحقت مبكانتها العاملية الناتجة 

احتواء  بكني يف  للفريوس وفشل  الجغرايف  األصل  كونها  عن 

الوباء يف األشهر األوىل الحرجة.

»الذئب  دبلوماسيي  من  الجديد  الجيل  كــان  مهام 

الصني  مكانة  أن  هو  الواقع  فإن  قويا،  الصني  يف  املحارب« 

تلقت رضبة كبرية. وقد شوهد رد فعل معاٍد للصينيني بشأن 

يف  األحيان،  من  كثري  يف  عنرصيًا  مشحون  الفريوس،  انتشار 

دول متباينة مثل الهند وإندونيسيا وإيران. إن القوة الناعمة 

الصينية معرضة لخطر التمزيق.

األزمة  من  املتحدة  الواليات  تخرج  ال  مختلفة،  ألسباب 

ال  أمريكيًا  رئيًسا  رعب  يف  العامل  راقب  لقد  أفضل.  بشكل 

بـ  يويص  دجال  كصديق  بل  الحر  للعامل  كزعيم  يترصف 

أوالً«  »أمريكا  تعنيه  ما  شوهد  لقد  مثبتة.  غري  »عالجات« 

عمليًا: ال تنظر إىل الواليات املتحدة للمساعدة يف أزمة عاملية 

حقيقية، ألنها ال تستطيع حتى االعتناء بنفسها.

ذات مرة سريت الواليات املتحدة جرسا جويا لربلني. واآلن 

الفريوس  أصابها  قد  »روزفلت«  الطائرات  حاملة  أن  نجد 

الحرصية  السيطرة  تحاول  التي  اإلدارة  تقارير  مع  بالشلل، 

لوقف  الفيدرايل  والتدخل  أملانيا،  تطويره يف  يتم  لقاح  عىل 

البيع التجاري ملعدات الحامية الشخصية لكندا. لقد انقلب 

العامل رأساً عىل عقب.

يبدو أن األزمة قد مزقت الكثري مام تبقى من العالقات 

»املشاركة  عامل  يعد  مل  واشنطن،  يف  الصينية.  األمريكية 

لالستمرار  قابلة   2017 عام  قبل  بكني  مع  االسرتاتيجية« 

سياسياً. ستعني فرتة رئاسة ثانية لـ«ترامب« فصاًل أكرب ورمبا 

محاولة احتواء، مدفوعة بقاعدة »ترامب« والغضب الوطني 
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الواسع حول أصول الفريوس، بالرغم أن هذه االسرتاتيجية 

تدخالت  بسبب  األحيان  بعض  يف  متامسكة  غري  ستصبح 

الرئيس الشخصية.

يف إدارة »بايدن«، ستستمر املنافسة االسرتاتيجية )والفصل 

يف بعض املجاالت(، ومن املرجح أن يتم تنفيذها عىل أساس 

أكرث منهجية وترك بعض املجال للتعاون يف مجاالت محددة، 

مثل املناخ واألوبئة واالستقرار املايل العاملي.

عىل  »ترامب«  انتخاب  إعادة  بكني  تفضل  عام،  بشكل 

البديل، ألنها ترى قيمة يف ميله إىل كرس التحالفات التقليدية، 

عريض  وبشكل  األطراف،  املتعددة  القيادة  من  واالنسحاب 

إخراج اسرتاتيجية الواليات املتحدة تجاه الصني عن مسارها. 

الواليات املتحدة مع  الحالتني، ستصبح عالقة  ولكن يف كلتا 

بكني أكرث تصادمية.

املتصلب  املتحدة  الواليات  موقف  الصني عىل  رد  يخضع 

باستمرار إىل مراجعة مكثفة. بدأت هذه العملية يف 2018، 

املتحدة  الواليات  بني  التجارية  للحرب  األوىل  السنة  خالل 

والصني. وتم تكثيف ذلك اآلن بسبب الوباء وعواقبه الدولية. 

تعد املراجعة جزًءا من نقاش داخيل أوسع يف بكني حول ما 

إذا كانت االسرتاتيجية الوطنية للصني، يف هذه املرحلة من 

تطورها االقتصادي والعسكري، أصبحت يف السنوات األخرية 

إصالحية بطريقة غري كافية يف الداخل وحازمة بشكل مفرط 

يف الخارج.

كانت االسرتاتيجية قبل »يش«، هي االنتظار حتى يتحول 

قبل  الصني  لصالح  والعسكرية  االقتصادية  القوى  ميزان 

السعي إىل أي تعديالت رئيسية عىل النظام اإلقليمي والدويل 

الواليات  ووجود  الجنويب  الصني  وبحر  تايوان  ذلك  يف  مبا   -

املتحدة يف آسيا. تحت حكم »بينج«، أصبحت بكني أكرث حزماً 

- وناجحة  بشكل ملحوظ، حيث خاضت مخاطر محسوبة 

حتى اآلن - أدت إىل إحداث تغيريات عىل األرض، كام يتضح 

من استصالح الجزر يف بحر الصني الجنويب و«مبادرة الحزام 

والطريق«.

قابالً  النهج  هذا  عىل  املتحدة  الواليات  فعل  رد  واعترب 

بعد  ما  عامل  يف  يتغري  أن  ميكن  الحساب  هذا  لكن  لإلدارة، 

إىل  »بينج«  يسعى  أن  ميكن  الوباء.  بعد  ما  وعامل  الحرب، 

تخفيف التوترات مع الواليات املتحدة حتى يتم نسيان الوباء 

من الذاكرة السياسية. ويف املقابل قد يواجه »يش« تحديات 

الخارج. من  داخلية، مام يجعله يتخذ نهًجا أكرث وطنية يف 

الصينية  السياسة  االتجاهني يف سلوك  كال  يظهر  أن  املرجح 

الداخلية للصني، وهو  حتى تنتهي عملية مراجعة السياسة 

يف  العرشين  الشيوعي  الحزب  مؤمتر  قبل  يحدث  ال  قد  ما 

عام 2022.

ولكن إذا كان أسلوب »يش« يشكل مؤرشا، فمن املرجح أن 

يتضاعف تحت تأثري املعارضة الداخلية، وهذا يعني تشديد 

موقف الصني تجاه الواليات املتحدة، مبا يف ذلك قضايا مثل 

العالقات  الوحيد األكرث زعزعة لالستقرار يف  العنرص  تايوان، 

األمريكية الصينية.

الفضاء  لتقليص  اسرتاتيجيتها  أن تحشد بكني  املرجح  من 

املتحدة  الواليات  جهود  تكثيف  مع  حتى  لتايوان،  الدويل 

العاملية.  الصحة  منظمة  إىل  تايوان  انضامم  إعادة  لتأمني 

الجهود األمريكية  يأيت ذلك يف أعقاب  وبالنظر إىل أن ذلك 

فإن  وتايبيه،  واشنطن  بني  الرسمي  التعاون  لتعزيز  األخرية 

تفاهامت »سياسة صني واحدة« التي عززت تطبيع العالقات 

وإذا  االنهيار.  يف  تبدأ  قد   1979 عام  يف  الصينية  األمريكية 

من  شكل  حدوث  احتامل  فإن  التفاهامت،  هذه  انهارت 

كنتيجة غري  )حتى  تايوان  العسكرية حول  املواجهة  أشكال 

من  فجأة  ينتقل  قد  لألزمات(،  الفاشلة  لإلدارة  مقصودة 

النظرية إىل الواقع.

حرب باردة جديدة؟

بدأ  قد  الليربايل  الدويل  النظام  كان  الحالية،  األزمة  قبل 

واالقتصادية  العسكرية  القوة  كانت  التفتت.  يف  بالفعل 

استند  التي  الجيوسياسية  االرتكاز  نقطة  املتحدة،  للواليات 

إليها النظام، تتحدى الصني، أوالً إقليمياً ومؤخراً عىل الصعيد 

النظام  مشاكل  إىل  تضيف  »ترامب«  إدارة  كانت  العاملي. 

يف  كان  )الذي  األمرييك  التحالف  هيكل  إضعاف  من خالل 

املنطق االسرتاتيجي التقليدي محوريًا يف الحفاظ عىل توازن 

الدولية  املؤسسات  عن  الرشعية  ونزع  بكني(  ضد  القوى 

بشكل منهجي )خلق فراغ سيايس ودبلومايس لصالح للصني(. 

وكانت النتيجة عاملاً مختل الوظائف وعشوايئ بشكل متزايد.

من املرجح أن تعزز األزمة الحالية مثل هذه االتجاهات. 

سيحدد التنافس االسرتاتيجي اآلن النطاق الكامل للعالقة بني 

واملالية  واالقتصادية  العسكرية   - والصني  املتحدة  الواليات 

متزايد  بشكل  وسيشكل   - واأليديولوجية  والتكنولوجية 

عالقات بكني وواشنطن مع البلدان األخرى.
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حتى وقوع األزمة الحالية، كانت فكرة أن العامل دخل يف 

النظامان  كان  ألوانها.  سابقة  تبدو  الثانية،  الباردة  الحرب 

االنفصال  أن  لدرجة  جــًدا  متشابكني  للبلدين  املاليان 

الحقيقي غري محتمل، وبدا أنه ال يوجد احتامل كبري لحروب 

وهي  أخرى،  بلدان  يف  بالوكالة  أيديولوجية  أو  جيوسياسية 

واالتحاد  املتحدة  الواليات  بني  للتنافس  مميزة  كانت  سمة 

السوفيتي.

لكن التهديدات الجديدة التي يقوم بها كال الجانبني مع 

تزايد التوترات املتعلقة بـ »كورونا« ميكن أن تغري كل ذلك. 

املعاشات  صناديق  استثامرات  بإنهاء  واشنطن  يف  قراًرا  إن 

املستقبلية  الصينية  الحيازات  تقييد  أو  الصني،  األمريكية يف 

أو بدء حرب عملة جديدة  األمريكية،  الخزانة  من سندات 

الجديدة  الصينية  الرقمية  العملة  إطالق  بسبب  )تفاقمت 

االقتصادان  جمع  الذي  املايل  الغراء  برسعة  سيزيل  مؤخرًا( 

معا. كام أن قرارا يف بكني لعسكرة مبادرة الحزام والطريق 

من شأنه أن يزيد من خطر الحروب بالوكالة.

عالوة عىل ذلك، مع تصاعد املواجهة بني الواليات املتحدة 

التي  واملؤسسات  والقواعد  العاملي  النظام  بدأ  والصني، 

تقوم عليه يف التعرث. أصبحت العديد من املؤسسات نفسها 

ال  والصني،  املتحدة  الواليات  ترضر  ومع  للتنافس.  ساحات 

يوجد »مدير نظام«، - وهذه عبارة »جوزيف ناي«- للحفاظ 

عىل النظام الدويل يف حالة جيدة. قد ال تكون هذه مرحلة 

الحرب  مثل  تبدو  بدأت  لكنها  بعد،   2 رقم  الباردة  الحرب 

الباردة رقم 1.5.

هناك بدائل أفضل لهذا السيناريو. لكنها تعتمد عىل تغيري 

وتطوير  بكني؛  يف  وإصالحات  واشنطن،  سياسات  يف  رئييس 

بنية جديدة لالنفراج بني الواليات املتحدة والصني )باالعتامد 

معايري  تضع  والتي  السوفيتية(،  األمريكية  التجربة  عىل 

العسكرية،  الكارثة  تجنب  أجل  من  املنافسة  حول  واضحة 

واملالية  السياسية  املوارد  لتجميع  األخرى  الدول  وجهود 

للحفاظ عىل املؤسسات الدولية األساسية للنظام الحايل حتى 

عودة االستقرار الجيوسيايس.

التاريخ غري محدد سلفا. لكن ال يشء من هذا سيحدث ما 

مل يقرر القادة السياسيون يف عواصم متعددة تغيري املسار. 

بالقرارات الخاطئة، ستبدو سنوات ما بعد 2020 وكأنها عودة 

للقرارات  ميكن  ذلك،  مع  املايض؛  القرن  لثالثينيات  طائشة 

الصحيحة أن تسحبنا عن طريق الهاوية.

شؤون دوليةشؤون خليجيةشؤون خليجية

12



متر الحركة اإلصاحية يف إيران، التي كانت واعدة يف السابق، بدوامة مميتة. وليس ذلك ألن فكرة اإلصاح 

فقدت جاذبيتها. عى العكس، يتلهف اإليراين العادي اليوم للتغيري السيايس كا كان دامئا. ولكن ليس لديه 

سبب لاعتقاد بأن اإلصاح التدريجي ممكن.

وال يرتكز هذا التشاؤم فقط عى سجل الفشل الطويل لحركة اإلصاح يف إحداث تغيري يف الواقع، ولكنه 

يتفاقم أيضا بسبب الحالة الحالية من الشيطنة لقيادة الحركة.

أليكس فاتانكا 

https://bit.ly/2WiD2IO

الكاتب:

رئيسا  خامتي«  »محمد  اإلصالحي  انتخاب  تم  وعندما 

عام 1997، اعتقد القادة الغربيون وأغلبية اإليرانيني الذين 

صوتوا لصالحه،بنسبة %70 تقريبا، أن الجمهورية اإلسالمية 

قد تكون قادرة عىل تغيري نفسها من الداخل.

وقد ال تكون هناك حاجة لثورة دموية أخرى كام حدث 

يف عام 1979، أو تدخل عسكري أجنبي، أو أي يشء بينهام.

كان هناك اعتقاد أن اإلصالح السيايس يف طهران حتمي 

مجرد  كان  هذا  أن  تبني  والحقا،  تدريجيا.  سيكون  ولكنه 

متني. وبعد أكرث من عقدين، ميارس نفس املرشد األعىل غري 

الثوري،  الحرس  بأذرع  املدعوم  خامنئي«،  »عيل  املنتخب 

سيطرة سياسية مطلقة.

وال تعد قوة صناديق االقرتاع يف الجمهورية اإلسالمية سوى 

»خامنئي«،يوجه  مواجهة  من  بدال  األثناء،  هذه  ويف  وهم. 

قادة حركة اإلصالح سكاكينهم ضد بعضهم البعض، ما ميهد 

الطريق للمرشد األعىل ملتابعة أجندته السياسية بحسب ما 

يرى.

اإلصالحيون يقاتلون بعضهم البعض

وال تدور املعركة داخل املعسكر اإلصالحي واملعتدل اليوم 

حول األفكار الجديدة. بل يتعلق األمر مبن يجب أن يتحمل 

اللوم عىل الفشل الذريع.

هام  املعركة،  هذه  يف  محوريتان  شخصيتان  هناك  وكان 

وبعد  »خامتي«.  السابق  والرئيس  روحاين«  الرئيس »حسن 

الفوز  عىل  األوىل  للمرة  »روحــاين«  مساعدة  من  أعوام   7

بالرئاسة، ال يوجد سبب لحركة اإلصالح للوقوف إىل جانب 

قضية  لدفع  يشء  أي  يفعل  مل  ألنه  اآلن،  الزئبقي  الرئيس 

اإلصالح السيايس يف إيران.

املصدر

الرابط خامنئي ونهاية 
الحركة اإلصالحية 

اليائسة في إيران     

شؤون دولية
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ومبا أن الشخصيات اإلصالحية نأت بنفسها عن »روحاين«، 

حيث أعرب الكثريون رصاحة عن أسفهم العميق لدعمهم 

من  حول  اتفاق  أي  اآلن  حتى  يوجد  ال   ،2013 عام  يف  له 

يجب أن يتوىل الوشاح كزعيم ملعسكر اإلصالح.

وهذه هي النقطة التي يظهر فيها اسم »خامتي« كمنظم 

فكري للحركة، أو حتى كرئيس محتمل للعودة إىل الواجهة 

من جديد.

وكان »خامتي« شخصية خالفية، ليس فقط بني اإليرانيني 

بشكل عام، ولكن حتى بني القادة اإلصالحيني واملعتدلني.

يرى أنصار »خامتي« أنه املرشح األكرث قدرة عىل االستمرار 

منتقدي  فإن  ذلك،  ومع  السيايس.  اإلصالح  راية  حمل  يف 

ويحرتم  للغاية  وديــع  أنه  عىل  إليه  ينظرون  »خامتي« 

من  األصغر  الجيل  مع  التواصل  عن  وبعيد  »خامنئي«، 

اإليرانيني الذين مل يكونوا قد ولدوا حتى عندما أصبح رئيسا 

للمرة األوىل عام 1997.

أنها مل تعد  البارزة عالنية  الشخصيات اإلصالحية  تعرتف 

تروق للجمهور. وعىل وجه الخصوص، يُعتقد أن الشباب قد 

التدريجي. وبدال من ذلك، فإنهم  تخلوا عن فكرة اإلصالح 

عربت  التي  السياسية،  الرسائل  إىل  متزايد  بشكل  يتجهون 

عنها يف الغالب املعارضة السياسية يف الشتات اإليراين الكبري، 

والتي تتحدث عن عدم إمكانية إصالح النظام من الداخل، 

ورضورة استبدال نظام الجمهورية اإلسالمية متاما.

ويف  الغاضب.  الشعور  هذا  تغذية  »خامنئي«  ويواصل 

املايض،  اإليراين، يف فرباير/شباط  للربملان  االنتخابات األخرية 

واملرشحني  الحاليني  اإلصالحيني  النواب  معظم  منع  تم 

الطموحني من الرتشح من قبل مجلس صيانة الدستور الذي 

يسيطر عليه »خامنئي«.

مرسحية مستمرة

وبالرغم من إخفاقات الحركة اإلصالحية التي ال لبس فيها، 

ال يزال القادة اإلصالحيون يدعون أنهم مهمون ويتعهدون 

برنامج  يف  جديد  اسرتاتيجي  توجه  عن  بالكشف  باستمرار 

سياستهم.

اعرتافا  الناس«  من  »االقــرتاب  برضورة  االعــرتاف  ويعد 

الجمهور.  ثقة  فقدوا  بأنهم  اإلصالحي  املعسكر  واضحا من 

االسرتاتيجي،  التوجه  تعديل  عن  الحديث  من  وبالرغم 

بها  يسمح  التي  بالسلطة  إال  تتمتع  ال  اإلصالح  حركة  فإن 

»خامنئي«.

وخالل األشهر القليلة املقبلة، من املحتمل أن نرى تقارير 

إعالمية إيرانية عن انقسامات داخل املعسكرات اإلصالحية 

عارف«  رضا  »محمد  مثل  أسامء  ذكر  وسيتم  واملعتدلة. 

و«غالم حسني كاراباش« و«مصطفى كافاكيبيان« كجزء من 

جهد تشكيل األجندة اإلصالحية.

ويعترب هؤالء من بني أعىل األصوات يف إيران التي تتبنى 

توجه  عىل  تأثري  الرصاع  لهذا  يكون  وقد  إصالحية.  أفكارا 

اإلصالحيني كمعسكر سيايس، لكن لن يكون لذلك تأثري عىل 

سياسات الجمهورية اإلسالمية.

العرائس  محرك  »خامنئي«،  إىل  الواقع  هذا  ويعيدنا 

الرئييس يف الجمهورية اإلسالمية. وقد يبحث املرشد األعىل 

بأنه ال يرشف عىل دكتاتورية ولكن  العامل  عن سبل إلقناع 

عىل نظام »دميقراطي إسالمي«، وقد يضطر إىل إثارة بعض 

القضايا السياسية يف الفرتة التي تسبق االنتخابات الرئاسية 

عام 2021.

إبقاء  يرغب يف  أن  املحتمل  األمر كذلك، فمن  كان  وإذا 

كدليل  االنتخابات  يف  البارزة  اإلصالحية  الشخصيات  بعض 

عىل أن االنتخابات تنافسية. وهذه بالطبع خدعة كل مرة.

أحمدي  »محمود  إعادة  يف  حتى  »خامنئي«  ينظر  وقد 

الرئاسية  فرتته  يف  وقف  الذي  اليميني  الشعبوي  نجاد«، 

الثانية )2009-2013( يف وجه »خامنئي«.

وسيحرص املرشد األعىل عىل عدم فوز »نجاد« بالرئاسة، 

االهتامم  يعزز  قد  اسمه  ذكر  مجرد  حتى  أنه  يعلم  لكنه 

بانتخابات عام 2021.

فبعد كل يشء، ال يزال »نجاد« يحتفظ بقاعدة من الدعم 

الشعبي يف املجتمع اإليراين. وآخر يشء يريده »خامنئي« هو 

أن تفقد االنتخابات اإليرانية مصداقيتها بالكامل، بالرغم من 

أن هذا قد حدث بالفعل.

ويريد »خامنئي« بشدة أن تحافظ الجمهورية اإلسالمية 

عىل واجهة »الجمهورية«، أي استمرار إجراء انتخابات عامة 

رغبته  يف  السبب  هو  وهذا  تنافسية.  أنها  عىل  إليها  يُنظر 

أو  اإلصالحية،  بالحركة  املرتبطني  املرشحني  بعض  رؤية  يف 

املعارضني مثل »نجاد«، عىل خشبة املرسح.
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واملعارضة  اإلصالحية  الشخصيات  وجود  أن  وبالرغم 

تم  فقد  »خامنئي«.  يديره  الذي  السيايس  بالعرض  مرتبط 

تحدي الخط األحمر الذي يضعه »خامنئي« أكرث من مرة. 

ومن أبرز األمثلة عىل ذلك »مطهري« و«محمود صادقي«، 

قوة  مدى  يف  تشكيك  حملة  قادا  الربملان  يف  عضوان  وهام 

غض  التي  املسترشي  الفساد  مشكلة  وأثارا  األعىل  املرشد 

»خامنئي« الطرف عنها ألعوام.

وتم منع الرجالن من الرتشح للربملان مرة أخرى. ويف حالة 

إذا  ولكن  شهرا.   21 ملدة  بالسجن  عليه  ُحكم  »صادقي«، 

تجاوز خطوطه  لعب كل طرف دوره بشكل جيد، وبدون 

الحمراء، فإن »خامنئي« يرى قيمة يف الحفاظ عىل تصور أن 

هناك سوقا حقيقية لألفكار السياسية، طاملا ميكنه تنظيمها 

والتأكد من أنها ال تنقلب عليه.

وخرجت شائعات يف طهران بالحديث عن أن اإلصالحيني 

قد يطلبون حتى من وزير الخارجية »جواد ظريف« الرتشح 

للرئاسة يف عام 2021. وينظر إىل »ظريف« عىل أنه إصالحي، 

وليس لدى اإلصالحيني شخصيات رئيسية أخرى قد يسمح 

لها باملشاركة يف االنتخابات الرئاسية املقبلة.

ظريف«  جواد  »محمد  الخارجية  وزير  أن  املؤكد  ومن 

شخصية مهمة ومؤثرة، ويعترب أقرب إىل املعسكر اإلصالحي. 

لكنه أيضا جندي مخلص لـ »خامنئي«.

ولن يختلف »ظريف« كرئيس عن »روحاين« أو »خامتي« 

السبب  بالضبط  املرشد األعىل. وهذا هو  يف احرتام رغبات 

الذي يجعل رئاسة »ظريف« ممكنة، ألنها ال تشكل تهديدا 

لـ«خامنئي«.

ويف الواقع، قد يرحب »خامنئي« برتشح »ظريف« وفوزه 

إللهاء الجمهور عن حقيقة أنه مسؤول بغض النظر عن من 

هو الرئيس.

الدستور  صيانة  مجلس  وافق  إذا  نفسه،  الوقت  ويف 

يقاطع  أن  املرجح  للرتشح، سيصبح من غري  عىل »ظريف« 

اإلصالحيون انتخابات 2021.

الذي  الرئييس  الدمى  محرك  »خامنئي«  يستمر  سوف 

التمثيلية  من  النوع  هذا  يكون  وقد  األوتــار.  بكل  يلعب 

يشعرون  املفرتضني  اإلصالح  قادة  لجعل  كافيا  السياسية 

بأهمية، بالرغم أنهم فقدوا قاعدتهم منذ فرتة طويلة.
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حامدي مالك الكاتب:

يمكن للعراق اآلن انتزاع 
سيادته من إيران    

https://fam.ag/2B15p65

املصدر

الرابط

أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد »مصطفى الكاظمي«، يف بيان حكومي قدمه للرملان يف 12 مايو/

أيار، عن نية جريئة، وذلك حني أكد خططه »لفرض هيبة الدولة« من خال وضع الجاعات املسلحة تحت 

سيطرة الحكومة.

وبالنسبة ملراقبي عراق ما بعد »صدام حسني«، فإن معنى 

البيان واضح؛ وهو أن الرضر الذي لحق »مبكانة« الدولة يأيت 

إليران،  املوالية  املسلحة  الجامعات  بسبب  األول  املقام  يف 

حكومة  من  بدال  اإليــراين  الثوري  الحرس  لقادة  وتخضع 

العراق.

مثل  إيــران  من  املدعومة  العراقية  املليشيات  وتعمل 

و«كتائب  الحق«،  أهل  و«عصائب  الله«،  حزب  »كتائب 

سيد الشهداء«، من بني جهات أخرى، خارج الوالية القضائية 

للدولة العراقية.

»الحشد  قــوات  من  جزء  جميعا  الفصائل  تلك  وتعد 

للقيادة  تخضع  جامعة  عسكرية  منظمة  وهي  الشعبي«، 

من  يتجزأ  ال  جزءا  الواقع  يف  متثل  ولكنها  اسميا  العراقية 

مامرسة النفوذ اإليراين يف جميع أنحاء املنطقة.

نفوذ  من  الحد  السابقة  العراقية  اإلدارات  وحاولت 

امليليشيات املسلحة، لكنها فشلت يف نهاية املطاف. وسعى 

رئيس الوزراء السابق »حيدر العبادي«، الذي خدم يف الفرتة 

سيطرة  تحت  املليشيات  وضع  إىل   ،2018 إىل   2014 من 

الدولة والحد من طموحاتها السياسية.

أجنحتها  وفصل  شفافا  إنفاقها  بجعل  املليشيات  وطالب 

العسكرية عن السياسية. لكن يف النهاية، تفوق السياسيون 

بديله  عىل  وتغلبوا  »العبادي«،  عىل  إيران  من  املدعومون 

أكتوبر/ للوزراء يف  رئيسا  أصبح  الذي  عبداملهدي«،  »عادل 

ترشين األول 2018.

يف   20% بنسبة  »الحشد«  ميزانية  املهدي«  »عبد  وزاد 

عام 2019، ومّكن املليشيات املدعومة من إيران من توسيع 

طول  عىل  ذلك  يف  مبا  االسرتاتيجية،  املناطق  يف  وجودهم 

الحدود العراقية السورية، التي انتقلوا عربها بحرية تقريبا.

شؤون دولية
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الوضع.  هذا  إلنهاء  يخطط  أنه  إىل  »الكاظمي«  وأشار 

وتوحي التطورات األخرية يف العراق واملنطقة األوسع نطاقا 

بأن رئيس الوزراء الجديد لديه فرصة أفضل بكثري مام كان 

لدى أسالفه لكبح نفوذ امليليشيات، وبالتايل نفوذ إيران.

تيار التحول

األول  أكتوبر/ترشين  منذ  شعبية  انتفاضة  العراق  وشهد 

وحشية  قمع  حملة  حتى  تنجح  مل  ثورة  شكل  يف   ،2019

فريوس  انتشار  بفعل  هدأت  حتى  واستمرت  إخامدها،  يف 

كورونا الجديد يف الشوارع.

وكان املتظاهرون يف الغالب من الشيعة، واعرتضوا بشدة 

الذي  املرير  االستياء  وإلظهار  بلدهم.  يف  إيران  تدخل  عىل 

يشعرون به تجاه إيران، يف نوفمرب/ترشين الثاين 2019، رفع 

البعض أحذيتهم ضد الفتات »آية الله عيل خامنئي«، املرشد 

األعىل إليران.

وجوههم.  تغطية  عناء  أنفسهم  الكثريون  يكلف  ومل 

آنذاك،  القدس  فيلق  قائد  سليامين«،  »قاسم  اللواء  وحصل 

عىل حصته العادلة من اإلهانات من املتظاهرين أيضا.

وأدت املظاهرات إىل استقالة »عبداملهدي«، وللمرة األوىل 

منذ اإلطاحة بـ »صدام حسني« عام 2003، برز التيار القومي 

السيايس  املشهد  قلب  يف  الشيعة  داخل  إليران  املناهض 

العراقي.

وطالب املتظاهرون بدولة ذات سيادة خالية من التدخل 

سلطة  أعىل  السيستاين«،  عيل  الله  »آية  ودعمهم  اإليراين، 

شيعية يف البالد.

ويتوىل »الكاظمي« زمام األمور مبارشة بعد هذه األحداث، 

وبسببها قد يرى رئيس الوزراء الجديد طريقه واضحا للحد 

من نفوذ إيران يف البالد.

وبالعودة  خاص.  بشكل  مهام  »السيستاين«  دور  ويعد 

مساحات  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  انتزع   ،2014 عام  إىل 

وأصدر  بغداد،  حكومة  من  العراقية  األرايض  من  شاسعة 

»السيستاين« فتوى تدعو جميع الرجال القادرين عىل حمل 

السالح لالنضامم إىل القتال يف ظل املؤسسات األمنية للدولة.

إيران  مع  املتحالفة  امليليشيات  انتهزت  ذلك،  من  وبدال 

عسكرية  منظمة  وهي  الشعبي«،  »الحشد  إلنشاء  الفرصة 

موازية، مبيزانية قدرها 2.16 مليار دوالر، و135 ألف مقاتل 

مسلح.

الثوري  الحرس  خطط  يف  رئيسيا  عنرصا  املنظمة  وكانت 

ملامرسة نفوذه يف العراق وخارجه.

هذه  تجريد  إىل  بنشاط  اآلن  »السيستاين«  ويسعى 

امليليشيات من رشعيتها الدينية. وتحت إرشاف أحد املقربني 

تابعة له عن  منه، انشقت 4 فصائل شيعية شبه عسكرية 

املنظمة، وهي فرقة »العباس«، وفرقة »اإلمام عيل«، و«لواء 

عيل أكرب«، و«كتائب أنصار املرجعية«.

وأعربت تلك الفصائل عن نيتها يف أبريل/نيسان ملساعدة 

إعطاء  خالل  ومن  نفسه.  باليشء  القيام  عىل  اآلخرين 

الشعبي،  الحشد  عن  لالنفصال  إمياءة  له  التابعة  الفصائل 

يسحب »السيستاين« بشكل فّعال تأييده عن الفصائل التي 

ال تزال موالية للحرس الثوري اإليراين، وهو ما قد يرض بشدة 

بالرشعية الدينية للفصائل املدعومة من إيران.

الجوية  الغارة  بعد  بالفعل  تعاين  الفصائل  هذه  وكانت 

الحشد  قوات  وزعيم  »سليامين«  اغتالت  التي  األمريكية 

الشعبي »أبو مهدي املهندس« يف أوائل يناير/كانون الثاين.

وكان لهؤالء القادة الكاريزميني دور فعال يف تعزيز نفوذ 

إيران يف العراق وتوحيد الفصائل الشيعية يف البالد. وتركت 

خسارتهام فراغا مل يتمكن العميد »إسامعيل قاآين«، خليفة 

»سليامين«، من ملئه.

إليران  املوالية  العراقية  الفصائل  تحتل  لذلك،  نتيجة 

ليك  املناسب  الوقت  يف  أي  أعوام،  منذ  لها  موقع  أضعف 

يبدأ رئيس الوزراء الجديد يف وضع امليليشيات تحت سيطرة 

الدولة.

لـ  قويا  حليفا  يكون  أن  صالح«  »برهم  للرئيس  وميكن 

»الكاظمي« يف هذا املسعى. فقد لعب دورا أكرث نشاطا يف 

السابق »فؤاد معصوم« عندما حاول  الرئيس  السياسة من 

»العبادي« إقحام امليليشيات.

حتى أن »صالح« لعب دورا كبريا يف اختيار »الكاظمي«، 

ما أثار غضب الفصائل املوالية إليران يف أواخر مارس/آذار، 

عندما رفض ترشيح مرشحها لرئاسة الوزراء. وقال »صالح« 

يرفضه  املنصب  يف  تعيني شخص  عىل  االستقالة  يفضل  إنه 

املتظاهرون.
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إيران عىل حبل مشدود

النفوذ  من  للتخلص  للعراق  لحظة  هناك  كانت  وإذا 

الظروف  ألن  فقط  ليس  اآلن،  الوقت  حان  فقد  اإليــراين، 

مواتية يف العراق ولكن ألنها مواتية يف إيران أيضا.

ترامب« سياسة  األمرييك »دونالد  الرئيس  إدارة  واتبعت 

البالد  أثر عىل قدرة  الذي  إيران، األمر  »أقىص ضغط« ضد 

عىل دعم وكالئها اإلقليميني.

ووفقا لـ »بريان هوك«، املمثل األمرييك الخاص يف إيران، 

العسكري  إنفاقها  اإلسالمية إىل خفض  الجمهورية  اضطرت 

يف األعوام األخرية.

مارس/آذار  ففي  االدعاء.  هذا  القصصية  األدلة  وتدعم 

2019، طلب »حسن نرصالله«، زعيم حزب الله اللبناين، من 

املقاتلني املدعومني من  باملال، مشريا إىل أن  التربع  مؤيديه 

إيران يفتقرون إىل التمويل.

ويف فرباير/شباط 2020، ذكر سيايس إيراين رفيع املستوى 

لوكالء  األموال  لجمع  يتطلع  وهو  إليه  جاء  »سليامين«  أن 

الحرس الثوري اإليراين يف سوريا.

وال يعد وكالء إيران يف سوريا عىل املحك ماليا فقط؛ بل 

هم أيضا تحت ضغط عسكري من قبل )إرسائيل(. ورصح 

»غادي آيزنكوت«، رئيس أركان جيش الدفاع اإلرسائييل، يف 

األهداف  »لقد رضبنا آالف  قائال:  الثاين 2019  يناير/كانون 

اإليرانية دون أن نعلن مسؤوليتنا«.

ومن بني هذه األهداف؛ املليشيات العراقية التي تنتمي 

أيضا إىل الحشد الشعبي. ويف أواخر أبريل/نيسان 2020، قال 

بينيت« لوسائل اإلعالم اإلرسائيلية إن  الدفاع »نفتايل  وزير 

بالده تكثف حملتها ضد إيران يف سوريا؛ فمنذ بداية العام، 

شنت )إرسائيل( ما ال يقل عن 11 غارة ضد أهداف تابعة 

لطهران.

مع ذلك، سيكون توقع اختفاء نفوذ إيران من العراق بني 

عشية وضحاها مجرد سذاجة، لكن األكيد أن الظروف التي 

يبدأ فيها »الكاظمي« فرتة واليته هي األفضل خالل األعوام 

األخرية إذا ما أراد تقييد يد إيران.

وميكن لرئيس الوزراء الجديد أن يبدأ بتجميد املزيد من 

»الكاظمي«  يقسم  أن  ينبغي  ثم  الشعبي.  الحشد  توسع 

املسؤولية بني مختلف القادة عرب التنظيم العسكري.

الحشد  لقوات  الوحيد  القائد  »املهندس«  كان  وعندما 

الشعبي، كان عىل اتصال مبارش مع »سليامين«، الذي مارس 

سيطرة كبرية.

ويجب عىل »الكاظمي« هيكلة املنظمة بشكل مختلف، 

ويجب  املجموعة،  قادة  بني  مشرتكة  القيادة  تكون  بحيث 

عليه تعيني بعض الذين يؤمنون بعراق ذي سيادة، من أجل 

تحقيق التوازن مع القادة املوالني إليران.

يطبق  أن  »الكاظمي«  عىل  يجب  نفسه،  الوقت  ويف 

أكرث  الشعبي«  »الحشد  قوات  إنفاق  لجعل  فعالة  مراجعة 

شفافية.

التي  الوحدات  مع  جيدة  عمل  عالقة  يقيم  أن  ويجب 

انفصلت عن »الحشد الشعبي« مبا يسهل انشقاق اآلخرين 

إذا رفضت امليليشيات املوالية إليران تنفيذ إصالحاته.

فسوف تقدم القوة الشيعية شبه العسكرية التي تعمل 

الشيعية  للميليشيات  بديال  العراقية  الدولة  والية  تحت 

»املارقة« التي تقودها إيران.

املطلوب.  الزخم  الجديد  العراقي  الــوزراء  رئيس  لدى 

وليس عليه فقط سوى تنفيذ خطته.
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شؤون خليجية

إيما سوبرير  الكاتب:

كيف تغيرت دبلوماسية 
المساعدات الخليجية في 

https://bit.ly/2A0Bqeaزمن كورونا؟     

املصدر

الرابط

قدمت دول الخليج مساعدات إنسانية كبرية للعديد من الدول خال أزمة »كورونا«، بالرغم من الربة 

الشديدة التي عانت منها اقتصاداتها، خاصة بسبب تعليق الرحات الجوية وانهيار أسعار النفط.

مدت دول الخليج يدها بشكل ملحوظ إىل إيران، ما يشري إىل أن بعض قادة الخليج قد يرغبون يف العمل 

من أجل تعاون إقليمي أكر يف مواجهة التحديات األمنية املشرتكة.

وخصصت السعودية حزمة مساعدات بقيمة 525 مليون 

دوالر لليمن، معلنة عن وقف إطالق نار من جانب واحد 

ملنع تفيش الفريوس يف بلد ميثل هدفًا مثاليًا للعدوى، ويرجع 

ذلك إىل حد كبري إىل الحرب التي شنتها اململكة.

باإلضافة إىل ذلك، أرسلت معظم دول الخليج مساعدات 

ماليني   3 بقيمة  الكويت  تربعت  حيث  بكني،  إىل  كبرية 

دوالر من املستلزمات الطبية، كام قدمت الدوحة والرياض 

وأبوظبي املساعدة أيًضا.

عالوة عىل ذلك، عرضت الكويت 40 مليون دوالر ملنظمة 

الفريوس،  انتشار  مكافحة  يف  للمساعدة  العاملية  الصحة 

وأرسلت قطر مساعدات إىل إيطاليا ولبنان وغزة، وأرسلت 

اإلمارات مساعدات إىل اليونان وإثيوبيا والصومال وغريها.

وتشري هذه الدبلوماسية اإلنسانية لدول الخليج يف زمن 

»كورونا« إىل بعض االتجاهات املثرية لالهتامم يف سياساتها 

الخارجية املتطورة.

بالنسبة لدول الخليج، فإن تقديم اإلغاثة اإلنسانية خارج 

حدودها ليس أمرا جديدا، وتاريخيا، كان ذلك أداة هادئة 

لسياساتهم الخارجية داخل الرشق األوسط. 
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 1.5% بنسبة  بالفعل  الخليج  دول  ساهمت  حني  ويف 

يف  الخارجية  املساعدات  يف  اإلجــاميل  املحيل  ناتجها  من 

املساعدات  يف  الخليج  دول  مساهامت  فإن  السبعينات، 

اإلنسانية العاملية ارتفعت من %1 يف عام 2000 إىل %7 يف 

عام 2014.

الناعمة  للقوة  أداة  مبثابة  اإلنسانية  املساعدات  كانت 

تستهدف املجتمعات اإلسالمية، وكانت موجهة بشكل عام 

دينية  أو  ثقافية  روابط  بها  تربطها  التي  الشعوب  إىل  إىل 

وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  خارج  ذلك  يف  مبا  مشرتكة، 

أفريقيا، عىل سبيل املثال، أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى.

للصني  مساعدات  الخليجيني  املانحني  تقديم  ولكن 

تطوير  يكون عالمة عىل  أن  الفريوس ميكن  ملكافحة تفيش 

الهدف يف إطار استمرار العمل الدبلومايس، كام أن تكثيف 

قنوات التعاون بني دول الخليج والصني قد يشري إىل تنامي 

القوة الناعمة لبكني داخل دول الخليج.

القدرة  لديها  الحالية  األزمة  أن  هي  الثانية  واملالحظة 

التي سبقت  الخليجية  الخارجية  السياسة  عىل إحياء أمناط 

الربيع العريب عندما كانت أولوية قادة الخليج هي الوقوف 

متحدين يف مواجهة التهديدات املشرتكة.

وخالل عقد من الزمان، دفعت التحوالت املجتمعة عىل 

 )2008 لعام  العاملية  االقتصادية  )األزمة  الدويل  املستوى 

الخليج  دول  السياسية(  )االنتفاضات  اإلقليمي  واملستوى 

العمود  كان  ومنافسة،  حازمة  سياسات  تبني  إىل  العربية 

املختلفة  للمجموعات  الخارجية  مساعدتها  فيها  الفقري 

املتنافسة يف الفراغ السيايس الذي نشأ يف العديد من البلدان 

يف أعقاب الربيع العريب.

هي  التنافسات  لهذه  الرئيسية  النتائج  إحدى  كانت 

إضعاف مجلس التعاون الخليجي، وأدى الخالف الدبلومايس 

واإلمارات  السعودية  وضع  الذي   2017 يونيو/حزيران  يف 

والبحرين ضد قطر إىل زيادة إظهار هشاشة مجلس التعاون 

الدول  بني  املفاوضات  تسهيل  يف  فشل  حيث  الخليجي، 

األعضاء.

فرصة  اليوم  وفرت  »كورونا«  أزمة  أن  يبدو  ذلك،  ومع 

للمساعدات  التقليدية  األمناط  إىل  للعودة  الخليج  لقادة 

الخارجية، وتنفيذ سياسة أقل تركيزًا عىل األهداف املتنافسة 

وأكرث عىل املصلحة املشرتكة ملحاربة انتشار الفريوس.

يساعد  أن  أنه ميكن  لذلك  املحتملة  الثانوية  النتائج  من 

يف تخفيف النزاعات يف دول الجوار، وتجدر اإلشارة إىل أنه 

تم عقد عدد من اجتامعات لدول مجلس التعاون الخليجي 

مبشاركة افرتاضية لجميع الدول األعضاء مؤخرًا.

للفريوس،  املضادة  اإلجراءات  لتحديد  مشرتك  جهد  ويف 

اجتمع جميع وزراء املالية يف دول مجلس التعاون الخليجي 

يف 23 مارس/آذار، ووزراء التجارة يف 2 أبريل/نيسان، ووزراء 

الداخلية يف 7 أبريل/نيسان.

بالطبع، ميكن للمساعدات اإلنسانية خالل األزمة الحالية، 

الخليج، خاصة  دول  بني  للمنافسة  مجااًل جديًدا  تصبح  أن 

السعودية وقطر واإلمارات.

املختلفة  الخيارات  أن  الثالثة واألخرية فهي  أما املالحظة 

يف  سيساعدونه  الذي  بالبلد  يتعلق  فيام  الخليج  لقادة 

مواجهة الوباء العاملي متيل إىل تأكيد األهداف االسرتاتيجية 

املتباينة.

تنسق  التي  الدولية  للمنظمة  أمــواالً  الكويت  قدمت 

االستجابة العاملية للوباء بينام تتجنب الترصيحات السياسية.

السعودية  ركزت  االسرتاتيجية،  اهتامماتها  مع  ومتاشياً 

الرشق  دول  مع  ذلك  قطر  وفعلت  اليمن،  عىل  جهودها 

األوسط التي لديها بالفعل تاريخ من الدعم معها.

ملجموعة  املساعدة  اإلمارات  قدمت  نفسه،  الوقت  ويف 

بطريقة  األفريقية،  القارة  يف  خاصة  الوجهات،  من  واسعة 

مامثلة الستخدام الصني للقوة الناعمة.

إذا كانت الرضبة املزدوجة القتصادات  يبقى أن نرى ما 

النظر يف مقدار  العربية ستجربهم عىل إعادة  الخليج  دول 

املساعدة التي ميكنهم تقدميها يف الخارج.

وسيحدد الوقت ما إذا كانت التلميحات الصغرية للعودة 

إىل التعاون داخل الخليج ملواجهة الوباء ستساعد عىل إعادة 

بناء الثقة التي تآكلت.
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ومع وجود عدد كبري من الشباب يف الخليج، من املرجح أن 

يستمر السلوك املعتمد عىل اإلنرتنت يف جميع أنحاء املنطقة 

حتى بعد أن تخفف حكومات مجلس التعاون الخليجي من 

قيود البقاء يف املنزل.

اعتباره  ميكن  ما  أو  تحول،  نقطة  مارس/آذار   11 وشكل 

»قفزة كمية«، لألعامل غري التقليدية يف دول الخليج.

»كوفيد19-«  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  وعندما 

جائحة عاملية، توجهت األنظار للمجال الرقمي كبديل للنمط 

التقليدي يف مبارشة األعامل.

ويف أكرث من شهر بقليل، تحول املستهلكون يف دول الخليج 

من العيش يف عامل البيع املبارش إىل حد كبري إىل عامل يغلب 

عليه الطابع الرقمي.

ويعد الجانب امليضء من »كوفيد19-« بالنسبة القتصادات 

التي  االبتكارات  تظهر  السالمة  تدابري  أوامر  أن  الخليج هو 

طال انتظارها يف املجال الرقمي.

يف  تغيريات  إحداث  إىل  الرسيع  الرقمي  التحول  ويؤدي 

خالل  من  للتنويع  فرصة  وتوفري  التقليدية  األعامل  أمناط 

التنمية التي يقودها االبتكار، والتي لديها القدرة عىل املوارد 

البرشية الشابة يف الخليج.

العيش يف واجهة  الخليج إىل  ومييل صانعو السياسات يف 

اقتصاد مزدهر يغلب عليه طفرات النفط، واالستثامر بشكل 

يف  يتسبب  ما  الضخمة،  املشاريع  يف  كبري  بشكل  خاطئ 

تفويت فرص ضخمة  ينتج عنه من  ما  املفرط، مع  اإلنفاق 

لتطوير القطاع الخاص الناشئ.

ومع بدء دول الخليج يف التطلع إىل التعايف من الجائحة، 

يجب أن يكون هناك تركيز أكرث بني قادة الصناعة عىل تنمية 

القطاعات التكنولوجية مثل التجارة اإللكرتونية، والتكنولوجيا 

املالية، وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

صغرية  واملؤسسات  ــامل  األع رواد  متكني  ــؤدي  ي ولــن 

رأس  توظيف  إىل  القطاعات  هذه  يف  الحجم  ومتوسطة 

ميكنه  بل  فحسب،  االقتصاد  وتنويع  الوطني  البرشي  املال 

الحد  طريق  عن  والسيايس  االقتصادي  األمن  زيادة  أيضا 

االزدهار  فرتات  اإلنفاق خالل  بزيادة  املرتبطة  املخاطر  من 

وإجراءات التقشف أثناء األزمات املالية.

كورونا يتيح فرص هائلة 
لدول الخليج.. رغم 
تداعياته السلبية

دانية ظافر 

يرى االقتصادي وعامل االجتاع األمرييك »جوزيف شومبيرت« أن املبتكر يصنع 

والتقنيات  التفكري  أمناط  تصبح  أن  يتسبب يف  االبتكار  الخاق«، ألن  »التدمري  بـ  تسميته  ما ميكن 

من خال  مستمرا  تقدما  ينتج  الخاق«  »التدمري  هذا  أن  أيضا  »شومبيرت«  واعتر  بالية،  واألنظمة 

تحسني مستويات املعيشة للمجتمع ككل.

https://bit.ly/2YJlK9x الكاتب:

املصدر

الرابط
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االبتكار.. الجانب امليضء لألزمة

إن  القول  ميكننا  أو  االخرتاع«،  أم  »الحاجة  قالوا  وقدميا 

االبتكار يولد من رحم األزمة. وعندما أطلق عمالق التجارة 

التسوق عرب اإلنرتنت  بابا« منصة  اإللكرتونية الصيني »عيل 

وباء  بسبب  البالد  معظم  إغالق  مع   ،2002 عام  للرشكة 

»سارس«، تم دفع الرشكات واملستهلكني إىل اإلنرتنت، ما مثل 

لحظة مهمة يف الثورة الرقمية يف الصني.

وباملثل، يجب عىل قادة الصناعة يف دول مجلس التعاون 

الخليجي االستفادة من األزمة الحالية كفرصة لالبتكار الذي 

سيوفر تنمية ومنوا عىل املدى الطويل.

وإىل جانب أسعار النفط املتداعية، يواجه قادة الصناعة 

يف دول الخليج اليوم تحوالت هائلة يف مامرساتهم التجارية؛ 

واالقتصاد  املتغرية  املستهلك  عادات  مع  يتكيفون  حيث 

املتقلب. وهنا تكمن الفرصة.

متابعة  تعرتض  التي  الرئيسية  العقبة  كانت  املايض،  ويف 

من  العديد  أظهره  الذي  الثقة  عجز  هي  الرقمي  التحول 

اإللكرتونية  التجارة  خدمات  يف  واملستهلكني  األعامل  قادة 

والتكنولوجيا املالية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

لصانعي  فرصة  فهناك  أي وقت مىض،  أكرث من  اآلن،  أما 

يف  املتزايدة  الثقة  بناء  من  لالستفادة  الخليجيني  السياسات 

املعامالت الرقمية وإرساء األساس لنظام اقتصادي رقمي من 

خالل متكني الرشكات الصغرية واملتوسطة ورجال األعامل.

وبينام تتعرض اقتصادات دول الخليج لصدمات كبرية، فإن 

جيال جديدا من القوى العاملة يدخل السوق أيضا. ويشكل 

أكرب  التكنولوجيا  مع  تعامله  يف  املاهر  الخليجي  الشباب 

مجموعة سكانية عمرية يف املنطقة.

يف عام 2017، شكل الشباب يف الكويت والبحرين وقطر، 

%70.2 و%65.4 و%71.7 من السكان عىل التوايل. وليسوا 

هم األغلبية فحسب، بل هم الجيل األكرث تعليام يف تاريخ 

الخليج.

ريادة  خالل  من  الرقمي  االقتصاد  يف  فرص  خلق  ويسري 

للشباب جنبا  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  وإنشاء  األعامل 

إىل جنب مع التنويع املستدام لالقتصاد.

عجزا  تواجه  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  ألن  ونظرا 

ماليا يلوح يف األفق، فإن متكني الشباب من شأنه أن يخفف 

العبء املايل بعيدا عن القطاع العام.

نحو  هناك  الخليجي،  التعاون  مجلس  أنحاء  جميع  ويف 

%34.4 من املواطنني العاملني يف القطاع الخاص.

االقتصاد،  يف  دوريا  تباطؤا  الخليج  دول  واجهت  وكلام 

الذي  األمر  املغرتبني،  للعامل  جامعية  هجرة  هناك  كانت 

يخاطر بإحداث خسائر يف كل من تنوع االقتصاد ورأس املال 

البرشي.

وإذا تم وضع الشباب الخليجي يف موقع اسرتاتيجي لسد 

عرضة  املجلس  دول  اقتصادات  تكون  فلن  الفجوات،  هذه 

للخسائر الدورية يف الخربة، واالضطرابات املستمرة للمشاريع 

طويلة األجل، وخسائر التنويع االقتصادي.

االبتكار والتنويع واألمن

التنمية التي يقودها االبتكار، وتوظيف الشباب،  وترتبط 

ارتباطا وثيقا بأمن مجلس التعاون الخليجي. ويف عام 2011، 

استجابت الحكومات الخليجية دامئا لتحركات الربيع العريب 

السيايس  التغيري  مقاومة  خالل  من  الشباب  يقودها  التي 

اإلصالحات  عىل  طاقاتها  ركزت  ذلك  من  وبدال  الجوهري، 

االقتصادية.

التنمية  نحو  الخليج خطوات  دول  اتخذت  لذلك،  نتيجة 

لتحقيق هدفني  كاسرتاتيجية  العريب  الربيع  بعد  االقتصادية 

مهمني، التنويع االقتصادي بعيدا عن املوارد الهيدروكربونية، 

عدم  ظل  يف  واالقتصادي  السيايس  االستقرار  عىل  والحفاظ 

استقرار غالبية السكان من الشباب.

عىل سبيل املثال، كجزء من »رؤى 2030«، أطلقت الكويت 

وصناديق  األعامل  حاضنات  من  العديد  والبحرين  وقطر 

االستثامر األولية من خالل مؤسسات الدولة، مثل الصندوق 

الوطني الكويتي لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة، والبنك 

القطري للتنمية، ومؤسسة »متكني« البحرينية.

ومع ذلك، فإن الفرق األسايس بني اليوم وأوائل عام 2010 

من  أضعف  اليوم  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أن  هو 

الناحية االقتصادية.

شؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجية

22



وتؤثر صدمة الطلب عىل ركائز االقتصاد يف دول الخليج، 

اللوجستية، كام تسبب  وهي السياحة والطريان والخدمات 

امليزانيات  عىل  سلبية  تداعيات  يف  النفط  أسعار  انهيار 

الخليجية.

البطالة  معدالت  أو  املتصاعدة  التوترات  فإن  وبالتايل، 

تجد  لن  األوقات  هذه  خالل  املنطقة  شباب  بني  املرتفعة 

الحكام كام كان يف عام  السخاء والكرم من قبل  املقابل  يف 

2011، عندما تم تقديم حزم منح من الدولة بسخاء للعديد 

اإلنفاق  إجاميل  ارتفع  العريب،  الربيع  وبعد  املواطنني.  من 

الحكومي يف دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %20 يف 

عام 2011.

استغالل ريادة الشباب هو املفتاح

الستغالل  جريئة  وقرارات  ذكية  سياسات  اتخاذ  تم  وإذا 

تكون  أن  املتوقع  فمن  الخليج،  لشباب  البرشي  املال  رأس 

والخدمات  املنتجات  عىل  الطلب  يف  ملحوظة  زيادة  هناك 

التقنية الجديدة.

ومع تطور األحداث برسعة، يجب عىل دول الخليج اتخاذ 

لتأمني  الفرص  من  الضيقة  النافذة  معينة يف هذه  خطوات 

منافع اقتصادية طويلة املدى لالقتصاد الرقمي يف حقبة ما 

بعد »كوفيد19-«.

أوال، يجب عىل الحكومات تعديل اإلطار التنظيمي برسعة 

يف  االبتكار  وتحفيز  الجديدة  الناشئة  الرشكات  لتشجيع 

الرشكات الخاصة القامئة.

ثانيا، مع مغادرة القوى العاملة األجنبية، يجب عىل الدول 

هذا  وسيساعد  الخليج.  مبواطني  الستبدالها  اتخاذ خطوات 

القامئة  املشاريع  يف  االستمرارية  عىل  الحفاظ  يف  االنتقال 

وتخفيف املخاطر املرتبطة بوجود قوة عاملة أجنبية.

ثالثا، يحتاج رجال األعامل إىل التحفيز لزيادة األرباح إىل 

ديناميكية  تنمية  يف  املساهمة  من خالل  ممكن  أقىص حد 

للقطاع الخاص، بدال من التامس مناقصات كبرية للمشاريع 

الضخمة املرهقة.

لتنويع  تهدف  التي  الضخمة  املشاريع  استبدال  ويجب 

اقتصادات الخليج مبشاريع أقل تكلفة وأكرث كفاءة تؤدي إىل 

الذي تضيف فيه تنوعا عىل املدى  الوقت  إنتاجية أعىل يف 

القصري.

وال تعد املشاريع الضخمة البطيئة واملرهقة، مثل »نيوم« 

الحالية،  املالية  البيئة  يف  مستدامة  مشاريع  السعودية،  يف 

وهي عرضة لالنكامشات الدورية.

اإللكرتونية  التجارة  خدمات  لتوسيع  الوقت  وحــان 

والتكنولوجيا املالية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف 

تستهدف  جائحة  العامل  يكافح  عندما  املظلم،  الوقت  هذا 

موارد  أكرث  أحد  الستخدام  فرصة  توجد  العاملية،  الصحة 

املنطقة وفرة، وهو رأس املال البرشي.

وإذا كانت دول املجلس ترغب حقا يف تنويع اقتصاداتها 

فإن  الشاب،  البرشي  املال  رأس  يف  الطفرة  من  واالستفادة 

يف  االبتكار  يقودها  التي  التنمية  عىل  تركز  التي  السياسات 

القطاع الخاص ميكن أن تخفف من بعض املخاطر السياسية 

واالقتصادية الناجمة عن االنكامشات الدورية.
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شؤون خليجية

https://bit.ly/2yJowRC

املصدر

الرابط

لماذا تزيل الواليات 
المتحدة أنظمة صواريخ 
باتريوت من السعودية؟

بشكل عام ، شددت إدارة ترامب وخاصة وزير الخارجية 

مايك  بومبيو مراًرا وتكراًرا عىل الخطر الذي تشكله إيران 

عىل األمن اإلقليمي. االعرتاف فجأة بأن الجمهورية اإلسالمية 

أقل تهديًدا مام تم تصويره سابًقا عىل أنه يبدو أنه يقوض 

الحالة التي أثارها صقور مثل بومبيو واملمثل الخاص إليران 

الحفاظ  إىل  بحاجة  املتحدة  الواليات  بأن  هوك،  بريان 

األعامل  لردع  االستباقي  العدوان  وحتى  يقظ  موقف  عىل 

العسكرية اإليرانية.

ال تزال التوترات بني إيران والواليات املتحدة عالية ، وهذا 

يف  األمرييك  العسكري  الوجود  تخفيض  أن  يف  السبب  هو 

اململكة العربية السعودية أثار تكهنات بني املراقبني. بالنظر 

السياسات  صنع  يف  ترامب  يتبعه  الذي  املعامالت  نهج  إىل 

وميله إىل الظهور،  التأكيد أن القرار يعكس فقط الحاجة إىل 

صيانة نظام باتريوت يبدو غري مكتمل.

اململكة  أن  تشعر  ترامب  إدارة  أن  التفسريات  أحد  يقرأ 

العربية السعودية بحاجة إىل التذكري بأن متتعها باألمن الذي 

بتفضيالت  التزامها  عىل  يعتمد  املتحدة  الواليات  تضمنه 

العهد  ويل  أن  رويرتز  وكشفت  األمريكية.  النفط  أسعار 

إنتاج  وافق عىل خفض  بن سلامن  األمري محمد  السعودي 

لن  إنه  بالقول  ترامب   اتصل  أن  بعد   السعودي  النفط 

يتمكن من منع مرشوع قانون يعاقب السعودية من قبل 

الجمهوريني.  من  ومعظمهم  للنفط،  املنتجة  الدول  ممثيل 

عىل الرغم من موافقة MBS عىل خفض اإلنتاج، فقد شعر 

العهد سيستفيد من تذكري باعتامد مملكته  ترامب أن ويل 

عىل املظلة العسكرية األمريكية.

السابع  النقض  حق  للتو  ترامب  أصدر  ذلك،  من  بدالً 

كان  الحزبني  ثنايئ  قانون  هزمية مرشوع  أجل  من  لرئاسته 

شن  قبل  الكونغرس  موافقة  عىل  الحصول  منه  يتطلب 

عمل عسكري ضد إيران. عىل الرغم من أن ترامب مل يكن 

إال  التنفيذية،  لسلطته  حدود  بأي  لالعرتاف  استعداد  عىل 

العربية  اململكة  يف  األمرييك  العسكري  الوجود  تقليص  أن 

السعودية قد يعمل عىل طأمنة أعضاء الكونجرس ، وخاصة 

حلفاء ترامب من الحزب الجمهوري، أنهم ال يحتاجون إىل 

الخوف من حربه ضد إيران.

تقوم الواليات املتحدة  بإزالة أنظمة  باتريوت املضادة للصواريخ من اململكة العربية السعودية كجزء من 

تقليص أوسع لقدرتها العسكرية املوضوعة هناك ملواجهة إيران. يف حني وصف الجيش الخطوة بأنها جزء 

من انسحاب مخطط له يعكس وجهة النظر القائلة بأن إيران اآلن تشكل تهديًدا أقل ، إال أن األخبار أثارت 
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القدرة  تخفيض  لقرار  النهائية  التفسريات  أحد  يتبنى 

وجهة  السعودية  العربية  اململكة  يف  األمريكية  العسكرية 

اإليرانيني يف  إغراء  به  يقصد  أن  أنه ميكن  املعاكسة:  النظر 

عمل عسكري يربر استجابة أقوى من الواليات املتحدة. كام 

أوضح املسؤولون املقتبسون يف مقال صحيفة وول سرتيت 

جورنال ، أنه تم تعزيز القوات األمريكية يف اململكة العربية 

السعودية رداً عىل الهجامت عىل منشآت النفط السعودية 

يف سبتمرب 2019 والتي ألقت الرياض وواشنطن باللوم فيها 

عىل إيران. ومع ذلك ، تجنبت إيران بشكل عام التصعيد ، 

حتى بعد مقتل قاسم سليامين يف أوائل يناير ، » الال إحرتافية 

»«عىل الرغم من قباطنة السفينة اإليرانية. أكد صقور داخل 

البيت األبيض ترامب أنهم ينظرون إىل النظام اإليراين عىل 

أنه ضعيف وقريب من االنهيار ، وقد يأملون يف أن يؤدي 

تقليص القوات األمريكية إىل إغراء طهران يف تحركات أكرث 

عدوانية تربر رد فعل عسكري أمرييك مخيف.

إن تقليص الوجود العسكري األمرييك يف الرشق األوسط 

، وخاصة من اململكة العربية السعودية ، تطور مرحب به. 

بالعداء تجاه  الحافل  اإلدارة  ، نظرًا لسجل هذه  ومع ذلك 

إيران ونهجها يف التعامل حتى مع أقرب رشكائها األمنيني ، 

فليس من املستغرب أن توقيت هذه الخطوة يثري تكهنات 

كبرية.

•مركز Responsible State Craft Center )معهد كوينيس للحكم املسؤول ( هو مركز أبحاث أمرييك تأسس يف عام 

2019 ويقع يف واشنطن العاصمة ، تم تسمية هذا املركز البحثي عىل اسم الرئيس األمرييك جون كوينيس آدامز .
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مان: سلطان هيثم إلى 
ُ

ع
بومبيو: أزمة دول مجلس التعاون 

الخليجي أوال

شؤون خليجيةشؤون خليجية

املصدر

الرابط

https://bit.ly/3ekzkV9

عى مدار األسبوع املايض، تحرك سلطان عان »هيثم بن طارق« بنشاط لوضع أي مصدر ضوء عى طريق 

العاقات بني دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعاين من ظلمة دامسة بسبب األزمة الناشبة منذ 2017 

عندما قعطت دول خليجية عاقاتها مع قطر، بذريعة دعم اإلرهاب، وهو ما نفته الدوحة.

العامين  الخارجية  وزيــر  التقى  املــايض،  األسبوع  ففي 

الشيخ  الكويتي،  الــوزراء  رئيس  مع  علوي«  بن  »يوسف 

اتصاال من وزير  السلطان »هيثم«  الخالد«، وتلقى  »صباح 

الخارجية األمرييك »مايك بومبيو«، ركزا عىل مسالة األزمة 

الخليجية.

 15 يف  حدثت  التي  الكويتية،  العامنية  املقابلة  وخالل 

مايو/أيار الجاري، نقل وزير الخارجية العامين لرئيس وزراء 

الوساطة  لجهود  الكامل  »هيثم«  السلطان  دعم  الكويت 

الجابر  األحمد  »صباح  الشيخ  الكويت  أمري  بها  يقوم  التي 

الصباح« يف ذلك امللف.

آراء  عىل  الكويتي  الــوزراء  رئيس  علوي«،  »بن  وأطلع 

السلطان »هيثم« حول أهمية إعادة تنشيط دور الوساطة 

الرغم من  امللف، عىل  ذلك  األمري »صباح« يف  يلعبه  الذي 

انشغال جميع األطراف مبحاربة فريوس »كورونا« املستجد.

وطلب سلطان عامن، يف رسالته ألمري الكويت، التي سلمها 

بينهام، وآخر عىل مستوى وزراء  لقاء  ترتيب  »بن علوي«، 

خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يف عامن أو الكويت 

ملناقشة األزمة الخليجية. 

األمري »صباح« سيدرس  أن  الخالد«  الشيخ »صباح  وأكد 

التعاون،  مجلس  دول  قادة  العديد  مع  وسيناقشه  االقرتاح 

وخاصة العاهل السعودي، امللك »سلامن«.
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مايو/أيار   14 يف  عامن،  سلطان  تلقى  اإلطار،  نفس  ويف 

الجاري، اتصاال من وزير الخارجية األمرييك »مايك بومبيو«، 

وخالل املكاملة أكد السلطان لـ«بومبيو« أن أولويات سياسته 

يف هذه املرحلة تتمثل يف »حل النزاعات الخليجية أوالً«.

ويف هذا السياق ، طلب السلطان »هيثم« من »بومبيو« 

أن يدفع باتجاه املصالحة الخليجية، قبل أن تطلب واشنطن 

من دول مجلس التعاون الخليجي دعم السياسات األمريكية 

يف الرشق األوسط، وخاصة »صفقة القرن«.

وأكد  السلطان،  لتوجهات  تفهمه  عن  »بومبيو«  أعرب 

الرامية إىل حل أزمة دول مجلس  الجهود  أنه يدعم جميع 

التعاون الخليجي.

ويؤرش الحراك الحايل من عامن والكويت عىل إمكانية بدء 

ملحاولة حلحلة  الدولتني  بني  جولة وساطة جديدة مشرتكة 

بعدما   ،2017 يونيو/حزيران  منذ  الناشبة  الخليجية  األزمة 

قطعت اإلمارات والسعودية والبحرين ومرص العالقات مع 

ما  بزعم دعمها لإلرهاب، وهو  قطر ورضبت حصارا عليها 

قرارها  تستهدف  حملة  تواجه  أنها  معتربة  الدوحة،  نفته 

السيايس وسيادتها الوطنية.

شؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجية
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تحليل سياسيشؤون خليجيةشؤون خليجية

هل ستحل الصين محل الواليات 
المتحدة كقوة رائدة في 

النظام الدولي؟

https://bit.ly/3cm5Vt2

املصدر

الرابط

الكاتب:جورج فريدمان

يف األسبوع املايض، ظهرت عى محطة تلفزيون تركية وتحدثت إىل مجموعة أعال يف سويرسا. كان 

السؤال نفسه محط تركيز الحدثني: نتيجة ألزمة فريوس كورونا، هل ستحل الصني محل الواليات املتحدة 

كقوة رائدة يف النظام الدويل؟ لقد كان سؤاالً محريًا من وجهة نظري، لكن حقيقة أن مجموعتني ذكيتني 

ستثريه يعني أنه يجب فهمها أو، إذا مل يكن ذلك ممكًنا، تريحها عى األقل.

التصور مقابل الواقع

هذا ليس سؤال جديد بالنسبة يل. لطاملا اعتربت الواليات 

األخرى.  الصاعدة  بالقوى  ومقارنتها  الرائدة  القوة  املتحدة 

مع بعض االنتظام، توصل الرأي العام، يف الواليات املتحدة 

يف  املتحدة  الواليات  أن  مفاده  استنتاج  إىل  أخرى،  وأماكن 

عسكريًا  وأحيانًا  اقتصاديًا  منافس،  وتجاوزها  تراجع  حالة 

وأحيانًا رسا.

يف 1950، كان هناك عنرص مكاريث يف القول بأن الواليات 

يتغلبون  السوفييت  وكان  تدهور  حالة  يف  كانت  املتحدة 

يوري  وأرسلوا  سبوتنيك  السوفييت  أطلق  عليها.عندما 

مقتنعني  العامل  حول  الكثريون  كان  الفضاء،  إىل  غاغارين 

املتحدة  الواليات  يف  الكثريون  وشعر  السوفييت،  بتفوق 

ُهزمت  عندما  العلوم.  تعليم  الرتكيز عىل  عدم  من  بالذعر 

كبار  فيهم  الكثري، مبن  استنتج  فيتنام،  يف  املتحدة  الواليات 

حالة  يف  كانت  املتحدة  الواليات  أن  األمريكيني،  املحللني 

هذا  أصبح  منصبه،  ترك  عىل  نيكسون  أجرب  عندما  تراجع. 

الشك مؤكداً. أما بالنسبة للصني، فقد تم قبول الشعور بأنها 

واسع  نطاق  عىل  اقتصاديًا  املتحدة  الواليات  عىل  ستتفوق 

يف أواخر التسعينات وأوائل العقد األول من القرن الحادي 

سبقته  ألنه  مرتفعاً  الصني  النمو يف  معدل  كان  والعرشين. 

الكارثة املاوية. مستقر عىل هذا األساس، بالنسبة لكثري من 

لتمهيد  مرغوبا  املتحدة  الواليات  تراجع  كان  العامل،  دول 

يف  شاًذا.  األمر  كان  أخرى،  حاالت  يف  لظهورهم.  الطريق 

حاالت أخرى، كانت مرارة الدول العظيمة التي تم استبدالها 

بدولة اعتربتها بوضوح غري جديرة بالقيادة. كانت الواليات 

العاملي، وأدى األمل يف أن تفشل إىل  النظام  املتحدة مركز 

مامثلة  آمال  األمرييك.  لالنهيار  كمدخل  فشل  كل  اعتبار 

واإلمرباطورية  وبريطانيا  وروما  اإلسكندرية  اليونان  شملت 

العثامنية. تم االستيالء عىل كل خطأ أو سوء حظ كدليل عىل 

كل هذه  انهارت  املناسب،  الوقت  أن سقوطهم وشيك. يف 

اإلمرباطوريات ولكن ليس لعدة قرون. مل يكن الرتقب ينبع 

من التحليل غري الرحيم بل من األمل. كيف ميكن لروما أن 

تنجو من هانيبال أو هجوم هتلر السوفيتي؟
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قد  التي  األحداث  يف  متجذر  للسلطة  العام  التصور  إن 

السلطة  حقيقة  تعريف  ميكن  بالقوة.  عالقة  لها  تكون  ال 

ببساطة بأنها القدرة عىل إجبار اآلخرين عىل الترصف وفًقا 

لرغباتك، حتى ضد مصالحهم الخاصة. هذه معادلة معقدة. 

من جهة هناك تعريف لكيفية قيام الدول بفرض السلوك. 

حول  السلطة  جانب  من  تقييم  يوجد  اآلخر  الجانب  عىل 

ما إذا كان أمل املقاومة أو أمل االستسالم أكرب. ال ميكن فهم 

ذلك إال يف التفاصيل: الدول املعنية، وما يُطلب منها، وشدة 

العقوبات وما إىل ذلك.

ولكن ميكن فهم أدوات القوة العامة بسهولة. هناك قوة 

النهاية تهديد أو حقيقة املوت والدمار  عسكرية، وهي يف 

الذي ميكن  العقاب  اقتصادية، وهي  املادي. ثم هناك قوة 

أن تلحقه مجموعة واسعة من اإلجراءات االقتصادية، مثل 

النوع  هذا  بالعملة.  التالعب  أو  املطلوبة  املنتجات  حجب 

من السلطة ال يتسبب يف املوت، لكنه يقيد الحياة من خالل 

التهديد بإلحاق الفقر أو انخفاض مستويات املعيشة. النوع 

الثالث من السلطة هو سيايس. إن التالعب يف النظام السيايس 

أو الرأي العام يف بلد ما عن طريق التهديد أو تطبيق القوة 

أو خلق شعور  االقتصادية،  العقوبات  فرض  أو  العسكرية، 

الذي يجعل الجمهور يتفاعل بطرق تضعف  بالواقعية هو 

بعض  يف  اإلكراه؛  عىل  القدرة  ببساطة  ليست  القوة  األمة. 

األحيان ينطوي عىل استخدام الحوافز.

ال يجب أن تكون السلطة رصيحة. أعطى برنامج الفضاء 

القوة  أن  الباب الحتامل  بفتح  نفوذاً  للسوفييت  السوفيايت 

البعيد  غري  املستقبل  يف  ما  مرحلة  ستستمريف  السوفيتية 

عىل القوة األمريكية. كان هذا التصور، الذي كان يف وقت 

عىل  كان  القصري.  املدى  عىل  حقيقيًا  للعقل،  مناف  الحق 

بالنسبة  السوفيتية  العسكرية  القوة  خصمت  التي  الدول 

للقوة العسكرية األمريكية أن تعيد تقييم موقفها وأن تكون 

منفتحة عىل الرغبات السوفيتية. حتى إن مل يكن استخداًما 

مبارًشا للسلطة، فإن حدث سبوتنيك غاغارين أدى إىل تحول 

محتمل للسلطة تسبب يف قيام بعض الدول بتغيري عالقاتها.

القوة يف جميع أبعادها أدق من االستخدام املبارش للقوة أو 

القوة االقتصادية.

انهار  التصورات.  إدارة  هو  السلطة  من  الرابع  النوع 

االتحاد السوفيايت يف عام 1991. وبعد سبعة عرش عاًما، يف 

عام 2008، دخلت روسيا يف حرب مع جورجيا. مل يعكس 

هذا الرصاع االنهيار الكاريث لالتحاد السوفيايت. أسبابه كانت 

ال تزال هناك. لكن روسيا ال تستطيع أن تعترب ضعيفة. مل 

تغري الحرب الجورجية بشكل ملحوظ القوة النسبية لروسيا، 

التدخل يف  فإن  الروسية. وباملثل،  القوة  لكنها غريت تصور 

سوريا مل يفعل سوى القليل لتعزيز القوة الروسية، لكنه ولّد 

تصوًرا لقوة روسية أكرب.إن التطبيق املبارش للسلطة -القوة 

العسكرية يف هذه الحالة- ليس رضوريًا لتغيري التصورات. مبا 

أن ترصفات روسيا كانت دعاية أكرث من اإلنجاز العسكري، 

الصني مقابل الواليات املتحدة.

ستستبدل  الصني  أن  وفكرة  البداية،  إىل  يعيدنا  هذا 

تسيطر  عسكريا،  رائــدة.  عاملية  كقوة  املتحدة  الواليات 

الواليات املتحدة عىل املحيطني األطليس والهادئ. وال تسيطر 

ميكنها  عسكرية،  نظر  وجهة  من  منهام.  أي  عىل  الصني 

قوة  لديها  لكن  نووي،  تبادل  وإطالق  الصواريخ  استخدام 

بحرية محدودة وقوة صاروخية ضعيفة. لذلك؛ فإن الصني 

ليست قريبة من كونها قوة عاملية.

اإلجاميل  املحيل  الناتج  كان  االقتصادية،  الناحية  من 

للواليات املتحدة قبل فريوس كورونا 21 تريليون دوالر. كانت 

االقتصادين  كال  أن  الواضح  من  دوالر.  تريليون   14 الصني 

قد تقلصا، ولكن ال يوجد دليل عىل أن االنقباضات ستغري 

الفجوة بينهام بشكل جوهري. ما يقرب من 19 يف املائة من 

 5 الصادرات، حوايل  من  يأيت  للصني  اإلجاميل  املحيل  الناتج 

يف املائة منها مخصصة للواليات املتحدة. يأيت ما يقرب من 

13 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل للواليات املتحدة من 

فقط  ونصف  الشاملية  ألمريكا  نصفها مخصص  الصادرات، 

واحد يف املائة يذهب إىل الصني. يبلغ عدد سكان الصني أكرب 

الفرد أقل بكثري  بكثري من الواليات املتحدة، لذا فإن دخل 

من دخل الواليات املتحدة. وهذا يعني أن تأثري االنكامش 

يف  بكثري  أكرب  سيكون  املعيشة  مستويات  عىل  االقتصادي 

الواليات املتحدة.

يف  الصني  تحركت  فقد  السياسية،  بالسلطة  يتعلق  فيام 

الواليات  شكوك  فتيل  نزع  يف  فشلت  لقد  خطري.  موقف 

املتحدة بشأن السلوك والنوايا الصينية. باإلضافة إىل ذلك، مل 

تقم بإدارة املفاوضات التجارية مع الواليات املتحدة بنجاح. 

التوترات االقتصادية  وهذا يعني أن الصني سمحت بزيادة 

االنكامش  من  وقت  يف  لها.  عميل  أهم  مع  والعسكرية 

االقتصادي عندما تنخفض واردات الواليات املتحدة، تواجه 

الصني تهديدات غري متناسبة بسبب اعتامدها عىل التصدير.
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الدعامة القوية للصني هي االعتامد عىل سلسلة التوريد 

كورونا  فريوس  لكن  الرخيصة.  العاملة  عىل  تعتمد  التي 

االعتامد  أن  التوريد  سلسلة  أنشأت  التي  للرشكات  أثبت 

املفرط عىل أي بلد ، كام هو الحال بالنسبة لصناعة األدوية 

األمريكية ، ميكن أن يدمر رشكة. لقد حولت األزمة ذلك إىل 

ضعف ، وليس قوة ، حيث تحول الرشكات األمريكية سالسل 

التوريد بعيًدا عن الصني. يف بعض الحاالت ، ليس هذا أمرًا 

معقًدا أو مكلًفا.

تركز الصني عىل التصور لتعويض الضعف. تهدف األفكار 

مبادرة  )أي  أوروبا  إىل  الربي  للنقل  نظام  بناء  الغريبة مثل 

الحزام والطريق( إىل إظهار قدرة الدولة. إن عرض القروض 

تتحقق  ال  عندما  حتى   ، اليشء  نفس  يفعل  الــدول  عىل 

الصني  تضع   ، نسبيا  منخفضة  بتكلفة  بالكامل.  القروض 

الحركات  من  القصد  فإن   ، وباملثل  مالية.  كقوة  نفسها 

مامرسة  ليس  الجنويب  الصني  بحر  يف  األمريكية  العسكرية 

القوية. البحرية  القوة  مفهوم  خلق  بل   ، األمريكية  القوة 

تفكري حكيم

املتحدة.  الواليات  من  اقتصاديًا وعسكريًا  أضعف  الصني 

لكن تالعبها بإدراك قوتها فيه مهارة ، مبا فيه الكفاية بحيث 

مبثابة  كورونا  فريوس  اعتبار  إىل  واألوروبيون  األتراك  مييل 

انتقال إىل القوة الصينية. يقال أن اإلدراك حقيقة. إنه ليس 

بالسلطة  التظاهر  يؤدي   ، معينة  مرحلة  يف  حًقا.  كذلك 

رصاع  إىل  يؤدي  أن  وميكن   ، القوة  بهذه  يؤمن  خصم  إىل 

اقتصادي أو سيايس أو عسكري ال ميكن أن تفوز به القوة 

املتصورة. حرب التصور جيدة لرشاء الوقت. يعتقد املحارب 

، عند تنفيذه لفرتة طويلة جًدا ، أنه يخىش ويشاركه.

غمرت   ، كورونا  فريوس  أزمة  كنا يف خضم  أن  بعد  اآلن 

لذلك  وسيكون  التحفيز،  بأموال  البالد  املتحدة  الواليات 

إىل   ، الصيني  االقتصاد  انكامش  سيكون  وكذلك  عواقب. 

الحكومة  مصداقية  بشأن  داخليًا  السيايس  القلق  جانب 

الصينية عندما يكون األمر مهاًم حًقا. وبينام سيستغرق األمر 

عدة سنوات حتى يتعاىف كال البلدين ، فإن فكرة أن األزمة 

رمبا  أو   ، غريبة  فكرة  الصينية  الهيمنة  أمام  الباب  فتحت 

أقوى. األشياء  ترتيب  لكن   ، حقيقية  تبدو  املخاوف  متنيه. 
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املصدر

الرابط

روحاني يكافح من أجل 
إصالح االقتصاد الذي 
دمرها فشل النظام

ربيعي  عيل  فإن  أمريكا،  صوت  إذاعة  ذكرته  ملا  وطبًقا 

 7 من  أكرث  بأن  مؤخرًا  اعرتف  قد  النظام،  باسم  املتحدث 

ماليني إيراين قد فقدوا وظائفهم أو رُسّحوا منها خالل أزمة 

 35 من  أكرث  أن  ربيعي  وأضاف  كوفيد19-.  فريوس  تفيش 

الوفاء باحتياجاتهم  باملئة من اإليرانيني يكافحون من أجل 

وتغطية نفقاتهم.

فورين  مبجلة  أيار/مايو   5 يوم  نرش  افتتاحي  مقال  يف 

بولييس، قال صاحب صادقي محلل شؤون الرشق األوسط، 

مل  ــراين  اإلي لالقتصاد  الكئيبة  االقتصادية  التوقعات  إن 

النشاط  فتح  يعيد  أن  سوى  اختيار  أي  روحاين  أمام  ترتك 

االقتصادي، رغم املخاوف من تفاقم تفيش الفريوس. ففتح 

روحاين االقتصاد يف منتصف شهر نيسان/إبريل.

وأضاف صادقي أن “عائدات حكومة روحاين قد تضاءلت 

أن  اإليــراين  النظام  عىل  كان  لذلك  ونتيجة  كبري”  حد  إىل 

انهيار االقتصاد رغم استمرار اإلغالق  يكافح من أجل عدم 

االقتصادي مثلام فعلت الدول األخرى.

يُذكر أن االقتصاد اإليراين كان يف وضع صعب حتى قبل 

تفيش فريوس كوفيد19-. وأن صندوق النقد الدويل قد تنبأ 

يف شهر ترشين األول/أكتوبر بأن االقتصاد اإليراين سينكمش 

بنسبة 9.5 باملائة يف العام 2020.

ويف يوم 14 نيسان/إبريل رصح زارتوشت أحمدي رجب، 

“حتى  بأنه  أمريكا  إلذاعة صوت  معارض،  إيراين  زعيم  وهو 

واآلن  انهار،  قد  اإليراين  االقتصاد  كان  الفريوس  تفيش  قبل 

بعد أن صدرت التعليامت للناس بالبقاء يف منازلهم أصبحت 

الحالة أسوأ بكثري.”

اإليــراين  النظام  دأب  أن  بعد  ــات  االرضاب حدثت  وقد 

لسنوات عدة عىل أن يضع متويل اإلرهاب فوق االحتياجات 

اليومية للمواطنني اإليرانيني. ويف العام 2019، سحب روحاين 

4.8 بليون دوالر من الصندوق الوطني للتنمية لتُنَفق عىل 

الخزانة  وزارة  قالت  حسبام  ــاب،  واإلره للدولة  الدعاية 

األمريكية.

يكافح الرئيس اإليراين حسن روحاين من أجل تجنب حدوث كارثة اقتصادية بعد سنوات من سوء إدارة 

االقتصاد ومتويل اإلرهاب.

.صورة مضاءة للمرشد األعى اإليراين آية الله عي خامنيئي يف أحد شوارع طهران املغلقة بسبب 
تفيش كوفيد-19، والذي كان املرشد نفسه قد رفض فكرة وجوده ووصفها بأنها »دعاية سلبية.«

https://bit.ly/2WRBXYZ
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وكان املرشد األعىل اإليراين آية الله عيل خامنيئي قد أعلن 

كورونا  فريوس  من  املخاوف  لفكرة  رفضه  عن  البداية  يف 

املستجد ووصفها بأنها “دعاية سلبية” يرددها أعداء النظام 

التي  الربملانية  االنتخابات  يف  التصويت  عىل  اإلقبال  لتقليل 

العواقب  شأن  من  قلل  كام  شباط/فرباير.   21 يوم  جرت 

املرتتبة عىل تفيش الفريوس.

ويف منتصف شهر نيسان/إبريل أفاد مركز األبحاث التابع 

إيران،  أكرث من 8700 حالة وفاة يف  اإليراين بوقوع  للربملان 

عنها  أعلن  التي  الوفيات  عدد  ضعف  من  يقرب  ما  وهو 

فردا.  راديو  ذكر  حسبام  وفاة،  حالة   4777 وكانت  النظام، 

بالفريوس،  إصابة  ألف  بوقوع 600  األبحاث  مركز  أفاد  كام 

وهو ما يقارب مثانية أمثال العدد الذي أعلنه النظام وكان 

76.389 حالة.

ورغم الصعوبات التي أضافها فريوس كوفيد19- إىل حياة 

النظام واصل إنفاق موارد شعبه عىل  الشعب اإليراين، فإن 

اإلرهاب. وقد فرضت الواليات املتحدة عقوبات تهدف إىل 

إرغام النظام عىل وقف تغذية العنف وإنفاق أمواله داخل 

بالده.

خامنيئي  زاد  ــارس،  آذار/م شهر  خالل  صدر  مرسوم  يف 

متويل الحرس الثوري اإليراين، الذي صنفته الواليات املتحدة 

األمريكية بأنه منظمة إرهابية،  بـ33 باملئة فوق ما اعتمده 

الربملان. كام زاد التمويل املخصص لقوات الباسيج للمقاومة، 

وقمع  اإلرهاب  لتصدير  األطفال  من  جنوًدا  تستخدم  التي 

املنشقني املحليني، مبا يقارب 50 باملئة.

.منطقة مدافن يف بابل شال إيران يوم 30 نيسان/إبريل. قالت لجنة تابعة للرملان اإليراين إن النظام قلل 
عدد الوفيات الناجمة عن فريوس كوفيد-19.

•موقع »شريأمريكا« هو موقع إلكرتوين لوزارة الخارجية األمريكية يعمل عىل توصيل رسالة السياسة الخارجية األمريكية إىل سائر 

أنحاء العامل.
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لماذا تواجه العالقات األمريكية 
السعودية أزمة غير مسبوقة؟  

https://bit.ly/2LtWlZl

املصدر

الرابط

األمريكية-السعودية  الراكة  بأن  لاعتقاد  تدعو  التي  األسباب  من  الكثري  من وجود  الرغم  عى 

ميكنها أن تصمد، إال أنه مل يسبق أن كانت حاجة كا الطرفني إلصاح الثقة أكرث إلحاًحا ما هي عليه 

اآلن.

الرئيس األمرييك دونالد ترامب وويل  مل ترتك املكاملة بني 

العهد السعودي األمري محمد بن سلامن، يف الثاين من أبريل/

األمريكية  العالقات  إليه  آلت  ما  بشأن  شك  أي  نيسان، 

العهد  الواردة أن ترامب أخرب ويل  السعودية. وتفيد األنباء 

لحل  فوراً  السعودية  العربية  اململكة  تترصف  مل  إذا  أنه 

حرب أسعار النفط مع روسيا، والعمل عىل تخفيض اإلنتاج 

بشكل جذري، ما من شأنه إنقاذ ما تبقى من صناعة النفط 

تسحب  سوف  واشنطن  فإن  املُنهارة،  األمريكية  الصخري 

القوات  تعزيز هذه  تم  لقد  اململكة.  العسكرية من  قواتها 

إيران، مبا يف ذلك  توترات متزايدة مع  يف عام 2019 وسط 

الهجامت عىل حقول النفط السعودية. وعليه، إن فداحة هذا 

التهديد كانت واضحة ال لبس فيها. فسارع السعوديون لعقد 

اجتامٍع تحالف أوبك واملنتجني من خارج أوبك )أوبك بلس(. 

وبعد عدة أيام من املباحثات الحثيثة، توصلوا إىل اتفاق مع 

موسكو،التي كانت تعاين أيضا من مشاكل اقتصادية كبرية، 

استقراٍر يف  تحقيق  أجل  من  وغريها،  األسعار  بسبب حرب 

السوق.

ولكن كيف وصلت األمور إىل هذا الحد؟

كام هو واضح من تدخل ترامب، فإن العالقات السعودية-

تاريخ  عرب  التصدعات  أسوأ  من  واحًدا  تشهد  قد  األمريكية 

طويل من التعاون ، يف ظل تضاؤل الدعم للرياض يف واشنطن 

بسبب سلسلة معقدة من الخالفات. 

بصدد  إنها  »البنتاجون«  األمريكية  الدفاع  وزارة  وتقول 

العربية  اململكة  من  باتريوت  صواريخ  بطاريات  تفكيك 

األمريكية  القوات  بعض  أيًضا  تسحب  وقد  السعودية، 

عىل  العسكرية  التعزيزات  ضمن  نرشها  تم  التي  اإلضافية 

ترتاجع.  اإليرانية  التهديدات  أن  بحجة  املايض،  العام  مدار 

للرياض،  أنه رسالة  يُفهم ذلك جزئيًا عىل  أال  الصعب  ومن 

وجود  من  الرغم  وعىل  اإلعالن.  توقيت  إىل  نظرًا  وباألخص 

الرشاكة ميكنها  بأن  التي تدعو لالعتقاد  األسباب  الكثري من 

الطرفني،  كال  حاجة  كانت  أن  يسبق  مل  أنه  إال  تصمد،  أن 

إلحاًحا  أكرث  الثنائية  العالقات  إلصالح  السعودية،  وباألخص 

مام هي عليه اآلن.
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العربية  اململكة  االسرتاتيجية بني  الرابطة  أن هذه  ورغم 

إىل  تاريخها  يعود  التي  املتحدة،  والواليات  السعودية 

وجه  يف  سابًقا  صمدت  قد  ــايض،  امل القرن  أربعينيات 

تُعد  الراهنة  التوترات  هذه  أن  إال  التوترات،  من  العديد 

عملية  التوترات  أسوأ هذه  بني  من  ولعله  تاريخيًا.  شذوًذا 

يف  القاعدة  بعدها هجامت  ومن   ،1973 عام  النفط  حظر 

ساعدت  الحاالت،  تلك  يف  ولكن   .2001 سبتمرب/أيلول   11

مرتكزات الدعم الرسمي األساسية العالقات الثنائية -النابعة 

من الرضورات الجيو-اسرتاتيجية امللحة مثل الحرب الباردة، 

يف   – اإليرانية  والهيمنة  اإلرهــاب  مكافحة  بعد،  فيام  أو 

األشهر  مدى  وعىل  ذلك،  ومع  االنقسامات.  عىل  التغلب 

الثامنية عرش املاضية، تزايدت صعوبة إيجاد نقاط لحسن 

النية يف واشنطن تجاه الرياض، وذلك يف ظل وجود عالمات 

ال تعد وال تحىص عىل تصاعد القلق.

التوترات يف الوالية الثانية ألوباما

خالل الوالية الثانية لباراك أوباما، ظهر عىل السطح الكثري 

الدميقراطي. وقد دعا  السعودية والحزب  االنزعاج بني  من 

الرئيس آنذاك مراراً إىل “محور اسرتاتيجي للواليات املتحدة 

يف ]رشق[ آسيا”، بعيًدا عن منطقة الرشق األوسط.

األوســط  الــرشق  أن  مفادها  نظر  وجهة  عن  ــرب  وأع

لتعزيز  مهامًّ  يعد  مل  الطاقة  من  االسرتاتيجية  واحتياطياته 

العقود  يف  كان  كام  املتحدة  للواليات  العاملي  املوقف 

وآخرين  السعودية  العربية  اململكة  إىل  أشار  كام  السابقة. 

أنهم  عىل  األوسط  الرشق  يف  املتحدة  الواليات  رشكاء  من 

أنفسهم.  عن  الدفاع  يف  عليهم  ما  يدفعون  ال  “متكسبون” 

وأخريًا، انتقد السعودية ودوالً أخرى يف الخليج العريب بشأن 

يوجهها  مل  انتقادات  وهي  املرأة،  وحقوق  اإلنسان  حقوق 

لخصمه اإلقليمي الرئييس، إيران.

ظهرت االنقسامات العميقة حول إيران، فلم ترتك اململكة 

العربية السعودية، إىل جانب حلفائها الخليجيني وإرسائيل، 

أي شك يف أنها قلقة للغاية بشأن املفاوضات النووية الدولية 

عن  الرياض  وأعربت  إيران.  مع  املتحدة  الواليات  بقيادة 

العمل  “خطة  شكل  يف  نشأت  التي  االتفاقية،  بشأن  قلقها 

املشرتكة الشاملة” ، واستفادت منها طهران أكرث مام يجب، 

الواليات  بني  أوسع  تقارب  يف  األوىل  الخطوة  تكون  وقد 

املتحدة وإيران، دون أن يكون هنالك إعادة هيكلة جوهرية 

لسياسات إيران اإلقليمية. 

من  كال  وحلفاؤها  السعودية  أيدت  املطاف،  نهاية  ويف 

لديهم  بقي  ولكن  الالحقة،  النووية  واالتفاقية  املفاوضات 

قلٌق من النتائج املحتملة.

وكام هو الحال، مل يُعّمر أي من ذلك. فلم يكن مبقدور 

الرشق  عن  بعيًدا  التمحور  أوباما،  عهد  يف  أبًدا،  واشنطن 

األوسط، نحو آسيا أو أي مكان آخر، وأبقت عىل تواجدها 

العسكري والتجاري اإلقليمي القوي. وأثبتت إيران أنها غري 

مهيأة ملزيٍد من التواصل، وعزفت عن تغيري سلوكها اإلقليمي 

الطائفية  للمليشيات  يف زعزعة االستقرار، وباألخص دعمها 

املسلحة يف الدول العربية املجاورة.

حقبة ترامب تعزز االنقسام الحزيب

ومع ذلك، كان للتجربة طعٌم مرٌّ يف أفواه الجانبني، فقد 

شعر العديد من السعوديني وحلفائهم باالرتياح لعدم تشّكل 

“محور مع آسيا” وال تفاهم أوسع مع إيران، ولكن بقيت 

املخاوف  أثاروا هذه  الذين  أولئك  نوايا  الشكوك يف  لديهم 

من البداية. 

اململكة  إىل  النظر  يف  الدميقراطيني  من  العديد  واستمر 

العربية السعودية يف سياق العبارات السلبية التي حددها 

ترامب  أصبح  عندما  كبري  بشكل  هذا  كل  وتفاقم  أوباما. 

السعودية  العربية  اململكة  احتضن  ما  فرسعان  رئيًسا، 

العسكرية  والخدمات  للسلع  ومستهلك  رئييس،  كحليف 

رحلته  ترامب  بدأ  جــًدا،  صاخبة  أوســاط  ويف  األمريكية. 

روج  الرياض،  يف  مطولة  بإقامة  كرئيس  الخارج  إىل  األوىل 

فيها للعديد من العقود التي ادعى أنها جلبت أرباًحا غري 

مسبوقة للرشكات األمريكية والوظائف للعامل األمريكيني.

التوترات  تدهورت  ترامب،  إلدارة  األوىل  الوالية  خالل 

القامئة بني الدميقراطيني واململكة العربية السعودية بشكل 

والرياض قطعتا  أن واشنطن  إىل  رسيع، ويعزى ذلك جزئيًا 

بينهام.  االسرتاتيجي  التوافق  للتأكيد عىل  املسافة  كل هذه 

كان الدميقراطيون يبحثون عن قضية يف السياسة الخارجية 

لرتكيز هجومهم عىل اإلدارة، وألسباب متنوعة تركز ذلك عىل 

السعودية. وبشكل خاص، أصبحت االعرتاضات عىل التدخل 

العسكري الذي تقوده السعودية يف اليمن نداًء للحشد ضد 

مع  هيل[  ]الكابيتول  الكونجرس  مبنى  يف  اإلدارة  سياسة 

تدهور الوضع اإلنساين يف اليمن، وأصبحت الحرب مستنقًعا 

يزداد سوًءا للرياض وحلفائها.
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وتعززت النوايا السيئة عندما عمل ترامب عىل انسحاب 

الواليات املتحدة من “خطة العمل الشاملة املشرتكة”، وشن 

حملة من عقوبات “الضغط األقىص” ضد إيران. 

الهجوم  هذا  من  استيائهم  عن  الدميقراطيون  وأعرب 

الشامل عىل ما يعتربه الكثري إنجازًا بارزًا للسياسة الخارجية 

ألوباما. 

وألقى العديد منهم باللوم عىل حكومتي اململكة العربية 

الجذري  التحول  السعودية وإرسائيل لتشجيعهام عىل هذا 

فإن إرسائيل محصنة  له. ومع ذلك،  السياسة ومتكينهام  يف 

إىل حد كبري مبا لديها من مخزون عميق من الدعم السيايس 

اململكة  تستطيع  املتحدة، وال  الواليات  الحزبني يف  من كال 

العربية  الخليج  دول  من  وحلفاؤها  السعودية  العربية 

لتأمني مصالحهم  محليًا  السيايس  الدعم  مبثل هذا  املطالبة 

والدفاع عن مواقفهم.

اليمن ومقتل خاشقجي ُيغّيب جمهوريني أساسيني

بحلول صيف 2018، تدهورت بشكل كبري العالقات بني 

من  أشهر  بعد  عىل  كانوا  الذين  والدميقراطيني،  السعودية 

استعادة سيطرتهم عىل مجلس النواب. 

ومع ذلك، حافظت الرياض عىل عالقات قوية مع البيت 

األبيض، وكان معظمها، مع الجمهوريني القوميني املتشددين، 

وخاصة يف مجلس الشيوخ، بالرغم من االستياء املتزايد بشأن 

اليمن. 

ومع ذلك، فإن مقتل الصحفي السعودي جامل خاشقجي، 

وهو مقيم دائم يف الواليات املتحدة، وكاتب عمود يف صحيفة 

يف  اسطنبول  يف  السعودية  القنصلية  يف  بوست،  الواشنطن 

قوية  رضبة  شكل  قد   ،2018 عام  األول  أكتوبر/ترشين   2

للعالقات السعودية مع الجمهوريني يف الكونجرس. ويعتقد 

الكثريون أن عملية القتل، التي تؤكد الحكومة السعودية أنها 

نُفذت عىل يد وكالئها الذين ترصفوا دون موافقة الحكومة، 

كانت بأمر من ويل العهد، وهو ما أثار غضب الكونجرس.

مجلس  يف  واملؤثرين  البارزين  الجمهوريني  من  العديد 

االستياء  من  بالرغم  الرياض  الشيوخ، ممن متسكوا مبوقف 

اإلنسانية  والكارثة  العسكري  الجمود  حالة  بشأن  املتزايد 

فقدوا   – روبيو  وماركو  جراهام  لينديس  –ومنهم  اليمن  يف 

املقنعة  وغري  املتغرية  السعودية  تفسريات  بشأن  صربهم 

ملقتل خاشقجي.

املتزايدة  الرغبة  متوافقة مع  القتل هذه  وجاءت عملية 

العسكرية  الكونجرس يف األعامل  لتأكيد دور  الحزبني  لدى 

تأكيد غري مسبوق يف  إىل  الخارج، وأدى ذلك  األمريكية يف 

واملرتبط  الحرب”  “سلطات  لقانون   2019 أبريل/نيسان 

قبل  من  اليمن  عىل  الحملة  يف  املتحدة  الواليات  مبشاركة 

األغلبية يف كال مجليس الكونجرس. 

مبنع  املرتبط  القانوين  الجهد  هذا  عىل  ترامب  واعرتض 

من  اليمن،  حرب  يف  املتحدة  للواليات  املستمرة  املشاركة 

الذي  للتحالف  اللوجستي  والدعم  األسلحة  مبيعات  خالل 

فيها  اضطر  نادرة  حالة  كانت  ولكنها  السعودية،  تقوده 

الرئيس إىل الضغط عىل الجمهوريني والدميقراطيني عىل حٍد 

سواء.

ولذلك، بقيت الحكومة السعودية عىل مدار العام املايض 

األبيض  والبيت  ترامب  عىل  كامل  شبه  بشكل  معتمدًة 

للحصول عىل دعٍم مستمر من واشنطن. 

إلنهاء  الحزبني  كال  من  وتزايدت  الضغوط  واستمرت 

يف  السعودية  العربية  للمملكة  األمرييك  العسكري  الدعم 

استمرار  من  الدميقراطيني  السياسيني  استياء  واشتد  اليمن. 

الهجامت  تكثيف  وضد  إيران  ضد  القصوى  الضغط  حملة 

العسكرية املتبادلة. 

القمعية  اإلجــراءات  سياسة  بشأن  املخاوف  وتصاعدت 

سيام  وال  السعودية،  العربية  اململكة  يف  املستمرة  الصارمة 

سجن النساء وإساءة استخدام حقوق املرأة وإساءة معاملة 

بعضهم  يرتبط  الذين  اآلخرين،  اإلنسان  حقوق  نشطاء 

بالواليات املتحدة. 

وكانت هنالك اتهامات مستمرة بأن املسؤولني السعوديني 

يف  الجنائية  املالحقات  من  الفرار  عىل  رعاياهم  يساعدون 

الواليات املتحدة. وقد عملت حادثة إطالق النار الجامعية 

يف ديسمرب/كانون األول عام 2019 عىل يد متدرب عسكري 

بوالية  بنساكوال  يف  أمريكية  بحرية  قاعدة  يف  سعودي 

أمريكيني  مواطنني  ثالثة  مقتل  أسفرت عن  والتي  فلوريدا، 

وفقدان  بالقلق  الشعور  زيادة  عىل  آخرين،  مثانية  وجرح 

الثقة.

حافة  من  بالقرب  العالقات  تدفع  النفط  أسعار  حرب 

بالرياض،  متمسكة  دامئاً  تبدو  ترامب  إدارة  كانت  الهاوية 

اململكة  بني  النفط  أسعار  حرب  مع  تغري  كله  ذلك  لكن 

العربية السعودية وروسيا.

تحليل سياسيشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجية
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بني  من  األمرييك  الصخري  النفط  منتجو  كان  حيث 

األطراف األكرث ترضًرا. 

مع  املواجهة  أثار  ما  إن  السعودية،  نظر  وجهة  ومن 

موسكو هو خروج روسيا من اجتامع أوبك بلس الذي كان 

يهدف إىل تحقيق استقرار السوق ورفضها ]روسيا[ االستمرار 

يف اتفاقية تقليص اإلنتاج القامئة حالياً.

أجل  من  األعباء  لتقاسم  يضغطون  السعوديون  كان 

السيطرة عىل أسعار النفط، وحصلوا عىل ذلك. بهذا العمل، 

ولكنها  العاملية.  النفط  أسواق  إدارة  يف  أهميتهم  أظهروا 

دفعت مثًنا باهظًا يف عالقاتها مع الواليات املتحدة. فالوقود 

ملتزمة  ترامب، وهي  إدارة  لدى  كبرية  أهمية  له  الصخري 

لقد كان تصاعد  األمريكية عامليًا.  الطاقة”  بربنامج “هيمنة 

إنتاج النفط الصخري واستخراجه يف الواليات املتحدة إحدى 

املزعومة. وبداًل من  السياسة  لنجاح هذه  األساسية  الركائز 

مركزية  عىل  التأكيد  إعادة  واضح  بشكل  اآلن  يتم  ذلك، 

اململكة العربية السعودية يف أسواق النفط العاملية.

جاءت املواجهة يف وقت مأساوي للغاية بالنسبة لالقتصاد 

بجائحة  املرتبط  الهائل  االقتصادي  للركود  نظرًا  األمرييك، 

النفط الصخري  فريوس كورونا، والديون املستحقة لصناعة 

األمرييك. 

ترامب فحسب، بل أغضب ثالثة عرش  يُغِضب ذلك  ومل 

عضًوا رئيسيًا يف مجلس الشيوخ من الواليات املنتجة للنفط، 

خّط  تكساس،  من  جمهوري  وهو  كروز،  تيد  ذلك  يف  مبن 

كروز يف 18 مارس/آذار رسالة يحث فيها الرياض عىل تسوية 

النزاع مع موسكو ورفع أسعار النفط. حيث قال كروز، وهو 

كنتم  “إذا  الكونجرس  يف  للسعودية  التقليدين  الحلفاء  من 

تريدون الترصف كعدو لنا، فسوف نتعامل معكم عىل هذا 

األساس”. وكان واضًحا أن موضوع كروز يعيد إىل األذهان 

تهديد الرئيس بسحب جميع القوات األمريكية من اململكة 

بعد  تشعر  لن  واشنطن  بأن  يوحي  ما  السعودية،  العربية 

اآلن بأنها ملزمة بأي شكل بحامية األمن القومي للسعودية 

أو حتى وحدة أراضيها. فقد كان يف األساس تهديًدا بإنهاء 

العالقة.

لن تتنهي العالقة.. ولكنها تحتاج الكثري من الرتميم 

للتجاوب  عجل  عىل  السعودية  العربية  اململكة  تحركت 

وبقيامها  ترامب.  تهديد  مع  وخاصة  التهديدات،  هذه  مع 

البيت  مع  عالقتها  أنقذت  قد  الرياض  تكون  رمبا  بذلك، 

األبيض، ورمبا بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريني. 

ومع ذلك، تشري التوترات املستمرة بشأن اليمن وخاشقجي 

وغري ذلك من القضايا، إىل أنه ما يزال هناك الكثري مام يجب 

القيام به مع الحلفاء الجمهوريني التقليديني يف الكونجرس.

أما بالنسبة للدميقراطيني، فليس هناك شك يف أن اململكة 

واملفضل،  املناسب  الهدف  هي  تزال  ال  السعودية  العربية 

ليس فقط يف أقىص اليسار، وإمنا داخل التيار الرئييس أيًضا. 

ولكون وضع الدميقراطيني جيًدا بالنسبة النتخابات نوفمرب/

الرياض عىل وعي متزايد بأعامل  الثاين، فقد تكون  ترشين 

اإلصالح السيايس امللحة املطلوبة.

ومع ذلك، ما يزال لدى السعوديني قيمة مضافة، برصف 

النفط  أسعار  حرب  سببته  الذي  الغضب  مدى  عن  النظر 

متكنت  الرياض  أن  إال  األمريكيني،  املواطنني  من  للعديد 

تعزيز  إىل  بحاجة  كانتا  رمبا  رئيسيتني  نقطتني  إثبات  من 

أوالً، االستمرار يف جعل نفطها محوريًا للمصالح االقتصادية 

تلعبه  الذي  الفريد  دورها  وثانيًا،  األمريكية،  واالسرتاتيجية 

حتاًم يف استقرار وإدارة أسواق الطاقة العاملية. بعبارة أخرى، 

أنها  الرياض  أثبتت  أثارته،  الذي  الغضب  من  الرغم  عىل 

حليٌف يجدر الحصول عليه واالحتفاظ به.

االنتخابات  يف  الدميقراطيون  فاز  إذا  ذلك،  إىل  باإلضافة 

الرئاسية يف نوفمرب/ترشين الثاين، فإن النقاش داخل املؤسسة 

املشرتكة،  الشاملة  العمل  خطة  إىل  مجدًدا  االنضامم  حول 

والعودة إىل النهج االسرتاتيجي لوالية أوباما الثانية لن يدوم. 

ومن الناحية العملية، فإن خطة العمل الشاملة املشرتكة مل 

تعد موجودة، وقد تغري كل يشء آخر له عالقة بهذه القضية 

الدميقراطي  األبيض  البيت  فحتى  ولذلك،   .2016 عام  منذ 

يف  واشنطن  تواجه  التي  التحديات  يف  النظر  عليه  يتوجب 

الخليج يف عام 2021 ليك يحسب موقفه. فبمجرد  منطقة 

أن  املؤكد  شبه  من  الحقيقي،  السيايس  التخطيط  يف  البدء 

التحالف القوي مع اململكة العربية السعودية سيعترب أحد 

األصول القيمة املوجودة. 

وهذا يعني أنه ستتاح للسعوديني الفرصة إلعادة العالقات. 

عىل  التحرك  عليهم  يتعني  ذلك،  يف  النجاح  لتحقيق  ولكن 

الذي  التحدي  وأهمية  بحجم  االعرتاف  مع  الرسعة،  وجه 

يواجهونه فيام يتعلق بإصالح العالقات يف واشنطن.

تحليل سياسيشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجية
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املصدر

الرابط

مكاسب النصر 
التركي في ليبيا

دخل الرصاع من أجل مرحلة »ما بعد القذايف« األسبوع 

املايض مرحلة جديدة ملحوظة، واختتمت اآلن »الحرب من 

الطائرات  األوىل من حرب  الجولة  أجل طرابلس« وحدثت 

بدون طيار األوىل خارج حدودها يف العامل.

األتراك منترصون بال منازع، لقد جاءوا ملساعدة طرابلس 

عندما مل يكن هناك أي طرف آخر يفعل ذلك، واآلن هم يف 

مقعد القيادة إما للضغط بحامقة عىل ميزتهم العسكرية، أو 

لشغل دور الدولة اإلقليمية الحكيمة.

يف 18 مايو/أيار، استوىل مقاتلو حكومة الوفاق وبدعم من 

تركيا عىل قاعدة جوية اسرتاتيجية من قوات »حفرت« الذي 

انسحبت قواته إىل حد كبري من القاعدة خالل آخر بضعة 

أيام نتيجة ألسابيع من الحصار والقصف الجوي.

حكومة  عززت  الجوية،  »الوطية«  قاعدة  سقوط  مع 

الكامل  الجوي  تفوقهم  األتراك  وحلفاؤها  الوطني  الوفاق 

عىل كل غرب ليبيا، مل تعد طرابلس تواجه أي تهديد مبارش 

من »حفرت«.

و«ماكرون«  »ترامب«  من  كل  نقاش  عن  الحديث  إن 

سيدفعون  واألتــراك  الروس  أن  عن  أو  الغربية،  للوساطة 

وكالءهم للموافقة عىل وقف إطالق النار، هو مجرد حديث 

إعالمي.

لديهم  العامة  العالقات  ومستشارو  السياسيون  يديل 

بترصيحات يتصورون أنها ستخلق عناوين إيجابية، يف حني 

يبالغ الالعبون الليبيون يف قدراتهم العسكرية أمام الجمهور 

بهذا  خاص  بشكل  حفرت«  »خليفة  يقوم  وتحديدا  الدويل، 

انتكاسة عسكرية  السلوك، فبعد يوم من أعظم  النوع من 

منذ أن أطلق عملية الكرامة يف عام 2014، أعلن املتحدث 

باسمه هجوًما عىل جميع األصول الرتكية أينام وجدت.

التطورات  لكن  قوة،  يظهر  كأنه  البيان  هذا  يبدو  قد 

عىل  الحرب  »حفرت«  خرس  أخرى،  قصة  تحيك  العسكرية 

طرابلس، واآلن من املرجح أن تستعر الحرب الثانية ملرحلة 

وجنوباً  بينام يتحرك رشقاً  القذايف« بشكل جديد،  »ما بعد 

نحو ترهونة ثم رست والجفرة، يصبح السؤال الحقيقي: ما 

هي الخطوات الرتكية التالية؟

قد تبدو »الفوىض« الليبية بعد عام 2011 لغري املتخصصني حربًا مستمرة من الجميع ضد الجميع، لكنها 

يف الواقع كانت أكرث تنظياً بكثري من الرصاعات املاثلة األخرى يف سوريا واليمن.

تتخلل نوبات العنف فرتات هدوء وتحوالت يف التحالفات.

https://bit.ly/2XmMonz

تحليل سياسي
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القاعدة  عىل  علني  قتال  هناك  يكن  مل  أنه  من  بالرغم 

الجوية وأن جيش »حفرت« مل يخرس أعدادا كبرية من الضحايا 

قد  طرابلس  يف  حملته  أن  يبدو  املاضية،  األسابيع  خالل 

انهارت برسعة فائقة.

»أحمد  »حفرت«،  باسم  املتحدث  أشار  مايو/أيار،   19 يف 

األمامية  الخطوط  من  قواته ستنسحب  أن  إىل  املسامري«، 

لجنوب طرابلس و«تعود إىل املواقع السابقة« يف نهاية شهر 

رمضان.

يف اليوم التايل، أعلنت قوات »حفرت« أنها ستتنازل عن 3 

كيلومرتات من األرايض عىل جميع محاور القتال الرئيسية، 

مطلق،  بشكل  طرابلس  يغزو  أن  »حفرت«  بإمكان  يكن  مل 

لكنه اآلن ال يستطيع حتى استخدام القوة العسكرية لزيادة 

سلطته التفاوضية عىل القرارات السياسية واملالية النهائية، 

والتي سيتم تحديدها يف العواصم اإلقليمية دون حضوره.

الرتكية  أنه سيهاجم األصول  بالرغم من إعالنه  باختصار، 

أينام وجدت، يبدو أن العكس يحدث، ويبدو أن قواته سوف 

فإن  لذلك،  ونتيجة  بالكامل،  طرابلس  جنوب  من  تنسحب 

لبناء الجيش  الليبي كمرشوع  الوطني  سبب وجود الجيش 

يتعرض  أن  املحتمل  ومن  تساؤل،  موضع  سيكون  الوطني 

رئيسه »خليفة حفرت« لضغوط محلية ودولية متزايدة لتغيري 

موقفه العسكري وإعالن انتهاء الحرب عىل »طرابلس« ومع 

وباستناده  بالهزمية  االعرتاف  منه  يتطلب  هذا  فإن  ذلك، 

لحسابات خاطئة سابقة.

بالنظر إىل علم النفس السابق لجنون العظمة يف مواجهة 

يسحب  أو  »حفرت«  يوقف  أن  املرجح  غري  فمن  النكسات، 

قواته ألنه يخىش أن يؤدي االعرتاف بالهزمية إىل انهيار روايته 

وتحالف حلفائه الدوليني )مرص وروسيا واإلمارات وفرنسا( 

لدعمه  استعداد فقط  األرجح عىل  ليحل محله، وهم عىل 

أكرث إذا طالب األتراك املطالبة بعائد سالم غري معقول.

وبالتايل، إذا كانت القيادة الرتكية ذكية، فسوف يضغطون 

من أجل تسوية مقبولة عىل نطاق واسع ويقبلون نوًعا ما 

»حفرت«  ملؤيدي  تسمح  التي  السلطة  تقاسم  ترتيبات  من 

اآلن  حتى  »حفرت«،  قيادة  بدون  ليبيا  يف  مصالحهم  بتأمني 

ال يبدو أن هذه »النتيجة املنطقية« متحققة، يشري األتراك 

يتعلق  فيام  القصوى  باالدعاءات  التمسك  ينوون  أنهم  إىل 

بتأثريهم البحري املقصود.

واململكة  إيطاليا   - التقليديون  طرابلس  حلفاء  فشل 

العسكري  الدعم  تقديم  يف   - املتحدة  والواليات  املتحدة 

الوطني  الوفاق  حكومة  عرضت  نفسها،  وإلنقاذ  املطلوب، 

نوفمرب/ توقيعها يف  تم  بحرية   تفاهم  األتراك مذكرة  عىل 

ترشين الثاين 2019، والتي سعت إىل إنشاء منطقة اقتصادية 

املتوسط  األبيض  البحر  جنوب  ساحل  من   )EEZ( حرصية 

الرتيك إىل الساحل الشاميل الرشقي لليبيا.

مل تحصل تركيا بعد عىل أي فوائد ملموسة من الصفقة 

و)إرسائيل(  ومرص  وقربص  اليونان  عارضت  وقد  املبدئية، 

ودول أخرى مذكرة التفاهم، وهم محقون يف وصفها بأنها 

البحار  لقانون  املتحدة  األمم  التفاقية  وفًقا  قانونية  غري 

)UNCLOS(، وقد احتكرت فرنسا واليونان اللتان تعارضان 

عىل  الرسمية  األورويب  االتحاد  ردود  البحرية  الصفقة  أيًضا 

مذكرة التفاهم.

بالرغم من أن القانون ليس يف جانب األتراك، لكن لديهم 

سلسلة من االنتصارات والزخم والرشعية التي خلقها، واآلن 

تحليل سياسيشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجية
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قاموا بتغيري املسار ويحاولون بوضوح إثبات الحقائق عىل 

األرض، وهذا هو نهج خاطئ.

»فاتح  الرتيك  الطاقة  وزير  عن  نُقل  مايو/أيار،   13 يف 

تقدمت   )TPAO( الرتكية  البرتول  رشكة  إن  قوله  دومناز« 

النفط يف رشق  عن  للتنقيب  ترصيح  عىل  للحصول  بطلب 

البحر األبيض املتوسط، وادعى أن االستكشاف سيبدأ مبجرد 

اكتامل العملية.

الوفاق  الوزراء يف حكومة  يف 17 مايو/أيار، أجرى رئيس 

»رجب  الرتيك  الرئيس  مع  هاتفية  مكاملة  الرساج«  »فايز 

أن »الرساج« قبل  املكاملة، ورد  أردوغان«. ويف ختام  طيب 

دعوة من »أردوغان« لزيارة تركيا.

إن الحفر يف رشق البحر األبيض املتوسط يف املناطق التي 

االقتصادية  املناطق  ضمن  أنها  اليونان  أو  قربص  تدعي  

غري  من  حريب،  عمل  مبثابة  سيكون  بها  الخاصة  الخالصة 

االتحاد  أو  القبارصة  أو  اليونانيون  سريد  كيف  الواضح 

يطلقوا  أن  املحتمل  من  االستفزاز،  هذا  مثل  عىل  األورويب 

النار عىل أي سفينة تركية تحفر يف مياههم، ما سيؤدي إىل 

أول رصاع مع دولة تابعة لحلف شامل األطليس.

الحفر  تركيا  اختارت  إذا  حًقا  املناسب  غري  من  سيكون 

كأرباح لفوزهم، إذا أظهروا ضبط النفس للتو، فيمكنهم أن 

يلعبوا دور صانع الصفقات، وأن يصبحوا الوسطاء الرئيسيني 

يف املرحلة التالية من حروب ليبيا التي يبدو أنها ال نهاية لها 

من خالفة »ما بعد القذايف«.

تحليل سياسيشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجية
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تقدير موقفشؤون خليجيةشؤون خليجية

تحدي السيناريوهات للعالقات 
بين أمريكا ودول الخليج 

بعد كورونا

https://bit.ly/3cLrqnu

املصدر

الرابط

الكاتب:جان ر. أبي نادر

دول  يف   COVID-19 لوباء  الدامئة  العواقب  إن 

عى  حكومة  كل  قدرات  خال  من  تتشكل  سوف  الخليج 

للمواطنني مع  االقتصادية  التي تستجيب لاحتياجات  الجهود  تنفيذ 

التخفيف بشكل فعال من أسوأ النتائج الصحية. الشفافية والصدق واالنفتاح 

الخليج  القيادة. وباملثل ، ستعتمد املصالح األمريكية يف  هي الصفات األساسية لرسائل 

عى كيفية إدراك النخب والجاهري اإلقليمية لسياسات الواليات املتحدة.

جائحة  من  أشهر  ستة  سوى  أمامنا  نزال  ال  ألننا  نظرًا 

أولية  استنتاجات  استخالص  فقط  ميكننا   ،  COVID-19

حول تأثري الفريوس عىل املدى الطويل ألن مكافحة الفريوس 

تتطلب بيانات موثوقة لتقدير معدالت اإلصابة والوفيات ، 

وتنفيذ تدابري التخفيف الفعالة. انتظرت الصني ما بني 6-4 

محتملة  عاملية  صحية  بأزمة  العامل  تخطر  أن  قبل  أسابيع 

وفًقا  والوفيات  الضحايا  عن  اإلبالغ  يف  بكني  تستمر  بينام 

لبعض التقارير. وباملثل ، ترددت إيران يف االعرتاف بانتشار 

الفريوس حتى عندما أصيب كبار املسؤولني. أدت التأخريات 

مجلس  توقعات  تحريف  إىل  وإيــران  الصني  من  كل  من 

من  الرغم  عىل  لألزمة.  املنطقة  وإدارة  الخليجي  التعاون 

أن البيانات املوثوقة تصل اآلن من كوريا الجنوبية وتايوان 

يف  رئيسيًا  عامالً  تزال  ال  املحلية  الظروف  أن  إال   ، وأوروبا 

التعاون  مجلس  دول  من  دولة  كل  الوباء عىل  تأثري  قياس 

الخليجي.

هناك تحليالت متضاربة حول نتائج COVID-19 لدول 

مجلس التعاون الخليجي تثري أسئلة مهمة حول اسرتاتيجيات 

التعايف التي تتبعها كل دولة عضو. بالنسبة للواليات املتحدة 

، يجب أال تكون السياسات تجاه كتلة دول مجلس التعاون 

، بل يجب أن  الخليجي حساسة لسياق كل دولة فحسب 

واملصالح  الثنائية  العالقات  تعزيز  تصمياًم عىل  أيًضا  تظهر 

لقد  وروسيا.  الصني  مع  منافسة  يف  الدخول  دون  املشرتكة 

اإلمدادات واملعدات  الوباء إلرسال  بالفعل  الصني  استغلت 

الطبية وتبادل الخربات مع دول الخليج 

مبادرة  جاذبية  ــدوره  ب يعزز  قد  مام 

الحزام والطريق )BRI(. يف هذه األثناء ، 

روسيا عىل أهبة االستعداد مللء أي فراغ 

أمني خلفته الواليات املتحدة.

ال حصانة لالقتصادات الرئيسية يف الخليج

بالنظر إىل دول مجلس التعاون الخليجي ، هناك مجموعتان 

منطقيتان ، املجموعة أ: منتجو الطاقة مع إمكانية الوصول 

واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة   - املالية  السيولة  إىل 

ب:منتجي  واملجموعة  وقطر  والكويت  املتحدة  العربية 

البحرين   - املالية  السيولة  إىل  محدود  وصول  مع  الطاقة 

السيولة  إىل  الوصول  يشمل   ، التحليل  هذا  يف  وعــامن. 

املالية التمويل من جميع املصادر املحلية والدولية. تعتمد 

مواردها  عىل  أسايس  بشكل   ، املثال  سبيل  عىل   ، الكويت 

املالية الخاصة - العامة والخاصة - لزيادة الخدمات الصحية 

نظرًا  الحكومية.  العمليات  والحفاظ عىل  الرشكات  وحامية 

الستقرارها وسياساتها املالية املحافظة ، تتأهل الكويت أيًضا 

للحصول عىل متويل خارجي إذا لزم األمر. من ناحية أخرى 

، يجب أن تعتمد عامن عىل مؤسسات عاملية مثل صندوق 

السلبية  وتأثرياتها  املوازنة  عجز  عىل  للتغلب  الدويل  النقد 

املحتملة عىل االستقرار واألمن الداخيل.
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اإليرادات  مصادر  تثبت  قد   ، »أ«  للمجموعة  بالنسبة 

كافية هذه  أنها غري  الطاقة  املستمدة من موارد  التقليدية 

حادة  صدمة  ككل  الخليجي  التعاون  مجلس  شهد  املرة. 

األسعار  لحرب  نتيجة  النفط  أسعار  انهيار  بعد  األسعار  يف 

انخفاض  يهدد   .COVID-19 واندالع  الروسية  السعودية 

السعودية  العربية  اململكة  رؤية  إصالحات  النفط  أسعار 

لعام 2030 ، والتي قد تواجه اآلن انتكاسات بسبب فقدان 

اإليرادات. كام ستحرم اململكة من عائدات السياحة الهامة 

بعد تعليق الحج والعمرة هذا العام. قد ينتظر مصري مامثل 

طموحة  إصالح  أجندات  لديهام  اللتني   ، وقطر  اإلمــارات 

 ، وباملثل  القوية.  الطاقة  أسواق  عىل  تعتمد  بهام  خاصة 

قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة بالفعل بتأجيل معرض 

الجائزة  تعليق سباق  تم  بينام   ، العام  لهذا  العاملي  إكسبو 

الكربى السنوي يف الدوحة ، مام يسلط الضوء عىل فرتة قامتة 

بالنسبة للسياحة ورشكات الطريان يف املنطقة.

يف قطاع الطاقة ، أدى اتفاق أوبك + بني السعودية وروسيا 

تالشت  فقط.  هاميش  بشكل  النفط  أسعار  استقرار  إىل 

التقديرات السابقة لالنتعاش بحلول الربع الرابع )Q4( من 

العاملي  الطلب  اإلنتاج وتراجع  بالنظر إىل وفرة  عام 2020 

، باإلضافة إىل فريوس كورونا. شهدت دول مجلس التعاون 

اآلالف  عرشات  الثاين.  الربع  يف  انكامشاً  بالفعل  الخليجي 

مجلس  دول  وتقدر  وظائفهم.  فقدوا  األجانب  العامل  من 

أنها ستحتاج إىل ما يزيد عن 140  الخليجي حالياً  التعاون 

مليار دوالر أمرييك من التمويل التحفيزي للرشكات املحلية 

للحفاظ عىل الحد األدىن من النشاط االقتصادي املحيل.

يجب أن تعالج أي عملية انتعاش طول وعمق االنكامش 

وتعطل   ، امليزانية  يف  العجز  ارتفاع  الجاري:  االقتصادي 

الصناعة  املستهلكني ومتكني  الالزمة إلطعام  التوريد  سالسل 

لحامية  البلدان  سعي  مع  التجارية  العالقات  وتشويه   ،

وصول مواطنيها إىل السلع املطلوبة و الخدمات ، وانخفاض 

مجلس  دول  يف  املرصفية  األنظمة  تفتقر  الطاقة.  صادرات 

التعاون الخليجي إىل الخربة يف تقديم الدعم للرشكات من 

األصول  مع  والتعامل   ، القروض  متويل  إعادة  آليات  خالل 

املتعرثة ، ومتويل الرشكات الصغرية واملتوسطة ، ولكن أيًضا 

دعم القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل كبري - بشكل مبارش 

أو غري مبارش - عىل العقود الحكومية.

اعتامد  يؤدي  قد   ، إيجابية  أكرث  ، يف مالحظة  ذلك  ومع 

يف  األجنبية  العاملة  عىل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

متأخرة عىل سياسات  تغيريات  إىل فرض  القطاعات  معظم 

العمل التقييدية الحالية مبا يف ذلك سياسات رعاية التأشريات 

واستحقاقات   ، البطالة  تأمني ضد  ، وعدم وجود   )kefala(

املعاشات التقاعدية ، والرعاية الصحية ، والتي قد تتطلب 

العامل  جذب  يف  تأمل  الخليج  اقتصادات  كانت  إذا  ترقية 

العائدين.

البحرين وعامن تواجهان مشاكل أعمق

ليست  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  فإن   ، ذلك  ومع 

البحرين وُعامن كثريًا  ببلدان؛ تشرتك  متجانسة: مجموعتها 

مثل مرص.  إفريقيا  األوسط وشامل  الرشق  منطقة  دول  يف 

ويواجه الجميع تحديات عجز امليزانية التي تجعل كل منهم 

الخارجية  املساعدة  عىل  ويعتمد  االستقرار  لعدم  عرضة 

واسعة  اقتصادية  أرضارا  تلحق  التي  ــات  األزم ملكافحة 

اململكة  من  الوصول  يف  املساعدة  البحرين  تتوقع  النطاق. 

فعلت  كام  املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 

الشيعية  األغلبية  استيعاب  إىل  ، ولكنها ستحتاج  املايض  يف 

املضطهدة إذا أرادت تجنب االضطرابات. وعىل النقيض من 

ذلك ، فإن عامن قد تجاوزت ببساطة يف السنوات الخمس 

املاضية وستتطلب إعادة هيكلة اقتصادية وسياسية واسعة 

لجذب الدائنني واملستثمرين الدوليني. يعد هذا اختباًرا مهاًم 

للسلطان الجديد هيثم بن طارق ، املجهز جيًدا لإلدارة نظرًا 

عامن  لسلطنة  كرئيس  الحكومية  وخربته  الطويلة  لخدمته 

2040 ، مرشوع التنمية الوطنية للبالد.

السياسة تجاه  الواليات املتحدة مرنة يف  يجب أن تكون 

الخليج

مصالحها  حامية  يف  ترغب  املتحدة  الواليات  كانت  إذا 

األوجه  متعدد  نهًجا  تتبنى  أن  عليها  فيجب   ، الخليج  يف 

للتحديات املعقدة املحيطة بالتعايف االقتصادي يف مجموعتي 

دول مجلس التعاون الخليجي. يجب عىل الواليات املتحدة 

عن  االرتباط  فك  من  املزيد  عن  برباعة  الحديث  تعلق  أن 

مقابل  باألسلحة  الخاصة  عقليتها  عن  تتخىل  وأن  املنطقة 

النفط.

تعرتف  أن  ذلك  من  بدالً  املتحدة  الواليات  عىل  يجب 

بالفرص التي توفرها األزمة الحالية لتقديم دعم ذي مغزى 

دون إرهاق مواردها املفرطة. لقد تم بناء املصالح املشرتكة 

بني الواليات املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تاريخياً 

املتبادلة. ميكن  عىل ثالث ركائز: األمن واالستقرار واملنفعة 
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مع  للتعامل  نفسها  االهتاممات  هذه  تحديد  إعــادة 

أقوى  لبناء عالقات  إطار  لتوفري  الحالية واملقبلة  التحديات 

وأكرث مرونة ومرونة.

موسع  برنامج  هو  األول  املشاركة  خط  يكون  أن  يجب 

مجلس  دول  حكومات  تأخذ  والتقنية.  املهنية  للمساعدة 

الجد  محمل  عىل   COVID-19 وباء  الخليجي  التعاون 

من خالل تعبئة جميع املوارد املتاحة. يجب عىل الواليات 

متخصيص  وتكليف  الجهود  هذه  تضاهي  أن  املتحدة 

الرعاية الصحية للعمل مع نظرائهم يف دول مجلس التعاون 

الخليجي للمساعدة يف احتواء انتشار الفريوس. إن التصور 

املتحدة  الواليات  أن تحول  الذي يرى  الجمهور  السائد بني 

مبيعات  عن  واالبتعاد  اإلنسانية  التقنية  املساعدة  لتقديم 

املشاركة  استعادة  يف  بعيد  حد  إىل  سيذهب  األسلحة 

الشخصية التي كانت يف صميم العالقة األمنية بني الواليات 

املتحدة والخليج.

ثانياً ، يجب عىل الواليات املتحدة أن تتخذ مبادرة لتشجيع 

املالية  واملؤسسات  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق 

الدولية األخرى عىل تقديم املساعدة لدول مجلس التعاون 

الخليجي يف إطار برامج شفافة متكن القطاعني املاليني العام 

لدعم  املرصفية  مواردهام  تكييف  من  الخليج  يف  والخاص 

االنتعاش املستدام. إن تحفيز دول مجلس التعاون الخليجي 

االنتعاش  تحقيق  يف  الخاص  القطاع  دور  عىل  للتأكيد 

السياسات  ستستفيد  أمريكا.  مصلحة  يف  هو  االقتصادي 

األمريكية األساسية التي تعزز الشفافية ، وتقوية املؤسسات 

ضد غسيل األموال والفساد ، وتفوق الدوالر بشكل مبارش 

التعاون  مجلس  لدول  املالية  والنزاهة  املايل  االستقالل  من 

الخليجي وزيادة قدرة القطاع الخاص يف املنطقة.

نقاط  فــإن   ، قامتة  اإلقليمية  التوقعات  أن  حني  يف 

بدون  لسنوات.  تراكمت  اليوم  واضحة  تبدو  التي  الضعف 

اسرتاتيجيات شاملة وشاملة اقتصاديًا تتناول املستقبل عىل 

املدى الطويل ، ستستمر دول مجلس التعاون الخليجي يف 

وضع اسرتاتيجيات تنمية وطنية غري متوازنة وقليلة األداء. 

لديهم  الذين  النفط  منتجي  عىل  التحدي  هذا  وينطبق 

بالنسبة للدول  الحال  احتياطيات رأساملية عميقة كام هو 

عدم  من  تعاين  قد  والتي  املوارد  يف  تحديات  تواجه  التي 

االستقرار السيايس واالضطرابات الشعبية التي يطلقها وباء 

الفريوس التاجي.

عمل جان أيب نادر عىل الصعيد الدويل يف حوايل 40 دولة 

يف أوروبا وآسيا والرشق األوسط وأفريقيا يف تقاطع التسويق 

الدويل والتغيري التنظيمي واالتصاالت عرب الثقافات وتنمية 

القوى العاملة.
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تعطيل خطط التنويع

لكنها  هيكلية،  تشابه  أوجه  يف  الخليج  دول  اقتصادات  وتشرتك 

وقوتها  وبالتايل، ضعفها  ثرواتها،  مستويات  يف  كبريا  اختالفا  تختلف 

جائحة  تسببها  التي  تلك  مثل  العاملية  االقتصادية  الصدمات  أمام 

»كوفيد19-«.

الدول  فإن  الجاري،  العام  النفط خالل  إنتاج  تراجع  وبالرغم من 

األكرث ثراء بالطاقة والنقد، وهي الكويت والسعودية وقطر واإلمارات، 

سيكون لديها احتياطي أكرب ملواجهة الخراب املايل الرسيع.

ومن ناحية أخرى، تفتقر ُعامن والبحرين إىل نفس املوارد ملساعدتها 

يف تجاوز العاصفة، وبالتايل من املتوقع أن تضطرا إىل اعتامد أعمق 

عىل جريانهام لتعويض العجز املتوقع، خاصة أن أسواق الدين الدولية 

ال تزال حذرة من تقديم املزيد من الدعم القتصادات مثقلة بالديون.

أيضا عىل  تؤثر  »كوفيد19-«  أزمة  فإن  النفط،  عن  النظر  وبغض 

عليها  تعتمد  االقتصادات  كانت هذه  التي  النفطية،  غري  القطاعات 

السرتاتيجيات التنويع.

غري  املنتجات  أو  الخدمات  عىل  التنويع  اسرتاتيجية  تعتمد  وال 

النفطية فحسب، بل تعتمد أيضا عىل أموال النفط والغاز لالستثامر 

يف التنويع، خاصة يف هذه املرحلة املبكرة من العملية.

ووفقا آلخر توقعات صندوق النقد الدويل، فمن املرجح أن تنكمش 

هذا   2.7% مبعدل  الـ6  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  اقتصادات 

العام، مقارنة بتوقعات أكتوبر/ترشين األول، التي كانت تتنبأ بنمو 

بنسبة %2.5، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتضمنت خطط معظم الدول الخليجية للتنويع االقتصادي تعزيز 

قطاعي السياحة والسفر.

لكن الخسارة املتوقعة يف عائدات السفر خالل هذا العام بسبب 

تأخري  أو  تعديل  الدول  هذه  عىل  سيتعني  أنه  توضح  الوباء  أزمة 

خطط التنويع، وخرست السعودية بشكل مفاجئ مكاسبها السنوية 

من موسم الحج هذا العام، ورمبا يف العام املقبل اعتامدا عىل مسار 

الفريوس.

املصدر

الرابط

شؤون اقتصادية

اقتصادية  صدمة  الخليج  دول  تواجه 

»كوفيد19-«  جائحة  تعطل  حيث  خطرية، 

انخفاض  بسبب  الرئيسية،  إيراداتها  مصادر 

الطلب  انخفاض  إىل  باإلضافة  الطاقة،  أسعار 

العاملي.

وينذر االنخفاض الحاد يف الدخل الحكومي يف جميع أنحاء املنطقة بزيادة العجز يف امليزانية، ووجود 

اقرتاض كبري يف األشهر املقبلة، ما يعني خلق ديون سوف تعقد اإلنفاق واالستثار ألعوام مقبلة.

لكن يف حني قد تتأخر اسرتاتيجيات التنويع وخطط اإلصاح االجتاعي لدول الخليج، فلن يتم إلغاؤها متاما؛ 

حيث أوضحت األزمة أكرث من أي وقت مىض حاجة دول الخليج لفصل اقتصاداتها عن النفط والغاز، وتعليم 

السكان كيف يعيشون بعيدا عن مساعدة الدولة.

دول الخليج 
ستكون آخر 
االقتصادات 

التي تتعافى 
من كورونا    
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ويف غضون ذلك، اضطرت اإلمارات إىل تأجيل معرض »ديب 

إكسبو 2020«، الذي يحظى بشهرة وجاذبية كبرية، والذي 

كان من املتوقع أن يحقق 23 مليار دوالر، أو ما يقرب من 

الناتج املحيل اإلجاميل لديب، وبالرغم من وجود قطاع  ربع 

األغنياء،  بجريانها  مقارنة  الحجم  حيث  من  أصغر  سياحة 

فسوف تعاين ُعامن أيضا من فقدان الزوار، وكانت السياحة 

األعوام  يف  التنويع  السرتاتيجية  خاصة  أهمية  ذات  لديها 

املقبلة أيضا.

إصالح عابر

مجلس  دول  قدمت  برسعة،  اقتصاداتها  ارتباك  وملنع 

تم  حيث  متشابهة،  مبدئية  تحفيز  حزم  الخليجي  التعاون 

واملتوسطة  الصغرية  للرشكات  والرسوم  الرضائب  تأجيل 

مجلس  مواطني  رواتب  دعم  تم  كام  املجاالت،  جميع  يف 

التعاون الخليجي وضخ السيولة يف القطاع املايل.

ولكن يف حني أن هذه اإلجراءات ستساعد رشكات القطاع 

الخاص عىل املدى القريب، لكنها ستأيت عىل حساب خفض 

اإليرادات غري النفطية وزيادة العجز املايل.

اقتصاد  أكرب  السعودية،  تستخدم  املثال،  سبيل  عىل 

السحب  ثلث  من  يقرب  ما  الخليجي،  التعاون  مجلس  يف 

األجنبية،  احتياطياتها  من  دوالر،  مليار   27 البالغ  القيايس، 

لدعم قطاعها املرصيف.

املالية  سياستها  تطبق  ما  غالبا  التي  الكويت،  وباستثناء 

أسواق  إىل  أيضا  املجلس  دول  تتجه  واملستقلة،  الفريدة 

الديون الدولية واإلقليمية للمساعدة يف متويل حزم التحفيز 

بأكرب برنامج  املتوقع أن تقوم السعودية  الخاصة بها، ومن 

ديون لها هذا العام.

إنفاق اجتامعي مرتفع للغاية

النقدية  التحويالت  بعد  الخليج  تنفذ دول  ومع ذلك، مل 

واسع،  نطاق  للمواطنني عىل  الدعم  مساعدات  أو  املبارشة 

الواقع،  التي تعاين من ضائقة مالية، ويف  البحرين  باستثناء 

عىل  تخفيضات  الخليجية  الحكومات  من  العديد  أجرت 

من  املزيد  إجراء  املتوقع  ومن  الحكومي،  اإلنفاق  ميزانية 

التخفيضات يف املستقبل.

الفريوس،  عن  الناتجة  العاملية  االقتصادية  األزمة  وقبل 

الخليجي يف خضم خطط  التعاون  كانت حكومات مجلس 

املواطنني عن  لفطام  املصممة  الضخمة  االقتصادي  اإلصالح 

هذا اإلنفاق الحكومي الكبري، والذي تم االعرتاف منذ فرتة 

طويلة بأنه غري مستدام من الناحية املالية.

األزمة  خضم  يف  االجتامعي  االستقرار  عىل  وللحفاظ 

من  نوع  أي  الدول  هذه  ستتجنب  واالقتصادية،  الصحية 

إجراءات التقشف ألطول فرتة ممكنة.

الجائحة  تاليش  أعقاب  يف  املستمرة  املالية  األزمة  لكن 

جديدة،  ورسوم  رضائب  تطبيق  إىل  حاجة  هناك  ستجعل 

وهي  الدولة،  من  املقدم  السخي  الدعم  خفض  عن  فضال 

املقبلة، وسيكون  إلحاحا يف األعوام  أكرث  التي تصبح  األمور 

للبحرين وعامن، حيث  بالنسبة  هذا رضوريا بشكل خاص 

املالية  ملواردهام  نظرا  مالية  ضائقة  من  الدولتان  تعاين 

املحدودة، وكذلك السعودية، نظرا لكرثة سكانها واعتامدها 

الكبري عىل عائدات الطاقة.

دافع للعمل

ومع ذلك، تظهر املنحة وسط املحنة، وسوف متنح البيئة 

العاملية الحالية بعض الفرص االستثامرية لدول الخليج األكرث 

ثراء، والتي ال تزال لديها أموال نقدية.

األصول  بعض  املثال، يف  سبيل  السعودية، عىل  وتستثمر 

االستثامرية  خططها  عن  بعد  تتخل  ومل  بالفعل،  املتعرثة 

األكرب.

وعىل املدى القريب، سيكون الرتكيز الرئييس لدول الخليج 

التحفيز  حزم  تؤدي  ولن  واالقتصادي،  السيايس  البقاء  عىل 

ذلك  وسيفتح  االقتصادي،  اإلصــالح  عبء  ترسيع  إىل  إال 

لطريقة هيكلة هذه  كامل  إصالح  إىل  الحاجة  أسئلة حول 

العاملة  قضايا  ذلك  يف  مبا  الطويل،  املدى  االقتصادات عىل 

الحساسة، مثل البطالة واملعاشات التقاعدية، وكذلك إصالح 

سياسات الهجرة والتأشريات.

ويف الوقت الحايل، يتوقع صندوق النقد الدويل أن يرتفع 

بنسبة  األوسط  الرشق  النفط يف  االقتصادي ملصدري  النمو 

%4.7 يف عام 2021، بالرغم من أن هذا يعتمد عىل نظرة 

العاملي  االقتصاد  يف  واالنتعاش  الفريوس  ملسار  متفائلة 

واستقرار أسعار النفط.

عىل  الطلب  انخفاض  سيؤثر  يحدث،  عام  النظر  وبغض 

دول  عىل  كبري  بشكل  السياحة  معدالت  وانهيار  النفط 

االقتصادات  آخر  بني  تكون من  مقبلة، وقد  الخليج ألعوام 

الكبرية التي تتعاىف بالكامل من األزمة.
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U بيانياً أو V  ركود االقتصادي الذي يرسم شكل

حتى شهر مارس/آذار املايض، بدأ التعايف االقتصادي عىل “الشكل 

تجاوز  ولكن مبجرد  الفردية.  االقتصاديات  معقوالً عىل مستوى   ”V

ذروة الجائحة وبداية تراجعها، غاب املنطق، إذ يعود الناس بحامس 

كبري إىل العمل. وقد يشهد النشاط االقتصادي تحسناً ملموساً، مدفوعاً 

برغبة املستهلكني يف االنصياع لرغباتهم املكبوتة طوال الفرتة املاضية.

W الركود االقتصادي صاحب الشكل

وهذا يتامىش مع منط التعايف من الكوارث الطبيعية، مثل الزالزل 

يف  )سارس(  الحاد  الرئوي  االلتهاب  متالزمة  وباء  وكذلك  واألعاصري، 

عام 2003. وبالرغم من معاناة اإلنتاج يف الصني، مركز تفيش املرض، 

نتيجة وباء “سارس”، حدث تعايف وانتعاش رسيع يف االقتصاد لدرجة 

أن الناتج املحيل اإلجاميل السنوي مل يتأثر تقريباً آنذاك.

واليوم، أشارت الصني إىل حدوث انتعاش يف اإلنتاج الصناعي خالل 

شهر مارس/آذار، بعد انخفاضه يف شهر فرباير/شباط. ولكن، بشكل 

عام، يبدو واضحاً أن التوقعات بأن يكون منحنى التعايف االقتصادي 

العاملي عىل الشكل V مفرطة يف التفاؤل.

قد يتمكن صّناع السياسات من تصميم عملية تعايف اقتصادي عىل 

الشكل U. ويف مثل هذا السيناريو، سوف تعود قطاعات اقتصادية 

معينة إىل العمل، مع فصل العاملني جسدياً، وإن أمكن، زمنياً )عىل 

نوبات(. سوف يضمن ذلك بقاء االقتصاد قامئاً حتى ميكن السيطرة 

عىل األزمة الصحية، وعندها ميكن الحديث عن عودة كل القطاعات 

إىل العمل وبداية حدوث تعايف اقتصادي كامل.

املصدر

الرابط

شؤون اقتصادية

كا تعلمنا من األزمات السابقة، قد يكون من الخطأ وقف التحفيز االقتصادي قبل األوان

قال الفيلسوف خورخي سانتايانا يف عبارته الشهرية عام 1905: “من ال يتذكرون املايض يُحكم عليهم بتكراره”. 

فريوس  أزمة  تدمري  مع  ملغزاها.  أحد  يلتفت  ما  نادراً  ولكن  قرن،  من  أكرث  منذ  العبارة  لهذه  الناس  استخدام  ويتكرر 

الركود  التفريق بني  الحالية مبني عى  االقتصادية  األزمة  للتاريخ فيا يخص  العاملي، قد يكون فهمنا  كوفيد19- لاقتصاد 

 ،W أي انتكاسة اقتصادية يتبعها انتعاشة( وبني الركود االقتصادي صاحب الشكل( U بيانياً أو V  االقتصادي الذي يرسم شكل

الذي تحدث فيها انتكاسات متتالية عقب االنتعاش األويل.

الحكومية  لإلدارة  كينيدي  جون  كلية  يف  أستاذ 

بجامعة هارفارد. وكان أحد أعضاء مجلس املستشارين 

كلينتون. بيل  األمرييك  الرئيس  إدارة  االقتصاديني يف 

كيف 
نتجنب الركود 

االقتصادي 
المزدوج بسبب 

كورونا؟    
الكاتب:جيفري فرانكل
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إجراء  تضمن  أن  ــدول  ال من  السيناريو  هذا  يتطلب 

أمر  وهذا  واسع.  نطاق  عىل  ومجانية  متكررة  اختبارات 

ممكن من الناحية الفنية، عىل األقل يف الدول ذات الدخل 

تلك  العديد من  اإلداري يف  الفشل  أن  بالرغم من  املرتفع، 

تلك  تنفيذ  أعاق  املتحدة،  والواليات  بريطانيا  مثل  الدول، 

املضادة،  لألجسام  فعالة  اختبارات  تطوير  حال  يف  اآللية. 

وثبُتت العالقة بني األجسام املضادة واملناعة املكتسبة ضد 

االقتصادي  النشاط  عودة  تصبح  سوف  كوفيد19-،  فريوس 

أمراً قابالً للتحقيق. كام يجب التفكري أيضاً يف تتبع املخالطني، 

اآللية التي ساعدت كثرياً عىل الحد من انتشار الفريوس يف 

دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية.

هل يعيد التاريخ نفسه؟

بكل  اللعبة  قواعد  يغرّي  سوف  عالج  أو  لقاح  اكتشاف 

أي  يُعتمد  لن  االحتامالت،  أفضل  يف  حتى  ولكن  تأكيد. 

إذا  ونصف.  عام  أو  عام  قبل  مبتكر  جديد  عالج  أو  لقاح 

الفرتة  هذه  طوال  بشدة  مرتاجعاً  االقتصادي  النشاط  ظل 

الطويلة، سوف الركود الحايل هو األسوأ منذ الكساد العظيم 

يف ثالثينيات القرن املايض.

انتعاش  وهو  تدمرياً:  أكرث  آخر  سيناريو  هناك  ولكن 

القادة  فشل  بسبب   W شكل  عىل  األمد  طويل  اقتصادي 

التاريخ. هناك تشابه كبري  التعلم من دروس  السياسيني يف 

مع خطأين سياسيني بالتحديد، ارتكبتهام الدول يف فرتة ما 

بني الحربني.

الخطأ األول، الذي مييل إىل ارتكابه عدد كبري من القادة 

هو  ترامب،  دونالد  األمرييك  الرئيس  رأسهم  بالفعل، وعىل 

عن  والتخيل  األوان،  قبل  الفريوس  عىل  “االنتصار”  إعالن 

من  ثانية  موجة  لظهور  والسامح  العامة،  الصحية  التدابري 

العدوى واإلصابات. وهذا ما حدث خالل ما يُعرف بجائحة 

األوىل  املوجة  كانت  تقريباً.  قرن  من  اإلسبانية”  “اإلنفلونزا 

بينام   ،1918 عام  أوائل  املتحدة  الواليات  يف  العدوى  من 

كانت املوجة الثانية يف شهر سبتمرب/أيلول 1918 أكرث فتكاً. 

واستمرت املوجة الثالثة من العدوى حتى 1920.

للتباعد  تدابري  اليوم،  مثل  املدن،  فرضت   ،1918 عام  يف 

التجمعات،  ومنع  املــدارس،  إغالق  تضمنت  االجتامعي، 

تأّخر  الخروج. ولكن كان  الوجه عند  أقنعة  بارتداء  وإلزاماً 

مل  كام  املدن،  من  العديد  يف  شائعاً  اإلجراءات  هذه  فرض 

دراسة  وجدت  طويلة.  ملدة  بفرضها  املدن  بعض  تلتزم 

أجرتها األكادميية الوطنية للعلوم عام 2007 أن نجاح املدن 

األمريكية يف تقليل عدد الوفيات “كان محدوداً جداً بسبب 

الالزم  من  أكرث  الوقائية  واإلجــراءات  التدابري  فرض  تأّخر 

وتخفيفها قبل األوان”.

الصحية  الوقاية  تدابري  مدينة  أي  تفرض  مل  الواقع،  يف   

العامة لفرتة طويلة كام ينبغي. كان أعىل معدل للحد من 

الوفيات يف سان فرانسيسكو، بنسبة %25 عىل األقل. ولكن 

بدالً من تعزيز التزامها بالتدابري الوقائية، أّدى هذا النجاح 

إىل إلغاء املدينة للتدابري االحرتازية يف نوفمرب/ترشين الثاين؛ 

مام تسبب يف ظهور موجة ثانية من اإلصابات والعدوى أكرث 

فتكاً خالل شهري ديسمرب/كانون األول ويناير/كانون الثاين. 

حافظت  لو  للعلوم،  الوطنية  األكادميية  تقديرات  بحسب 

لفرتة  االجتامعي  التباعد  إجراءات  عىل  فرانسيسكو  سان 

أطول، النخفضت حصيلة الوفيات بنسبة 95%.

الخطأ الثاين الذي قد يؤدي إىل الركود االقتصادي املزدوج 

التحفيز  السياسيني عن  القادة  تخيل  الشكل W(، هو  )أي 

 1937/1936 عامّي  أحداث  وتُثبت  األوان.  قبل  االقتصادي 

مدى الدمار الذي قد يتسبب به مثل هذا القرار.
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يف عام 1936، قررت إدارة الرئيس فرانكلني روزفلت كبح 

التقدم  عن  رضاها  بعد  الرضائب،  ورفع  الفيدرايل  اإلنفاق 

سبع  قبل  بدأ  الذي  الكساد  من  االنتعاش  يف  أحرزته  الذي 

الفيدرايل  الوقت، شدد نظام االحتياطي  سنوات. ويف نفس 

من السياسات املالية، وضاعف متطلبات االحتياطي النقدي 

 ،1937 عام  وبحلول  الذهب.  تدفقات  وتعقيم  للبنوك، 

انتكس االقتصاد األمرييك ودخل يف ركود حاد، استمر خالل 

عام 1938.

ارتكب صّناع السياسية األمريكيون خطأً مامثالً بعد األزمة 

املالية العاملية 2008. متّكن برنامج التحفيز املايل للرئيس باراك 

أوباما، الذي سّنه يف فرباير/شباط 2009، إىل جانب التوسع 

الحر  السقوط  وقف  من  الفيدرايل،  االحتياطي  يف  النقدي 

لالقتصاد. وبدأ االنتعاش االقتصادي يف شهر يونيو/حزيران من 

ذلك العام. ولكن يف 2011، عندما سيطر الجمهوريون عىل 

الكونغرس األمرييك، قرروا إنهاء إجراءات التحفيز املايل قبل 

األوان، مام تسبب يف إعاقة االنتعاش االقتصادي بشكل كبري. 

السياسات  ارتكاب صّناع  للقلق من  وهناك سبب وجيه 

التدابري  برغم  الحالية.  األزمة  يف  الخطأ  لنفس  األمريكيني 

الجمهوري  الحزبني  من  املسبوقة  غري  والنقدية  املالية 

إذا  بعد.  املهمة  تنته  مل  كثرياً،  تساعد  والتي  والدميقراطي، 

الثاين  نوفمرب/ترشين  يف  الرئاسية  االنتخابات  ترامب  خرس 

الشيوخ،  أغلبية مجلس  الجمهوريون يشّكلون  املقبل وظل 

ويطالبون  بالديون  املحيطة  الرشور  فجأة  يتذكرون  سوف 

مجدداً بسياسات تتعامل مع املتغريات الدائرية االقتصادية 

عىل نحو فعال. إذ تشري التوقعات الجديدة ملجلس امليزانية 

بالكونغرس األمرييك أن ترتفع نسبة الدين العام إىل الناتج 

 100% من  أكرث  إىل  املتحدة  الواليات  يف  اإلجاميل  املحيل 

 2020 عام  دخول  املفيد  من  يكن  )مل  املايل.  العام  بنهاية 

بعجز فعيل تريليون دوالر يف امليزانية، وهو ما ميثل انعكاساً 

للسياسة املالية البشعة(.

تلك  مكان  كل  يف  السياسات  صّناع  يتذكر  أن  ينبغي 

W(؛  )الشكل  املزدوج  الركود  تجنبوا  البسيطة:  القاعدة 

“إلغاء”  املذكورين:  الخطأين  ارتكاب  بتجّنب  وذلــك 

و”إلغاء”  العامة  والصحة  االجتامعي  التباعد  تدابري 

من  تعلمنا  كام  األوان.  قبل  االقتصادي  التحفيز  تدابري 

املدّمرة. األفكار  تلك  تجّنب  يجب  السابقة،  الكوارث 
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شؤون خليجيةشؤون خليجية

مان إلى 
ُ

كورونا يدفع ع
خيارات صعبة مع 
األزمة المالية   

https://bit.ly/2xNL4jC

الرابطاملصدر

الكاتب:دانية ظافر

إىل  الخليجي  التعاون  اقتصادات دول مجلس  النفط، ودفع  أسعار  انهيار  مع 

مرحلة غري مؤكدة، فإن التداعيات املالية لوباء »كورونا« ال مثيل لها يف الرسعة والشدة.

سيكون النخفاض أسعار النفط آثار سلبية عى ديناميكيات الدين العام والنمو االقتصادي يف 

الدول املصدرة للنفط، لكن العواقب ليست متساوية عى دول مجلس التعاون الخليجي الست. إثنان 

منها عى وجه الخصوص أمامها طرق اقتصادية مزعجة ها: البحرين وُعان.

تواجه البحرين قدًرا أقل من عدم اليقني؛ حيث ال تزال 

السعودية  رعاية  تحت  اإلقليمية  الكتلة  يف  عضو  أصغر 

واإلمارات، بينام تواجه ُعامن حسابات جيوإسرتاتيجية ثقيلة 

البحث عن أموال خارجية. قد تواجه السلطنة مفاضلة  يف 

املتزايدة والحفاظ عىل  املالية  الضغوط  صعبة بني معالجة 

سيادتها.

توجيه رأس املال للداخل

متر البحرين وُعامن مبرحلة حساسة من جهودهام لتنويع 

ترتفع  بينام  النفط  احتياطيات  تنخفض  حيث  االقتصاد؛ 

الديون. البلدان من بني األقل حظا يف دول مجلس التعاون 

الخليجي؛ حيث إن أسعار النفط يف ميزانيتهام لعام 2020 

أعىل بكثري من نظرائهم.

النفط املتكافئة للبحرين وُعامن حوايل 96  وتبلغ أسعار 

أسعار  تبلغ  بينام  التوايل،  عىل  للربميل  دوالرا  و87  دوالرا 

اإلمارات والسعودية والكويت وقطر حوايل 67 دوالرا و76 

التوقعات  دوالرا و61 دوالرا و40 دوالرا للربميل، ورغم أن 

من  القليل  هناك  أن  إال  قامتة،  تبدو  للبحرين  بالنسبة 

حزمة  املنامة  تلقت  حيث  مبستقبلها؛  املحيط  الغموض 

واإلمارات  السعودية  من  دوالر  مليارات   10 بقيمة  تحفيز 

والكويت يف 2018.

الخليجيني  رشكائها  إىل  أخــرى  مرة  البحرين  تلجأ  قد 

األزمة  استمرت  إذا  لكن  املالية.  املساعدة  عىل  للحصول 

الحالية، فقد تشعر دول مجلس التعاون الخليجي األكرث ثراًء 

بالحاجة إىل توجيه رؤوس أموالها إىل الداخل لدرء املخاطر 

املحلية للرتاجع االقتصادي املستمر.

ميزانيتها  تآكل  ُعامن  ستستوعب  كيف  املتوقع  غري  من 

واملخاطر التي يشكلها »كورونا«. وقد تسبب اعتامد مسقط 

عىل الصني، وتعطل السياحة، وانهيار أسعار الطاقة، وخفض 

إنتاج النفط يف إحداث خطر كبري عىل الحكومة التي تعتمد 

عىل النفط والغاز بنسبة %70 من إيراداتها.

برصف النظر عن اإلصالحات املحلية وخفض اإلنفاق، فإن 

خيارات ُعامن لجمع األموال الخارجية محدودة.

إن الخيار الوحيد هو البحث عن االئتامن. يف عام 2019، 

ر أن نسبة الدين العام إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف ُعامن  قُدِّ

الخارجي  الدين  كان  بينام   ،60% من  أكرث  إىل  وصلت  قد 

احتياطيات  مع  اإلجاميل.  املحيل  الناتج  من  بـ92%  يُقدر 

رغبة  فإن  املستقر،  غري  العام  والتمويل  املتوترة  املال  رأس 

املستثمرين يف تحمل املزيد من الديون الُعامنية منخفضة؛ 

مام يجعل الوصول إىل سوق السندات خيارا مكلفا.
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دول  تستخدمها  التي  السيادية  الرثوة  صناديق  توفر  ال 

سوى  املال  رأس  لزيادة  األخرى  الخليجي  التعاون  مجلس 

األجنبية يف  للسلطنة. يعد صايف األصول  الدعم  القليل من 

التعاون الخليجي، يف حني  ُعامن من بني أدىن دول مجلس 

تقدر احتياطياتها من النقد األجنبي وأصول صندوق الرثوة 

السيادية بنحو نصف الناتج املحيل اإلجاميل الوطني. عالوة 

عىل ذلك، من املحتمل أن تؤدي هذه الصدمة االقتصادية 

الدولية غري العادية إىل انخفاض قيمة األصول عىل مستوى 

العامل.

تأمني القروض

تجري  ُعــامن  بأن  املــايض  الشهر  تقارير  بعض  أفــادت 

ميكن  القروض.  لتأمني  ودولية  محلية  بنوك  مع  محادثات 

للحصول عىل قروض من منظامت مثل  أن تسعى مسقط 

صندوق النقد الدويل، لكن قد يكون من الصعب الحصول 

للطلب  نظرًا  العاملية،  املالية  املؤسسات  من  موارد  عىل 

الدويل عىل املساعدة حيث تسعى العديد من الدول للتعايف 

من األرضار االقتصادية للوباء.

والسؤال العالق هو ما إذا كانت ُعامن ستسعى للحصول 

عىل مساعدة اقتصادية من دول مجلس التعاون الخليجي 

املجاورة. متر ُعامن بعرص جديد بعد وفاة السلطان »قابوس 

بن سعيد« قبل 4 أشهر، وال تزال متيقظة ألي تعدي خاصة 

من أبوظبي والرياض قد يعرض للخطر موقعها املحايد.

ومع ذلك، فقد قبلت ُعامن اإلغاثة االقتصادية من جريانها 

األغنياء يف السنوات األخرية، مبا يف ذلك يف عام 2011، عندما 

مساعدات  واإلمــارات  والسعودية  وقطر  الكويت  عرضت 

بقيمة 10 مليارات دوالر، ومع ذلك، هناك اختالفات سياقية 

العريب  الربيع  كان  عندما   ،2010 وأوائل  اليوم  بني  أساسية 

أكرث  النفط  أسعار  متوسط  بلغ  ذلك،  بعد  املنطقة.  يجتاح 

من 100 دوالر للربميل، وهو أعىل بشكل كبري من األسعار 

املنهارة اليوم.

الست  الخليجي  التعاون  تكاتف دول مجلس  كان  ثانياً، 

أكرث مام هي عليه اليوم.

ثالثا، ورمبا األهم من ذلك، خيش جريان ُعامن من امتداد 

بشأن  مخاوفهم  دفعت  لذلك؛  ونتيجة  العريب.  الربيع 

صارمة  مالية  تدابري  اتخاذ  إىل  واألمني  السيايس  االستقرار 

للتخفيف من عدم االستقرار اإلقليمي، أصبحت دول مجلس 

اليوم أضعف اقتصاديا مام كانت  التعاون الخليجي الست 

عليه يف عام 2011. ونظرا ألن البلدان يف جميع أنحاء العامل 

تركز اآلن داخليا عىل التحديات االقتصادية املحلية الخاصة 

بها، فمن غري املؤكد ما إذا كانت دول الخليج العريب األكرث 

إقليمية  منطقة  رؤية مصالحها من خالل  ثراًء ستستمر يف 

للحكومات  االقتصادية  املساعدة  تقديم  أو ستواصل  أوسع 

يف جميع أنحاء الرشق األوسط.

الخطوط السياسية

مجلس  دول  لخالف  الحالية  اإلقليمية  األمنية  البيئة  يف 

التعاون الخليجي، من املحتمل أن يأيت االعتامد عىل أي حزب 

برشوط سياسية مرفقة. بالنسبة للسعودية واإلمارات، فإن 

إدخال مسقط إىل مدارها سيشكل نقطة انعطاف يف النظام 

السيايس اإلقليمي ويعزز نفوذهام، ومع ذلك، فإن للبلدين 

مصالح متضاربة مع عامن يف عدة مجاالت، من االختالفات 

يف  األمنية  للبنية  املتباينة  الرؤى  إىل  الدينية  االجتامعية 

مع  واالنخراط  اليمن،  الخالفات حول  ذلك  يف  مبا  املنطقة، 

إيران، والنزاع داخل دول مجلس التعاون.

إذا اختارت ُعامن طلب املساعدة االقتصادية من داخل 

مع  مخاطرة  األقل  الرتتيب  فسيكون  التعاون،  دول مجلس 

الكويت، القادرة عىل تقديم املساعدة، لكنها محايدة باملثل 

يف نهجها تجاه شؤون الخليج.

أقل،  قيود  مع  الكويتية  املالية  املساعدة  تأيت  ما  عادة 

يف  الكويت  لكن  واإلمارات.  السعودية  مع  باملقارنة  خاصة 

وضع غري مريح بهدف الحفاظ عىل الحياد وتجنب التورط 

يف املنافسة اإلقليمية.

قد تكون قطر خيارا لُعامن. منت العالقات التجارية بني 

البلدين منذ اندالع نزاع مجلس التعاون عام 2017، يف حني 

رئاسة  تولت  النزاع عند  الوساطة لحل  كثفت ُعامن جهود 

املرجح  من  ذلك،  ومع   .2018 عام  أواخر  التعاون  مجلس 

أنها  عىل  الخطوة  هذه  مثل  واإلمارات  السعودية  ترى  أن 

استفزاز من السلطنة. يف الوقت نفسه، من املرجح أن ُعامن 

القوى اإلقليمية،  اتصاالتها مفتوحة مع  إبقاء خطوط  تريد 

لحامية سيادتها.

كان الحفاظ عىل الحياد حجر الزاوية يف السياسة الخارجية 

اإلقليمية لُعامن يف ظل حكم السلطان »قابوس بن سعيد«، 

البالد سمعة كوسيط فعال ودولة مستقرة،وتعهد  وكسبت 

السلطان الجديد »هيثم بن طارق« مبواصلة إرث »قابوس« 

عليها.  والحفاظ  ُعامن  سيادة  لحامية  أساسية  كاسرتاتيجية 

من غري املحتمل أن يكون اللجوء إىل دول مجلس التعاون 

املجاورة للحصول عىل املساعدة االقتصادية هو الخيار األول 

لسلطنة ُعامن، ولكنه املالذ األخري وفقط إذا لزم األمر.
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أدت املخاوف الصحية الناجمة عن تفيش فريوس كورونا 

العمل عن بعد. ومن املرجح  عامليًا إىل تحول مفاجئ نحو 

أن يثبت االستخدام األوسع للمنصات الرقمية، والطلب عىل 

الخليج عىل  اقتصادات  الكبري عىل  تأثريه  الرقمية  الخدمات 

املدى الطويل.

ومنصات  بُعد  عن  الصحية  الرعاية  تطبيقات  وتساعد 

وخدمات  اإلنرتنت  عرب  التعلم  وبرامج  اإللكرتونية  التجارة 

إلجراءات  االمتثال  عىل  الخليج  سكان  املالية  التكنولوجيا 

السالمة العامة الصارمة.

املعلومات  لتبادل  الرقمية  األساليب  هذه  ترسخت  لقد 

بعمق يف سلوكيات املستهلك. وتنصح الهيئات الحكومية مثل 

هيئة الصحة بديب السكان بتجنب استخدام العمالت الورقية 

املادية، ما أدى إىل زيادة املدفوعات اإللكرتونية الجارية يف 

التبادل  العديد من أشكال  العامل. ويف حني أن  جميع أنحاء 

إال  املطاف،  نهاية  يف  ستعود  واملادية  التقليدية  االقتصادي 

أنه من غري املرجح أن يرتاجع الطلب الجديد عىل الخدمات 

والتطبيقات الرقمية.

وبدت آفاق النمو لالقتصاد الرقمي يف الخليج واعدة قبل 

تفيش جائحة فريوس كورونا. حيث متتلك جميع دول الخليج 

بإقامة  ومايل  سيايس  كالتزام  رقمي  تحول  أجندات  العربية 

إيرادات  تنمو  أن  ويتوقع  املعرفة.  عىل  قامئة  اقتصادات 

الرشق  يف  العامة  اإللكرتونية   )cloud( الكالود  خدمات 

 3 حوايل  إىل  لتصل   ،21٪ بنسبة  أفريقيا  وشامل  األوسط 

مليارات دوالر يف عام 2020، وفًقا لتقديرات جارترن.

اإلنرتنت  نفاذ  الفردي ومستويات  الدخل  وباملثل، ساهم 

لرشكة  ووفًقا  اإللكرتونية.  التجارة  منو  احتاملية  يف  املرتفعة 

باين كومباين )Bain & Company(، فإن النمو السنوي يف 

ومرص  العربية  الخليج  لدول  اإللكرتونية  التجارة  قطاعات 

املبيعات يف  بتصاعد  التوقعات  تفاؤل يف  ٪30. هنالك  يبلغ 

لتتجاوز   ،2022 عام  الخليج  يف  اإللكرتونية  التجارة  سوق 

الصدمة  تعمل  بأن  القوي  االحتامل  مليار دوالر. ورغم   41

املزدوجة الناجمة عن فريوس كورونا وانخفاض أسعار النفط 

عىل تثبيط طلبات املستهلكني يف مجاالت معينة عىل املدى 

املسار  يتغري  أن  املرجح  غري  من  أنه  إال  واملتوسط،  القصري 

الواسع لتوقعات النمو هذه بشكل كبري.

هل تنجح دول الخليج 
في استثمار التسارع 

باالقتصاد الرقمي؟

روبرت موجلنيسيك 

لقد وجهت عمليات اإلغاق الصارمة وغريها من التدابري املشددة 

للصناعات  رضبًة  العربية  الخليج  دول  يف  كورونا  فريوس  ملكافحة 

اإلقليمية من الطريان إىل السياحة والضيافة. ومع ذلك، ال يزال االقتصاد الرقمي 

يف الخليج نشطًا -ويف بعض القطاعات – يتأهب لنمٍو متسارع. وتثري رسعة تبني التطبيقات واملنصات 

الرقمية وتطبيقها أسئلة مهمة لُصناع السياسات االقتصادية يف الخليج. فهل من فرٍص لجني فوائد 

استثارات االقتصاد الرقمي يف الباد؟ وكيف ميكن للراكات التجارية القامئة عى التكنولوجيا أن 

تشكل العاقات الخارجية؟

https://bit.ly/2y3U4kz :الكاتب

املصدر

الرابط
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أجندات  بني  املواءمة  إىل  العربية  الخليج  دول  وسعت 

االقتصادية.  التنمية  يف  محددة  ومبادرات  الرقمي  التحول 

تتوقع وثيقة الخمسني، التي أصدرتها إمارة ديب، وجود مدينة 

تجارية افرتاضية قادرة عىل استضافة 100 ألف رشكة. وينظر 

قرار  إىل  البحرين  يف  االقتصادية  التنمية  مجلس  مسؤولو 

بفتح   )Amazon Web Services( ويب سريفيسز  أمازون 

اسرتاتيجية  دليل عىل  أنه  البحرين عىل  اإلقليمي يف  مقرها 

وزد عىل  البيانات.  كمركز الستضافة  البالد  وضع  ناجحة يف 

جديدة  فرص  تطوير  إىل  باي  فينتك  بحرين  تسعى  ذلك، 

لتنمية قطاع متويل متكامل.

وتخطط جامعة السلطان قابوس الستضافة مؤمتر دويل يف 

أكتوبر/ترشين األول حول الكيفية التي ميكن من خاللها أن 

يحقق التحول االقتصادي والرقمي رؤية ُعامن 2040.

التقليدية يف  الصناعات  األعامل يف  قيادات  كبار  ويتحول 

دول الخليج بشكل متزايد إىل املنصات والتطبيقات الرقمية 

وزيادة  التكيف  عىل  قدراتهم  لتحسني  وذلك  الجديدة، 

العربية  اإلمارات  من  تتخذ  التي  الرشكات  وتقدم  الربحية. 

املتحدة مقرًا لها أمثلة وجيهًة عىل ذلك. أنشأت رشكة برتول 

الرقمي  للتحكم  بانوراما  مركز  )أدنوك(  الوطنية  ظبي  أبو 

يف  دوالر  مليون   13.6 يقارب  ما  واستثمرت   ،2018 عام  يف 

فإن  أدنوك،  يف  كبري  مسؤول  ذكره  ملا  ووفًقا  املبادرة.  هذه 

من  دوالر  مليار  من  أكرث  حقق  قد  الرقمي  التحكم  مركز 

وتطوير  التكاليف  توفري  من خالل  التجارية،  األعامل  قيمة 

الكفاءة. يف أواخر عام 2019، شكلت رشكات الدفاع اململوكة 

للدولة يف اإلمارات العربية املتحدة تكتالً بقيمة 5 مليارات 

التقنية  ذات  الدفاعية  الصناعات  لتطوير  دوالر)ايــدج(، 

التي، حسب مهمة املجموعة، سوف “تزود السوق  العالية 

بتقنيات مبتكرة، وخدمات متطورة برسعة وكفاءة أكرب”.

التوجه  هذا  كورونا  لفريوس  العاملي  االنتشار  رّسع  وقد 

العاملية  أبريل/نيسان، أعلنت رشكة موانئ ديب  التجاري. يف 

رقمنة  لزيادة  اإلنرتنت  عرب  جديدة  وخدمات  أدوات  عن 

إدارة الخدمات اللوجستية و”الحفاظ عىل استمرارية الحركة 

بن  أحمد  سلطان  لـ  وفًقا  الحالية”،  األزمة  خالل  التجارية 

التي تتخذ من  التنفيذي للرشكة. إن الرشكة  الرئيس  سليم، 

ديب مقرًا لها قد استحوذت مسبًقا عىل برامج رقمية –ومن 

AirRates.و ،LandRates.com و ،SeaRates.com ضمنها

 Digital( الرقمي  الشحن  أيًضا تحالف  com– كام أسست 

Freight Alliance(، وهو اتحاد لوكالء الشحن عرب اإلنرتنت.

االقتصادي  للتبادل  الرقمنة الرسيعة  الواقع، ال تعترب  ويف 

هي العالج. وليس من املرجح أن يؤدي الطلب املتزايد عىل 

الخدمات الرقمية واعتامد منصات وتطبيقات رقمية جديدة 

الناتج  وانخفاض  اإلفــالس  وحــاالت  الفوائض  تعويض  إىل 

االقتصادي يف مجاالت أخرى من اقتصاد املنطقة. فعىل سبيل 

املثال، قد يؤدي التباطؤ يف صناعة الطريان إىل فقدان أكرث من 

واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  يف  وظيفة  ألف   500

العربية املتحدة وحدهام. ويذكر أن صناعة الطريان يف قطر 

قد شكلت ٪11 من إجاميل الناتج املحيل يف عام 2014، يف 

إىل  ليصل  الطريان  يأملون منو قطاع  كان مسؤولو ديب  حني 

٪37.5 من إجاميل الناتج املحيل بحلول عام 2020.

التكنولوجيا  عىل  تركز  التي  الرشكات  جميع  تزدهر  ولن 

جائحة  عن  الناجمة  االرتياب  حالة  الخليج يف ظل  دول  يف 

فريوس كورونا وتوقعات سوق الطاقة. وتعتزم رشكة “كريم”، 

 )Uber Technologies( تكنولوجيز  أوبر  لرشكة  التابعة 

حيث  العاملة.  قواها  من   31٪ من  للتخلص  ديب،  ومقرها 

وأوقفت   .80٪ بنسبة  أعاملها  يف  انخفاًضا  الرشكة  شهدت 

رشكة أوبر إيتس )Uber Eats( عملياتها يف اململكة العربية 

املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  عملياتها  وحولت  السعودية، 

املتكاملة،  اإلمارات لالتصاالت  إىل “كريم”. ويذكر أن رشكة 

املعروفة باسم “دو” والتي تدير االتصاالت يف اإلمارات، قد 

الربع  يف  الدخل  صايف  يف   21٪ بنسبة  انخفاض  عن  أعلنت 

وتتوقع   .2019 بأرقام  قورنت  ما  إذا   ،2020 عام  من  األول 

الرشكة قيوًدا عىل أنشطة البيع، وتغيريًا يف سلوك املستهلك، 

من  مزيًدا  يعني  ما  والتجارية  السياحية  األنشطة  وتقليص 

االنخفاض يف اإليرادات يف الربع الثاين.

إىل  املحلية  التكنولوجيا  رشكات  بعض  تحتاج  وسوف 

تعديل أساليب عملها. حتى كبار مزودي خدمات “الكالود” 

اإللكرتونية يف العامل قد واجهوا صعوبات يف ترجمة الطلب 

العقود  تأمني  يبقى  وسوف  اإليــرادات.  يف  منو  إىل  املتزايد 

متلكها  التي  والهيئات  الحكوميني  العمالء  من  الجديدة 

املنظور.  املستقبل  يف  تحديًا  يشكل  الخليج  دول  يف  الدولة 

ومع ذلك، ويف خضم الطلب الكامن وراء الخدمات الرقمية، 

تصبح الربحية الهدف األسايس. تواجه الرشكات يف األسواق 

املتخصصة األكرث ترضًرا تحديات وجودية ملحة جًدا بسبب 

انعدام الطلب أو القيود الصارمة املفروضة عليه.
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األجنبية  الرشكات  تواصل  السوق،  تحديات  من  وبالرغم 

التعبري عن اهتاممها باالقتصادات الرقمية الخليجية. يف 28 

 ،)Hub 71( 71 أبريل/نيسان، قامت لجنة االختيار لـ هاب

ظبي  أبو  سوق  يف  يقع  ناشئ  تكنولوجي  بيئي  نظام  وهو 

العاملي، “بإعطاء األولوية للرشكات الناشئة العاملية يف مجال 

تكنولوجيا الصحة وتكنولوجيا التعليم” عند اختيارها للفوج 

كنرتي  إن  وقامت رشكة  الربنامج.  يف  املشاركني  من  الجديد 

التوسع  رسيعة  منصة  وهي  املتحدة،  الواليات  يف  الواقعة 

البيانات وحفظها، باختيار هوب 71 كمقٍر لها يف  الستقبال 

رشكة  وهي  كونيكت،  وان  رشكة  وقامت  األوسط.  الرشق 

 Ping لخدمات تكنولوجيا املال وفرع لرشكة التأمني الصينية

لتوسيع   ADGM الرقمي  املخترب  مع  رشاكة  بعقد   ،An

الفرص التجارية يف الرشق األوسط.

الرشق  أسواق  إىل  الصينية  التكنولوجيا  رشكات  وتنظر 

األوسط عىل أنها السبيل لتنمية العائدات الدولية. ووقعت 

واالتصاالت  التكنولوجيا  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  هواوي 

العامنية يف أوائل مايو/أيار، وهي األحدث من بني سلسلة من 

الرشاكات بني رشكة التكنولوجيا الصينية والهيئات الحكومية 

الخليجية. يف أبريل/نيسان، طرحت رشكة تينسنت هولدنجز 

 Arena of( الشجاعة  ساحة  لعبة   )Tencent Holdings(

Valor( الشهرية يف الرشق األوسط كجزء من جهودها لجني 

إضافية  الخارج. وهناك خطط  األلعاب من  إيرادات  نصف 

لتوسيع املحطات والخدمات التي تعمل رشكة ويتشات باي 

WeChat Pay عىل تفعيلها يف اإلمارات العربية املتحدة. كام 

وهو   ،)eWTP Capital( أن  السعوديون  املسؤولون  أعلن 

الصينية، سوف يبني له  بابا  صندوق مرتبط مبجموعة عيل 

مقرًا يف مدينة اإلعالم السعودية الناشئة.

وقد تعمل أصول االستثامرات الداخلية املبارشة يف االقتصاد 

وحذر  الخارجية.  العالقات  يف  توتر  كنقطة  للخليج  الرقمي 

مسؤولون أمريكيون نظراءهم اإلرسائيليني من تداعيات األمن 

القومي لالستثامرات الصينية يف رشكات التكنولوجيا املتقدمة 

الناجم عن فريوس  الركود االقتصادي  اإلرسائيلية خالل فرتة 

كورونا. ويف حني تسعى حكومات الخليج إىل رشاكات تجارية 

التكلفة، للمبادرات املتعلقة بالتكنولوجيا  فعالة، من حيث 

مال  رأس  عىل  للحصول  تسعى  التي  اإلقليمية  والرشكات 

استثامري، فإن تدقيًقا مامثاًل قد يتحول نحو منطقة الخليج. 

وقد حذرت وزارة الخارجية األمريكية حكومات الخليج من 

مغبة “تجاهل قيمة رشاكاتها مع الواليات املتحدة”، عندما 

تنظر يف العالقات االقتصادية مع بكني.

موقع  يفرضها  التي  املخاطر  مامثل،  نحٍو  عىل  وتتزايد، 

القدرات الرقمية وتطبيقها. حيث كشفت التسوية بني مكتب 

مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية ورشكة 

سيتا )SITA(، وهي رشكة سويرسية لتكنولوجيا املعلومات، 

أنه ميكن معاقبة رشكات التكنولوجيا غري األمريكية النتهاكها 

نظام العقوبات األمريكية.

وقد تعتمد الحكومات الخليجية ميزانيات أصغر وتقلص 

من طاقتها عىل اإلنفاق بعد أن ينحرس تهديد فريوس كورونا. 

إذا  األرجح، خصوًصا  هو  االقتصادي  السيناريو  هذا  ويعترب 

بقيت أسعار الطاقة منخفضة وغري مستقرة. ومع ذلك، من 

املتوقع أن يزداد حجم النفقات املخصصة لتعزيز القدرات 

تقوم  التي  الصناعات  بتنمية  واالرتقاء  للحكومات،  الرقمية 

التكنولوجيا. إن اإلنفاق الذيك أمٌر رضوري لجلب أكرب  عىل 

قدر ممكن من قيمة هذه االستثامرات إىل داخل البالد، ومنع 

التوترات التي ميكن تجنبها يف مجال السياسة الخارجية.

شؤون خليجيةشؤون خليجية
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كيف استجابت دول الخليج لصدمات 
سالسل التوريد بسبب كورونا؟

شؤون اقتصادية

https://bit.ly/2TfBFca

املصدر

الرابط

تقع دول مجلس التعاون الخليجي يف واحدة من أكرث املناطق الصحراوية يف العامل مع عدم وجود موارد 

الحرارة إىل خمسني درجة  ، وإنتاج زراعي محدود ، ومناخ ميكن أن تصل درجات  مياه عذبة طبيعية 

مئوية يف أشهر الصيف. 

ولكن عى الرغم من هذه التحديات الدامئة ، التي واجهتها الحكومات اإلقليمية ألجيال ، فإن دول 

الغذاء  مثل   ، األساسية  السلع  واردات  كامل عى  بشكل شبه  تعتمد  تزال  ال  الخليجي  التعاون  مجلس 

واملعدات الطبية وقطع الغيار ملحطات التحلية والطاقة التي تحافظ عى الحياة يف 

املنطقة .

لشبكات  وتعطيلها  كورونا   جائحة   ظهور  مع 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تجد  قد   ، العاملية  اإلمداد 

السلع  لهذه  ومستقر  آمن  تدفق  توفري  متزايدة يف  صعوبة 

املستوردة.

ولحسن الحظ بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ، مل 

تواجه أي دولة حتى اآلن نقًصا طارئًا يف اإلمدادات الحيوية. 

ولكن مع ذلك ، هناك احتامل أن يوقف الرشكاء التجاريون 

الرئيسيون الصادرات إىل املنطقة. 

عىل سبيل املثال ، أعلنت أوكرانيا ، وهي مصدر كبري للقمح 

واملنتجات الزراعية إىل دول مجلس التعاون الخليجي، أنها 

القمح لضامن إمدادات كافية لسوقها  ستنظر يف تصدير 

املحيل. ويف الهند ، وهي مصدر رئييس للمنتجات الزراعية 

العاملة  اليد  يف  نقًصا  األرز  تجار  واجه   ، الخليج  دول  إىل 

البسمتي  األرز  صادرات  جعل  مام   ، لوجستية  وتحديات 

يتم  ومل  األنابيب«  خط  يف  أو  املوانئ  يف  عالقة   « املمتاز 

العراق   ، السعودية  العربية  اململكة  تسليمها إىل دول مثل 

وإيران خالل الفرتة مارس / أبريل.

االسترياد  كبريعىل  بشكل  تعتمد  كدولة  لوضعها  ونظرًا 

اعتربت  فقد   ، الخارجية  اإلمداد  لصدمات  عرضة  أصبحت 

دول مجلس التعاون الخليجي منذ فرتة طويلة أمن إمدادات 

رئييس  قلق  مصدر  األخرى  األساسية  والسلع  واملاء  الغذاء 

لألمن القومي. 
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ومع ذلك ، فإن حجم وتأثري وباء كورونا عىل الدول حول 

املبادرات  ترسيع  إىل  الخليج  دول  يدفع  أن  ميكن  العامل 

السلع  من  بها  الخاصة  التوريد  سالسل  وتأمني  لتعزيز 

األمن  لضامن  أمرًا رضوريًا  ذلك  تحقيق  الحيوية. وسيكون 

االقتصادي واالزدهار للمنطقة يف املستقبل.

تأمني سالسل التوريد

بدأت حكومات دول مجلس   ، كورونا  وباء   قبل تفيش 

لتأمني  األساليب  من  العديد  تبني  يف  الخليجي  التعاون 

اإلمدادات من السلع والخدمات الحيوية. 

واتخذت ثالث إجراءات بهذا الصدد، ترتاوح من السهل 

وقتًا طويالً  تستغرق معقدة  إىل عمليات  التنفيذ  نسبيًا يف 

وتستهلك الكثري من رأس املال. وتشمل :

أوالً: مراكمة املخزونات من السلع واملعدات .

ثانياً: تنويع مصادرالتوريد واالستثامريف القدرة اإلنتاجية 

يف الخارج. 

ثالثًا: توطني إنتاج السلع والخدمات عىل املستوى الوطني.

للسياسة  رئيسياً  تدبرياً  املخزونات  زيادة سعة  وأصبحت 

يف جميع أنحاء املنطقة يف السنوات األخرية. ففي قطر، عىل 

سبيل املثال ، بعد الصدمة الناتجة عن الحصار االقتصادي 

املفروض عليها منذ يونيو 2017 ، تحركت الحكومة لزيادة 

الغذائية عن طريق زيادة  املواد  مخزونها االسرتاتيجي من 

املخزونات لتستمر ملدة عام تقريبًا يف حالة النقص املطول.

ببناء  املتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  قامت   ، وباملثل 

مجمع كبري يضم ميناء وصوامع تخزين يف إمارة الفجرية يف 

أقىص رشق البالد ، مام يوفر للبالد ستة أشهر من إمدادات 

القمح ونقطة وصول تقع خارج مضيق هرمز.

أيًضا  املنطقة  دول  ركزت   ، األغذية  تخزين  إىل  باإلضافة 

وبدأت  الثمينة.  العذبة  املياه  موارد  تخزين  زيادة  عىل 

العديد من دول الخليج يف بناء سعة خزان جديدة لضامن 

إمدادات كافية لسكان املنطقة املتناميني. عىل سبيل املثال ، 

تخطط اململكة العربية السعودية ، التي تعتمد بشكل شبه 

كامل عىل تحلية املياه العذبة ، لزيادة سعة تخزين املياه 

من أكرث من يوم واحد فقط من االستهالك يف عام 2017 إىل 

أكرث من سبعة أيام من االستهالك بحلول عام 2030 . 

ويف قطر املجاورة ، بدأ العمل يف بناء خزان مياه سيكون 

عىل  الضخم«  الخزان  »مرشوع  وسيعمل  العامل.  يف  األكرب 

زيادة سعة تخزين املياه العذبة لإلمارة بنسبة 150 باملائة 

تقريبًا ، أو ما يعادل 180 مسبًحا بحجم أوملبي ، مام يضمن 

إمدادات مياه الرشب لفرتة طويلة من الزمن.

التخزين  وخزانات  العذبة  املياه  خزانات  تحافظ  ولن 

اإلضافية عىل الحياة يف شبه الجزيرة لفرتة طويلة من الزمن 

أي  ملعالجة  الوقت  من  املزيد  للحكومة  ستوفر  ولكنها   ،

اضطراب طارئ يف نظام تحلية املياه يف البالد.

اإلنتاجية  القدرة  يف  واالستثامر  اإلمداد  طرق  تنويع  إن 

للحصول  الخليج  استخدمته دول  نهج  أيًضا  الخارج هو  يف 

عام  ففي  األزمات.  أوقات  - حتى يف  األساسية  السلع  عىل 

2017 ، فقدت قطر الوصول إىل طرق الشحن الجوي والربي 

التعاون  مجلس  دول  فرضت  أن  بعد  الرئيسية  والبحري 

والبحرين  املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  الخليجي 

يف  املحتمل  الكبري  النقص  مواجهة  ويف  البالد.  عىل  حصاًرا 

لتأمني  تحركت قطر  ما  ، رسعان  الحصار  نتيجة  اإلمدادات 

دول  عرب  بديلة  شحن  طرق  تحديد  خالل  من  اإلمــدادات 

مثل إيران وعامن وتركيا. من خالل استخدام املجال الجوي 

وزيادة  الحرجة  للسلع  الجوية  البضائع  لشحن  اإليــراين 

واردات املنتجات الغذائية من تركيا وأماكن أخرى ، وزادت 

قطر من تنوع سلسلة التوريد الوطنية وقللت من اعتامدها 

عىل الدول املجاورة املحارصة لها.

كام ساعدت االستثامرات يف الطاقة اإلنتاجية يف الخارج 

من  اإلمدادات  تأمني  عىل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

السلع الزراعية األساسية. فعىل سبيل املثال، أنشأت اململكة 

العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة رشكات قابضة 

لالستثامر يف الطاقة الزراعية يف مناطق بعيدة مثل أسرتاليا 

الزراعية  املنتجات  من  الواردات  استمرار  لضامن  وأوكرانيا 

والرثوة الحيوانية. 

الزراعة والرثوة  ويف الشهر املايض، أعلنت رشكة استثامر 

من  مكونة  شحنة  أول  عن  )ساليك(  السعودية  الحيوانية 

60،000 طن من القمح من األرايض املستثمرة يف أوكرانيا. 

التدفق  ضامن  عىل  املستثمرة  االرايض  هذه  وستساعد 

املستمر للسلع الزراعية إىل البلدان التي ال تستطيع بشكل 

أسايس إجراء زراعة واسعة النطاق ومجدية اقتصاديًا بسبب 

نقص املياه واألرايض الصالحة للزراعة.
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األكرث  التحدي  فإن   ، الثالثة  الطرق  بني  من   ، ذلك  ومع 

توطني  يف  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تستثمر  أن  هو 

إنتاج السلع التي ميكن إنتاجها يف الداخل. وتهدف مبادرات 

األقلمة إىل زيادة حصة املنتج املحيل يف املشرتيات وتطوير 

القدرات اإلنتاجية املحلية يف صناعة أو قطاع معني. 

فعىل سبيل املثال ، قد تقرر الدولة االستثامر يف بناء مصنع 

لتصنيع األدوية محليًا، بدالً من االعتامد عىل الواردات من 

الخارج. 

وقد حظيت هذه املبادرات باهتامم متزايد من صانعي 

السياسات يف املنطقة نظرًا للفوائد التي تقدمها يف تحقيق 

أهداف التنويع االقتصادي اإلقليمي واسرتاتيجيات التنمية ، 

مثل رؤية السعودية 2030.

وتركز معظم جهود التوطني عىل قطاعي الطاقة والطاقة 

وقامت  اإلقليمية.  االقتصادات  يف  الضخمة  لحصتها  نظرًا 

بتنفيذ   ، املثال  سبيل  عىل   ، السعودية  العربية  اململكة 

مثل   ، الكربى  الحكومية  الرشكات  عرب  التوطني  مبادرات 

اململكة  داخل  املضافة  اإلجاملية  للقيمة  أرامكو  برنامج 

إىل  باإلضافة   ، سابك«نوسانيد«  رشكة  وبرنامج   ، »إكتيفا« 

والرشكة  املالحة  املياه  تحويل  أصغر من مؤسسة  مبادرات 

السعودية للكهرباء. 

وتسعى هذه الربامج إىل تطوير القدرات املحلية وقدرات 

التصنيع ، وإنشاء متاجر إلنتاج قطع الغيار ، وإجراء عمليات 

الصيانة ، وتوفري الدراية الفنية ألكرب الرشكات يف البالد. 

 ، املثال  سبيل  عىل   ، السعودي  املياه  تحلية  قطاع  ويف 

يف  الرياالت  من  املاليني  مئات  الستثامر  الحكومة  تسعى 

، مبا يف ذلك األغشية والفالتر واملضخات  السلع واملعدات 

وشاشات السحب.

كام استهدفت مبادرات التوطني يف املنطقة إنتاج الغذاء. 

من خالل برنامج األمن الغذايئ الوطني يف قطر ودفع قوي 

لتحقيق االكتفاء الذايت بني القيادات القطرية ، حيث متكنت 

بعد  برسعة  والحيواين  الزراعي  اإلنتاج  زيادة  من  الدوحة 

الحصار يف منتصف عام 2017. وبعد استرياد أبقار األلبان 

كبرية  منشأة  بناء  جانب  إىل   ، برسعة  املاشية  من  وغريها 

اآلن  توفر  أن   ، األزمة  بعد  تأسست  التي   ، الدوحة  خارج 

والجنب  الحليب  من  قطر  احتياجات  من   %  100 حوايل 

إىل  الفائض  تصدير  إمكانية  مع  األخرى  األلبان  ومنتجات 

دول مثل أفغانستان وعامن واليمن – ووفقا لبعض املحللني 

يبدو أن الحصار قد ساعد قطر بشكل أفضل للتعامل مع 

جائحة  فريوس كورونا .

االستجابة لألزمة

إىل سالسل  اهتامًما متجدًدا  وجلبت جائحة كوفيد 19- 

نقص  تحدد  إخبارية  تقارير  تظهر  حيث  العاملية  التوريد 

هذا  ويف  التشغيلية.  اللوجستية  والتحديات  ــدادات  اإلم

السياق ، يبدو أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي قد تبنوا 

اإلمدادات  تخزين  خالل  من  الثالثة  األساليب  من  مزيًجا 

االستمرار يف تحديد وسائل  الرئيسية مع  الطبية والغذائية 

جديدة لتحسني قدرات اإلنتاج املحلية.

الست  الــدول  عرب  الغذايئ  األمــن  لتنسيق  محاولة  يف 

األعضاء، ودول مجلس التعاون الخليجي جاءت مؤخرا معا 

يف   . الشبكة  املشرتك  الغذائية  اإلمدادات  سالمة  لتأسيس 

حني مل يتم نرش تفاصيل محددة حول املبادرة املشرتكة ، إال 

أنها خطوة إيجابية يف تعزيز األمن الغذايئ يف دول مجلس 

التعاون. ففي اململكة العربية السعودية، تعهدت الحكومة 

يف  الزراعية  التنمية  لصندوق  دوالر  ملياري  بتقديم  أيًضا 

خالل  الغذائية  املواد  واردات  استمرارية  لضامن  اململكة 

املبادرة من خالل  أزمة فريوس كورونا. وسيتم تنفيذ هذه 

البداية عىل  ، وستقترص يف  املبارشة  املبارشة وغري  القروض 

الذرة الصفراء واألرز وفول الصويا والسكر، ولكنها توسعت 

الحًقا لتشمل املزيد من املنتجات.

التصنيع  لقدرات  الرسيع  والتطور  التعريب  يساعد  وقد 

ــدادات  اإلم ضامن  عىل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

األساسية الكافية طوال أزمة كورونا

ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة ، حيث تخطط رشكة 

IBC Group ، وهي رشكة استشارية واستثامر تكنولوجي 

 600 إىل  ألف   300 بني  ما  إلنتاج  برسعة  منشأة  لتطوير   ،

ألف قناع جراحي يوميًا. وسيتم استخدام هذه اإلمدادات 

حسب  األجنبية  البلدان  إىل  وتصديرها  املحلية  السوق  يف 

بإعادة   ،  Immensa، ثانية  إماراتية  الحاجة. وقامت رشكة 

األبعاد،حيث تحولت من مكونات  تشكيل طابعاتها ثالثية 

التصنيع لصناعة النفط والغاز إىل إنتاج ما يزيد عن 20 ألف 

درع طبي للوجه أسبوعيًا.
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ويف اململكة العربية السعودية ، عزز مرشوع محيل ملرفق 

تكامل GE Grid Solutions Khobar )KIF( من جرنال 

لوحات  مثل  الكهربائية  الشبكة  معدات  إنتاج  إلكرتيك 

، والتي  التحكم. وستساعد لوحات التحكم املصنعة محليًا 

تحمي املحطات الفرعية الكهربائية املهمة يف اململكة ، عىل 

ضامن إمدادات ثابتة للكهرباء خالل أشهر الصيف القاسية 

القادمة يف الدولة ومواجهة أي انقطاع محتمل يف اإلمدادات 

من املوردين العامليني.

األساليب  هذه  سمحت   ، القوي  املايل  الدعم  وبفضل 

للمنطقة بتجنب أي نقص كبري يف السلع واإلمدادات. عالوة 

اإلمارات  ذلك  يف  مبا   ، البلدان  بعض  التزمت   ، ذلك  عىل 

الطبية إىل  السلع  العربية املتحدة وقطر، بشحن إمدادات 

أن  إىل  يشري  مام   ، الوباء  من  بشدة  ترضرت  التي  البلدان 

اإلمدادات املحلية من معدات الوقاية الطبية الشخصية مل 

تستنفد. لكن عىل املدى الطويل ، ستحتاج دول الخليج إىل 

مواصلة تعزيز سالسل التوريد الوطنية الخاصة بها.

ومع استمرارالعامل يف التصدي لـCOVID-19 ، يجب عىل 

البلدان  من  العديد  مثل   - الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

الرئيسية  التحديات  مع  التعامل   - العامل  أنحاء  جميع  يف 

الناشئة عن اضطرابات سلسلة التوريد. عىل الصعيد العاملي 

مشكالت  إىل  للنظر  والرشكات  للحكومات  حاجة  فهناك   ،

ولكن  لالستيقاظ  دعوة  أنها  عىل  الدولية  التوريد  سلسلة 

الواردات.  الخطر عىل  االعتامد  قيمة ملعالجة  أيًضا كفرصة 

وتعترب الظروف مناسبة لالنخراط يف إعادة تقييم دقيقة ويف 

الوقت املناسب إلمكان إنتاج اإلمدادات والبضائع والجهات 

القامئة عىل إنتاجها.

شؤون اقتصاديةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجيةشؤون خليجية
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السنوات  يف  االحتجاجات  من  العاملية  املوجة  تصاعدت 

عمليات  من  مسبوقة  غري  مجموعة  يف  كبري  بشكل  األخرية 

ملكافحة  مواطنيها  عىل  الحكومات  فرضتها  التي  اإلغالق 

بعض  تنبؤات  من  الرغم  عىل  املستجد.  كورونا  فــريوس 

املراقبني ، حتى اآلن ، مل يكن هناك انحسار موحد ألنشطة 

 Global Protest االحتجاج. كام يساعد التحديث الجديد لـ

Tracker يف التوضيح ، تظهر صورة أكرث اختالطًا.

تراجعت  أو  الرئيسية  االحتجاجات  معظم  تعرثت  لقد 

احتجاجات  عن  إخبارية  تقارير  ترد  مل   ، فرنسا  يف  بالفعل. 

اضطرت  حني  يف   ، مارس  منتصف  منذ  الصفراء  السرتات 

إيفان  الرئيس  سياسات  املضاربة ضد  كولومبيا  يف  النقابات 

دويك إىل إلغاء املسريات العامة. يف نيودلهي ، قامت السلطات 

بحل االعتصام الذي تقوده النساء يف حي شاهني باغ ، والذي 

أصبح موقًعا مركزيًا لالحتجاجات عىل قانون تعديل املواطنة 

الذي تم متريره ليصبح قانونًا يف ديسمرب املايض.

ومع ذلك ، حافظت بعض االحتجاجات عىل وجودها يف 

األماكن العامة. يف لبنان و العراق ، عىل سبيل املثال، واصل 

األرقام  الرغم من  الشوارع، عىل  التجمع يف  املتظاهرون يف 

اجتمع   ، إرسائيل  يف  السابقة.  األشهر  يف  مثيلتها  من  أقل 

السياسية  االنتامءات  مختلف  من  املواطنني  من  آالف  عدة 

يف ميدان رابني يف تل أبيب يف 19 أبريل لالحتجاج عىل ما 

رئيس  عهد  يف  اإلرسائييل  الدميقراطي  النظام  تآكل  اعتربوه 

الوزراء بنيامني نتنياهو.

أساليبهم  بتغيري  البلدان  املتظاهرون يف مختلف  قام  كام 

وتركيزهم لتناسب الظروف الجديدة. يف تشييل ، أنشأ بعض 

الحكومية  السياسات  النتقاد  افرتاضية  جداريات  املواطنني 

واألماكن  املباين  عىل  األخرية  للمظاهرات  املتوقعة  والصور 

العامة األخرى. استخدم بعض سكان هونج كونج لعبة فيديو 

فريوسية Animal Crossing لنرش رسائل الدميقراطية ، مام 

األبرز  اإللكرتونية  التجارة  موقع  من  اللعبة  إزالة  إىل  أدى 

وتسليم   ، لبنان  و  الجزائر  يف  نفسه،  الوقت  ويف  الصني.  يف 

املحتجني الغذائية للسكان املعرضني للخطر، مطهرة األماكن 

التي  الجهود  معدات  الشخصية  الحامية  وتوزيع  العامة، 

الرعاية الصحية  تسلط الضوء عىل أوجه القصور يف أنظمة 

والحكم بني البلدين.

جديدة  احتجاجات  بالفعل  ظهرت   ، ذلك  إىل  باإلضافة 

 ، كولومبيا   ، الربازيل  يف  كورونا.  بفريوس  مبارشة  تتعلق 

وغريها من بلدان أمريكا الالتينية، وخبطت املواطنني القدور 

ردود  من  االستياء  عن  للتعبري  منازلهم  نوافذ  من  واملقايل 

االقتصادية  املخاوف  دفعت   ، آخر  مكان  يف  حكوماتهم. 

الناشئة عن الوباء املواطنني إىل الشوارع. لنأخذ الهند ، حيث 

أثبت العامل املهاجرون الذين تقطعت بهم السبل يف املدن 

املتأخرة  األجور  بدفع  للمطالبة  البالد  إغالق  الكربى بسبب 

والنقل إىل قراهم املحلية.

هل يعيد فيروس كورونا 

تشكيل االحتجاجات 

العالمية؟

بواسطة: توماس كاروثر، ديفيد وونغ 

تكيفت العديد من حركات االحتجاج مع القيود املتعلقة بفريوس كورونا حيث 

أنها تُدرج مخاوف صحية عامة واقتصادية جديدة يف قوائم مظامل الحوكمة.

https://bit.ly/2YzjT6S

املصدر

الرابط
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املتحدة  الواليات  يف مالوي ويف عدة واليات، مبا يف ذلك 

ميشيغان ، أوهايو ، و فرجينيا- اندلعت االحتجاجات لصالح 

االنتعاش  لترسيع  اإلغالق  وحاالت  الصحي  الحجر  إنهاء 

جذور  االحتجاجات  هــذه  لكل  ليس  لكن  االقتصادي. 

من  يقرب  ما  ، شجب  نيسان   / أبريل  أواخر  يف  اقتصادية: 

1000 متظاهر يف أملانيا إجراءات إغالق الحكومة باعتبارها 

انتهاكات للحريات األساسية للتجمع والدين.

كام أدت املخاوف من انتشار COVID-19 ، املرض الناجم 

التعبئة.  ، إىل ظهور أشكال جديدة من  عن فريوس كورونا 

، قلق السكان من  ، املركز املايل لكوت ديفوار  يف أبيدجان 

احتامل انتقال الفريوس إىل أحيائهم ، وقاموا بتفكيك مركز 

اختبار COVID-19 املحيل. وأثار القلق إزاء احتامل انتشار 

املرض يف مرافق السجن املظاهرات يف السجون يف كولومبيا 

الواليات  يف  خارج  االحتجاز  ومرافق  لبنان  و   ، إيطاليا   ،

األمريكية مثل أريزونا وكاليفورنيا .

الصحي  والحجر  اإلغالق  عمليات  أن  حني  يف   ، باختصار 

قد تبدو وكأنها توفر اسرتاحة يف الوقت املناسب للحكومات 

املحارصة ، فإن املتظاهرين يتأقلمون ويتطورون. مع تفيش 

العامل والكشف  اقتصادية شديدة يف دول حول  الوباء آالًما 

غري  املواطنني  أعداد  فإن   ، الحوكمة  إخفاقات  الوحيش عن 

املستوطنني والغاضبني يف طريقها لالرتفاع بدالً من االنخفاض. 

البلدان الخارجة من  يف األشهر والسنوات املقبلة ، مع بدء 

أسوأ مراحل منحنى العدوى يف تخفيف القيود وإعادة فتح 

الحياة العامة ، من املرجح حدوث املزيد من االحتجاجات.

رؤى استشرافيةشؤون خليجيةشؤون خليجية
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بني عامي 2011 و 2018، سجلت منظمة الصحة 

العاملية 1483 وباء يف 172 دولة. تسببت يف األمراض 

التي تنتر برسعة مثل األنفلونزا ومتازمة الجهاز 

والزيكا،  واإليبوال،  والشديدة،  الحادة  التنفيس 

والطاعون والحمى الصفراء، من بني أمراض أخرى، 

يف العديد من األمراض املتفشية التي تنتر بشكل 

أرسع وأكرث تواتًرا وأكرث صعوبة يف التعامل معها.

اليوم، تتعامل أجزاء مختلفة من الكوكب مع األمراض التي تدمر السكان. عى الرغم من أن هذه األمراض 

موجودة فقط يف بعض أجزاء العامل، فإن السؤال الكبري هو: هل نحن مستعدون للوباء العاملي القادم؟ والجواب 

بالقطع: ال.

فران سانشيز بيسيريل

https://bit.ly/2LdT945

الكاتب:

العاملية  الصحية  باألزمات  املعنية  العمل  فرقة  حثت 

التابعة لألمم املتحدة منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل 

، وهي هيئة  ما يسمى GPMB يف عام 2018  إنشاء  عىل 

خرباء مستقلة تدرس ما إذا كنا مستعدين لألزمات الصحية 

العاملية. نرشت هذه املؤسسة األسبوع املايض تقريرًا يقيِّم 

مدى استعداد الكوكب الحايل ألزمة صحية عاملية ، وال تبدو 

البيانات جيدة.

من  يشء  كل  االعتبار  يف  أخــذ  متعمق  تحليل  بعد 

االتجاهات السياسية إىل تغري املناخ ، خلص أعضاء املنظمة 

إىل أن »هناك تهديًدا حقيقيًا لوباء قاتل للغاية ، والذي قد 

يحدث بسبب االنتشار الرسيع ملسببات األمراض التنفسية. 

من شأنه أن يقتل ما بني 50 و 80 مليون شخص ».

مسببات األمراض التنفسية عالية التأثري هي أسوأ عامل 

ويصيب  الهواء  عرب  ينترش  معه.  التعامل  ميكن  بيولوجي 

برسعة كبرية.

الذي  الوباء  هذا  إن  املستقلة  املجموعة  تقرير  ويقول 

نطاق  عىل  كارثيا  »سيكون  العامل  أنحاء  جميع  يف  سينترش 

االستقرار  وانعدام  النطاق  واسعة  فوىض  ويسبب  واسع 

وانعدام األمن«. تشري الدراسة بهذه الرسالة املقلقة إىل حد 

ما إىل أن »العامل ليس جاهزًا« .

هو  نواجهه  قد  سيناريو  أسوأ  فإن   ، التحديد  وجه  عىل 

مسببات األمراض التنفسية عالية التأثري . ويشري التقرير إىل 

أن هذه األنواع من األمراض »تنترش يف الهواء ، وميكن أن 

تصيب أعداًدا كبرية من الناس برسعة كبرية ، وميكنها نقلها 

برسعة إىل أجزاء متعددة من البالد ، مع ما تسمح به البنية 

التحتية حاليًا.«

املصدر

الرابط

هل نحن 
مستعدون 

للوباء العالمي 
القادم؟

رؤى استشرافية
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باإلضافة إىل خطر األوبئة من مسببات األمراض الطبيعية 

، هناك مشكلة خطرية مع تلك التي تم إنشاؤها أو الحفاظ 

عليها يف املختربات ، والتي ميكن أن تصبح يف نهاية املطاف 

العلامء  أو  اإلرهابية  للجامعات  ميكن  بيولوجية.  أسلحة 

 :GPMB يقول  نرشها.  ثم  خطرية  سالالت  عىل  الحصول 

الوباء  عواقب  من  خطورة  أكرث  العواقب  تكون  أن  »ميكن 

الطبيعي«.

ما زلنا يف الوقت املناسب إلنقاذ أنفسنا

ألزمة  حاليًا  مستعدين  لسنا  أننا  من  الرغم  عىل   ، ولكن 

صحية بهذا الحجم ، يشري خرباء GPMB إىل أننا ما زلنا يف 

الوقت املناسب إلعداد خطط طوارئ ملكافحة هذه مسببات 

األمراض.

عىل وجه التحديد ، قاموا بتجميع سبعة إجراءات محددة 

ميكن أن يتخذها قادة العامل لزيادة استعدادنا لهذه األزمات 

الصحية املحتملة ، مبا يف ذلك التنفيذ الكامل للوائح الصحية 

الدولية ، وزيادة االستثامر يف البحث والتطوير يف اللقاحات 

، وإنشاء أنظمة وطنية من أجل التحضري.

»لقد سمحنا لفرتة طويلة بدورة من الذعر واإلهامل عندما 

يتعلق األمر باألوبئة: نحن نزيد الجهود عندما يكون هناك 

تهديد خطري ، ثم ننساهم برسعة عندما يختفي التهديد.« 

واختتم معدو التقرير »لقد حان الوقت للعمل« .
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كتب: نجير وودز/ رجائي باتنيجي

خمسة عناصر في استراتيجية 
الخروج من أزمة وباء كورونا     

https://bit.ly/3clYOky

العامة  للصحة  مسبوق  غري  تهديًدا  كورونا  وباء  ل  يُشكِّ

وعمليات  التجول  حظر  إىل  وباإلضافة  العاملي.  واالقتصاد 

اإلغالق وزيادة عمليات الرشاء، تلجأ الحكومات إىل خطاب 

قومي ُمتشدد لحشد مواطنيها وإغالق حدودها. وترضرت 

سالسل التوريد العاملية؛ ليس فقط بسبب عمليات اإلغالق، 

اإلمدادات.  عىل  الغنية  البلدان  منافسة  بسبب  أيًضا  وإمنا 

األزمة  وتخطي  الشعوب  حامية  للحكومات  يتسنى  ولن 

التعاون الدويل، وهذه  الراهنة بأمان سوى بتبني سياسات 

السياسات ستكون رضورية أيًضا لدعم االقتصاد العاملي بعد 

انقضاء أزمة وباء كورونا. ويف السطور التالية خمسة عنارص 

أساسية يف اسرتاتيجية اجتيار األزمة:

أواًل: االختبارات الجامعية

يُعد إجراء اختبارات اكتشاف اإلصابة واملناعة عىل نطاٍق 

وبذلك  كورونا،  أزمة  من  الخروج  يف  األول  العنرص  واسع 

سيتمكن األصحاء من العودة إىل أعاملهم، ويتلقى املصابون 

الرعاية املاُلمئة. لذا، ستحتاج البلدان إىل إمدادات كافية من 

التنفس  أجهزة  وكذلك  الحامية  ومعدات  االختبار  أدوات 

باإلضافة إىل تطوير العالجات املالمئة.

الجامعية  االختبارات  لنجاح  رضورٌة  الدويل  والتعاون 

والعالج. وعىل سبيل املثال، يُوجد أحد أهم موردي املاسحات 

يف  األنفي  البلعوم  من  عينات  جمع  يف  املُستخدمة  الطبية 

املستخدمة  الكواشف  تصنيع  أملانية  رشكة  وتتوىل  إيطاليا، 

رؤى استشرافيةشؤون خليجيةشؤون خليجية

الرابطالمصدر

يُعد التعاون الدويل الفّعال ركًنا يف اسرتاتيجية تجاوز أزمة وباء كورونا، وتظهر أهميته يف تطوير اللقاحات 

وأنظمة اإلنذار ومراقبة األوبئة.
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الريبي للفريوس من الخاليا  النووي  يف استخراج الحمض 

نصف  نحو  تأمني  يف  املتحدة  الواليات  وتعتمد  املجمعة، 

احتياجاتها من أجهزة التنفس عىل رشكات أجنبية، ثلثها يف 

أوروبا. وهذه صورة واحدة فقط من تعقد سالسل التوريد 

العاملية وأهمية التعاون يف اإلنتاج والتوزيع، والسعي لزيادة 

كفاءة سالسل التوريد وتوجيهها من بلٍد إىل آخر.

ثانًيا: مراقبة املرض

مراقبة  يف  الخروج  اسرتاتيجية  من  الثاين  العنرص  يتلخص 

املستجد،  كورونا  فــريوس  عن  الناتج  كوفيد19-،  مرض 

والسيطرة عليه. وعىل الرغم من تردد الكثري من الدول يف 

اإلنرتنت  عرب  االتصاالت  مراقبة  عرب  العدوى  انتشار  مراقبة 

عىل غرار الصني وكوريا الجنوبية، فكثري منها سيلجأ يف نهاية 

املطاف إىل هذا الخيار؛ نظرًا لصعوبات تتبع العدوى بالطرق 

اليدوية مع تفيش الوباء.

جامعة  يف  باحثون  أجراها  جديدة  ــٌة  دراس وخلصت 

أكسفورد الربيطانية إىل أن تطبيقات التتبع للهواتف الذكية 

عندما  حتى  اإلصابة،  معدالت  خفض  يف  فّعالة  تكون  قد 

عىل  يتعني  ولذلك  السكان.  من  فقط   60% يستخدمها 

حيال  مخاوفها  الغربية وغريها ضبط  الدول  يف  املجتمعات 

زيادة قدرة الحكومات عىل املراقبة يف ضوء األرضار الناجمة 

عن اإلغالق الكيل والحجر الصحي.

ثالًثا: اللقاحات الفّعالة

أزمة  من  للخروج  عاملية  اسرتاتيجية  نجاح  يتطلب 

يُوجد  الشأن،  هذا  ويف  فّعالة.  لقاحات  توافر  كوفيد19- 

بالفعل تعاون علمي عاملي لترسيع جهود تطويره. 

وأوروبا  املتحدة  والواليات  الصني  يف  الباحثون  ويتشارك 

تسلسالت الجينوم الخاصة بالفريوس، بينام يعمل أطباء من 

جامعة هارفارد مع أطباء يف الصني وشامل إيطاليا عىل تطوير 

كام  ُمالمئة.  الفريوسات عالجات  علامء  كبار  يتبادل 

أبحاثهم  جامعية نــتــائــج  مكاملات  يف 

العاملية، ترُشف عليها منظمة  الصحة 

أرشيفات ويجري االحتفاظ بها  يف 

اإلنرتنت.عـــــــىل 

تعاونًا  العامل  مستوى  عىل  اللقاحات  نرش  وسيتطلب 
الرغم من أن  السابقة؛ وعىل  التجارب  تُثبته  دوليًا، وهو ما 
عىل  القضاء  من  الغنية  البلدان  أغلب  مّكنت  التطعيامت 
القرن  أربعينيات  أواخر  بحلول  حدودها  داخل  الجدري 
العرشين، إال أن املرض عاود الظهور يف بلدان أخرى. واستلزم 
الصحة  منظمة  أطلقتها  عاملية  الجدري جهوًدا  القضاء عىل 

العاملية بحلول عام 1978.

رابًعا: نظام للكشف املبكر

كورونا  وباء  أزمة  من  املُستفادة  الدروس  أهم  بني  من 
أهمية أنظمة اإلنذار املُبكر للكشف عن الفريوسات الجديدة 
واملتحولة. وكام كشفت تجربة كوريا الجنوبية، فإن التحذير 
املبكر من كوفيد19- ساعد الحكومة عىل االستجابة الرسيعة 
تتبع  يف  السكان  كل  وإرشاك  االختبارات  تكثيف  من خالل 
تخفيف  يف  يُسِهم  الذي  األمر  واحتوائها،  العدوى  مسارات 

التداعيات االقتصادية واالجتامعية الناجمة عن األزمة.

املُبكر  الكشف  أنظمة  نجاح  يستلزم  نفسه،  الوقت  ويف 
وتنبيه  الدول،  مستوى  عىل  والتواصل  للتعاون  فّعالة  ُسباًل 
توفري  ويجب  العدوى.  اكتشاف  عند  لبعضها  الحكومات 
ضامنات يك ال تتعرض البلدان التي تكشف عن تفيش أمراض 
لعقوبات أو قيود غري رضورية عىل السفر والتجارة. وينبغي 
خالل  وإيبوال  ســارس  وبــايئ  دروس  استيعاب  العامل  عىل 

العقدين املاضيني.

وحينها أعاقت قيود السفر والتجارة املفروضة عىل أربعني 
تأخر  إىل  أدى  مام  اإليبوال،  فريوس  تفيش  عن  اإلبالغ  دولة 
تجربة  كانت  رمبا  ُمامثل،  نحو  وعىل  العاملية.  االستجابة 
مياًل  أقل  قادتها  جعل  يف  سببًا  سارس  فريوس  مع  الصني 
سارس  أزمة  فخالل  كورونا؛  فريوس  بتفيش  العامل  إخبار  إىل 
أغلقت الدول حدودها يف مخالفة لتوجيهات منظمة الصحة 
الحكومات  الراهنة، يتعني عىل  انتهاء األزمة  العاملية. وبعد 
تعزيز نظم اإلنذار املبكر لديها، وعليها فهم اهمية التعاون 

يف هذا كله.

خامًسا: االستجابة الرسيعة والفّعالة

يضمن العمل الرسيع والفعال الحتواء فريوس كورونا يف 
أفقر بلدان العامل وأكرثها سكانًا حامية البرش عموًما عىل نحٍو 
الوقاية،  مجال  يف  عاجلة  استثامرات  هذا  ويتطلب  أفضل، 
األمراض  ملكافحة  األفريقية  املراكز  طريق  عن  ذلك  يف  مبا 
الدويل،  النقد  صندوق  من  الطوارئ  ومتويل  منها،  والوقاية 
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»تكسير البيض وسكب الحليب«: 
المزارعون يهدرون الطعام أكثر 

https://bloom.bg/2LM174Bمن أي وقت مضى

املصدر

الرابط

تتخذ نفايات الطعام معنى جديًدا يف عرص جائحة كورونا، مثل الحليب املسكوب يف ويسكونسن 

الهند والخنازير املدفونة يف مينيسوتا، هذه الصور  والبيض املحطم يف نيجرييا والعنب املتعفن يف 

املزعجة أثارت الغضب حول العامل، لكن إليكم الجزء املدهش: رمبا ال يفقد العامل الطعام أكرث من 

املعتاد، فثلث إنتاج العامل من الطعام ينتهي يف مكب النفايات.

لهذا  املستهلكني  إلقاء  بداًل من  أنه  اآلن  الذي تغري  األمر 

الطعام كنفايات من املطبخ، يتم التخلص من كمية ضخمة 

من الطعام حتى قبل دخولها متاجر البقالة، لنلق اللوم عىل 

سالسل التوريد املعطلة، حول العامل، يتم التعامل مع اإلنتاج 

فمخرجات  املربمج«،  »اإلنتاج  بطرق  يُعرف  ما  خالل  من 

قليلة،  أيام  خالل  واملطاعم  املتجار  إىل  نقلها  ميكن  املزارع 

لتحل  املحاصيل واملاشية تكون جاهزة  التالية من  والدفعة 

محلها فوًرا.

الحال  هو  كام  تحديات،  السالسل  تلك  واجهت  عندما 

مع شاحنات النقل واملوانئ وأزمة العاملة وإغالق املطاعم 

التجارة، أصبح هناك كمية هائلة من اإلمدادات مل  وتباطؤ 

تصل للمتاجر قط.

سيكون لذلك األمر عواقب مدمرة عىل األمن الغذايئ، وقد 

ماديًا  الناس  معاناة ماليني  مع  األسعار  بارتفاع  األمر  ينتهي 

يقول  كوفيد19-،  به  تسبب  الذي  االنهيار  بسبب  بالفعل 

مارك بيليامري املحرر املشارك يف املجلة األمريكية لالقتصاد 

الزراعي: »سيواجه األشخاص الذين يستطيعون بالكاد إطعام 

أنفسهم املزيد من املشكالت، وما يقلقني هو رفاهية البرش«.

قبل الجائحة كان الضائع أو املفقود من إنتاج الطعام يُقدر 

بنحو تريليون دوالر، جزء كبري منه كان من نفايات املنازل، 

الناس  بينام يذهب  املتحدة، واآلن  الواليات  منه يف  و40% 

بشكل أقل إىل املتاجر ويقلقون بشأن األسعار، من املتوقع 

أن ينخفض حجم الضائع من املطابخ لنواجه خسارات أخرى.
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يرى بعض املحللني أن إجاميل النفايات قد يصبح أعىل هذا 

العام، لكن العديد من املقابالت أظهرت أن ال أحد مستعد 

التخاذ موقف حازم يف هذا األمر.

يقول بيليامري: »ال نعلم يقيًنا إذا كانت نفايات الطعام 

نستطيع  ال  ألننا  العام،  هذا  إجاميل  بشكل  تقل  أم  ستزيد 

أن نقلل من شأن تحقق الناس من سلوكهم يف املنازل، لكن 

أكرث ما أخشاه بشأن النفايات هو عندما يتعلق األمر باألمن 

الغذايئ«.

العاملي، وذلك وفًقا لرسالة وصلت  الجوع  رمبا يتضاعف 

قادة العامل الشهر املايض موقعة من رشكات Nestle SA و

Unilever NV وDanone SA وPepsiCo Inc، كام حذرت 

للطعام  برنامجها  مع  ذلك  خطر  من  أيًضا  املتحدة  األمم 

العاملي قائلة إن عدد األشخاص الذين يواجهون انعدام األمن 

الغذايئ بشكل حاد قد يصل إىل 265 مليون شخص.

االنفصال  مشكلة  حل  بالفعل  الجامعات  بعض  تحاول 

بني نفايات الطعام والجوع، فعىل سبيل املثال تشرتي وزارة 

فائض  من  دوالر  مليارات   3 قيمته  ما  األمريكية  الزراعة 

األمريكية،  الطازجة  واملنتجات  األلبان  ومنتجات  اللحم 

حيث تشارك الوزارة بعدها مع املوزعني لتوصيلهم إىل بنوك 

»برنامج  باسم  املبادرة  تعرف  األخرى،  واملؤسسات  الطعام 

الصعب  للعائالت«، لكن من  املزارعني  الطعام من  صندوق 

أن نعرف حجم التأثري الذي ستصنعه مثل هذه اإلجراءات.

نحو الجوع

لقد ازداد عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية 

يف  يحدث  كان  هذا  كل  األخرية،  السنوات  يف  كبري  بشكل 

ذلك،  أكرب من  بعدة طرق  الطعام  إنتاج  فيه  يكن  مل  وقت 

تتجه املحاصيل العاملية من القمح واألرز - املحاصيل التي 

إىل  لتصل   - العامل  يف  الحرارية  السعرات  ثلث  نحو  تشكل 

أعىل مستوى لها يف املوسم القادم، شهدت الواليات املتحدة 

رقاًم  الخنازير  قطيع  تسجيل  العامل  للحوم يف  األول  املصّدر 

قياسيًا، وكذلك ارتفاع إنتاج البيض والدواجن.

يحتاجه،  ملن  يصل  أن  يعني  ال  الغذاء  إنتاج  مجرد  لكن 

هذه حقيقة ما كان يحدث يف الظروف العادية، لكنه ازداد 

التي  التوريد  سالسل  اضطرابات  نتيجة  حدة  أكرث  بشكل 

تسببت بها الجائحة.

تقول دانا غاندرز املدير التنفيذي ملؤسسة »ReFED« غري 

الربحية التي تركز عىل الحد من فائض الطعام: »جزء كبري 

فهناك  الغذايئ،  نظامنا  إىل رصامة  يرجع  الطعام  فائض  من 

التي  األلبان  مرافق  مثل  للغاية  متخصصة  معالجة  مصانع 

تصنع الجنب للمطاعم وال ميكن إعادة توجيه مخرجاتها إىل 

متاجر البقالة«.

عند النظر يف حالة مايكل هيل الذي يزرع التوت وسط 

يديران  وزوجته  هيل  أن  سنجد  سنوات،   5 منذ  فلوريدا 

يقومون  العام،  يف  رطل  ألف   700 نحو  وينتجان  مزرعتني 

بحصاده بني 20 من مارس وحتى 1 من مايو، تعطل سالسل 

التوريد يعني أن يقوم تجار التجزئة بطلبات محدودة، أما 

إغالق املطاعم فقد قىض عىل جزء كبري من الطلب، يضطر 

دون  األرض  يف  املحصول  من   40% إىل   30 ترك  إىل  هيل 

حصاده لتأكله الطيور أو يتعفن.
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دواجن  مزرعة  أوليواجبنجا  أديويل  ميتلك  املحيط،  عرب 

الطلب  انخفاض  أديويل  شهد  نيجرييا،  يف  أسامك  ومزرعة 

بنسبة %70 بسبب إغالق املطاعم واملخابز، وبالتايل خالل 

أسبوع سيصبح هناك 5000 إىل 6000 بيضة غري مبيعة.

يقول أودييل: »يبدو أن األمور تسوء اآلن، وال ميكن فعل 

أن  ميكن  ما  بشأن  نتحدث  كنا  لقد  الشأن،  هذا  يف  الكثري 

نفعله ليك نبدأ يف الحفاظ عىل املنتجات، مل نر ذلك قادًما 

ومل يستعد أحد لذلك«.

الربحية،  غري  واملؤسسات  الطعام  لبنوك  بالنسبة  أما 

متتلكها  التي  املصادر  معظم  من  أكرب  القادمة  فاإلمدادات 

تلك الجامعات للتعامل معها.

تلقت مؤسسة »Fareshare« أكرب مؤسسة خريية بريطانية 

لفائض الطعام 858 طًنا مرتيًا من الطعام يف األسبوع األخري 

اإلغالق  عرص  قبل  عليه  حصلت  ما  ضعف  من  أكرث  وهو 

بسبب الفريوس، تعيد املؤسسة توزيع الطعام الذي تحصل 

عليه من املوردين واملتاجر للمؤسسات الخريية واملجموعات 

املجتمعية عرب مراكز التوزيع اإلقليمية الخاصة بها.

تقول ليندساي بوزويل املدير التنفيذي للمؤسسة: »ما ال 

منلكه هو التطابق التام بني ما هو فائض وما هو نفايات وما 

يحتاجه القطاع الخريي، هناك عدد ال بأس به من الرشكات 

التي تقدم لنا الطعام، كام أن الناس أصبحوا فجأة أكرث وعيًا 

الليمون  إذا كنت جائًعا فلن يساعدك  الجوع، لكن  بقضية 

يف هذا األمر«.

النفايات املنزلية

 - موليدور  لجنيفري  فوفًقا  سيئة،  األخبار  جميع  ليست 

ناشطة يف مجال الطعام مبركز التنوع البيولوجي - أدى القلق 

من اإلصابة بالفريوس إىل الحد من رحالت التسوق يف املتاجر 

إجبار  إىل  ذلك  أدى  التسوق،  عند  كذلك  أقل  وقضاء وقت 

إىل  أدى ذلك  أكرث ضمريًا،  أن يصبحوا متسوقني  الناس عىل 

نقص الطعام املهدور يف املنازل، ورمبا ستستمر تلك العادة 

الجديدة بعد الجائحة.

لفرتة  تدوم  غذائية  مواد  يختارون  املستهلكون  أصبح 

أطول دون أن تفسد، كام أصبحوا يستخدمون قامئة التسوق 

أصبحوا  كام  املتاجر،  داخل  يقضونه  الذي  الوقت  لتقليل 

أكرث وعيًا بشأن عادات الطعام، وفًقا لبحث أجرته مجموعة 

االستطالع  يف  املشاركني  نصف  فنحو  البيئية   »Hubbub«

قالوا إنهم أصبحوا يتخلصون من كميات طعام أقل كنفايات.

قد  الطويل  املدى  عىل  املنزلية  الطعام  نفايات  تقليل 

يخلق فوائد بارزة الستنزاف املوارد الطبيعية والبيئية، لكن 

األمن الغذايئ سيظل مشكلة حاليّة وسط الجائحة، وسيكون 

فقرًا  األكرث  الدول  العامل، وستعاين  متوازن عىل  تأثري غري  له 

والدول املستوردة للغذاء من الرضبة األكرب.

يف الوقت نفسه سيواجه املنتجون خيارات صعبة ونقص 

اإلغالق  إجراءات  عقدت  لقد  ديونهم،  لتسديد  املال  تدفق 

من عمليات النقل كام انهارت أسواق البيع بالجملة، فوفًقا 

املزارعني  جمعيات  اتحاد  مسشاري  كبري  ريدي  لشينجال 

الهنود فإن ما قيمته مليار دوالر تقريبا من العنب إما تعفن 

أو تم تجفيفة إىل زبيب أقل ربًحا.

يقول راميش زومان - 56 عاًما - الذي يزرع 8 أفدنة من 

قرض  عىل  »الحصول  ملاهاراشرتا:  الغربية  الوالية  يف  العنب 

آخر سيكون مكلًفا للغاية، لذا سأحتاج إىل استخدام مدخرايت 

القادم«،  املحصول  يف  لالستثامر  زوجتي  مجوهرات  وبيع 

يقدر زومان خسارته بنحو 1.6 مليون روبية )21641 دوالًرا( 

هذا املوسم مقارنة بربح متوقع 500 ألف روبية.

ويضيف زومان: »لقد أخربت البنك أنني لن أستطيع سداد 

القرض هذه املرة، وأعلم أنهم سيفرضون عيّل فوائد إضافية، 

سيتسبب ذلك مبشكالت أخرى يل يف املستقبل«.
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أليكس بيريزو  الكاتب:

أخطر 4 دروس من 
أزمة كورونا     

https://bit.ly/2W7oADz

املصدر

الرابط

عندما ميوت مريض يف مستشفى، يعقد األطباء يف كثري من األحيان اجتاعات خاصة تهدف إىل تحديد 

الخطأ الذي حدث وملاذا.

وعندما تحدث أزمة وطنية، ننخرط يف عملية ماثلة إىل حد ما يف األشهر والسنوات التالية لها.

ومبرور الوقت، يتم إجراء تحقيقات رسمية، ويبدأ القادة السياسيون ووسائل اإلعام والجمهور مناقشات 

ملنع  اتخاذها  يجب  التي  والخطوات  لألزمة  األسايس  للسبب  عام  فهم  إىل  التوصل  إىل  تهدف  متخصصة 

تكرارها.

كانت  أمريكا  أن  علمنا  سبتمرب/أيلول،   11 أحداث  بعد 

األوسط،  الرشق  يف  جهات  قبل  من  املبارش  للهجوم  عرضة 

وبعد األزمة االقتصادية عام 2008، علمنا أن األوراق املالية 

املدعومة بالرهن العقاري ليست مصدر أموال يعمل بشكل 

كارثة  تشكل  باملخاطر  املحفوفة  العقارية  الرهون  وأن  آيل 

محتملة إذا مل ترتفع قيمة العقارات.

وباملثل، سيقدم وباء »كوفيد19-« عدة دروس.

الدرس األول: ال إجابات يقينية

هناك استجابة للوباء متوازنة بشكل مثايل، تقع يف منطقة 

بني »اإلغالق التام« و«املجتمع املنفتح متاًما«. السؤال األهم 

انتشار  لوقف  رضورية  اإلغالق  عمليات  كانت  هل  هو: 

السؤال غري  فإن هذا  التاجي؟ من منظور علمي،  الفريوس 

ثابتة  تحكم  مجموعات  هناك  يكن  مل  ألنه  لإلجابة  قابل 

)أي  تجريبية  باإلغالق( ومجموعات  )أي مجموعات مل متر 

إغالق تام(، وال يوجد لدينا عامل بديل مل نطلق فيه عمليات 

اإلغالق، ليك نقارنه بعاملنا.

أنهام عىل صواب، ألسباب سياسية  النقاش  سيزعم طرفا 

داخلية إىل حد كبري.

بسيناريو  التنبؤات  أســوأ  يصدقون  ملــن  بالنسبة 

من  املاليني  أو  اآلالف  مبئات  تنبأت  والتي  »كوفيد19-«، 

اإلغالق  بأن  يجادلون  فإنهم  بالفريوس،  األمريكيني  وفيات 

والتباعد االجتامعي منعا وقوع كارثة كاملة.
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حتميًا  كان  األسوأ  السيناريو  أن  يصدقون  ال  الذين  أما 

مبالًغا  كانت  التنبؤ  مناذج  بأن  يجادلون  فهم  إغالق،  بدون 

فيها، أو أن الغايات ال تربر الوسيلة عىل األقل.

إذا اتبعنا املنهج العلمي؛ فإن الطريقة الوحيدة التي ميكن 

تصورها لحل هذا النزاع هي االعتامد عىل املزيد من مناذج 

التنبؤ؛ وهي نفس النامذج التي تكون صحتها محل تساؤل.

بعيًدا عن التكهنات املعقدة التي توفرها النامذج، يخربنا 

العلم أنه ال ميكن أن يكون لدينا أبًدا إجابة محددة ألهم 

سؤال يثريه الوباء.

كبرية،  يطرح هذا مشكلة  نظر جيوسياسية؛  ومن وجهة 

القادمة  املرة  الترصف يف  فالحكومات تحتاج ملعرفة كيفية 

إذا  الجمهور  يغضب  أن  كام ميكن  وباء،  فيها  يحدث  التي 

أدرك أنه مل يتم تعلم أي دروس.

الدرس الثاين: العلم ليس العامل الوحيد

غالبَا ما يتعارض تطبيق توصيات العلامء ومسؤويل الصحة 

العامة واألكادمييني مع الحقائق الجيوسياسية األخرى. كلام 

أو  الخرباء  نحو  للتوجه  قوي  ميل  صاحبها  أزمة،  حدثت 

التكنوقراط إليجاد الحلول.

ما  غالبًا  أنهم  يف  الخرباء  لدى  املشكلة  تكمن  ولكن، 

يكافحون من أجل وضع عملهم املهم يف سياق صورة أكرب.

الذين يفضلون عمليات  املثال؛ ادعى أولئك   عىل سبيل 

علامء  أحد  وقال  العلم«،  »يتبعون  أنهم  القاسية  اإلغالق 

إىل  ستحتاج  املتحدة  اململكة  إن  كوليدج  إمربيال  جامعة 

الحفاظ عىل مستوى كبري من التباعد االجتامعي، إىل أجل 

مثل  أن  متاح. يف حني  لقاح  لدينا  يكون  غري مسمى حتى 

هذا البيان قد يكون سلياًم من الناحية العلمية، إال أنه غري 

ممكن ألنه يفشل يف دمج حقائق الحياة اليومية.

توجيًها  يوفر  ال  »العلم«  أن  هي  أخرى؛  مشكلة  هناك 

هناك سبب  املثال،  سبيل  فيه. عىل  لبس  ال  بشكل  واضًحا 

فعال  لقاح  مطلًقا  هناك  يكون  ال  قد  بأنه  لالعتقاد  وجيه 

بشكل خاص ضد »كوفيد19-«.

والسبب بيولوجي بشكل أسايس؛ فرمبا ال يحفز »كورونا« 

مناعة لدى البرش الذين أصيبوا به مدى الحياة.

باإلضافة إىل ذلك، هناك عوامل أخرى غري العلم تشارك يف 

القانونية  االعتبارات  للوباء، مثل  الحكومة  استجابة  تحديد 

واألخالقية واالقتصادية.

بالسيطرة عىل  واحد  عامل  السامح ألي  يؤدي  أن  ميكن 

تحولت  وقد  فيها،  مرغوب  غري  نتائج  إىل  السياسات  صنع 

وبالتايل  كبري،  جيوسيايس  حدث  إىل  »كوفيد19-«  جائحة 

أي  من  أهمية  أكرث  الجيوسيايس  التحليل  أدوات  أصبحت 

وقت مىض.

»وينستون  دفع  الــذي  األرجــح  عىل  السبب  هو  هذا 

يكونوا  أن  العلامء  عىل  »يجب  الشهري:  قوله  إىل  ترششل« 

مستعدين، ولكن ليس عليهم أن يحتلوا القمة«.

سواء كان ذلك صحيًحا أم خاطئًا، ففي الوضع الحايل يدرك 

الجمهور أنه تم منح األولوية لالعتبارات العلمية، لدرجة أن 

الصحة االقتصادية أصبحت يف أدىن مستوى.

أفعالهم  عىل  العلمي  املجتمع  أعضاء  سيُحاسب  لذلك؛ 

وتوصياتهم مثل السياسيني، وقد يؤدي ذلك إىل تقويض ثقة 

الجمهور يف املؤسسة الطبية.

الدرس الثالث: إدراك تكلفة القرارات

أو  الحياة  مقايضات  تكلفة  الجمهور  يواجه  أن  يجب 

املوت.

وسلبيات  إيجابيات  الحكوميون  املسؤولون  يقيم  عندما 

تكلفة  منظور  من  ذلك  يفعلون  ما  غالبًا  فإنهم  أفعالهم، 

الفرصة، كل عمل له تكلفة، وغالبًا ما تكون أفضل طريقة 

لقياس هذه التكاليف هي أوالً تحويل ما يتم قياسه -الوقت 

أو اإلنتاجية أو الفرص- إىل دوالرات وسنتات.

ميكن القيام بذلك حتى مع صحة اإلنسان وحياته نفسها.

مثًنا  يضع  أن  للمرء  ميكن  ال  أنه  الناس  من  الكثري  يقول 

لحياة اإلنسان، وهذا صحيح من منظور أخالقي أو فلسفي. 

قيمتنا  وليست  متساوين  لسنا  االقتصاديني،  نظر  ولكن؛ يف 

بعيدة عن التقدير بثمن.

حياة  تثمني  سهولة  مدى  بسيطة  فكرية  تجربة  توضح 

اإلنسان، تخيل أنك عمدة بلدة صغرية، وهناك تقاطع خطري 

يتسبب يف حالة وفاة واحدة بحوادث السيارات كل عام.
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نتخذ  فإننا  بذلك،  االعــرتاف  يف  نرغب  ال  أننا  وبالرغم 

أن  مثاًل  املحتمل  الوقت؛ من  قرارات شخصية كهذه طوال 

اإلفالس إلنقاذ حياة طفل ولكن  أموالها حتى  تنفق األرسة 

ليس حياة الجد البالغ من العمر 95 عاًما. هذا ألننا نعلم 

أمامه مستقبل طويل ومرشق  أن يكون  الطفل يحتمل  أن 

ومزدهر، لكن الجد ليس كذلك.

كام تقوم رشكات التأمني عىل الحياة بإجراء حسابات مثل 

هذه عىل أساس يومي.

الخالصة هي أن نتذكر أننا نتحدث عن القيمة االقتصادية 

للمنظور  مساحة  ــا  دامئً هناك  األخالقية؛  القيمة  وليس 

األخالقي يف الجغرافيا السياسية، ولكن يجب أيًضا أن تؤخذ 

يف االعتبار جنبًا إىل جنب مع عوامل أخرى.

بالنقاش  يتعلق  فيام  االعتبار  يف  هذا  يوضع  أن  يجب 

القادم حول ما إذا كان إغالق »كوفيد19-« كان رضوريا.

إحدى الطرق التي يتعامل بها املجتمع مع هذا السؤال 

انخفاض  املثال،  سبيل  )عىل  اإلغالق  تكاليف  مقارنة  هي 

القيمة  املثال،  بفوائده )عىل سبيل  املحيل اإلجاميل(  الناتج 

االقتصادية لألرواح التي تم إنقاذها(.

يف الوقت نفسه، يجب أن نأخذ يف االعتبار أيًضا أن اإلغالق 

عن  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  مسؤواًل  يكون  قد  نفسه 

الوفيات الزائدة بسبب االنتحار أو أمراض القلب واألوعية 

الدموية، والرسطان وأسباب أخرى، والتي قد يكون بعضها 

بسبب الخوف من الذهاب إىل املستشفى.

ويف حني واجهت الحكومات سابقا هذه املعضالت بشكل 

القيام بذلك  التفكري يف العمل العسكري، فإن  مستمر عند 

من منظور الصحة العامة مل يكن معتاًدا.

الدرس الرابع : السعي لالكتفاء الذايت

تتطلب سلسلة التوريد العاملية إلعادة صياغة ألن التجربة 

هو  هذا  كافيًا،  ليس  بعضها  عىل  الدول  اعتامد  أن  أثبتت 

قدمتها  التي  الدروس  بني جميع  األكرث وضوًحا من  الدرس 

جائحة »كوفيد19-«.

الدومينو؛  تأثري  أن  علمنا  املاضية،  القليلة  األشهر  فخالل 

بدًءا من توقف االقتصاد الصيني، ميكن أن يؤدي إىل كوابيس 

لوجستية تنهار معها سالسل التوريد وتدمر االقتصادات.

عىل  اعتامدها  من  أيًضا  للدول  تحذير  حدث  فيام  كان 

أهمية حيوية  ذات  منتجات  للحصول عىل  األجنبية  الدول 

لألمن  األهمية  ذات  املنتجات  وحتى  سكانها،  لرفاهية 

الطبية، يتم تصنيعها جزئيًا  القومي، مثل األدوية واألجهزة 

عىل األقل يف الخارج.

تخزين  سيفضلون  حلفاءها  أن  الشعوب  علمت  أخريًا، 

الدرس  هذا  إيطاليا  وتعلمت  أزمة،  حدوث  عند  املــوارد 

بشكل قايس بعد موقف االتحاد األورويب من التفيش فيها.

إلنشاء  الحكومات  عىل  هائل  ضغط  هناك  سيكون 

مخزونات وطنية من املواد الحيوية، وخلق فائض يف سالسل 

التوريد الخاصة بها لتكون أكرث اكتفاء ذاتيا.

التي  الصناعية  القدرات  بعض  توفري  ذلك  يتطلب  وقد 

تعترب حيوية للمصلحة الوطنية، عىل أرض الوطن.

إذا ثبت أن ذلك غري عميل أو غري فعال اقتصاديًا، فستكون 

اإلمكانية األخرى هي إنشاء تحالفات سالسل توريد عاملية 

بني الدول املوثوقة.

بطريقة  القبيل  هذا  من  تحالف  أي  بناء  يجب  بالطبع، 

متنع الفشل الذريع الذي حدث يف االتحاد األورويب.

وبالتايل، فمع قيام البلدان والرشكات متعددة الجنسيات 

فإنها  الجائحة،  بعد  الذات  عىل  لالعتامد  األولوية  بإعطاء 

الحيوية  لإلمدادات  اإلنتاجية  طاقتها  زيادة  إىل  ستسعى 

واألدوية وستكون أكرث انتقائية يف بناء الروابط التجارية مع 

الدول التي تثق بها أكرث من غريها.

وبعبارة أخرى، ستعتمد سالسل 

عىل  متزايد  بشكل  التوريد 

األمن واملرونة.
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ومن الواضح أن الرتكيز الرئييس هو – وينبغي أن ينصب 

عىل – احتواء املرض بحد ذاته وتخفيف حدته. لكن اآلثار 

الرشكات  من  العديد  تتلمس  إذ  أيضاً،  كبرية  االقتصادية 

األحداث  من  املستخلصة  ــدروس  ال لفهم  بحذر  طريقها 

منها.  العرب  واستخالص  لها  واالستجابة  رسيعاً  املتطورة 

وستنكشف كل دورة إخبارية عن تحوالت مفاجئة يف مجرى 

األمور وتطورات غري متوقعة، ولن نشكل صورة كاملة عن 

املوضوع إال بانقضاء مدة من الزمن بحيث نتأمل يف املايض.

التأهب  ــات  درج إىل  وبالنظر  ــك،  ذل من  الرغم  عىل 

حدوث  احتامالت  وزيادة  الرشكات  عرب  االختالف  شديدة 

األزمات  ملواجهة  أفضل  بشكل  االستعداد  وقيمة  زعزعة 

املستقبلية، يجدر بنا أن نحاول استخالص ما تعلمناه حتى 

اآلن. وباالستناد إىل تحليلنا املستمر للعمالء يف جميع أنحاء 

العامل والدعم املقدم لهم باستمرار، استخلصنا اثنا عرش درساً 

والتواصل واستخالص  الجارية  االستجابة لألحداث  من أجل 

الخربات املستفادة وتطبيقها.

 تحديث املعلومات بشكل يومي

بشكل  الصورة  وتتغرّي  مذهلة  برسعة  األحداث  تتكّشف 

الفريوس  تفيش  وكأن  بدا  أيام فحسب،  بضعة  وقبل  يومي. 

ويف  عليه.  السيطرة  وجرت  الغالب  يف  الصني  عىل  اقترص 

مراكز  من  مجموعة  الصني  خارج  انترشت  األخرية،  اآلونة 

العدوى رسيعة النمو، مشرية إىل مرحلة جديدة، ما يحتمل 

أن يتطلب اسرتاتيجيات جديدة للتخفيف بدالً من االحتواء. 

ساعة   72 كل  املستجّدات  ينقل  أن  البداية  يف  فريقنا  قرر 

لكّننا انتقلنا إىل دورة يومية ال تقترص عىل تحديث البيانات 

فحسب، بل تشمل إعادة صياغة منظورنا الشامل أيضاً.

 احذر من دورات اإلدمان/ دورات األخبار.

بدالً  جديد  هو  ما  عىل  غالباً  اإلخبارية  املؤسسات  تركّز 

من الرتكيز عىل الصورة الشاملة، وال متيّز أحياناً بني الحقائق 

املرجح  فمن  والتكهن.  واملشاعر  واآلراء  واملعتقدات  الثابتة 

األزمة  يف  مؤسستك  تفكري  طريقة  األمس  أخبار  تؤطر  أن 

حالياً. وعندما نكون عرضة إىل معلومات متغرية رسيعاً، سواء 

منهجي  بشكل  منيل  ناشئة،  بأزمة  أو  بالتكنولوجيا  تعلّقت 

إىل  ثم  الضعيفة ومن  اإلشارات  التغايض عن  إىل  البداية  يف 

أن  قبل  املستجدة  املسائل  تجاه  أفعالنا  ردود  يف  املبالغة 

األخبار،  أكرث دقة. وبينام تستوعب آخر  نشكل وجهة نظر 

فكر بعمق مبصدر املعلومات قبل أن تترصف بناء عليها.

ال تفرتض أن املعلومات تسفر عن اإلحاطة

يف عاملنا املتصل بالشبكة، يتمتّع املوظفون بوصول مبارش 

إىل العديد من مصادر املعلومات. وقد يستنتج القادة بشكل 

منطقي أن مثة معلومات وتعليقات هائلة متوافرة خارجياً 

الرغم  القيام بأي يشء إضايف. وعىل  بحيث ال يتعني عليهم 

ودالالتها  للحقائق  موجز  وضع  أن  وجدنا  فقد  ذلك،  من 

محّدث بانتظام ومشاركته عىل نطاق واسع هو أمر ال يقدر 

الحقائق  مناقشة ماهية  الوقت عىل  يُهدر  بثمن، بحيث ال 

أو األسوأ من ذلك، وضع افرتاضات مختلفة حول الحقائق.

بواسطة: مارتن ريفز نيكوالوسالنغ وفيليب كارلسون- سليزاك 

جديدة  مرحلة  إىل  حالياً  »كوفيد19-«  فريوس  أزمة  وصلت 

حرجة، حيث يتعني عى أنظمة الصحة العامة أن تترصف بشكل 

حاسم الحتواء التطور يف املراكز الجديدة خارج الصني.

https://bit.ly/2YzjT6S

املصدر الرابط
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كيف تدير أعمالك أثناء أزمة 
انتشار فيروس كورونا؟
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استخدام الخرباء والتوقعات بحذر

ليس من املمكن االستغناء عن دور الخرباء يف علم األوبئة 

اللوجستية  والخدمات  العامة  والصحة  الفريوسات  وعلم 

املعقدة  املعلومات  تفسري  يف  التخصصات  من  وغريها 

القضايا  بشأن  الخرباء  آراء  أن  الواضح  من  لكن  واملتغرية. 

والتأثري  املثىل  االحتواء  سياسات  مثل  تختلف  الحرجة 

االقتصادي ومن الجيد أن تستشري مصادر متعددة. إذ يُعترب 

طور  يف  نزال  ال  ونحن  نوعه،  من  وفريداً  متقلّباً  وباء  كل 

تعلّم امليزات الهامة للوباء الحايل. ويجب أن نستخدم نهجاً 

تجريبياً وتكرارياً لفهم ما يجري واإلجراءات الناجعة، حتى 

إذا كان الشخص يسرتشد بآراء الخرباء.

 إعادة صياغة فهمك ملا يحدث باستمرار

ميكن لتجميع صورة أشمل للموقف وخطة للتعامل معه، 

حاملا يدون عىل الورق، أن يصبح بحد ذاته مصدراً للقصور 

الذايت. إذ يذكرنا املثل الصيني بأن كبار الجرناالت يجب أن 

يصدروا التعليامت صباحاً ويغريوها مساء.

لكن نادراً ما تكون املؤسسات الكربى مرنة للغاية. وكثرياً ما 

يقاوم املدراء نرش الخطط حتى يصبحوا متأكدين منها متاماً 

ومن ثم يُحجمون عن تغيريها خوفاً من أن يبدو مرتّددين 

وتعترب  املؤسسة.  ارتباك يف  أو خشية خلق  أو غري مطلعني 

النظر  وجهات  »بأفضل  املقرتنة  للتعديل  القابلة  الوثيقة 

الحالية« التي تتسم بطابع زمني أساسية للتعلم والتكيف يف 

موقف متغري رسيعاً.

 الحذر من البريوقراطية

أو  الحساسة  أو  للجدل  املثرية  القضايا  تجذب  ما  عادة 

البارزة آراء اإلدارة العليا وشؤون الرشكات واإلدارة القانونية 

وسيتوفر  األخرى.  االختصاصات  من  وطيفاً  املخاطر  وإدارة 

لدى كل قسم من هذه األقسام اقرتاحات بخصوص الطريقة 

املثىل لصياغة أسلوب التواصل، ما سيؤدي إىل منظور معّمم 

أو متحّفظ بشكل مفرط وإىل إجراءات بطيئة ومعقدة.

الكافية  املرونة  فريق صغري موثوق ومنحه  ويعترب جمع 

وميكن  األهمية.  بالغ  أمراً  رسيعة  تكتيكية  قرارات  التخاذ 

تتكشف  عندما  هداماً  يكون  أن  التواصل  إدارة  يف  لإلفراط 

امليقاتية  معلومات جديدة هامة كل يوم. استخدم الرسعة 

إيقاع  لضبط  توجيهياً  مبدأ  بوصفها  الخارجية  لألحداث 

العملية الداخلية بدالً من البدء باألخرية بوصفها أمراً مفروغاً 

منه.

من  الرسعة  تعزز  أن  للتعديل  قابلة  رقمية  لوثيقة  ميكن 

خالل تفادي الكالم الفارغ حول إصدار عدة وثائق واملوافقة 

عليها، كام أنها تقلل املخاطر، حيث ميكن تحديثها أو سحبها 

ميكن  ذلك،  عىل  وعالوة  الحاجة.  مقتىض  حسب  بسهولة 

للتمييز بدقة بني الحقائق والفرضيات والتكهنات أن يساعد 

يف إيصال صورة أشمل وأكرث دقة.

عرب  متوازنة  استجابتك  تكون  أن  عىل  احــرص   
األبعاد السبعة التالية:

عرضة  الغالب  يف  املوظفون  سيكون  االتــصــاالت: 
ملعلومات متضاربة وسيشعرون بالقلق أو االرتباك إزاء مسار 

العمل األفضل. احرص عىل إيصال السياسات برسعة ووضوح 

وبطريقة متوازنة. وعالوة عىل ذلك، انقل املعلومات املرتبطة 

السياسات بحيث يستطيع  الكامنة وراء  بالسياق واألسباب 

غري  أوضاع  يف  املبادرات  واتخاذ  فهمهم  تعميق  املوظفون 

متوقّعة أيضاً مثل قضاء املوظفني لعطالتهم يف مكان محظور 

أو كيفية التعامل مع املوظفني بعقود.

عىل  املفروضة  القيود  ستكون  املوظفني:  احتياجات 
إىل  املوظفني  الحتياجات  دافع  مبثابة  والتجمعات  السفر 

االحرتازية  والتدابري  الصحية  والرعاية  التعليم  الحصول عىل 

اليومية وغري ذلك. يجب أن تتوقع حلوالً وتطورها لتستجيب 

يستطيع  معلومات  مركز  تخلق  وأن  االحتياجات  لهذه 

يحتاجون  التي  املعلومات  جميع  فيه  يجدوا  أن  املوظفون 

محيل  بطابع  االحتياجات  هذه  من  العديد  وستتّسم  إليها. 

لوضع  املستويات  متعدد  نهج  اتخاذ  وستتطلب  محدد 

السياسات العامة.

السفر: احرص عىل أن تكون السياسات املتعلقة بالسفر 
السفر  املوظفون  يستطيع  التي  األماكن  حيث  من  واضحة 

وموعد  الالزمة  والتصاريح  سفرهم  وراء  واألسباب  إليها 

مراجعة السياسة.

فيام  واضحاً  تكون  أن  عىل  احرص  بعد:  عن  العمل 
يتعلّق بسياساتك، كمواضع تطبيقها وطريقة عملها وموعد 

املناطق  بعض  يف  نادراً  املنزل  من  العمل  يعترب  مراجعتها. 

كالصني مثالً كام يجب توقّع الحاجة إىل تفسري إضايف.

التوريد  التوريد: حاول ترسيخ سالسل  ترسيخ سلسلة 
بديلة  ومصادر  االحرتازية  املخزونات  استخدام  خالل  من 

تكون  ال  وحيث  الصعوبات.  لحل  املوردين  مع  والتعاون 

وطبق  الخطط  تطوير  يف  شارك  ممكنة،  الرسيعة  الحلول 

حلوالً مؤقتة وأبلغ جميع أصحاب املصلحة املعنيني بالخطط.
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أن  املرجح  من  بها:  والتنبؤ  التجارية  األعامل  تتبع 
تخلق األزمة تقلبات غري متوقعة. جّهز دورات إبالغ رسيع 

بحيث تستطيع فهم كيفية تأثر رشكتك واملواضع التي يلزم 

التخفيف فيها ومدى رسعة اسرتجاع العمليات. ال متنح األزمة 

حصانة ضد إدارة األداء، وستقرر األسواق عاجالً أم آجالً أي 

الرشكات أدارت التحدي بأقىص درجة من الفاعلية.

املشاركة يف الحل األشمل: بصفتك مواطناً يف الرشكة، يجب 

ومجتمعك  وقطاعك  توريدك  سلسلة  اآلخرين يف  تدعم  أن 

وحكومتك املحلية. فكر يف الطريقة التي ميكن لرشكتك أن 

تساهم بها سواء يف مجال الرعاية الصحية أو االتصاالت أو 

بني  التقاطع  عىل  وركز  األخرى.  املجاالت  بعض  أو  األغذية 

االحتياجات االجتامعية الشديدة وقدراتك املحددة، أي ِعش 

هدفك.

استخدام مبادئ املرونة يف تطوير السياسات

ما  وغالباً  مفاجآت،  دون  مستقر  عامل  يف  الكفاءة  تسود 

تهيمن هذه العقلية يف الرشكات الكربى. لكن يتمثل الهدف 

يف  املتوقعة  وغري  الديناميكية  التحديات  إدارة  من  الرئييس 

القدرة عىل التحمل، أي القدرة عىل البقاء واالزدهار ضمن 

األحداث غري املتوقعة واملتغرية والتي يحتمل أن تكون غري 

رسيعة  النظم  عىل  أجريناها  التي  البحوث  تُظهر  مواتية. 

أن  يجب  شائعة  خصائص  بست  عادة  تتمتع  أنها  التكيف 

تنعكس يف االستجابة لألزمات.

إضافية  تصنيع  ــدرات  ق إىل  للوصول  ميكن  الفائض: 
املدى  وعىل  التوريد.  سلسلة  تقلبات  تجاوز  يف  يساعد  أن 

املصادر  تتجاوز  حلول  إىل  الرشكات  تحتاج  قد  املنظور، 

الطبيعية، ولكن ميكن تصميم الفائض عىل املدى البعيد.

التنوع: ميكن لوجود مقاربات متعّددة لتلبية الطلب أن 
يكون أقل كفاءة ولكن أكرث مرونة وقدرة عىل التكيّف يف ظل 

األوضاع املتأزمة. وباملثل ميكن لتنوع األفكار أن يعزز بدرجة 

متنوع  أزمات  إدارة  فريق  اجمع  الحلول.  تطوير  من  كبرية 

من الناحية املعرفية والذي سيكون لديه املزيد من األفكار 

حول الحلول املحتملة خاصة إذا كانت ثقافة الرشكة تشجع 

عىل التعبري عن وجهات النظر املتنوعة واحرتامها. واحذر من 

التعامل مع األزمة بطريقة ذات بعد واحد، وكأنها مشكلة 

مالية أو لوجستية فقط، ووظف فريق األزمات الخاص بك 

وفقاً لذلك.

النمطية: قد تكون النظم شديدة التكامل فاعلة، لكنها 
معرّضة لكميّة كبرية من التداعيات الثانوية أو حتى النهيار 

النظام بأكمله إذا اضطربت. وعىل العكس من ذلك، يقدم 

نظام منطي – ميكن فيه جمع املصانع أو الوحدات املؤسسية 

التحمل.  عىل  أكرب  قدرة  ذات  بطرق  اإلمــداد  مصادر  أو 

عندما احرتقت رشكة موردة رئيسة لصاممات املكابح لرشكة 

أيام  خالل  املخزون  استعيد  سنوات،  بضع  قبل  »تويوتا« 

فحسب بسبب القدرة عىل تبديل اإلنتاج بني املوردين، حتى 

توصيل  إعادة  ميكنك  كيف  إسأل  للغاية.  مختلفة  ملكونات 

نظام اإلمداد الخاص بك بطريقة منوذجية عىل املدى املنظور 

واملدى البعيد عىل حد سواء.

األداء  لتحسني  األنظمة  تصميم  ميكن  التطور:  قابلية 
قابلة  لتكون  تصميمها  ميكن  أو  قصوى  كفاءة  وتحقيق 

الفرص أو  التحسن املستمر يف ضوء  للتطور، أي لتؤدي إىل 

املشاكل أو املعلومات الجديدة. وتُويل االستجابات إىل أزمات 

لقابلية  كبرية  أهمية  »كوفيد19-«  فريوس  مثل  ديناميكية 

الحايل،  الوقت  إجابة صحيحة معروفة يف  توجد  التطور. ال 

أو  خاطئة  إجابة محددة مسبقاً  أي  تكون  أن  املرجح  ومن 

أن تصبح بائدة مع مرور الزمن. لكن من املحتمل أن تكرر 

وتتعلّم نحو حلول أكرث فاعلية. ويف حني ستُستخلص دروس 

بيشء  القيام  ميثل  أن  املحتمل  فمن  الحق،  وقت  يف  كثرية 

النتائج  ينجح وإعادة حشد  ما  الراهن ورؤية  الوقت  ما يف 

اسرتاتيجية أكرث فاعلية عىل املدى املنظور.

الحذر: ليس بوسعنا أن نتنبأ مبسار األحداث أو تأثرياتها 
تصور  ميكننا  لكن  »كوفيد19″-،  بفريوس  يتعلق  فيام 

سيناريوهات سلبية معقولة واختبار القدرة عىل التكيف يف 

النتشار  سيناريوهات  وضع  ميكننا  كام  الظروف.  هذه  ظل 

وباء عاملي واسع النطاق ووباء يشمل مناطق متعددة ووباء 

يُحتوى رسيعاً. ومبا أن الرتكيز حالياً قد انتقل من احتواء وباء 

»كوفيد19-« يف الصني إىل منع ظهوره يف مراكز جديدة خارج 

كبرية  بدرجة  انعطاف جديدة  نقطة  إىل  وصلنا  فقد  البالد، 

من عدم اليقني. وقد يكون من الحكمة بالنسبة إىل الرشكات 

أن تتناول سيناريوهات االحتامالت األسوأ مبنظور جديد وأن 

تطّور اسرتاتيجيات احتياطية ضد كل منها.

يف  املصلحة  أصحاب  عن  عبارة  هي  الرشكات  الرسوخ: 
النظم االجتامعية واالقتصادية والصناعية األوسع نطاقاً التي 

الرشكات  لتلك  وسيكون  كبرية.  إىل ضغوط  بدورها  تتعرض 

عملها  بيئات  أو  توريدها  سالسل  يف  النظر  يف  تُخفق  التي 

التي  الحلول  وستولد  محدود.  تأثري  شامل  بشكل  املتكاملة 

مصالح  تجاهل  حساب  عىل  الرشكات  فــرادى  تستهدف 

اآلخرين ارتياباً وستلحق الرضر بالعمل عىل املدى الطويل. 
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والرشكاء  الزبائن  إىل  الدعم  لتقديم  ميكن  املقابل،  ويف 

أن  األزمات  وقت  يف  االجتامعية  والنظم  الصحية  والرعاية 

يخلق رضاً وثقة طوييَل األمد. ويتمثل أحد العنارص األساسية 

يف التعامل مع التوتر االقتصادي يف أن يحيا املرء عىل أساس 

قيمه عندما يكون من املرجح أن ينىس هذه القيم عىل وجه 

التحديد.

 االستعداد لألزمة التالية اآلن

ويجب  يتكرر.  ال  تحدياً  »كوفيد19-«  فريوس  ميثل  ال 

علينا أن نتوقع مراحل إضافية للوباء الحايل وأوبئة إضافية 

فاعلية  حول  أجريناها  التي  البحوث  تشري  املستقبل.  يف 

متغري  وجود  إىل  الحيوية  لألزمات  املؤسسية  االستجابات 

واألفضلية.  التحضري  وهو  النهايئ،  بالنجاح  تنبؤاً  أكرث  واحد 

)أو  اآلن  التالية  لألزمة  التحضري  يكون  أن  املحتمل  ومن 

من  بكثري  فاعلية  أكرث  الحالية(  األزمة  من  التالية  للمرحلة 

االستجابة التفاعلية حسب الظروف عندما تحدث األزمة يف 

الواقع.

 التحضري العقالين ال يكفي

جهوزية  لتخلق  سيناريوهات  الرشكات  من  العديد  تضع 

عقالنية للمواقف غري املتوقّعة. ومع ذلك، يجب أن تُحّدث 

السيناريوهات وأن تُخّصص يف ضوء أهم املخاطر التي تهدد 

العمل التجاري يف أي وقت. ولقد تغريت هذه املخاطر خالل 

األيام القليلة املاضية حتى مع ظهور مراكز جديدة للوباء.

وعىل الرغم من ذلك، فالجهوزية العقالنية وحدها ليست 

كافية. إذ ميكن أن يكون يشء ما مفهوماً بشكل جيد ولكن 

أن  يجب  ولذلك  القدرة.  مستوى  عىل  للتحقيق  قابل  غري 

تكون السيناريوهات باملبدأ مدعومة بوساطة ألعاب الحرب 

لتحايك السلوكيات تحت الضغط وتتعلم منها. وميكن لغرفة 

عمليات وفريق صغري مختّص مخول باتخاذ القرار والتنفيذ 

أن يُنهيا التعقيدات التنظيمية.

 فكّر ملياً فيام تعلمته

الروتينية  أعاملنا  إىل  والعودة  الصعداء  تنّفس  من  بدالً 

يك  الجهود  تُبذل  أن  يجب  األزمة،  تنحرس  عندما  الطبيعية 

األزمة،  تتكشف  عندما  وحتى  قيمة.  تعلّم  فرصة  تُهدر  ال 

الحقاً  تُستعرض  يك  والتأثريات  االستجابات  تُوثّق  أن  يجب 

التطور  رسيعة  املواقف  تكشف  املستفادة.  الــدروس  مع 

نقاط الضعف التنظيمية القامئة من قبيل القدرة عىل اتخاذ 

قرارات صعبة أو انحياز مفرط تجاه اإلجامع، ما يشكل فرصة 

للتحسني.

إحدى  الجوية  الخطوط  سالمة  تُعترب  املثال،  سبيل  عىل 

هذا  يف  منلكها  التي  فاعلية  األكرث  العاملي  التعلم  أنظمة 

الصدد. ويف كل مرة يحصل حادث بدءاً من سوء إدارة بسيط 

ووصوالً إىل الحوادث املأساوية التي أسفرت عن خسائر يف 

األرواح، يجري التحقيق يف األسباب الجذرية بتفاصيل جنائية 

م توصيات ملزمة.  وفقاً لربوتوكوالت متّفق عليها مسبقاً وتُقدَّ

السفر  أشكال  أحد  الطريان  يصبح  أن  املستغرب  من  وليس 

األكرث أمناً بفضل التعلّم الرتاكمي والتأقلم مع املحن السابقة.

  االستعداد لعامل متغري

ستغرّي  »كوفيد19-«  فريوس  أزمة  أن  نتوقع  أن  يجب 

أعاملنا التجارية ومجتمعنا من نواح هامة. ومن املرجح أن 

تُغّذي مجاالت من قبيل التسوق عىل شبكة اإلنرتنت والتعلّم 

عىل اإلنرتنت واستثامرات الصحة العامة. ومن املرجح أيضاً 

وتعزز  توريدها  لسالسل  الرشكات  تهيئة  طريقة  تغرّي  أن 

هذا التوجه بعيداً عن االعتامد عىل بعض املصانع الضخمة. 

امللح من األزمة،  الجزء  ويجب عىل الرشكات، عندما تجتاز 

أن تفكر فيام تغريه هذه األزمة وما تعلَمته بحيث تستطيع 

تجسيده يف خططها.



املصدر

الرابط

مـــاذا تفعـــل لكـــي 
 مـــن 

ً
ــا ضيـــع عامـ

ُ
ال ت

عمـــرك بينمـــا تنتظـــر 
انفراج أزمـــة كورونا؟

الجيل  أن  أعتقد  أنني  الربوفيسور  لصديقي  أرشح  كنت 

الحرب  أيام  الحياة  أزمات  يعايشوا  اإلسبانيني مل  الحايل من 

األهلية يف إسبانيا أو املعاناة يف ظل ديكتاتورية فرانكو، فقال 

الحياة  عىل  والخوف  األزمة  حالة  وإن  هذا صحيح.  إن  يل 

والخوف عىل توفر الغذاء والدواء تبدو اليوم هاجساً مل يكن 

يتخيله الجيل الحايل يف أوروبا، حتى يف األحالم.

يف  الناس  أن  الربوفيسور  مع  حديثي  بعد  تذكرت  ثم 

املنطقة العربية، ليسوا كلهم سواء يف فكرة معايشة األزمات، 

وأن مثة دوالً وشعوباً عربية مل تخترب حالة األزمة والطوارئ، 

والعيش بال كهرباء وبال توفر للمواد األساسية التي يتطلبها 

الخطر  حالة  يف  العيش  وذاك،  هذا  وفوق  الكريم،  العيش 

والغموض الذي يتهدد الحياة واملستقبل. ولذا رأيت أن أقدم 

ممن جربوا  استفادتها  والتي ميكن  املفيدة  التجارب  بعض 

ولدّي  أو غريها،  العربية  الدول  األزمات وعاشوها سواء يف 

شخصياً تجربتي التي تعلمت منها الكثري.

يكتنفها  التي  ــات  األزم أن  البداية،  يف  أوضــح  دعــوين 

حصل  كام  تنتهي،  كيف  أو  متى  تعلم  ال  والتي  الغموض، 

يف سوريا أو ليبيا أو العراق أو اليمن وغريها، يتشّكل الناس 

فيها – وأقصد الناس غري املشرتكني يف الرصاع املبارش- بأحد 

اندالع  لحظة  يف  عندهم  الزمن  يتوقف  أن  فإما  اتجاهني؛ 

األزمة، أو يخرجوا منها وقد سبقوا اآلخرين بسنوات وغرّيوا 

حياتهم نحو األفضل.

من  النوع  ذلك  فهم  عندهم  الحياة  تتوقف  الذين  فأما 

يوم  كل  اآلمال  ويعلق  والقلق،  الرتقب  يقتله  الذي  الناس 

عىل نرشة األخبار والتحديثات يف مجموعات وسائل التواصل 

بانفراج األزمة. وهذا ما  االجتامعي، بحثاً عن خرب يطمئنه 

يجعله يتحول تدريجياً إىل أسري لألخبار املزيفة واإلحباطات، 

وينتقل بذلك إىل حالة مرضية من االكتئاب وضعف الرتكيز، 

وبالطبع لن يكون مثل هذا الشخص قادراً عىل التفكري يف 

فيه  ومهنته  نفسه  يطور  مسار  عن  البحث  أو  مستقبله، 

مستغالً فرتة الجمود يف األزمة.

تحدثت قبل أيام قليلة مع بروفيسور يف إحدى الجامعات اإلسبانية عر سكايب، بدا الرجل قلقاً ومتوتراً 

ما يحيط به من إجراءات احرتازية للوقاية من فريوس كورونا. كا بدا شبه عاجز عن العمل والتفاعل من 

املنزل كا يفرتض به أن يعمل. ثم سألني عن املنطقة العربية وكيف نتعايش مع هذه األزمة الخانقة، فقلت 

له أعتقد أن الجميع مشرتك يف هذه األزمة عاملياً، لكنني أرى فرقاً رمبا يبدو جوهرياً، وهو أن الناس يف 

منطقتنا العربية اعتادت عى األزمات، فلم يعد يربكها االنتقال الفجايئ إىل »حالة الطوارئ ومناخ األزمة«، 

وعرضت عى الروفيسور صورة أرسلها يل صديق من فرنسا تظهر السوبر ماركت الذي يقع تحت منزله خالياً 

متاماً من البضائع، بعد هجوم البر عى موجة الراء خوفاً من األزمة.

https://bit.ly/2TXTMDw
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كام أن املشكلة األهم يف هذا النوع من الناس، هو أنهم 

لن يشعروا باألشهر والسنني متر وتضيع من أعامرهم بينام 

يقفون يف مكانهم، وسيكتشفون بعد فوات األوان أن هناك 

فئة أخرى من الناس عاشت معهم ذات األزمة، لكنها خرجت 

منها وقد حصلت عىل شهادات علمية أو اكتسبت مهارات 

جديدة أو ألّفت مؤلفات وقرأت عرشات الكتب أو جهزت 

الثاين  النوع  هو  وهذا  األفضل.  نحو  حياتهم  تغري  مشاريع 

من الناس الذين انتبهوا حينام غِفل اآلخرون، وقرروا البدء 

باستثامر الوقت يف ظل األزمة، فلم يحققوا املكاسب فقط، 

بل تجنبوا األمراض الحقيقية التي أصابت غريهم.

لكن كيف ميكن ملن مل يخترب األزمات من قبل أن يستعد 

النوع الذي يستثمر يف نفسه وال يتوقف عنده  ليصبح من 

الزمن؟ وهنا أقدم من تجاريب وتجربة العرشات ممن أعرفهم 

كانوا  مام  أفضل  منها  وخرجوا  شتى،  أزمات  عايشوا  ممن 

عىل الرغم من أن الكثريين من أقرانهم وأبناء بلدانهم، رمبا 

وقعوا فريسة الوساوس التي أضاعت أعواماً من أعامرهم يف 

االنتظار. ومبا أننا يف ظالل أزمة كورونا التي تنطبق مواصفاتها 

لعام  تأثريها  سيمتد  والتي  والغموض،  الاليقني  أزمات  عىل 

انتقلنا بني عشية وضحاها إىل منط حياة  األقل، حيث  عىل 

جديد مل نألفه من قبل، وانتقلنا من حالة الرخاء والوفرة إىل 

األزمة والقلق عىل حياتنا وحياة أرسنا ومستقبل أعاملنا، فام 

هي النصائح لنخرج رابحني وال تضيع هذه السنة سدى من 

أعامرنا وال تتحول إىل سبب لدمار حياتنا ومستقبلنا أو عىل 

األقل تخلفنا عن ركب املستقبل:

1- إذا مل يكن حل األزمة بيديك، فا تشغل نفسك 
طوال الوقت به: 

أو  الحروب  كأزمات  بأزمة،  مير  من  يتعلم  أن  املهم  من 

حل  بيده  كان  إن  نفسه،  يسأل  بأن  كورونا،  مثل  األوبئة 

لألزمة العامة أم ال، فإن كان الجواب »ال« فعليك أن تدرك 

هذه الحقيقة بكل معانيها وال تقع فريسة لوساوس االنتظار 

واألمل. افعل ما ميكنك القيام به لحامية نفسك، ثم التفت 

لذاتك وعائلتك، وتساءل؛ ماذا ميكنني أن أفعل ليك ال يتوقف 

الزمن بالنسبة يل. ضع يف حسبانك، أن اإلنسان الذي يغلبه 

الفضول والقلق بطبعه، لن يكون من السهل عليه أن يتخىل 

عن وسواس االنشغال باألزمة، لكن عليك أن تدرب نفسك، 

ألن األزمات لها نهاية بكل تأكيد، ولكن الرابحني منها قالئل، 

وستجد حينام تتكرر األزمات أن قدرتك عىل رباطة الجأش 

واملبادرة باتت أفضل بكثري.

2-تجنب متابعة تحديثات وأخبار األزمة، واقترص 
وعائلتك:  نفسك  لتحمي  تعرفه  أن  يلزمك  ما  عى 

الذي كتب  بالطبع يف صلب الرصاع  النصيحة تدخل  وهذه 

عنه وتحدث عنه عرشات الخرباء يف محاولة لتحذير الناس 

عىل  والتحديثات  األخبار  متابعة  هوس  نحو  االنجراف  من 

أفضلها  أجد  حلول  عدة  ومثة  االجتامعي.  التواصل  وسائل 

بالنسبة يل ما اقرتحه كال نيوبورت يف كتابه »عمل عميق« 

التواصل  تطبيقات  تحذف  أن  وهــو   ،)Deep Work(

االجتامعي من هاتفك الجوال وتبقيها فقط عىل الالبتوب أو 

الكمبيوتر العادي، وستجد أن خلق هذه املسافة بينك وبني 

وسيحميك  تدريجياً،  حياتك  إليك  سيعيد  التطبيقات،  هذه 

من التوتر الذي يتسبب به متابعة الناس عىل وسائل التواصل 

االجتامعي. ستعاين يف البداية لكن عليك أن متأل الفراغ فوراً 

باتباع النصيحة الثالثة.

لرتاجع  املنزل  يف  والركون  األزمة  فرتة  استغل   -3
حساباتك: 

يف  التحول  نقطة  هي  التجارب  بحسب  النصيحة  هذه 

حياتك، وهي الثمرة التي ستخرج بها. راجع مسارك املهني 

والدرايس، وتساءل إن كنت تركز عىل األهم أم أنك انجرفت 

حياتك  من  الضائعة  السنوات  راجع  أهمية.  أقل  ملسار 

إكاملها  تستطع  مل  التي  املشاريع  وراجع  السيئة،  والعادات 

وتلك التي نجحت بها، وعش لحظات امتنان إن كنت ناجحاً 

تنفذ  ال  أنك  اكتشفت  إن  بحدة  نفسك  وواجه  بعضها،  يف 

زلت  ما  والتي  سنوات،  منذ  بها  اقتنعت  التي  مخططاتك 

تسّوف وتؤجل تنفيذها.

األفضل  العادات  اكتساب  يف  الوقت  استغل   -4
بدل األسوأ:

 القرار بيدك، فاألزمات التي تنطوي عىل الغموض وتنطوي 
عىل الجلوس يف البيوت انتظاراً النفراجها، إما أن تتحول إىل 

وإما  وعائيل،  شخيص  وتدمري  وُسمنة  نفيس  ومرض  جحيم 

والتخيل  جديدة  عادات  إلطالق  فرصة  إىل  ستتحول  أنها 

العادات  إليك  تتسابق  الظروف  هذه  مثل  يف  السيئة.  عن 

اإللكرتونية،  األلعاب  إىل  االنجراف  مثل  املغرية،  السيئة 

والهوس مبتابعة األخبار، وصوالً إىل املبالغة يف تناول الطعام 

واملهدئات والتدخني وغريها. وميكن أن تكون كذلك فرصة 

العادات  يف  تتورط  أن  قبل  جيدة  جديدة  عادات  إلطالق 

السيئة التي ستبدأ بإغرائك فوراً.

5- ضع برنامجاً لتطوير الذات:

 القراءة ثم القراءة. ال يدرك دور القراءة يف إعادة التحكم 
من  شخصيتك  تكوين  تعيد  إنها  جربها.  من  إالّ  بالحياة 

وتجعلك  مداركك،  وتوسع  نفسك  يف  ثقتك  وترسخ  جديد، 
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قادراً عىل تنفيذ ما ترتدد يف تنفيذه منذ سنوات. ستكتشف 

كانت  حياتك  أن  حياتك،  إىل  اليومية  القراءة  تُدخل  عندما 

بال معنى قبل تبني عادة القراءة. جميع الناجحني من بيل 

وإيلون  ارتحل،  أينام  بيده  كتبه  يحمل حقيبة  الذي  غيتس 

ماسك الذي قىض مراهقته وشبابه وهو يقرأ كتاباً كامالً يف 

وإقدام  عبقرية  من  اآلن  عليه  هو  ما  صار  حتى  يوم،  كل 

بالطبع  وميكنك  الكثري.  املبدعني  من  وغريهم  االبتكار،  عىل 

أو  الصوتية  للمقاالت  باالستامع  القراءة  عن  تستعيض  أن 

وهي  والوثائقية،  التعليمية  الفيديوهات  أو  البودكاست 

متوفرة بكرثة، ومجاناً. وإن كنت تتساءل عن توفر الوقت، 

فإنني أحيلك إىل هذا املقال من هارفارد بزنس ريفيو والذي 

سيثبت لك أن اإلنسان يقرأ يومياً نحو 100 ألف كلمة، وأن 

لديك الوقت لتقرأ كتاباً كامالً كل يوم إذا احتسبت الوقت 

ونتفليكس  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  تقضيه  الذي 

تقرير صدر  التلفاز، وغري ذلك من األنشطة، ففي  ومتابعة 

اآلن  بيانات  نستهلك  أننا  يؤكد  كاليفورنيا«  »جامعة  عن 

ورسائل  وإشعارات  تنبيهات  من  مىض،  وقت  أي  من  أكرث 

إلكرتونية وعناوين أخبار ورشائط أسعار األسهم واملدونات 

والتغريدات والتعليقات عىل وسائل التواصل االجتامعي. من 

مقال )8 طرق لقراءة الكتب التي تريد قراءتها(.

6- اكتسب عادة مارسة الرياضة: 

املكان  ورمبا  الوقت،  توفر  عىل  أحدنا  يعرتض  أن  قبل 

ملامرسة الرياضة يف املنزل، فإنني أمتنى من كل من يساوره 

تجارب  من  املئات  ليجد  يوتيوب  عىل  يبحث  أن  الشك، 

الرياضة املنزلية التي تتم يف غرف صغرية جداً، والتي حقق 

»عادات  كتاب  تقرأ  أن  وميكنك  عظيمة.  نتائج  أصحابها 

والذي  جايز،  ستيفن  ملؤلفه   )Mini Habits( صغرية« 

تحدث عن قصته وكيف بدأ الرياضة املنزلية مبامرسة مترين 

يوم«،  كل  فقط  واحدة  »ضغطة  يومياً  واحدة  ملرة  الضغط 

تلك الضغطة التي تحولت بعد ذلك إىل عادة، وتطورت إىل 

مامرسة منتظمة للرياضة، كام أدى هذا املبدأ لوالدة عادات 

وبالنسبة  األفضل.  نحو  حياته  تغيري  إىل  أدت  لديه  أخرى 

يل، فلم أجد خياراً بعد إغالق النوادي الرياضية احرتازاً من 

أستيقظ يف  فأنا  املنزلية،  للرياضة  اللجوء  إالّ  فريوس كوروناً 

السادسة صباحاً وأمارس الرياضة والجري يف مساحة صغرية، 

عىل  وأعتمد  السوق،  من  اشرتيتها  التي  األوزان  مع  وأمترن 

برامجي الرياضية اليومية يف التطبيقات الرياضية املتخصصة 

عىل الهاتف الجوال، وأحقق ذات النتائج التي كنت أحققها 

خالل مامرستي للرياضة سابقاً يف النادي الريايض.

7- أعد اكتشاف عاقتك بعائلتك وأطفالك: 

هل تذكرون إحدى الحلقات من مسلسل مرايا للفنان يارس 

العظمة، عندما كانت العائلة مشدودة االنتباه إىل التلفاز يف 

الفرتة األوىل لظهور القنوات الفضائية وظهور هوس متابعة 

»الدش« أو الستااليت. يف هذه الحلقة تظهر العائلة أسرية 

كل يوم ملتابعة »الدش«. وفجأة، يتعطل جهاز التلفاز لدى 

إحدى العائالت لسبب ما، ليلتفت أفراد العائلة إىل بعضهم 

ويبدؤون التعرف عىل بعضهم من جديد. ويبدأ األب بسؤال 

أبنائه عن دراستهم ويف أي مرحلة دراسية أصبحوا، ليكتشف 

ولتكتشف  كربت،  ابنته  وأن  الجامعة،  من  تخرج  ابنه  أن 

العائلة أن هذا ازداد سمنة وهذا نحافة واألب ازداد شيباً!! 

عائلتك  مع  عالقتك  اكتشاف  لتعيد  الفرصة،  حانت  اآلن 

وتصلح ما أفسده االنشغال السابق خارج املنزل.

ومن خالل تجربتي ومعايشتي ومتابعتي ألزمات سابقة، 

فإنني أعرف، أنه ليس كل من يقرأ هذه النصائح سيستطيع 

تطبيقها، ألنها بكل بساطة تحتاج لالنضباط وقليل من قوة 

اإلرادة لتغيري منط الحياة املعتاد. ومشكلة هؤالء، هو أنهم 

إقناع  وسيحاولون  الجديد،  للواقع  إنكار  حالة  يف  سيبقون 

سيعودون  وأنهم  مؤقتة،  أزمة  هو  يحصل  ما  أن  أنفسهم 

لسببني؛  هذا خطأ  أن  أؤكد  لكنني  قريباً.  السابقة  لحياتهم 

أولهام أن هذا األمر سيطول، وأنه واقع حياتك الجديدة لفرتة 

ليست بالقصرية، وكلام عشتها بإنكار وانتظار فأنت الخارس.




